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A Vasárnapi Újság egész éves előfizetőinek ingyen.

A Franklin-Társulat három- és négyszinrendszerű lemezeiről készített színnyomatokkal.

Franklin-Társulat nyomdája.

FESTESZ ÉT nagy mesterei mindentfestők.
Mindaz a sokféle terület, amelyet a festészet
a maga számára már ő előttük meghódított, nekik
otthonos uradalmuk. Meglátásuk és ki eszelésük végig¬
jár az egész dominiumon és mindenütt talál vagy
alkot festőiséget. Néha egy-egy területet különösen
megkedvelnek, mert több szenzációval szolgál nekik.
Azon a területen izgalmasabb nekik a meglátottak
elemzése vagy kieszeléseik fölépítése. Azon a terü¬
leten bensőségesebben, átfogóbban nyilvánul koruk¬
hoz való tartozásuk. Vagy pedig az a terület az,
amelyről legfensőségesebben várhatják a sikert. Ezen
a területen madonnafestő a mindent festő Raffael,
ezen a területen arcképfestő a mindent festő Tintoretto, tájképfestő a mindent festő Corot, karika¬
turista Daumier, szociális festő Courbet, történelmi
festő Székely Bertalan. De a különleges kis terüle¬
ten kívül az egész uradalom is az övék. Néha azt a
kis területet nem is ők maguk szemelték ki maguk¬
nak, hanem a műtörténelem szabta ki számukra,
hogy olyankor, amikor hamarosan akar találkozni
velük, ott foghassa meg őket. Székely Bertalan¬
nak a történelmi-festő rangot ez a műtörténelmi
kényelmetesség juttatta. A műtörténelmi rend meg¬
kívánja, hogy minden és mindenki, aki a műtörté¬
nelem ügyébe kerül, rendesen beiktattassék. Ebből
az elrendezésből indul a megértés felé, hogy néha
meg is érkezzék oda. Székely Bertalan művészeté¬

ben a történelmi festés nem az a fejezet, amelyben
a mester legjellegzetesebben nyilvánul, nem az a
fejezet, amelyben a mélységek körül kereső analízise
vagy a magasságok felé építő szintézise különöseb¬
ben érvényesül, mint művészetének egyéb feje¬
zeteiben. Talán csak az, hogy történelmi képeit
valamikor történelmi korhangulat köszöntötte, míg
egyéb képeit csak művészeti értékelés fogadta,
késztette a műtörténelmet arra, hogy Székely Ber¬
talant történelmi festőnek iktassa, de az elrendezés
öröméből az értékek megértéséhez megérkezett mű¬
történelem beéri azzal, hogy Székely Bertalant a
mindentfestő nagyfestők közé sorozza.
Az a történelmi korhangulat más-más forrásból fa¬
kadt a külföldön, mint nálunk. Odakint a történelmi
kutatás, a történelemtudomány nagy munkássága,
amely eredményeivel és műveivel könyvtárakat töltött
meg s az általános műveltségben minél nagyobb tért
igyekezett hódítani, megalapította az új historiz¬
must, nálunk az a sajátságos tudatosság, hogy tör¬
ténelmi időt élünk, keltett korhangulatot. A múlt
század hatvanas éveiről van szó. Odakint a meg¬
szűnt történelmi mámor helyébe, amelyet a for¬
radalom és ennek vágyai keltettek volt, az élet történelmiségéről való nemtudás került: ezt váltotta föl
a tudományos historizmus, a történészek ébresz¬
tette történelmi érdeklődés Nálunk az a meg¬
győződés vagy az a sejtelem uralkodott el, hogy
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a nemzetünk életét megrázó történelmi események
érlelődnek. Valami sajátságos tudatosság kapta meg
a lelkületeket. A «jönni fog, mert jönni kell« már
nem áhítatos bizakodás, hanem tudatos bizonyosság.
A romantikus történelmi elképzelések, elmélázások,
az emléken-élés helyébe a történelmi szükségességek
realisztikus megértése kerül. Mindenki tudja vagy
sejti, hogy történelmi korok mesgyéjén jár, hogy
a nemzeti élet új fejezete, történelmünk új korszaka
következik. Ez a korhangulat az, amelybe Székely
Bertalan néhány történelmi képével köszönt.
Még egyelőre bele-beleszeg ebbe a történelmiségbe a nemzeti melankólia. Ebben múlik ki a
kétségbeesés. Magát a gyászt a gyászszal való
büszkélkedés váltja föl. És keressük ehhez a büsz¬
keségünkhöz a megszólalás pompáját. Mindenféle
frazeológiánkban vagy a pompa vagy a gyász¬
pompára igyekvés nyilvánul. Képzőművészet, iro¬
dalom, zene, politika a pompába öltözteti frázisait.
S egyszerre közénk jön a müncheni pompafestés
iskolájában nevelődött, a német historizmustól is
ösztökélt fiatal művész és - - magyarul szólal meg.
A magyar történelmiség jellemeztem kialakulásának
az ő képei, büszke pátoszuk, nemes pompájuk,
nyugodt melankóliájuk megfelelnek. Az ő képei,
«]). Lajos holttestének feltalálása)), a «Dobozy», majd
a «Mohácsi vész» az első olyan történelmi képek,
amelyekre ez az új történelmi hangulat viszhangot
adhat. És Székely Bertalan a köztudatba s a köz¬
tudat révén a műtörténelembe, mint történelmi
festő kerül. Tulajdonképen való történelmi képet
vagy nyolcat festett, falfestményei közül is csak
kevés a szorosan vett történelmi kép. Műveinek
műtörténelmi inventálója, Lándor Tivadar, vagy
kétszáz olajfestésű s vagy 400 akvarel arcképéről
tud s talán éppen ezekben az arcképekben nyilvá¬
nulnak legbeszédesebben Székely Bertalan akarásai¬
nak, elmélkedéseinek, keresésének eredményei s
szólal meg legelemibb hatással monumentalitása,
mégsem jutott egyetlen elrendezőnek sem az eszébe
az, hogy Székelyt az arcképfestők közé sorozza.
Történelmi képeiben és minden egyéb festmé¬
nyeiben és rajzában közösen sajátos a monumenta¬

