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„Az	indiai	festő,	Amrita	Sher-Gil	a	szabados-ságot	 képviseli	 és	 a	 féktelenséget.	 Csinsz-
ka	 nagyvadakra	 vadászik,	 Babitsra,	 Bárczyra,	
ez	 az	 ő	 szenvedélye.	 Ferenczy	 Károly	 elfojtja	
szenvedélyét,	irányultságát.	Gyereket	nemz.”	–	
NYÁRY KRISZTIÁN Festői szerelmek 
című	 kötetéről	 a	 magyar	 művészeti	 életben	
egyre	 népszerűbb	 kritikaíró-páros,	 DEÁK 
CSILLAG és	KÖLÜS LAJOS	írt.

A magyar festészet 
legfontosabb alkotóeleme: a Nő

Utazás saját magunkba

Ha	valaki	2016.	november	2-án	este	Budapesten	a	Szent	Ist-
ván	körúton	a	Margit	híd	felé	haladt,	végtelennek	tűnő,	kí-

gyózó	sort	láthatott	a	Kieselbach	Galéria	előtt.	Nem	a	katasztró-
faturizmushoz	kapcsolható	a	jelenség,	és	csak	csekély	vonzerőt	
jelentett	az	is,	hogy	a	sorban	állóknak	kürtőskalácsot	osztogat-
tak.	Nyáry	Krisztián	Festői szerelmek című	kötetét	mutatták	be.	

A	 megjelenés	 napján	 sajtótájékoztató	 volt,	 másnap	 délelőtt	
visszatértem	a	kiállítóterembe,	hogy	még	egyszer	megnézzem	a	
képeket.	Mintha	még	tartott	volna	a	megnyitó	és	a	könyvbemuta-
tó	is,	a	Festők, múzsák, szerelmek	című	igényes	albumért	és	Nyá-
ry	könyvéért	akkor	is	sorban	álltak	a	vásárlók.	Azt	hiszem,	ekkora	
sikerre	 (tizennyolcezer	 látogató)	Kieselbach	 Tamás	 se	 gondolt,	
amikor	 szervezni	 kezdte	 a	 művészettörténeti	 csemegét,	 hiszen	
galériájában	és	aukcióin	eddig	a	19–20.	század	magyar	festőinek	
jeles	képviselői	szerepeltek.	Értük	ritkán	tolonganak	ennyien.

A	Kieselbach	Galéria	Festők, múzsák, szerelmek című	kiállítá-
sát	Nyáry	Krisztián	bemutatójával	egybekötve	nevezhetnénk	akár	
missziónak	is.	Kieselbach	Tamás	személyesen	győzte	meg	a	szer-
zőt	a	könyv	megírásáról.	Nyáry	számos	korábbi	műve	foglalkozik	
művészek,	híres	emberek	életével.	Az	Így szerettek ők nagy	íróink,	
költőink	szerelmi	életét	mutatja	be.	Az	Igazi hősökben	és	a Merész 
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magyarokban	példaértékű	 életutakról	 olvashatunk.	Akárcsak	 az	
említett	kiállítás,	a	Festői szerelmek	 is	számos	 festőt	mutat	be	a	
19–20.	századból,	és	mindegyikük,	sőt	kedvesük,	feleségük,	liezon-
juk	is	az	Osztrák–Magyar	Monarchia	idején	született.	

A	 könyvet	 olvasva	 azonban	 nemcsak	 a	 boldog	 békeidőkre	
bukkanunk,	hanem	az	első	és	második	világháború	szörnyűsé-
geire,	a	munkaszolgálatra	és	a	zsidóüldözésekre	is.	Ámos	Imre	
mondja,	 miközben	 Anna	 Margit	 szökésre	 biztatja	 1944-ben:	
Nem, menjen minden, ahogy a víz folyik.	Nyáry	munkájának	
egyik	erénye,	hogy	a	történelem	nem	marad	a	háttérben,	zajlik,	
akár	a	folyó,	sodrása	van.	Sodornak	bennünket	az	események,	
és	egyben	láthatunk	közel	száz-százötven	évet,	benne	a	képző-
művészet	alakulását,	festők	magánéletét,	a	sors-	és	személyiség-
formáló	helyzeteket,	az	életpályákat,	alkotói	korszakokat.	

Erősítette	egymást	a	könyv	és	a	kiállítás.	Eredeti	kontra	repró	
viszonyán	elmélkedhettünk.	Kép	és	szöveg	találkozott,	fonódott	
egybe	a	nyomtatásban	és	a	falakon.	A	festészet	változását,	forra-
dalmát	követhetjük	nyomon,	ahogy	a	művészek	programjaiban	
megjelenik	a	társadalom	átalakításának	igénye.	Ahogy	egy	akt	
beállítása,	egy	tájkép	foltossága,	egy	arckép	merészsége	egyszer-
re	lesz	festői	és	szemléleti	probléma.	Müncheni	kitérővel	rendre	
Párizsban	vagy	éppen	a	francia	főváros	után	találnak	saját	stílu-
sokra	a	művészek.	Számukra	ez	a	város	a	forrongó,	kötöttségek-
től,	szellemi	korlátoktól	mentes	életformát	jelentette.	

