
Diószeghy László festőművész és természetkutató

Irta: Dr. BALOGH ERNŐ

1910-ben kerültem Borosjenőre, mint kórházigazgató, egy addig 
előttem ismeretlen vidékre. Nemsokára megérkezésem után megismerked
tem Diószeghy Lászlóval, már akkor híres festőművésszel és egy-két talál
kozás elég volt, — sajnos, most már elmondhatom, — hogy 32 éven át 
egész a sírig tartó barátságot kössünk, Erős, férfias, szép ember volt, tele 
erővel, jókedvvel, szívós, kitartó szorgalommal, különösen akkor, ha va
lamit feltett magában. Fáradságot, sok alvást nem ismert, lángoló, fellob
banó lelkesedés űzte. Mindig odaadó, önzetlen jó barát volt. Ha azonban 
valaki nem úgy viselkedett, mint jó pajtás vagy barát, egyszerűen úgy el
tűnt szemei elől, mintha sohasem létezett volna. Büszkén vallotta: góbé 
vagyok a sírig, ha tetszik valakinek, vagy sem. Művész volt tetőtől talpig 
és örök természetrajongó és kutató. Ez adja lényének jellemzését.

32 évi barátságunk alatt alig beszélt szülővárosáról és gyermekko
ráról és csak szórványosan fiatalságáról. Olyan egyéniség volt, hogy ez. 
nem is volt fontos. Előttem állt a kifejlődött férfi és művész. Csak a pesti 
művészetiskoláról beszélt és a müncheni évekről, arról a vidám, boldog 
művészi nyomorról, amit Murher olyan örökreszólóan írt meg a Bohém
életben. Budán izmosodott meg festőművészete és lett kiállító művész. Fej
lődése azonban haláláig nem szűnt meg és sokoldalúsága csak fokozódott. 
A müncheni iskola avatta művésszé, sőt mesterré. Nagy volt, mint genre- 
festő, mint tájképfestő, az olaj- és vizfestés mestere és ami minden ábrá
zoló művészetnek alapja, a ceruza- és szénrajz felavatottja. Hihetetlen 
nagy volt rajz-, tárgy- és színemlékezete, úgy, hogy amit művészi lelke 
magába vett, szinte a fejébe rögződött meg a művészi vázlat és bármikor 
friss látás erejével támadt fel benne. Ezért alig volt szükséges neki váz
latok készítése, pedig vázlatai csupa művészi élmények voltak. Művészi 
tárgyainak megválasztásában nemcsak abszolút művészi érzéke nyilatko
zott meg, de egy melegszívű, derült lélek, egy kiegyensúlyozott egyéniség.

Aki látta cefuza- és szénrajzait, érezte a tökéletes tudást és az ural
kodást a tárgy és eszközei felett. Birtokomban van egy gyönyörű retye- 
záti ceruzarajz, az ő ideáljáról, a cirbolyafenyőről, amely tépetten áll a 
szirttetőn: csupa élet, hangulat, tipikus retyezáti tető, egy egyszerű ceruza
rajzban. Nagy feltűnést keltettek genre-képei: a dudás cigány tépett, ron
gyos ruhájában, a dézsás mócok, kik dézsával telerakott kócos lovaik 
előtt ballagnak, a pipázó öreg, ezer ránccal az arcán. Sajnos, ezek a re
mek darabok, e művészi csúcsteljesítmények, részint magántulajdonban
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vannak, részint leánya lakásával elpusztultak. Talán egyet őriz közülök 
az aradi Múzeum képtára. .

, Az arcképfestészetben is nagy volt. Apjáról és magáról festett olaj
gépe és anyjáról készített szénrajza tökéletes, teljes jellemzést adott és 
megmutatták sokoldalú és alapos művészi sokoldalúságát. Az arcképfesté
szetről azonban letért, mert a lefestett alakok hiúsága sok nehézséget oko
zott, mert művészi felfogásából sohasem engedett. Ügy járt, mint Rem
brandt a világhirű „Éjjeli őrjárat'1 miatt. A hűen lefestett pocakos város
atyák és nyárspolgárok nem hitték el, hogy úgy néznek ki, mint valóban, 
lekritizálták és nem akarták átvenni s ez a művésznek egész életében sok 
keserűséget okozott.