litás. Beérhetnék vele, hogy Székelyt a monumen¬
tális festők közé sorozzuk. Ez is helymegállapítás.
És körmegvonás. A monumentálisok köréből egész
sor patetikus festő kihagyandó, talán a legtöbb tör¬
ténelmi festő is. És kimaradnak belőle azok a pompá¬
ban duskálódók is, akiknek körében Székely dolgozott:
Piloty, a mester és Makarték, a társak. De bele¬
kerülnek közönséges társadalmi festők, karikaturis¬
ták és propagandafestők, a Daumier-k és a Courbet-k. És csendéletfestők és tájképfestők és más
mindentfestők is. Olyanok is, akik az egymás művé¬
szetét megtagadták, akik az egymás forradalmiságát
vagy meggyökerezettségét a művészet veszedelmé¬
nek vallják s akik mégis egyformák — megrendültségük révén. A nagy pátoszt szólaltatják meg s a
nagy pátosz mindig megrendültség. Annak a szen¬
vedésnek vagy annak a mámornak nyilvánulása,
amelyet megalkotók éreznek, amikor a lelkületük,
temperamentumuk részévé' lett tudásból, akarásból,
hevülésből alkotást formálnak. Ennek a megrendültségnek a megszólalása nagyszerűen lelkes. A rit¬
mus indulatnagyszerűségével, a kompozició arány¬
hatalmasságával szólal meg. Az az indulatosság és
ez a méretarány érleli a nagystilüséget. Az a meg¬
rendültség mindig áhítatot kelt; mindig magától
értetődőn, természetesen. Az így támadt áhítat és
az erőszakolt szenzáció külömbsége: a pátosz mes¬
tereinek és a patetikus színészségnek a külömbsége.
A megrendültek majdnem mindig monumentálisak,
a szerepet játszók sohasem azok. Az a történelmi fes¬
tészet, amely Székely Bertalant ifjúságában környezte
s amelytől már akkor húzódozott, a színpadi pompának
öröme, a színpadi kellékek patetikusan festői elrende¬
zésének művészete volt. A monumentalitás idegenül
tekintett erre a pompára. Csak a hétköznapiságnak
ünnepi színpadi köntösbe bújtatását s a szavalásnak
festőiséggé erőszakolását látja benne. Feuerbach, a
szentségesen monumentális mester, szabóművészet¬
nek mondja ezt a ruhák, drapériák szép csopor¬
tosításán alapuló festészetet. És Székely a puszta
pompát hamar megtagadja és a vonal- és foltritmus
nagyszerűségét, a kompozíciónak méreteken ural¬
kodását a forma, tartalom és festőiség egységét
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érvényesíti műveiben: gondolatillusztrációiban, festői
ben mégis csak a főalkotó elemek vannak. Székely
játékaiban, ember- és világmeglátásaiban.
Bertalannak vannak monumentálisán impresszioMinden képe egyszerre-Játottság vagy egyetlen
nisztikus tájképei is.
egységbe foglaltság. Mindent, ami valamely képében
Mintha közte és például a tőle nagy-nagy ide¬
van, egyszerre meglátott, s mindaz, amit valamely
genségben levő neoimpresszionista Van Gogh közt
képében ábrázol: környezetétől különvált, önmagá¬
kisebb volna a messzeség, mint közte és a vele
ban való világ. Ez a
együtt indult pompa¬
látás és ez a fogal¬
festők közt, akiknek
mazás a monumentális
a festésében a pompa
festés forrása és mi¬
a pompás részletek
volta. A nagy képzet
torlódásából alakult ki
és a nagy kép, az ural¬
s a szépségek különkodó gondolat és az
külön jelentkeztek.
uralkodó ritmus: ezek
Amott a teremtő össze¬
a monumentális festés
foglalás, emitt a díszítő
föltételei és eredmé¬
szétbontás. Székely
nyei. Ez a törvény
festése a foltnak ön¬
tesz monumentálissá
magában érvényesü¬
minden festést; azt is,
lését barbárságnak
amely a megtanult, a
tartja, s a színfoltot
leszűrt, az emléke¬
olyan vonzó erőköz¬
zetbe vésődött ele¬
pontnak tartja, amely
mekből formálja meg
együvétartozó formá¬
a képet és azt is, amely
kat együtt tart, míg az
a képekben a benyo¬
impresszionista festés
mást megrögzíti. Az
magát a foltot vallja a
impresszionista táj¬
megjelentetés formá¬
festés is a dolgok¬
jának. Mégis a kettő
nak ettől az egyszerre
monumentális egymeglátásától s a részszerrelátásuk és egyJeteknek nagy egy¬
Székely Bertalan önarczképe 1860-ban. - Ernst Lajos gyűjteményéből.
szerrekifejezésük foly¬
ségbe összefoglalásá¬
tán egyforma a deko¬
tól monumentálissá lesz, míg hatalmas, nagyvásznú
rációs és a panorámafestéstől való idegenkedésben.
képek a dolgoknak egymásután, sorjában meglátottMég az a sajátosság is közel hozza egymáshoz a
ságától, a részleteknek külön érvényesülésétől csakis
máskülönben nem együvé tartozó két festést, Székely
panoráma-képek. A monumentális festő meghódítja,
Bertalanét és a modern, impresszionista festést, hogy
egyszerre lenyűgözi a természetet, míg a másik csak
a színfoltból fakasztja a ritmust és a kompozíciót.
kereskedik körülötte, alkudozik vele, megkerüli vagy
Székely Bertalan művei között talán azok a szín¬
részletenként megvásárolja. A monumentális festő
folttanulmányok, színfoltalakítások a legizgalmasab¬
behatol a dolgok mivoltába, s ott megérti az össze¬
bak és legjellegzetesebbek, amelyekben a színfoltból
függéseket, az összetartozásokat és meglátja azokat
kifakasztja a képet: a ritmust, az alakokat, mozgá¬
a határokat, amelyeken innen a kép különváló világ.
sukat, csoportosulásukat. A színfolt a látás nagy
Olyan világ, amelyből semmi sem hiányzik, s amelyeredője. «A térvilág közepette mint külön egész
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hatos, önmagábanvaló képnek összefoglaló impreszsziója. Ezeket az eredőket, ezeket a színfoltokat
megrögzíti, lefesti, s azután megszólaltatja azt a
ritmust, melyet a dolgoknak, alakoknak, csoportok¬
nak egységében érzett, amikor a nagy foltoknak
impresszióit keltették benne. Néhány száz menyezetfestés tanulmánya van: papiroslapok, amelyekben a
folteloszlás szépségeiből kialakítja a ritmus szép¬
ségét, és ritmusból és foltból a kompozíciót. Meg¬
alkotta a három festői elem érvényesülésének tör¬
vényeit, s e törvények igazát bizonyítja azokban a
szenzációs próbálkozásaiban. A mindent egyszerre
meglátó és egyszerre kifejező művész minden egyes
képét kisérletezve, tanulmányozva meggondolja. Száz
változatukat rajzolja, festi, míg végre valamelyest
megállapodik bennük. A foltmegoszlás, a ritmus és a
kompozició kialakulásának folyamata állomásokat tart,
megoldásokhoz érkezik meg bennük, a festő pedig
értékelni akarja őket. Meg akar győződni róla, hogy
vájjon az a nagy egységbe összefoglaltság, amelyet
vagy a valóságban, vagy képzeletében látott, — minde¬
nestől, ritmusostól, kompozicióstól, foltmegoszlásostól mint egységbe összefoglaltság jelenik-e meg a kép¬
ben ? Hogy vájjon a részletek, amelyeket a foltból ki
kellett bontania, nem dominálnak-e jogtalanul, ok¬
talanul, hogy a képtartalom, amelyet a néző szá¬
mára beszédessé kellett tennie, ezzel a beszédességre
való törekvésével nem bontja-e meg a kompozició
szépségét, s hogy a méretarányosság és folteloszlás
nem bontja-e meg a ritmust?
Egyetlen képén, egyetlen vázlatán sem látszik
meg a szünetlen technikai próbálkozás, a művészeti
töprenkedés, a meggyőződöttségért való küzdelem.
Minden egyes állomása valamely megállapodást, vala¬
mely eredményhez jutottságot, valamilyen töprenkedésből leszűröttséget jelent. A legtöbb nagy mű¬
alkotásnak az a sajátsága, hogy egyszerre meglettnek Játszik: csakis a leplezése annak, hogy az alkotó
energiák alkotás közben küzködtek, csakis a leplezése
annak, hogy a festő a jónál jobbat keresve kereste.
Mint ahogy a teremtés koronáin nem látszik meg
az ő meglevésük folyamata, úgy a művészeti alko¬
tásokon sem szabad meglátszani annak, hogy a mű¬

