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E L Ö L J Á R Ó  B E S Z É D .
Ez a kis könyv szinte magamagától íródott. El

olvastam Harsányi Zsolt regényét, az Ecce Homo-t 
és leültem, hogy bírálatot írjak róla. Amennyire 
lelkendezve vártam a regényt, annyira lehangolt 
az olvasása. Bevezetésül össze akartam foglalni a 
Munkácsyról írt kritikák kritikáját és íme, hogy 
megnőtt ez a munka ujjam a la tt . . .

Ezt a kis könyvet igazán nem szem élyeskedés
ből írtam, hiszen évek hosszú sora óta forgatom  
főbb  gondolatait az agyamban. Számtalan cikkben  
kifejtettem  őket s főcélja, hogy ráeszméltesse a 
magyar kultúra illetékes őreit: Munkácsyval szem
ben a magyarságnak még nagy kötelezettségei 
vannak. Nem a szoborállítás a lényeges. N oha na
gyon furcsa, hogy kultúránknak nálánál nem egy, 
százszor jelentéktelenebb hőse már bronzemléket 
kapott, az övé pedig a sok pályázat közt szinte 
végleg elsikkadt! Munkácsy szobrát azonban meg
faragta ő maga — müveiben. Előbb vagy utóbb 
szobra lesz neki a világ köztudatában. A politikai 
gyűlölet (a német kritikában) homályba állíthatja, 
de a zsenije majd csak áttöri a mesterséges árnyé
kot. A művészi irányok színeváltozása (a francia 
kritikában) kézlegyintésre bírhatott egyeseket, de 
eljön majd ez ellenséges művészi szellem pálfor- 
dulása és Munkácsy alkotásai beszélni fognak.
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Nem az első eset ez az övé, a művészettörténet 
cifrábbakat is ösmer. Rembrandt vagy Raffael 
sorsa, haláluk után nem volt különb. De azért 
Rembrandt — Rembrandt és Raffael — Raffael 
maradt.

A magyar művészettörténet legelső feladata: 
megmagyarázni Munkácsyt. És ahelyett mit tesz?

Erről szólnak ezek a lapok.
Hogyha ösmerem a bajt, miért nem látok hozzá 

orvoslásához, — kérdezhetné valaki. Azért, mert 
mikor ezeket a sorokat írom, már a 67. életévemet 
taposom, nem gondolhatok tehát magamra.

A Munkácsy-életrajz megalkotása olyan feladat, 
mely öt-tíz megszakítatlan munkaévet követelne. 
Ha én egy ilyen megbízást tíz év előtt, „A fiatal 
Munkácsy“ m egjelenésekor kaptam volna, hátra
levő éveim et boldogan szenteltem volna e feladat 
megoldásának. Ma már késő.

Hál’ Isten lesz, aki helyettem  — bizonyára kü
lönben — mégis csak meg fog felelni e hivatásnak.

Évekkel ezelőtt gróf Klebelsberg, mikor átvette 
G öm bös Gyula közvetítésével Barnewitz Cécilia 
asszony — Munkácsyné unokahúga — ajándéká
ból azt a sok száz levelet, rajzot, festményt, köte
lezettséget vállalt Munkácsy életrajza megiratá- 
sára. Megbízta vele Petrovics Eleket, s mindnyájan 
megnyugodva vártuk a nagy munkát. Petrovicsot 
azonban hivatali elfoglaltsága, újabban betegsége 
akadályozta a munkában és most Farkas Zoltán 
vállalkozott rá.

Hogy ezt tovább halogatni nem lehet, azt — re
mélem  — könyvem igazolja.

Budapest, 1935, karácsony.
Dr. Lázár Béla.
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I.

Az első bíráló: Kelety Gusztáv.
Harmincöt évvel halála után újra probléma 

Munkácsy, — amint ez véle már életében is több
ször megesett.

Elsőízben felbukkanása idején (1863), mikor ifjú 
újságírók és idősebb kollégák nagy szeretettel 
fogadták s az első években csupa biztatót hallha
tott. Mikor aztán ösztöndíjat kapott, hogy kül
földi akadémiára mehessen, otthon hagyott képére, 
a Húsvéti locsolásra, megjött az első, szigorú bírá
lat. Ki írhatta volna más (1866-ban, a Fővárosi 
Lapokban), mint az akkori művészpreceptor — 
Kelety  Gusztáv, aki arra érezte magát hivatott
nak — s ennek a vélt hivatottságának kétségbe
ejtő következetességgel meg is felelt —, hogy meg
leckéztesse minden idősb és ifjabb művésztehet
ségünket, s hogy szava úgy hangozzék, mint égi 
szózat, fellebbezhetetlen erővel és kifürkészhetet
len bölcseséggel. Ezúttal a jóindulatú tanácsadó 
szerepében jelentkezik, aki félti az ifjút a „köny- 
nyelmű magasztaloktól“, félti a kritikátlan hozsan
náktól és siet hibáira rámutatni. Megmagyarázza 
neki, hogyha a magasztalásokat készpénznek 
veszi, úgy járhat vele, mint az akkori osztrák ban
kóval, mellyel alighogy átlépjük a határt, máris az 
eredeti névértékének csak kétharmada marad zse
bünkben. Tehát ügyeljen a dicséret ázsiójára.

A festészet mesterségbeli része az — természe
tesen —, amire a magaképezte kezdőt figyelmez-
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teti, — arra, hogy új művének túlságosan eleven 
a felépítése: „Első pillanatra azt hinnők, hogy a 
szabin nők elrablása vagy a betlehemi gyermek
gyilkolás előtt állunk, olyan viharos és szenvedé
lyes mozgalom uralkodik az életképen.“ (Hát lehet 
ez máskép? Mikor a legények dézsaszám öntözik 
a leányokat! Micsoda viháncolás keletkezik ott? 
Lehet ezt „kellő nyugalommal“, „megfelelő elren
dezettséggel“ ábrázolni?) Pedig — mondja Kelety 
— ez elég baj, a lobogó gatyák, viganók és haj- 
tekercsek sokaságától nem jutunk nyugvásra, jaj- 
veszéklést hallani a lányok örömrikoltása helyett! 
(Nyugvásra akar jutni? Jajveszéklést hall öröm
sikoly helyett? Micsoda akusztikai fantázia!) 
Utóbb — mondja — helyreigazodunk valahogy a 
tömkelegben, de akkor sértőleg ott áll megfordí
tott Y-ként a szerencsétlen fekete alak, a kút- 
vederrel, kellő közepén az egész kompozíciónak. 
„Ez kapitális hiba, melyhez az apróbb disszonan
ciák, mint a kellőleg meg nem értett szerkezet 
egyéb hiányai sorakoznak. . (Mai szemmel 
nézve, ez az egész állítólagos káosz szinte merev 
akadémikus sablonnak hat. Baloldalt egy egyen- 
szárú háromszögbe, jobboldalt egy szabálytalan 
ferde háromszögbe írt „grupp“ az egész „mozgal
mas“ káosz, a középen a fordított Y-nak csúfolt 
alak mozgásban a legjobban megrajzolt. Mindez 
mai szemmel nézve . . .  Kelety idején ez káosz volt. 
Persze Goyáról azidétt csak fitymálva lehetett 
volna beszélni.) Megállapítja — természetesen el- 
ítélőleg —, hogy Munkácsy túlságosan szereti a 
Hogarth-féle részletezést a tárgy előadásában. „Az 
a sok meglökött és sikoltozó gyerek, az a sok 
megtaposott kutyafark mai nap már túlhalmozás- 
nak neveztetik az intelligens szemlélő által, aki 
rossz néven veszi, ha oly kevéssé bízik találékony 
és kiegészítő képzelmi tehetségében.“ (Tehát egy 
csapással két legyet, Hogarth is túlhalmozta sza-
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tírikus rézkarcaiban a részleteket, mert a fő a 
„szabályos“, a „beosztott“ cselekvény, szóval az 
Akadémia.) Elösmer bizonyos haladást az arc
kifejezésben, de a kezek és lábak szabatos rajza 
még sok kívánni valót hagy hátra, úgyszintén a 
redőzet és szín biztos kezelése. Komolyabb tanu
lás és képzettebb ízlés nélkül nem fog sokra menni, 
de ehhez vasszorgalom és önművelés szükséges. 
De hát remélhetünk, mert az ifjú festő a mün
cheni akadémiára ment.. -1

Ez volt az első hazai kritikai hang, melyet Mun
kácsy egyik művéről olvashatott. A fiatal művészt 
ez nem keserítette el, sőt büszke volt rá — hiszen 
komolyan veszik, tanítják — s ki tudta jobban, 
mint ő, hogy bizony még nagyon sokat kell tanul
nia. Az első, akit Munkácsy fejlődésének menete 
(később irama) idegesít, éppen Kelety. Mikor az 
Ásító inast (tehát a müncheni évek után Düssel
dorfban festett első képét) hazaküldi, meglepetés
sel látja Kelety, hogy a német szellem (a mün
cheni akadémia) nem hatott Munkácsyra. „Tehát 
a magyar művész német akadémián francia festé
szeti modort sajátított el“ — írja felháborodva. 
Nem német akadémián, Kelety uram, hanem Pá
rizsban, s nem modort, hanem elvet, a tónusfestés 
elvét. Ezt akkor még nem látták tisztán. Kelety 
se, a többi kritikus se.

Kelety egyébként Munkácsyval szemben, ha 
meg is őrizte sokáig a professzoroskodó hangot, 
Miltontól kezdve a hozsannázók közé kezd ve
gyülni, — bár nagyon is kedve ellenére; de mit 
tegyen szegény! Sedelmeyer ekkor már lekötötte 
magának a festőt és mikor a Milton Bécsen át

1 Behatóbban ismertettem Kelety ez első Munkácsy-kriti- 
káját, mert Várdai Béla Keletynek összegyűjtött „Művészeti 
dolgozatok“ c. művében ezt is mellőzte, miként azt a 
Szinyei-kritikát is, melynek pedig oly végzetes szerepe volt 
Szinyei fejlődésében. Általában a kényes pontokat bölcs elő
relátással kihagyta.
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(1879-ben, a párizsi 1878-i világkiállításon aratott 
nagy siker után) Pestre került, a képhez egy kö
tetben azokat a kritikákat is mellékelték, melye
ket a francia sajtó írt a műről és melyekben 
Velasquezzel és Rembrandttal egy sorban emle
gette.2 Mi mondanivalója maradhatott így a sze
gény magyar kritikusnak? Emlegetheti a „kompo
zíció némely hiányait“. Rámutathat a környezet 
kissé túlságos egyszerűségére, mely a szegényes 
bútorok és melléktárgyak alárendeltségében jelent
kezik, (hipokrita módon, egy költőhöz illőbb esz
ményi légkörrel állítva szembe). „Igaz ugyan, hogy 
a világtalan költő alakját a szellemi fönségnek még 
előkelőbb modorában lehetett volna felfogni és 
ábrázolni.“ Persze pózolva, de lyukas cipőben. El
felejti, hogy Milton, mikor nagy költeményét 
tollba mondta, már szegény ember volt. Még in
kább érthető, hogy egyes kritikusok, ellenkezőleg, 
túlságosan díszesnek találják a környezet ábrázo
lását. Azt se felejti el Kelety megmondani, hogy 
régebbi képein „a magyar népfaj nemesebb típu
sát nem igen láttuk“. (A Siralomház betyárja nem 
„nemes“ típus, a Csavargó sem, a Falu hősén sincs 
igazi magyar „nemes“ paraszt, az Ujjoncozáson  
sem, ezek mind nemtelen figurák.) Aztán igen 
fekete volt eddig — írja — az össztónusa, de itt, 
a Miltonon már gyöngyszürke meleg árnyékok 
vegyültek a komoly alapszínbe, igaza van francia 
kritikusának, il est victorieusement sorti de sa 
cave, az van csak hátra, hogy ezután ne az élet

~ Urtheile der französischen Presse über Munkácsy und 
sein neuestes Gemälde „Milton, seine Töchter das verlorene 
Paradis diktierend“. Paris, 1879. A  közlés elé Gotthard Neuda 
előszót írt, melyben — Munkácsy elbeszélése alapján — rövid 
életrajzot is találunk. Már itt Munkácsy ifjúkori nyomoráról, 
egy widrige G eschicke-sorozatról olvasunk, melynek emléke 
folyton kíséri a művészt Ez okozza a düstere, verhaltene 
L eiden schaft-ot, mely egyéniségét jellemzi, s művei komor 
tárgyait megérteti.
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árnyait fesse, hanem tisztultabb eszmékhez és de- 
rültebb érzelmekhez nyúljon. . .

Amit Munkácsy nyomban meg is fogadott és 
megfestette a Krisztus Pilátus előtt tisztult esz
méjét és derült érzelmességét. Mint szófogadó 
tanítvány. . .

Három év múlva (1882) Pestre került aztán ez 
a mű is.

Kelety úr elámult. Érezte, hogy pusztába kiáltó 
szó a hangja, dehát — az a fő, hogy szembe néz
hessünk a beharangozott művel. Újra egy kötet 
kritikát nyomott a kezébe Sedelmeyer úr, mikor 
hazaküldte a magyar kritika magas ítélőszéke elé. 
(Milyen okos ember volt ez a Sedelmeyer. . .  Kép
zeljük el fordítva. Ha a Keletyek és a magyar kol
légák kezéből — kik közül egyet alább bemuta
tunk — kapta volna a világ Munkácsyt. Istenem!)

De hát az történt, hogy mire a kép hazajött 
(egyes kollégák nagy fájdalmára!), itthon a nagy 
beharangozásnak bedőltek az emberek, Munkácsyt 
agyonünnepelték és a kép a társulatnak közel 
nyolcvanezer koronát hozott csak belépődíjakból.8 
A nagy elragadtatás hatása alatt Kelety is hozsan
nát zeng, csak egy pár fúlánkot rejt a szavába! 
Voltak egyesek  — mondja —, akik a szerkezet 
lineáris összhangját kifogásolják3 3 4 (balgák, hiszen 
ezek csak az esetlegesség illúzióját fokozzák), má
soknak Pilátus alakja nem tetszett (nekem tet
szett, mert kort jellemző), de egyet elösmerek 
— mondja —, azt, hogy a komoly színakkordban 
odáig jutott, hogy azt fokozni már nem lehet. 
Hiába, a művész megtanulta a leckét s a festői 
hatás titkát „műszakilag búvárolta“. Ügy-e meg-

3 Pontosan: a Krisztus Pilátus előtt  egy havi kiállítás után 
79.731 koronát, a Golgotha 1884-ben ugyanannyi idő alatt 
65.054 koronát. Művészet. X, 113. 1.

4 Figyeljünk, néhány perc múlva megismerjük ezt az 
„egyest“."
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mondtam már 1866-ban, — hiába, a tanulás a fő
dolog!6

Íme Munkácsynak első hivatásos magyar kriti
kusa, mely fanyar hangon nyilatkozott meg!
A siralomház francia kritikusai.

Egészen más a hangja a korabeli francia kriti
kának, már a Siralomház idején. Tudjuk, leg
újabban Leibl újonnan felszínre hozott leveléből, 
hogy a művészek is nagyon elismerték a Siralom- 
házat. A kritika is. Ügy a romantikusok csoportja, 
mint a realistáké. Tehát Teophile Gautier és 
Castagnary egyaránt. Gautier — a Journal offi- 
cielben (1870 június 29-én) — azzal kezdi, hogy a 
Salon egyik legtöbbet bámult képe Munkácsyé és 
igen színes leírását adja a képnek,6 képzeletében 
ott áll a siralomházban és átéli az elítélt, az asz- 
szony és a nézők lelkiállapotát. Valami kis kifogás 
a szerkezetet éri, mert a nézők csoportja elkülö
nül a főalak csoportjától, bár a szellemi egységet 
elismeri. „A kép felfogása talán nem szép — foly
tatja — de mélyen emberi. Látszik, hogy a festő 
nem kereste a mindenáron borzalmast, a minden 
eszközzel hatásvadászást. Kétségtelen, hogy a mi 
művészi ideálunk más, de nem tagadhatjuk meg 
magunktól, hogy tapsoljunk a férfias szellemnek, 
ki az igazat ily sötét eszközökkel fejezte k i . . .  Ezt 
a magyar realistát elfogadjuk.“ Mivel Munkácsy 
realizmusában mély érzést is látott, az ő roman
tikus ízlése is belenyugodott abba, hogy az élet 
átálmodása helyett a művészet a valóságból emelje 
ki a költészetet. Ezzel szemben a realizmus zászló
vivője, Castagnary már nagy örömmel közeledik 
a képhez, igazi eredeti alkotásnak látja, többnek 
tartja Vautiernál, ki csak jelenetállító, Knausnál,

6 A Go/goíháról már nem is ír bírálatot.
* Csapiáros István, Théophile Gautier és a magyarok. Pécs. 

22. 1.
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ki csak fiziognomista, Munkácsynak szelleme van, 
szeme van, keze van, remek kvalitások, főleg, ha 
az üres klasszicistákra gondolunk. Munkácsy, a 
magyar festő, magyar szokást ábrázol, ez a helyes, 
ezt követeli ő a franciáktól is, főleg, ha oly tiszta 
festői eszközökkel teszik, mint a magyar. „Semmi 
színpadias nincs a jelenetben.“ „Sem erőszakos
ság, sem szavalás, sem semmiféle túlzás. Csak 
mély és végtelen kétségbeesés.“ Aztán elemezi az 
alakokat, csak a főhős nem elégíti ki, szomorú, de 
ő lázadónak szeretné látni. Aztán kifogásolja, 
hogy a festő nem érezteti, vájjon közönséges gyil
kos vagy szabadsághős-e az elítélt? Kéri a szer
zőt, hogy valahol egy jellel adja tudtul a nézőnek, 
hogy nem egy közönséges útonálló sorsán rendült 
meg. Ezt a felszólítást intézi a magyar festőhöz, 
„akinek első párizsi jelentkezése lefegyverezte a 
kritikát és a szívekhez szólt.“ (Salons, I. 405. 1. 
Igen, de tudomást vett-e erről Munkácsy? Ügy 
látszik nem, mert bizony ő úgy hagyta a Siralom
házat, ahogy megfestette, s jól tette, mert ha még 
több jelt, szimbólumot gyömöszölt volna belé, a 
Meier-Graeffék még jobban ráförmedtek volna. 
Igaz, hogy Munkácsynak ezzel sem kellett volna 
törődnie.)

Castagnary azonban kissé túlozott, mikor azt 
hirdette, hogy a Siralomház lefegyverezte a kriti
kát, mert Duranty, teszem, nincs megelégedve 
vele és igen középszerűnek nevezi (a Paris Jour
nalban, 1870 május 8), Ménard René (a Gazette 
des Beaux-Arts, 1870 júniusi szám) is tartózkodó, 
előbb be akarja várni az elkövetkezendőket. Álta
lában azonban a többség (Goujon, Dupare) Gau- 
tierhez és Castagnaryhoz csatlakozott.

Néhány év (1873) és a bécsi nemzetközi kiállí
táson egy sor időközben festett új képpel meg
jelenik Munkácsy is, a Csavargókkal, a Részeg 
em ber hazatérésével és egy tájképpel.
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Itt persze a német kritikának dobta oda magát, 
s az azonnal nekiesett. Vegyünk csak egyet szem
ügyre, a müncheni Friedrich Pechtet, aki kritikáit 
kötetbe is foglalta (Kunst und Kunstindustrie auf 
der Wiener Weltausstellung 1873, Stuttgart, Cotta, 
1873). Egy kis fejezet a magyarokról szól. Jobban 
mondva Munkácsyról, a többiekkel gyorsan végez. 
Már az árja-német szólal meg, akinek az fáj, hogy 
a magyar művészeknek, ha Münchenben tanulnak, 
Wagner, Than, Lotz, Weber, Liezenmaier a ne
vük, ha hazamennek, Keleti, Pállik, Székely lesz 
belőlük. Ez azonban erősen igaztalan beszéd, mert 
egyedül Klette-Keletire igaz, — istenem, mit csi
nált volna, ha tudta volna, hogy Munkácsyt Lieb- 
nek hívták? A főkifogása Munkácsyval szemben, 
hogy kisskálájú, hogy csupa szomorú, sőt határo
zottan visszataszító témákat fest, pedig az ilyes
mit humor nélkül nem szabad kezelni, lásd a 
németalföldieket. Általában minden állításához 
van egy „lásd“-ja, minták nélkül nem lát, minták 
nélkül nem hall. Pedig Munkácsy festői erejét 
kénytelen elismerni, azonban ezen hibája folytán 
mélyen Vautier és Knaus alatt jelöli ki a helyét 
(183. 1.).

Mit csináljon a szegény festő?
Castagnary többnek, Pecht kevesebbnek tartja 

Vautiernál és Knausnál. Kinek van igaza?
Azt hiszem, aki mai szemmel hasonlítja őket 

össze, azonnal felismeri, hogy össze se lehet őket 
hasonlítani. A téma? A mese? Munkácsvnál nem 
ez a műveinek tartalma. A mese mindig csak al
kalom egy-egy festői gondolat kifejezéséhez. Ve
gyük például a Köpülő asszonyt, mely 1873-ban ki 
volt állítva Bécsben, nemrég újra a Kohner-árve- 
résen idehaza. Pecht úr kifogásolja, hogy a köpü- 
lést igen melankolikus mesterségnek teszi meg, 
mert az öregasszony is, az előtte álló kislány is

Egy német kritikus.
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sehen zu mürrisch aus. Szóval Munkácsy sötét 
tónusát nem tartja összhangzónak a mesével. De 
hát az élet átírásánál nem mindegy-e, hogy vilá
gos vagy sötét tónusokban történik-e? A tónusok 
ereje, az átírás hatalma, az előadás drámaisága, a 
„szép kézírás“ a lényeges, s ez Munkácsynál nagy
erejű. Se Vautier, se Knaus a közelébe se jöhet 
ennek a festőiségnek. Ilyesmire sose gondoltak. 
A düsseldorfiakat a mese alakítása s nem a festői 
tartalom érdekelték. Tárgy és tartalom ellentétes
sége választja el őket Munkácsy tói. Nem is hason
líthatók össze, mert más-más világban élnek.

Ezt se Castagnary, ki dícsér, se Pecht, ki ócsá
rol, nem értették meg.
önkritika.

Munkácsy azonban — főleg a Siralomház várat
lan nagy sikere után — maga volt önmagának a 
legszigorúbb kritikusa. A pszichoanalízis ezt a 
csökkentértékűségi érzést megmagyarázhatná ta
lán a magaképezte művész bizonytalanságának 
érzetéből, ki „műszakilag nem igen búvárlotta“ 
mesterségét, csak ihlete, ösztöne vezette s attól 
félt, mi lesz vele, ha ez egyszer cserben hagyja? 
„Hogy fogok megfelelni azon várakozásnak — írja 
azon melegiben Ligeti Antalnak, melegszívű párt
fogó kollégájának, igazi atyai barátjának —, me
lyet egy ilyen siker maga után von?“ Hogy kínló
dott, hogy ette magát! „A hanyatlás gondolata egy 
óriás szörnyként áll előttem, mely néha álmai
mat is megzavarja“, olvassuk e Ligetihez írt leve-! 
lében. Ez az óriás szörny aztán élete végéig el 
nem hagyja. Eleinte csupán marja, úgyhogy gyöt
relmei elől a halálba akar menekülni. Colpochban 
öngyilkosságot kísérel meg. Házassága megnyug
tatja egy időre. Emberi életének fontos eseményei 
gyors egymásutánban peregnek le: új siker A mű
teremben. Közben a nagy megrázkódtatás (mint
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Memento móri): Paál László betegsége — kínló
dása —, halála. Megrendült lelke a Miltonba, me
nekül. Nagy, a Siralomházat is feledtető siker. 
Kapcsolata Sedelmeyerrel. Krisztus Pilátus előtt. 
Két év múlva a Golgotha. Milton sikerét is felül
múló diadalok.

Ekkor még alig mozdult meg körülötte a levegő. 
Ellenséges oldalról szellő is alig rebben. Egy 
Kelety-féle halk kétely is csudaszámba megy. Váll- 
vonogatva olvashatta. A csökkentértékűségi érzést 
csak ő maga táplálta magában — titokban. Álmat
lan éjszakákon, ha feltört benne. . .  Egyébként 
Párizsban is minden csendes.

A Salon uralkodik a művészeti közvéleményen. 
Újabb áramlatok kezdenek ugyan felszínre ke
rülni, de csodálatos: a megalkuvó középszer: 
Bastien-Lepage és Dagnan-Bouveret révén. Az 
impresszionisták kiállításai — 1874 óta — csak a 
művészek körében hatottak s hatásuk csak kisebb 
körökben gyűrűzött tova, de mikor Bastien-Lepage 
„finom naturalizmusa“ a Sa/onban egyre nagyobb 
sikert aratott és az ifjúság, mint valóságra éhes 
raj, utána nyomult, a mester kora halála után
(1884) , főleg Manet hagyatéki kiállítása után
(1885) , az új látás annál diadalmasabban vonult be 
a Salonba is.

Ekkor, végig a nyolcvanas éveken, Munkácsy 
egyre jobban elbetegeskedik, jelentkezni kezdenek 
végleges betegségének első jelei, mind hevesebb 
fájdalmak képében. Lelki levertsége egyre inkább 
megnyilatkozik művészetében is, amit aztán külső
ségekkel kell lepleznie. A nyolcvanas években 
nem igen fest nagyobbméretű képet. Ez a szalón- 
képek, tájképek, virágcsendéletek kora. Csak 
Mozartjával fordul ismét nagyobb feladathoz, 
melynek színpadias, zeneileg aláfestett bemutatása 
azonban még a komédiázásra hajlamos franciákat 
is lehangolta.
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Az új kritika, mely az egyszerű, jelentéktelen 
indítékokat kedvelte, mert a tiszta festői megoldá
sokat hangosabb tárgy híján is ki lehetett fejteni, 
egyszerre megtalálta a maga hangját. Huysmans, 
akkor még szenvedelmes naturalista, felhördül a 
hírre, hogy Wanemaker 600.000 frankot fizetett a 
Krisztus Pilátus előttert, cet indigent décor brossé 
pár le Brésilien de la piété, pár le Rastaquouére de 
la peinture, pár Munkácsy!7

De Huysmans, mint kritikus, szereti a nagy 
szavakat és mint Zola tanítványa, a vaskos kifeje
zéseket. Courbetról is azt írja, hogy tehetsége 
„misztifikáció“, Puvis de Chavannes Egyiigyü ha
lászáról, hogy negélyezi a bizarr, mesterséges nai
vitást, Manet egyik arcképéről, hogy egyszerűen 
gyerekes, hát még Monet-t, őt egyáltalán nem 
tudta méltányolni, Monet neki egy természet- 
tudományi eset. Annál furcsább, hogy Manet, 
Monet, Renoir-ral szemben Caillebout-t és Raf- 
faellit játssza ki, ezek neki a nagy festők, a töb
biek rendre eltörpülnek mellettük. Szóval nagy 
hanggal akarja eltakarni a művészi problémákban 
való járatlanságát. (Ez különben ezidétt világszerte 
megismétlődő jelenség a kritikában.)8

De a maga idejében visszhangja volt. Ki tudja, 
az élelmes Sedelmevert nem az vezette-e Mun- 
kácsyval kötött szerződése felmondására (1888), 
hogy az új kritika megerősödésében megérezte az 
idők változását? Azután, hogy útjaik elváltak,

7 Huysmans, Certains. Paris. 3. kiadás, 1898. 124 I.
8 Huysmans, L ’Art moderne. 86. 1. — Érdekes, hogy nem 

vették még észre kritikusai azt a szoros kapcsolatot, mely a 
..nagy hang“ és a magánythajszolás s különcködő típusok ke
resése közt fennáll, ami mind második (A Rebour), mind 
harmadik korszaka (Cathédrale) regényeiben is kimutatható. 
V. ö. Trudjian, L’esthetique de Huysmans (Paris, 1935). — 
W eise, H.: Huysmans’ Beziehungen zur Malerei. Strassburg, 
Heitz, 1925.

Az új francia kritika: Huysmans.

(3) A Munkácsy-kérdés. 17



Munkácsy a maga szakállára vállalta előbb a bécsi 
mennyezetképet, majd az Országház számára a 
Honfoglalást. A kritika — az 1890-i Salonról szóló 
sok kritika, a kisebb revükben főleg, ahol az im
presszionizmus hívei mind nagyobb számmal jut
hattak szóhoz — a bécsi mennyezetképpel már 
kegyetlenül elbánt. A múlt nem számított. A fia
tal kritikusok nem ösmerték sem a Siralomházat, 
sem a Csavargókat, sem a Tépéscsinálókat, sem 
a Müterembent, sem a Miltont, sem a Krisztus
képeket, csak a szalónképeket ösmerték, melyek 
pedig — cselekvényeikkel — „elveikbe“ ütköztek.
Az új francia kritika: Geffroy.
Hát még a mise en scéne, mellyel a Mozartot 
Sedelmeyer bemutatta, a zenei aláfestéssel! Aki 
erre gondol — írja Geffroy, az új kritika szó
szólója8 9 —, az csak nagyon nehezen határozhatja 
el magát arra, hogy megnézze a mennyezetképet, 
ezt a „bizonytalan és rendezetlen“ alkotást, — a 
köznapiságnak ezt a megtestesülését. Itt minden 
forma és minden alak kaptafára szedett. Ilyet már 
nagyon sokat festettek. Valóban méltó mennyezet 
egy Palais du Poncif számára.10 így Geffroy. Sze
gény bécsi múzeum, remek Velasquezjeiddel, 
Breugheljeiddel, Tizianjaiddal és Rembrandtjaid
dal, — csak egy Palais du Poncif vagy, a francia 
impresszionista kritikus szemében . . .

Érthető, hogy a Honfoglalást még jobban le
becsüli. A tárgya — ahogy a katalógus leírta — 
Hekuba volt neki. A csoportfűzés persze közön

8 G effroy, La Vie artistique. I. 153. 1. Geffroy később az 
impresszionista ízlés kiváló képviselője lett s 1926-ban történt 
haláláig többek közt Monet és Sisley életrajzait írta meg.
(Magyar Művészet, 1926. 600. 1.) V. ö. Barraux: L’Homme qui 
regarda la vie, Gustave Geffroy. Paris, 1935.

10 Geffroy a Salonban látta a képet, ahol a mennyezet
képet felakasztották a falra, függőlegesen, mint egy tábla
képet. Képzelhető, hogy hatott!
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séges, szegényes, hideg összhangú és a részletek
ben nincs jellegzetesség. (A hatalmas szlávcsopor- 
tot nem találja jellegzetesnek. Bezzeg annak vet
ték kedves nemzetiségi vezéreink!) Geffroy úr 
szerint egy ilyen jelenetet minden rendes festő 
kitalálhat. A szemet semmi sem ragadja meg, a 
szellemet semmi sem foglalkoztatja. Íme a hazá
jában „híres“ festő csak ennyit tudott adni hazá
jának. Nincs belső élete! Aztán kifakad a Salon 
ellen, mely egy ilyen képet főhelyre akasztott. . .

Geffroy megütötte a hangot, — a többiek, sok
kal jelentéktelenebbek, — utána motyogták. Mi
csoda jó falat ez egy magyar ellenzéki újságíró
nak?!

Természetesen a hazai lapokban is feltálalták. 
Hiába dicsérte a Temps, a Figaro s a többi nagy 
lap akármilyen lelkesen. (Munkácsyné elküldte 
nekem a dicsérő bírálatokat, melyeket — ellen
súlyozáskép — sietve lefordítottam s a Nemzet
ben kiadtam.) Az volt a főbaj, hogy mikor Mun
kácsy a Sa/onban meglátta a képet, rájött, hogy 
a sok megalkuvástól színehagvott A bastien- 
lepagei pleinair dicséretével volt ott tele a levegő. 
Munkácsy is szőke  tónusharmóniába öltöztette a 
képet, de a napfény formafelbontó erejét mel
lőzte. Ilykép önellentmondásba keveredett. Mikor 
erre rájött, azonnal egy új színvázlatot festett, 
niégpedig a maga asztfaltalapba ágyazott mélytüzű 
színharmóniájában. (Ez a színvázlat most a sze
gedi múzeumban van, s azt igazolja, hogy nem 
lehet büntetlenül hűtlenné válni önmagunkhoz.) 
Alig kapta haza a Salonból a képet, átfestette.

Ekkor már súlyos beteg volt, ami az utána kö
vetkező Ecce Homo festését szinte elviselhetetle
nül kínossá tette számára. Emberfeletti erővel dol
gozott. A hanyatlás jelei letagadhatatlanok. Ez 
a vég.

Azóta harmincöt év telt el, Munkácsy értéke
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lése egyre ingadozik. Még élt, mikor már idehaza 
is szóhoz jut az új kritika, melyet a bastien- 
lepagei „finom naturalizmus“ szempontjából írtak. 
Halála után pedig kezdik föléje a feledés fátyolát 
borítani. Malonyai romantikus életrajza ezt a fá- 
tyolt nem tudja széttépni. Az oknyomozó törté
net ideje igen lassan közeledik. Mikor ezt meg
kísérlem (először 1908-ban, a Művészetben), azon
nal egy leküzdhetetlen akadállyal találom maga
mat szembe: nem ismerem nagy alkotásait (a 
Krisztus Pilátus előtte,t, a Golgothát, a Mozartot, 
a nyolcvanas évek szalónképei nagyrészét sem, de 
még a Műteremben és a Miltont sem). A kezdet 
és a vég előttem áll, de a középső korszak alkotá
sai Amerikába kerültek. Ismeretlen alkotásokról 
ki nyilatkozhat? Az egykori kritikát akarjuk ép
pen ellenőrizni, de melléktermékek alapján ez alig 
vagy sehogy sem lehetséges.

A helyzet ma az, hogy mindazok, akik a Mun- 
kácsy-kérdéshez hozzászóltak, nem ismerték a 
főműveket és így vaktában ítélkeztek. Az ilyen 
értékelés pedig jogosulatlan.
Az új magyar kritika.

Sem Fülep Lajos (szül. 1882), első újabb elítélő 
kritikusa, nem láthatta a nagy alkotásokat (akkor 
született, mikor Budapesten ki voltak állítva),11 
sem Rózsaffy Dezső (szül. 1877), ki újabban át
értékelni akarja, nem nyilatkozhat közvetlen él
mény alapján (ötéves volt, mikor Munkácsy fő
műveit itthon láthatta volna).12

Annál kevésbbé jogosult Genthon István (szül. 
1901) akár dicsérő, akár elítélő végleges véleményt 
formálni (szemlélet híján) a mesterről, mert sok
szorosítások alapján nem lehet műtörténetet írni.

