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A művészeti alkotások rendszerezésének igénye egyidejű a 
művészettörténeti gondolkodással. kezdetben műhelyek, „is-
kolák”, mester-tanítvány viszony, majd városok, tájegységek, 
országok alapján rendezték az emlékeket, végül – legáltaláno-
sabban elfogadott elvként – megszilárdult a nagy történeti stí-
luskorszakok rendszere. Hogy melyik az utolsó – egyetemesen 
érvényesülő – stíluskorszak, hogy volt-e a 19. század második 
felének vagy a 20. századnak „egységes stílusa”, arról sokat vi-
tatkoztak. Stíluskategóriákat persze továbbra is használunk, 
bár nyilvánvaló, hogy a 19. század közepétől kezdve egyre rövi-
debb ideig tart egy-egy irányzat élettartama, s többnyire egyik 
sem fedi le – még időlegesen sem – a művészeti törekvések 
teljességét, párhuzamosan érvényesülnek sokszor eltérő, akár 
egymással szembeforduló szemléletmódok, formarendszerek. 
Ennek következtében ma már általánosan elfogadott kiinduló-
pont, hogy a stíluspluralizmus meghatározó jellemvonása az 
utóbbi százötven évnek. A realizmus, naturalizmus, impresszio-
nizmus, historizmus, preraffaelita és szecessziós törekvések 
mellett számon tartjuk a szimbolizmust is. Annak fölvetése 
tehát, hogy volt-e szimbolista magyar képzőművészet, illetve 
hogy mi tartozik oda, teljesen jogos. 

korábbi művészettörténeti összefoglalások – sem Fülep La-
jos (Magyar művészet, 1923), sem kállai Ernő (Új magyar piktúra, 
1925), sem Péter András (A magyar művészet története, 1930), 
sem Genthon istván (Az új magyar festőművészet története, 1935), 
sem a Zádor Anna szerkesztette, 1958-ban megjelent Magyar 
művészet 1800–1945 című kézikönyv – nem használták rende-
zőelvként a szimbolizmus kategóriáját. Először az 1981-ben 
megjelent – minden korábbinál részletesebb, nagyobb terjed-
elmű összefoglalás, a németh Lajos szerkesztette – Magyar 
művészet 1890–1919 című kézikönyv alkalmazta – a szecesszió-
val párhuzamosan jelentkező törekvések megnevezésére – a 
szimbolista jelzőt. Ennek előzménye németh Lajos elméleti 
tanulmánya volt, amelyben az egyre gazdagodó szakirodalom 
és a sikeres kiállítások nyomán elfogadta, hogy „a XiX. század 
végén kibontakozott egy olyan viszonylag egységes stílust, 
szellemet, motívumkört képviselő irányzat – a szimbolizmus 

–, amely tulajdonképpen két időben távoli stílussal rokon, a 
manierizmussal és a szürrealizmussal”.1

Az 1981-es kézikönyv A posztimpresszionizmus, a szimbolizmus és 
a szecesszió festői című fejezetében kapott helyet Rippl-Rónai, 
vaszary, csontváry és Gulácsy mellett a gödöllői művészek 
csoportja is. Ez a címadás a jelenségek párhuzamosságára, 
összefonódására utalt. Gellér katalin más utat választott.  
ő a szimbolizmust – feladatának megfelelően – önállóan, jól 

körülhatároltan kívánta tárgyalni, hiszen a könyv a Stílusok – 
Korszakok című sorozat tagjaként jelent meg, így azt kellett 
bizonyítani, hogy a historizmus és a szecesszió mellett a szim-
bolizmus is jogosan szerepel önállóként. 

