
N A P K E L E T 

S Z É K E L Y B E R T A L A N ÉS M Ű V É S Z E T E . 
Irta : Szentiványi Gyula. 

A z Év tavaszán volt száz éve annak, hogy Székely Bertalan, akit álta-
lában a legkiválóbb magyar történeti festőnek tartanak, megszüle-
tett . Eredményekben gazdag élet után ez év augusztusában egy 

negyedszázada mult el annak is, hogy elhúnyt, de ez a 25 év kevésnek bizo-
nyult arra, hogy a magyar művészet történetében elfoglalt helyét egyértel-
műen és elfogulatlanul megállapítsák. 

Még friss életkedvvel dolgozott s buzgón tanított a mintarajziskolában, 
amikor akadtak esztetikusaink, akik gáncsolni kezdték «festett ünnepi vezér-
cikkeit», fokozódott körülötte a zaj a nagybányai iskola térhódítása idején, 
sok keserűséget okozva a rendkívül érzékeny lelkű mesternek és nem némult 
el a gáncsoskodás akkor sem, amikor Székely Bertalan már régen a csendes 
szadai temetőben aludta örök álmát. 

Voltak és vannak rajongó hívei és elkeseredett ellenségei, akik mind a 
maguk világ- és művészetszemléletén át látták s e szerint magasztalták vagy 
kárhoztatták a művészt s minthogy ezek a szemben álló szemléletek ma még át-
hidalhatatlanoknak látszanak, közös nevezőre jutni mindezideig nem tudtak. 

Több oka van ennek, amiből kettőre kívánok most röviden rámutatni. 
Az egyik, hogy az elmult évszázad második felében halt el hosszú agónia után 
a XIX. századbeli historizmus s vesztette el hitelét az akadémizmus, mely 
Székely Bertalant alkotó művésszé érlelte. A másik, hogy a romantikus realiz-
muson és impresszionizmuson át, szöges ellentéteképpen az akadémiának, 
ebben a fél évszázadban diadalmaskodott az a művészi felfogás, mely a festé-
szetben főleg vizuális elemek létjogosultságát ismerte el s elvetett minden 
ezenkívül álló tartalmi és irodalmi spekulációt. 

Azokra az alkotó művészekre, akik egy-egy kultúrkorszak fordulóján 
élnek, rendszerint keserves sors vár. Az újító, a forradalmár mindig érzéketlen 
a konzervatív hagyományok s különösen az őt közvetlenül megelőző nemze-
dék iránt s kegyetlenül végigtapos annak legszentebb ideáljain. 

A forradalmárok nem akartak vagy nem tudtak mást észrevenni Székely 
művészetében, mint azt, ami őt a multhoz kötötte s a féktelenül gyűlölt aka-
démia s a megunt historizmus minden hibáját, bűnét felfedezték alkotásaiban. 
Sötét felhő borult azonban szemükre, amikor e páratlan tudású és készségű 
lángelmének a XIX. századbeli modern művészeti áramlatokba való belekap-
csolódását kellett volna észrevennie. 

Bár Székely halála után, még 1911-ben csaknem egész művészi termelé-
sét összegyüjtötték s kiállították a Műcsarnokban s ez a fejedelmi hagyaték 
mindennél ékesszólóbban hirdette alkotójuknak művészi nagyságát, példátlan 
sokoldalúságát s a XIX. század második felében modernnek mondott törek-
vések iránt való élénk érzékét, a kritika még ma sem hajlandó behódolni 
Székelynek. Elismeri őt ugyan, mint történeti festőt, egyéb alkotásairól és 
törekvéseiről azonban legjobb esetben vállveregetéssel emlékezik meg. 

De a teljes elismerés, ha ma még késik is, már útban van ! 
Napkelet 5 4 
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Székely Bertalannak, aki hazáját halhatatlan remekművekkel ajándé-
kozta meg, ez a nemzet sokkal adósa. Emlékének szoborral való megörökítése, 
hamvainak maradandó, művészi emlékkel való megjelölése, alkotásainak, 
művészetfilozófiájának, küzdelmeinek a mesterhez méltó monografiában való 
ismertetése körül eddig majdnem semmi sem történt. 

Reméljük, hogy a szunnyadó nemzeti lelkiismeret a centenárium alkal-
mából tudatára ébred e mulasztásnak s mielőbb jóváteszi azt. 