A tájképnek igazi nagy mestere volt. Itt tűnt ki tárgyválasztásának, 
ízlésének, kompozíciójának nagystílű volta. A pleinair-nek s a színeknek 
költői mestere volt akár olajban, akár akvarellben. Sohasem használt fedő 
színeket, a frissen felrakott, abszolút kikevert színek szikráztak, égtek és 
ködei csodálatos szépséggé varázsolták a Maros, az Olt mentét, a retye- 
záti holdas képétől pedig alig lehetett elmozdulni. További képein uralko
dik a levegő, az ég és csodálatos vizei. Mikor kérdeztem, hogy lehet így 
ábrázolni a vizet, hogy az embernek szinte fáj elválni szemléletétől, erre 
azt felelte, hogy az égtől és a szél játékától függ a víz felületének képe. 
Ha az eget a földre fested, kész a víz csodálatos felszíne. Vizes képei alig 
száradtak meg, rögtön gazdájukra akadtak. Csodálatos költője voit a ta 
vasznak és az ősznek, a bámulatos csípős tavaszi levegőben pompáztak 
a ragyogó színű virágok, a selymes, friss füvek kecsesen hajladoztak. 
Ősszel vakítottak a berkenye, a bükk, a vadszőlő vérpiros levelei, a szür
kés, ködös időben. A hárs vakító sárga levelei, a cser bronzszínű lombja, 
valami kedves, békés ősz hangulatát lopták szívünkbe. Téli tájképei talán 
a legcsodálatosabbak. A hó száz és száz színváltozatban vonul fel előttünk. 
A kemény tél hava és a tavaszi olvadó hó ezernyi hangulatát örökítette 
meg. A hóárnyalatok kontrasztjai, a lombtól fosztott fák gyönyörű rajza, 
elbűvölővé tették havasi tájait. Retyezáti képeiről a havasok levegője, 
bája és drámai ereje nyűgöz le. A zsupfedeles, az avult zsindelyes kuny
hók, cigányputrik életre keltek képein s az előttük bólogató parasztmály
vák és az ablakok muskátlija szinte becsalogatják a nézőt.

Ha műtörténeti szempontból bíráljuk meg Diószeghy műveit, azt 
mondhatjuk, hogy egyik iskolához sem tartozott tulajdonképpen. Alap
művészete a barbizoni iskolából indult ki. Ennek a festőiskolának a ki
indulási pontja volt á természet finom, aprólékos megfigyelése, pontos 
ábrázolása és a színek eredeti visszaadása. Ennek az iskolának világhirű 
nagyságai voltak Millet, Corot, mindenek felett a hunyadmegyei világhírű 
székely Paál László, aki több aranyérmet, köztük a grand prix-et is el
nyerte. Diószeghy azonban nem sorolható be tisztán ez iskola hagyomá
nyai közé, mert képei az impresszionizmusnak azt a lényegét is tartalmaz
zák, ami a szín, a levegő, ég visszaadását is szem előtt tartja, az anyag, a 
forma alá rendelésével és az. igazi pleinair kiindulási pontja, melynek ki
fejező művészei Manet, Renoir, Pissaro és a mi kezdeményező Szinnyei 
Merse Pálunk voltak. Diószeghy művészete a két iskola közé esik forma, 
rajz, kompozíció, szin, levegő, ég és különösen színtávlat szempontjából. 
Diószeghynél a forma és kompozíció tulajdonképpen barokk formát mutat.
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A neoimpreisszionizmustól távol állott már színkezelése miatt is. Ez 
ugyanis mint egy prizmán át látja és érzékelteti a színeket. A felbontott 
színek a szemben és lélekben alakulnak át a kívánt színekké. Ennek egyik 
faja a pointilizmus, mely különböző tarka pontokból rakja össze a színt és 
tárgyakat. Diószeghy mindig friss színeket használt és az éles átmenetek
nél is közvetítő színeket alkalmazott, ami impresszionista jellegű. így te
hát a régi müncheni iskolától középirányban haladt a barbizoni és impresz- 
szionista iskolák között-. így maradt egészen egyéni. Ha találkozott festő 
barátaival vagy a nagybányai festőkkel, erős vitába került velük a festé
szeti irányzatok szempontjából. Mindenesetre nagy művészi lélek volt, 
tökéletes művészi érzékkel, biztos és ős művészi ihlettel és ízléssel. Mint 
valódi székely lélek, mindenhez értett, sok díszítő rajzot, kézimunka-, 
csipke- és bútormintát tervezett, melyek kivitelben pompásan és művé
sziesen hatottak.

