Székely festők
Irta:

MATTIS JÁNOS

Erdély földje, az égbenyúló Kárpátok balladaszerű szűkszavúsága,
megkülönböztető más látást, más ízt ad ennek a hegyekkel övezett föld
sajátos emberének.
A korszellem, a többféle nemzet sokszínű műveltségének összetevődése, különböző környező behatások egyéni átalakítása sajátos életet, sajá
tos művészetet termelt ki.
A XVIII. század elején a magyar talaj még nem volt elég érett arra,
hogy a megnemértettség elől külföldre menekülő magyar művészeket itt
hontartsa. A magyar művészet visszhangja külföldön hangzott el.
A nyugati klasszicizmus fennkölt formaszellernét a biedermeierkor
érzelgős polgári ízlése követte. A bécsi és pesti kedélyes biedermeierrel
szemben az erdélyi szellem zord, szűkszavú, komor. Az elszigetelten élő
arisztokrácia, a jómódú, részben idegen polgárság, a magyar és román
jobbágyság súlyos szenvedései egyenlőtlen dinamikájú társadalm i rétegeződést adott.
Ebből a talajból bontakozott ki az erdélyi biedermeier, magyar vo
natkozásban Is első itthonélő magyar festő Barabás Miklós (1810—1898)
művészete. Nem felforgató tehetség, de komoly, becsületes művészete, vég
telen szorgalma, mesterségbeli tudása találkozott korának ízlésével, mely
a finom, érzelgős szépséget, a jólét derűjét — fénykép hiányában — meg
örökíteni kívánta.
Barabás Miklós 13 éves korában festette első arcképét. Rendszeresen
sohasem tanult. Elképzelhetetlen útakon sajátította el a festés technikáját.
Aránylag keveset járt külföldön, de művészetét semmiféle idegen hatás
tartósan nem befolyásolta. Már 21 éves korában megvolt a maga határo
zott egyéni iránya és kialakult művészete. Saját ösztöne, egyéni látása és
józan valóságérzéke volt tudásának ősforrása. Nemcsak Magyarország,
Erdély és Bukarest vezető nagyjait, előkelőségeit, hanem az akkori társa
dalom minden jellegzetes al'akját megfestette. Témája, előadásmódja, tech
nikája gazdag változatot mutat.
Barabás művészetének lényege áz arckép. Korának magyar, erdélyi
és román történelmi és kulturális szereplőinek változatos képmássorozatát
örökíti meg. Tudatosan idealizál és büszke arra, hogy „húsz évvel fiatalít
és a kép hasonló m arad11. Női arcképeinek a finom báj, a közvetlen élet
melegség ad különös szépséget, mely férfi arcképein hiányzik.
Itt van Bittó Istvánné arcképe. (Budapest Fővárosi Képtár.) Az arc
és ruha puha fénytelensége élesen válik ki a sötét háttérből. Könnyed,
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finom testtartása kaligrafikus vonalban zárul. M inden mesterkéltség nél
kül, a személyi jelenlét élő benyomásával élvezzük ezt a komoly, tiszta
szépséget. A nyugodt lét sugárzó derűjét a festő problémamentes előadás
módban tökéletes technikával oldotta meg.
Barabás az arckép keretein kívül, az emberi test teljes megismerésé
hez sohasem jutott el. Kevésszámú kompozíciói, életképei ezen a téren fo
gyatékosságot árulnak el.
Barabás Miklós, e kifogástalan modorú, európai műveltségű vándor
festő érdeme nemcsak abban rejlik, hogy korának arcképcsarnokát meg
örökítette, hanem hogy színes, eleven önéletrajzában élményei keretében

1. kép. Barabás M.: M iniatűr arckép (akvarell). A sepsiszentgyörgyi múzeum képtárában.

hihetetlen érdekességgel és egyéni ízes stílusában megörökítette a kor
életét, a nemzeti szokásokat, a kiváló emberek jeles tulajdonságait vagy
fogyatékosságait.
Különösen érdekes képet ad a hároméves bukaresti tartózkodásáról
(1830—1833). Önéletrajzának ezt a részét a Román Tudományos Akadé
mia 1930-ban hivatalos kiadványban megjelentette. Egyik ilyen jellemző
epizód’ Kisseleff orosz tábornokkal való találkozása. Kisseleff, a román fe
jedelemség akkori katonai kormányzója, nagyműveltségű és művészet
kedvelő ember volt, aki kitüntető megbecsüléssel maga vezette be Bancratio hercegnő révén az egyik fényes ünnepség alkalmával Barabást a leg84

•előkelőbb társaságba. A meleg ajánlás nyomán három év alatt annyi meg
rendelést kapott, hogy eltávozásakor 700 arany volt zacskójában.
Barabás önéletrajzában jellemző korrajzot ad a bukaresti állapotok
ról, szokásokról és viseletekről, különösen a térfoglaló európai szokások
ról a keleti formákkal szemben.
Barabás művészete útjelzőként áll a magyar festészet történetében.
Az első itthonélő magyar festő, akivel kapcsolatban m agyar művészetről
beszélni lehet. A magyar élet művészetvárása és B arabás művészi és em
beri értékei egymásra találtak.
A Barabás Miklós után következő magyar festőnemzedék hosszú so
rozatának egyik jellegzetes székely alakja a sepsiszentgyörgyi születésű

2. kép. Nagy I.: Kukoricafosztás. A sepsiszentgyörgyi múzeum képtárában.