* 
* * 

A Ferenc József-korabeli boldog Nagymagyarország művészetének 
egyik legkimagaslóbb alakja volt Székely Bertalan, aki 1835 május 8-án szüle-
tett Kolozsvárt, régi erdélyi nemes családból. Már a normáliskolában rajzol-
gatott, Simó Ferenc volt az első rajztanítója. A kollégiumot elvégezve, 15 éves 
korában szülei Bécsbe küldték a polytechnikára. Megfelelő előtanulmányok 
híján itt nem boldogult, mire merész elhatározással, szülei beleegyezése nélkül, 
1851 áprilisában felvétette magát a bécsi képzőművészeti akadémiára. Az őt 
mindvégig jellemző törhetetlen szorgalommal öt évig tanult az akadémián. 
Kupelwieser osztályán kezdte, majd Rahl és Dobyaschofszky voltak a mes-
terei. 1852-ben tandíjmentes lett s ugyanez év őszétől 1855 nyaráig Joseph 
Führich mesteriskolájának növendéke volt. Közben, úgy látszik, már 1853-tól 
Geiger osztályán is dolgozott, kinek a magyar történet egyes jeleneteit ábrá-
zoló litografiái nagy hatással voltak reá. 

Székely 1855 nyarán hazament Kolozsvárra, 1856-ban Brassóban rajz-
órákat adott s mellékesen patikai címképet festett, végül Berres ulánus-
őrnagy, maga is műkedvelő festő, foglalkoztatta. 1857-ben Nagyszebenben 
ismét címképek festéséből tengette életét, majd tífuszban súlyosan megbete-
gedett. Felgyógyulva, Berres ajánlatára Schulpe Ágost őrnagyhoz került, ki 
oltárképeket és portrékat festetett vele. Schulpe ajánlotta be gróf Aichelburg-
nak, kinek meghívására Csehországba utazott s 1859 őszéig e család birtokán 
főleg családi arcképeket festett. Keresetét tanulmányai folytatására szánta 
s 1859 őszén beiratkozott a müncheni akadémián Wilhelm Kaulbach, majd, 
Piloty iskolájába. Itt ismerkedik meg és barátkozott össze Wagner Sándorral, 
Lenbachhal, Makarttal, Maréesszel, akikkel az akadémián kívül is hosszas 
eszmecseréket folytatott művészeti és festőtechnikai kérdésekről. Székely 
hamar rájött arra, hogy neki a Kaulbach-Piloty-iskolában nem sok keresni-
valója van. Nem volt ínyére Kaulbach szigorú vonalassága és színtelensége s 
Piloty színpadiassága és álpáthosza. Szorgalmasan látogatta tehát a müncheni 
képtárakat, tanulmányozta a régi mestereket, akik közül Rembrandt ragadta 
meg leginkább. Müncheni barátai közül Maréesszel kellett szorosabb lelki kap-
csolatban lennie s e befolyás jótékonyan hatott utóbb híressé lett Önarcképének 
keletkezésére. Ezt a nagyszerű portrét, mely 1859-ben készült, kortársai 
jóformán nem is ismerték s akkor figyelt fel rá mindenki, amikor egy félszá-
zaddal utóbb, az Ernst-gyüjtemény többi intim Székelyével együtt a nyilvá-
nosság elé került. A túláradó érzés, a nemes páthosz, amely ebből a képből 
sugárzik, a clair-obscur mesteri kezelése és színgazdagsága, a technika befeje-
zettsége még a mester ellenfeleit is meghódította s ezzel az alkotásával szem-
ben elismerésre kényszerítette. Általában az a vélemény alakult ki, hogy a 
magyar művészetnek pótolhatatlan vesztesége, hogy Székely nem haladt 
tovább ezen a megkezdett úton. Őt azonban akkor főkép a történeti jelenetek 
monumentális ábrázolása érdekelte s e téren mintaképének Alfred Rethelt, 
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ezt a tragikus sorsú, akkor még meg nem értett nagy német történeti festőt 
tekintette, kivel egyébként közelebbi kapcsolata nem volt. Nem a mesteri 
rajzolót, nem a koloristát, hiszen e tekintetben a mintakép is fogyatékos volt, 
hanem a német történet lelkébe markoló, kiváló képszerkesztőt tisztelte 
benne s eredményeit a magyar históriához, a magyar érzéshez és vérmérsék-
lethez idomítva igyekezett művészetében értékesíteni. 