A művészet múzsája mellett azonban egy másik múzsa-démon is 
felmerült a művész életében. Az örökös természet és színek rajongóját 
megrohanták a vágyak a fürge és gyönyörű lepkék iránt. Egész nap a 
festőállvány előtt ülve, vágyik ki a szabadba festői impressziók után és 
közben kergetni a színes pillangókat. M ár Pesten gyűjtögette a lepkéket az 
ivlámpa fényénél. Lassan kezd megismerkedni a lepkék világával és a 
lepkék biológiája is kezdi* érdekelni, valamint belső és külső életük. De a 
főváros és környéke lepkefaunája teljesen fel van derítve, sok érdekessé
get nem nyújt, hiszen sok a kertészeti növény, kevés az erdő a környéken, 
nincsenek irtások, vadvirágos rétek. így ki-kirándul a környékre. Jó volt 
azonban ez a kezdő ideje a megismerésnek, érintkezés szakemberekkel, 
tudósokkal. Mind több és több idejét szenteli a lepkészetnek, kezd bele
mélyedni. A festészet még mindig erősen foglalkoztatja a lelkét. A lep- 
készet, mint mentőangyal jelentkezik, mikor a festők bohémélete sokszor 
és önkönytelenül is magával ragadta. A lepkészet iránti egyre melegedő 
vonzalom azonban mindinkább a szabad természetbe csalogatja. Egy kü
lönös esemény azonban új irányt mutat életében.