11 Fülep, Magyar Művészet, 122—131. 1.
n Petrovics Elek Emlékkönyve: Dr. Rózsaffy  Dezső cikke: 

„Az igazi Munkácsy“.
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Hiszen Genthon még a világon sem volt, mikor 
Munkácsy nagy alkotásait láthatta volna. Ilyen 
körülmények közt megdöbbentő, mikor kijelenti 
(Az új magyar festőművészet története, 134. 1.), 
hogy „Munkácsynak nincs tökéletes müve“.

A külföldi kritikusokról alább lesz szó. Azok 
kezdték — főleg a németek — az ócsárló kórust. 
A mieink csak visszhangozták.
Székely Bertalan kritikája.

Van azonban egy kivétel.
Székely Bertalan, ö  kezdettől fogva éles ellen

zéke volt Munkácsynak, kit még Münchenből is
merhetett s a kezdő, művészetében esetlen, szinte 
dadogó ifjút látja benne mindvégig, ö, a művé
szete tikait kutató, az örök kísérletező, a nagy 
pedagógus, Munkácsyt, az ösztönös művészt, ki
ből csak úgy magából ömlenek ki, belső látomány- 
ként, elképzelései, — ő Munkácsyt meg nem ért
hette. Tehát félreértette. Sikereit jogosulatlanok
nak tartja és keserűség gyülemlik fel benne.

Magam is átszenvedtem egy ilyen példátlan 
dühkitörését, mely Munkácsy iránt érzett ösztö
nös ellenszenvéből fakadt.13

Székely Bertalan nem úgy állott a képek elé, 
abogy azt Schopenhauer követelte, mint a feje
delem elé, várva, míg a kép megszólal. Székely 
Bertalan az absztrakt képzelet embere, aki min
den műve megalkotásánál normatív esztétikai ka
csokat tartott szem előtt, amint azt az a levele is 
igazolja, melyben egyik barátjának, Czike egri 
rajztanárnak az Egri nőkről festett, saját alkotását 
magyarázza.14

(Érdekes, hogy Zichy mennyivel intuitívabb lé- 
lek. Noha Munkácsyval szenvedélyes és szinte 
e'etre-halálra menő összeütközése volt (1878),

13 Lázár írók és művészek között. 28, eset, 60. 1.
Közölve Lázár, Zichy Mihály élete és művészete, 161. 1.
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négy év múlva, mikor bátyja Pétervárra elküldte 
neki a Krisztus Pilátus előtt fotográfiáit, objektív 
hangon nyilatkozik róla. De tudja, hogy Székely 
Bertalan erre nem képes. „E képben annyi meg 
annyi a szép — írja Munkácsy képéről —, hogy 
azon a néhány rajzhibákon, vonalvezetési (Linien
zusammenstellung) hibákon átnézhetünk, örül-e 
ezeken a hibákon, ezeken a szalmaszálakon Székely 
Berci?“15

Nem akarom elhinni, hogy Székely szalmaszála
kon rágódó ember volt, inkább azt, hogy elveken 
lovagló, elfogult lélek. Az absztrakciókra hajla
mos művész mind ilyen.

Olvastam valahol, hogy Lionardo azt ajánlotta 
festőtársainak, hogy csak a legnagyobb festőkhöz 
menjenek el véleményért, ha helyes ítéletet akar
nak hallani műveikről. Jó tanács. Ment volna csak 
el ő maga Michelangelóhoz, akkor aztán meg
tudta volna, mi az a „helyes“ ítélet! Ha Munkácsy 
— megfogadva Lionardo tanácsát — Székelyhez 
fordul, olyasfélét hallhatott volna, amit most el
olvashatunk Székelynek a Szépművészeti Múzeum 
levéltárában található, egy, a Budapesti Szemle 
számára írt kritikafogalmazványában (de az ott 
nem jelent meg), valamint egy ugyanott található 
németnyelvű (talán Makarthoz) írt levelében.

Ez a két kritikai megnyilatkozás azt mutatja, hogy 
Székely a maga elveit alkalmazta Munkácsvra. 
tehát elvi ellenfele kellett hogy legyen, mert amire 
ő, Székely vágyakozott mint alkotóművész, amit 
ő, Székely keresett a művészetben, mint ítélőbíró, 
azt Munkácsy tökéletesen ignorálta. Ezért nevezi 
ő Munkácsyt ignoránsnak, megfeledkezve arról, 
hogy hátha ezek az ő szempontjai nem az egye
dül jogosultak? Persze ezt még elképzelni sem 
tudja. Minthogy Székelynek ez a kiadatlan levele

15 U. o. 106. 1.
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és fogalmazványa reá nézve nagyon jellemző, be
hatóan ismertetem.

A Siralomházról azt mondja: „Ami a tárgyat 
illeti, azt egy Jankó-rajzból vette, melyet Ágai lá
tott Jankónál!“ Nem ismerjük ezt a Jankó-rajzot, 
ellenben tudunk egy másik plágiumvádról. Mun
kácsy halála után (1906-ban) egy amerikai festő, 
Thomas W. Shields bemutatta a newyorki Metro- 
politan-múzeum igazgatójának, ahol akkor Mun
kácsy Mozartja ki volt éppen állítva, a maga Mo- 
zart-kompozícióját. Az irodalmi tartalom mind
kettőben ugyanegy. Azt a jelenetet ábrázolja, mi
kor a halálosan beteg Mozart Requiemjét ve
zényli.  ̂ Shields műve, aki egy darabig Munkácsy 
tanítványa volt, 1882-ben Londonban, 1884-ben 
Párizsban került bemutatásra. Mikor Munkácsy 
1886-ban Amerikában járt, ott újra megnézte. „Két
ségtelen — jelentette ki Shields —, hogy kisebb 
részletekben van köztük különbség, de a csopor
tosítást képemből vette.“

De ha a két kompozíciót összevetjük, azt lát
juk, hogy a Shieldséből Munkácsynál kő kövön 
nem maradt. Munkácsy ragaszkodott a maga ha
gyományos kompozíciós módjához: egy síkba he
lyezett alakok, oldalról beömlő fényvezetés; oldalt 
(egyszer jobb-, másszor balfelői) felállított főhős; 
a csoportoknak a középsíkon való ritmikus tago
lása. Sőt az ismert Munkácsy-aíakok is visszatér
nek. Mozart bánatos felesége, Milton álló leánya, 
a Krisztus Pilátus előtt gyermekét tartó anya 
ngyanaz, aki a Siralomházban a katona mellett áll 
s részvevő tekintettel néz a betyárra, ami, ha meg
van Shields művén is, csak azt bizonyítja, hogy 
Munkácsytól vette, — nem hiába állott be hozzá 
tanítványnak!

Shields műve — merev alakjaival — egy gyenge 
Munkácsy-utánérzés. Nem az irodalmi mese a lé
nyeges, annak a formába bele kell olvadnia.
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Shields formája azonban kezdetleges és önállót- 
lan. Munkácsy Mozartja. — ha nem is a legjobb 
műve —, de egyes festői részletei méltók tehet
ségéhez.18

Ha tehát igaz Székely vádja, s Munkácsy ismert 
egy Jankó-rajzot, melynek témája a Siralomház 
volt, bizonyára abból sem maradt a maga alkotá
sában egy mozzanat sem. Hiszen a Siralomház 
kompozíciója még Knaus szkémájától is elüt (pe
dig azt „jól megnézte“ Bécsben), sok van azonban 
benne Courbert M üteremjéből, főleg a baloldali 
csoportfüzéshez fogadott el útmutatást tőle, de 
mennyire átalakította, mennyivel jobban ritmi- 
zálta azt is. Nem csoda, ha Courbet (Leibl levelei
nek tanúsága szerint) annyira megdicsérte a Sira
lomházat.16 17

A festői előadásban pedig — állítja később Szé
kely — Leiblra támaszkodik, ki akkor már néhány 
csinos zsánerképet festett (Kritikusok), melyeken 
még jó volt a foltelosztás, később tiszta csendélet
festő lett ő is. Megemlíti, hogy Munkácsy egy len
gyel festő, valami Sirymski hatása alatt állott 
Münchenben (mikor az Ádám-iskolába járt), aki 
Munkácsy képébe a lovakat festette bele, de 
Schleich is hatott rá (Zivatar előtt c. képére gon
dolva). Később a Siralomháznál Rahl—Knaus, s 
főleg Leibl voltak mesterei, tárgyát pedig Jankó
tól vette. Székely ezekkel a hatásokkal akarja ma
gyarázni Munkácsy első, előtte érthetetlen sike
reit. Eszerint nem önmagából, hanem idegen for
rásokból merített. Mikor ezek a források kiapad
tak, sikere is leapadt. Látjuk ezt a Csavargóknál, 
a Tépéscsinálóknál. Ilykép a kimerülés egy neme 
állott be nála, aminek oka: „nem elegendő elő
tanulmány, s a korai és gyors produkció“. A Mü-

16 Közöltem egymás mellett mind a kettőt a Jöven dő  ben. 
Szerk. Lóránt Dezső és Lázár Béla. 1906. 90. 1.

17 Lázár: A fiatal Munkácsy, 1926. 157. 1.
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teremben fotográfiák után készült (a fotográfiákat 
Perlakynál látta, — állítja),18 de azért itt bizonyos 
csendélethatást elismer. Ellenben a Krisztus Pilá
tus elöttről csak elítélőt tud mondani.

Nos, lássuk végre szempontjait: „Hiányzik be
lőle mindazon kvalitás, melyet egy nagy történeti 
képnek fel kell mutatnia: csak ignoráns csoport
fűzés, ignoráns rajz, tudatlan drapirozás, tökéletes 
stílustalanság található a képen“.19

Ugyanilyen véleménye van a Golgothárol, sőt 
itt az ignorancia fokozódott, ami pedig bécsi 
m ennyezetképét illeti, oly szegényes és tudatlan 
mű, melyhez csak az Ecce Homo hasonlítható, 
mely aztán az ignoranciát leleplezi. Ezt svindlerei- 
ban elpocsékolt életének köszönheti.20

A Honfoglalásról behatóbban szól. „Azt állít
juk, hogy ezen kép, éppúgy, mint Munkácsy többi 
képe, egyformán primitív, egyformán hiányos a

18 Perlaky Munkácsy műtermének fotóit láthatta, mert Mun
kácsy később a Milton számára összevett berendezést műter
mébe beállította, Székely persze a hasonlóságon kapva-kapott.

18 Íme, itt az a bizonyos egyes, akiről Kelety, mint a Krisz
tus Pilátus előtt bírálójáról megemlékezett.

20 Székely Munkácsy-gyűlöletének egy könnyen tragikussá 
válható hatásáról hallottunk nemrég egy igen jellegzetes tör
ténetet.

Balló Ede beszélte:
„A Milton pesti kiállítása idején (1879) történt. Mi művész- 

növendékek, Székely professzor tanítványai, egy nap felkere
kedtünk és a professzor vezetése alatt átmentünk a Műcsar
nokba (amely akkor a szomszéd házban volt az Andrássy- 
úton, ott, ahol ma a M odern Galéria van), hogy megnézzük 
Munkácsy nagy képét.

A kép előtt Székely mind szenvedélyesebbé váló hangon 
magyarázni kezdte a kép hiányait. Egyre jobban belelovalta 
magát a kép leszólásába. Végül nem hagyott rajta egy fikarc
nyi érdemet se.

Mi, müvészsüvölvények, hallgattuk, egyre szomorúbban 
hallgattuk a professzor magyarázatát. A kép lenyűgöző szép
ségeinek hatása alatt, minél jobban lekapta a mester, annál 
jobban kezdtünk érte rajongani, belsőnkben, titokban. Csak 
néztünk egymásra érthetetlenül. Én azt gondoltam magam-
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képet alkotó magasabb faktorokban.“ Színeiről el
ismer „bizonyos restingált harmonikus apliká- 
ciót“, aztán „optikai csalódást előidéző reális fog
hatóságot“. (így írja körül azt, amit mi plasztikai 
erőnek nevezünk.)

De „primitív és kezdetleges Munkácsy a fel
fogásban is, mert úgy ábrázol, ahogy a tárgyat ke
vés vagy semmi megfontolás után elképzelhetjük, 
pedig ha a tárgyat sok oldalról vizsgáljuk meg, 
rájövünk, hogy a téma oly monumentalitást ad
hatna az anyagnak, egy magasabb szellemi tartal
mat öntve belé, hogy csak meg kell keresni az an
nak megfelelő nagy formát. Ily eljárással el le
hetne kerülni a primitívet. De ez nincs meg Mun- 
kácsynál, mert nála primitív marad a tárgy és a 
forma, nála minden az előtte levő modell egyszerii 
lefestése és ez se történik elegendő szakképzett
ség mellett“.

Üjabban tucatjával kerülnek elő Munkácsy váz
latkönyvei, melyek még mind áttanulmányozat- 
lanok. Aki Munkácsy képzelet járását ismerni 
akarja, nem mellőzheti e vázlatkönyvek tanulmá
nyozását. Ha csak beléjük pillantunk, már nagy 
meglepetés ér.

Az első meglepetés: Munkácsy remek rajzoló,

bán: „Istenem, mikor fogok én egy ilyen rosszul komponált 
képet festeni! És így festeni! És ilyen alakokat teremteni!“ 
Társaim is mélyen megrendülve mentek vissza az iskolába, 
senki sem tudott dolgozni, egyenként kilopóztunk és egyszer 
csak ott találtuk magunkat ismét a kép előtt. A kritizált, a 
levágott rossz kompozíció előtt, melyet mi fiatalok, rajongó 
szemekkel bámultunk.“

Szerencsére, a fiatal lélek önbizalma megmentette őket 
attól, hogy reményevesztetten, hitükben csalódva, önmagukba 
vetett bizalmukból kiforgatva, ennek a „tanításnak“ szomorú 
következménye legyen.

Tudok olyan esetről, mikor nagytehetségű fiatal művész
nek revolvert adott a kezébe az önmagával való elégedetlen
ség és esztétikai meggyőződésének megrendülése.

A gyűlölet kártékony hatása kiszámíthatatlan.
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mert kifejező. A lelkében élő képet azonnal el
kapja, az álmait megragadja, sőt ami a másik meg
lepetés: Munkácsy ezeken a rajzokon át érlelte 
ki a kompozíciót, csak azután csinált kartonokat, 
azután színvázlatokat, azután tanulmányokat, de 
közben folyton-folyvást igazította, alakította a 
belső képeit— rajzokban. Meller Simon a Sedel- 
mayer-hagyatékból közölt (Szépművészeti Múzeum 
Évkönyvei, V. köt., 168—170.) egy sor ilyen raj
zot a Krisztus Pilátus ellőtthöz készültekből. (Ber
linben, rokonkézben pár száz albuma lappang.) 
Ezekből is kitűnik, milyen gondosan mérlegeli 
az első ihlet tüzében felbukkant kép minden 
egyes részletét, szóval, nem igaz az, amit Székely 
állít, hogy tárgyát „kevés vagy semmi megfonto
lás után“ állítja elő. Szó sincs róla! Ellenben igaz, 
hogy igenis ügyel arra, hogy ki ne essék az ihlet
ből. Tud megállani. (Amit Székely legtöbbször 
nem tudott.)

Székely főleg Árpád alakját kifogásolja, mert 
Munkácsy, minthogy az ősmagyarok ruházatára 
nincs adatunk, lefestette azt, amit itt-ott magyar- 
országi tanulmányútjain, a parasztságnál talált, 
„ami által szakadás állott be“. „A tárgy őt sok 
századdal visszafelé vezette, a sok élő modell pe
dig a jelenbe áttette — ez a szakadás.“

(Ezzel Székely azt akarja mondani, hogy nem 
tanulmányozta eléggé a régi harcosok viseletéit és 
így Árpádon minden anachronizmus. Majdnem 
egy fél század múlt el azóta és az archeológia ma 
se sokkal múlta felül a honfoglaló magyarok öltö
zékét illető tudásunkat. Munkácsy igen nagy gond
dal és sok segítőtárssal összegyűjtött erre vonat
kozólag mindent,21 amit lehetett. Munkácsy maga 
írta egyik levelében (1892) egy magyar adatgvüj-

21 Bizonyítja ezt Prém  József cikke: „Munkácsy dolgozó
társai“ (Művészet, 1904. 245. 1.), mely élénk fényt vet arra, 
hogy mily gonddal kutatott.
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tőnek, „hogy sok homályos adatokból kellett az 
egészet összeállítania, s az archeológiái kételyeket 
a művészet meggyőző erejével pótolnia“. (Művé
szet, 1904. 248. 1.) Itt csak az intuíció segíthette. 
Segítette is. Hogy az alföldi néptípusokat felhasz
nálta, azt mai tudásunk is helyesli. „A magyar pa
raszt bőszájú inge, gatyája, szűre, subája és bá- 
ránybőrsüvege az ősi viselet maradványai“ — ol
vassuk Hóman—Szekfű Magyarország történeté
ben  (I. 109.). S amit a történettudomány és az ása
tások megállapítottak — Zichy Jenő gróf segítsé
gével a keleti népek viseletéit is megismerve —, 
azt Munkácsy mind felhasználta. Székely vádja 
tehát elesik.)

Székely aztán így folytatja: „A Honfoglalás 
kézzelfogható realitása nem előny, de nagy igno- 
ranciának tanúbizonysága, mert a kép a viaszbáb- 
kabinetek és a panoramafestés artisztikus magas
latán áll, mert mihelyt a köznapi modellfestésen 
túl kellett volna valamit létrehoznia, ott Mun
kácsy felfogása csődöt mondott“. Ezt a felfogást 
általánosítja Munkácsy többi művére is. Mily si
lány Milton és leányainak karakterizálása! Mily 
primitív Krisztus képének összeállítási módja 
(kompozíciója)! Mert: „A festészetben a maga
sabb alakítási mód . . .  (szavalja normatív esztéti
kai kacsait), a gruppok általi összehozásban jelent
kezik, melyek közös alakba foglalnak össze egy
félét (p. o. fák gruppja), de különböző tendenciájú 
tárgyakat is (pl. állatok és emberek egy gruppban 
vagy különböző törekvésű emberek egy grupp
ban). Munkácsynál nincs organizáció. Hol van 
nála ritmus, harmónia, hol a szép, plasztikus alak, 
a jó silhuette, a karakteréreztetés, a drapirozás 
törvényének (!) ismerete, hol a szín, abban az ér
telemben, midőn jelentőleg (szimbolice) vesz részt 
a mű céljában? Hol tehát az új? Munkácsynál az 
új a tárgyban áll, melyet csendéletté degradál, ez
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új nála, de helyes-e? Hol a rajz, hol a perspek
tíva? Mindez nála hiányos, ezért ignoráns, csak 
csendéletfestő, azért a Műteremben a legjobb 
műve. Ahol a tárgy feldolgozást, alakítást, karak- 
terizálást, idealizálást követel, ott az ő tudása egé
szen hiányos. És zajos sikere? A műkereskedő 
zajcsinálásán alapul. Jövője ennek a művészetnek 
tehát nincs, mert nem lehet“.

Íme, az absztrakt akadémikus kritika szemével 
így fest Munkácsy.

Székely Bertalan olyan elveket állított fel, me
lyeket régi mesterekből (azok közül is csak az 
absztraktképzeletűek műveiből) vont le s ezek 
alapján bírálta Munkácsyt. Nem azt nézte, mit 
akar a művész, de azt követelte, hogy a művész 
azt akarja, amit ő  elébe tűz. De így nincs a bíráló
nak semmi kapcsolata a művel, melv előtte áll. Ha 
ismernők a Miltont, a Krisztus-képeket, azt hiszem 
más megállapításra jutnánk, de így, mivel a képek 
Amerikában vannak, fotográfiák alapján pedig 
nem akarunk ítélkezni, az említett képekkel kap
csolatban nem szólunk hozzá a kérdéshez. Ellen
ben itt van a Csavargók, a Tépéscsinálók, a Meny- 
nyezetkép  és itt a Honfoglalás. Ezeket láttuk és 
így megállapíthatjuk, hogy Székely kritikája egy
általán nem helytálló.

Székely absztrakthajlamú eszejárását jobban 
megismerjük, ha elolvassuk az Egri nőt magya
rázó levelét. E kép egyik női alakja mozdulatának 
pszichológiáját teszem — úgy magyarázza —, 
hogy a harcos nő nőies maradjon, azt ő azzal fe
jezte ki, hogy „a dühöt is szeretettel párosította, 
mikor a balkéz a haldokló férj kezét tartja.“2*

Ez a magyarázat mindennél jobban megmutatja, 
mit értett Székely „magasabb faktorok“-on, mit a 
„modellfestésen túl való festésen“, mit a „jelentő
i g “ való ábrázoláson, s mi mindent keresett mind

23 Lázár, Zichy élete. 161. 1.
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maga, mind mások alkotásaiban; csak elveket és 
alkalmazásukat, vagy ahogy Palágyi Menyhért ki
fejti (egyébként fent idézett írásaiban Székely is 
jelezte), csupa messze mutató szimbólumot.28 
Csakhogy van-e a világon ember, aki például 
azért, mert a nő a haldokló férj kezét tartja, arra 
gondolna, hogy íme ez a harcias nő milyen nőies, 
még a viadalban sem feledkezik meg szerelméről, 
— íehet-e ezt látni? Márpedig a festészetben csak 
a látható formák a döntők.

Ezzel szemben mi mindent láthatunk a Tépés
csinálókon, a menyasszonynak szemérmes moz
dulatában, mialatt keblében viharok dúlnak; vagy 
mily változatos karakteréreztetés van Milton há
rom lányának figyelő mozdulatában, — nem, 
ezek intuícióban megragadott alakok, kiket a gon
dolat halványra nem betegített.

Munkácsy aligha tudta, mi mindent fejezett ki, 
mert alakjai belső életéhez nem okoskodás útján 
jutott, hanem közvetlen átélésben. Székely — ellen
kezőleg — minden mozdulatot ezerszeresen meg- 
hánytvetett, s tépelődése közepeit hányszor hul
lott ki kezéből a már egyszer szerencsésen meg
ragadott, ihletett, kifejező, sőt megdöbbentően 
igaz forma. (Ahogy ezt „A művészi képzelet ket
tőssége“ c. dolgozatában a Dobozy-elemzésén ki
mutattam. Művészet, 1912.)

Az ilyen okoskodó művész nemcsak ítélkezésre 
jogosulatlan, — mivel idegen szempontokkal kö
zeledi a műhöz —, hanem rendesen mint alkotó  
is szerencsétlen. Vásári írja Paolo Ucelloról, aki 
hasonló önsanyargató, okoskodó volt, mint Szé
kely: „Kétségtelen, hogy ... a tudományosság a 
művészi alkotást nehézkessé, szárazzá és merevvé, 
hogy úgy mondjam modorossá teszi“. Ez azonban 
más lapra tartozik, ez Székelynek, a művésznek a 
kölönce (mennyire érezte ezt maga is, mennyiszer

33 Palágyi Menyhért, Nemzeti Festészetünk. 1916. Passim.
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panaszolja ezt naplójában!), de Székelynek, a mű
bírálónak a tollán ez a nagy „tudományosság“, ez 
a sok felállított „magasabb alakítási mód“, grupp
teória, „jelentőleg való kifejezés“ csupa jogosu
latlan frázis egy olyan ösztönemberrel szemben, 
amilyen Munkácsy volt. Ez az ösztönember akkor 
is érzéseire hallgatott, mikor „nagyobb alkotási 
mód“-dal kereste az érzéseinek megfelelő formát, 
amit vázlatai, tanulmányai igazolnak. Munkácsy 
ihletét a szívéből merítette, nem az agyából.

Soha, de soha nem jött Munkácsy olyan hely
zetbe, hogy a csoportjának felrajzolásánál mellé
kes dolgokra, kieszelésekre, vagy szimbolikus rej
telmekre gondolhatott volna. Munkácsy minden 
nagyobb alkotása az öntudat alól, az ösztön sejtel
meiből, múltja és jelenje titkos élményeiből, mint 
valami vadul feltörő kráter buzzogott elő. Minden 
alakját vagy látta, vagy átélte. Minden csoportját 
vagy megfigyelte, vagy megálmodta. Ahogy az 
képzeletében, érzéseitől fűtve, kirobbant, azt azon 
életes melegséggel vászonra is vitte.

Ha valamelyik alakja egyszerre több formában 
jelent meg előtte: válogatott közöttük. Ezt világo
san rajzai mutatják. Érzésének sugalló ereje csak 
úgy öntötte a formákat képzelete elé. Melyik a 
jó? Meghallgatta démonát és az útbaigazította. 
Addig nem nyugodott, míg figurája „kész“ nem 
volt. Erre való a sok keresgélő rajz, karton, tanul
mány, vázlat, míg végre „könyv nélkül tudta“ és 
szenvedélyes könnyedséggel öntötte őket a végső 
formába, illesztette bele a pontos színértékbe és 
tette az eleve kijelölt helyre.

így kap „kézzelfogható realitást“ minden alakja. 
A kivitelt tehát nagy szellemi munka előzi meg, 
lélekben lefolyó. Az öntudat alatt. Álmatlan é j
szakák látományaiban. Nappali éber álmodozásai 
közt. Lelkének napfény nem érte mélységeiből 
szállva fel. Ebéd alatt. Másokkal folytatott beszél- 3

3 i



getései közepeit. „Igen, ha azok a Csavargók ott
hon maradtak volna!“ — írja egy versaillesi ki
rándulásáról. Dehogy maradtak. Egyenként és 
együttesen folyton látta őket, elkísérték Versail- 
lesbe, vele maradtak az utcán, a vasúti kocsiban, 
„gruppokéban, de nem idegen példákból, más 
mesterek módját ellesve, alakította őket, hanem 
az életből vagy álmaiból emelte ki valamennyit. 
Minthogy mindig mint egészet látott mindent, 
„hiányos“ lehet a részletrajza, de tökéletes az 
egysége.

Az ilyen alkatú lelket Székely elvont akademiz- 
musával megítélni igazságtalanság. »

Csak az, aki, mint Uhde leírta, festeni látta őt, 
amint a szenvedély tüzelte, amint kezét a lelke 
háborgása vezette24 és egész pszhicho-fiziológiai 
szervezetével benne élt a forma-szín világában, 
csak az érezte meg menten, hogy az igazi őstehet
ség áll előtte. De a Tintorettok, a Goya-k, a Cour- 
bet-k fajából való. (Amivel azt akarom mondani, 
hogy nem a Michelangelok, a Poussinek, a Dávi
dok, stb. fajából.)

Ezek után nem meglepő, ha a Székelyek csend
életfestőnek nevezik, szellemileg alsóbb rendűnek 
akarva őt ezzel jelezni.

Pedig az a sok százezer néző, ki Munkácsy 
Krisztus-képei előtt állott, mind mély megrendült- 
séggel hagyta el a termet. Erre sokszáz bizony
ságot találunk a kortársak kritikáiban, melyeket 
Sedelmeyer kötetekbe foglalt. Vájjon mindezt a

31 „Az aláfestésnél valósággal kéjelgett a bitümben; magá
ból kikelve, tűzzel rohant a munkába; nagy volt a meleg, csak 
alsóruhába öltözve, felgyűrt ingujjal, mint egy mázolólegény, 
tombolt ide-oda a képen, míg végre a türelmetlenségtől le
bírva, puszta kézzel markolt a festékbe és egyre szélesebb 
foltokban alakította a képet!“ U hde, Visszaemlékezés Mun- 
kácsyra. Művészet. I. 322. 1. Oh, hányszor bámultam én is, 
mikor étlen-szomjan, nyakig felgyürkőzve, vásznát fel-, le
sodorva, szinte magánkívül dolgozott!. . .
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sokezer elragadtatott sikolyt a műkereskedő meg
fizette volna? „Die moderne von verwandter Art, 
die man so rühmt, selbst Leibi, können ihm in sei
ner guten Zeit nicht das Wasser reichen.“25 így 
vall Uhde hét évvel Munkácsy halála után.

Ha akár a bécsi M ennyezetképet, akár a Hon
foglalást nézzük s akadémikus sablonokkal vetjük 
eket össze, mindkettőnél éppen az az első meg
állapításunk, hogy mennyire eltérők a sablonok
tól. Feladott téma számára a bécsi kép is, de mily 
üde színességgel és játszi könnyedséggel oldja 
meg. Nemrég állottam előtte és ha akár Tiepolo 
velencei festményeivel, akár Delacroix párizsi 
Louvre-mennyezetképével vetem össze, Mun- 
kácsyé diadalmasan helytáll. Lotz ragyogó Opera
házi mennyezetképében is jóval több a hagyo
mány. Munkácsy frissebb.

Ha Baudrynak, a párizsi Operában látható meny- 
nyezetképével hasonlítjuk össze (1868—1874), az
zal a Baudryéval, kiről ma már általános a véle
mény, hogy kora eklekticizmusának eleven meg
testesítője volt, első pillanatra kitetszik, hogy 
Munkácsy képzelet járása mennyire közvetlenebb. 
Baudry halmozza a figurákat, túlozza mozgásukat. 
Munkácsytól még itt is távol áll minden — Szé
kely értelmében vett — „magasabb faktor“, min
den rejtett szimbolizmus; ő a renaissance művész
világának egyes jeleneteit kapcsolja egymás mellé: 
íme, a pápa a páholyban tervrajzot néz, alatta 
Tizián aktokat festtet tanítványaival, mögötte 
Munkácsy feje bújik elő, balról Veronese fest egy 
nagy dekoratív vásznon, előtte Leonardo és Raf
fael elmerülve beszélgetnek, a ballusztrad mögött 
Michelangelo — baljában kalapács — fejét fárad
tan tenyerébe hajtja. Csupa kép, csupa élet. Fölöt
tük — a ragyogó fényben — a kék égben, ámorok

30 Velhagen und Klasings Monatshefte. XXI. 1907. 85. 1. 
Uhde cikke: Aus meinem Leben.
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és géniuszok, szorosan belekapcsolódva a levegőég 
távlatába.

Az idő Munkácsyt igazolja. Napról-napra szebb 
lesz a kép. Közvetlensége megkapó. Okoskodás- 
nélküli elgondolása szívhez szóló. A nagy művész
világ ihletett jelenetei elhódítanak. És az a sok 
szép rész?! A fekvő és alvó akt remek hússzíne, 
— egy Tiziant is elragadhatott volna.

Lotz operaházi mennyezetképének világos össz- 
tónusa közel áll hozzá, de a Munkácsyé kevésbbé 
bonyolult kompozíció. Érdem ez? Mindenesetre 
Munkácsy lelkiképletéhez illőbb. Nem lett hűtlen 
az életességhez, még ilyen „klasszikus“ feladatnál 
sem.

Persze, akik megcsontosodott normákkal mér
nek, kik az élettől való elvonatkozást, az elefánt
csonttoronyba való bezárkózást hirdetik a Szel
lemhez egyedül méltó állásfoglalásnak, akiknek az 
életesség az ősi ösztönök felkavarását jelenti, s 
beleesve a másik végletbe, az ösztönök megnyilat
kozásában a Szellem életté alacsonyodását látják, 
azoknak — mint Székelynek — Munkácsy, mikor 
belső álmainak kivetítésénél, az életesség közvet
lenségének megőrzését kereste, a Szellem meg
tagadójának tűnt fel. Nem vették észre, hogy mi
lyen műgond rejlik ebben az egyszerűségben, 
mennyi szellem az érzés kifejtésében.

Amire jó példa a bécsi Mennyezetkép.
Ma sokkal jobban érezhető ez, ma, mikor át

estünk (mindenesetre benne voltunk) egy olyan 
absztrakt áramlatban, mely a festészetben egye
dül, szinte egyesegyedül, az absztrakt elemeket 
érezte művészetnek, — ami aztán elvezetett a ku 
bizmushoz. Ez a végletes egyoldalúság olyan 
logikus volt, olyan üdvös hatású, hogy valóban 
hálás lehet érette a művészet Picassónak. Kiderült, 
mivé fajulhat az elvek túlzott hajszolása.

Hiszen, igaz, minden korban volt olyan művészi
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hajlam, mely jobban hangsúlyozta a festészet 
absztrakt elemeit s volt olyan, mely a konkréto- 
kat. Mégpedig egyidőben. Ez a két sor poláris 
ellentét.

De minden ellentétes voltuk mellett egyben 
megegyeznek: a művészi alakítás mágikus erejé
ben. Az élet, a valóság, a „realitás“ úgy az ab
sztrakt, mint a konkrét képzeletű művésznek csu
pán anyag, melyet — a maga képzeletformájának 
autochton törvényszerűségei szerint — alakit, for
mál, átgyúr, teremt. Ezt nevezte Cézanne realizá
lásnak. Ez a szó mágikus titkokat rejteget magá
ban, mágikus erőket ébreszt, mágikus formulákhoz 
van kötve, mágikus hatásokat szül. Ez közös mind
két művészi alakításmódban. Csak a forma válto
zik, a cél változik, az eszközök mások, a hatás más 
és más. De mindkettőnél a forma a művészet 
lényege. Egyiket a másikkal szemben kijátszani 
hiba. A minőségen fordul meg minden. A képzelet 
alakítóerején. A kifejezés erején. A lélek mélysé
geibe hatolás fokán. A stílus tisztaságán. A má
gián.

A realizálás nem mellőzheti az anyagot, az élet 
anyagát, sem az absztrakt, sem a konkrét sorban. 
Az előbbinél az emlékezet tisztítóerejével kifor
mált lényeg a fontos, az utóbbinál a közvetlen 
megfigyelés életességének megőrzése. De az ab
sztrakció sem nélkülözheti az élet nyújtotta anya
got és a konkrét művészet sem az életnek törvény- 
szerű formákba alakítását.28

Csak most tudjuk igazán, csakis a háború utáni 
művészet igazolta, hova vezet el az élettől el
szakadt absztrakció (kubizmus!), de azt is, hova

56 Ezekről a kérdésekről tárgyalt az Institut International 
de Cooperation Intellectuelle Velencében 1934 júliusában, s az 
ott elhangzottakat L ’art et réalité c. alatt (Paris. Stock. 1935) 
megjelent kötet foglalta egybe. Ezeket a kérdéseket fogja tár
gyalni munkában levő esztétikai-lélektani könyvem, az Űj 
Laokoon.
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a szerkesztő elemek, a felépítés híjával való ala
kítás (az impresszionizmus véglete!).

Ennek az utóbbinak túlzásai az előbbi túlzásait 
szülték, úgyhogy egy egész erős évtized szinte ful
dokolt az absztrakció kizárólagos hajszolásában, 
mire azok, kik eleinte szájas szószólói voltak, las- 
sankint elfordulva tőle, benne ösmerték fel a szá
zad új betegségét (Waldemar George: L’abstrac- 
tion, ce nouveau mal du siécle . . . )

Ha ezt Székely Bertalan megérte volna (mikor 
1910-ben meghalt, még nem hatolt el ide a kubiz- 
mus hulláma), bizonyára ráeszméli volna állás
pontja szélsőséges voltára.27 De amikor (1894) a 
Honfoglalást kritizálta, még vakon hitt elvei örök 
igazságában, s meggyőződéssel ítélte el Munká- 
csyt. Pedig sok mindent figyelembe kellett volna 
előbb vennie.