Mint igen szerény viszonyok közt élő fiatal házasember — 1860-ban 
nősült — áhítozta a sorsán lendítő sikert s keserves vívódások között, de lázas 
buzgalommal dolgozott első nagyszabású történeti képén, II. Lajos király 
holttestének feltalálásán. 1861-re készült el a kép s még ebben az évben kiállí-
totta Pesten, ahol nagy sikert aratott vele. A festményt Eötvös József báró 
kezdeményezésére megvették a Nemzeti Múzeum részére s 1100 frt ösztöndíjat 
is kiutaltak a művésznek. 

Már ebben az időben, hasonlóan a versaillesíhez, egy, a nemzet történe-
tének mély erkölcsi vonatkozásokkal telt drámai eseményeit ábrázoló kép-
csarnok megfestéséről álmodozott, melynek következő darabjául Dobozyját 
szánta. 1861-ben festette ezt a képét, mely nagy haladást jelentett a retheli 
hatás alatt fogant, még erősen rajzos, aprólékos és hideg színezésű II. Lajos 
mellett. Ezidőtájt dúlt legelkeseredettebben a vonal és a szín harca s nem 
hagyta érintetlenül Székelyt sem. Az akkori konzervatívok a vonal, az újítók 
a szín egyeduralmára esküdtek. Székely a középúton haladt s művészetében 
összeegyeztetni igyekezett a szélsőséges elméleteket. A Dobozyn jól megfigyel-
hető ez az egyeztető szándék. A végleges képig a kompoziciótanulmányoknak 
és vázlatoknak ez alkalommal is hosszú sorát készítette, melyek közül a 
Wolfner-gyüjteménybe került Ölelkező pár daumieri magasságban szárnyal. 
A befejezett képet gróf Zichy Nándorné kezdeményezésére a székesfehérvári 
nőegylet vette meg s ajándékozta a Nemzeti Múzeumnak. 

1862-ben Greguss János arcképével, melyet Münchenben állított ki elő-
ször, olyan sikert aratott, hogy pesti pártfogói elérkezettnek látták az időt a 
mester hazatelepítésére. Abban a reményben, hogy állást és munkát kap, 
1862-ben hazajött s ekkor érték az első komoly csalódások. Hívei mindent 
elkövettek érdekében, arcképmegrendeléseket szereztek, de biztos, nyugodt 
egzisztenciát, melyben nagyratörő álmait megvalósíthatná, nem tudtak 
teremteni neki. A magyar viszonyok akkor még nem érettek meg arra, hogy 
monumentális történeti kompoziciókkal foglalkoztassák a fiatal mestert. 

Székely Bertalan érdeklődése újból München felé fordult s 1863-ban 
itt, a National-museumban festette meg VII. Károly császár menekülését 
müncheni palotájából. Ez a külföldi siker itthon 1000 forintos újabb utazási 
ösztöndíjat eredményezett, mellyel Hollandiában és Párisban folytatott tanul-
mányokat. Elsősorban ismét a képtárakat tanulmányozta, éspedig nemcsak a 
régi, hanem a modern mestereket is. Kár, hogy naplójegyzetei mindezideig 
nincsenek kiadva, mert ezek megszüntetnék azt a bizonytalanságot és homályt, 
amely a mester életének számos részletét s így ezt a párisi tanulmányutat is 
fedi. Kelp Anna meggyőzően mutatta ki, hogy Székelynek Párisban kellett 
megismerkednie Couture híres Hanyatló Rómájával is, melynek kompozíció-
jából — de csakis ebből — lényeges elemeket vett át hét évvel később festett 
V. Lászlójához. 

Hazatérve Párisból, 1864-ben végleg Pesten telepedett le. 1869-iki 
olaszországi tanulmányútjától eltekintve, nem igen mozdult ki többé a magyar 
fővárosból s mindinkább visszavonult életet élt. Itthoni munkássága egyete-
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mes jellegű volt, bár 1879-ig a történeti festés volt az ő felfogása szerint a leg-
magasabb fokú művészeti teljesítmény. 1866-ban festette a Mohácsi vészt, 
1867-ben az Egri nőket, 1870-ben V. László és Ciliei c. képét, 1875-ben Thököly 
Imre menekülését, 1876-ban a Murányi Vénuszt, 1879-ben méreteiben leg-
nagyobb történeti képét, Zrínyi kirohanását. A legutóbbi a debreceni Déry-
múzeumban, a Murányi Vénusz magántulajdonban, a többi a Szépművészeti 
Múzeumban van. Legtökéletesebb valamennyi közt az V. László. Ez a törté-
neti képe az, amely a mellett, hogy a leghívebben fejezi ki a festészeti drama-
turgiáról és a szimbolizmusról vallott elméletét, egyben a festőiség szempont-
jából is egyike legérettebb alkotásainak. 