Testvérbátyja Arad-tartományban lett állomásfőnök és egy nyáron 
ellátogatott hozzá, mert azt írta bátyja, hogy igen-sok szép festői vad 
vidék van arra, hiszen nemrégen nyílt meg az új vasútvonal azon a vi
déken. Leutazik és bizony sok szép festmény köszöni létét ennek a láto
gatásnak. Azonban nem tud betelni azzal a sok szép és különös ritka lep
kével, melyek oly gazdagon röpködnek ezen a vidéken, ahol még lepkészek 
is alig fordultak meg. Borosjenő és vidéke igen érdekfes volt ebből a 
szempontból. Itt emelkedik ki a síkból egy egyedül álló kialudt vulkán krá
tereivel, trahit, illetve andezit kőzeteivel. Diószeghy előtt végig botanizálta 
e hegyeket Simonkai és még a hegytetőn is szteppenövényeket talált, ké
sőbb egy zoológus egy ritka kis denevérfajtát és egy igen ritka, piciny 
egeret talált. Különös növények és ezeken ritka állatvilág és még ritkább 
lepkefauna tenyészik. Elhatározza, hogy családjával együtt hátatfordít a 
Fővárosnak és leköltözik Borosjenőre, mint festő és mint lepkész. A zsom- 
békos, lápcs talaj, a hegy, tavak dús vegetációja rengeteg festői problémát 
vonultat fel előtte és a dús lepkefauna pedig kimeríthetetlen kincsét csil
logtatja meg előtte. Távol a főváros zajos életétől, a természet gyönyörű 
témákkal és lepkeegyedekkel tárul ki előtte. Szorgalmasan fest genre- és
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arcképek mellett tájképeket, szinte habzsolja a szebbnél szebb és változa
tosabb tájképeket olajban és akvarellben. Aradi és váradi kiállításai ese
ményszámba mennek, minden képe elkél és azután boldogan adhatja át 
magát a lepkészetnek. Járja a vidéket. Éjjel áttanulmányozza a sok ritka
ságot, mesterien preparálja és osztályozza. Gyűjteményére fel-felfigyel- 
nek és szakemberek sűrűn fordulnak meg nála. Le-leközöl egy-egy érdekes 
lepkét. Gyűjteménye hosszas és kitartó gyűjtés^ preparálás és osztályozás 
tkján kezd értékes lenni es közlései is híresek lesznek még külföldön is. 
Nagy levelezésbe kezd, sőt ritka példányokat küld Pestre, Bécsbe és Né
metországba pontos meghatározás végett. Ez az óriási munka a festé
szetet kezdi háttérbe szorítani. A lepkészet terén egyre tovább fejlődik te 
hetsége. Nemcsak ritkaságai szaporodnak, de egyre nehezebben hozzá
férhető lepkéket gyűjt, míg végre az éjjeli, kis, ú. n. míkrolepkéket kezdi 
gyűjteni. Ez igazán fáradságos és gyakran egész éjszakai munkájába 
kerül. Hányszor láttam, mikor éjszakai elfoglaltságomból hajnalfelé haza
tértem, a zöldkert, hová ablakai nyíltak, világos volt messzesugarú ace- 
lilénlámpájától. Amint a hajnal kinyílt, már nem tudott lefeküdni. A fris
sen gyűjtött lepkéket azonnal preparálta és meghatározta. A múzsából 
démon lett és csalta, hívogatta egyre beljebb a lepkék csodatartományába. 
Voltam vele lepkészni a Retyezáton, a mokrai hegyen és a Rovinató mel
lett. Az éjjeli mikrólepkék gyűjtésére érdekes módszert dolgozott ki. Vagy 
éjjeli repülésük alatt fogta azokat, vagy hajnalban, mikor már elültek, ek
kor ő, vagy vele lévő barátja egy bottal verdeste előtte a bokrokat s az 
éppen pihenni készülő vagy már alvó lepkéket felzavarta, bágyadtságuk- 
ban könnyen hálóba kaphatta. Annyira ismerte a lepkéket, hogy röptében, 
egy szempillantás alatt felismerte és nevén nevezte. Ha abból a fajtából 
már volt neki, vagy közismert volt, elengedte, vagy meg sem fogta. De ha 
ritka és aberrációs példány volt, felismerve azonnal rohant utána és ad
dig kergette minden akadályon keresztül, míg zsákmányul ejtette.

Szerencsésen jött közbe az is, hogy Erdélyben klasszikus stílusa 
miatt több templom freskójának megfestésére hívták meg. A sepsiszent
györgyi Múzeumnak fel kellene kutatni ezeket a templomokat, esetleg kör- 
iratban felkérni a plébániákat, hogy közöljék azokat a templomokat, me
lyeken ő festett s esetleg fényképen örökítve, őrizni meg azokat. Ezek mel
lett különböző helyeken kiváló alkalom nyílt a lepkészetre. Minden évben 
ellátogatott a Retyezátra, ahol egyszer én is bejártam vele annak egy ré
szét egész 2.100 m. magasságig. Itt is fáradhatatlan volt a lepkészetben 
és festészetben. Sokszor fárasztó nappal után rájuk áldozta éjszakáját is.