alkotás mekkora gondot okozott. Whistler szabályul
állapította meg, hogy a festő verítékét az ő Jegverítékesebben festett képében sem szabad meglátni.
Székely Bertalan hatalmasan kész képein és impo¬
zánsan érett vázlatain a megfontolások, a kiegészíté¬
sek és ráeszmélések, a jobbat próbálások, a más
útra szegesek nem látszanak meg. Valamennyiben
a művésznek az új megállapodáson érzett áhítatos
öröme, egész munkáján az alkotás magasztosságától
való megrendültség látszik. Huszonöt nagy tájképé¬
hez ezernél több vázlatot, templomi fal- és üveg¬
festményeihez vagy ötezer olaj- és temperavázlatot
festett. Ismeretesek híres történelmi képeinek, az
V. Lászlónak, 11. Lajosnak, Thököly Imrének, az
Egri nőknek s a többinek vázlatai és változatai.
Székely Bertalan bennük a nagy meglátásnak s a nagy
kieszelésnek megjelenítését az összefoglalás törvénye
alá akarja rendelni. A foltmegoszlás problémája, s
vele együtt a ritmus szépsége dominál a próbálko¬
zásban. A folt és a ritmus az először és az egy¬
szerre meglátott: ők a kigondolás magvai. ő k az
egész képmegalkotás kiindulása. Belőlük és hozzájuk
formál a kompozició. És Székely megkezdi az elkép¬
zelt képhatás keresését, annak a legjobb lehetőség¬
nek a keresését, hogy a benne támadt egységes
képgondolat megfelelő egységes formában megjelen¬
hessek. A képeknek vannak olyan vázlatai, változatai,
amelyek már kész megérett képek, s amelyeknek a
véglegesen megállapított képektől való különbözését
alig lehet észrevenni, de a mester megfestvén őket,
újabb lehetőséget látott a maga háromságának jobb
érvényesítésére.
Székely Bertalan, az egységbe összefoglalásnak
dogmatikusa, aki azt követeli, hogy a formák rész¬
leteit egyetlen egységbe fogják: a formák részle¬
teiről való lehetőleg tökéletes tudást, a festés alap¬
követelményének tartotta. A «térvilág formákból
álb s a formák tudása nélkül a-belőlük alkotott
külön világok, a képekben ábrázolt világrészletek
csak értelmetlen világok. A részletek tudása s a
formák megtanulása és a rajtuk való uralkodás
nélkül a festőművészet nem végezheti mesterségbeli
dolgát, a mesterség nem szolgálhatja a művészet
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koncepcióját. A természet megtanulása, a tapasz¬
a kis munkák csak jelzések, csak ráutalások arra
talatok gyűjtése, a tanulmányok megrögzítése, a rész¬
a vizsgálódásra, amelyet a rajz és festés elvei, lehető¬
letek összefüggéseinek kutatása, a mozgások ellesése,
ségei, határai, útjai, módszerei és föladatai megisme¬
a nyugalom megfigyelése, a szervezetek és szerke¬
résének szánt, azokra a munkákra, amelyekben a
zetek kiderítése, a tünemények és változásaik vizsgá¬
festés egyes problémáit (pl. a menyezetfestés, a fríz¬
lata : művészeti és mester¬
festés), a mozgás rajzolását,
ségbeli szükségesség. Az
.
a folt szerepét, a ritmus
impresszionizmus benyo¬
törvényeit, a festés köreit
másai is csak úgy értéke¬
fejtegeti. Ezek az írások
sek, ha a meglátásokat a
csak kéziratban maradtak,
mesterségbeli tudás for¬
talán nincs is sajtó alá ren¬
málja meg. Minden nagy
dezett formájuk, jórészt ta
impresszionista festő na¬
Ián csak följegyzések, gon¬
gyon tudja a mesterségét.
dolat- ésötletmegjelölések,
És minden festőnek festenie
szentenciák, aforizmák vagy
és rajzolnia kell tudnia;
különálló befejezett fejeze¬
csakis ez a tudás tud új meg¬
tek. Székely Bertalan eze¬
szólalásokat fogalmazni.
ket az írásait Lándor Tiva
Székely Bertalan a legdarnak, aki évek során át
tudóbb és legtudósabb ma¬
kedves Mikes Kelemenje
gyar festő. Mesterségbeli
voltsaki művészi hagyatéka
tudása nemcsak a fölsorol¬
jórészének is örököse, aján¬
tam szükségességek kielé¬
dékozta. Lándor sajtó alá
gítéséből származott, ha¬
rendezi őket s az ő nyomu¬