A Honfoglalás ugyanis, a maga elnyúlt, alacsony 
téglányalakjával, nagyon nehéz térmegoldófeladat 
volt (utólag kiderült, hogy kárbaveszett fáradtság 
is egyúttal, mert hiszen oda, hová tervezték, nem 
került). Munkácsy — tudjuk — eleinte meghátrált 
a kor szelleme előtt és bastienlepagei szürkébe 
írta bele a Honfoglalás első fogalmazványát. Mi
kor ez az ál-pleinairszerűség visszatetszést szült, 
azon melegében új megoldást keresett: visszatért 
a maga régi, kitapasztalt tónusharmóniájához. Ezt 
meggyőzően mutatja a szegedi kisebb képe, me
lyen újra az ő bársonyos tónusa uralkodik, mint
hogy belátta, hogy a bastienlepagei szürke plein- 
air színharmóniával való kacérkodás nem vezetett 
jó eredményre, hiszen a munkácsyas színpompát 
és lázas előadást nem lehetett vele kihozni.

Mikor átfestette, még mindig erősen érezhető 
maradt rajta a megalkuvás. Mégis, nemcsak az

27 L. a. Magyar Művészet 1934. 11—12. füzetében megjelent 
„A festészet művészete“ c. tanulmányomnak a kubizmusra 
vonatkozó fejtegetéseit.
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egyes alakok hatalmas plasztikája (gondoljunk a 
hódoló szlávok szónokára), hanem az egésznek, a 
hármas tagolásnak (Árpád, — a hódolók, — a lo
von előreugrató ujjongó leventék) formai egy
szerűsége is arra törekszik, hogy megőrizze a szo
katlan méretű és formájú kép egységét. Ha Szé
kely itt csak modellfestést lát, minden benső tar
talom híjával valót, Beöthy Zsolt ellenkezőleg a 
hőst, Árpádot a lelki nemesség és bölcsesség fér
fias mintaképének tekinti, amit pedig egyszerű 
modell-lefestéssel nem lehet kifejezni. Sőt (talán, 
hogy Székelyt is kielégítse), abba a körülménybe, 
hogy Árpád görbe kardját hüvelyében tartja, azt 
a szimbólumot magyarázza bele, hogy „hódolta- 
tása íme békéltetés is, mely a népet nem keserves 
igával vagy pusztítással rémíti, hanem ellenkező
leg a bizonytalan és zaklatott élet helyett védel
met és hazát ígér neki“.28 Gondolt-e erre Mun
kácsy? Semmiesetre sem tudta volna szavakban 
így kifejezni (mint ahogy Székely szokta). Annyi 
bizonyos, hogy valami ilyesfélét érezhetett. Ez 
elég. Alkotása ebből a homályos érzésből fakadt.

Azokat az akadémikus elveket, melyeket Szé
kely kéziratban maradt cikkeiben felsorol, évtize
deken át tanította a mintarajziskolában, olyan kor
ban, mikor az ifjúságot Bastien-Lepage „finom 
naturalizmusa“ már mindezektől az elvektől régen 
messzire eltávolította. Az ifjúság ekkor már nem 
állott Székely álláspontján, de Munkácsynak azok 
az új naturalista kritikai szempontok sem kedvez
tek, amelyeket aztán Lyka  Károly szólaltatott meg 
az Életben.
Lyka Károly kritikája.

És milyen meglepetés! Lyka sok mindenben 
megegyezik Székellyel. Harminc év múlva pedig

28 Beöthy  Zsolt: Munkácsy Honfoglalása. Tárca a N em zet
ben, 1894 február 28.

37



senki se cáfolja meg Lykát olyan alaposan, mint 
ő maga, egy „Das moderne Ungarn“ című sorozat 
számára írt (németnyelvű) mesteri kis essay- 
jében (1926). Ez a példa megvilágít egy jelenséget: 
a kortárs és az utókor kritikai ellentétjét, ami fő
leg akkor érdekes, mikor a kettő egy személyben 
egyesül.

A magyar kritika történetében különleges he
lyet foglal el Lyka e két álláspontja, mert bevilá
gít egyrészt — mint egyéni eset — a kritikusi gon
dolkozás fejlődésmenetébe, másrészt — mint ti
pikus példa — a kritikus fejlődésének lehetősé
geibe. Persze, csak az olyan vérbeli kritikusnál 
fordulhat ez elő, mint Lyka Károly, akinél a festő
ből lett kritikus szakértelme, valamint önmagát 
felülvizsgáló etikai tisztasága áll őrt ítéletei kifor
málásánál. Ha elítél, ha dícsér, — egyaránt mindig 
önmagát akarja meggyőzni, elsősorban.

Az Életben a fiatal Lyka még igen szigorúan 
ragaszkodik a bastienlepagei formalátáshoz és főleg 
azt az igazságot keresi Munkácsynál (persze nem 
találja meg), melyet a szigorúan részletező rajz
látás ad. Eszerint Munkácsynak nemcsak a rajza 
gyönge, de a színei sem igazak. Igazság — ez akkor 
a fiatal festők szempontja — abban a formájában, 
ahogy azt a természet szorgos megfigyelése ta
nítja. „(Munkácsynál) a részletek csak meg van
nak jelölve: egy kéz ujjain a sok finom törés, egy 
csontos koponya vagy homlok ezer egymásba át
menő formája: idegen dolgok e képeken. Láttunk 
rajta szemeket, melyeknek egymáshoz semmi kö
zük, az egyik az orr mellett ül, a másik a homlok
csonton. Aztán a finom részek, egy szem üveges 
fehére, a rázáródó puha, húsos szejnhéj, az abból 
előnőtt szempillák, az ezek érintkezéséből támadt 
finom metszetek, törések, árnyékok, mind-mind 
hiányzanak képeiből!“

íme, mit kifogásol a fiatal Lyka? A „finom

38



naturalizmust“, a csendéletszerűség hiányát, azt, 
amit Székely — láttuk fennebb — egyesegyedül 
ismert el Munkácsynál. A szónak azonban — a 
csendéletnek — más jelentése van Székelynél és 
más Lykánál. Székelynél gondolkozási lustaságot 
és nyers modell-lefestést jelent, Lykánál a termé
szet szerető megfigyelését. Itt tehát baj van. Vagy 
az egyiknek, vagy a másiknak van igaza. De az is 
lehet, hogy egyiknek sem.

Kifogásolja Lyka Munkácsy levegőtlen színeit 
is, mert a levegő nem oldja fel képein a színeket 
ezerféle tónusban, amint azt az ideálnál látta 
(Bastien-Lepage-nál, csakhogy az meg örökké 
szürke, napsütésmentes levegőt festett). Munkácsy 
színei a lazúros aszfaltszürkére nyersen, tisztán 
vannak odatéve ott is, ahol a valóságban millió 
finom átmenetű tónust látni. Ez Lyka csendélet
felfogása. Székelyé más. Székely — csak Mun
kácsy színeinél — az anyag és valóság visszaadá
sánál — a modell nyers lefestésénél — ismer el 
némi érdemet, »bizonyos restingált harmonikus 
applikációt«, — ezt nevezi csendéletszerűnek. Lyka 
viszont éppen ezt nem találja meg, mert Mun
kácsy széles foltlátása ellenkezett az ő és festő
társai finom naturalizmusával.

Ez volt akkor általában a fiatal festőnemzedék 
nézete, a millennium táján, akkor, amikor Mun
kácsy már szellemileg összeroskadt. Székely tehát 
az át nem gondolt tartalmat és a hiányosan össze
állított csoportokat kifogásolta és Lyka ebben 
követi őt, mert Munkácsy nagy képeit ő is pano
rámáknak tartja, melyek „bombasztja“, „szín
padiassága“, rajz- és színhiányai a finom érzést 
legkevésbbé sem elégítik ki. Székely a szigorú 
kompozíciós elvekből, Lyka a szigorú részletrajz
ból indult ki, — az eredmény egyformán lesújtó. 
Pedig Lyka Székelynek normáit már itt is kifogá
solja. „Ma nem azt keressük a képeken, vájjon az
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alakok háromszögbe vannak-e szorítva, hanem, 
hogy kifejezik-e a jelenetet?“ Lyka tehát az élet 
színét, a valóságérzet hiányosságát kifogásolja, 
nem pedig Székely normatív tételeinek mellőzését, 
melyeket a nagy mesterek tanulmányozásából 
mint örök, feldönthetetien szabályokat olvasott ki, 
melyek ösmerete és alkalmazása nélkül csak ki 
nem elégíthető alkotásokat adhatunk. (Ez az aka
démikus felfogás.) Lyka ezeken az örök szabályo
kon már nevet. Ö a tárgy igaz kifejezését keresi, 
ahogy arra Bastien-Lepage adott példát az egyszerű 
pásztorlánykánál, mely annyira megkap igazságá
val. Ezt az igazságot kereste Munkácsynál és nem 
találta. Hogy Munkácsy más veretű lélek, hogy 
tehát nem szabad feléje idegen mintákkal köze
ledni, azt Lyka és társai akkor  még nem vették 
figyelembe.

Telnek az évek és Lyka levetve fiatalkora egy
oldalú szempontjait, Munkácsyban éppen azt ta
lálja, hogy nagyon is kifejezi az életet, főleg jeles 
műveiben, a Műteremben, a Miltonban, a Krisztus 
Pilátus elöttben, kifejezi azt a fojtott szenvedélyt, 
mely Munkácsy lelke legmélyéből tör elő, abból a 
tragikus lélekből, melyre olyan súlyosan nehezed
nek rá ifjúsága emlékei és amelyet előadása drá- 
maiságával harmonikusan szólaltat meg. Német 
essayében Lyka mesterien írja le ezt a drámaisá- 
got, amely lehetetlenné teszi, hogy ifjúkora szem
pontjából szigorú részletrajzot követelhessen attól 
a festőtől, aki a maga tragikus múltja izgalmait 
viszi be festési módjába, ahogy azt Uhde leírta 
(amire Lyka is hivatkozik) és amely kizár minden 
finom, aprólékos részletezést, bastien-lepagei ér
telemben.

Mikor erre (1926) Lyka rájött, megható objek
tivitással jellemzi az igazi Munkácsyt, a minden 
formalizmustól ment, von akademischen Regeln 
unberührt, a lehető legigazabb, íegvalóságosabb
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hatásra beállított kompozíciók alakítóját, ki azt 
az izgalmat, mely lelkét munka közben betöltötte, 
beviszi az ábrázolt jelenetekbe, melyek élete tit
kos, öntudatalatti rétegeiben gyökereztek, a ket
tős forrás összeolvad, egymást táplálja, élmény és 
forma egy. Ebből tehát az következik, hogy Szé
kely grupp-teóriáját, s a többi akadémikus szabá
lyait Munkácsyra nem lehet alkalmazni. Mert az 
ösztönös alkotót érzése, a felkorbácsolt lelki viha
rok vezetik, nem pedig normák, vagy átvett sza
bályok, a hagyománnyal ilykép szabadon bánhat, 
innét drámaisága: tárgyban és formában, színei 
ellentétében egyaránt, „élénk, szilárd, széles és 
mély, a keménységig izgalmas, szenvedélyes fu
rioso ez“.28

A Krisztus Pilátus elöttön nincs egyetlen ecset- 
vonás — írja Lyka máshelyt —, mely a feszült
séget és az izgalmat ne tolmácsolná.60

Az ilyen festőtől lehet-e azonban azt kívánni, 
hogy egy kéz ujján a sok finom törést figyelje? 
A puha, húsos szemhéjat részletezze? Lyka most 
már azt feleli reá (1926): nem lehet kívánni, mert 
a művészet sokféle. „A művészet dekorálhat, rit
must vagy harmóniát teremthet, illúziókra töre
kedhet . . .  de adhatja magát az életet, színekkel 
és formákkal, az életérzést összefogva . . .  Ezt ér
tette Munkácsy mélyen intuitív művészete.“31 Bi
zony ezt, és nem a Bastien-Lepage-féle „finom 
naturalizmust“, s így Munkácsyhoz ezzel a norma
tív szemponttal sem szabad közeledni. Azt is jól 
látja most már Lyka, hogy Munkácsynál az alko
tás és a művész egyetlen egység. „Nem vet rá 
súlyt, hogy valahol érdességek, keménységek tá
madtak; az ütközet hevében ki vet súlyt a seb- 29 30 *

29 Lyka, M. von Munkácsy. 24. I.
30 Lyka, A  művészet könyve. 45. 1.
81 I. m. 26. 1.
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helyekre?“32 Itt aztán Lyka igazán megértette a 
mestert.

Csak nemrég állapította meg maga Lyka Károly: 
„A normatív kritika előre megállapított esztétikai 
elvekkel állott a képek elé s ezek az elvek vagy 
más, régibb műalkotásokból vagy minden szemlé
leti alapot nélkülöző okoskodásokból levont elvek 
voltak.“33 *

Az igazán helyes álláspontra azonban csak Mun
kácsy hatalmas alkotásaival szemtől-szembe állva 
helyezkedhetünk. Ha ez igaz, miből vonta le meg
változott nézeteit Lyka, mikor az eredetieket, a 
nagy Krisztus-képeket, ő sem ösmerhette? Hiszen 
Lyka (szül. 1869) tizenhároméves volt, mikor azok 
Budapesten ki voltak állítva. Levonta Munkácsy- 
nak azokról a képeiről, melyek újabban haza
kerültek és az Ernst-Múzeumban 1914 és 1925 
májusában ki voltak állítva, s a Szépművészeti 
Múzeumban 1906-ban Paál Lászlóval együtt, ké
sőbb különteremben állandóan láthatók. Levonta 
azokból az egyre gyakrabban hazakerült müvei
ből, melyek festői képzeletszárnyalásával újabb
nál újabb elragadtatást kelthettek benne is. Mun
kácsy előadásának furiózóját ezeknek a műveknek 
alapján jól meg lehetett érteni és nagy képeit jól 
el lehetett képzelni. Mikor 1911-ben Rómában a 
nagy képek felenagyságú másodpéldányai ki vol
tak állítva, hatásuk a nagy művészeti kiállításon, 
a sok ezer kép között is, megrendítő volt. Az egy
szerű nép térdreborult előttük. Vallásos hatását 
szemmel láthattuk. Mégis, Székely is, Lyka is (még 
első kritikájában) éppen Krisztus alakját (a Krisz
tus Pilátus előttön) kifogásolták. Székelynek nem 
elég szimbolikus, Lykának „egy higgadt keleti jog
tudós, aki bízva készültségében, várja, mikor jön

33 Lyka, A művészet könyve. 456. 1.
33 Lyka, Képzőművészeti kritika és esztétikai elvek. (Eszté

tikai füzetek, II. 33. 1.)
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az idő, hogy szép sorrendben megcáfolja az ellene 
emelt vádakat. Arckifejezése a tudományában biz
tos ügyvédé, de nem Jézusé.“34 Lyka tehát éppen 
úgy, mint Székely, a „felfogást“ kifogásolta. Pedig 
a felfogást reprodukció alapján aligha lehet meg
ítélni. Nekem nincs róla véleményem, mert én se 
láttam a képet. De akik látták, a sok százezer em
ber Amerikában és Európa minden országában, 
1881-től 1886-ig és azon túl is, a Wanemaker áru
háza szentélyében, mind mélyen megrendülve, 
nem a jogtudós Krisztust, hanem az istenembert 
ismerték fel benne.35 * Lyka ebből a szempontból 
nem revideálta a nézetét. Németnyelvű essayé- 
ben (1926) is azt írja, hogy „Strauss és Renan elle
nére Krisztus alakja von allen Wirklichkeiten weit 
abgerückt marad, pedig egy olyan művészetnek 
(a festészetnek), mely nem típusokat, hanem egyé
neket teremt, ez a jellem, melyben a legfinomabb 
absztrakciók szinte kétezer év óta kontúrtalanul 
egyesülnek, musste ziemlich unzugenglich sein.“38

Talán ha az Amerikában levő kép elé állhatna, 
Lyka is megérezné, hogy a zseni a lehetetlennek 
látszót is megcselekszi, — egyéníteni is tudja a 
típust.37 Prohászka püspök Munkácsy síremléké
nek leleplezésekor így vallott: „Prófétai géniusz

35 Élet, 1924. 28. 1.
35 L. a képről megjelent sokszáz bírálatot, melyeket Sedel- 

meyer könyvben adott ki. Csak egyet idézünk: a kitűnő fran
cia kritikus, André Michelét, ki Rembrandttal tette egy 
szintre és megjegyezte: „nagyon nagyot csalódnánk, ha nem 
volna ez a kép igazi rem ekm ű“.

38 I. m. 26. 1.
37 Hogy igy van, azt világosan megmutatják azok az át

szellemült Krisztus-tanulmányfejek (budapesti magántulajdon
ban is van néhány), melyeket ismerünk és megmutatják ezek 
azt is, hogy egyesíteni tudja az érzés fenséges nyugalmát s a 
tipus átszellemesítését. „Valami ünnepélyes komolyságot“ érez 
ki Lyka is Munkácsynáí (A képirás újabb irányai, 156. 1.). Ez
adja meg az előadása nemes pátoszát s ez az ünnepélyesség 
van benne Krisztus-tanulmányaiban is. Hátha benne van ez 
a „nagy vásznakban“ is?
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volt Munkácsy, mert hiszen páratlanul meglátta 
Krisztus dicsőséges arcát; misztikus vallásos gé
niusz volt, mert érthetetlen mélységekből fakad
nak eszméi. . Látta Prohászka a Krisztus Pilá
tus előttet? Közvetlen élményből szálltak fel sza
vai? Ha igen, ez a költőpap valóban rátapintott 
Munkácsy lelkének olyan titokzatos rétegére, 
melyből álmok és látományok támadtak, melyek
nek rejtélyes mélységei nélkül ez a sok-sok vízió 
soha meg nem születhetett volaa.

Hogy Munkácsynak valóban valamely titkos 
misztikus kapcsolata volt Krisztussal, azt érdeke
sen világítja meg egy levele, melyet Párizsból írt 
Colpachon nyaraló feleségének: „Tegnap este a 
sok gondolattól nem tudtam elaludni. Élénk vol
tam, mint egy hal és gyertyát gyújtottam. Hir
telen iátok az ágyfej felett egy kis feszületet, — 
mi ez? Az én régi krucifixusomat újjal cserélték 
fel? Miért? Ki? Mikor? Colpachon még ott volt 
a régi. Neked tudnod kell róla, kedves Cecilem, 
mert biztos vagyok benne, hogy nélküled ez az 
átalakulás meg nem esett volna. Kérlek, hozd 
vissza az én kis feszületemet. Mindenáron ragasz
kodom hozzá. Az utolsó éveken át jó l megvédett, 
s védelme alatt akarok m aradni. . így csak egy 
érző és hivő lélek beszél. Ilyen naiv hitből fakad
nak az álmok.

Az ilyen kivételes géniusz megítéléséhez tehát 
eleve meghatározott mérőpálcákkal közeledni nem 
lehet. Ami soha meg nem történt, azt az ilyen 
tüzes lélek, egy lázas álmában, úgy ontja ki magá
ból, mint a Vezúv a lávát. Ezért — az ösmertről 
az ösmeretlenre következtetve — hiszem én, hogy 
az amerikai képek Munkácsyt igazolnák.
Malonyay: Munkácsy életrajza.

Még élt Munkácsy, a gyászos siralomházban, az 
endenichi szanatóriumban, mikor a Képzőművé
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szeti Társulat megiratta tagjai számára Malonyay 
Dezsővel a mester életrajzát.

A pillanat nem volt alkalmas egy kritikai élet
rajz megírására, — a megjelent mű nem is az. 
Malonyay, az ő ösmert „idézőmódszerével“,38 igen 
rövid idő alatt elkészült vele és a díszmű — iga
zán kiváló tipográfiai előállításban — megjelent. 
Malonyay összeidézett ebben mindent, esztétiku
sokat, újságcikkeket, a lamaloui leveleket, össze
szedett mindenfelől értékest és értéktelent, de 
„költőileg“ feldolgozott Munkácsyval folytatott 
beszélgetéseket is: csak kellemes lecture, amit 
nyújtott.
Ilgesj Munkácsy életrajza.

Jóval követelődzőbb Walther Ilges életrajza, 
mely a Knackfuss Künstlermonográfiák XL. kö
tete. Ez is még Munkácsy életében (1899) jelent 
meg, nem is akart kritikai életrajz lenni, de nem 
is lehetett volna, szerzőnek ehhez nem volt meg 
a hozzá való tudós előképzettsége. Mint Mun- 
kácsyné rokona, dúskálhatott az adatok tengeré
ben. De mivel magyarul nem értett, Munkácsy 
ifjúkoráról csak annyit tud, amennyit a lamaloui 
levelekben olvashatott. Munkácsy művészetének 
fejlődéskritikai feldolgozására Ilges nem is gon
dolt, mindamellett kritikátlanságával alkalmat 
adott az ellenséges német kritikának sok rossz
indulatú beállításra: felújítja a Leibl-legendáí,
félreérthető módon beszél a párizsi kollégákról, 
Neuville-ről, Détaille-ről, akiket úgy tüntet fel, 
mint akiket Munkácsy a franciák közt a legtöbbre 
tartott (116. 1.). Látni fogjuk, micsoda káröröm
mel fogadták Munkácsy rosszindulatú bírálói (né- 
metek-magyarok) ezt az adatot. Idézi egy párizsi

M Kitűnően mutatta ezt ki Lengyel Géza Malonyaynak 
Szinyeiről írt könyvén, mely csupa idézet és talán két óra 
alatt készült. „Idézőjelesztétika“. Pesti Napló, 1910 május 29.
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banketten elmondott beszédét, melyben kedves
kedéseket mond a francia művészek előtt a fran
cia művészekről — nos csak ez hiányzott a német 
kritikának, ettől az időtől fogva vörös posztó lett 
előtte Munkácsy neve.
A német kritika.

Ilyen volt a helyzet a legújabb időkig. A német 
kritika bőszülten vetette rá magát a mesterre. 
Ennek számos oka volt. Mikor Huysmans — a 
festészet rastaquouer-jének (kalandorjának) csú
folta a művészt, a németek kapva kaptak rajta. 
Miért?

Soviniszta felbuzdulásukban Michael Liebnek 
Munkácsyra való névmagyarosítását gyáva meg- 
futamodásnak, faji árulásnak minősítették, jellem
hibának bélyegezték meg. Ezt kifogásolták az em
bernél.

A művésznél pedig — naturalista szempont
ból — a valóság átálmodását.

A kilencvenes évek elején a Secessiók német- 
országszerte megalakultak, a naturalizmus jegyé
ben. Ez a szellem felfedezte Menzelt és Leiblt, ez 
a szellem zászlójára tűzte a Munkácsy tói meg
szökött Liebermannt és tanítványát, Uhdet, ez a 
szellem halálos csapásokat osztogatott minden 
akadémiára.

Itt nem egyszerűen a konkrét fantázia emberei 
támadtak az absztraktok ellen, ez a valóság szen
vedélyes kultuszát jelentette, felszabadulási vá
gyat minden nyűg, szabály alól, itt az a mélyben 
lappangó anarchistiko-szocialisztikus, a művészet 
területére átültetett szellem szólalt meg, melyet a 
liberális politikai irány — sajnos — eltűrt, nem is 
sejtve, milyen ellenséget nevel fel magának. A szép 
és nemes eszmék torzzá verődtek, mert a zsilipek 
felhúzása után a betóduló anarchikus eszmék az 
egyensúlyt megbontották. De ehhez idő kellett,
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közel egy negyedszázad, mely alatt ezek a mély
ben meghúzódott ellenséges erők felszínre ver
gődhettek s csak a háború összeomlása szabadí
totta rá őket a világra, a maguk álorca nélküli 
valójában.
A kor ellenséges szelleme.

A legtöbben csak sejtették és csak kevesen fog
ták fel, mi történik, mindenki álhumanizmusban 
tetszelgett magának. A fennálló polgári világren
det száz helyről támadták. Az olyan mesterien író 
anarchista, mint Nietzsche, a hetvenes-nyolcvanas 
években kezdte mákonyos szavával megfúrni a 
polgári világrend hajóját. Ibsen s német tanítvá
nyai, majd Björnson, Strindberg, regényben, drá
mában egyaránt a társadalom szúette oszlopait 
döngették, Zola hatalmas regényciklusával, melyet 
azidétt fejezett be, egy egész zárt világképet raj
zolt, millió részletből egészet, hogy aztán meg
kezdje a három városról, Párizs, Róma, Lourdes- 
ról, — szimbolikus lázálmait festeni, mások bele
merültek a csönd misztikumába, a szavak titok
zatos muzsikájába (Maeterlinck, Claudel), egyesek 
menekültek a kultúranélkülinek gúnyolt civilizá
ció elől, mint Gauguin Tahitibe, Pierre Loti Ja
pánba, hogy onnét lázas színálmokat küldjenek a 
valóság fényben ragyogó benyomásaitól elbódult 
festőknek, kik oly nehezen értették meg a gau- 
guines „hamis“ színek rejtelmes zenéjét, mialatt 
a nagy többség kábult fénymámorba merülve 
állott, mint Monet, egy székesegyház kapuja, egy 
szalmakazal, egy erdőszéle, egy utcarészlet, egy 
nyári vendéglő asztalai mellett ülő vasárnapi ki
rándulók elé, hogy a fény óránkint más-más, egy
másba omló változatainak színhatását, nyitott 
szemmel, áhítatosan lesse vagy egy bérház legfelső 
emeletéről az utcára lenézve, azt a benyomást rög
zítse meg, melyet az utcán nyüzsgő-mozgó ember
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tömeg kelt, mint ahogy Pissaro tette. Akik még 
falak díszítéséről álmodoztak, mint Puvis de Che- 
vannes, azokat is megeste a világos színek halk 
muzsikája, a csoportok egyszerű felépítésének 
vágya, s a valóság szeszélyes arabeszkjeitől meg
mámorosodott konkrétfantáziájú naturalisták ha
tása alatt elvont szerkezeteiknél is a naivan eset
lent, a véletlenszerűhöz valami hasonlót keresnek. 
Ilykép lett a háború előtti világ egy nagy káosz 
és minél jobban közeledett a pokolhoz, annál ke- 
vésbbé értette meg önmagát. Az egyik oldalon ki
esett a tárgy és maradt az atmoszféra, a másik 
oldalon nem volt levegő, csak szín s csak színből 
képzett tömeggé lett a tárgy, mialatt mások min
dent, az egész természetet a régi mesterek mód
jára, mint egykor Poussin, nagy, egyszerű vona
lakra akarták visszavezetni, mint Cézanne, noha 
a hozzávaló mesterségbeli tudásuk ingadozóvá 
vált, éppen az impresszionista kultúra hatása alatt. 
Látjuk: Van Gogh szenvedelmes lelkét kacska
ringósan lobogó színekbe öntötte; mások, mint 
Liebermann, megmaradtak a véletlen kivágások
nál; mint Degas a kiadatlan mozgás kutatásánál; 
mint Toulouse-Lautrec az éjszakai élet rejtelme
sen bizarr mozdulatainak feltárására vállalkoztak.
A kor művészeti áramlatai.

A pointilisták tiszta színpettyek egymás mellé 
helyezésével a szemre bízták az optikai keveredés 
végrehajtását, hogy a fény ragyogásának hatását 
felfokozhassák. Az egyik, Seurat, e ragyogásba 
merev alakok életfölötti nyugalmát helyezte, a 
másik, Signac, a természet közvetlenségét pillanat- 
szerű mozgásban éreztette. Segantini elmenekült 
a havasok ormótlan csúcsára, hogy a tiszta lég 
hideg párázatát színpettyekre bontva, az üde le
vegő ragyogásából plasztikusan eleven embereket 
és állatokat formálhasson. Minden zuga a világ-
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nak, a természetnek minden szín- és forma-titka 
gondos kutatóra talált. Mint a természettudós, a 
valóság formáját hajszolták ők is. Mások (a ku
bisták) a természet fölé akartak kerülni, hogy 
játszva alakíthassák, míg aztán a valóság felvag- 
dalása után eljutottak az ismeretlen dimenziók 
éreztetésének vágyához és új térmuzsikát sugalva, 
új mozgásváltozatok rebbenéseit sejtetve és újabb
nál újabb jelszavakat dobva a művészek és a kö
zönség közé, eltorzították a valót, szétvagdalták 
a formát, anarchia uralkodott mindenütt.

Kissé előreszaladtam a fejlődés vonalának meg
húzásával; 1896-ban, mialatt idehaza a millénnium 
optimista lázában égtek, külföldön már mozgott 
lábunk alatt a föld, ismeretlen és vad erők kitörni 
vágytak, a politika kohójában vad tüzeket fújtat
tak, az osztályharc fel-íellobbant, s a művészet 
megkezdte a zűrzavaros világ képének előrevetíté
sét. Tizennégy év kellett hozzá, hogy ami a mély
ségben forrott, feltörjön, a tüzokádó mindent- 
elsodró vadságával.

1914. A világ felfordult.
Előtte azonban vad dühvei támadták a polgári 

világ diadalmas hőseit. Temettek — hol pompá
val, mint Delacroix-t, Ingres-t, hol szegényesen, 
mint Böcklint, — hol álrészvéttel, mint Munká- 
csyt. Az egyiket, Delacroix-t a színmámoráért, 
Ingres-t a hideg vonaláért, Böcklint az álmese- 
szerűségéért s Munkácsyt?
Muther kritikája.

Muther, a tiszta naturalizmus jegyében ítélkezve 
— háromkötetes, németnyelvű művében —, még 
színpadiasságát kifogásolta és történeti életképe
ket lát alkotásaiban. Rembrandttal akarja agyon
ütni, akinek alakjai élnek, akik enmagukon kívül 
senkivel sem törődnek, főleg nem a nézővel, 
mint. . .  mint a kor hatásvadászó alakításai-------

(4) A Munkácsy-kérdés. 49



Kik? Muther, amint látjuk, itt egyszerre csak ál
talánosságban kezd beszélni, Munkácsyval kezdi 
és a „kor“-ral végzi.

Amit Székely Bertalan ösmeretlenül maradt kéz
iratos kritikáiban írt, a panoptikum vádját Muther 
nyíltan hangoztatja (s utána mondja aztán min
denki, aki nem látta óriási vásznait). Panoptikum! 
Tehát szemcsalás, tehát a nézővel való törődés, 
tehát álpátosz, — mily könnyelmű vád olyan mű
ről, melyet egyikőjük se látott!

Nos, néhány év s Muther, miután úgy látszik, 
látott közben néhány Munkácsy-képet, megváltoz
tatja nézetét. Nem nagyon, csak egy kis melegebb 
árnyalatra kap. Munkácsy-nekrológjában ugyanis 
már hozzáteszi (1900), hogy ezeket az élőképeket 
nagy művészi erővel festette. Azt is beismeri, 
hogy als ein Grosser aus einer armen Zeit fognak 
majd róla beszélni. A teljes elismeréssel azonban 
még mindig fukarkodik. Egy maitre-peintre volt 
— mondja ugyan, mint . . .  nos, nem azt mondja, 
mint Courbet vagy Delacroix, hanem azt, hogy 
olyan volt, mint Rahl, Ribot, Roybet vagy Makart, 
ez utóbbinak jelentősége pedig már akkor is majd
nem semmivé törpült. Életében is Makarttal ha
sonlították össze, bár Albert Wolff többre tar
totta Makartnál,39 Leonce Bénedite, a Luxemburg- 
képtár akkori igazgatója,40 szintén Makart fölé 
emeli, noha ő is csak hallomásból beszél, de két 
nagy, vallásos tárgyú képében — ha drámai mes
terkéltséget is talál bennük — erős valóságérez
tetést is elösmer.

Sem Bénedite, se Muther nem ösmerték — mi
kor könyvüket írták — sem a Tépéscsináló kát, 
sem a Miltont, sem a Krisztus-képeket, legfeljebb 
reprodukciókból. De Albert Wolff együtt látta 
1878-ban, a világkiállításon, Makart és Munkácsy

39 A lbert Wolff, La capitale du monde, 108. I.
40 Léonce Benedite, Histoir de la peinture aux XIX. s. 343.1.
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képeit (a Károly király bevonulását Antwerpenbe 
és a Miltont). Szerinte Makart csak a szemet gyö
nyörködteti, Munkácsy a szíveket is. Később a 
Krisztus Pilátus előtt mellett Makart ügyeskedése 
neki is már teljes alsóbbrendűségében mutatko
zott meg.41

A német kritika még ennyire sem volt lojális. 
Mikor végre Munkácsy festői erejét el kellett 
ösmernie, más váddal állott elő, azzal, hogy Leibl 
hatott reá, már a Siralomház előtt, tehát Munkácsy 
még növendék korában a kortárs-kartárs tanít
ványa volt. Nem azt mondják, hogy mindketten 
Courbet-ból indultak ki s így valamilyen rokonság 
fennállott közöttük, nem is szólva arról, hogy igazi 
közös forrásuk — mindhármuknak — Rembrandt. 
Munkácsynak gyönyörű metszetgyüjteménye volt 
eredeti Rembrandt-levonatokból. A Műteremben 
című képén is látható egy rézkarc-mappa, magá
nyos óráinak pihentetője és ihletője.
Gurlitt kritikája.

És Gurlftt tanár úr? „A francia impresszioniz- 
ták közt közvetítőként szerepelt a magyar Michael 
Lieb, aki, mióta felfedezte magában a szittya szí
vet, Munkácsynak nevezte magát. Liebermann azt 
mondta nekem egykori tanítómesteréről, hogy leg
jobb képe, a Siralomház, tulajdonképen csak 
Leibl levében főtt Knaus!“ Ez, úgy tetszik, egé
szen Liebermann gúnyos stílje, — de egy festőnek 
nem kell sem hálásnak, sem történettudósnak 
lennie. Liebermann bevallotta, hogy mikor 1872-

41 Boyer D’Agen kiadta Munkácsy önéletrajzi leveleit 
(„Souvenir“ címmel 1896-ban), s előszót írt hozzá, ebben 
csak úgy hemzseg a „puszta fia“, az „Alföld“, a villogó „gatya“ 
s Munkácsyból valami borzas vadembert csinál, aki, mikor 
szivarral kínálják meg, húszéves párizsi tartózkodás után sem 
tudja, melyik végén kell meggyujtani. De erre a rajongó, szel- 
lemeskedő franciára nem lehet haragudni, jó t akart az Isten
adta!
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ben meglátta a Tépéscsinálók&t Düsseldorfban, ő, 
a weimari akadémista, hírét se hallotta még akkor 
se Courbet-nak, se Leiblnek és Munkácsytól el 
volt ragadtatva, A tónusfestést éppen úgy Mun
kácsy originalitásának vélte, mint drámaiságát és 
bársonyos festését. Csak később látta, hogy sok 
a közös vonás Leibl és Munkácsy közt. Hogy ez 
Courbet-ra vezethető vissza, azt akkor, mikor 
Gurlittal beszélt, talán nem is sejtette. Ezt a mű
történet jóval később tisztázta. De Gurlitt, a tu
dós? Hát bizony Gurlittnál Munkácsy megítélé
sében az összefüggéseket fel nem ismerés a német 
sovinisztával vetekedett.
Meier-Graefe kritikája,

Muther és Gurlitt után a németek egy másik, 
sokat olvasott írója, M eier-Graefe „Entwicklungs
geschichte des XIX. Jahrhunderts“ című műve 
első kiadásában (1904), még alighogy megemlíti 
Munkácsyt, csak éppen annyit mond róla, hogy 
„Liebermannt Munkácsy köti össze a Leibl-isko- 
lával, a magyar zsidó és a német zsidó közel állot
tak egymáshoz.“ Itt két hazug állítás áll egymás 
mellett: Munkácsy nem zsidó és nem Leibl-iskola. 
Azt is hazudták, hogy Munkácsy maga nevezte 
magát Leibl tanítványának. Hol? A Salon-kataló- 
gusokban? Hazugság. Végignéztem az összeseket. 
Soha, sehol!