Festett ezeken kívül egyházi képeket; főleg a család és a nő életéből 
merített tárgyú életképeket, aminők az Anyai őrszem, Özvegy, a Nő élete, 
A vihar; a Marées hatása alatt készült Nocturne, A japán nő s főképpen a nagy 
bravurral megfestett Táncosnő; festett számtalan, a női testet idealizáló akt-
képet, melyeknek főbb típusai Léda a hattyúval, a Fürdő nő és a Forrás; 
hosszú sorát festette az arcképeknek, köztük Deák Ferenc, Andrássy Gyula 
gróf, Rosty Pál, Pauler Tivadar, Pulszky Ferenc, Pfefferné, Siklóssy Gyuláné 
képmását s e nemben talán legkiválóbb műveinek egyikét, Keresztélyné 
Szepessy Johanna arcképét, mely a szürke színek mesteri szimfóniája; festett 
számos tájképet és számtalan impresszionisztikus táj képvázlatot; illusztrálta 
Arany János, Eötvös József báró és Petőfi Sándor költeményeit; megfestette 
az 1867-iki koronázás egyes jeleneteit s végül illusztrációkat készített hazai és 
külföldi képeslapok számára. 

Székely rendkívül tudatos művész volt, akit minden egyes művének 
alkotásánál nemcsak elméleti, hanem új technikai szempontok is vezettek. 
Való igaz, amit Sándor Tivadar ír róla, hogy minden képénél nemcsak a fel-
fogást egyénítette, hanem a technikai megoldást is a festmény tárgyához és 
hangulatához szabta. De az alkalmazott technikai módszerek és az anyag 
állandóságával káros vagy éppen romboló hatásával az örökös kísérletezés 
miatt kellően nem számolhatott. Kitűnő technikai tudással készült olajképei-
nek hosszú sora mellett ezért bukkanunk gyakran aggasztó állapotban levő 
képekre. Sajnos, egyik legjobban megviselt képe éppen főműve, az V. László 
és Cillei. 

Az 1870-es évek végén kezdett Székely behatóan a freskófestéssel foglal-
kozni. Apróbb megbízások után az 1880-as évek elején falképekkel díszítette 
a budapesti Operaház előcsarnokát és királyi páholyát és a Deák-mauzoleumot. 
1887-ben neki való monumentális feladathoz jutott, megbízták a pécsi székes-
egyház több falképének megfestésével. Rengeteg tanulmány után megszüle-
tett a magyar freskófestés két reprezentáns műve: Kapisztrán tábori miséje 
Nándorfehérvár alatt és Mária megkoronáztatása, valamint a pécsi székesegyház 
Szent Mór kápolnájának pompás freskóciklusa. 1890—96-ig a budavári koro-
názótemplomban festett számos freskót, melyek közül a nándorfehérvári győ-
zelmet ábrázoló tryptichon válik ki és 1896—97-ben a kecskeméti városháza 
dísztermében festette meg a Vérszerződést és I. Ferenc József koronázását. 
Hogy a bécsi Geiger milyen maradandó hatással volt Székelyre, a kecskeméti 
Vérszerződés bizonyítja a legjobban. Ezt és Geiger hasonló tárgyú litografiáját 
egymásmellé állítva látjuk, hogy a kompozíció, a csoportalakítás, sőt egyes 
alakok mozdulatai és gesztusai is a Geiger-képre mennek vissza. Ilyen nagy-
arányú átvétel Székelynél szokatlan, szinte egyedülálló. 1900—1902-ben ter-
vezte a Csodaszarvas regéje c. freskósorozatát a vajdahunyadi vár részére, ez 
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azonban nem került kivitelre. Erre a sorsra jutottak a Zeneakadémia, a buda-
pesti lipótvárosi Szent István-templom, a Halászbástya és a Szépművészeti 
Múzeum számára tervezett falképsorozatok, melyek kivitelében hosszú bete-
geskedése és halála akadályozta meg. Székely első falképein még túlteng a 
naturalista ábrázolás, későbbi, fejlettebb művein azonban lehiggad, a rajz 
szűkszavúvá, szinte stilizálttá lesz, az ábrázolás a dekoratív célnak megfele-
lően szigorúan síkszerű, a legbonyolultabb jeleneteket néhány alakra redu-
kálja, a cselekményt nehány gesztussal és mimikával jelzi, általában nagy 
súlyt helyez a ritmusra és a harmoniára s mellőzi a kompozíció monumentali-
tását zavaró elemeket. Eklektizmuson felépült, de mégis önálló, egyéni stílus 
ez s annyira a magyar talajból nőtt, hogy nemzeti karaktere vitathatatlan. 