Ritkaságait mindig megmutatta és elmagyarázta hovatartózandósá- 
gát, leírását. Fontos volt, melyik az illető lepke tápnövénye s így alaoosan 
ismerte a növényeket is. Egyik nagy ritkaságának további példányát úgy 
tudta csak megfogni, hogy ismerte tápnövényét. Névszerint ismertem rit
kaságainak nevét, sajnos azonban nem lévén lepkész, a hosszú évek lefor
gása alatt kipárolgott emlékezetemből. Leírásai azonban megjelentek 
nyomtatásban is és szaktudósok összeállíthatják munkájának eredményeit, 
annyival is inkább, mert most már gyűjteménye is itt van szülővárosa 
múzeumában. Aggódva kell megemlítenem, hogy halála után több lepkész 
átnézte gyűjteményét és félek, hogy ritkaságai tönkrementek, vagy elkal
lódtak. Ez pedig óriási és pótolhatatlan veszteség lenne. Azt a híres lep
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két'(gondolom Lycaena Bavius sec. Diószeghy) Viczén, Kolozs megyében 
fogta. Ez majdnem szerencsétlenségbe sodorta. Egy merész hegyoldalon 
vette észre ezt a lepkét és még röptében megállapította, hogy ilyent még 
nem látott és nincs neki. Rohant utána és elhatározta, hogy bármi is tör
ténjék, elfogja. Rohant utána lejtőkön, csúszamlós helyen, hol ágakban, 
gyökerekben kapaszkodva, össze-vissza sebezve magát. Végre a lepke le
szállt egy salviára. Elfogta és egyúttal meg is tudta tápnövényét. Azután 
megállapította, hogy olyan egyedülálló, eddig ismeretlen lepke, ami most 
már csak az ő birtokában van. Azonnal leközölte külön kiadásban saját 
neve és jelzése alatt. A külföld is felfigyelt. Báró Rothschild Londonból 
azonnal írt, hogy kerüljön bármibe is, fogjon neki egy példányt és ezer 
lejt ajánlott fel. Akkoriban ez az összeg annyi volt, hogy egy szőlőt lehe
tett volna venni rajta épületekkel együtt. A következő nyáron el is ment a 
lelőhelyre és kutatta salvianyíláskor a repkedő lepkéket. Sikerült is neki 
e ritkaságból több példányt és ami a fontos, hímet és nőstényt is fogni. 
Gondolom, hogy az öt példányból jutott nemcsak Rothschildnak, hanem a 
Nemzeti Múzeumnak is és még neki is maradt í —2 példány. A többi rit
kaságok megszerzése is nehéz fáradságok eredménye volt. Mindezeket 
követték a preparálás, meghatározás és a csoportok összeállítása és gyűj
teményes elraktározása. Hozzájárult még ezekhez a peték gyűjtése, a bá
bok kiásása és ezeknek mesterséges kiköltése. Mindezek hosszú és türel
mes, kitartó munkát követeltek.

Mindezeket azért írtam le ilyen részletesen, hogy a nagy közönség
nek fogalma legyen, milyen hatalmas kutató és rendszerező munkát vég
zett több, mint négy évtizedes szakadatlan tevékenysége alatt, amellett, 
hogy művészetében egyre tovább izmosodott és elmélyült s amellyel meg
élhetését is biztosította. Mindezek betetőzése volt a „Retyezát lepkefau- 
nája“ című összefoglaló műve, mely a nagyszebeni Naturwissenschaft- 
liche Véréin különlenyomatában jelent meg. Ez a tanulmány a 'külföld 
számára is forrásmunkául szolgál.

Ennek az ernyedhetetlen munkásságnak az eredménye az a lepke
gyűjtemény, ami az ő forró óhaja szerint is most szülőföldjére, a Székely 
Nemzeti Múzeumba visszakerült. Ilyen díszes helyen őrzi meg a Székely
föld egyik hálás fiának dicsőségét. Ha képeiből legalább nehány eredeti
ben vagy legalább fényképmásolatban a legtöbbje itt lehetne, dicsősége 
még nagyobb lenne.