nem a művészet eddig elért
kon megírja Székely Ber¬
eredményeinek megállapí¬
talan élete történetét és mél¬
tásából, mivoltuknak vizs¬
tatását. Annyit már most
gálatából, tévedéseinek okis tudunk róJuk, hogy Szé¬
nyomozásából és lehetősé¬
kely bennük nagy tudomá¬
geinek következtetéséből.
nyos apparátussal nemcsak
Tudományos spekulációval
rendezi a festőművészetről
meghatározásokat keresett
való megismerést, hanem
Tanulmány a "Fürdés után)) című festményhez.
és tapasztalati eredmények¬
hogy új megismerést^ új
ből megállapításokat szerzett. A festészetnek tudósa
fogalmakat s a régieknek új tartalmat és kört juttat
volt ő, mint ahogy azon remekfestők is azok, akik leírták
a művészetben és esztétikában.
megismeréseiket és spekulációikat a festészet technikai
Egy-egy szemelvényük megjelent, egyszer-másés művészeti lehetőségeiről. Székelynek is vannak
szor rajuk-utalás, beléjük-világítás történt és neve¬
írásai, amelyekben a festés feladatait vizsgálja, mód¬
zetes esztétikai fejtegetések is fűződtek az ő speku
szereit megállapítja és sok nevezetes problémáját
lációihoz és megállapításaihoz. Mindannyiszor im¬
fejtegeti. 1871-ben megjelent a ((Figurális rajz és
ponáló egységességben jelentkezett Székely Bertalan
festés elvei» című könyve. És kis idő multán nem
nak hatalmas, sokfelől, sokból összetettsége. Nagy,
az ő fogalmazásában, de az ő tanári előadásai nyomán
pozitív tudás és transzcedens vélekedés, fürkésző
megjelent ((Festészeti Bonctan »-ának kivonata. Ezek
kritika és a ráeszméléseken érzett naiv öröm, tapasz-
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Aki úgy tanult volna, mint ő! Minden művé¬
szetnek a mesterségbeli tökéletesség a kelléke.
A nemrajzoló festés is csak azért tud a formák és
foltok világával megbirkózni, mert a híres nem¬
rajzolók nagyszerű rajzolók. A formák megismerése,
megtanulása, a mozgások tanulmányozása és emléke¬
zetbe rögzítése, a dolgok szerkezetének és arányai¬
nak kutatása, a fény-, árnyék- és színösszefüggések
vizsgálása, a gesztusok súlyának a ritmus szempont¬
jából megállapítása, azután az ábrázolás, a festés
lehetőségeinek kiderítése, a festéknek, mint anyagnak
kitanulása, mindennek, ami a festésben mint objektum
kerül a művész keze, szeme és munkája ügyébe, a
meghódítása és legyűrése: ezek a festő szakadat¬
lan mesterségbeli tanulásának föladatai. Ez a mester¬
ségben való tökéletesedés. Székely Bertalan harminc¬
ezer részletrajzának jórésze ilyen tökéletesülés,
mesterségtanulás, eszközpallérózás. Többi tanulása
pedig a színfoltnak ritmussá és kompozícióvá kigombolyítását szolgálta. Az úgynevezett teremtőnunkát.
Ez a teremtés megrendítő, megihlető feladat.
Van Gogh egyszer, mikor tájképet akart festeni,
megrendültén nézte a lefestendő tájékot s megin¬
dultán tépelődött, hogyan is teremtsen ő újat abból,
a mit a Teremtés remekben végzett. Minden mű¬
vészi teremtő munkának ezen a megrendítő gondo¬
laton kell leszűrődnie s ezért minden művészi alko¬
tásban valamilyen pátosznak kell lennie. Ennek
a pátosznak olyan megszólaltatása, hogy rezonanciát
keltsen: az, amit művészi teremtésnek neveznek.
A színfoltnak, a ritmusnak, a kompozíciónak egysége,
egymásból folyása a legegyszerűbb, a legösszefoglalóbb kifejezést keresi. Harmóniák csak ebben az
összefoglalásban és együvétartozásban lehetségesek.
Székely Bertalan részletrajzai, részletvázlatai ennek
az összefoglalásnak megközelítései. Egyre közelebbközelebb jutások a monumentális harmóniához.
Hétszáz vázlatban megpróbálkozik a monumentális
menyezetkép kialakításával. A színfolt nagyszerű patetikus elosztásával kezdi, azután megindul a ritmus
s nyüzsögni kezd a foltban összegyülemlett világ.
A nyüzsgésben, a ritmus parancsát követvén, rendez-