Székely 1871-ben tanára lett a mintarajziskolának. Az alakrajzot és a 
festést tanította, majd a festészeti bonctan előadását is reábízták. Tanítvá-
nyai okulására írta és adta ki «A figurális rajz és festés elvei» c. művét, utóbb 
tanítványai sokszorosították a festészeti bonctanra vonatkozó előadásait. 
Kitűnő pedagógus volt, aki az akadémia feladatának nem művészek termelé-
sét, hanem leendő művészek alapos elméleti és gyakorlati kiképzését tekin-
tette. Tanítványai háláján kívül kevés elismerésben volt része. A magyar 
művészeti politika akkori hangadó és irányító hatalmasságai nem értették 
meg és nem támogatták törekvését. Hatvannyolcéves volt már, amikor 
1903-ban a mintarajziskola művészeti igazgatója lett s túl volt a 70 éven, 
amikor a király 1905-ben a Lotz-féle mesteriskola igazgatójává nevezte ki. 
Törődött, beteges ember volt már ekkor, aki tudása rengeteg kincsét új és 
díszes munkakörében nem igen gyümölcsöztethette. 

Székely Bertalan, a soha meg nem alkuvó, az átlag ízléshez nem alkal-
mazkodó, művészi és társadalmi sikerek megszervezéséhez nem értő nagy 
magyar mester köztudomás szerint kerülte az embereket s különösen élete 
második felében a rohamosan fejlődő főváros lázas forgatagában mintarajz-
iskolai csendes műtermébe zárkózva, egyedül a munkának és tanítványainak 
élt. Tört remények, a létért való keserves küzdelmek, méltatlan bánásmód, 
mellőzés, megnemértés okozták-e ezt az elzárkózást? Majd csak akkor fogjuk 
megtudni, ha feljegyzései nyilvánosságra kerülnek. Bizonyos azonban, hogy 
a legfőbb ok lelki adottságában volt. 