A könyv bevezető fejezete Mi a szimbolizmus? címmel – igen 
széleskörű szakirodalmi tájékozottságról tanúskodva, kitérve 
szépirodalomra, filozófiára, zenére is – szilárd történeti és el-
méleti alapokat teremt ahhoz, hogy meggyőzően körülhatá-
rolhassa, mit tekint a továbbiakban a magyar emlékanyagban 
szimbolista műalkotásnak. 

nem könnyű definiálni, mi a szimbolizmus lényege, de a több 
irányból való megközelítés – szembeállítások, elhatárolá-
sok sora – fokozatosan kirajzolja a kereteket. „kényes pont-
nak tekinthető a vallásos és misztikus tartalommal, többek 
közt az okkultizmussal, teozófiával, spiritizmussal való azo-
nosítása, amelyről – még ha számos műben benne is rejlik – 
mint kizárólagos jellemző vonásról nem lehet beszélni” (7–8).  

„A szimbolizmusnak a dekadenciától és esztétizmustól való 
elválasztása is kényes kérdés” (9).

Már ezeknél a történeti-elméleti fejtegetéseknél is előkerül 
egy-egy magyar művész, illetve alkotás példaként. „A deka-
dencia és szimbolizmus fogalma összemosódott a kortársak 
szóhasználatában. […] A »beteg« visszatérő jelzője a szimbo-
lista műveknek.” Rippl-Rónai művészetét például kezdetben 

„betegesnek” tartották, „a mi szűztiszta, ártatlan, egyszerű 
földünknek szíve dobogását nem érti Rippl-Rónai nyugat-eu-
rópai, dekadens, enervált, szinte a perverz felé hajló lelkülete” 
(11–12) – írta róla egyik korai bírálója. 

Az esztétizmus kapcsán Gulácsy példáját említi a bevezető: 
„Az esztétizmus meghökkentésre építő […] magatartását ná-
lunk tudatosan egyedül” a reneszánsz ruhákban, élőképekben 
pózoló Gulácsy képviselte (12). A szimbolizmus szellemi-filo-
zófiai hátterére is kitér a bevezető: „a szimbolisták Schopen-
hauer, nietzsche és Freud […] különböző filozófiák, vallások 
és pszeudovallások ismerői, gyakran követői lettek. A teozófia 
és a buddhizmus hatása például […] szinte minden szimbolis-
ta művésznél kitapintható” (15–16). 

A leggyakoribb, legjellemzőbb témákat is felsorolja Gellér ka-
talin: „A szimbolizmussal foglalkozó kézikönyvek többsége a 
legfőbb témák közé sorolja az emberi életnek, a természeti 
rítusoknak, a kozmosszal való kapcsolatnak az időtlenség kö-
zegébe emelt ábrázolását, az álmok és víziók megjelenítéseit, 

Remekművek és kismesterek 
Gellér Katalin: A magyar szimbolizmus. (Stílusok – Korszakok) 
Budapest, Corvina, 2016. 168 p. 

1 Németh Lajos: Adalékok a szimbolista festészet tipológiájához. Ars 
Hungarica, 4. 1976/1. 73. 
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valamint a kollektív mítoszok megújítását (17). A mítoszok 
felelevenítése, „az aranykor nosztalgikus idézése”, az „ősiség” 
keresése kapcsán újabb magyar művészek – körösfői-kriesch 
Aladár, nagy Sándor és csontváry – nevét említi a szerző (18). 

Az egyetemes szakirodalomban is felvetődött, vita tárgya lett 
az a kérdés, van-e egységes, önálló stílusa a szimbolizmusnak. 
Ennek megválaszolása a magyar emlékanyag megítélése szem-
pontjából is döntő fontosságú. „A szimbolista alkotói módsze-
rek és az alkalmazott szimbólumok is igen különbözőek. […] 
A stílusnélküliség egyben stílusok kavalkádját rejti, a szecesz-
sziótól és posztimpresszionizmustól az expresszionizmus és a 
szürrealizmus előhangjáig” (22–23). A kötet összeállításának 
alapja tehát nem valamiféle egységes szimbolista stílus, ilyet 
számon kérni rajta indokolatlan lenne. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy a magyar szimbolizmus sok-
kal szerényebb keretek, körülmények között jött létre, mint a 
nyugat-európai. A francia, angol és belga szimbolizmusnak 
jelentős vezéregyéniségei voltak, írók, költők, kritikusok és 
teoretikusok támogatták a mozgalmat, voltak folyóirataik, 
egyesületeik, közös kiállításaik. „Magyarországon nem voltak 
hivatalos fórumai a mozgalomnak, és nem voltak még kérész-
életű folyóiratai sem, de egy-egy jelentős egyéniség körül mára 
elfeledett jelentős szellemi központok, társaságok jöttek lét-
re” (25). Ezek közé sorolja Gellér katalin például czóbel istván 

