
Gulácsy Lajos a magyar századforduló egyik legrejtélye-
sebb mûvésze. Rövid, mindössze másfél évtizedes alkotói
pálya kíséri alakját. Hátra maradt alkotásai a bizarr fantá-
zia és játszi kedv által megteremtett rejtélyes alakokkal, ti-
tokzatos, elhallgatásokból, hangulatfoszlányokból álló je-
lenetekkel a mûvészettörténészek számára a mai napig is
számos kérdést vetnek fel. Gulácsy nem végzett mûvésze-
ti akadémiát. A mûveiben fellelhetõ kettõsség – ösztö-
nösség és kifinomult, kulturált festõi érzékenység - ellent-
mondásai közt egyensúlyoz. A kezébõl kikerülõ alkotások
színvonalukban is tanúskodnak az alkotóerõ hullámzásá-
ról, melyet az õrületbe vezetõ tragikus sors is beárnyékol.
Mindezekkel együtt a magyar mûvészet olyan kivételes
alakjáról van szó, aki az emberi lélek sokkal tágabb di-
menzióit fogta át, hogysem számon kérhetõ lenne bár-
miféle stiláris konzekvencia, kiszámítottságra törekvõ
meggondoltság. 

A mûvész 1882. október 12-én született Buda-
pesten. Felmenõi tipikus deklasszálódott magyar közép-
osztálybeliek. A festõ egyedüli gyermekként született ap-
ja második házasságából. Édesanyjához különösen erõs
kapocs fûzi: e szeretetteljes, de ugyanakkor bénító kap-
csolat kötelékeibõl, a szegénységgel párosuló kényszerû
összezártság elõl gyakran menekült külföldi tanulmány-
utakra.

A festõi mesterség alapjait a budapesti Mintarajz Iskolá-
ban kezdte elsajátítani. Egy év után azonban elhagyta az
intézetet, mert nem tudta megszokni a megkövetelt szi-
gorú szabályokat. Legfontosabb tanulóiskoláit azok a
mûvészeti tanulmányok jelentették, melyek utazásai so-
rán hatottak rá. A leggyakrabban látogatott és legkedve-
sebb helyszín Olaszország volt számára, ahová 1902-tõl
betegségének kitöréséig, 1914-ig csaknem minden év-
ben ellátogatott. Különös szeretettel mélyedt el a közép-
kori és reneszánsz mûemlékekben: székesegyházakat,
képtárakat látogatott, és a benyomások sorából asszoci-
ációkon alapuló és költõi képekkel megrajzolt fantázia-
világot teremtett. A romantika igazi örököse volt, aki a
realitás elõl múltbéli és bizarr fantasztikumból szõtt
álomvilágba menekült. E mélyre szállás során fokozato-
san jutott el odáig, hogy az emberi lélek rejtett arcát tár-
ja fel. Légies nõalakok, meseszerû történetek és egy kü-
lönleges varázsú fantáziavilág került ki ecsetje alól, mely
elbûvölte a kortársakat és a mûvészetkedvelõket ma is hí-
veivé avatja. 

Gulácsy formai megoldásai a századforduló jel-
legzetes szecessziós-szimbolista élményvilágból fakad-
nak. 1903 körüli, korai periódusában a preraffaelita szép-
ségeszmény határozta meg munkásságát. Gulácsy alko-
tásait viszonylag nehéz korban elhelyezni. Korai mûveit a
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kompozíciók nyújtott, tiszta vonalvezetése, az eszményí-
tés magas foka és a finom ritmusú, szinte zenei asszoci-
ációkat keltõ formastilizáció jellemzi. Soha nem rajzolta
vagy festette a közvetlen látványt: azok a városképek és a
tájak, melyek képeinek jellegzetes kísérõi, lelkivilágának
külsõ inspirációból fakadó, sajátos visszfényei voltak. Egy
sajátos, meditatív lelkiállapot, elvágyódást és misztikus el-
hivatottságot kifejezõ bensõséges érzület a legfõbb jel-
lemzõje e korai alkotásainak. Eddig ismeretlennek
számító Boru és Derü c. kép elõterében egy smaragdzöld
tájban mélybe vezetõ kanyargós utat látunk, elõtérben
egy andalgó, kosztümös szerelmespárral. Kétoldalt az
utat ciprusok szegélyezik, míg a háttérben egy épület
körvonalai és felette gomolygó felhõk rajzolódnak ki.  A
kompozíció hullámzó vonalai, a sötét alaptónusból felra-
gyogó, szinte valószerûtlen színkontrasztok romantikus
érzelmek és az elvágyódás hangulatát konkrét utalások
nélkül is jól érzékeltetik.