Székely Bertalan műveiben és elméleteiben azt hirdette, hogy a festé-
szet a költészettel egyenrangú, tárgya a világ ; a festészet tartalma egy világ-
felfogás, mely a kedélyen átszűrődve az ecset munkája által színes látománnyá 
válik. Bár a festészet minden ágával foglalkozott, leginkább a történeti drámai 
témákhoz vonzódott. Pilotyval ellentétben Székely a történelemből cselek-
ményt akart kiragadni és a cselekményen belül embereket s az emberekben 
lelket akart festeni. Palágyi Menyhért feljegyzései szerint Székely elméletének 
egyik sarkpontja, hogy aki valamely drámai cselekményt a maga egészében 
egy képsíkon ábrázol, az térbeli sűrítést végez ami térbeli szimbolizmussal 
lehetséges. A festői kompoziciónak minden izében térbeli szimbolizmustól kell 
áthatva lennie, vagyis valamit el kell árulnia a drámai cselekmény előzmé-
ményeiből és következményeiből. A festészetnek azonban óvakodnia kell az iro-
dalmi módszerektől, mindig festészetnek kell maradnia, tehát a színfolt, határ-
vonal, fény és árnyalás nyelvén kell a lelki tartalmat kifejeznie. A folt és vonal-
hatás problémájában az volt az álláspontja, hogy a folthatáson épül fel a 
vonalhatás ; a szín nála intruductio, mint a zenemű első akordjai. Alkotásai-
ban nagy súlyt helyezett a plasztikai ellenőrzésre; nem győzte hangsúlyozni, 
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hogy a festőnek mintázni is kell tudnia, mert nemcsak látó, de tapintó kép-
zeletét is üdén kell tartania. Az egyes alakok és tárgyak térbeli vonatkozásai 
igen mély szimbolikus értelmet kapnak Székely műveiben, ami csoport-
elméletének következménye. Csoport (Grupp) alatt két vagy több alakot értett, 
mely szoros térbeli közelsége és testi érintkezése által magasabb rendű alak-
egységgé válik, amelyben az egyes alakok lelki vonatkozásai jutnak szimbo-
likus kifejezésre. Mindezekből az tűnik ki, hogy Székely nem a természet után-
zásában, hanem a jelképalkotásban látta a művészet lényegét. Hitte és vallotta, 
hogy a történeti festőnek törhetetlen erkölcsi érzékkel kell birnia, mert külön-
ben képtelen lesz a történelemben működő hatalmas emberi indulatokat a 
maguk valóságában úgy megrajzolni, hogy a világrendet fölbomlottnak ne 
mutassa. Székely megalapítója akart lenni a festészeti dramaturgiának és sok 
tépelődéssel, javítgatással évek hosszú során építette fel tételeit. De volt ennél 
egy, magyar szempontból sokkal magasabb törekvése is, meg akarta alapí-
tani a magyar festőiskolát. Minden nép művészetében s így természetesen a 
magyarban is a tudat alatt kialakulnak bizonyos sajátos jegyek, melyek egyik 
nép művészetétől a többit megkülönböztetik. Székely tudatossá akarta tenni 
a speciálisan magyar lélekből fakadó művészet alkotó elemeit s azokat a maga 
műveiben is igyekezett hangsúlyozni. A magyarság sajátos jellemvonásai, 
minők a dolgok elrendezésében való világosság, egyszerűség, józanság, ko-
molyság, mély erkölcsi érzék, a nő és a család gyengéd tisztelete lényeges 
alkotórészei voltak művészi felfogásának, amely nála kifejezést nyert abban 
az egészen egyéni megoldásban is, hogy csaknem minden történeti képén a 
családi érzelmek tükrében akarta a nemzet egyetemét érzékeltetni. 

A sok és bonyolult szempont, amely elméjét foglalkoztatta, mielőtt egy 
ecsetvonást tett, bizonyára fékezően hatott lendületére s a frissesség és köz-
vetlenség ártalmára volt, de ez csak a hosszú vajudások után befejezett 
reprezentatív kompozicióra vonatkozik, mert dús fantáziával alkotott festői 
tanulmányai, melyek közül a legszebbek az Ernst-gyüjteménybe kerültek, 
ezt a, szimbolikus festészetben különben sem lényegbe vágó fogyatkozását 
nélkülözik. 

Mint minden elméletnek, Székely Bertalan képalkotó elméletének is 
voltak sebezhető pontjai, főkép, hogy a kész alkotás gyakran ellentmondani 
látszott a szabálynak. Ezt a körülményt bőségesen kihasználták ellenfelei. 

Mindenekelőtt szemére vetették, hogy nem a francia, hanem a maradi 
felfogású német romantikusok voltak mintaképei. Hogy nem vette észre 
Géricault, Delacroix, Chassériau és Daumier korszakalkotó jelentőségét a 
XIX. század egyetemes festészetében, hogy Courbetről s a festőiség többi nagy 
francia mestereiről, a francia impresszionizmus eredményeiről tudomást nem 
vett s elvonultságában kínos gondossággal dolgozott régen időszerűtlenné vált 
elméletének kiépítésén. Fülep Lajos írja róla e lesujtó szavakat: «míg Székely-
nek hivatása lett volna a magyar művészet számára annak lennie, ami Puvis 
a franciának, Marées a németeknek, mindvégig a müncheni akadémia hívének 
és folytatójának maradt meg, alapjában német művésznek és akadémikusnak». 
És végül: «A magyar képírás akkor született meg igazán, amikor hűtlen lett 
Székelyhez». 

Hogy milyen igaztalan ez a vád, bizonyítja Székelynek az imént vázla-
tosan ismertetett művészi hitvallása. Semmi sem állt tőle távolabb, minthogy 
a német akadémizmust szolgailag kövesse, bár az is bizonyos, hogy a maga-
alkotta szabályok mellett makacsul kitartott. Romantikus volt érzéseiben, 
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mert nálunk közel harminc évnél tovább romantikus volt a korszellem; egyik 
legkiválóbb művésze volt a magyar historizmusnak, mert a szabadságharc 
után fokozottabb mértékben vett nálunk lendületet ez a műfaj; és akadémikus 
volt annyiban, hogy az akadémiákon szerzett tudását kiadósan, de nem kri-
tika nélkül értékesítette művei alkotásánál. 