tálatokból leszűrt meggyőződés és az empirikus
megismerésen túl levő összefüggések keresése, rideg
szigorúság és olvadékony jóság, hitetlen gyanakvás
és óvatosság nélkül való bizalom, kötelesség-fana¬
tizmus és önfeláldozó megbocsátás: ime a nagy¬
szerűen egységes ember összetettségének elemei.
Mint a festészet eredményeinek védelmezője, egy¬
formán félti őket a modern ostromoktól és azoktól,
akiket a modernek megostromolnak. S a forradalmi
akarásokat többre becsüli, mint a konvenciók ke¬
gyelméből érvényesülőket. Amazoktól a művészet
lehetőségeiről vallott meggyőződésük választja el,
emezektől meggyőződéstelenségük miatt idegenke¬
dik. Amott nagy eredmények elértéktelenítéséről
fél, emitt a nagy eredményekkel való visszaéléstől.
Félrevonul, beéri egészen a maga műterme világá¬
val, ahol igazságot érlelhet s ahol az igazat nem
éri mesterkedés és fondorkodás. Mert ezek is ke¬
rülgették. Rideg szigorúsága, puritán meggyőződöttsége, az érvényesülések mélyébe látása ijedelmes
vagy legalább is zavaró volt ott, ahol az értékeket
előbb meg kell hamisítani, hogy érvényesüljenek.
Székely hallgatását akárhányszor vádolón beszédes¬
nek érezték és tudása tiltakozását hallották ki be¬
lőle. Ezt a hallgatót el kellett szigetelni, hogy
hallgatása észrevehetetlen legyen. A mesterkedők
igyekvését Székely megkönnyítette: maga vonult
minél beljebb műtermébe, minél messzebb a műter¬
mén és művészetén kívül levőktől. Csak épen tanít¬
ványaihoz igyekezett elszigeteletlen közelségben
lenni. Megismerés-fanatizmusa a megismertetés hevületes fanatikusává tette, amikor azok kerültek
eléje, akik őreá bízták magukat és útjuk megtalálását.
A művész lelkességével, a tudós komolyságával,
a puritán lelkiismeretességével, a jó ember boldog¬
ságával tanított. És egyre leste azt a tanítványt,
aki úgy tudna tanulni, ahogy ő tanul és úgy akarna
megérteni, ahogy ő keresi az összefüggéseket és
értelmeket. 1871-ben az országos mintarajziskola
tanára, igoi-ben ennek az iskolának igazgatója,
i9O3-ban a rajztanár-vizsgálóbizottság elnöke, 1905ben a H. festő-mesteriskola igazgatója lett. Ezek
az ő tanítói pályájának hivatalos állomásai.
8