A lepkegyűjtemény leírására vagy ismertetésére nem vállalkozha- 
tom, mert a lepkészettel nem foglalkoztam. A Mesterrel és gyűjteményé
vel én más irányban foglalkoztam. Engemet a lepkészet biológiai, fejlő
déstani és örökléstani része érdekelt. Ebben igen sokszór voltam az én 
barátom segítségére és a mikroszkopolást mindig én végeztem, különösen 
a szárnyszerkezet, a fej, a csáp, a szívószerkezet, a pikkelyek mikroszkopiái 
vizsgálatát, azután a megnagyított peték összehasonlításáh Érdekes volt 
a második szárny degenerálódását vagy eltűnését megállapítani. Ezek a 
regreszív tünetek egészen más alakot kölcsönöztek a lepkéknek, mint pél
dául a psychidaek-nél. Ilyenekből az egész sorozatot összegyűjtötte és 
szinte szemmel lehetett kísérni a szárnyak visszafejlődését, amit a lepke 
életfeltételei követelt meg. Az ember kétfedelű (biptera) állatnak gondolná,
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míg a mikroszkóp egy pikkely'vagy egy dudor alakjában megmutatta a két 
hátulsó szárny csökevényét.

A lepkegyüjtemény ismertetésére dr. Köntzey Gerő ny. járásorvos 
lenne legalkalmasabb, Küküllővárról. Ömaga is 40—50 éve űzi a lepké- 
szetet és Diószeghynek nemcsak lepkésztársa, de jó barátja is volt és évekig 
együtt lepkésztek a Retyezáton. Sok időt töltöttek együtt és igen jól is
merték egymás gyűjteményét.

Diószeghy mint ember jó és nyíltszívű volt, őszinte jó barát, kedves, 
vidám bajtárs az élet dagályában és apályában. 61-ik életévében féloldali 
hűdés érte. Kezdetben alig tudott beszélni s a hűdés megbénította jobb 
kezét és lábát. Bámulatosan kiheverte. Üjra festett és lepkészett. Ezután 
állította össze és rendezte teljesen gyűjteményét, mint mondta, örökségül 
a sepsiszentgyörgyi Múzeumnak. Négy évvel később idegdaganat támadta 
meg, amely ágyba is döntötte. Jobb keze és lába nem bírta a mozgást, fáj
dalmai is egyre fokozódtak, alvása is egyre romlott. Legyengült és az 
örökké mozgó test nem bírta ki az ágybaszegzettséget. Napról-napra gyen
gült és látni lehetett, hogy a vég közeledik. Röviddel halála előtt festés 
közben találtam. Kezei be voltak kötözve, fáradt volt és látszott, hogy a 
munka nehezére van, az idegcsomókon lévő apró daganatok miatt. Szem
rehányásokkal illettem, de ő szelíd mosollyal felelt és rámutatott két meg
kezdett képrer^ezt a két képet mindenáron be-kell fejeznem. Az egyikkel 
ki kell fizetnem Jbetegségem alatt felgyűlt kölcsöneimet, a másik árán elfog
nak temetni, m'ert tisztán akarok elmenni és magam akarom eltemetni 
magamaRVjfíallotta?11 — szól oda feleségének. Az egyik egy tórészlet, ahol 
a tiszta vízben egy élénk vöröslombú bükkfa nézi magát őszi színeivel a 
csöndes tó tiszta vizében, mint egy ősz ember az élet tiszta vizében, a má
sik egy finom ködbeborult folyammente, elmosódó nyárfákkal, amint éle
tére is kezd ráborulni a mindent elfojtó köd. Egy búcsúzó művész végső 
látomásai. Azonnal jelentkezett vevő. Es azzal aÜta el a képeit, „ezekért 
bármilyen ár kevés, mert jegyezze meg, asszonyom, ez az én hattyúdalom, 
többet a mester nem fest.“ Két nap múlva irtózatos fájdalmait édesen 
nyomta el a morfiuminjekció és ő\ elaludt és átjutott a ködös túlsó 
partra, ahol többé nincs művészi álom, munka és fájdalom és ahol örök 
csend honol.

Felolvasta: Székely Zoltán 1949. január hó 29-én, a sepsiszentgyörgyi múzeumban 
tartott Diószeghy-emlékünnepély alkalmából.
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