Azt mondják, sohasem járt együtt a korával. Lándor Tivadar, akitől e 
megállapítást veszem, úgy értette, hogy a saját kora előtt haladt, ellenfelei úgy 
magyarázzák, hogy a historizmusban megállt és nem fejlődött tovább, a művészi 
versenyben végérvényesen lemaradt. Vitathatatlan tény, hogy különösen a 
magyar festőiskola megalapítására vonatkozó szándékában, a magyar művé-
szet sajátságainak kutatásában megelőzte korát, viszont tévedés, hogy a 
művészi versenyben lemaradt. A XIX. század uralokdó művészeti áramlatai 
nem szálltak el felette nyomtalanul s bár alapjában romantikus mester volt, 
a naturalizmus, a festőiség és az impresszionizmus az ő tevékenységével kitűnő 
művekkel gazdagodott. Főleg a falfestésben alkotott egészen önálló, mindenki-
től független egyéni stílust; nevéhez fűződik a minden izében magyar modern 
freskóiskola megalapítása s ha egyéb érdeme nem volna, már ezért is helyet 
érdemelne a magyar Pantheonban. Ahogy nem csatlakozott szolgailag az aka-
démizmushoz, hiszen elméletét nem csupán az akadémia tanítása, hanem 
főleg a régi mesterek közvetlen tanulmányozása alapján alkotta, azonképpen nem 
csatlakozott egyéb izmusokhoz sem, mert minden új irányt és jelentékeny új 
mestert szigorú bírálat alá vett s ha nem felelt meg az általa felállított elvek-
nek, sem az irány, sem a művész nem érdekelte többé. Rendkívül érdekes fel-
jegyzései vannak ezzel kapcsolatban Székely Bertalannak például Munkácsy-
ról a Szépművészeti Múzeum Művészeti Adattárában. 

A XX. század magyar esztétikusai főleg a festőiség szemszögéből nézve 
ítélik meg, illetőleg ítélik el Székely Bertalant. Erre csak az a megjegyzésem : 
Hol vannak ma már a legmodernebb festői irányok a festőiségtől s mindattól, 
amit a festőiség szempontjából emeltek egekig vagy dobtak a gyehennára? 

Mélyreható értelme van Székely Bertalan ama alapvető felfogásának, 
hogy a szimbolikus pikturában a tér, a táj , az alakok, a rajz, a szín ne önma-
gukért legyenek, hanem azért a célért, amiért az alkotó művész egymás mellé ren-
delte őket. Ezzel ismét ellentétbe kerülök az egyik esztétikusunkkal, aki azt 
írja, hogy Székely képein mindennek az oka és mikéntje valahol a látható 
képen kívül, az allegória kommentárjában van. 

Székely Bertalan szimbolikus történeti képeihez nem kell kommentár, 
de mint minden történeti képhez, a történet ismerete szükséges, amely nélkül 
bárminő festői elv legszigorúbb betartása mellett is értelmetlen lenne az ábrá-
zolás. Akik az ábrázolt jelenetek történeti vonatkozásait ismerik, azoknak 
ezekhez a sűrített drámai ábrázolásokhoz nem kell magyarázat, mindent meg-
értenek a kompozició elrendezéséből, a vonal-, a szín- és tér- szimbolikából. Ez a 
titka annak, hogy Székely történeti képei még a laikus képszemlélők százezrei 
előtt is születésük pillanatától népszerűek voltak s azok még ma is. 

Természetes, hogy az olyan korban, mely az irodalmi és történeti vonat-
kozást teljesen kiküszöböli a festészetből, sőt a tárgynélküli művészetet tűzi ki 
megvalósítandó célnak, Székely Bertalan művészete átmenetileg sokak előtt 
nem lehet népszerű. De bizonyosan eljön az az idő, amikor a gondolatközlés-
nek a képzőművészeteken át való megnyilatkozása ismét aktuálissá, elismertté 
és népszerűvé válik s ez a kor érdeme szerint fogja méltányolni ezt a zseniális 
nagy magyar Mestert. 