„felvidéki” körét, ahová Justh Zsigmond és Mednyánszky tarto-
zott, valamint Gulácsy és Erdei viktor baráti társaságát is (26). 

Hogy mi került végül is a magyar szimbolizmus körébe, azt 
fejezetenként más és más, de a szimbolizmus szempontjá-
ból fontos, meghatározó kritérium döntötte el. Az például, 
hogy a „nő végzetes vonzását, romlásba vivő típusát többen is 
megfogalmazták” (42), még akadémikus és szalonfestőket is a 
szimbolizmushoz közelít, köztük is kedvelt téma volt például 
Salome története. Mednyánszky művei közül azok tekinthe-
tők szimbolistának, amelyekre „elsősorban a keresztény és a 
buddhista vallás elemeit összefűző teozófia gyakorolt jelentős 
hatást” (44). Rippl-Rónai közvetlen, személyes kapcsolatai ré-
vén, a „nabikon keresztül került a legközelebb a francia szim-
bolista mozgalomhoz. […] témaköreiben is alkalmazkodott az 
új irányhoz” (55). „A »fekete korszak« a nabis-csoport meste-
reivel rokon, lírával áthatott alkotásait stilizáló, szintetizáló 
rajz, valamint a feketéhez fűződő szimbolika, a mindennapi 
életben, tárgyakban meglátott titok felismerése, láttatása 
jellemzi” (57–58). De találhatók egyértelműen szimbolista jel-
lemvonások egy-egy Ferenczy károly- és csók istván-képen is. 

Sok és sokféle grafikai mű, főleg illusztráció sorolható a szim-
bolizmus körébe. itt kapnak helyet olyan kismesterek, mint 

Tichy Gyula, Gara Arnold, Sassy Attila. Sassy Attila Ópium-ál-
mok című sorozata a korszak egyik kiemelkedő, reprezentatív 
alkotása. önálló fejezet foglalkozik az Aranykor- és halálképek 
elemzésével (86–98). itt viszont már olyan remekművek is sorra 
kerülnek, mint vaszary János Aranykor, Gulácsy A varázsló kert-
je, vagy körösfői-kriesch Aladár A művészet forrása című képe. 
Gulácsy művészetének egyébként önálló fejezetet is szentel a 
szerző – teljes joggal –, melyben „az álarc mögé rejtőzés mes-
tere, az igazi szerepjátékos”(102) festészetét jelentőségéhez 
méltó terjedelemben tárgyalja. 