Mikor 1911-ben „Courbet et són influence a 
l’étranger“ című művemben kimutattam ezeknek 
az állításoknak hazug voltát, könyvemről írt né
met és francia kritikusok rendre elismerték ok
fejtésem helyességét. Nemsokkal utóbb, 1914 má
jusában, az Ernst-Múzeum nagy Munkácsy-kiállí- 
tást rendezett, melyen Meier-Graefe is megjelent, 
s hatása alatt műve második kiadásában már bő
vebben ír Munkácsyról, de a Leibl-viszonyt fenn 
akarja tartani. A háború után azután bemutattam
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neki Leiblnak időközben felfedezett, Munkácsy- 
hoz írt leveleit, melyekből — éppen fordítva — 
másfajta viszony derül ki. Leibl hódolata és tisz
telete fiatal társa iránt. Ez más. Erre meghátrált.

És lovagiasan előbb a Berliner Tageblattban 
(1920 aug. 3), azután külön kötetben is (a Gany- 
med-almanachban) elösmerte tévedését.42

Néhány év s Meier-Graefe úr újból elismétli 
régi regéit. Halála előtt néhány hónappal a Neuer 
Züricher Zeitung (1935 április 1. Abendausgabe) 
tárcájában a magyar művészetről értekezik és 
többek közt Munkácsyt is szóba hozza. Nagyon 
fölényes a hangja a magyar kultúrával szemben. 
Madách drámája — teszem — neki egyszerűen 
csak „eine flaue Variante der ideologischen Be
lange des Faust“. (Akik Bécsben látták, a Burg
ban, persze máskép gondolkoznak.) A jelen szá
zad elején a külföld — azt állítja — csak egy pár 
felfújt magyar történetfestőről tudott, akik rémei 
voltak a kiállításoknak. Pedig volt Magyarorszá
gon egy francia hatás alatt álló jeles tájképfestő, 
Paál, ott volt a lírikus Szinyei, aztán Ferenczy, de 
ezek hírneve nem jutott túl az ország határán. 
Csak Székely, Munkácsy és Benczúr voltak a 
dominánsok s „művészetük patetikus színház 
barna mártásban“. De mi történik? Egyszer csak, 
úgyszólván ugyanezeknek a művészeknek művei 
közt, néhány gyűjtőnél egy pár másfajta csemegét 
talált, úgynevezett vázlatokat, Székely és Mun
kácsy ecsetéből valókat, melyeket aztán rajongva 
ír le. Mint Entwickelungsgeschichte jében a (má
sodik kiadásban), a Siralomháznak (a Szépművé
szeti Múzeumban levő) vázlatát — melyben a betyár

42 „Courbet — nicht, wie zuweilen (!) gesagt hat, Leibi — 
löste ihm die wuchtigen Schwingen. Lázár, der Spezialforscher 
der ungarischen Malerei unserer Zeit, hat für die Unabhän
gigkeit Munkácsys von Leibi genügende Dokumente erbracht.“ 
Ganymed. II. 164. 1.
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magányosan ül az asztalnál — emeli ki: ein Bild 
von dämonischer Wucht. Az állítólagosán „kész“ 
és csak az alacsonyrendű ösztönöket kielégítő kép
pel szemben nem tud betelni e vázlat jelességei
nek felsorolásával. „Az ilyen alkotás úgynevezett 
készsége a műalkotás paródiája“ — jelenti ki mél- 
tóságosan, újfent. Ezt a felfogást már ismertük 
és — hisszük — alaposan visszautasítottuk.43 
A nagy nyilvánosságnak örvendő svájci lapban 
ám megismétli.

Most azonban egy újabb érvvel is előáll.
Azt mondja, hogy itt, a tanulmánynál, nem a 

vázlatos kezelésnek felületes, gyakran véletlen bá
járól van szó, melyet a kész műben jelentéke
nyebb tulajdonságokért el kellett ejtenie a mű
vésznek, hanem tökéletesen realizált formáról, 
melyet hamisan neveznek vázlatnak.

Elvileg így festett az érett Rembrandt, az öreg 
Tizián, így fogták fel a XIX. század nagy fran
ciái, a fiatal Leibl, Marées az igazi művészetet. 
Voltak művészek Párizsban, kik a ritmus és anek
dota közt különböztetni tudtak, ezek a Krisztus 
Pilátus előtt festőjében ellenséget láttak, de a 
fiatal Munkácsy állítólagos vázlataiban társukra 
ösmertek volna. Mégpedig egészen független tár
sukra.

Itt álljunk meg egy szóra.
Amitől Meier-Graefe úgy el van ragadtatva — a 

széles forma, a pasztózus kezelés, a színek fel
ragyogása a vásznon egybegyúrt festékekből —, 
az, ami valóban olyan remek csillogást ad Rem
brandt kései műveinek, mint a braunschweigi csa
ládképnek, öregkori önarcképének, melyeken a 
szem soha meg nem nyugodhat, mert a szín és a 
tónus, mint a kaleidoszkóp, a világítás minden 
megmozdulására más-más árnyalatot ölt magára,

43 A fiatal Munkácsy, 76 1.
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ugyanezt látjuk Tizián kései Krisztus kicsúfolta- 
tásán (München) is, de ott van a Csavargókon, ott 
a Tépéscsinálókon  éppen úgy, mint a kis Mil
tonon (ezeket ösmerjük és azért állítjuk) s ott van 
talán a Krisztus Pilátus előttön (ha hinnünk lehet 
azoknak, akik látták), úgyhogy Munkácsy a saját
kezű, nagy formátumú remekművein is bizonyára 
meg tudta őrizni az előkészítő kisebb alkotások 
kolorisztikus értékeit. Azokat, melyeket a remek 
tanulmányok mutatnak, a Köpülő asszony, a K o
vácslegény, a Zálogház kisebb formátuma (buda
pesti magántulajdonban), a Salonképek, az Utca, 
az A blak-kép  (ez utóbbiak a Szépművészetiben), 
miért kell hát azt gondolnunk, hogy nagy képein 
mindezeket az értékeket elejtette? Ez aligha való
színű.

Meier-Graefe nem ösmeri Amerikában levő 
műveit. A nagy vásznak kritikusai annakidején 
ugyanazért a festői előadásért rajongtak, mint 
amelyeket most Meier-Graefe a Siralomház elő
készítő tanulmányán felfedez. (Csak el kell ol
vasni a korabeli kritikákat.)

Az eredeti (t. i. az Amerikában levő) Siralom
ház festői szépségeiért Leibl — talán Courbet is — 
rajongani tudott, az anekdotával együtt, érezve, 
hogy az olyan tökéletesen beleolvadt a formába, 
mint Manetnál a Serre, vagy a Chez le pére 
Lathuille, melyeknél Meier-Graefét nem zavarja 
az anekdota.44 Egyesegyedül a festőiességüket 
látja. Mint a Siralomház-tanulmányon. Mi tör
ténne, ha Meier-Graefe a nagy alkotások elé ke
rülve, kénytelen volna a nagy festői értékeket 
azokon is megállapítani (mint ahogy ezt a Tépés- 
csinálók előtt minden hozzáértő megállapította?).

Ismételnem kell önmagamat. Meier-Graefe a 
Siralomház-tanulmányát a Szépművészetiben levő

44 M eier-G raefe, Eduard Manet, 1919. 370. 1.
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Siralomházzal vetette össze, pedig ez a példány 
„másolat“ (még nem is az eredeti, hanem fotográ
fia után készült másolat). (A kép aláírása ez: 
M. de Munkácsy. így tehát 1879 után készülhe
tett, mert Munkácsy csak 1879-ben kapja a ne
mességet.) Nem kell bővebben fejtegetnem, mi a 
különbség egy eredeti és egy másolat között. 
Hivatkozom Rippl-Rónai emlékezésére, ki el
beszéli, hogy Munkácsy mint csodálkozott, mikor 
egy képét, melyen huzamos ideig dolgozott, né
hány nap alatt lemásolt. „Néki — írja Rippl- 
Rónai — a saját technikája önmagafelé járó ke
resés, tapogatódzás, önmegnyilvánulás volt, nekem 
pedig csak a felületek ügyes ellesése és utánzása.“ 
Tökéletesen igaz, de arra az esetre is áll (talán 
még inkább), mikor a mester maga-maga másolja 
ennen művét. Ez mindig csak üres és lelketlen 
felületvisszaadás lehet.

Ha az Amerikában levő Siralomházzal vetette 
volna egybe a tanulmányt, Meier-Graefe sem be
szélne így! Kénytelen vagyok tehát azt állítani, 
hogy Meier-Graefe is vaktában ítélkezik Mun- 
kácsyról.

Meier-Graefe így folytatja:
„Amit Munkácsy Courbetből vett — különösen 

kiviláglik ez a tájképeknél —, s amit talán Leibl- 
nak köszönhet, csekélységek.“

Tehát újból kísért a Leibl-legenda! (Igaz, hogy 
már csak „talán“. De hát, Istenem, legyen meg az 
öröme, hiszen úgyis csak „csekélységéről van szó.)

Szerinte tudniillik, mert a valóság az, hogy 
Courbetnak döntő hatása volt Munkácsyra, jóté
kony, serkentő, fejlesztő, önmagára eszméltető 
hatása. De Leiblnak? Közös forrásról van itt szó. 
Végül Meier-Graefe is egy Munkácsy-kiállítást 
sürget, de tisztára a vázlataiból, csak az intimi
tásokat akarja, még a kétes határterületeken álló
kat is kizárva. Ezzel a kiállítással azt igazolná,
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hogy Munkácsy tehetséges volt, csak nem volt 
elég lélegzete, hogy nagy képein kifejtse festői 
erejét.

Mi — ellenkezőleg — olyan műveinek össze
gyűjtését és bemutatását kérjük, melyek azt iga
zolnák, hogy a tanulmányok csak előkészítései 
nagy alkotásainak, mint ahogy ezt a Sirlomháznál, 
a Csavargóknál és a Tépéscsinálóknál is látjuk. 
Hisszük, hogy ezt tapasztalnék a Krisztus-képek
nél is.

És mit írtak össze többi német bírálói?
Schmid kritikája.

íme, egy Schmid Max nevű író, ki egy vaskos 
kötetet adott ki a XIX. század művészeiről (1906), 
nem átallott pamfletszerű hangon beszélni Mun- 
kácsyról, amennyiben élelmes számítónak tünteti 
fel (ahogy erről Petrovics Elek45 beszámolt), pedig 
maga Schmid bevallja, hogy csak a nagy reklám 
miatt fordult el undorral Munkácsytól. így beszél 
egy „történetíró“.
Knapp kritikája.

S így beszéltek, illetve hallgattak a többiek is. 
így eshetett meg, hogy Fritz Knapp „A nyugat 
művészi kultúrája“ cím alatt egy háromezernél 
több művész nevét felölelő kötetben egyetlen ma
gyar művészt se említ meg. Még Munkácsyt sem.
Hamann kritikája.

Megesett, hogy Hamann „Geschichte der 
Kunst“-ja ezernél több oldalon végigfejtegeti az 
európai művészetet, az izlandiak és lettek művé
szetét is, de Munkácsy nevét csak három sorban 
említi. Magyar művészetről ezek a német írók 
nem vesznek tudomást. A sokkal kisebb kultúrájú 
népek művészeit harmadíziglen felsorolják, de a

45 Művészet, 1915. 420. 1.
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nagy magyar mesterek közül senkit sem ismernek. 
Miért akarják a német tudomány korifeusai el
sikkasztani a magyar kultúrát? Azt hiszik, a nap 
nem süt, ha ők nem jegyzik fel foliánsaikba?

Mikor Hamann könyve megjelent, azonnal eré
lyes levelet írtam hozzá a Berliner Tageblattban 
(akkor a lap még nem volt gleichschaltolva), 
melyre hosszan nyögött vissza mindenféle ment
séget a tudós szerző. Ígérte, hogy az új kiadás 
előtt eljön Budapestre és jobban tájékozódik. Nem 
tette meg. Üj kiadásában csak néhány névvel egé
szítette ki a művésznévsort. De múltúnk nagy 
emlékeit, a magyar mesterek jelentőségét el
sikkasztotta újból.

Ó, hány cikkben hívtam fel, évtizedeken át, en
nek a kútmérgezésnek tragikus következményeire 
kultuszminisztereink figyelmét, — hasztalan!

Elhanyagoljuk a kultúrpropagandát és termé
szetes, hogy ignoti nulla Cupido.
Scheffler kritikája.

A „Kunst und Künstler“ című Liebermann-lap 
szerkesztője, Carl Scheffler úr is könyvet írt 
(1926) az európai festészetről. De benne van-e 
Európában a magyar? A dán, izlandi, a jó ég 
tudja, miféle művészet mind benne van, de a ma
gyar művészetről szó nem esik. Csak két nevet 
említ. Munkácsyét és Szinyeiét (I. 403—406. 1.), 
mert 1910-ben, a kiadója testvére, a Cassirer-cég 
magyar kiállítását látta és így kénytelen Munkácsy 
tehetségét elismerni. De micsoda kikötésekkel!

Mégis legalább egy fejezetecskét szentel neki, 
ha tele is tömi becsmérlésekkel. Egy meteor- 
szerűen feltűnt tehetség volt Munkácsy, de hát 
barbár földről szakadt ki, s így rendes fejlődésről 
nála szó sem lehetett. Ezért csak divatnagyság 
lett, helvenkint mesteri festéssel, csak a szórakoz
tató szükségleteket elégítette ki, mert céljai nem
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voltak elég nemesek, érvényesülni akart minden
áron ehhez neki minden eszköz jó volt. (Hát ös- 
meri ez az ember Munkácsyt, az örökké önkín
zásban vajúdó tépelődőt?) Ö Munkácsyban egy
szerűen a Courbet-körbe tartozó zseniális feltola- 
kodottat látja (404. 1.).

Mivel az 1910-i berlini kiállításon Munkácsy 
vázlataira helyezték a fősúlyt, Scheffler is ebben 
látja, ezekben a mellékterményekben, erejét. Hier 
findet sich zuweilen ein Ewigkeitszug. A nagy 
alkotásai nem lehettek kiegyensúlyozottak, mert 
hazájában nem volt művészi élet, melyből kisar- 
jadzodhatott volna. (Elát az bizony igaz, hogy a 
hetvenes években nálunk még ingadozó volt a 
művészi felfogás, hogy nem volt olyan művészi 
üzem, mint teszem Münchenben, de a tehetségek 
nálunk csak úgy nőttek ki a földből, Zichy, Szé
kely, Madarász, Paál, Mészöly stb., hogy csak 
néhány festőt említsünk. De náluk, az Isten sze
relméért, ki van ugyanakkor náluk, az egy Leiblen 
kívül, igazi nagy tehetség, Piloty tanár úr vagy 
Kaulbach igazgató úr? Lehet-e ezek műveiben már 
ma gyönyörködni? Maga Scheffler úr is lenézi 
őket.)

Bámulja Munkácsy alkalmazkodóképességét. 
Egypár hónap 1867-ben, Párizsban, elegendő kul
túrát adott neki, — mondja. Tévedés, Scheffler úr, 
csak két hétig volt 1867-ben Párizsban és már fel
fedezte Courbet-t és megértette önmagát. Persze, 
persze, lett valami, hatott Liebermannra, sőt azt 
a helyet is ki lehetne mutatni Uhde művein, me
lyeknél Munkácsy hatott rá. (Ne higyje, hogy ez
zel felfedezett valamit. Ügy kiabálnak ezek a 
Munkácsy-hatások, hogy azt még a szopósbaba is 
felösmeri. Milyen jó volna, ha egy-egy ilyen 
fiatalkori Uhde- és Liebermann-képet meg lehetne 
szerezni a Szépművészetibe, hogy Munkácsy ha
tását demonstrálni lehetne.)
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Szóval így összegez Scheffler úr: Munkácsy a 
magyaroknak legnagyobb festője, de az európai 
művészet számára csak tanulságos példa arra. 
hogy a Courbet-től eredő „szép kézművesség“ mint 
nyilatkozik meg egy határszéli (peripherisch) te
hetségnél (406. 1.).

Tehát Munkácsy végül is csak egy határszéli 
tehetség. (Természetesen a német kultúra határá
nak a szélére gondol.)

Sajnos, a német kritikának ez a Munkácsy-elle- 
nes hadjárata nagyon megtépázta a mester hír
nevét. Mind sűrűbb homokréteg kezdett ráborulni, 
mely véglegesen eltemette volna. De íme az 
1910-i, Berlinben rendezett magyar kiállításon né
hány kisebb műve előtt meglepetés érte a gúnyo
lódókat. Rómában pedig 1911-ben, a nemzetközi 
kiállításon, széles rétegekre mélységes hatást tet
tek kisebb-nagyobb vásznai. Mikor egy-egy jelen
tősebb műve hol Münchenben, hol Berlinben, hol 
Velencében bemutatásra került, mindenütt fel
figyeltek az emberek, Bécsben kezdték először a 
revíziót sürgetni. Ekkor határoztuk el az Ernst- 
Múzeumban, hogy rendezünk magyar magántulaj
donban lappangó műveiből egy kiállítást (1914), 
mit halála 25. évfordulójakor (1925) megismétel
tünk és mindkét alkalommal újabbnál újabb, 
kisebb-nagyobb remekei kerültek felszínre.
Hildebrandt kritikája.

Mielőtt ezeknek a kiállításoknak hatását meg- 
figyeinők, nézzünk körül továbbra a német kritika 
berkeiben.

Közben egy hatalmas album formájú kötetben 
Hildebrandt tanár megírta ugyanis a XIX. és XX. 
század művészetének történetét (Berlin). A 269. 
lap néhány sort szentel Munkácsynak is — persze, 
mint Uhde mesterének és azt mondja róla, hogy 
ragyogó virtuózszerű Könner, ki minden nyereg
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ben otthon érezte magát, festett szalónképet, tá j
képet, sőt még szociális drámát is. Pont. Aztán 
beszél tovább Uhderól.
Hausenstein kritikája.

Azidétt jelent meg Hausenstein „Die bildende 
Kunst der Gegenwart“ című könyve is. Az egész 
európai művészettel foglalkozik, de csak két ma
gyar művészt említ, Szinyein kívül Munkácsyt, újra 
mint Uhde mesterét, mert Uhde ennél a raffinált 
magyar artistánál, Munkácsynál, tanult (128. 1.). 
Ez a Munkácsy ahhoz a fatális középtípushoz tar
tozik — állapítja meg az író —, akinek van ugyan 
tehetsége, de, nagy művészi mértékkel mérve, 
lelkiismerete nincsen. Ö maga Bécsben Rahlnál 
tanult, egy olyan mesternél, akiben a radikális 
frázishős az alapjában szép erőt elnyomta, onnét 
— s ez jellemzi kis ösztönét — Düsseldorfba ment 
Knaushoz, hogy aztán azt, amit ezekben az isko
lákban cigányos élénkséggel eltanult, éppoly ruti
nosan a párizsi zsargonnal vegyítse. Azonban 
olyan festő volt, kitől valamit tanulni lehetett. 
Szalónképet, zsánerképeket festett, melyeknek 
külsőleges színerejük és színfelrakásuk volt.“ 
Ennyi és nem több, amit Munkácsvról ez az író, 
1914-ben, egy 350 oldalas összefoglalásban elmond
hat.

Nem tudja, hogy nem tanult Rahlnál (csak köz
vetve, Szamossyn át), hogyha tanult volna is, nem 
fontos. Rembrandt is Lastmannál tanult és mégis 
Rembrandt lett belőle, — hányán tanultak Raffael- 
nél és semmi sem lett belőlük. Hogy Knaushoz 
menni kis ösztönt mutat, az lehet, de mikor Mun- 
kácsyt Knaus megejtette, akkor tulajdonkép lelki
alkatának titkos összetételére eszmélt rá: a lélek- 
rajzra való vágyódását ösmerte fel, nem Knaust, 
csak önmagát.
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Déri kritikája.
A Hausensteinok mindezzel nem törődnek. 

A hamis legendákat átveszik, könyvről-könyvre 
terjesztik, főleg, ha a politika (akár művészi, akár 
társadalmi politika) fűti őket. Déri úr46 is csak a 
nevet említi, az álrealisták, Knaus, Vautier, Ma
kart, Max, Piloty, Defregger, Lenbach társaságá
ban. Sie sind alle der Gegenwart nicht mehr leben
dig. Punktum. Kivégezte őket. Kik az élők? Co- 
rinth? Hodler? Pechstein?

Szegény ember!
Springer-Osborn kritikája.

És ezekután nem meglepő, ha a német kéziköny
vek modern „átdolgozásaidban, Springer, Lübke 
megfelelő köteteiben, hol a düsseldorfiak, hol a 
párizsi iskolások közé osztják be, elsősorban az 
az érdeme ezeknek az uraknak a szemében, hogy 
Uhdet és Liebermannt útbaigazította, Springer 
(átdolgozója Max Osborn) szerint47 a düsseldorfi 
csoportba tartozó magyar ő, ki rendkívüli kolo- 
risztikus tudással és a régimesteries fény-árny 
zseniális felhasználásával életképeket fest, meg 
vallásos képeket, melyek igen híresek lettek. Ezzel 
a néhány sorral kell beérnie. Még jó, hogy ilyetén- 
kép „objektív“ maradt.
Lübke-Haack kritikája.

Egészen más a hangja a Lübke-átdolgozónak 
(Friedrich Haacknak48), ki szintén „zsidónak“ teszi 
meg Munkácsyt, aztán bevallja, hogy fiatal korá
ban nagy elragadtatással szemlélte ugyan a Krisz
tus Pilátus előttet ő is, de ha érett ésszel (ha csak 
a reprodukciókban is) nézi, most már bizonyos 40

40 Déri, Die Malerei im 19. Jahrhundert. I. 421. 1.
47 Springer-Osborn, Handbuch der Kunstgeschichte, V, 

391. 1.
48 Lübke-H aack, Grundriss der Kunstgeschichte, 1906. V. 

213. 1.
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kínos és hamis jelleget, bizonyos túlzást ebben is, 
abban is észre tud rajta venni. Hiányzik belőle a 
szívből fakadó és szívhez szóló egyszerűség.

Haack a biedermeier egyszerűség hiányát fáj
lalja talán, a maga nazarénus-ízlésénél fogva. Egy 
ilyen világtörténeti drámai pillanattól követeli ezt! 
Ez legyen a Székely Bertalan-féle „magasabb fak
tor“?! Mit szólhat az ember ilyen kritikához, 
amelynek alapján halálos ítéletet mondanak ki egy 
művész életművére . . .

De nem fellebbezhetetleniil!
A mai francia kritika.

Franciaországban, az 1911-ben megjelent „Cour- 
bet et són infíuence á l’étranger“ című könyvem 
ismertetésében mintha valamelyes arraébredés 
mutatkozott volna, hogy ez az idegen — de Pá
rizsban 25 évig élt — festő talán mégsem érdemli 
meg a teljes agyonhallgattatást. De jött a világ
háború és a magyarokat is a boche fogalma alá 
vonták. A Michel-féle nagy művészettörténet tel
jesen mellőzte tehát a magyar művészetet, már 
régi művészetünket is mostohán és a németekkel 
együtt tárgyalta, a modernt egyszerűen agyon
hallgatta. Azonban hogy, hogy nem, egy napon 
jelentkezett Louis Réau, neves művészettörténész, 
a Gazette des Beaux-Arts akkori szerkesztője és 
előadást tartott a francia művészetről és meg
lepetve hallotta panaszainkat. Körülnézett a Szép
művészeti Múzeumban, jelesebb gyűjtőinknél s 
művészeink műtermében. Megbízta aztán Rózsaffy  
Dezsőt, hogy írjon néhány essayt a Gazette-ba 
magyar mestereinkről. így jelentek meg Rózsaffy- 
nak Szinyei, Zichy, Ferenczy és Munkácsy művé
szetét ismertető essayi.

A magyar író, mikor (1927-ben) kiáll a nagy
világ elé egy Munkácsyról szóló essayvel, szembe
fordul a német kritikával.
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Munkácsyn, halála után, a naturalizmuson, az 
impresszionizmuson nevelt kritika gázolt át. 
Rózsaffy tehát most épp ebből a szempontból 
védelmezi. De — nem azokat a képeit, melyekért 
lebecsülték. A zok védelmét nem vállalja. Szóra se 
érdemesíti. A mellékes alkotásokat teszi meg fő
dologgá és velük indul harcba.

Mind az 1914-ben, mind az 1925-ben rendezett 
Munkácsy-kiállítás (az Ernst-Múzeumban) igen 
sok, eladdig ösmeretlen, remek tanulmányát és 
kisebb művét hozta felszínre, melyek belevilágí
tanak a művész szellemi műhelyébe, villámcsóvák 
ezek, csak Tintoretto vázlatai hasonlatosak hozzá
juk, melyekben törvényszerű a véletlen, telve ta
lált kinccsel, semmi sem kiszámított, minden csak 
úgy jött nála magától, adta a pillanat, sugallta az 
érzés. De most már kizárólag ezekre alapítani 
Munkácsy értékelését, egyszerűen történethami
sítás.
Rózsaffy Dezső essayje.

Pedig Rózsaffy így tesz. Mindenekelőtt meg
állapít. Megállapítja, hogy a maga idejében túl
zottan ünnepelték, az utána következő nemzedék 
pedig túlzottan mellőzte, — ő közbül áll. A grand 
machine-okról nem is fog beszélni, azok külső be
folyások alatt keletkezett elferdülések. „Grand 
machine“ tehát a Krisztus Pilátus előtt, a Kálvária, 
a bécsi mennyezetkép, ezek „elferdülések“?! 
A Honfoglalással együtt. Megkeresi azonban, hogy 
hol mutatkozik meg a jó festő?

Átfut fejlődésén. Mindjárt akad egy kis adat
hiba: Ma már tudjuk, hogy Bécset nem azért 
hagyta el oly rövid idő múlva, mert nem volt meg
elégedve Rahl tanításával. Rahl egyáltalán nem is 
tanította. Elismeri, hogy lélekfestő, de anélkül, 
hogy ez ártalmára lett volna festői értékeinek. 
(Erre vigyázzunk. Alább látni fogjuk, hogy lélek-
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festését is jelentéktelen körülménynek jelenti 
majd ki.) A főértékeit azonban vázlatai mutatják, 
mert képeinek a bitüme túlságos használata ár
tott, át nem látszóvá sötétítette őket. Ami ugyan 
meg van Courbet-nál is, aki hatott reá. Csak té
mát vett át Knaustól, de Munkácsy erősebb meg
figyelő. Általában festői értékei elsőrangúak, szé
les rajz, hatalmas kifejezés, remek részletek figyel
hetők meg nála. De csak a vázlatain.

A nagy témák túlhaladták tehetségét, ellenkez
tek zsenijével. (Ezzel végez a Krisztus-képekkel, 
a mennyezetképpel, Honfoglalással, Mozart tál, 
ezek tehetségét túlhaladó témák. Szóra se érde
mesek.)

Ellenben a szalónképei, azok igen.
Itt igen változatos, egyszerű, semmi túlhajszolt 

nincs bennük, szélesen fest, anélkül, hogy a for
mát elhanyagolná. Előadásának közvetlensége, 
tüze — a magyar fajta kvalitása — qualité bien 
a lui. De ami a kosztümös képeit illeti, azokban 
nincs élet, érzés sincs bennük. Passons.

A Milton azonban figyelemreméltó. Habár in
kább a tudás, mint az ihlet gyümölcse, jól meg
értett, jól egyensúlyozott mű, csak nincs benne 
semmi véletlenszerű, ami vázlatait oly bájosakká 
teszi. (Ha ezt Székely Bertalan olvasta volna! 
Vagy Fülep. Akik szerint nincs benne semmi jól 
megértett, semmi kiegyensúlyozott, — csupa vé
letlenszerű minden. Pedig hogy mi a véletlenszerű, 
azt csak egy olyan impresszionizmuson kimívelt 
festő, mint Rózsaffy, csak tudja?)

Munkácsy egy szóval magyar, miért? Mert in
tuitív természet. (Hát Goya nem az? Tintoretto 
nem az? Rembrandt nem az? Tehát ezek mind 
magyarok?) Magyar, mert hajlékony és szenve
délyes. (És Manet nem hajlékony és Courbet nem 
szenvedélyes? Üjabb két magyar.) Magyar, mert
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nagy színérzéke van. (És Tiziannak? Talán Tizian 
is magyar?)

Mindez kitetszik a Miltonból. (Tudniillik a foto
gráfiából, mert csak azt ismeri.) A kép alakjainak 
mozdulataiban semmi titokzatos, semmi erősza- 
koltság, semmi túlzás (ezt valóban a fotográfia 
alapján is meg lehet állapítani.) Az arckifejezések 
sem színpadiasak. Miltonban tehát nagy pszicho
lógusnak mutatkozik. Ez pedig nagy érdem egy 
ilyen befejezett műalkotásnál. Hogy így dícsér, 
arra következtetés útján jött rá. ismeri ugyanis a 
Miltonhoz készült vázlatot. Ez egy remekmű, szé
les, közvetlen, jobb még Halsnál is, ki rajzlátásos 
ember, míg Munkácsy lényegében festő. Itt, a váz
laton látszik csak az igazi Munkácsy, itt ragyog 
a tehetsége.

Igen, — csak egy-egy remek arcképénél, csak 
egy-egy figurális tájképénél (pl. a Mosónőknél) 
nyilatkozik meg tiszta festőisége, ezeken a tárgya
kon szabadon uralkodik, a csendéleteken, főleg a 
virágcsendéleteken, ezek mindig igazolni fogják, 
hogy jó festő volt.

A magyar védőügyvéd nagy objektivitásában 
vissza akarja verni a német részről elhangzott 
vádakat, s úgy megvédi a mestert, hogy — attól 
koldul. Egy petit maitre lesz belőle. Amolyan 
ügyes, jó festő, amilyenből tizenkettő egy tucat.
Focillon kritikája.

Mikor aztán a Sorbonne tanára, Focillon, a 
XIX. század művészetéről írt (1928) nagy műtör
ténetében eljut a magyarokhoz, Szinyei, Paál után 
Munkácsyhoz, így folytatja: „Magyarország gaz
dag megkapó egyéniségekben és különös álmodo
zókban.“

Semmi hasonló nem található azonban Mun- 
kácsynál, csak dús anyagiasságra támaszkodó, erő
vel teljes célzatok érződnek képein, egy vad és
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misztikus Magyarország és a realizmus legvasko- 
sabb eszközeivel kidolgozott végtelen és szenzá
ciós prédikálások szóknak müveiről hozzánk. 
Valóban az anyag eleven formálója volt, a fény
árny melodrámai tudósa, de legkevésbbé sem érzé
keny festő. Festészete komor és egyhangú oratorio, 
mi nem volt híjával bizonyos színpadias nagyság
nak, hiszen a Krisztus Pilátus előtt ünnepélyesen 
került bemutatásra Párizsban, egy kápolnává átala
kított teremben (?), mialatt egy zenekar a függö
nyök mögött elhelyezve, a mű igen közönséges ha
tását egyházi zenével igyekezett emelni, vallásos ér- 
sés a műben különben teljesen hiányzott. (íme a 
Mozart halálának zenei aláfestését összetéveszti a 
Krisztus Pilátus előtt bemutatásával. Szóval hallo
másból beszél. Tehát ferdít.)

Ez a kor a „temperamentum“ kora volt — foly
tatja —, vaskos erőszakosságaival és a feketével 
való visszaéléssel. (Ez Courbet és Zolának szánt 
oldalvágás.) „Waltner szép rézkarca a Krisztus 
Pilátus előttről magasabb rendbe szedte, ritka 
valőrökben gazdagabbá tette ezt a nagyra töre
kedő munkát, mely egyébként tele van tehetség
gel, de kevésbbé megkapó, mint a szerzőnek ma
gyar tárgyú egyéb műve. Anyagával és hatásával 
Munkácsy, ha nehézkesebben és erőltetebben, 
Ribot és Courbet-hoz hasonlítható. Érzésben pe
dig kortársaihoz, az orosz misztikus realistákhoz.“

Ügy látszik, csak Waltner rézkarcát ismerte 
Focillon, aki Piranesi-specialista, s általában fog
lalkozott a rézkarccal. Honnét veszi azonban azt 
az állítást, hogy Waltner „magasabb rendbe 
szedte, ritka valőrökben gazdagabbá tette“ rézbe 
átírásakor Munkácsy Krisztusát? Ha csak repro
dukciókból ismerjük a Krisztus Pilátus előttet, 
akkor is kitűnik, hogy Waltner elrembrandtosí- 
totta a képet, s éppen ellenkezőleg, megfosztotta 
hevétől. Főleg színei tüzét nem tudta a fekete
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fehér valőrkülönbözeteibe átírni. Miért állítja 
Focillon az ellenkezőt? Mert felületesen nézett, 
mert nem ismeri Munkácsynak Amerikában levő 
műveit, s fotográfiák után ítélkezve, tónusszépsé
geinek báját nem érezte.

Mi az, hogy egy „vad és misztikus“ Magyar- 
ország érezhető ki belőle, ami az oroszokkal teszi 
rokonná? Munkácsyban aztán igazán nincsen 
semmi szláv melankólia, — az ő melankóliája bús 
magyar bánat, szinte azt mondhatnám, „kézzel
fogható bánat“. Ifjúkora (1850—1867) hangulatai
ból táplálkozó. Nem érzékeny festő? A festő ér
zékenységét tónusfinomságának fokozatai árulják 
el. Ebben pedig Munkácsy — ezeknek a finomsá
goknak fokozataiban — olyan dús, olyan gazdag, 
hogy ebben a tekintetben kortársai közül senki, 
vagy legfeljebb csak Manet vetekedhetik vele. 
(Gondoljunk arra a pár hazakerült interiőr- és 
virágképére, melyekről érzékenységét legkönnyeb
ben leolvashatjuk.) Egyébként itt a Tépéscsinálók, 
itt a Csavargók, hogyan, aki ezeket festette, az 
nem „érzékeny“ festő?