Gulácsy munkásságának jellegzetes darabjai a
korai önarcképek, melyeket a mûvészi elhivatottság szent
áhítata nosztalgiával, poézissel és szelíd melankóliával
tölt el. (A mûvész áhítata, 1902; Önarckép virággal,
1903; Francesca da Rimini és Paolo Malatesta, 1903) 

A mûvészi kiteljesedést 1907-tõl szakmai sikerek
igazolják vissza. Budapesten 1907-ben csaknem 100 mû-

vét állította ki Márffy Ödönnel közös kiállításon az Uránia
mûkereskedésben. 1909-ben részt vett a MIÉNK mûvé-
szeti csoportosulás második kiállításán, és mûveivel be-
mutatkozott Nagyváradon is. Megkapta az elismerést je-
lentõ Ferenc József ösztöndíjat, mûvészeti tárgyú kritiká-
it, írásait az Egyetemi Lapok, A Ház, Kritika és a Nagyvá-
radi Napló is közölte. Barátságot kötött Juhász Gyulával,
Adyval, és a Holnap kör íróival, költõivel. A közönség
elõtt megjelentek sajátos álomvilágának szépirodalmi
megfogalmazásai is egy képzeletbeli város, Na ’Conxypan
játékos-groteszk meséivel. 

Az 1910-es évekre Gulácsy festészetébe fokoza-
tosan beleszövõdött a lélek sötét oldalának feltárására
törekvõ igyekezet és a tragikus életérzés. Képei egyre
gyakrabban szólnak a létezés egy másik dimenziójáról,
ahol a lélek racionális úton meg nem ragadható belsõ
erõk martalékává válik. Az elmúlás gondolata és ennek
kapcsán a halál megidézése mélységes szorongásba, bo-
rongós hangulatú, expresszív mûvészi erõvel megelevení-
tett víziókba és látomásos sejtelmekbe fordult. A kapos-
vári kiállításon bemutatott alkotások nagy részét tették ki
e korszak mûvei. Középkori autodafék, inkvizíciós boszor-
kányégetések, a szerelmi szenvedély extázisa, misztikus
vagy éppen erotikus találkozások felkavaró és mindent fe-
lülmúló káprázatai nyomán a sötétebb és drámaibb tó-
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nusok váltják fel a korábbi nosztalgikus atmoszférát. (Ex-
tázis; Idill) A víziószerû megjelenítés a festék anyagta-
lanításával légies stílussal járt, míg más esetekben expresz-
szív, keményebb hangú, „firkálós” gesztusok veszik át a
fõ kompozícionális szerepet. Gulácsy képi tereibe egyre
gyakrabban szövõdnek az irrealitásba forduló torz, gro-
teszk arcok, alakok, drámai jelenetek, mint az emberi lé-
lek mélyébõl felszínre tört megformálhatatlan, kifejezhe-
tetlen rettenet szimbolikus megfelelõi.
1914 körül a világháborús izgalmak súlyos félelemérzés-
sel töltötték el a mûvészt. Pszichológiai állapota, nyugta-
lan, ingatag kedélyének megnyilvánulásai és az elhatal-
mosodó depresszió már az elkövetkezendõ tragédiára
utalnak. Velencében éri az idegösszeroppanás, ahol a
San Servolo gyógyintézetben ápolják Magyarországra va-
ló hazaszállításáig. 1914-18 között drámai harcot vív al-

kotóerejének megõrzéséért. Utolsó alkotói periódusának
tiszta pillanataiban remekmûvek kerület ki kezébõl. 1918
után a betegség elhatalmasodik rajta: érdeklõdése bezá-
rul, és az õt övezõ elismerés, dicsérõ kritikák és kiállítási
sikerek már nem érik el szellemét. 1924-tõl Budapesten a
Moravcsik klinika betege. Skizofréniával kezelik egészen
1932. február 21-én bekövetkezett haláláig.
Gulácsy életmûve halála után szétszóródott, részben
megsemmisült, ezért ma nehéz feladat összerendezni, át-
tekinteni. Utolsó, nagyobb keresztmetszetû emlékkiállítá-
sa 1966-ban volt a székesfehérvári István Király Múzeum-
ban. A Rippl-Rónai Múzeumban, júniusban rendezett, vi-
szonylag bõ áttekintést adó kiállítás, a hazai közgyûjte-
mények és mûgyûjtõk anyagból kikerült több mint 100
alkotás segítségével idézte meg ezt a kimeríthetetlen, ti-
tokzatosságát máig õrzõ festõi oeuvre-öt.
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