külön fejezetet kapott a teozófia hatása: a „szimbolisták tör-
ténelem- és mítoszábrázolásait, valamint a népművészeti 
források felhasználását befolyásolta a teozófia szintetizáló, 
a vallásokat egységbe fogó szemlélete” (116). Ebben a rész-
ben elsősorban a gödöllőiek, nagy Sándor és körösfői-kriesch 
művészetének elemzése található. csontváry „szinkretikus 
mítoszinterpretációja” szintén önálló fejezet (120–130), több 
jelentős művének beemelése a szimbolizmus körébe teljesen 
megalapozott. Egy-egy kiemelkedő mű részletesebb elemzé-
sére is sor kerül, „fő műveiben mind a nemzeti témakör, mind 
a kortárs filozófiai, vallási irányok nem témaként, illusztratív 
módon, hanem a nemzetközi szimbolizmus motívumkincsébe 
olvadva jelentek meg” (120). Az persze további viták tárgya le-
het, hogy csontváry szemlélete szinkretikus volt-e, vagy pedig 
lehetséges műalkotásait és írásos hagyatékát, töredékes gon-
dolatait egységes, koherens világmagyarázatként értelmez-
ni.2 A szinkretizmus feltételezése természetesen megkönnyíti 
a művek értelmezését, hiszen minden fő műben találhatók 
olyan elemek, amelyek különböző alapon, de szimbólumként 
értelmezhetők. Gellér katalin megközelítése összhangban van 
a korábbi szakirodalom álláspontjával, eddig ugyanis csontvá-
ry írásait szinte mindenki zavaros, összefüggéstelen, dilettáns 
elmélkedésnek tartotta. 

volt egy jelentős magyar teoretikusa is a szimbolizmusnak, 
felfedezése mindenképp Gellér katalin érdeme (38–40). var-
jas Sándor Lyka károly folyóiratában, a Művészetben publikálta 
elemzéseit a szimbolizmus problémáiról, kortárs művészekkel 
azonban nem volt szorosabb kapcsolata. Az elfeledett szerző 
nézetei végre jelentőségüknek megfelelő elismerést kaptak. 

Gellér katalin legfőbb érdeme széleskörű tájékozottsága mel-
lett a mértéktartás, a túlzásoktól mentes tárgyilagosság. Ele-
ve kiindulópont számára: „A dekadencia és a szimbolizmus 
képviselőinek nagy része nem tartozott a kiemelkedő alko-
tók közé” (13). A magyar szimbolizmus megkonstruálásának 
feladata sem teszi elfogulttá. így összegzi eredményeit: „bel-
ső művészeti fejlődésről nálunk, ahogy egyetlen izmus, így a 
szimbolizmus vonatkozásában sem beszélhetünk, de egyéni, 

2  Az egyik legújabb Csontváry-értelmezési kísérlet a leghatározottab-
ban azt az álláspontot képviseli, hogy Csontváry írásai komolyan 
veendő koherens rendszert alkotnak, s képeinek jelentése és írásai 

szorosan összefüggnek, gondolatai kiindulópontjai lehetnek a 
művek interpretációjának. Fodor Zoltán: A rejtőzködő műértő, I–II. 
Medgyesbodzás, [a szerző kiadása], 2015. 
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zseniális felvillanásokról annál inkább. […] Rendkívül sokszínű, 
más tendenciákkal összefonódó, határesetet képviselő munka 
sorolható ide, […] Míg a legtöbb esetben csupán a művészek 
egy-egy korszaka vagy néhány alkotása sorolható a szimboliz-
mus körébe, addig például Gulácsy és csontváry életművének 
kulcsa a szimbolista látásmód” (143).

Szimbólumok, szimbolista művek értelmezése természetesen 
sose tekinthető végleg megoldottnak. Elég csak arra utalni, 
hányféle javaslat született például csontváry Panaszfalának 
megfejtésére. Látszólag egyszerűbb a Magányos cédrus értel-
mezése. Gellér katalin nem is foglalkozik vele részletesebben, 
csupán összefoglalja a ma már közmegegyezésnek tűnő értel-
mezést: „A cédrusfa magasztos és szenvedő, […] szimbolikus 
önarcképnek tekinthető, és a motívum […] a művész hangu-
lat- és érzelemvilágának kifejezője” (123–124). Ez a megállapítás 
semmiképp sem alaptalan, hiszen ennek az értelmezésnek 
nagy hagyománya van, tanulságos végigtekinteni történetén. 