Nem, Focillon jellemzése Munkácsyra egyálta
lán nem illik, nem is szólva durva tévedéseiről.
Réau kritikája.

Egészen más kritikusa Munkácsynak Louis Réau.
Réau megtartotta szavát és a Michel-féle nagy 

művészettörténet pótkötetében írt a magyar mű
vészetről, Munkácsyról is. Sok jóakarattal, de az 
impresszionizmuson növekedett ember szemével 
nézte ő is és így Munkácsynak „melléktermékeit“ 
jobban méltányolta, mint igazi nagy alkotásait 
(vagy talán ez Rózsaffy hatása?), pedig ő Ameri
kát járt ember, aki ott azonban kizárólag a fran
cia művészetet kereste, s aligha látta Munkácsy
nak Amerikában levő müveit, mert különben nem 
mondaná őket — csakúgy kapásból — egyszerűen
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„aszfalttól megfeketedett“ és „megfakult“ melo- 
dramatikus nagy vásznaknak (íme Rózsaffy ha
tása!). Fejlődését jól kíséri végig (elismeri Cour- 
bet mélységes hatását), kiérez egy kis pátoszt a 
történeti és bibliai képeiből. Hát baj ez? Ilyen 
nagy világeseményeket lehet-e pátosz nélkül elő
adni? S megállapítja megrendítő hatásukat.

„A hitelevesztettség — mely Munkácsy sorsa 
lett — tehát éppoly túlzás — írja Réau —, mint 
aminő kortársainak mértéktelen lelkesedése volt.“ 
A Szépművészeti Múzeum táj- és virágképei, arc
képei és tanulmányai tehetségét igen előnyösen 
mutatják be. Szóval: Munkácsy nagy művész, 
nemcsak a magyar, de az európai művészet fejlő
désének távlatából nézve is, — teszi hozzá. (VIII. 
kötet 1011. 1.)

Ez aztán mégis csak más hang, mint a Rózsaffyé. 
Ha ki is érezzük belőle Rózsaffy (éppen nem elő
nyös) hatását, de megérezzük azt is, hogy Mun
kácsy nagy művészi lelke megrendítette. Nem 
hiába állott a Szépművészeti Múzeum Munkácsy- 
termében. Ha azonban egy terem — nem is Mun
kácsy főműveivel — ily közvetlen hatást tehetett 
rá, nincs-e igazam, ha egy jól megválogatott nagy 
Munkácsy-kiállítás világsikerében bízni tudok?

Most nézzünk végig a magyar műkritikai uga
ron. Mi történt ezalatt idehaza?
Éber László kritikája.

Munkácsy halála évében (1900) megjelent a sok 
üres nekrológ áradatában egy behatóbb tanul
mány, egy akkor még fiatal művészeti író, Éber 
László (1871—1935) tollából, az igen rövidéletű Üj 
Magyar Szemlében. A tanulmánynak az az alap- 
gondolata, hogy rámutasson — mint Munkácsy 
alap jellemvonásár a — pszichológiai jellemzésének 
mélységeire, melyeket egyaránt megtalálunk min
den művében. Ezt a megállapítást gondosan végig
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vezeti a Tépéscsinálóktól kezdve, hol ez a szel
lemi közösség egyensúlyozza a kompozíció két 
csoportját, a Miltonon át, hol a jellemzés ereje 
adja a levegő drámaiságát, a Krisztus Pilátus 
előttig, sőt a Golgotháig, melyeknek csoportfűzé
séből is mély pszichológiai belátást érez ki. Tilta
kozik tehát a színpadiasság vádja ellen, mert 
Munkácsynál a drámaiság nem tettek ábrázolását, 
hanem az ember legbensőbb természetének mély
séges kifejezését jelenti. Nem heves, hivalkodó 
mozdulatokkal jellemez, sem vértelen absztrakt 
jelvényekkel. Az Ecce Homo pszichológiáját is 
védi, mert a művész a rendetlen tömeggel az ide
gek túlfeszítéséből eredő veszett rángatódzást 
akarta éreztetni (i. h. 221. 1.). Csak a bécsi meny- 
nyezetképet és a Honfoglalást ítéli el keményeb
ben.

Furcsa — éppen azt a két képet, mellyel szem- 
től-szembe állhatott — hiszen a többit csak repro
dukciókból ismerhette ő is. (Tízéves volt például, 
mikor a Krisztus Pilátus előtt Pesten volt.)

Mégis Éber az egyetlen magyar bíráló, aki Mun
kácsy pszichológiai mélységére rámutat. Általában 
— Székely után — általános a vélemény Munkácsy 
szellemi alacsonyabbrendűségéről, s ebben keresik 
művészi jelentőségének lebecsüléséhez is a magya
rázatot. A tanulatlanságáról szóló legenda alap
vető műveltsége hiányosságáról, melyre csak külső 
zománcot borítottak a párizsi évek, — erősen bele
játszik művészi megítélésébe is. Főleg az olyan 
korokban, melyekben az elvonatkozások kultusza 
újraébred, ahol — mint az utóbbi időkben — a 
festészet elvont elemeit többre becsülik a festői 
szépségek érzéki erejénél.49 Ma készpénznek ven
nék a Boyer D’Agen-féle szivarlegendát, hiszen az

49 L. a Magyar Művészet 1934, 11—12. füzetében: „A festé
szet művészete“ c. tanulmányomat.

70



olyan festő, aki a mestersége „elméletét“ nem 
tudja megtanulni, bizonyára az életben is nehezen 
tájékozódik. Mikor e sorokat írom, azt olvasom 
a Harsányi Zsolt regényes életrajzának egyik bí
rálatában, hogy Munkácsy látásmódjának ősere
deti drámaisága, érzékies jellegzetessége erősen 
visszamaradt intellektualitásától. íme, hogy kísért 
a legenda! Miben nyilvánul meg egy festő értelmi 
ereje? Abban, hogy megtanulja: melyik végén kell 
a szivart meggyujtania? A francia krónikaíró jel
lemezheti ilyen parlagi módon a mestert, de egy 
festő értelmisége művészetének alakító erejében  
nyilatkozhatik csak meg. A Magyar Művészet 
ugyanaz a száma közöl (136. 1.) egy eladdig isme
retlen bizonylatot 1864-ből, melyet Ney Ferenc 
— a belvárosi „reáltanoda“ akkori igazgatója — 
állít ki Munkácsy szellemi kultúrájáról, ugyan
abban az évben, melyben nagybátyja (a híres Pista 
bácsi) felkereste Ligetit és tiltakozott nála az 
ellen, hogy egy ilyen alacsony kultúrájú mester
legényt a nagy intelligenciát követelő művész
pályára csábítson. Ügy látszik, Ligeti tanácsára 
ment a reáliskolába intelligenciavizsgálatra, mert 
Ligeti látta, hogy Szamossy mellett már általáno
sabb műveltségi alapra tett szert, amit a „jóindu
latú“ nagybácsi sehogyse akart elösmerni. Nos, ez 
a bizonyítvány megnyugtatta Ligetit, hogy helye
sen lát. Azok, kik későbbi években érintkeztek 
Munkácsyval, róla, mint a tökéletes világfi típu
sáról nyilatkoztak. Többek között Rippl-Rónai is. 
De akii a művészt behatóan elemzi, s művei pszi
chológiai mélységeibe behatol, művészi intelligen
ciájáról még jobb benyomást kaphat. Ennek az 
intelligenciának vázlatkönyvei a legékesebben 
szóló tanúbizonyságai.

A Szépművészeti Múzeum Munkácsy-terme 
egyébként arról is meggyőzhet mindenkit, hogy mű
vészi intellektualitás dolgában már pályája elején
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sem maradt vissza Munkácsy.50 Csak rá kell néz
nünk a jobboldali falon lévő néhány ifjúkori mű
vére, melyeket az 1867-i párizsi útja előtt, aztán az 
Ásító inas fej tanulmányára, melyet 1868-ban Düs
seldorfban festett és valósággal megdöbbent ben
nünket az az intellektualitás, mely a párizsi tanul
mányúton (1867) egyszerre csak megértette vele 
a Courbet-féle tónusfestést. Munkácsyt erős mű
vészi ösztöne szinte vakon vezette rá a helyes 
útra.

Ez az ösztön az, mely a drámaiság, a lélektani 
elmélyülés, az érzésellentétek feszültségének meg- 
érzékítésében útbaigazította. De aki ezt nem ös- 
meri fel, vagy nem akarja felösmerni, az — ért- 
hetőleg — Munkácsyban csak színpadiasságot, 
panorámát, a „szabályok“ mellőzését fogja látni, 
s aszerint ítéli meg.

Éber László sem jutott el Munkácsy lelkiségé
nek ehhez a mélységéhez, s innét magyarázható 
nem egy elsiklása.

A mennyezetképen az allegorikus lebegő ala
koknál — szerinte — hiányzik a festői lendület; 
a Honfoglaláson pedig Árpád egy unatkozó sta
tiszta, a hódoló szlávok taglejtése rájukerőszakolt- 
nak hat, a magyar vitézek ágálása is mesterkélt, 
„mert mintha nem tudnák, mire jó ez a veszett 
rohanás“, — a képnek tehát nincs lelke.

A színpadiasság elleni védelem tehát a szín
padiasság vádjába fullad bele. Való, hogy a meny- 
nyezetképen a lebegő angyalok a legkevésbbé sem 
légiesek, de Munkácsy nem ismert angyalt s így 
igazi, húsból és vérből való lényeket festett, — 
ami „valószerűtlenné“ tette őket. De a kompozí
cióból nem esnek ki. Benne vannak az egészben.

Árpád unatkozó statiszta? Csak az láthatja 
annak, aki hideg szemmel nézi. A hódoló szlávok 60

60 Lázár, A fiatal Munkácsy. Passim.
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taglejtése pedig szinte „szemcsalás“, a magyar vi
tézek rohanása indokolatlan lenne? Akkor, mikor 
híre megy, hogy itt a hódoló küldöttség? Persze, 
hogy a csapat kíváncsian rohan előre! Nem, ezek 
álérvek!
Fülep kritikája.

Fülep 1916 tavaszán írta művét, de könyvalak
ban csak hét év múlva (1923) jelentette meg. 
Fülepnek az 1914. évi Munkácsy-kiállítás nem je
lentett semmit, nem is látta, ezidétt Olaszország
ban volt. Nem revideált tehát semmit. Sajnos, ez 
az ő „elvi állásfoglalása“ az őt követő írókra döntő 
módon hatott, s ezért nagyobb figyelemben része
sítjük, semmint megérdemelné.

Mellőzve a szerző történetfilozófiai elgondolá
sát a nemzeti karakter kérdésében, melyet sze
rinte úgyis csak a jövő fog kellően méltányolni 
(félek, hogy az lesz a jövő megállapítása, hogy 
Hegel nélkül sose született volna meg), e helyen 
csak egyesegyedül azt vesszük számba, amit Mun- 
kácsyról állít. Szerinte „Munkácsy propriuma és 
jelentősége ma már világosan és pontosan meg
állapítható“. S ezt a megállapítást meg is kísérli.

Kiindul abból, hogy 1867-ben Párizsban járt 
ugyan, de ez nem hatott rá, elment Düsseldorfba 
és megfestette a Siralomházat, s ezzel elidegene
dett korától, a múlt és öregség mellé állott. Az el
rendezés nem festői, hanem a színpadi rendezőé, 
éles megfigyelése csak a természethű megállapítá
sig jut el (akárcsak Székelyt hallanók!), tónusa 
pedig receptszerű elszíntelenedés, melyben a szí
nek nem élnek. Naturalizmusa nem az, mely az 
akademizmus ellentéte: alkotása csak stílustalan 
élőkép és elrendezés. De míg Courbet mellőzi a 
régi komponáló-konstruáló módszert az Ornansi 
temetésen  (pedig kimutatható, hogy megőrizte a 
nagy rembrandti hagyományt és hogy ebben a
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képében is benne lappang), addig Munkácsy csak 
akadémikus formulával él, nem pedig a régi nagy 
mesterekével. így tehát naturalisztikus motívumot 
akadémikusán komponált meg. Ez pedig non-sens. 
Munkácsynál nincs semmi, ami képelemeit (az 
anyagokat, formákat, színeket) a merő természeti 
jelenség világából átemelje a művészet külön vilá
gába. Miért? Mert mikor az élet közvetlenségének 
látszatát akarja kelteni, anélkül, hogy lemondana 
a törvényszerűség hatásáról (azaz engedményeket 
tesz a naturalizmusnak, anélkül, hogy a natura
lizmusellenes ál-komponálásról le tudna mondani), 
olyan eljárást követ, amely csődbe visz. Illetve 
egyre inkább élőképeket rendezett. Mindjobban 
belehajszolta magát a képtelenségbe, egész az 
őrületig.

Nem csuda — mondja Fülep —, hogy aki 1867- 
ben nem fogta fel Courbet-t, az később egyre job
ban ellenezte Manet-t és az impresszionistákat is, 
sőt egyenesen hadat izent nekik. Ez szükenlátásra 
mutat. Fülepnek az fáj, hogy nem fogta fel Cé- 
zanne-t sem. Munkácsy meghalt 1900-ban, már 
1896-ban megbetegedett. Ki fogta fel ekkor még 
Cézanne-t? Talán Fülep? Még Zola sem. Az a 
baj Fülep szerint, hogy Neuville-t, Detaille-t, Meis- 
sonier-t tekintette követendő példának. (Ugyan? 
Meissonier-vel személyes ellenségeskedésben élt. 
A Neuville-, Detaille-mesét pedig hiszékenyen el
fogadja Ilges-től.)

Mikor később színesebb lett, inkább a kész kép 
kolorálását látjuk, semmint koloritot. Engedmé
nyeket tett a színességnek, anélkül, hogy a szín 
igazságáért és szerepéért folyó küzdelemben részt 
akart volna venni, — így lett élőképfestő és tarka 
színező. (Kicsoda? Kiről beszél? Munkácsyról?! 
Hihetetlen!) Ami egyetlen érdeme: a naturalisz
tikus részletlátás, azt pedig Leibltől tanulta. Csak 
tájképeiben vannak kiválóbb értékek.
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Ebben a magyar probléma-történeti vázlatban 
tehát Munkácsy igen rosszul jár. Csakhogy ezt a 
probléma-történetet merő tévedésekre és ferdíté
sekre alapítja.

Elsőben is meg kell jegyeznem, hogy meghami
sítja Munkácsy egyéni fejlődését, mikor a köz
vetett Rahl-iskola hatását (Szamossy, Than), a 
Knaus-hatást (Bécs), a Kaulbach-hatást (München) 
nem ismeri s a párizsi Courbet-hatást is tagadja. 
Üjra Leibl-hatást állapít meg, — pedig ezt vég
érvényesen megcáfoltnak kell tekintenem. Fülep 
többi vádja is ilyen.

Amiért 1869-ben a Siralomházat festi, elidege
nedett korától?

Még a későbbi impresszionisták is mesét festet
tek 1869 táján. „Múlt és öregség“ cselekvényt ke
resni ezidétt? Meséje van Renoir, Manet, Degas 
műveinek, még jóval 1873 után is. Nem is szólva 
az akkori, nem impresszionista művészekről, ma
gáról Courbet-ról. A Siralomház a kor színvona
lán állott tartalmilag is. Egyébként mi az, hogy 
mese? Az egész klasszikus művészetnek van 
tárgya, Fra Angelicótól Michelangelón át Goyáig. 
Milyen tárgya!? Milyen lélekrajzzal?! Munkácsy 
éppen ebben lesz egyívású mester a nagyokkal.

Fülep egyetlen helyen sem teszi világossá, mit 
ért kétféle  kompozíció alatt, mikor az akadémikus 
módszert elkülöníti a régi nagy mesterekétől. Mi
kor Munkácsyban kifogásolja, hogy akadémikus 
sablont rejteget életesnek látszó alakításai alatt, 
szerettük volna, ha ezt legalább egy példán ki
mutatta volna, hogy megértsük, mit ért ál- és mit 
igaz kompozíció alatt? Ez a bizonytalanság meg
fosztja kritikáját minden evidenciától. Azt régóta 
tudtuk — magam is kimutattam —, hogy Mun
kácsy bizonyos kompozíciós sablonokat valóban 
megtanult első mestereitől s Münchenben — főleg
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Kaulbach hatása alatt — így az sárvízben erőseb
ben is hangsúlyozott.

Nem is lehet elképzelni semilyen művészi alko
tást kompozíciós váz nélkül. Ha valaki csak re
produkciók alapján nézi Munkácsyt, tehát anél
kül, hogy koloritja érzéki szépségét átélhetné, ért
hető, hogy elsősorban csak a felépítési vázat látja. 
De egy olyan festői egyéniségről, amilyen Mun
kácsy (ezt a Szépművészeti Múzeum Munkácsy- 
terme egy pillanat alatt megérezteti), csak az ere
detiek előtt szabad ítélkezni. Hagyjuk magunkra 
hatni a festőt!

Az is kétségtelen, hogy Munkácsy képzeletét 
nem formális problémák izgatták, az ő emberi ér
zésektől átszántott leikéből az érzések úgy susto- 
rogtak elő, mint a gőz a jól befütött kazánból, 
áradó erővel. Hogy ezek az érzések megőrizzék 
erejüket, azt ő színkezelésével igyekezett elérni, 
s a kompozíciótól mindössze azt követelte, hogy 
segítsék érzése világos kifejezését. Vájjon Cour- 
bet Ornansi tem etése mögött nem lappang-e rem- 
brandti kompozíciós hagyomány? A barokk ová
lis vonalhálózat jellemzi a kort és benne Rem
brandtot. Courbet-nál ez az ovális hálózat átala
kul, elnyúlik, de mégis érezhető. Nem magától 
értetődő jelenség-e ez? Ki ítéli el ezért Courbet-t? 
Az a hatalmas tónusfátyol, mely Courbet alkotá
sán végigomlik, mely alatt az eleven alakok vége
láthatatlan sora húzódik meg, uralkodó eleme 
Courbet művészetének. A Siralomház, a Csavar
gók, a Tépéscsinálók, a Honfoglalás, a Mennyezet
kép  művészi jelentősége (hogy csak azokat a 
nagyméretű alkotásait említsem, melyeket láttam) 
sem az ál-, sem a valódi kompozíciós szkémán 
nem fordul meg, a festői előadás mesteri erejét a 
felépítés csak támogatja, észrevétlenül emeli, 
mindössze hozzásegíti, hogy a lényeget kiemelje. 
Munkácsynál a lényeg a nemes festés. Erről Füíep
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nem tud, mert nem látta főmüveit és így nem hat
hattak rá. Mi a színpadias a Siralomházon, a Csa
vargókon, a Tépéscsinálókon  stb.? Mi az öreg a 
Siralomházon? Hiszen a Dejeuner sur l’herbe is 
akadémikus szkémát rejteget. Hiszen az Olympiá- 
ban is sok a hagyomány, mégpedig „öreg és múlt“. 
Egyik se kisebbíthető ezért. Ha Manet-nál nem 
non-sens, miért volna az a magyar mesternél? 
Fülep Munkácsy összes műveiről — azokról is, 
melyeket csak reprodukciókból ismer — állítja a 
panoptikumszerűséget — a la Székely —, de míg 
a festő — akadémikus ízlésének megfelelően — a 
túlságos közvetlenséget, a naturalista részletek 
túltengését és a nem eléggé megtisztítottság jelen
ségét kifogásolta, — addig az esztétikus, Fülep 
másban látja a hibát.

Szerinte Munkácsy beieragadt a naturalizmusba 
s „elképzeléseit nem tudta a merő természeti jelen
ség világából a művészet külön világába átemelni, 
s ott őket a művészet mivolta szerint egymásra 
utalni egészen sajátságos és szükségszerűségével 
meggyőző viszonylatban“. Az a baja Munkácsynak 
eszerint (ha csavart stílusát jól értjük), hogy az 
élet közvetlenségére törekszik és mégis a törvény- 
szerűség látszatát akarja kelteni, pedig ennek a 
törvényszerűségnek a lényegét nem érti. Erre a 
vádra csak egyetlen választ lehet adni. A nézőt, 
hogy ítéljen, oda kell állítani egy Munkácsy-kép 
elé, például (mert ez lehetséges) a Tépéscsinálók 
elé és akkor kérdezzük meg tőle: mi igaz Fülep 
vádjából? Van-e ember, aki menten meg nem 
érzi, hogy itt az élet közvetlensége a művészet 
külön világába van átemelve? Nincs-e ezen a kom
pozíción belső törvényszerűség, mely összetartja, 
egyensúlyozza a csoportokat, melyek fölött a bár
sonyos tónusfátyol lehelletfinoman hullámzik és 
alatta emberi sorsok, végzetek, lelkek vibrálnak? 
Noha az élet közvetlenségének megrázó hatását
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kelti, e hatás mögött egy klasszikus szkéma erős 
váza lappang, ami szükségszerűvé tesz minden 
vonalkapcsolatot. Egy tompa háromszög a bal
oldalon az egyik csoport (7 alakkal), egy téglány 
a jobboldalon (7 alakkal) a másik csoport, az asz
tal körül elhúzódva (elhúzódva, amint azt az Or- 
nansi temetésen látjuk, csakhogy itt ülő, ott álló 
alakokkal) s a két csoporton átfutó — láthatat
lan — fel-le hullámzó kontúr, mely kapcsolatot 
teremt közöttük, — íme a vonalkapcsolat, mely az 
egészet összetartja. Te néző, ha tudod a formá
kat olvasni, a Tépéscsinálóknál érezted-e a Linien
zusammenstellung hiányosságát? „Vájjon mely 
hibán örült hát itt Székely Berci?“ A naturaliszti- 
kus részletlátás az egyetlen ereje ennek az alkotás
nak? Mert Fülep csak ennyit ismer el.

Minek a példákat szaporítani? Ott, ahol Mun
kácsy zsenije árad, mint a sebesfolyású patak, 
ahol hatalmas látományait, leikéből feltörő szín
álmait vetítette ki, ott az ő festői ereje úgy össze
tartotta belső képeit, hogy széttéphetetíen egy
ségekké fonódtak össze.

Mert Munkácsynál az intuíció játsza a fősze
repet. Egy megvilágosodott pillanatában azt írta 
naplójába Székely Bertalan: „Az az igazán erős 
művészet, mely magától jön.“52 írta ezt 21 éves 
korában, körülbelül azidétt, mikor fiatalkori re
mek önarcképét festette. Sajnos, minél jobban 
előrehaladott korban, ifjúkora nagy megösmerését 
természetének másik eleme, az önmagát tépő 
okoskodó értelem háttérbe szorította, sokszor 
egészen elfojtotta, úgyhogy végül mesterkélt 
szimbólumok belecsempészéséig jutott el. Munká
csynál ilyesmivel sohase találkozunk. Nála minden 
magától jön. Ahol az intuíciója szerencsés, ott re
meket alkot, oly egységet, melynek részeit nem 
lehet szétszedni. Az ihlet vasabroncsa összetartja.

52 Petrovics Elek idézi Székely Bertalanról szóló akad. felolv.
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Ha Cézanne valamelyik Fürdő nők kompozíció
jából nem lehet alul vagy felül egy csíkot leme
télni — mint Fülep állítja —, ugyan hol, melyik 
Munkácsy-képről lehet? Talán csak az Ecce Flomo, 
tragikus betegségében festett e szomorú alkotásá
nál, lehetne ezt esetleg elképzelni. De a Honfogla
lásig (bezárólag) erről szó sem lehet. Azokat a 
belső látomány vasváza tartja össze.

Utolsó pillanatban segítségemre jön egy festő, 
Hermán Lipót cikke a Csavargókról (Magyar Mű
vészet 1935, 270. 1.), ahol saját megfigyelése alap
ján elemezi e remekmű kompozícióját. Rámutat a 
csoportozat raffinált játékára, rá arra, hogy min
den alakja a főalakra néz. „Nem is lehetne le
vágni a képről őket, mert mindenki azt érzi, 
hogy figyelmükkel odatartoznak valahová.“ (Ez 
éppen úgy ráillik a Siralomházra is.) Aztán rá
mutat arra, hogy a részletek bármennyire natura
listák, „mégsem másolás, hanem elképzelés, törté
nések, lelki élmények, formák, színek, tónusok, 
fények és árnyékok oly összeállítása, esszenciája 
és mégis kiteljesülése, melynek együttese ad csak 
egészet!“

így beszél egy festő, aki belemerült a képbe.
Amit Fülep mond, az mind — álelmélet. Nem 

Munkácsyból megfigyelve, csak reája alkalmazva. 
Ha látta volna az alkotásokat, a lélekábrázolás e re
mekműveit, nem hihetem, hogy így írt volna. 
Hermán is írja, hogy a Csavargókon, ott „a bi
zonytalan megfoghatatlan, de a valóságban a leg
főbbet jelentő egység: a lélek szinte kitapintható 
jelenléte“. Ezt a lelket nem érezte Fülep, mert 
nem látta a képeket. De azért ítélt!

Pillantsunk be Munkácsy egyik leghíresebb 
kompozíciójának, a Krisztus Pilátus előttnek ki
alakulásába, képzeletjárása titkaiba elmerülve!

Munkácsy Krisztus Pilátus előttiének  kompozí- 
ciós vázát s annak keletkezését rajzaiból kiolvas
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hatjuk. (Meller Simon közölt néhányat a Szépmű
vészeti Múzeum évkönyveinek V. kötetében, de a 
még fel nem dolgozott sokszáz vázlatkönyvében 
vájjon még hány lapanghat?) Már az első ceruza
vonásban felrémlik Pilátus ülő alakja egy lépcső
zetes emelvényen, balra pedig egy álló alak futó
lagos vázlata. A későbbiekben a csoportok jobbra- 
balra mind gazdagabban kialakulnak, szakasztott 
úgy, mint ahogy a Siralomháznál, ahol az első váz
lat még csoportmentes. Mi adta meg e kompozí
ció ötletét? Semmiesetre sem iskolás sablon. Mun
kácsy nem járta Székely Bertalan iskoláját. Ihle
tét egy korareneszánsz mesternek, egy szajnaparti 
könyvkirakatban megtalált, Fra Angelico-fest- 
ménynek fotográfiájából vette. Ezt a fotográfiát a 
a mester nekem ajándékozta. Ma is tulajdonom
ban van.53 Itt már Pilátus lépcsőzetes emelvényen 
ül, előtte áll Krisztus profilba állított alakja, maga 
a megtestesült nemes öntudat. Pilátus ránéz, tépe- 
lődik, jobbról-balról öreg zsidók állanak. Krisztus 
mögött lándzsás római katonák. Ez az egyszerű 
szerkezet kezd Munkácsy képzeletében meggaz
dagodni. A Meller közölte rajzokon egyre jobban 
megszaporodik a két csoport, balról a Krisztus mö
gött felsorakozók, a harmadik vázlaton már három
szögbe alakulva, a negyedik vázlaton a vádló zsi
dók mögötti csoportok szervezkednek. Szóval, ott 
látjuk Munkácsy képzeletét munkában. A klasszi
kus hagyományból kinő. Fejleszti, alakítja a cso
portjait. Organikus egységbe foglalja.

Fülep mesterséges különbségtevése akadémikus 
módszer és régi nagy mesterek módszere közt 
— látjuk —, éppen Munkácsynál csődöt mond, 
mert őt érzése ihleti, vezeti az egész kiformálás
ban akkor is, ha egy régi nagy mesterből indul ki.

Munkácsy nem betanult szabályok alkalmazója,

53 Közölve a Jövendő, 1906, 11. 1.
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(ez tenné akadémikussá), ő a „szabályokat“ maga 
teremti meg önmagának.

Már Rubenst is meg kellett védenie Burckhardt- 
nak a színpadiasság vádja ellen (Erinnerungen 
aus Rubens). Egyszerűen azt kérdi: „Fontoljuk 
meg, mily ritkán ábrázolja alakjait izgatott, paté- 
tikus beszéd közben, mennyire nem szavalnak s 
alakjainak kezei, a legszebb mozdulatok gazdag
sága mellett is, mennyire nem hadonáznak .. 
(133. 1.) Ha ezek a színpadiasság ismérvei, mit lá
tunk Munkácsynál? Még a Pilátus előtt zsibongó, 
izgatott tömeg, a gyűlölködés e lázrohamában sem 
szavaló, hangoskodó, üresen hadonászó népáradat; 
ellenkezőleg, ösztönös, életes, érzéskifejezésben 
változatos; alakjainak minden egyes mozdulata 
bevilágít az illető egyén lelkének mélységébe. S ha 
aztán gondolatban végigvonultatjuk többi művét 
(a Strike, az Ecce Homo artikulátlan mozgásáta- 
botáit kivéve), egyetlen alakításában sem látunk 
hadonászó kezeket, üres szavalást, hangos maga
mutogatást, nem látunk sehol az egészből kieső 
szereplést, sem a Siralomház, sem a Tépéscsiná- 
lók  hőse nem nekünk beszél, még a bécsi meny- 
nyezetképen is önmagukkal vannak elfoglalva az 
alakok. Legkevésbbé Krisztus-képeinél. Nem, a 
színpadiasság vádja szappanbuborék, melyet egy 
őszinte szemű néző első látásra elfúj . . .

Én, néző, de minden őszinte művészember ma 
is, bizonyára százezer év után is, amíg csak az 
európai kultúra emlékét el nem sepri az idetörekvő 
ázsiai sívó homok, Munkácsy hatalmas látomá- 
nyairól rosszindulatú gyűlölködés nélkül semmi
esetre sem fogja senki a panoráma-festés ítéletét 
kimondani. Ez csak a kortárs előjoga volt. Azoké 
— akár Székelynek, akár Fülepnek, akár Muther- 
nek stb. hívták, akár festő, akár kritikus volt az 
istenadta —, akik csak eleve elhatározott elvek
kel mentek a kép elé és elveken át, s nem a sze
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műkkel néztek, hogy elítélhessenek. így azután 
találkoztak. Fülep és Székely Bertalan, az akadé
mikus, akit úgy lesajnált, itt egyet „gondoltak“.

Rippl-Rónai kritikája.

Kuriózumképen emlékezem meg Rippl-Rónai 
József „Emlékezéséről“ (1911), melyben nemcsak 
személyes élményeiről számol be, nemcsak azt 
mondja el, mi mindent köszönhet ő Munkácsynak, 
de azt is, mit nem szeret benne. Egyben igaza van! 
Jó, hogy a stílusa utánzásából kievickélt. De nincs 
igaza, mikor a maga művészi gyakorlatának szem
pontjából kritizálja. Igaza nincs, de joga van 
hozzá. Minden festő így kritizál. Michelangelótól 
a legutolsó fesíőnövendékig. Majd egy félszázada 
élek festők között: ez a tapasztalatom napról
napra megismétlődik. Objektivitást nem ismer
nek. Minél kiválóbb művész az ítéletmondó, annál 
kevésbbé.

így érthető csak, ha Rippl-Rónai kijelenti: „Meg
győződésem, hogy Munkácsynak jobbak a rajzai, 
mint a festményei.“ (I. m. 191. 1.) Persze, hogy 
meggyőződése. Ezt a mondatot 1910-ben írta le, 
amikor ő maga többet rajzolt, mint festett és ha 
festett is, rajzolt. Ebben az időben készültek har
sogó színekkel rajzolt dekoratív vásznai, az egy
szerre festés elvét hirdette és gyakorolta. Mun
kácsynak módszere, az aszfaltalapba ágyait lazúros 
színekkel való festésnek tehát esküdt ellensége. 
(Azt hiszem, ugyanígy érzett Munkácsy is, Rippl- 
Rónai festményei láttán.) Aztán ebben az időben 
még tulajdonában volt Munkácsy két kartonja, a 
remekül megrajzolt Zálogház és Ujjoncozás (most 
a Szépművészeti Múzeum olvasótermében látha
tók). Ezeket a rajzokat ösmerte, persze, hogy job
baknak találta a festményeknél. A maga művészi 
gyakorlata elárulása nélkül máskép nem beszél-
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hetett. De 1925 körül, a Zorka-fejek idején, 
ugyanazt a mondatot már nem írta volna le. Ek
kor bevallja: „Munkácsy, a művész, örök emléket 
alkotott magának műveiben.“ (Magyar Művészet, 
I—II. füzet, 33. 1.) Műveiben, tehát festményeiben 
is, nemcsak rajzaiban, — mert ekkor már ő is raj
zolva festett.

Az Em lékezések  idején (1910) Munkácsy sötét 
korszakának „vázlatait“ ő is többre becsüli fest
ményeinél, — akkor ő is impresszionista szemmel 
ítélkezik, ő, aki sohasem volt impresszionista (amit 
sokáig maga sem tudott).54 De ez egy festővéle
mény, telivér szubjektivitás, ha még oly elfogult 
is. Ebben az időben ugyanis a „kompozíciót“ le
nézte Rippl-Rónai, aki pedig — mint absztrakt 
képzeletű művész — minden oly impresszionistá
nak ható művét is előbb fejben komponálta és ki
alakította, mielőtt vászonra vetette.
Feleky Géza kritikája.

Már 1913-ban — tehát az Ernst-múzeumi Mun- 
kácsy-kiállítás előtt — jelent meg Feleky  Géza 
érdekes kis könyve, egy átértékelő  kis essay, mely
ben részben az akkor divatos Hildebrand-Marées 
absztrakt elvi álláspontra helyezkedik. Ha valaki 
ehhez az állásfoglaláshoz végletes következetes
séggel ragaszkodik, az egész Munkácsyt el kell 
vetnie. De Feleky közvetítő álláspontra állott. 
Sokat elismer, amit az elveken lovagolok ab ovo 
tagadnak. Elismeri Munkácsy festői látását, drá
mai hevét, vizionárius erejét, s mivel látja, hogy 
dinamikus hatásokra törekszik, megérti előadása 
izgalmas voltát és ecsetkezelése szaggatottságáj. 
Amit kifogásol, azt szellemi alkatának hiányos
ságából (!) magyarázza, de azon kifogásában, hogy 
sok alakját ismétli, hogy ragaszkodik az egyszer ki- 61

61 Lázér, Rippl-Rónai. (Ernst-múzeum művészkönyvei, VI. 
füzet.)
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próbált kompozíciós szkémához s bárhogy változ
tatja is őket, lényegében mindig azonos: mind
ebben van valami igazság. A változatok szegé
nyességét aztán azzal magyarázza, hogy elméleti
leg nem volt képzett, hogy nem ismerte és nem 
tanulmányozta a régi nagy mestereket s csak mi
kor a bécsi mennyezetképet festette, nézte meg a 
mennyezetfestés őseinek műveit. De elfelejti, hogy 
Munkácsy bizony Rembrandt rézkarcait nagyon 
is tanulmányozta és rajtuk keresztül megismerte 
a múltat és Courbet-n át a jelent, — igaz, hogy félt 
a sokat megismeréstől, félt, hogy akarata ellenére 
is átvesz idegen motívumokat, pedig mindenáron 
meg akarta őrizni víziója naivságát és üdeségét. 
Vájjon nem volt-e igaza?