Szerelem	első	látásra,	háromszögek,	gyöngéd	kötelékek,	érint-
kezések,	kicsapongások,	 válás,	 és	 végül	 a	halál,	 sőt	 gyilkosság	
követik	egymást	a	lapokon,	amelyekben	szintén	ott	van	a	szere-
lem	eufóriája,	fájdalma,	végzetes	tettre	csábító	ereje.	

Czigány	Dezső	négy	embert	gyilkol	meg,	köztük	második	fele-
ségét.	Első	párja	és	két	másik	nő	öngyilkosságba	menekül.	Amri-
ta	Sher-Gil,	a	világhírű	indiai-magyar	festőnő	halálát	feltehető-
en	féltékeny	férje,	Egan	Viktor	orvos	okozta,	mivel	felesége	más	
férfitől	 volt	 terhes.	Dénes	Valéria	 tüdőgyulladásban	halt	meg,	
férje,	Galimberti	Sándor	kedvese	halála	után	két	nappal	szolgá-
lati	 fegyverével	 szíven	 lőtte	magát.	Tragédiák	árnyékolnak	be,	
zárnak	 le	egy-egy	életművet.	Nyáry	Krisztián	könyve	utat	nyit	
ebbe	a	világba,	segít	eligazodni	az	értékes	és	a	még	kiemelke-
dőbb	 életművek	 között,	 világos	 történetvezetéssel.	 Mindvégig	
a	hús-vér	 emberre	koncentrál	 a	 szerző,	miközben	nem	 felejti,	
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hogy	 műve	 egyik	 fő	 célja	 a	 magyar	 festészet	 népszerűsítése,	
mindenki	számára	átélhetően.

Nő	 és	 férfi	 viszonyának,	 házasságának,	 élettársi	 kapcsolatá-
nak	korrajzát	is	kapjuk.	A	nők	gyakran	modellek,	majd	szeretők,	
feleségek,	akik	akttá	formálódnak	a	vásznon.	Kevés	női	festőről	
olvashatunk,	hiszen	közülük	sokan	lemondtak	saját	karrierjük-
ről,	és	férjük	művészi	pályáját	támogatták.	Czóbel	Béla	felesége,	
Modok	Mária	 titokban	 festi	 képeit,	 ágya	alatt,	 egy	bőröndben	
tartja	őket.	Nem	tudja	megmutatni	kedvesének.	Az	ellenpélda	
Vajda	Lajos	és	Vajda	Júlia,	Dénes	Valéria	és	Galimberti	Sándor	
kapcsolata,	ahol	a	két	fél	egymást	segíti	művészi	törekvéseiben,	
egyenjogúak,	nemcsak	az	egymás	iránt	érzett	szerelemben.	

A	 másságot,	 a	 homoszexualitást	 ebben	 a	 korban	 felvállal-
ni	majdnem	 lehetetlen	 volt	 (kivéve	 Párizst),	 rejtőzködni	 vagy	
titkolni	 kellett	 az	 érzéseket,	 akár	 Ferenczy	 Károly	 vagy	Med-
nyánszky	László	esetében.		A párkapcsolat, a szenvedély, a sze-
xus, az érzelem, a libidó azonos tengelyen van a művészettel –	
mondta	Kieselbach	Tamás.	–	A lelkesedés képessége valamiért, 
ami elragadja az embert, épp olyan, mint a szépség rabjává 
válni, vagy valamitől megváltozott tudatállapotban, energiá-
val telítetten rohangálni. A szerelem élményében és a szenve-
délyes alkotói attitűdben mindez analóg.

Felemelő	látni,	hogy	festőink	miként	is	voltak	egyek	Picassó-
val,	Matisse-szal,	Chagall-lal	meg	a	többiekkel.	Ám	itt	is	vannak	
kivételek,	Ámos	Imrét	kortársai	sem	értették	meg.	Értelmezésük	
napjaink	égető	kérdése	is.	A	festők	a	kultúra	apostolai,	folytatói,	
teremtői.	 Nyáry	 Krisztián	 könyve	 a	 szabadságról	 szól,	 olykor	
a	szabadosságról	is,	tényeket	közöl	és	csoportosít.	Azt	mutatja	
be,	hogyan	 lehet	közel	hozni	 egy-egy	 izgalmas	életet,	 történe-
tet,	pornográfia	és	tabuk	nélkül.	Látjuk	a	Monarchiát,	miként	is	
van	jelen	összetettsége	a	festők	világában,	látjuk	a	zsidó	kultúra	
erősségét,	annak	kényszerű	és	önkéntes	asszimilációját.

Utazások	ezek,	belső	utak.	Párhuzamos	és	 széttartó	életeket	
látunk,	időben	és	térben.	Időutazások	is.	Múzsákkal.	Hogy	szü-
lessen	valami.	Nyáry	Krisztián	könyve	képet	ad	a	korról:	szere-
lemről,	szenvedélyről	és	a	fájdalomról,	az	akkori	bajokról	is.	Mi,	
olvasók	csak	nyerünk,	ha	fellapozzuk	a	katalógust,	és	olvassuk	a	
Festői szerelmeket.

KÖLÜS	LAJOS