Gyárfás Jenő (1857—1925): Van benne valami a felvillanó nagy tehetség
tragikus sorsából. Pályája komoly előkészület után merészen ívelt fel,
hogy azután hirtelen az elkedvetlenedés némaságába burkolózzon.
Budapesten, Székely Bertalan meditáló egyénisége volt számára az
első művészeti útmutató. Később Münchenben W agner Sándor és Dietz
hatása alatt akadémikussá vált. Még itt készült, de minden egyéni iz nél
kül „Az első fog“ cimű képe, mely komoly sikert arat. Csak fokozatosan
bontakozik ki fejlődő művészetének igazi hangja első remekművében —
Karlovszky Bertalan arcképében, mely Gyárfás jellegzetes művészetét tel
jes érettségében adja. Ez az arckép a magyar portréfestészetben teljesen
egyedülálló.
A fiatal festő alakja könnyed biztonsággal oldalt támaszkodik. A
kompozíció egyszerű, természetes vonalvezetése harmonikus egységet ad.
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A ruha és háttér tompított tónusából az arc és kezek kiváló, választékos
színfoltja elmélyülő tudásra vall. A fej beszédes kifejezését, a rendkívül
finom kezek fehérségének játéka kíséri, a gallér és ing mozgású megvillanásával. A kitűnő kompozíció, a rajz és színkultúra, a fény és tónus elosz
tása fegyelmezett tudásról tanúskodik. Gyárfás emberábrázolásában ritka
jellemző erő van. A jól megalapozott akadémikus tudáson és a pontos
részlettanulmányon túl, a mozdulat hangsúlyozatlan könnyedsége, az arc
és kezek friss rajza és merész színezése egészen új, egyéni és mesterien
bátor. 1877— 1880-ig volt Münchenben, azután hazatért Sepsiszentgyörgyre.
Már Münchenben is sokat foglalkozott irodalommal, különösen Arany bal
ladáival és még itt készítette el vázlatait remekművéhez, a Tetemrehívás-hoz.
A Tetemrehívás-sal kapcsolatban szokták Gyárfás nevét leggyakrab
ban emlegetni. Ezt a nagy művet a tanulm ányok egész sora előzte meg.
Talán a legérdekesebb az, a már expresszionizmus határát érintő vázlat,
mely Budapesten Wolfner gyűjteményében található. A kompoziciós el
rendezés egészen más, mint a nagy festményen. Kund Abigél a ravatal
előtt áll. A festő, a tragédia legválságosabb pillanatát választotta ki,
amikor az asszony arcán a fölfokozott fájdalom az őrület borzalmává vál
tozik át. A vonalvezetése szertelen, szaggatott; a kísérteties zöldek, kékek,
a kifejezés és festőiesség legvégső határáig fokozzák. Ezen a vázlaton
érzik legjobban a lelki átélés megrendítő élménye. Hatása mély, meg
döbbentő.
A nagy festmény már sokkal leszűrődöttebb és még így is lenyűgöző
benyomású. Kund Abigél alakja már átgondoltabb, az őrület szertelensége
már tompult. A körülötte lévő alakok páratlanul jellemzőek; riadtan elcsen
desedetten mutatnak Abigélra.
A kép elnyerte a z ‘aranyérmet, de Keleti Gusztáv hideg kritikája el
vette a művész kedvét a további munkától. Visszavonult Sepsiszent
györgyre s főképpen csak arcképekkel foglalkozott. Az a művészi lendület,
az az ihletettség, mely ezt a képet áthatja, egyetlenegy későbbi képén sem
jelentkezik. Még többször próbálkozott drámai tárgyú kompozíciókkal, de
egyik sem közelíti meg ezt a két remekművet.
Székelyföldben gyökerezik ugyancsak a robusztus temperamentumú,
ma élő ízig-vérig székely festő. Nagy Imre, akinek festői látása, a múlt
vonalától eltérően, a hagyomány és a modern festői szemlélet új meg
nyilatkozásává ötvöződik össze. Már nem irodalmi hatást, sem a régmúlt
újraátér zését, hanem a jelen élet benne átélt valóságát adja vissza. Művé
szetének eredményeképpen megalkotta a székely ember és az Őt környező
tájkép mai élő típusát.
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