Ahogy Feleky a festés fejlődését néhány lapon 
összefoglalja, abba a hibába esik (ami máig min
den fejlődésfelállítás hibája), hogy egyetlen sort 
kísér végig s nem látja a két polárisán ellentétes 
sor fejlődését a két ellenséges esztétikával. így 
esik, hogy a falfestés síkszerűségének megőrzőit a 
háromdimenziós tér alakítóival kapcsolja egybe, s 
mivel Munkácsynál az előbbi sor esztétikájából 
folyó bonyolult követelményeket nem találja meg, 
ezt ő is ignoranciának veszi (mint Székely Berta
lan). Viszont ennek tulajdonítja, hogy az egyszerű 
kompozíción belül drámai kapcsolatokat tud te
remteni. Nem gondol arra, hogy hátha (Courbet 
szellemében) tagadta a bonyolult formák jogosult
ságát, melyet nem látott maga körül sehol, már
pedig Munkácsy csupán a megfigyelt és átálmo
dott valót kereste, minél egyszerűbb felépítésben, 
hogy a véletlenszerű, a naivan igaz hatását érje el. 
Feleky nem gondol a korra, a hetvenes évekre, 
mikor az irodalom — a balzaci—flauberti—zolai— 
goncourt-i áramlat — az életet a maga önkénytadó 
jelenségeiből akarta megszerkeszteni, úgy, hogy 
minden természetesen igaznak hasson. Ez akkor
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a levegőben volt. Munkácsy akarata ellenére szívja 
be magába ezt a felfogást, ezer helyről, újságok
ból, beszélgetésekből, — naturalista volt akkor 
majd mindenki. Az élet sok véletlenségét a tónus
egységgel fogta össze. Feleky a kompozíció-szké- 
mákat helyesen ösmeri fel, de azt, hogy ez egy
szerű szkémákkal csak egyszerű helyzeteket lehet 
megoldani, szinte hibáztatni látszik. Amit a Mil
tonról ír, — „a lányok gyöngyszürke foltját bele
illesztette ugyan a színek architektúrájába, de az 
ismétlődésben nincs erő, nincs kedvesség, nincs 
ritmus“, — ezt, hacsak az 1914-i Munkácsy-kiállí- 
táson, a Milton vázlatát látta volna, nem írhatta 
volna le. így csak a reprodukció alapján lehet be
szélni. A lányok ruhájának színfinomságai, a ma
guk bűvöletes szépségében, már a vázlaton is 
annyi erőt és bájt öntenek a kép színegységére, 
hogy elképzelhetjük, milyen mesteri lehet a kolo- 
rit a nagy, az Amerikában lévő képen, melyet az 
1878-i párizsi világkiállítás annyi, de annyi látoga
tója — a sok ezer kép közül — kimagasló szép
ségéért elragadtatva csudáit meg.

És vájjon az a sok tucat festőből és műbarátból 
álló zsűri, mely oly lelkesedéssel adta oda akkor 
neki a legnagyobb elismerést, vájjon mind vak 
volt? Csak azok, kik a képet nem látták, az igazi 
látók?

Éppen olyan hamis az is, amit Milton elhelye
zéséről formai szempontból mond, mikor azt ötlet
szerűnek véli. Nemcsak pszichológiailag egy, — 
oszthatatlanul egy a három ráfigyelő lánnyal, de 
mivel minden — formailag is — Miltonban össz
pontosul, a kompozíció lezártságán kívül annak a 
valóból való ki- és egy külön világba való felemel
kedése is kétségtelen.

Kifogásolja a környezet ritmusát is, — itt is ab
sztrakt ritmust keres, Hildebrand tanai szerint, 
Munkácsy egy olyan képén, ahol pedig az elren-
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dezés véletlenségének közvetlen hatására törek
szik a művész.

Ugyanilyen absztrakt elvek alapján ítéli meg a 
Golgothát, nyugalmat vár, egységes felépítést, a 
szemmozgás kizárását (mint Székely), ott, ahol a 
drámai lendület megteremtése, a szemnek alakról- 
alakra való ugratása s az ezzel előidézett dina
mikus hatás a cél. Üjból látjuk, hogy a normatív 
esztétika csődöt mond, ha vaktában alkalmazzuk. 
Lehetetlen az egyik sor szempontját a másikra 
alkalmazni. íme egy újabb példa: Munkácsy festői 
látása és előadása hangulatot tud ugyan terem
teni, de, írja egyhelyütt, „nem hozza meg az egé
szen objektív szemlélődés állapotát, a teljes tár
gyilagosság nyugalmát“. Bizony, ezt aztán igazán 
nem hozza meg. Ha Székely Bertalan megfestette 
volna a Golgothát, úgy, ahogy azt az Ernst- 
Múzeumban kiállított vázlatán tervezte (Ernst- 
Múzeum, Régi magyar mesterművek kiállítása, 
1921, 55. sz.), az talán felébresztette volna a néző
ben a nyugalom hatását, — de a Golgotha jele
nete arra való-e, hogy a nyugalom (a statika) ha
tását keltse fel? Munkácsy a kivégzés után haza- 
széledő tömeget rajzolja, a megrendítő élmény 
döbbenetes hatását, — lehet ezt statikusan ki
fejezni? Tintoretto hatalmas víziója a velencei 
Golgothán nyugodt hatású-e? Mely álszempont! 
Amit Schopenhauer gondolt, hogy a mű láttán el
hallgattassuk magunkban a nyugtalanító akaratot, 
nem azt jelenti, hogy az érzelmeket felkorbácsoló 
mű nem felel meg Schopenhauer felfogásának. 
Nemcsak a nagy absztrakt víziók érzéselfojtó 
nyugalma adja meg a tiszta szemlélődést, hanem 
a nagy, konkrét dinamikus álmok is, melyek egész 
lényünket felkorbácsoló izgalmukkal kiszabadíta
nak a mindennapi élet küzdelmeiből, közönyös
ségéből s láttukra az önös akarat nem játszik már 
velünk, s belemerülünk egy más, egy viharosan
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hullámzó álomélet dinamikájába, melynek tiszta 
szemlélete felemel és megtisztít.

Az egyoldalú hildebrandi tanok alapján sok 
százezer remekmű sorsa csak az lehetne, hogy 
semmisítsük meg, mert nem felelnek meg az egye
dül üdvözítő, statikai hatást követelő esztétika 
kacsainak.

Hogy Munkácsynál a statikai hatás nem alakul 
ki, azt Feleky azzal a megállapításával próbálja 
megmagyarázni, hogy Munkácsynál nem volt meg 
eredetileg a képegész, hanem részleteket ragasz
tott össze. A sok rajzmappában rejlő vázlat és az 
első gondolat-felbukkanások — a maguk egészen 
egységes víziójukkal — élénken cáfolják ezt a fel
tevést. Nincs is rá szükség. Munkácsy képzelete 
a drámai színezetű, konkrétfajtájú, izgalmas moz
gást követelő, lázas álomképeket szülő, mely sta
tikai egység helyett dinamika után sóvárog, így 
hát Feleky kritikája félrefog.

Feleky kis essayje azonban igen nagy elismerés
sel szól Munkácsy tájképművészetéről (érdekes, 
hogy ebbeli művészi jelentőségét azzal magya
rázza, hogy itt a háromdimenziós tér kialakulása 
egyszerűbb, nem kellett „törvényszerűségekkel“ 
viaskodnia, melyeket úgysem ismert. Minden
esetre nem tudott volna róluk prelegálni, mint 
Székely, — de ehelyett mennyire átérezte őket?!).

Minden egyoldalúsága mellett, (melyet az akkor 
uralkodó német műtörténeti iskolának tulajdonít
hatunk,) Feleky Géza kis essayje sokkal behatóbb 
eímerülésről tanúskodik, mint általában a többi 
kritikus műve, — csak hiányzik belőle a közvetlen 
élmény melege és nem érezzük, hogy a festő mű
vei előtt termett gondolatokat ad elő.

Feleky műve Fülep könyve előtt jelent meg, de 
esztétikai iskolájuk közös. Mégis a következő 
nemzedékre Fülep — a hangosabb — jobban ha
tott.
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Genthon kritikája.
Újabban még három új „átértékelés“ jelent meg. 

Az egyik Péter Andrásé, a másik Rózsaffy  Dezsőé, 
a harmadik Genthon Istváné. Ez az utóbbi szoro
san Fülephez kapcsolódik és így vele kezdjük a 
sort.

Genthon esete különálló. Nem ismeri a mester 
főműveit, csak a Tépéscsinálók&t, de ez aztán 
megejti.

A kép festői szépségének bűvös hatása alá ke
rül. Minden elméleti megfontolásról megfeledke
zik. Minden, Füleptől átvett, okoskodás egyszerre 
csak elnémül a mű előtt. Csak a fojtott tűz, a fes
tés szépsége, a lelkiélmény ereje szólal meg. „Az 
olvadékony, fényárnyékos atmoszferikus festői- 
ségnek ünnepnapja ez a kép, külön lehet gyönyör
ködni a vonalak duktusában, a tömegek vázlato
san friss és eleven megjelenítésében“ — írja. 
Tehát olyan kvalitásokban, melyekről mintaképe: 
Fülep Lajos hallani sem akart.

így beszél a festői értékekért lelkendezni tudó, 
jószemű és — ahol mások meg nem zavarják — 
biztos ítéletű Genthon. így beszél, mert a Tépés- 
csinálók&t látta, az Ernst-Múzeumban vagy a Mű
csarnokban, ahol az utóbbi években újra kiállí
tásra került. De Füleptől azt tanulta, hogy Mun
kácsy kompozícióival baj van, siet tehát hozzá
tenni, hogy „hozzá (t. i. a Tépéscsinálókhoz) fog
ható festői, sokfigurás kompozíciót Munkácsy 
soha többé nem festett“. Honnét tudja? Látta a 
többit?

Fordítsunk könyvében egy pár lapot és íme 
Krisztus Pilátus e/ó'/íről — melyet pedig Mun
kácsy a Tépéscsinálók után majdnem tíz évvel 
később festett — máris mit mond? Itt, állapítja 
meg, a dráma legyőzte a festéket (A festéket? Mit 
jelent ez?), de dúskál a festői előadás féktelen  (!)
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bravúrjában. Szóval ez a mű a „magyar vallásos 
művészet egyik legnagyobb remeke“.

Pedig csak reprodukcióból ismeri. Füleptől azt 
tanulta, hogy a kép kompozíciója non sens. Ezt 
túlzásnak érzi, csak annyit enged meg, hogy a 
kompozíció „megbomlott“. Pedig ha a pszicholó
giai mélységet elismeri, akkor fel kellene ismernie 
azt is, hogy ennek a lélekbemarkoló drámaiság- 
nak kiáradásához a felépítés szigorú egysége nél
külözhetetlen. Szó sem lehet és szó sincs tehát 
megbomlott egységről. Ezt a fotográfia is igazolja. 
Hiszen a csoportok szigorú rendjét a lelkiizgal
mak furiozója végletesen összekovácsolja. Innét 
rendkívüli hatása, melyről egykori nézőinek ezrei 
annyit regéltek.

Ha Genthon a Krisztus-képet látta volna, bizo
nyos, hogy ugyanúgy jár, mint a Tépéscsinálók- 
kal. A hatalmas festmény csodálatos festőisége 
előtt minden (betanult) kételye eloszlanék!

Egyébként a kép, melyet Munkácsyról fest, tele 
van bizonytalansággal, adathibákkal és rájuk épí
tett helytelen következtetésekkel. Alapok: nem 
ismerheti a művész oeuvre-jének fontos állomá
sait.

A dathibák: Knaus Szemfényvésztőjét Munkácsy 
nem egy kiállításon, hanem egy bécsi képkeres
kedő kirakatában látta meg.86 Nem igaz, hogy 
azon „dús és zamatos festőiséget“ talált. Ügy lát
szik, hogy sose látott Knaus-képet, — mert ennek 
a száraz színezőnek képein sose volt zamatos fes- 
tőiség.

Münchenben Munkácsy még nem igen tanulmá
nyozta Rembrandtot, (ennek semmi nyoma akkori 65 * * * * *

65 „Egy bécsi műkereskedésben volt Knausnak egy gyö
nyörű genreképe kiállítva, a Szemfényvesztő.“ „Odatapadt
szegény Miskának a szeme ahhoz a képhez, nem tudott meg
válni tőle. Nézte-nézte és nem szólt semmit, csak mikor be
sötétedett, akkor mentünk haza.“ Bécsi szobatársának, Engel
Gyulának cikke, B. H. 1897 június 1.
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művein). A Lakodalmi hívogatókaX nem ismerheti 
(a kép lappang), nem mondhatja tehát (egy 1868- 
ban készült fotográfia alapján!), hogy bizony
talan a rajzban, mert éppen az egyetlen hozzávaló 
rajza (Szépművészeti Múzeum) széles látásának 
első megnyilatkozása.

Ha Munkácsy Párizsban ott lett volna Manet 
barakkjában (1867-ben), akkor nem néhány, de 
ötven vásznát láthatta volna, (de ennek semmi 
nyoma művészetében). Courbet barakkja elegendő 
ok átalakulása megmagyarázására. A Louvre-ba 
— tudjuk — akkor nem is ment. Fülep befolyása, 
hogy első (1867-i) párizsi tartózkodásának be
nyomásait ő is lebecsüli, mivel az impresszionis
ták nem hatottak rá. 1867-ben nyoma sem volt 
még az impresszionista gondolatnak. Courbet ál
lott diadala teljén. A spanyol hatástól alig szaba
dulva, Manet is belőle indult ki. (Miért kívánja 
Munkácsytól, hogy 1867-ben előre sejtse a hetve
nes években kialakuló impresszionizmust?)

Hogy utána mégis Düsseldorfba ment, noha 
Párizsba vágyott, (ahogy unokahúgához írt egyik 
levelében [1868] olvassuk: „most útitervet készít- 
getek, mely szerint előbb rövid időre haza, aztán 
Párizsba mennék),56 az úgy történt, hogy közben 
hazajött. Itthon megkapja Ligetitől Knaus biztató 
és meghívó levelét, felveszi az ösztöndíját s Ligeti 
rábeszélésére mégis csak Knaushoz megy. Mehe
tett. Courbet ekkor már felnyitotta szemét!

Düsseldorfban jön a fordulat. Nem igaz, hogy 
az Ásító inast még Münchenben festette, dehogy, 
ezt már Düsseldorfban festi, a tárgy is mutatja 
Knaus közvetlen közelségét, akinél Der hungrige 
Schusterbub, Dorfprinz, Freibeuter című, formá
ban és hangulatban rokon gyermekalakokat lát
hatott s ezek vezették őt a maga múltjának emlé-

M Lázár, A fiatal Munkácsy, 39. 1.
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kére, mikor inas korában Lányi majstrám kövér 
szolgálójának hangos chlapci horlija verte fel na
ponkint hajnali álmából őt is, s nagyokat ásítva 
nyújtózkodott reggelente.57 Saját élményei tár
házából merítette. De formában egészen elüt 
Knaustól. Csak a hozzá készült fej tanulmányt is
merjük. Kár, hogy Genthon magáról a lappangó 
képről oly határozott hangon beszél (118. 1.). 
Csak következtetni lehet a remek tanulmány 
alapján. Ez a tanulmány azt igazolja, hogy már 
semmi köze Knaus és Vautier előadásához, ezek
hez a száraz, hegyes ecsettel festő, kiszínező 
rajzolókhoz, nem helyes tehát, ha Courbet ha
tását tagadva, a „másodlagos, hígított kiadás
hoz“ való csatlakozását megrója. A düssel
dorfiaknak semmi közük Courbet-hoz. Nem volt 
az ő előadásuk sohasem az övéjének másodlagos, 
hígított kiadása. Munkácsy első forrásból merített. 
Még Leiblnek is ő hozta meg Courbet tónusfesté
sének hírét.

Kell-e erre az Ásító inas tanulmányfeje után 
bizonyíték? Nem azt mondták-e Düsseldorfban, 
mikor az Ásító inast látták: Muncátum non est 
pictum?

A lényeges azonban ez: Knaus lélekábrázolása 
— humoros gazdagságában — azért volt rá olyan 
nagy hatással, mert affinitásban volt vele. Még 
mielőtt Bécsben Knaus művét látta volna, minden 
egyes előbbi műve, a Felolvasás, A regélő honvéd 
stb. mind a lelki elmélyedést és változatait ábrá
zolta. önmagára, a maga festői problémáira ismert 
ő Knausnak nagy készültséggel rajzolt művében 
is. A lélekábrázolás olyan nagy bűn? Nincs ez 
meg, ha hűvösebben is, Courbet-nál? Courbet mű
vét 1867-ben látta Párizsban. Mit jelent tehát az 
a noha („noha a legfőbb akkori elem itt is, tudni-

57 Munkácsy emlékeiben leírja ezt a jelenetet.
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illik a Tépéscsinálókon, a lélekábrázolás . . [Gen- 
thon])? Az impresszionista esztétika álláspontjá
ból bírálva, az úgynevezett „irodalmi“ tartalmat 
ab ovo elveti. Ha ez az irodalmi elem a művészi 
formába úgy beleolvad — mint itt a Tépéscsiná- 
lóknál, előbb a Siralomháznál —, a művészeti for
mát a lelki tartalom bizonyára csak gazdagítja.

Ezt a témát annyiszor megtárgyalta az utolsó 
évek kritikai irodalma, hogy bízvást kár reá több 
szót vesztegetni. A festői látás a festészet első 
kelléke, az érzés gazdagsága és az értelmi elmé
lyülés pedig csak növeli értékét. Ez az álláspont 
megdönthetetlen. A noha csak akkor helyes, ha 
az irodalom (a lélekábrázolás) külön való jelen
ség, nem olvad bele a formába. A Tépéscsinálók- 
nál erről szó se lehet.

Ezt a tényt már itt leszegezem újra, mert szük
ségem lesz rá később is.

Hogy a Siralomházban lelkiéletváltozatokat fest, 
az lehet Knaus Taschenspielerjének emléke, de 
megerősítette őt ebben Courbet Ornansi temetése 
is, ahol a hangulat zordonsága visszhangra kap az 
alakok tompult érzésében. Courbet művét 1867- 
ben látta Párizsban. Drámai hangulatával hatott rá.

Amit az impresszionistaszemű kritikusok elítél
nek — a Siralomház baloldali csoportját — (anek
dotát látnak benne), azt meg Courbet Müterem- 
jének baloldali csoportján is megtalálhatta, meg 
a csoportfűzést, a ritmust, az egyes alakok pszicho
lógiai jellemzését és egységgé való összekovácso
lását. Ez a Tépéscsinálókon  folytatódott.

Téved Genthon, mikor azt állítja, hogy a Tépés
csinálókai Párizsban festette a mester, mert ez a 
kép még Düsseldorfban készült, ott látta meg 
Liebermann, aki aztán a Tollmellesztökben  szol- 
gailag utánozza, (amire Genthon nagyon helyesen 
rámutat).

Élőképszerű beállítottságról beszélni sem a Csa-
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vargáknál, sem a Tépéscsinálóknál, sem Milton
nál, vagy a Krisztus Pilátus elöttnél stb., de a leg
több szalónképénél (ezt a reprodukciók is igazol
ják) sem lehet. Ezt az életképszerűséget csak az 
absztrakt formalisták látják képein (Székely, Fü- 
lep), akik sokalják bennük az életességet.

Az élőkép szerűség vádjával már Székelynél ta
lálkoztunk. Azóta a többiek utána motyogják. Ez 
a vád csak akkor volna igaz, ha Munkácsy cso
portjai megfagyott bábok volnának. De ezt és 
éppen ezt nem lehet állítani.

Panorámahatás a való és nem való mesterséges 
összefolyatása. Például a kép előtt egy farács, 
folytatódik a képen (de már festve). A XVII. szá
zadban illuzionista barokkfestők, antik festmények 
mintájára, felhasználták kvadraturás mennyezet
képeiken a templom oszlopát és belefolyatták ké
peikbe. A XIX. század divatos panorámafestői ezt 
a trompe /’oeiV-fogást lejáratták.

Hol van ilyesmi Munkácsynál? Még a bécsi 
mennyezetképen sem teremtett semilyen kapcso
latot a valóságos architektúrával, de teremtett 
föléje egy külön csarnokot.

Lehet, hogy a mise en scéne — mellyel egyes 
képeit bemutatták — volt afféle hatásvadászat- 
hajszoló. De ezért nem lehet csak magát a mes
tert okolni. Az sem fogadható el, hogy a Műterem
ben irodalom van; a tusakodó, önnön leikével 
viaskodó, felesége tanácsát kikérő festő ábrázo
lása — irodalom? Több szalónképének is alig van 
cselekvénye, mind csendéletfestés — festés a fes
tés gyönyöréért —, az a néhány hazakerült pél
dány a remek festői értékeknek, sőt az impresz- 
szionista festői látásnak és annak is kiváló pél
dája, hogy mint kell az optikai kép egységét meg
őrizni: a Szépművészeti Múzeum ablakrészlete, a 
boltozatos kisvárosi utcarészlet, mind remeke a 
festői megvalósításnak. És ezt látjuk nagy kompo-
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zícióin is, melyeken a részlet sehol sincs elhanya
golva, nincs a Honfoglaláson sem, melyet pedig 
már dekadenciának vesznek és melyet valóban 
beteg ember festett, de olyan lelkiismeretességgel, 
mely jogossá teszi levelének ezeket a sorait: „Na
gyot lélegzettem, mikor a Honfoglalást átadtam 
'és tetszett. . .  ami annyi kétségeskedések és küz
delmek után valóban jól esett. . .  Azon megnyug
vással vagyok, hogy művészi karrierem egyik leg
érettebb gyümölcsét hagyom szeretett hazám
nak.68 , ((

„Annyi kétségeskedés és küzdelmek után 
Aki, mint én, tanúja lehetett azoknak a keserű 
óráknak, mikor palettával a kezében le- és fel- 
sodortatta a hatalmas képet, miközben közelről és 
távolról vizsgálta, egyre kutatva, bírálva minden 
részletét és aki látta, hogy a hibásnak ítéltet mint 
kaparja le azonnal könnyű szívvel,68 csak az tudja 
hogy Munkácsy a festői szempontot fontosabbnak 
tartotta minden másnál. Annyira, hogy csak azért, 
hogy képe egy-egy része kissé levegősebb legyen, 
kegyetlenül levakart készre festett egész figurá
kat.00 És mi, tanúi festői eljárásának, tudjuk, hogy 
ez a sokat szidott rajznyomorék (ahogy a Julián- 
iskola fiatal magyarjai csúfolták széles festői raj
záért) milyen fejedelmi lélekkel ellenőrizett min
den kicsi részletet, a tanulmányok sok ezer darab- 58 * 60

58 Lázár, A fiatal Munkácsy, 58. 1. (önmagának válaszol itt 
a Geffroy-kritikára.)

M Márk Lajos beszéli, hogy egy alkalommal (1895) ő és 
Kernstok, Szikszay, Malonyay stb. magyaros vacsorára voltak 
Munkácsyékhoz hivatalosak. Az Ecce Hornon dolgozott a 
mester. A fiatal juliánisták azonnal felfedezték az elrajzolá- 
sokat. Mielőtt a mester bejött, megtárgyalták, vájjon figyel- 
meztessék-e a hibákra? Kernstok ellenezte, szerénytelenség
nek vette. Márk azt mondta: „magyarok vagyunk, nem en- 
gedhetjük, hogy így állítsa ki“. Meg is mondta Munkácsynak, 
ki rászólt: állj csak be a pózba, öcsém. Márk odaállott és a 
művész azonnal kijavította a hibásnak elösmert részletet.

60 Lázár, Írók és művészek közt, 58. 1.
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ján keresztül (ott hevertek műtermében a földön 
százszámra, csak úgy dúskált bennök!), míglen 
megtalálta azt az egyet, mely a nagy egészben 
harmonikusan helyt állott. „Egyedül a megjelení
tés gyönyörűségéért“ dolgozott a Honfoglalásnál 
is. Bizonyára előbb is, a kezdettől a végig. A Sza- 
lónképei — azoknak, kik őket Amerikában lát
ták — bizonyára éppen olyan festői örömet ad
hatnak, mint az a pár darab, mely az európai mú
zeumokba (München, Budapest) hazakerült.

Genthon teljes elismeréssel szól tanulmányairól 
és arcképeiről. Nem ismerte még a nemrég haza
került remekét, mely De Marches bárót (felesége 
első férjét) ábrázolja. Lélekelmélyítésben és festői 
értelmezésben a Bon bockot is felülmúlja, mert 
nem dobja közénk, szemlélők közé, Franz Halsot, 
mint Manet remeke. Még Manet-t sem érezzük a 
közelében, pedig egyazon város levegőjét szívták 
(Munkácsyné arcképén azonban a ruha Manet 
közelségét érezteti).

„Munkácsyt Haynaldról festett arcképéért — ezt 
elismeri (Genthon, 126. 1.) — a múlt század leg
nagyobb arcképfestői közé kell soroznunk.“ A nyá
ron Velencében a nagy szembesítés megtörtént. 
Ott Munkácsy a Haynald-arcképpel versengett. 
És győzött. A legnagyobbak, a Delacroix-k, In- 
gres-ek, Courbet-k, Manet-k, Degas-ok, Böcklinek 
közé helyezte őt az európai közvélemény. (Jegyez
zük meg, nem a hivatalos arcképfestők, a Len- 
bachok, a Winterhalterek, a Carolus Duranok 
közé!)

Tájképeiről, virágcsendéleteiről azonban úgy 
beszél Genthon is, mint amelyek a festői látás 
remekei, — itt már nem Fülep követője. Azonban 
a vallásos képeknél azzal hozakodik elő, hogy 
Sedelmeyertől származik nem egynek az ötlete 
(127. 1.), egy lappal arrébb azonban a vallás viga-
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szához menekülő, meggyötört embernejt alkotását 
látja bennük. Ez ellentmondás. Sedelmeyer rá
beszélhette, hogy fessen Krisztus-képet, de ha a 
lélek nem szomjúhozta volna, ha az élményei nem 
táplálták volna, sose vált volna az idegen ötlet 
képpé. És olyan képpé!

Aki belemerült Munkácsy lelkialkatába és viha
ros érzéseibe, melyeket ifjúkori szenvedéseknek 
emlékei állandóan tápláltak, s arra gondol, lelki 
izgalmait mennyire fokozták testi betegségének 
egyre kínzóbb szenvedései, azt egyáltalán nem 
lepheti meg, hogy Krisztushoz fordult, a kínszen
vedő, az elesett és megdicsőült Istenhez, akire 
annyi keserves órájában, borzalmas fájdalmak 
szülte vonaglásaiban, kétségbeesve és vigaszt ke
resve feltekinthetett. Az összevert kis inas, mily 
drámai elevenséggel írja le Emlékeiben, harminc 
évvel később ezt a megaláztatását. A csak zsem
lyén élő asztaloslegény, a váltóláztól kínzott ifjú, 
de Lamalouban is, hol Emlékeit írja, a testi nyo
morékok iszonytató gyülekezetében, — ah, hány
szor fordulhatott Istenéhez? Nemrégen azelőtt, 
hogy a Krisztus Pilátus e/ő//be fogott, vesztette 
el Paál Lászlót. Jövője képét sejtette a barát gyá
szos sorsában, mert tudta, hogy benne is ott lap
pang a borzalmas baj. Ó, mily keserves könnyek 
között vánszorgott haza a charentoni szomorú 
házból. Emlékeztetünk Felbermann lányának em
lékezésére, amint leírja, hogy a vasúti kocsiban 
az elájult mestert milyen nagynehezen lehetett 
csak magához téríteni. Ott állott Ő is, képzeletben
— mint ártatlan szenvedő — Pilátus előtt, várva 
az ítéletet. Ott állott bűntudat nélkül, lelkiisme
retétől feloldottan, — mi lesz a sorsa? Ott állott
— mint Genthon írja — maga a lángoló tekintetű 
nyugalom . . .  Mit jelent egy ilyen alak megterem
tése? A lélek mely mélységéből bukkan fel? Az 
élmények mely poklából születik? Nincs benne
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„magasabb faktor“? Primitív a tárgy felfogása? 
Vájjon milyen magasabb faktort akar Székely 
Bertalan és a tárgy milyen felfogása nem volna 
neki „primitív“? Ha a saját „szimbolikus eljárá
saidra gondolunk, valósággal ujjonganunk kell, 
hogy Munkácsy megőrizte érzése és értelme egy
szerűségét. Ezt a reprodukció alapján is meg lehet 
ítélni, látjuk, milyen nagy érzés és milyen nagy 
gondolat lüktet benne. Még a kompozíció szerke
zetét is megfigyelhetjük a reprodukción, mindkét 
vallásos képén. A Golgotha kompozíciójánál Gen- 
thon hibáztatja, hogy a csoportok szétszóródnak. 
Fülep ezt nevezi akadémiának. Valóban, e szét
szórt csoportképzésnek — a kései barokk művé
szetben — igenis, nagy múltja van. Nagy meste
rek használták. A szemet csoportról csoportra 
vezetve, a tér érzetét keltették fel vele. Ez nem 
hiba, ez egyszerűen: tény. Ha dinamikus hatást 
keres a művész, a zárt egybekapcsolást, a szigorú 
egyensúlyozást nem használhatja. A diagonáíisan 
vezetett csoportokkal a szemet mozgatja, ami a 
drámaiság előidézője. A kivitel jelességén fordul 
meg minden. Ennek megítéléséhez azonban már 
ösmerni kellene magát a képet. A reprodukció 
alapján Genthon azzal vádolja a Golgothát, hogy 
a középteret színpadias elrendezésű tömeggel né
pesítette be. Ezzel állott elő Székely Bertalan is. 
Mint gyakorló művész, fogta magát és megcsinálta 
újra a képet „helyes elosztású középtérrel“. (Mint 
már említettem, ki volt állítva az Ernst-Múzeum- 
ban.) Mi lett Munkácsy hatalmas víziójából? 
A szimmetria ott volt, — a csoportfűzés egységes 
volt, — a drapírozás jó volt, — a rajz biztos volt, 
— de hol maradt a nagy drámai jelenet, minden 
»magasabb“ faktor jelenléte mellett is, az a művé
szet, mely megráz, felemel, lelkűnkbe hatol és 
képzeletünket szárnyaiévá teszi?

Ha Székely Bertalan műve nem akadémia, —

(7) A Munkácsy-kérdés. 97



akkor nincs a világon akadémia, azaz kész formu
lák halott változata.

Munkácsy ellenben csoportjait, egyenkint és 
együttesen, a maga élménytárából emelte ki. A re
produkció alapján is felismerjük és együtt éljük 
át vele lelki mozgalmait. Genthon elítélő véle
ménye ellenséges nézetek visszhangja. Hogy aztán 
„nagy vásznain“ romlott-e a festői előadás is
— mint írja (129. 1.) —, azt ő, ki a képeket nem 
látta, semmikép se jogosult állítani.

A Honfoglalást aligha nézte meg jól, mert ha 
igen, nem állítaná, hogy híjával van a drámai kon
fliktusnak, hiszen sorsa — hogy nem oda került, 
az Országház tárgyalótermébe, hová tervezete volt
— éppen ezért a drámai konfliktusért érte utói. 
A nemzetiségek tiltakoztak, hogy Árpád előtt mé
lyen meghajol a szláv küldöttség vezetője. A sok 
megalkuvásnak Trianon a vége. Ha a Honfoglalás 
a helyén lenne, a kép mély drámai hatást váltana 
ki. A maga helyén nem is jutna senkinek eszébe, 
á la Genthon, panorámáról, körképről stb. be
szélni. Ez Fülep-hagyaték Genthonnál is. Ott, ahol 
megszabadul tőle, ott nemes szavakat talál Mun
kácsy művészetének jellemzésére (132. 1.), ki meri 
mondani — szemben Székellyel —, hogy a rajzos 
kultúra hiánya ritkán érzik művein, helyesen álla
pítja meg, hogy igazi kolorista, hogy színes életet 
varázsol műveire (szemben Székely és Fiilep el
fogultságaival). Sajnos, végül mégis odalyukad ki, 
hogy a végletes és folytonos tusakodás meg
kötözte és „nem tudott a kompozíció és realizmus 
egyaránt csábos hangú nemtői közt választani“ 
(133. 1.). De kérdjük: kellett-e választania? Lehet-e 
egyáltalán választani? Kompozíció és realizmus 
ellentétek-e? Ezt olvashatta ki Fülep zavaros fej
tegetéseiből, pedig van-e olyan realista kép, ilyen 
vagy olyan kompozíciós szkéma nélkül? A sta
tikus hatást kereső absztrahál a harmadik dimen

9 8



ziótól s így kénytelen a síkszerűség kedvéért rit
musát egyensúlyozni, hogy ne mozgassa a szemet 
és nyugodt hatást keltsen. A dinamikus hatást 
kereső — ellenkezőleg — más eszközökkel, átlós 
elrendezéssel, fény- és színellentétekkel stb. arra 
törekszik, hogy a szemet állandó izgalomban 
tartsa, s ezzel érjen el mozgalmas hatást. De akár 
ilyen, akár olyan céllal alkot is a művész, formá
ját komponálnia — összeraknia, felépítenie, harmo
nizálnia kell. Még az úgynevezett „véletlenszerű“ 
hatást keltő mű is titkos törvényszerűségeken 
épül fel. Minden Degas-kép mögött mennyire szi
gorú kompozíció lappang! Már egy 1872-ben kelt 
levelében (célzással a Monet-körre) olvassuk: 
„L’instance, c’est la photographie et rien de plus!“ 
(Lettres de Degas, 6. 1.) Mert Degas a legvéletlen- 
szerűbbnek látszó mozzanatot is tudatosan alakí
totta.

Munkácsy lelkiállapotokat fest, mindig belső 
életeket. Ez baj Genthon szerint, mert így a ké
pet arra használta fel, hogy lélekrajzot adjon, 
ahelyett, — nos, mi helyett? Ahelyett, hogy „a 
lélekrajz lényegült volna át képpé“. Ez megint 
Fülepes csűrés-csavarás.