Az, hogy a kép nem pusztán egy érdekes fa élethű ábrázolása, 
már 1910-es kiállításakor megfogalmazódott: „a két cédrusfa 
pedig igen nagy hatást tesz a nézőre. […] csontváry kosztka 
mintha a maga fájdalmát, a maga egyedülállóságát festette 
volna meg ebben a két képében”.3 csontváry a képnek 1910-
es katalógusában azt a címet adta: Egy cédrusfa a Libanonból.4 
Ezt a címet Lehel Ferenc is átvette, monográfiájában ez sze-
repel csontváry műveinek 55 tételes katalógusában.5 Elemzé-
sei során azonban előfordul a Magányos cédrus is címként,6 és 
egy helyütt a „magányos” jelző értelmezésként: „A magányos 
cédrus (amellyel magát szimbolizálta) hatméteres átmérőjű 
törzsének gyökereivel szívósan kapaszkodik a hegyoromba.”7 
A „magányos” jelző beemelése a kép címébe hamar elfoga-
dottá vált, és hosszú időre meghatározta a mű értelmezésé-
nek irányát. érdekes, hogy kállai Ernő már 1925-ben Magányos 
cédrusként8 említette a képet, de csupán gazdag színvilágát 
említette, szimbolikus jelentését nem. Rabinovszky viszont 
1931-ben csontváry egész életművében „a teljes magány iszo-
nyú nyomását”9 vélte felfedezni. Dénes Zsófia is önarcképnek 
tartotta a cédrusképeket: „két különös hatású, földöntúli céd-

rusában […] magát s az emberi sorsot szimbolizálta rejtélyes 
erővel”.10 Héjas János szerint „a »Libanoni cédrus«, a »Prófétá«-n 
és az »önarckép«-en kívül legszubjektívebb képe csontváry-
nak. A viharoktól szántott hegytetőn társtalanul álló cédrus, 
a művésznek önmagáról alkotott jelképe. Az élet melegsége 
elmaradt mögötte, vigasztalan magány veszi körül”.11 

ybl Ervin is úgy vélte: „A cédrus, mint csontváry félreismert, 
kigúnyolt zsenije, magányosan, elátkozva áll örök egyedül-
létben”.12 A sok ezer példányban megjelent tudománynépsze-
rűsítő sorozatban, A művészet kiskönyvtára kötetében Pataky 
Dénes már így összegezte a szakma álláspontját: „Az iroda-
lom egyhangú véleménye szerint e képekben szimbolikus ön-
arcképeit festette meg. A Zarándoklásban önmagát, amilyen 
szeretett volna lenni, körülrajongva és szinte szent tisztelettel 
övezve, a másikban pedig amilyen a valóságban volt, magá-
nyosan, meg nem értetten”.13 németh Lajos is következetesen 
azt az álláspontot képviselte, hogy csontváry „megfestette 
»önportréját«, a magányos művész tragikus lelki izolációját 
sugalló Magányos cédrust”14 – írta a Modern magyar művészet 
című könyvében. 1969-ben önálló tanulmányt szentelt a kép 
elemzésének, ismét azt hangsúlyozva, hogy „a »Magányos 
cédrus«-t már a kortárs kritikák is a művész önportréjaként 
értelmezték. […] kézenfekvő párhuzamot vonni a megalomá-
niás, zseniöntudatban élő, ugyanakkor tragikusan elszigetelt 
festő pszichikai állapota és a kietlen fennsíkon az elemekkel 
dacoló, csak a nappal társalkodó faóriás szimbolikus jelentést 
sugárzó magányossága között”. S levonta azt a következte-
tést is, hogy „a »Magányos cédrus« […] szimbolikája miatt a 
szimbolizmus formaköréhez tartozik”.15 Álláspontját az 1983-
as kézikönyvben is megismételte: „A meg nem értés elől még 
inkább a képzelet birodalmába menekült csontváry magányát 
kozmikussá fokozva festette meg 1907-ben a Magányos cédrus 
a Libanonban című képét”.16 

Erre a sok évtizedes konszenzusra támaszkodott tehát Gellér ka-
talin, amikor a cédruskép értelmezését röviden megfogalmaz-
ta. Az eddigi konszenzus azonban nem lehet akadálya annak, 
hogy a kép újabb és újabb értelmezési kísérleteket provokáljon. 