kedni kezd a kompozíció. Elhelyezi az alakokat,
bontogatja a gesztusokat, megoldja a felületnek be¬
töltésre való szükségét s kiküszöböl mindent, ami nem
magától értetődő, ami mint feleslegesség betolakodott
az okvetetlen szükségességek közé. Kialakul a szín*
hatások, a ritmus és
t

a formák harmóniája.
Székely Bertalannak
ez a hétszáz plafondvázlata érdekes elmé¬
letnek illusztrációi.
Tudományosnak je¬
lentkező, részben tu¬
dományos módszerrel
megállapított elmé¬
letnek minden ízük¬
ben művészi demon¬
strációi. Az elmélet
kifejtését Székely
Bertalannak attól a
valamikor megjelenő
könyvétől várjuk. És nem adatott meg
Székelynek, hogy ezt
a hatalmas elméletét
egyetlen - egyszer is
valóra váltsa. Mintha
a szíve vérével, hite
tüzével festette volna
azt a hétszáz vázlatot.
Egyik életeredményé¬
nek vallotta őket. De
Japán nő. Székely
elszigetelt műtermé¬
ben,elvonultsága haj¬
lékában nem festhette meg nagyszerű kíeszelését.
Székely Bertalan festése az ő képeinek tárgyi
tartalma révén kiterjed a festészet egész birodal¬
mára. Beiktathatjuk őt az arcképfestők, az egyházi
festők, a tájképfestők, a fantasztikus festők, a génre
festők, az illusztrátorok s a stilizálok közé. A tör¬
ténelmi és freskofestéshez való tartozandóságát
már fejtegettem. Minden képében valóság-festő. A
((természetnek és jelenségeinek a művész lelküle-
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tén való átszűrődése» nála monumentálissá-válást és
ritmus alá való rendelést jelent. A részletek való¬
színűségével s a kifejezés realizmusával szolgálja ő
a maga Jegmámorosabb stilizáló örömét is. A formák
valószerösége, és ennek a valószerűségnek az összformában uralkodtatása vezérli őt a kép
megalkotásában.
ízig-vérig natura¬
lista: a természet
nagyszerű megtanu¬
lásából s abból, hogy
a megtanultak vérévé
váltak, alakult ki az
ő művészi frazeoló¬
giája, az ő formabeszédessége. És a
megtanultakon való
tépelődésből, a jelen¬
ségek és összefüggé¬
seik megértéséből, a
festők eredményei¬
nek és tévedéseinek,
akarásainak és kudar¬
cainak tanulmányozá¬
sából, a maga kieszeléseinek vizsgálatából
szűrődött le festése,
színhatásokról, fes¬
tékek viselkedéséről,
harmóniák alakulá¬
sáról, fények és ár¬
nyékok szerepéről, a
Bertalan
megfestés technikájá¬
ról, a képelkészítés módjáról való tudása. A ter¬
mészet megtanulása, a természetes formákból való
képalkotás, a meglátottaknak és kieszelteknek egy¬
ségbe összefoglalása és külön egészszé alakítása, a
vonal- és foltritmus uralkodtatása, a valószerű meg¬
festés : mintha röviden «egységbe foglalva» ez volna
Székely Bertalan művészetének mivolta.
»

Világéletében sokféle festészettel, sokféle iskolá¬
val, iránynyal és áramlattal találkozott, érintkezett
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nyeit ábrázoló képei és rajzai, ezek sem művészi
hozzászólások, ezek sem társadalmi okmányok, ha¬
nem csak monumentális festői jeleneteknek képekké
komponálása. A koronázásról a királyi pár számára
festett vízfestményei, a koronázásról festett falfest¬
ménye, újságok és könyvek számára rajzolt illusz¬
trációi : csak festői jeleneteknek megrögzítései, csak
ritmusszépségüknek hangsúlyozása, formapompá¬
juknak kialakítása. Minden művészet fél a korsze¬
rűségnek attól a fajtájától, amely tárgyait a kor
készülődéseinek köréből veszi; ez a félelem a mű¬
vészetek arisztokratizmusát érlelte. A művészeti
alkotás egyensúlya s a pátosz tisztasága ennek az
arisztokratizmusnak nevezetes szempontjai. Érthető,
hogy a monumentálisán formáló, s a maga nagy
megrendültségétől ázinte megszentelt festés ezeket
a szempontokat nagyra tartotta.

és viaskodott, vagy mint a részesük és osztályosuk,
vagy mint belőlük kijózanodott, majd mint soha
meg nem értőjük, mint érdeklődő vizsgalójuk, mint
elszánt ellenségük, mint értékeik megbecsülője vagy
mint olyan, aki a veszedelmükért üldözi őket. Még
mint megértő is messze elkerült tőlük s még mint
megértett is messzeséges magánosságban élt. Attól
kezdve, hogy i85O-ben a bécsi iskolába került, addig
amig igio-ben a halál kiragadta a mesteriskolából,
amelynek igazgató mestere volt.
Igaz, hogy az ő festése is rászolgál arra a vádra,
amely a múlt század monumentális festőinek leg¬
többjét érte: hogy ugyanis festésük nem függ
össze koruk társadalmi állapotaival s nem vet vilá¬
got a kor életére. De ennek nem az az oka, hogy
Székely Bertalan lelkülete a múltban gyökerezett, s
hogy nem izgatta korának élete, hanem oka a monu¬
mentális festőknek attól való félelme, hogy a kép
tárgyi tartalmához fűződő indulatok és izgalmak
belekaphatnának az ő formákat teremtő megrendültségükbe s fölboríthatnák művészi egyensúlyu¬
kat. Székely Bertalan, a minden jelenség és min¬
den összefüggés megértésére törekvő ember, nem
tekinthetett értelmetlenül és érdeklődés nélkül arra
a világra, amely külömben mindenképpen éreztette
vele azt, hogy van. De a művészetet megakarta
óvni attól, hogy - - a dolgokhoz hozzászóló legyen.
Az ő korszerűsége abban nyilvánult, hogy művé¬
szetében megszólaltatta a kor nagy hangulatait, nagy
finomságait s nagy megértéseit. Ezek már leszűrődések és megállapodások voltak, míg a kor törek¬
vései, akarásai, elszántságai és forradalmi igyekvései
még csak hozzászólásra, vélekedések mérkőzésére
és olyan szubjektív jelentkezésre késztetnek, ame¬
lyektől ő a művészi alkotás izgalmát féltette.