Erőszak-e, ha lélekrajzot ad a művész? Ha erő
szak, akkor Rembrandt volna a legnagyobb bűnös. 
De mellette még sokan, a legnagyobbak közül, kik 
a formát a lélekrajz kedvéért alakították, Giottó- 
tól kezdve Delacroix-ig. Ha volt valaha művész, 
ki lelke titkos rétegeiből öntötte felénk alakjait, 
soha értelmi alapon (134. 1.), de ösztönösen, fáj
dalmak és megnyugvások között, úgy Munkácsy 
volt az, aki problematika nélkül alkotott, ahogy 
érzése diktálta, „lelkirészegségben“, az ihlet má
morában; „magától jött nála minden“, ahogy a 
fiatal Székely írta naplójában. (Idézve Petrovics 
Eleknek Székely Bertalanról szóló szép akadémiai 
tanulmányában.)
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Elmondhatjuk tehát: ha volt valaha művész, aki
nél a lélekrajz lényegült át képpé, úgy éppen 
Munkácsy az!

Hogy Courbet jelentőségét megsejtette, azt ke
gyesen elismeri Genthon is, — ez érdem? Gen- 
thonnak érdem, mert ilykép „korszerűvé“ vált. 
Pedig Munkácsynak Courbet csak segítőtársa volt, 
egyénisége kifejezéséhez osztok, az, aki hozzá
segítette az eszközök megtalálásához, amire ő, 
hazatérve Münchenbe, Leibl figyelmét is felhívta, 
s mi lett a vége? A német kritika észrevette az 
ilykép előálló közösséget és sietett azt Munkácsy 
ellen kihasználni. Ismétlem, csak később, sokkal 
később, a századforduló idején emelték a németek 
Leiblt hirtelen Munkácsy fölé, hogy ilymódon ve
zekeljenek vele szemben elkövetett régi bűneikért. 
(Képzelem, mint undorodott ettől Leibl?) Erről 
szól Munkácsyról írt kis könyvem egy egész feje
zete. Nagy munka volt, míg az ellenséges, irigy 
német kritikát, főleg imént elhunyt vezérüket, 
Meier- Graefet, meggyőztem ennek az állításnak 
történelemhamisító jellegéről,61 de azért ez az 
állítás Genthonnál is kísért (135. old.). „Leibl ko
rai műveinek merész foltszerkesztésével hatott 
Munkácsyra“ — írja, mintha csak Székely fent 
ismertetett kritikáját ösmerné! — Merész folt- 
szerkesztésével? Leiblnek vájjon melyik fiatal
kori művében van ilyen „merészség“? A kritiku
sok  foltszerkesztése olyan merész? Hatott a 
Siralomházra., hol? Miért nem vette ezt észre 
maga Leibl? Miért írta hozzá, a Siralomház láttán, 
azt az elragadtatott levelet, melyből Courbet tet
szése is kicseng?

Ezzel szemben Genthon szerint Bastien-Lepage 
egy „rezdülésnyit“ sem hatott Munkácsyra. 
A Honfoglalás az átfestés előtt egyenesen Bas-

61 Lázár, A fiatal Munkácsy, 3. fej. Munkácsy és Leibl. 
131. 1. Közlöm itt is Leibl levelét a 155. 1.
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tien-Lepage szürke tónusában volt írva, amit a 
Salon kritikusainak egy része, mint a plein-airrel 
való sikertelen megalkuvás példáját, kifogásolt is, 
joggal, mert 1894-ben, tíz évvel Bastian-Lepage 
halála után, Monet pleinair sorozatai idején, a 
formát szétbontó pleinair is bevonult már a Sa- 
lonba., Munkácsy félénk megalkuvását tehát jog
gal lehetett kifogásolni.62 Belátta és még azon a 
nyáron át is festette a képet, visszatért az ő bár
sonyos koloritjához. Ilykép újra nem lett kor
szerű. De megmaradt Munkácsynak.

Ha korszerűség annyit jelent, hogy minden mű
vész köteles a maga idejében felszínre vetett mű
vészi problémához alkalmazkodni, magát hozzá 
idomítani, akkor a kaméleonszerűség volna a leg
nagyobb kvalitás. Pedig ez — ezt könnyű be
látni — nem igaz.

Munkácsy a maga leikéhez illőnek találta a sö
tét tónusfátyolt, a Rembrandt—Courbet-sorba te
hát nyugodtan beállhatott, mert a tónusfátyolt a 
maga nyelvén fejezhette ki, később derűsebbé, 
sötétebbé, világosabbá, mélyebbé hangolhatta, úgy, 
ahogy érzése az adott esetben megkívánta.

De ha lelkében nem visszhangzottak a kacagó 
érzések, ha tehát a napsugár fénye és ragyogása 
bántotta ellentétek közt hánykodó romantikus lel
kének valóságképeit, ha a napfény formafelbontó

62 A fiatal francia kritika 1894-ben már Bastian-Lepage 
„akademizmusáról“ beszélt. A  második impersszionista nem
zedék — Monet vezérlete alatt — ekkor már jóval vakmerőbb 
megoldásokra jutott. „Bastian-Lepage — beszéli Proust (Ma
net, Souvenir, Paris, 1903) — mikor a római díjtól elesett és 
kétségbeesve bolyongott Párizs utcáin, betévedt egy Manet- 
kiállításba, meglátta a Balcont, ami úgy hatott rá, hogy el
határozta: el fogja felejteni mindazt, amit az akadémián 
tanult.

— Ez igaz — mondta Manetnek Bastian-Lepage tanára, Ca- 
banel —, de szerencsére nem nagyon felejtette el.

— Igaza van Cabanelnek, Bastian nem eleget felejtett el 
— vágta rá M anet. . .  (126. 1.)
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erejétől féltette a maga formáinak plasztikáját, 
baj-e az, ha mellőzte az impresszionisták plein- 
air problémáit? Baj-e az, ha a maga romantikus 
realizmusához hű maradt? Egész sora a magyar 
művészeknek és íróknak ebben a sajátos vegyü- 
letben talált önmagára, ahogy azt már majd egy 
fél század előtt Bródy Sándorról írtam: „Bródy 
Sándor (is) romantikus realista“.63 De írhattam 
volna Peteleiről, Gárdonyiról, sőt már Jósikáról 
is, szinte azt mondhatnék, ez a hajlamosság mé
lyen a magyar lélekben gyökeredzik.

Mennyire más azonban ez a romantika, mint 
Zoláé, a naturalistáé (pedig alapjában ő is roman
tikus reálista), ki egyre szimbólumokká nagyítja 
a valóságot, a kertet, lokomotívot, várost, napot, 
stb. s mialatt a képzelet szerepét — elméletben — 
a gyűjtésre és emlékezésre szorítja, gyakorlatban 
a valót álomszerű ábrándképekké  nagyítja. Ez 
távol áll a magyar lélektől. Munkácsy „lelki részeg
ségben“ élt, ami a valóságnak tragikus színt adott, 
s drámai hangulattal öntötte el minden alkotását. 
Mélyen álomszerűvé tud tenni Szinyei is egy egy
szerű nyári kirándulást. Mennyivel hidegebi? Ma
net hasonló tárgyú képe.

Köteles-e a magyar művészet minden külföldi 
művészeti áramlat sorába beállani, mégpedig azon
nal, anélkül, hogy egyes ítélkezők a korszerűtlen
ség bélyegét rá ne süssék?

Vájjon korszerűek voltak-e az angol prerafae- 
listák? Nem. De angolok voltak.

A romantikus realisták nem haladtak idegen 
nyomokon, csak a magukén. Ez baj? Genthon 
egész könyvén végig egyre azt a kérdést veti fel 
művészeinkkel szemben: korszerűek voltak-e?
Paál Barbizonban kinőtt francia társai sorából. 
Baj? Szinyei ab invisis lett plein-air probléma
kereső. Baj?

“s Lázár, A tegnap, a ma, a holnap. 1896. I. kötet, 173. 1.
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A kérdés nincs is jól feltéve.
Az igazi művész megítélésénél nem az a helyes 

mérték, beleáll-e menten minden európai művészi 
áramlatba, hanem csak az, hogy megtalálja-e a 
kapcsolatot azzal, amelyikkel rokon? A kor nem 
egyirányú, nem egyetlen áramlat sodorja. A két 
képzeletstruktúra számtalan árnyalatban bukkan 
fel. A magyar művész feladata, már tudniillik, az 
igazi teremtő magyar művészé, az, hogy élő és ele
ven legyen, nem pedig az, hogy a régi vagy idegen 
formákat ismételje, taposómalom nem lehet a ma
gyar művészet ideálja. Az igazi művész az európai 
áramlatokkal egy nyomon halad, de magyar rit
musával elüt tőlük és friss és új formákkal áll elő. 
Ezt régi formulák kintornázásával el nem érheti.

Korszerűnek lenni — kevés; időfölöttinek kell 
lennie az igazi művészetnek; mint ahogy az a 
Tépéscsinálók (hogy csak egy példát emeljek 
ki Munkácsynál), a Majális (Szinyei), az Erdő bel
seje  (Paál), öreganyám  (Rippl-Rónai), Kertben  
(Ferenczy) és a többi nagy magyar (halott) mester 
minden olyan alkotása, m elyet a szíve lüktetésé
nek ritmusára festett, (hogy csak halott művé
szekre hivatkozzam).

Csakis az ilyen alkotásokra gondolva mond
hatjuk el a magyar művészetről, hogy az európai 
művészet kiegészítő része.

Sokkal rövidebben végezhetünk azokkal az 
összefoglalásokkal, melyek újabban jelentek meg 
s amelyek persze nem kerülhették ki, hogy Mnn- 
kácsynak kisebb-nagyobb fejezetet ne szentel
jenek.
Péter András kritikája.

A íeghangosabb a Péter Andrásé.64 Ö is Fülep 
alapján áll, de sajnálja, hogy alapos monográfia

64 Péter András, A magyar művészet története. II. 124— 
131. 1.
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nem állott rendelkezésére (kivonatolás céljából). 
Hamis fejlődéstörténetet ad: a Lakodalmi hivoga- 
fókról írja (melyet, mivel lappang, csak reproduk
cióból ismerhet): „a késő romantikusok óvatos és 
precíz modorában“ készült — romantika és óva
tosság! Münchenben Leibl, Párizsban Courbet 
hatott rá: a problémát így oldja meg, szóval nem 
Munkácsy — ki 1867-ben látta Courbet oeuvrejét 
Párizsban — hozott hírt Colurbetról Leibnak (ez 
a tény), hanem Leibl révén ő jutott Courbethez, 
mikor pedig Leibl is ab invisis kísérletezett (1868- 
ban) a tónusfestéssel (Munkácsynak Münchenből 
való távozás után), Munkácsy és mások leírása 
alapján.

De hát ez mellékes, mondja, mert hiszen Mun
kácsy valójában se Leiblt, se Courbet-t nem ér
tette meg, kik literatúraellenes hűvös festők, szem
ben Munkácsyval, aki merő novella, harsogó szí
nekkel, darabos brutalitással. Ez a Siralomház 
népszerűségének titka. Hát látta-e az író a Sira- 
lomház&t? Hol van azon harsogó szín, darabos 
brutalitás?! Mindenki, aki a Szépművészeti Mú
zeumban ott állott e kép előtt (e másodpéldány 
előtt!), ellenőrizheti Péter állítását (Az azonban 
szemmel látható, hogy Péter itt egyszerűen Meier- 
Graefe visszhangja).

Ha egy kissé alaposabban megfigyeli Mun- 
kácsyt, észrevehette volna, hogy milyen nagy ha
tással volt rá ez a Courbet-kiállítás, az 1867-i pá
rizsi látogatása után. íme, hazaérkezve Párizsból 
Münchenbe, azt írja pécsi unokahúgának (1868 
februárjában), hogy a nyáron hazalátogat, „Akkor, 
hacsak egy napra is, megyek Pécsre, megnézem 
Ilkát az új fökötőben .“

Csakugyan festett is egy képet A menyasszony 
öltöztetését, melyen éppen az új főkötőt teszi a 
leány fejére az anyja. Körülötte jobbra négy-öt
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alak, és mind nézik a szép leányt, kis húga jobb
ról a lócára dől nagy bámulatában. Ezt a jelenetet 
— francia környezetben — Courbet is megfes
tette, ott volt ez a kép Párizsban is La Toilette 
de la mariée (1864-ben festve), a barakkjában, me
lyen a menyasszony tükörben nézi magát, mialatt 
társnői öltöztetik, ott szorgalmatoskodnak körü
lötte vagy tíz-tizenketten. A baloldalon van egy 
alak, amint háttal a nézőnek áll és társával az 
ágyat veti. Ez Tizian firenzei urbinói Vénuszának 
hátterében, a menyasszonyi ládába rakosgató, tér
delő leány mozdulatára emlékeztet. íme, a nagy 
naturalistának művébe mint belejátszanak klasz- 
szikus emlékek is! Munkácsy az ötletet felkapta. 
Mikor Pécsről híre jön, hogy húga férjhez ment, 
vizionálja az új fejkötő felpróbálásának jelenetét, 
ahogy Courbetnál is látta. De a témán kívül mit 
sem vesz át belőle. A maga alakjaival dolgozik, 
őket variálja. A figyelés, a lelki megmozdulás, az 
izgulás, az öröm, a csudálkozás érzelme foglalkoz
tatja képzeletét újra. Hű önmagához. Lelkében 
mindent önmagához hasonít. Munkácsy marad.

Péternek persze ez is novella, Courbet ellenben 
„hűvös festő“, irodalommentes tárggyal, — látjuk, 
milyen alapos állítás ez is! Később még cifrábba
kat is ír:

A Siralomháznál ugyan még nem olyan felüle
tes — írja —, mint később, mikor már csak 
„bizonytalan emlékképeit“ használta fel. Mun
kácsy r ól állítja ezt, aki minden kompozícióját 
előbb szénnel természetes nagyságban rajzolta fel 
(egy pár darab ott látható a Szépművészeti Mú
zeumban, az Olvasóteremben), aztán minden 
egyes alakjához számtalan tanulmányt festett 
(csak Budapesten ismerünk belőle néhány tucatot), 
hogy a vázlatkönyveiben lappangó sokezer kere
sésről ne is beszéljünk! Hát szabad-e ilyen valót-
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lan állításokkal, mondjuk akárcsak egy derék, be
csületes embert is így lekicsinyelni?

Későbbi műveiben — folytatja tovább — egyre 
csökkentek még ezek az álértékei is, s Fülep után 
szabadon, azt hibáztatja, hogy a kompozíció biz
tonsága nála egyre jobban megbomlik és a részlet
rajz megnövekszik. A Honfoglalás már roncs, az 
ábrázoló részletek (ruha, fegyverzet, stb.) túl van
nak hangsúlyozva, az Ecce Homoról nem is lehet 
beszélni. Munkácsy életművében csak az arc
képek és a virágcsendéletek az igazi értékek. 
Mivel „autodidakta volt és csak ösztönterületekre 
reagáló művész“, nem csuda, ha rá hagyta magát 
vétetni a történeti zsánerfestésre. Az se baj, akár 
tette, akár nem, nem hatott senkire, a magyar mű
vészekre sem. Szóval, egy hatás nélküli, jelenték
telen, elég ügyes festő.

Eddig Péter. Kétkötetes Magyar művészettör
ténetében  ilyen képet festett Munkácsyról. Kell-e 
erre több szót vesztegetni?

Majd megfelel rá az idő.85
Divald Kornél kritikája.

Csak röviden érintsük Divald Kornél kis össze
foglalását,68 melyben Munkácsyról egy oldalon 
emlékezik meg. Megemlíti, hogy a „technikán nem 
uralkodik oly korlátlanul, mint Zichy“. Melyik 
technikán? A festésen? Zichy festészetéért még ő 
maga se tudott lelkesedni. Hogy lehet tehát ezt a 65 66 *

65 Megállapítom hogy már Y bl Ervin a Magyar M űrészei
ben  (VII. 307. I.) megjelent kritikájában rámutatott Péter 
András Munkácsy-kritikájának vaskos tévedéseire, s kifejtette, 
hogy nem lehet Munkácsyt csak az impresszionizmus optikai 
mértékével mérni, mert Munkácsy inkább lemondott egyes 
festői eredményekről, csakhogy megmentse a mélyebb ember
ábrázolási lehetőséget.

66 Divald Kornél, Magyar művészettörténet. (Szent István-
könyvek. 47. sz.)
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két mestert így szembeállítani? Pedig egyébként 
lánglelkü és mintaszerű (!) rem ekei vannak, sőt 
tájképei „a barbizoni iskola remekeire emlékez
tetnek“. Emlékeztetnek? Ez jó. Ez igen jó!
H cklcr Antal kritikája.

Aztán Hekler Antal (szül. 1882) szép kis köny
vében67 Munkácsyt a legnagyobb magyar festő
tehetségnek nevezi és megállapítja, hogy dicséret
ben és gáncsban egyaránt volt része s ideje volna 
a „Munkácsy-kérdés gyökeres revíziójával“ elő- 
állani. Bizony, ideje volna!

Hekler szerint „egészen bizonyos“, hogy nem 
vászonóriásai képviselik Munkácsy valódi nagy
ságát, — miért volna ez olyan egészen bizonyos? 
Látta őket? (Ismétlem: szül. 1882.) A kortársak, 
a kiváló műbírálók, akik ott voltak a vászonóriá
sok kiállításain, látták. És máskép vélekedtek.GS 
A reprodukciók alapján Hekler azt állítja, hogy 
az elrendezés ezeken a képeken bántóan szín
padias, míg Petrovics Elek szövegét idézve, el
ismeri, hogy csoportosítása világos. Nem érzi-e a 
két állítás ellentmondását?

Mikor pedig felsorolja kiváló alkotásait, a listá
ban benne van a Zálogház, melyet nem ismerhet, 
de hiányzik a legszebbek egyike, a Tépéscsinálók, 
melyet ismerhetne. Elismeri, hogy bár külföldön 
élt, magyar maradt, amit az igazol, hogy a magyar 
fajnak nagyszerű, drámai erejű jellemrajzát adja 
(ez irodalom is lehet), s a nehéz aszfaltos színek 
sötét lobogása a magyar érzésben és tempera
mentumban gyökerezik (de akkor Courbet volna 
a legmagyarabb festő).

07 H ekler, A magyar művészet története, 1935.
68 Halmi Artúr beszéli: „New-Yorkban gyakran látom a 

Miltont. „Megdöbbentő remekmű“. Márk Lajos is annak 
tartja, ök látták a képet. Akik elítélik, nem látták.
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Ybl Ervin kritikája.
Végül Ybl Ervin „Az utolsó félszázad művé

szete“ c. művében néhány találó sort szentel Mun- 
kácsynak is. „A realista festői előadást erős lélek
tani jellemzéssel és komponálással kapcsolja 
össze. . .  Ezért nevezik őt teatrálisnak annak az 
iránynak a szószólói, akik a komponálást, a pszi
chológiai jellemzést a képírásból teljesen szám
űzni akarják.“ Igaz, de hozzátehette volna, hogy 
azok is kifogásolták (Székely, Fülep), akik a kom
ponálás hívei. Érdekes jelenség, hogy a tiszta fes
tői érték és a tiszta érzelmi alakítók barátai egy
aránt nekiesnek Munkácsynak, ki pedig a szem 
gyönyörködtetésére s az indulatok felkeltésére 
egyaránt törekedett. Pour étre peintre, ayez du 
coeur et de la couleur — írta egy nőismerése albu
mába. Tehát, legyen szíve (érzése), — aztán szó
laltassa meg és ne vonalakkal, hanem színnel, 
festve rajzoljon. Ez Munkácsy esztétikája.

Hét évvel ezelőtt (1927) az elolvadt Munkácsy- 
szoboralap újból való megteremtésére a Képző
művészek Egyesülete egy Munkácsy-albumot adott 
ki, gyenge kiállításban, nem is volt meg a kellő 
sikere. Pedig a kötethez Petrovics Elek meleg elő
szót és Ybl Ervin tartalmas tanulmányt írt, mely
ben felhevülten kérdezi, hogy lehet Munkácsy al
kotásait „kevesebbre becsülni“, mint a csupán szín
hatásokkal beérők művészetét? Szembeszáll ő is 
Meier-Graefe állításával, ki a Siralomház vázlatát 
többre értékelte a kiérlelt műnél. Kár, hogy 
Munkácsy fejlődésére döntő hatást gyakorolt 
mesterek közé újra beiktatja Leiblt (sőt Ribot-t) 
— mért kell ezt a legendát folyton felmelegíteni?
Kállai Ernő kritikája.

Kállai Ernő „Üj magyar piktura“ c. művében, 
mely az expresszionista művészet himnusza, be
vezetésképen Munkácsyról is megemlékezik, ke-
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resve benne, hogy miképen nyilatkozik meg ma
gyar jellege?

Munkácsy festőiségét a Siralomházban, Milton
ban  inkább megtalálja, mint a nagy Krisztus
képekben (melyeket persze ő sem ismer). Mun
kácsy kétéltűsége, realizmus és kompozíció kö
zött, „melyet Fülep Lajos olyan kitűnően jellem
zett“ — mondja az író —, általában magyar hiba. 
Igen sokan jártak úgy, hogy az európai áramlatok 
forgatagába kerülve, nem tudtak tájékozódni és 
elveszítették lábuk alól a talajt. Munkácsy rapszó- 
dikus rögtönző festőiségét hosszú lélegzetű histó
riákba ölte, melyeket nem tudott organizálni, cigá- 
nyos temperamentuma azonban izgató. Míg állí
tásának egyik fele Fülep, a másik fele egy német 
író, Meier-Graefe szolgai visszhangja, ez írta, 
hogy Munkácsy ist ein starkknochiger Goya der 
Puszta, hogy ein Courbet auf ungarische Art,™ 
úgyhogy Kállai Munkácsynál csupán csak (!) a 
temperamentum kifejezését ösmeri el. (De mi min
dent ösmer el — képzelem — Picassonál!)
Szabó László kritiká ja .

Szabó László „Magyar festőművészet“ c. kis 
arcképsorozatában az utolsó képet Munkácsynak 
szenteli nagy megértéssel s megjósolja, hogy a 
műtörténet egykor még csodálkozással fogja fel
fedezni. Elbeszéli életét, kisebb adathibákkal (pl. 
nem Leonardot fedezte fel 1867-ben Párizsban, 
hanem Courbet-t; a „Részeg ember hazatérését“ 
mégis csak megfestette, ott látható az a Szép- 
művészetiben.) A szalonképekről többet lehet 
mondani, minthogy becsületesen megfestett ké
pek; bizony nem fogott ő mindjárt a képbe, ma 
már igen jól tudjuk, hogy igen sokáig viaskodott, 
elméjében és vázlatkönyve előtt, a megfestendő 68

68 M eier-G raefe, Entwicklungsgeschichte der modernen 
Kunst. 2. kiadás, II. 309. 1.
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képpel. Ellentétben a legtöbb újabb megítélőjével, 
kik a kompozíciókkal szemben tájképeit emelik 
ki, Szabó lebecsüli őket. Mindkét felfogás hely
telen. Hiszen ha azt mondhatnók: chacun ä són 
goűt! Ha tudnillik ebben a szembeállításban nem 
foglaltatnék bizonyos gúnyos vagy személyeskedő 
él, vagy legalább is egyoldalú ítéletforma, az t. i., 
hogy a szellemileg alacsonyrendű művész a ke- 
vésbbé nagy szellemi erőkifejtést követelő tájkép
festésben volt csak jól Hogy csak a kisebb zsá- 
nerben (a tájképben) tudott kielégítőt adni. . .  De 
vájjon a csupán csak tájképfestő Paál alacso- 
nyabbrendű szellem-e? A zsánereknek ez a hierar
chiája — a barokkidők francia akadémiájának ez 
a csökevénye — már régóta megdőlt. Nem a zsá- 
nereken, hanem formális (művészi) értékükön for
dulhat meg az értékelés.
Rózsaffy Dezső átértékelése.

Utoljára hagytam azt az új átértékelőt, aki 
egyenesen erre a babérra pályázik, Rózsaffy  
Dezsőt, aki Petrovics Elek tiszteletére kiadott 
emlékkönyvben az „Igazi Munkácsy“ megállapítá
sára vállalkozik.70

Tulajdonképen a Gazette-ban megjelent, fent 
ismertetett tanulmányának szélesebb kifejtése ez, 
az ott elvetett mag kinőtt, az ott már érintett 
„melléktermékek“ „főtermékekké“ vannak átérté
kelve, hogy ilykép Munkácsyból csak egy ügyes 
festőt, a Manet—Monet—Renoir-sor mögé állított 
petit maitre-t csináljon.

Mindenekelőtt megállapítja, hogy fiatalkori mun
káiból kell kiindulnia, amelyekkel én 1908-ban, 
Felvinci Takács Zoltán pedig 1924-ben,71 s be-

70 A dolgozat (francia fordítással) különlenyomatban is 
megjelent.

71 Felvinczi Takács  Zoltán, Jegyzetek Munkácsy ifjúkorá
hoz. (Szépművészeti Múzeum Évkönyvei. III. kötet.)
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hatóbban 1925-ben újra én foglalkoztam (Az ifjú 
Munkácsyban). Rózsaffy nem igen tér el meg
állapításainktól, csak azt hangsúlyozza, hogy 
eleinte egyszerűbb volt, mint később. (Hát persze, 
hogy az egyszerű témát máskép fogta fel, mint 
a nagyobb feladatot magában foglaló Krisztus
képeket.) Azt is megállapítja már itt is, hogy az 
elbeszélő részleteket halmozza, ami alapvető 
hibája. Egyébként a Siralomházig fejlődésmene
tét az általam vázolt szemszögből írja le.

Amiben ellentmond, az a Siralomház vázlatának 
a kész kép fölé emelése. A vázlaton nem zavar a 
sok alak, írja. A képen zavar? A mesteri csoport
fűzést lekicsinyli.

Itt Meier-Graefe hatása alatt áll. Meg kell álla
pítanom, hogy sok impresszionista szellemben fej
lett festőnk (többek közt Csók István is) így véle
kedik. A fiatal Munkácsyban behatóan kifejtet
tem ellenvéleményemet. Itt csak utalok rá, — 
semmikép sem látom be, hogy a csoportfűzés za
varna, hogy a kész képen népszínműi alak volna 
a betyár, szemben a vázlattal, hol az alak magába- 
roskadt. A vázlat — vázlat, valami hiányzik be
lőle, a kész kép bevégzett egész.

Rózsaffy aztán felfedi képei egy nagy sorának 
titkos vázát, melyet gyakran ismétel (baj ez? — 
hiszen folyton változtat). A képsíkkal párhuzamo
san elhelyezett asztal körül építi fel rendesen a 
csoportját — a Tépéscsinálóknái azonban szem 
elől téveszti a hatás egységét s a fejek és alakok; 
elhelyezése az asztal körül mesterkélt. Rámutat
tam fentebb a titkos vonalvezetésre a két csoport 
egymás mellé állításában, mely az emelkedés és 
esés largójában hal el. Ez nem volna egységes, ez 
mesterkélt hatás? Rózsaffy ezt a felfogást Dela- 
roche-Pilotyra vezeti vissza, miért nem Tintoret- 
tóra? Hiszen már Tintoretto Utolsó vacsoráján  is 
(Velence, S. Simone Grande) találkozunk a két
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csoportra osztással, csak fordítva. Jobbra van a 
háromszög és balra a téglány, — a fejek ritmusos 
elhelyezésének elvét is érezzük, csakhogy a Tin- 
torettóé elevenebb, mozgalmasabb, Munkácsyé 
összefogottabb. Ezt az elvet variálja a Scola di S. 
Roccóban, hol Tintoretto csoportfüzése is össze
fogottabb. Munkácsynál ez az elhelyezés nem 
akadémikus ízű, mert nem átvétel, erre őt a jele
net élénk vizionálása vezette. De gondolhatunk 
Courbet hatására is, ki a vízszinteseket a merő
legesekkel egyensúlyozta, mint azt a L’atelier-n 
látjuk, melynek baloldali csoportfűzése a Siralom
házon cseng vissza, míg a figyelés lélektani moz
zanata (a Tépéscsinálók pszichológiája) a középső 
csoportot élteti. Mint Bécsben Knaus Taschen- 
spielerje, úgy Párizsban Courbet művei előtt döb
bent rá Munkácsy ennen lelkére. A lélektani jel
lemzés erején csodálkozott ezek előtt a mesterek 
előtt. Hiszen az ő művészi ábrándjának is ez a 
titkos gyökere. Látjuk, hogy ez nála eredendő 
tulajdonság, a Regélő honvédőt Gerendáson fes
tette (1863), mielőtt Pestre jött, — s a lényeget itt 
már súrolta.

Ezért a szellemi rokonságért választotta ki 
Knaust és Courbet-t. Lett belőlük egy harmadik, 
ő  maga.

Annál érdekesebb ez a jelenség, mert bizony 
Gerendáson nem láthatott Tintorettót. De — tud
juk — Szamossy sokáig élt Velencében, hol máso
lásból tartotta fenn magát s a fiatal Munkácsy a 
Tintoretto-hatást így — kerülő úton — kaphatta. 
Szóval érintkezett ő a nagy mesterekkel, ezt több 
esetben ki lehet mutatni, de mindig ösztönösen, 
sohasem akadémikus utánzás, szabályok betartása 
révén. E meggondolások után igen furcsán hat, ha 
Rózsaffy vádjait olvassuk.

Az első erős vád: Munkácsynak nincs élénk 
képzelőtehetsége, ezért a részletek kiszakadnak,
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például a Zálogházon, ahol az alakok nem függ
nek szervesen össze. De a Tépéscsinálóknál? 
A Krisztus Pilátus előttön? A Honfoglaláson? 
Nem kellett ezek vizionálásához élénk képzelet?

Azután végigfut életkörülményein, s helyesli, 
hogy közvetlen élményként szalónképeket fest, s 
most jön a felfogásának alapvető szempontja: 
ezeknél egyes részek a legnagyobb impresszionista 
mesterek ecsetjéhez méltók. Ez nála a dicséret 
teteje. Én ugyan csak méltányolom az impresszio
nista festést, de mélyen hibáztatom, ha ezt tartja 
valaki az egyesegyedüli igaz értéknek.

Nem ez a helyes szempont. Hiszen vannak 
Tiziannak is olyan részletei, sőt Michelangelónak 
is, Raffaelnek is, melyek a legnagyobb impresszio
nista mester ecsetjéhez méltók, ami csak azt mu
tatja, hogy mindnyájan elsőrangú festők, pedig 
egyik se impresszionista. Az volt-e Munkácsy? 
Akart-e az lenni?

De mást is kérdezhetünk: Azokban a részletek
ben, melyekben például Raffael vetekedik a leg
nagyobb impresszionista mesterekkel (például néz
zük Szent Péternek a börtönből való kiszabadu
lásán a felhők közt bujkáló hold fényének remek 
küzdelmét a fáklyafénnyel), e világítási hatással 
akart-e Raffael impresszionista hatást kelteni? 
Eszeágában se volt. Egy élménye ihlette meg s 
egyszerűen megőrizte az optikai egységet. Dehogy 
gondolt ekkor „impresszionizmusra“. Vagy Tizian! 
A dogepalotában levő Grimani dogé a hit előtt 
térdel című képéről megjegyzi Ruskin: „Az utazó, 
ki megszokta Turner homályos ecsetvezetését 
gúnyolni, figyelje meg e kép hátterében a távoli 
Velencét ábrázoló részlet festői modorát.“ (Ve
lence kövei, III. 314. 1.) Tehát impresszionista mó
don festett Tizian is? És csak ott jó? Ilyesmit lát
hatunk néha Munkácsynál is. Most jön egy im
presszionista ízlésen nevelkedett kritikus és kegye-
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sen elismer nála egyes részleteket, melyekben 
egyezik az impresszionistákkal. Ez legyen az igazi 
Munkácsy?

És ezt is hogyan fejezi ki: amely részletet el
ismer, az „külön kép a képben, valóságos remek
mű“ (a többi akár el is maradhatott volna!). Sze
gény Munkácsy! Már Székely Bertalan lesajnált 
és lesvindlerezett, mert nem tudtál egyebet, csak 
modelleket lefesteni, a kompozícióról fogalmad 
sem volt; jött Fülep és lesajnált, mert nem tudtál 
mást, csak álkompozíciókat összetákolni s most 
felfedezik az igazi Munkácsyt, aki néha egy-egy 
festői részletben remeket alkotott, bizony jobb 
lett volna, ha a többit meg se festette volna, úgy
sincs semmi értéke. Valójában ugyanezt kifogá
solja Rózsaffy is, az egyszerű kompozíciók hiá
nyát, csak reprodukcióból ismert képei alapján, — 
s abban látja Munkácsy tragédiáját, hogy ezt a 
sok szalónképet festette, festette legnagyobbrészt 
úgy, hogy a részleteket fölösmódon halmozta, 
műkereskedői rendeletre. Ezért festette a Krisz
tus-trilógiát is s lett belőle „a nagy vallásos kom
pozíciók színészien ágáló, virtuóz megfestője“. 
„Az idő kimondta szavát fölöttük.“ Az idő? 
A német kritika és magyar csatlósai.

Nos, az igazság Rózsaffy szerint az, hogy Mun
kácsy remek részletfestő. Az elvont témájú, sok 
alakos és nagy terjedelmű képeknél tanulmányai 
többet érnek.

Látta-e a nagy terjedelmű képeket az író? Nem 
látta. Mire alapítja nézetét? Reprodukciókra. Mi
kor volt lehetséges ez az eljárás? Csak ma. A né
metek legalább tagadták, hogy nem látták a képe
ket, sőt az egyik, a Lübke-kézikönyv átdolgozó ja, 
egyenesen hivalkodik vele s úgy tesznek, mintha 
mind Amerikajárt ember volna, elsősorban Meier- 
Graefe. Pedig nem mondanak igazat. De ők Leibl- 
nak akarnak — kései — igazságot szolgáltatni,
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szemben a Munkácsy sikerei idején firkáló német 
kritikusokkal, kik Leiblt akkor semmibe sem vet
ték s így a mosdóvízzel a gyereket is kiöntik. De 
magyar kritikus hogyan mehet bele ebbe a csúf 
játékba?

Nincs jogunk Munkácsyról végleges véleményt 
mondani. Egyikünk se látta nagy munkáit. Azt 
pedig nem hiszem, hogy a XIX. század negyedik 
negyedében (1880—1884 között) egész Európában 
ne találkozott volna hozzáértő ember (művész?!), 
az egy Székely Bertalanon kívül, aki ne ismerte 
volna fel azokat a hibákat, melyeket ma csak úgy 
könyökükből ráznak ki írók és művészek egy
aránt, noha a képeket nem látták. Puszta repro
dukciók alapján.

Ha Cochin, kora elismert kritikusa, azzal kezdi 
a Le Franqais-bán (1878) kritikáját: „Les Magyars 
peuvent étre fiers aussi d’un artiste comme Mun
kácsy“, — 47 év múlva a magyar kritika feladata-e 
lerángatni arról a polcról, hová kortársai emelték?