3  R. J.: Csontváry Kosztka Tivadar. Vagyunk, 1910/4. 165; Csontváry- 
emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry- 
irodalomból. Vál., szerk. Gerlóczy Gedeon–Németh Lajos.  
Budapest, Corvina Kiadó, 1976. 154.

4  Csontváry Kosztka Tivadar képkiállítása. Budapesten, Régi József 
Műegyetem, 1910. 36. tétel. Vö. Csontváry-emlékkönyv (lásd 3. jegyzet-
ben). 122.

5  Lehel Ferenc: Csontváry Tivadar. A posztimpresszionista festés magyar 
előfutára. Budapest, Amicus, 1922. 21. 

6  Lehel 1922 (lásd 5. jegyzetben). 27. 
7  Lehel 1922 (lásd 5. jegyzetben). 49. 
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érdemes itt egy kis kitérőt tenni. Fel kell figyelnünk ugyanis 
arra, hogy Gellér katalin könyvének megírásával-megjelené-
sével párhuzamosan a cédrusokról két újabb, az eddigiektől 
eltérő interpretáció is született. Mindkettő elutasítja az értel-
mezésnek azt az irányát, amelyet a képcímhez utólag ragasz-
tott „magányos” jelző sugall. 

Anghy András cédrusról szóló esszéjében17 már az első monda-
tokban deklarálja álláspontját: „Egy cédrusfa a Libanonból. 
Ez a csontváry által […] adott képcím csendes realizmussal 
teremt interpretációs feszültséget utókorának címadásával, 
a Magányos cédrus bőbeszédű szimbolizmusával” (28). Alap-
vető kérdésnek tartja, hogy „A Magányos cédrus képcím nem 
csontvárytól, hanem a festő személye köré mítoszt teremtő 
utókorától származik, mely a XiX. századi művészetfogalom 
és zseniesztétika teoretikus diszpozíciójából tekint a képre. 
A képcím kijelölte interpretáció csontváry recepciójának leg-
hangsúlyosabb, popularizálódott nézőpontja, melyben egy 
magányos alkotó rezignációja jelenik meg, aki sorsa fölötti 
elkeseredésében s a meg nem értett zseni társadalmi státu-
szának szerepe alapján a kuriózumokra éhes nagyközönség 
kedvéért fájdalmas cédrusfává festi magát, hogy korának mű-
vészeti közegébe beilleszkedhessen” (31).

Anghy András viszont nem „tragikus, lelki drámát” (32) lát a 
képben, elutasítja azt az értelmezést, miszerint a „fatesztek 
pszichopatológiai bölcsességéből kinézve a cédrus a frusztrá-
ció – s egy átlagos őrült – önarcképe” (32), ő csontváryt „egy 
derűs festészetet teremtő, önnön világában boldog és telje-
sítményével elégedett festő”-nek (33) látja, aki „a funkcióját 
vesztett művészetnek egy kitalált mitológia, a hun-magyar 
napfénykultusz szolgálatával funkciót és boldog közösséget 
teremt” (33), s aki az általa „kitalált mitológiai elbeszélésbe” 
helyezi a cédrusokat, „nemzetalapító eredettörténetként a 
magyarok elődeinek tartott hunok napfénytisztelő vallását 
írja le, akiknek a cédrusok ugyanúgy, ahogy a baalbeki áldozó-
kő, legfőbb kultusztárgyaik, rituális életük részei voltak” (30). 
véleménye szerint csontváry képeit „egy elképzelt vallás il-
lusztrációinak és egy pozitív, vitális nemzeti karaktert előíró 
tanító példázatnak” (30) szánta. 