\

*

Székely Bertalan Kolozsvárt született 1835 május
8-án. Az ádamosi Székely család sarjadéka. Iskolás
gyerek korában egyre rajzolgatott, tizenötéves korá¬
ban elvégezte a kollégiumot s Bécsbe küldték a
műegyetemre. De onnan hamarosan a képzőművé¬
szeti akadémiára kerül. Ott Rahl Kari a mestere.
A dekorativ festés első üzenete itt éri, talán a
monumentalitásé is. Inkább a gyűjteményekben,
mint a mesterek, Rahl és Geiger Nép. Johann taní¬
tásában. Egyik rajzát díjjal kitüntették s erre föl¬
mentették a katonai szolgálat alól. Haragos apja
megbékél vele s 1855-ben hazahívja. Nemsokára
megint összekülömbözött övéivel, amiért minden
áron festő akart lenni. Elkerült hazulról, rajzolni
tanított arcképeket, címtáblákatfestett. Akadtak, akik
fölismerték rátermettségét: Bérez őrnagy és Schulpe
Ágost őrnagy. Arcképeket festettek vele. Schulpeék
beajánlották a csehországi gróf Aichelburgeknek.
Családi arcképeket festett nekik, valamelyes pénzre
tett szert s 1859-ben Münchenbe került. Ott
Kaulbach Wilhelm majd Piloty tanítványa lett.
A nagy deklamáció, a szinpadi pompa, az irodalmi
és festői nagy frázisok kohójába jutott. Piloty magával
hozta volt Parisból Delaroche szinpadiasságát és

Történelmi festményeinek és falfestményeinek
tárgyi tartalma a kor történelmi hangulatára, allegorizáló és jelképező finomságaira s a kornak mitológiák¬
ról való tudására és a művészeti és műveltségi frazeo¬
lógiához való értésére rezonnált. A szociális festészet¬
ben ebben a hozzászóló művészetben, egyetlen mű¬
vével sem vett részt. Vannak kora jelentős esemé¬
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megtoldotta a német irodalmisággal. Romantikus
nekií?7árn\7!>1i<:
— ~ --- nagyszólamú
nekiszárnyalás *c
és i-ool:*"*:!"'realisztikus pompa,

denek neki, Székely bejárja a németalföldi muzeu-

mókát, Parisba megy, régieket s újakat tanulmá¬
patetikus valószerűség, kábító festői ügyesség, iz¬
nyozni. 1804-ben hazajön Pestre, s itthon is marad.
galmas elrendezettség került a józan BiedermeyerMegfesti a Mohácsi vészt (1866), az Egri nőket
ség és a hideg, tudákos romantika helyébe.
(1867), az K Lászlót (1870). Megfesti hatalmas arc¬
Piloty apostolszámba ment s afiatalSzékely az apos¬
képeinek, Ingres-komolyságú, Delacroix-lelkességű
tol tanítványai közé kerül. De pompájába már korán
emberábrázolásainak, egész sorát (köztük apja remek
beleszeg mint valami lelkiismereti szózat a monumen¬
arcképét), fest tájképeket, genreképeket, oltárképe¬
talitás intelme; talán Rethel
ket, könyveket illusztrál, meg¬
Alfréd tanítása. Rethel puritán
festi a királyi pár számára a
nagyvonalúsága megkapja őt.
koronázási albumot.
S szinészi nagy pompát le¬
i87i-ben az országos mintagyűri benne a művészi nagyrajziskola
és rajztanárképző
stilűség. Székely egyenesen
tanára lesz. Tanársága stációi¬
Piloty nyomán — elidegenedik
ról már megemlékeztem. 1875Piloty tói. Megfesti monumen¬
ben megfesti ((Thököly Imre
tális Önarcképét és első nagy
menekülésétw. Minden képe
történelmi képét,//.
'Lajosholt¬
közt ezt tartja legnagyobbnak
testének megtalálását. A képet
s minden képe közül ebben
186i-ben hazaküldte a pesti
a
képében jelentkezett Jégműkiállításra. Itt az új törté¬
kifejezettebben, legtömöreb¬
nelmi festés szenzációsan ha¬
ben, Jegegyenesebben azok a
tott. Új festői megoldások,
művészeti parancsolatok,ame¬
új képszerűségek, szuverén
lyekben föntebb összefoglal¬
festőiség és a történelmi föl¬
tam Székely festését. Meg¬
fogás nagystilűsége szóltak
festette
Szalay László, Deák
belőle. Addig a BiedermeyerFerencz, b. Eötvös József,
pátosz és a vidéki szinészstilus
gr. Andrássy Gyula, Pulszky
volt a nemzeti kétségbeesést
Ferencz arcképeit, a Vasár¬
szolgáló festészet beszédesSzékely Bertalan arcképe a múlt század kilencvenes éveiből.
napi Újságba illusztrációkat
sége. A kétségbeesés helyébe
rajzolt, megillusztrálta báró
melankolia és reménykedés került s íme megszólalá¬
Eötvös József és Petőfi Sándor költeményeit.
suk, újszerű művészi megszólalásuk akadt: Székely
El-elutazik Angliába, Olaszországba, Hollandjába,
monumentális festésű képében. Megérkezett Székely
Franciaországba művészetet látni, tanulni és min¬
másik történeti képe, a Dobozy is, s eljutnak haza
dent látni, megismerni. A nyolcvanas években a
a fiatal mester müncheni diadalainak hírei is.
mintarajzískola freskóit tervezi. Az új operaház
1802-ben ő maga is hazakerült. Arcképeket fes¬
freskói közül néhányat (amorette-frizeket) s a Deáktetnek vele, nem igen boldogul s visszamegy
mauzoleumba (1883), négy allegorikus falfestményt
Münchenbe. Ott i8Ó3-ban a National Múzeum
fest, az 1885-1 országos kiállításra elküldi Zrínyi
egyik falfestményét (VII. Károly császár menekülése)
kirohanása című történelmi képét. 1887-10! iSSg-ig
festi. A hatalmas képért a fiatal magyar mestert
az újjáalakított pécsi szentegyház számára megfesti
• h"^=» s-íciuegynaz szamara megfesti
i«pl.k . Pestről ,000 forintos ösztöndíjat külhíres Kapisztrán tábori miséjét, Mária megkoronáz11
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Gyermekfriz a budapesti Operaházban. — Széke/y Bertalan falfestménye.