nemrég megjelent könyvében18 Fodor Zoltán is szükségesnek 
tartja, hogy már vizsgálódásai elején kinyilvánítsa, a cédruskép 
magyarázata nem indulhat ki a címben használt „magányos” 
jelzőből, „miután a kép mai közismert címe nem csontvárytól 
származik, hanem utólagos névadás eredménye” (103). Fodor 
korábbi magyarázatok aprólékos elemzésébe, bírálatába szőtte 
bele saját értelmezését a cédrusképekről. Úgy véli, hogy „csont-
váry ezekben a cédrusokban az »ezredekre kiható türelem«, a 
célba vetett bizalom melletti kitartás, a sokáig tartó rendület-

len fejlődés szimbólumát látta” (110), „a kardot rántó cédrus al-
legóriájában nem a festő megalomániájáról vagy a meg nem 
értettség miatti haragjáról, hanem egészen másról lehet szó” 
(115), „a szél tépte libanoni cédrus […] az érzéki kísértésekkel 
szembeszegülő, szakadatlan önküzdelemben élő csontváryt 
szimbolizálja” (119), „elsősorban arról vallott csontváry, hogy 
világraszólónak hitt festői eredményének eléréséhez milyen 
küzdelmeket kellett megvívnia, milyen áldozatokat kellett meg-
hoznia. […] Az öt-hatezer éves cédrus képében az iglói elhívatá-
sától kezdve szakadatlanul fejlődő, majd a kapott ígéret valóra 
váltása – a Baalbek megfestése – után bölcselő korba lépő ön-
magát örökítette meg” (130). Ezek az elemzések természetesen 
nem a cédruskép szimbolista jellegét cáfolják, de az értelme-
zésnek az eddigiektől lényegesen eltérő, új lehetőségét kínálják. 

nem Gellér katalin hibája, de megkerülhetetlen probléma, fel-
oldhatatlan ellentmondás, hogy a történeti áttekintés során igen 
sok olyan művész és alkotás kerül terítékre – jelenségek, ten-
denciák mögé bizonyító példaként –, akiktől-amelyekről nincs 
reprodukció a kötetben. Az illusztrációk számának – nyilván 
áthághatatlan – korlátai miatt sok érdekes és fontos megállapí-
tás mellé nem jut vizuális bizonyíték. A problémát csak fokozza, 
hogy sokszor nem közismert, könnyen elérhető művekről, ha-
nem alig ismert, ritkán vagy sohasem látott alkotásokról van szó. 

A képek válogatása szerencsés, de méretezésük már vitatha-
tó. A kötet címlapjára választott alkotás, nagy Sándor fest-
ménye telitalálat. Ez valóban emblematikus műve a magyar 
szimbolizmusnak. A népszerű remekművek és az alig ismert, 
de a kritériumokat jól reprezentáló alkotások vegyítése is tel-
jes mértékben elfogadható. De például Leszkovszky György, 
Simay imre vagy kacziány Aladár reprodukcióinak méretét 
nem indokolja a részletek, a festői értékek gazdagsága. Za-
varba ejtőek a kifutó képek. Ahol egyértelműen képrészletről 
van szó, például csontvárynál, ott természetesen elfogadható. 
De Mednyánszky szerzetesképéről nem derül ki, teljes mű-e, 
vagy a „felesleges” széleket levágta a tördelő. két Gulácsy kép is 
belekényszerült a könyv formátumának kereteibe, Egry bohó-
cáról is nehéz elképzelni, hogy pontosan B5 méretben készült. 

A kötet érdemei közt meg kell még mindenképp említeni, hogy 
igen alapos jegyzetapparátus, pontos képjegyzék és névmu-
tató is található benne. Sajnos ez manapság nem magától 
értetődő, de ahhoz, hogy a kiadvány jól használható kézi-
könyvként funkcionáljon, elengedhetetlen. A könyv feladatát, 
az eddig összegyűlt ismeretek átadását, valamint az újabb 
kutatásokra, újabb értelmezésekre való serkentést bizonyá-
ra jól fogja teljesíteni. 
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