tatását s a Szent Mór kápolna öt falfestményét.
A kilencvenes években a budavári Mátyás tem¬
plomban több falképet (1890—1896) fest és ablakot
(i 895 1896) tervez. Megfesti a kecskeméti új város¬
házának közgyűlési termében két híres falfestményét,
a Ikerszerződést és /. Terencz József koronázását
(, 8 9 6 - . 897).
(Munkánk színes képsorozatában ennek a két fal¬
festménynek színes másolatát is közöljük. Székely
Bertalannak temperaképei után készültek. A tempera¬
festmények Lándor Tivadar úr gyűjteményében van¬
nak. S ugyancsak a Lándor-gyüjteménynek részei
azok a színes képtervezetek is, amelyeknek máso¬
latában Székelynek a budavári Mátyás-templom
számára festett, részben csak tervezett falfestményeit
mutatjuk be.)
Még a kilencvenes évek végén és új századunk
három első évében a vajdahunyadi falfestmények
kartonjait rajzolja meg. A Csodaszarvas regéjét
beszéli el bennük hatalmas festői beszédességgel.
A mester egész ritmus-gyönyörűsége, rajzon való
uralma, szuverenitássá leszürődött tudatossága nagy¬
szerű derűsséggel nyilvánul meg ezekben a késznélkészebb képtervekben. Ritka művészi alkotásban
szólal meg a megalkotás öröme olyan félreérthe¬
tetlenül, mint Székely vajdahunyadi kartonjaiban.
Nem festhette meg a Halászbástya számára ter¬
vezett freskóit sem. Nem jutott pénz a megfesté¬
sükre. S tervezet, vázlat maradt a lipót¬
városi bazilikába szánt falfestése is.
A kartonok a fővárosi múzeum gyűj¬
teményébe jutottak. Amazokat
1905, i^oj-ben rajzolta, emezeket
i9oo/i9O3-ban. A nagy megértő¬
nek és meg nem értettnek, a ma¬
gába zárkózott és félrevonultságba
szorított művésznek képeteljessé¬
géhez kellenek azok az adatok,
amelyek arról szólnak, hogy milyen

freskó-tervei nem valósulhattak meg, amiért az úgy¬
nevezett körülmények akadékoskodtak. Abbamarad¬
tak a Szépművészeti Múzeum falaira szánt freskói
is. Ebben a munkájában már nem emberek irányí¬
totta körülmények zavarták, hanem a betegség, az
öregség és végül a halál.
Székely Bertalan 1910 augusztus za-én Budapest
mellett Mátyásföldön halt meg s a szadai temetőbe
temették. És egyszerre csak ráeszmélt a magyar
művelődés arra, hogy legnagyobbjainak egyike
volt az, aki ime az elszigeteltségből az enyészetbe
tért. A megismerésnek valóságos ünnepe volt az
az emlékkiállítás, amelyet Székely Bertalan művei¬
ből 1911 február havában rendeztek. Muzeumok,
gyűjtemények, egyes képek tulajdonosai a kiállításra
elküldték Székely-képeiket. Az ismeretes, a híres
képek együttvéve új értékmegállapítást parancsol¬
tak. S a kiállításon föltárult a közönség és a művé¬
szet előtt a képeknek, rajzoknak, vázlatoknak, tanul¬
mányoknak az a kábító sokasága, amelyet Székely
Bertalan otthon fogott s amely most mint hagya¬
téka került a világ elé. Ez a hagyaték izgalmas
emberi dokumentum volt: a fanatikus művészi lelki¬
ismeretnek és művészi lelkességnek dokumentuma.
Elárult, földerített mindent a mester műhelyéből,
munkája mivoltáról. Arról, hogy hogyan születik
meg a kép s hogyan lesz valósággá a művész hite.
Arról, hogy Székely hogyan tanulta a természetet,
hogyan táplálta emlékezését; arról, hogy
a mozgások és színek világából hogyan
éretze ki a problémákat s a meg¬
érzésekből hogyan lett megisme¬
rés, tudás, sőt egyenesen dogma.
A ((történelmi festő» mint nagy
mindentfestő jelentkezett ebben
a kiállításban. S a művész, akiről
már azt hirdették, hogy csak a
tegnap érdemes festője, elfoglalta
a minden időkre való uralmat.

Krisztus a töviskoszorúval.
Székely Bertalan falfestménye a budavái:
Mátyás-templomban.

l

l