Mit kritizáltak a kortársak? Kifogásolták sötét 
tónusharmóniái egyformaságát, de ha ma nézzük 
meg sötét, korai képeinek mesteri festését, mi 
már nem követeljük a világosfestést olyan lihegve; 
— sötét vagy világos, mindegy, a lényeges a ne
mes festés. De a kortársak a Milton előtt állva, 
elragadtatásukban is feltették maguknak a kér
dést, hogy mi az, ami annyira megkapja lelkűket? 
És azt felelték: c’est Tart profond de la compo- 
sition. Ma épp ezt, alkotásai egészét kritizálják. 
Kritizálják fotográfiák alapján. Ha a kép előtt 
állanának, a kompozíció egységét a nemes festés 
révén felösmernék.

A vázlatokat, főleg a tanulmányokat, melyeket 
ismer, Rózsaffy is agyba-főbe dicséri, mert rajtuk 
megérzi a nemes festést. De hogy Munkácsy ezek 
alapján csupa melodrámát csinált volna és elvesz
tette volna bennök a szép morceaut is, — nem
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lehet elképzelni, ha látjuk, hogy a Siralomházhoz 
készült tanulmányokat milyen mesterien hasz
nálta, dolgozta fel, mennyire emelte értéküket a 
kidolgozásban. A Szépművészeti Múzeumban min
denki tanulmányozhatja ezt, noha, ismétlem, hogy 
a Siralomháznak a Szépművészeti Múzeumban 
lévő példánya jóval későbbi másolat, az eredeti 
Filadelfiában van, a Wilstack-múzeumban. Állító
lag az 1878-i párizsi világkiállításra festette meg, 
mert Wilstack özvegye nem engedte át Filadelfiá- 
ból a képet s így emlékezetből (fotográfia alap
ján) másolta vagy talán másoltatta, önkényes szí
nekkel. De az is lehet, hogy csak 1879 után készült, 
mint fentebb írtam. Nem is érezni rajta eléggé a 
pillanatnyi ihlet remegését, főleg azt nem, amiről 
Leisten német festő beszél, aki a képet még Düs
seldorfban, Consen műkereskedő kirakatában 
látta, a „fényes, nedvdús, teljes színtónusokat“. 
(Ilges, M. v. Munkácsy, 95. 1.) — Hivatkozom 
azonban, mint döntő érvre, a Tépéscsinálókra. El
vesztek ott a szép részletek? Micsoda zománca 
van ott a színeknek? Micsoda remek tónusfátyol 
borul az egészre?! És aki ismeri a Milton kisebb 
színvázlatát (budapesti magántulajdonban), az 
könnyen beleképzelheti magát a nagy kompozíció 
csodás színvilágába, melytől festők és műbarátok, 
kortársai, egyaránt olvadoznak. (Akik a képet t. i. 
látták! Halmi, Márk.)

Miért dicséri azonban Rózsaffy ily hangsúlyo
zottan csak a tanulmányokat? Mert impresszio
nista ízléséhez közel állanak, sőt még azt is észre
veszi, hogy maga Munkácsy is közel áll itt Manet- 
hoz. Elfelejti, hogy Munkácsy és Courbet, Manet 
és Courbet közt erős a kapcsolat, hogy Manet is 
Courbet-ból indult ki és csak Velasquez, Goya, 
Hals révén evezett át impresszionista vizekre és 
hogy nem egyszer később is visszatért, például a 
Bon bock-ná\, a Courbet—Hals-féle látásmódhoz.
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Ezekután érthető, hogy érezhető a rokonság Mun
kácsy és Manet között (Courbet-n át!), főleg a 
hetvenes években. Ezt a rokonságot élénken bizo
nyítja a nemrég a Szépművészetibe került Mun- 
kácsyné arcképén  a szürke ruha kezelése. Ezt nem 
vette észre Rózsaffy, de a br. de Marches-arc- 
képen nemcsak ecsetkezelésének közvetlenségét 
látta meg, hanem ecsetkezelésének impresszionista 
módját is: hiszen itt az optikai kép egységét is 
megfogta, mint a Paál-arcképen, s nem egy tanul
mányfejen, ahol színnel rajzolt, ahol foltba van 
letéve nála is minden, mint ahogy azt Velasquez— 
Manetnál látjuk. Mi ez? Manet hatása? Mert 
Munkácsy aligha tanulmányozta Velasquezt. De 
hátha ösztönös meglátás?

Ismétlem, a zsenitől még ez is kitelik.
Ha Rózsaffy azt mondja: nekem  ez az igazi 

Munkácsy, én, aki az impresszionista kultúrán 
nevelkedtem, itt tudom őt legjobban élvezni — 
mi azt feleljük: a la bonheur! —, miért ne beszél
hetne így egy műbarát? De a melléktermékeket 
olybá tüntetni fel, hogy csak rajtuk találhatók fel 
Munkácsy egyedüli értékei, azt különösképen nem 
szabad annak, aki nem tudja, vájjon ha Munkácsy 
nagy vásznai elé kerülne, nem élne-e át olyan él
ményt, mint az az impresszionista szem, ki Raffael 
fentemlített freskóját látja meg, mely tele van 
impresszionista szemgyönyörrel, vagy aki a Tépés- 
csinálók elé kerül és (sokszor tapasztaltam, sok 
impresszionista ízlésű festőnél is) kénytelen el
ismerni nagyszerű festőiségét.72 Mindezek alapján 
állítom: az az egyoldalúság, mely Rózsaffy tanul
mányát jellemzi, tökéletesen jogosulatlan.

Éber Lászlónak igaza volt: „Ügy lebecsülni vagy 
fanyarul elismerni a Tépéscsinálók&t, a Miltont

n  Tanú vagyok arra, hogy így járt ezzel Szinyei is, aki a 
kép ismételt megnézése után így szólt: „nem tehetek róla, 
igazán remek“.
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stb., ahogy azt Rózsaffy teszi, nem az igazi Mun
kácsy felfedezése, hanem elhomályosítása. . .  És 
Rózsaffynál egy szót sem találunk arról, hogy a 
lélektani kifejezés  milyen nagyszerű, megkapó in
tuíciójával múlta felül Munkácsy összes kortár
sait.“73

Mit felel erre Rózsaffy?
„A lélektani szempont szerintem is, mások sze

rint is, irodalmi szempont, mely képzőművészeti 
alkotások megítélésénél csak mellesleg jöhet szá
mításba.“74

Nagyon messze vezetne, ha a lélektani szem
pont kérdésének fejtegetésébe ismét belebocsát
koznánk, fentebb már szóba került, elég, ha a 
végső konklúziót jelzem: ahol az irodalmi tarta
lom nem olvad bele a formába s csak mint olyan 
akar hatni, ott aztán igazán csak mellesleg kell 
róla beszélni, még mellesleg is alig. De ahol, mint 
Munkácsy remekeiben, főleg, ha szemünk előtt 
látjuk kialakulni, mint a Meller Simon közölte 
vázlatoknál, a Krisztus Pilátus előttet, ahol nyo
mon követhetjük, mint bomlik virágjába az első 
homályos kép fokról-fokra, míg forma és tartalom 
egységes egésszé válik, ott azután ez a lélektani 
kifejezés nagy művészi érték volt s az is marad.

Akkor is, ha (Rózsaffy sugalmazására) Réau is 
a vázlatokat, a virágcsendéleteket becsüli többre, 
mint a „megfeketedett“ (?) melodrámai nagy ké
peit. így fut végig egyik könyvből a másikba egy 
hamis hang, egy korlátolt nézet, évről-évre, szaka
datlanul, mindaddig, míg majd egy Munkácsy 
nagy alkotásaiból megszervezett gyűjteményes ki-

78 Magyar Művészet, 1934. 282. 1. — Éber ezt a kérdést szí
vén viselte, hiszen az Üj Magyar Szem lében  ezt — láttuk fen
tebb — különösen kiemelte és Munkácsy művészetének alap
vető jelenségét látta benne. Ehhez aztán haláláig ragasz
kodott.

74 Magyar Művészet, u. o. 375. 1.
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állítás,75 melyet a művészi Európa szívében, Pá
rizsban, rendeznénk (akár 1937-ben, az ottani 
nemzetközi kiállításon, ha az idők megengedik), — 
ott azután Munkácsyt — az igazi igazit — meg 
fogja ismerni a világ.

Ezt nagyon elősegítené egy olyan tudományos 
alapossággal készült mű, mely az összes források, 
az egész életműve ösmerete alapján kora művé
szeti mozgalmain belül nagy, átfogó művészet- 
történeti távlatba állítaná be, hogy mintegy szá
zadok tanulságain át látva, zsenije nagyságát le 
lehessen mérni.

Ismétlem, ez fölötte sürgős szükséglet, de a 
lényeges a nagy Munkácsy-kiállítás. Párizsban, 
a világ metropolisában. Csakis Munkácsy vetít
heti a világ elé a magyar művészi géniuszt.

Befejezésül.
Márkus László a Pesti Hírlap idei, szeptem

ber 22-i számában cikket írt a Vicces emberről. 
Sajnos, amit írt, annak fele se tréfa. Hogy a vic
ces ember lelki üdvösségét eladja egy viccért, 
kegyetlen és falánk, senkivel se törődik, az édes 
szülével sem, — mind igaz megállapítás. A telefon- 
viccnek pedig éppen aznap voltam szenvedő hőse.

Legyen szabad a köz figyelmét felhívni a vic
ces emberek egy válfajára, minőt e könyvben be
mutatok. Ez még kártékonyabb, mert — nem akar 
vicces emberként hatni. Kétségbeesetten komoly. 
Nagy képet ölt fel. Szakembernek látszik. Mélysé-

75 Emlékezhetünk arra, hogy Meier-Graefe csak nemrég is 
megismételte, fentebb ismertetett zürichi cikkében impresszio
nista-kritikáját és ő is ezeknek a „tanulmányok“-nak kiállításá
val reméli Munkácsy dicsőségének felújítását. Én ebben a 
felfogásban nem hiszek. Mert a Meier-Graefck egy letűnt 
kor képviselői. Annak a szellemi erőfeszítésnek tisztelete, 
mely egy sokoldalú nagy alkotásban rejlik, kezd újra általá
nossá válni.

1X9



ges meggyőződéssel veri a mellét. Pedig mit csinál 
tulajdonképen? Semmi mást, mint elképesztő rá
beszélést rendez olyanról, amiről sejtelme sincs, 
de bizakodva abban, hogy olvasóinak sincs, bátran 
nekivág a bálványdöntésnek. Gyufaszál tönkök
kel, de amellett oly erős kelepelést csap, hogy a 
hallgató majd bélésükéiül, mire inkább melléje 
áll, csakhogy elhallgasson.

Az elképesztő rábeszélők e csoportjának veze
tője ijesztő nagy képpel kijelentget és csűrt- 
csavart mondatokba bocsátkozik, mire uszálya 
megnől, az egyik túlharsogja, a másik alátámasztja, 
jön közbe egy vicces ember, ki paradoxont bök 
ki, aztán egy újabb, aki a tárgyilagosság tógáját 
ölti magára, — de mind egy kalap alá vonható. 
A bálványdöntéshez nincs fegyverük, csak torkuk 
és íme, amint a vicces ember nyomában, itt is 
pusztulás és „átértékelés“ jár.

Hogy ezzel a nemzet szellemtőkéjét károsítják, 
— mit nekik Hekuba?

Irtani kell ezeket a kártevőket. Főleg azt a szel
lemet, mely betölti őket. Erre a „vakmerő“ cseleke
detre rászántam magamat, mert elvégre mi történ
hetik már énvelem? Azt a pár napot, hónapot vagy 
évet, amit kimért számomra az isteni gondviselés, 
akkor is csak megélem, ha ezek a hős piszkolók  
nekemesnének, vagy egy viccel kivégezni akarná
nak, vagy az agyonhallgatás mérgezett tőrével le
szúrnának.

Mennyivel más az olyan jelenség, mint a Lyka 
Károlyé, aki ifjúkora erős meggyőződésére las- 
sankint rájön, hogy túlzás, tehát tévedés és gon
dolkozásának lassú kiérlelése közepeit új meg
győződéséről bátran hitet tesz.

Bizonyára velem is megesett, a kilencvenes évek 
izzó hangulataiban, hogy olyasmit írtam, amit ma 
megtagadok. Vajha alkalmam lenne nekem is a
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pálfordulást nyíltan beösmerni. Boldogan meg- 
tenném.

A nemrég elhalt Cassio Manuel — a nagy 
Greco-kutató — a mai Spanyolország szellemi át
formáló ja, a művészet lélekalakító erejét a vallás 
hatásánál is többre értékelte, ö  volt az, aki az el
felejtett, lebecsült, semmibevett Grecora felhívta a 
világ figyelmét. írásaiban bontakozott ki egy láng
elme a maga misztikus erejében, lázálmaival és 
léleklátásával. íme az igazi átértékelő. Maga Cassio 
vallotta, mely lelki kríziseken esett át, hányszor 
gázolt át ennen magán, míg az igazi megvilágoso
dás fénykörébe jutott el.

Egészen más a vicces ember átgázolása, mert 
akkor sincs hite, ha mondja, akkor sincs, ha meg
tagadja. Az elképesztés az elképesztés kedvéért, 
ez mesterségének motorja és csoportba verődve 
persze erősebbnek érzik magukat. De egy hazug
ság hazugság akkor is, ha egy, akkor is, ha száz
ezrek hirdetik.

Ave.
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II.

Híre járt, hogy Munkácsy Mihályról regény 
készül. Harsányi Zsolt tolla alá vette. Lélekzet- 
visszafojtva vártuk a nagy művet, melyről csudá
kat beszéltek. Hogy mennyi utánjárást szentelt a 
szerző munkájának, hogy százszámra olvasott is
meretlen leveleket, melyeket Munkácsy Mihály 
Reök István nevű nagybátyjának lányai bocsátot
tak rendelkezésére, s a sok ezer ismeretlen adat, 
memoár, hírlapcikk, sőt újonnan felfedezett kép 
is, csak úgy özönlött hozzá.

Vége tehát a nagy rejtélynek, Munkácsy lelké
nek, megkapjuk a kulcsát. O igen, — erre érdemes 
várni. íme itt egy költő, ki nagy intuitív erővel 
beleéli magát egy nagy zseni titkos énjébe, egy 
igazi költő, aki Zola szorgalmával egybegyűjti az 
összes dokumentumokat és Balzac képzeletével 
embert formál belőlük.

A regény, melyet vártunk. . .  csak egy regényes 
életrajz képében jött meg, melynek címe Ecce 
Homo.

Nagy szó.
Nietzsche tette rá egy önvallomására (1888), 

melyet vérével írt a téboly víziói közt. Sikolyok 
hasgatják agyvelőnket, mikor olvassuk. Vérző 
ember szíve terítve ki elénk. Ez igen. Ez az Ember.

De Harsányi Zsolt ezzel a nagy szóval vissza
élt. Nem, az ítélettel ne siessünk. Bízzuk azt az 
olvasóra, mondja ő ki az utolsó mondat után.
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Egyelőre csak arról beszéljünk, milyen lehetett az 
az Ember, akit Munkácsynak teremtett az Isten, 
akit megvert az egyik kezével és felemelt az em
beri dicsőség legmagasabb polcára a másik kezé
vel, akinek szaggatta a vérző szívét és akinek 
olyan muzsikalitást ajándékozott, hogy mikor a 
dupla füttyébe belefogott, zengett tőle a világ és 
aki füttyszó mellett dolgozott akkor is, mikor 
agyát kétségek tépték. Ez a Homo nem amolyan 
egyszerű lélek. Ezt nem lehet pipaszó mellett, 
játékos könnyedén megfogni, itt mélységek és 
magasságok kísértenek, ez az Ember érzett és 
szenvedett, gyerekkorától a haláláig, a nagy fény
ben szörnyek üldözték, a nagy sikerek közt kínok
ban hempergett, ezt az Embert megkörnyékezték 
az angyalok és az ördögök.

De ha nem regényt, hanem egy újszerű műfor
mát: regényes életrajzot írunk, mi lesz ott az ilyen 
démonikusan angyali emberből? Egy életrajz — 
történelem. Hogy viszonylik ehhez a regény? Egy 
költő álma? A szigorú történetíró azt feleli, mint 
a lőre a tokajihoz. A történelem a múltat meg 
akarja ösmerni, „minden egyéni szellem belevegyí- 
tése nélkül“.78 A regényes életrajz sokat engedé
lyezhet az egyéni szellemnek, — sokat, de nem 
mindent. Megítélésénél meg kell keresni a határ
vonalat. Embert teremtsen, ennyiben regényíró; 
az igazi történeti embert vizionálja, ennyiben élet
rajzíró. Nehéz feladat, de Harsányi maga válasz
totta, feleljen is meg neki.

Fogjunk tehát neki Harsányi könyvének olvasá
sához. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
kisfiú, Lieb Mihálynak hívták, aki kiöntötte apja 
íróasztalán a tintáskalamárist és ijedtében bele
vetette magát az erdőbe, hogy hát felcsap betyár
nak. Ezt olvasta Munkácsy emlékezéseiben Har
sányi, melyeket 1885 januárjában kezdett írni a 76

76 Huizinga, Wege der Kulturgeschichte. 45. 1.
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művész szíve titkos szerelmének, Chaplin festő 
feleségének, egy kis francia fürdőhelyről, Lama- 
louból, melyet aztán Boyer d’Agen franciául ki
adott (1896) s Lestyán Sándor (Feleky Géza érde
kes előszavával) magyarra fordított (1921). Még 
Munkácsy életében Malonyay Dezső adta őket ki 
a Pesti Napló bán, saját bevallása szerint kissé 
„átsimítva“, az „érdekeltek“ mégis megütköztek 
rajta. Munkácsy már nem segíthetett. Az eredeti 
kézirat a Chaplin-család birtokában maradt, s kü
lönben is nem sokkal utóbb a művészt utolérte a 
katasztrófa.

Ez a Souvenir a Harsányi könyvének is fő
motorja. Az „érdekeltek — Reök István leányai, 
írja Harsányi (III. 322. 1.) — megdöbbenve olvas
ták tragikusvégű atyjuk kínosan elrajzolt alakját.“ 
Mert bizony ezekben a levelekben Munkácsy 
megmagyarázta egész életének sötét titkát, a lel
kére boruló árnyak okát, felfedte tragikus érzései
nek gyökerét, azokban a sötét ifjúkori emlékek
ben, asztalosinaskodásának borzalmaiban, a lelki 
és testi megaláztatásoknak rémeiben, az álmatlan 
éjjek visszajáró kísérteiéiben, az óriás szörnyben, 
magányos órái és éber álmai lidércnyomásában, 
melyektől félt és rettegett a legnagyobb diadalok 
perceiben is. Beszámolt róluk kedvesének őszin
tén, igazán, úgy, ahogy harminc éven át folyton- 
folyvást gondolt rájuk. Nélkülök Munkácsyt meg
érteni nem lehet. Ez a sok csúnya emlék lelki alka
tának kulcsa. Ha ezt az ifjúságot valahogy elken
jük, ha Pista bácsi alakja egy halk, fájó emlék 
csupán, melyet az élet aztán elsimított, melyért a 
diadalok kárpótolták, — mi lesz az Ecce Homo- 
val? Mi lesz azzal a tragikus drámaisággal, mely 
végighúzódik Munkácsy egész életén, ihleti művé
szetét, színezi hangulatait, elsötétíti örömeit, ráül 
minden alkotására, melyeknek titokzatos mélysé
geket kölcsönzött?
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Hegedűs Lóránt, elragadó ékesszólással, Petőfit 
és Kossuthot összevetve a Petőfi Társaság idei 
(1935) nagygyűlésén, a magyar lelkiképletét három 
jellemvonásra vezette vissza: az álmodozásra, a 
szabadságszeretetre és a dacra. Senkire úgy nem 
talált e jellemzés, mint Munkácsyra, akit minden 
ösmerőse állandóan „lelki részegségben“ ösmert, 
akinek művészete volt minden gondolata, színei
ben lélekzett és alakjai ott botorkáltak a szeme 
előtt a legfényesebb társaságban is, s mikor a 
csökkentértékűség érzetének egyik órájában egy 
barátja Versaillesba csalja pihenni, elment, csak
hogy „azok a Csavargók — írja — nem maradtak 
otthon és úgy zaklattak, hogy a legközelebbi vo
nattal hazaszöktem“. Víziói közt élte életét. Ré
mítették vagy vigasztalták, felemelték vagy le
taszították, aszerint, ahogy éber álmaiban az ala
kok megjelentek, plasztikus igazán vagy homályo
san elmosódva. Aztán meg akármilyen nagy ki
tüntetésekben is volt része, — hazavágyott az Al
földre, oda sóvárgott minden álmában, felriadva 
könnybelábadt szemekkel a fényes nyoszolyán, 
mert hiányát sínylette a magyar levegőnek, a tel
jes szabadságnak, melyben nem korlátozta volna 
a fényes külvilág sok formasága. Hogy kételyei
nek nem esett áldozatul, azt magyar dacának kö
szönhette, így akkor is, mikor Knaus lebeszélte a 
Siralomházról, mert nem fog tudni ennyi figurát 
összetartani. „Majd megmutatom én annak a né
metnek — írja bécsi pajtásának, Engel Gyulá
nak —, hogy így, hogy amúgy, — lesz belőle kép 
mégis!“ És lett. Minden önkínzásából a dac men
tette meg. Még amikor a legborzalmasabb fájdal
mak kínozták is, festett tovább, csak azért is. Ezt 
az összetett jellemképet mi más magyarázza, mint 
éppen gyerekkori emlékeinek rémképei, melyekbe 
visszaesni félt, melyeket le akart küzdeni minden
kép, s le is küzdött.
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Lamalouban ezeket a kínos ifjúkori emlékeket, 
melyek sohsem hagyták nyugodni s mint óriás
szörny üldözték, végre kiírta magából. Madame 
Chaplin rájött, milyen pihentető a mesterre, ha 
beszélhet róluk. Megkérte tehát emlékei leírására. 
Igazat írt, mikor ifjúkori emlékei döbbenetes igaz
sággal elevenedtek elébe és mindmáig egyetlen 
adatát sem lehetett megcáfolni, — legfeljebb ki
egészíteni lehetne őket, de semmiesetre sem eny
híteni.

A levelek megkerültek, budapesti magántulaj
donban vannak, s az összehasonlítás a kiadott 
szöveggel meggyőz arról, hogy a francia író szinte 
filológus hűséggel dolgozott, csak Munkácsy saját
ságos (fonetikus) ortográfiáját helyesbítette. Ezek
nek a leveleknek írása nagy megkönnyebbülés volt 
a művészre. Sokat gondolkozott múltján és jele
nén és néha megdöbbentő világosságban látta 
magát.

„Megtanultam — írja egyhelyütt, de ezt a ki
adó, Boyer d’Agen kihagyta, mert bántotta felüle
tes optimizmusát —, megtanultam, hogy ami pozi
tív az életben, amit felelemezhetünk és aminek 
megtaláljuk az okát, elveszti mihamar a báját. 
Csak az jó az életben, amit a képzeletnek köszön
hetünk. Ez az oka, hogy ami a múltban bájos, azt 
képzeletemen át látom.“

De ami az életben keserű, azt a maga bőrén 
érezte és itt azt beszéli el, ami egész életén át 
kísértette. Itt Munkácsy az igazi tanú. Itt a csa
ládi érzékenységnek nem lehet szava. Aki törté
netíró — és ebben a pontban a regényes életrajz 
is történelem —, az, ha a múlt kísérteiéit elhesse
geti, ha édeskés figurákat gyúr belőlük, csak ön
maga alatt vágja a fát, mert ha nincs tragikus 
gyermekkor, nincs borzalmas emlék, akkor honnét 
az életérzés mélysége és örök izgalma a legnagyobb 
jólét, fény és dicsőség közepeit is?
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Ennek az alapnak elejtése egyet jelent az Ecce 
Homo elejtésével. Biedermeier figura lesz a leg- 
vérzőbbszívű emberből és minden nagyságát és 
minden bukását kieszelt okokra kell majd vissza
vezetni. Az igazi okok helyett. így is történt.

Harsányinak Pista bácsija nem az, akit Mun
kácsy megösmert, s aminőnek az Em lékezései raj
zolták. A regényes életrajzíró Pista bácsijának a 
szíve megesik a gyereken, ha elnadrágolja (I. 45.1.), 
„titokban“ nagyon szereti, s mikor az anyátlan, 
apátián árvát magához veszi, nem adja iskolába, 
hanem maga tanítja, — nem azért, mert sajnálja 
a taníttatása költségeit, ó dehogy, hanem mert fel
fedezi magában a pedagógust, noha, ellenkezőleg, 
a gyerek mást tapasztal: a fülráncigálást, az_el- 
nadrágolást, aztán csoda-e, ha ez a gyerek nem 
szeret tanulni? Középiskolába nem küldi, pajtásai, 
a Vidovszky gyerekek Pozsonyba mehetnek, de 
őt a nagybácsi inasnak adja, — a gyerek nagy 
örömére. Hogyne, nem kell többé a fülcibálástól 
tartania, szabadon szaladgálhat az utcán, nagyon 
örül hát a „szabadságnak“. Helyes, a gyerek így 
gondolkozhatott, de a nagybácsi tudhatta, milyen 
sors várakozik a nővére fiára. Azonban meg akart 
házasodni, tanyát bérelt és így a gyerek csak út
jában állana; ha pedig Pozsonyba küldené, az meg 
anyagi terheket jelentene számára s így bizony a 
legjobb és legegyszerűbb megoldás, ha inasnak 
adja. Egyhelyt (I. 105. 1.) azt mondatja Pista bácsi
val az író, hogy a testén hordott ruhát is képes 
lett volna eladni, csakhogy Miskát taníttathassa, 
dehát a gyerek nem szeretett tanulni. Istenem, 
melyik gyerek szeret tanulni? Az élénk képzeletű 
bizony jobban szeret játszani. De hátha játszva is 
lehetne tanítani? Meg kellett volna kísérelni. Fő
leg, ha „titokban“ úgy szeretjük, mintha a saját 
édes gyerekünk volna.

Harsányi Pista bácsija azonban ehelyett azt
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mondja: — Én kiengedlek az é letbe... azonban 
ezentúl is a magam gyerekének tekintelek.

Ez az is nagyon jó. Tudniillik eddig is annak 
tekintette.

A regényes életrajz minduntalan megragadja az 
alkalmat, hogy ezt hangsúlyozhassa. A gazdája, 
Lányi majsztram pofozza, üti-veri, s mikor nem 
akar télvíz idején a temetőbe mázolni menni, 
majdhogy agyon nem veri, de nagybácsija előtt 
ezt titkolja, aki pedig „titokban“ úgy szereti, mint 
az édes gyermekét (I. 47. 1.) s mikor megtudja, 
hogy a segéd kicsalta tőle egyetlen örökségét, az 
ezüst evőeszközét, azt mondja neki:

— Most megérdemelnéd, hogy összetörjelek s 
elkergeti. Mert olyan nagyon szereti, titokban.

Mikor télvíz idején a temetőbe küldik sirkeresz- 
tet mázolni, csak egy sírásó jó szíve menti meg a 
megfagyástól, azt kérdi a meggémberedett testű 
kis inastól a jó ember:

— Ha olyan úriember a nagybácsid, miért adott 
inasnak?

— ö  nem akart, én akartam, hogy ne kelljen 
tanulni. . .

Sőt azt is halljuk a regényes életrajzban, hogy 
mikor a verés után egy hétig nyomta az ágyat, 
Pista bácsinak, ki minden vasárnap bejött a ta
nyáról, hogy lássa a gyereket Vidovszkvék ebéd
jén, feltűnt a gyerek távolmaradása. Mikor aztán 
Miska előkerült, azt hazudj a, hogy dolga akadt. 
„Pista bátyád nagyon nyugtalan volt ám miattad“, 
— mondják Vidovszkyék.

Munkácsy minderre azonban máskép emléke
zik: a verést eltitkolta a bácsi előtt, mert „nem 
tudtam, írja, hogy mit szól Reök bácsi az enge
detlenségemhez“. Mikor az inaskodás testi és lelki 
megaláztatásait nem bírja tovább s hazaszökik 
Pista bácsi tanyájára, Munkácsy úgy emlékezett, 
hogy a bácsi rádörgött:
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— Mi az ördög hozott ide? És visszakergette, 
le se ültette, enni sem adott neki, csak ráordított: 
„egy-kettő, pusztulj, nem is akarlak látni!“ Mun
kácsy emlékében ez a jelenet még rettenetesebb, 
— emlékezett, hogy ott állott az ajtóban s várta, 
hogy a bácsi megváltoztatja tervét, pedig dehogy 
változtatta.

Mikor legény lett, öt forinttal Aradra küldi se
gédnek, hol agyonkoplalja magát, de nem mer 
hozzá fordulni, pedig „titokban Pista bácsi a leg
jobb ember a világon“ (I. 108. 1.). Mikor pedig 
lázasan hazavánszorog, Munkácsy úgy emlékezik, 
hogy nem valami szívesen fogadta a bácsi, hanem 
rákiabált, hogy azért mert lázas, ilyen semmiség 
miatt otthagyja a helyét? (Pour un bobo tu quittes 
ta place?) Otthon aztán rajzolgatni kezd, de a léha 
időtöltést a bácsi nem jó szemmel nézi, ám egy
szer, mikor rajzbeli ügyességét látja, azt mormogja 
a szakállába: *

— Belőled talán még festő is lehet.
A dolog abbamaradt volna, küldené is vissza 

Aradra asztalosnak, de a fiú most már nem enged, 
mire a nagybácsi így szól:

— Ha olyan szívesen rajzolsz, vehetsz egy-két 
rajzórát, amíg meggyógyulsz, hiszen a rajzra az 
asztalosnak is szüksége lehet. „Hogyan, vissza 
akar küldeni a műhelybe? A rémület végigfutott 
rajtam tetőtől talpig.“

Így emlékszik Munkácsy.
Harsányi Munkácsyja ellenben azt mondja el, 

hogy mikor) a bácsi látta a fiú rajzait, „lehajolt 
öccséhez és gyöngéden m egcsókolta“ (I. 152. 1.). 
A  jó, a kedves, a gyöngéd Pista b ácsi...

Mikor Szamossy rábeszéli a festői pályára, a 
„titkos“ imádó Pista bácsi a hírre megrémül és rá
förmed:

— Hogyan, festő akarsz lenni, — megbolondul
tál? Mikor pedig a fiú szilárd elhatározását látja,
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megrökönyödik és nagy magyarázkodásba fog a 
festői pálya nehézségeiről, de mindez csak oda- 
iyukad ki," hogy nem bánja, tegyen, amit akar, de 
vegye tudomásul, hogy nem áll módjában az 
anyagi támogatás. . .  Erre a főérvre azonban a fiú 
nem sokat adott. Eddig se támogatta és mégis 
megvolt, így lesz ezután is.

így is lett.
Már befejezte Szamossy mellett a tanulást. Pes

ten van, festeget, festők és írók támogatják, mi
kor Harsányinál azt olvassuk, hogy Pista bácsit 
igaz szeretettel, belátó tisztességgel mentegette 
magában áldásos célú szigoráért (I. 269. 1.).

A múlt tehát ki van törölve emlékéből. Helyesli 
ifjúsága rémes emlékeit, melyeknek olyan sok él
ményt — ha borzalmasakat is — köszönhet. 
A való Munkácsyjának, a valóság Pista bácsija a 
kegyetlen végzet volt. Harsányi Munkácsyjának 
ellenben a szerető és előrelátó nevelőatya, ki ha 
szigorú is volt, de „titokban“ szerette ennen gyer
mekeként. A valóság Pista bácsiját egyébként még 
egy idegen forrásból is megösmerjük, Ligeti Antal 
Emlékezéseiből. (Budapesti Szemle, 1894.) Ott azt 
olvassuk, hogy mikor Miska Pestre jön, az idős fes
tők és fiatal újságírók szeretettel fogadják, Ligeti 
segíti eladni kezdő munkáit. Egyszer csak beállít 
hozzá Pista bácsi és felháborodva kéri számon 
tőle, mit mivel Miskával? Hiszen, beszéli Ligeti
nek, Miskát az írás-olvasásra is csak nagynehezen 
tudta megtanítani, s ezért adta asztalosinasnak, 
hogy lehet akkor ebből festő? Miska és festő! 
— kiállt fel —, nevetséges! Ő épp azért jött, hogy 
megkérje Ligetit, küldené vissza tisztességes fog
lalkozásához, de már látja, hogy azt tőle hiába 
várja, hát jó, tegyen, amit akar, ám lássa a követ
kezményeit . . .

Képzelhetjük, mit érzett Munkácsy, mikor meg
hallotta Ligetitől, hogy nála járt Pista bácsi, tilta

130



kozott az ellen, hogy festőnek csábítsák, mert 
hiszen csak egy visszamaradt műveltségű mester
legény, kiből sohase lehet semmi. Fenntebb szó 
volt róla, hogy elment — Ligeti megnyugtatására 
is — Ney reáltanodái igazgatóhoz intelligencia
bizonylatért. Mikor ez elég jól sikerül (Magyar 
Művészet, 1935. 136. I.)77 nyugszanak csak meg 
valahogy, ő is, Ligeti is, Pista bácsi »nevelő nagy
bátyja ellenzése dacára«, ahogy Szamossy írja ön- 
életrajában, abban, hogy megkísértik a sorsot. 
Amitől úgy féltette Pista bácsi. . .

Ez a valóság Pista bácsija. Munkácsy még évek 
múlva is keserűen ismételgette a „jószívű“ Pista 
bácsi ízes kifakadását: — „Miska és festő — ne
vetséges!“ A valóság Pista bácsija pedig tudott 
szeretni is. Mikor fia már felnőtt korában meg
halt, azt úgy a szívére vette, hogy öngyilkos lett. 
Nevelőfia szenvedéseivel szemben kevésbbé volt 
érzékeny.

77 Ez a különös bizonylat — az első intelligencia-vizsgálat 
talán egész Európában — (1864 május 23) egyébként így 
hangzik:

„218. sz. Lieb-Munkácsy Mihály úr azon célból jelent meg 
előttünk, hogy a magyar, német nyelvből, történelem és föld
rajzból őt megvizsgálván, e tárgyakbani ismeretéről bizonyít
ványt adnánk ki számára. Alulírottak, mint a nevezett tár
gyak tanárai, szívesen teszünk tanúságot arról: hogy Lieb- 
Munkácsy Mihály úr a történelemben m eglehetős jártasságot, 
a földrajzban, különösen az osztrák birodalom földrajzában 
kielégítő  ismeretet, valamint a magyar nyelv szó-, alaktana és 
mondattana körül annyi ismereteket mutatott feleleteiben, 
hogy némi tanulmányozás hozzájárulásával, a még meglevő 
hiányokat könnyen pótolhatja. A német nyelvet illetőleg arról 
győződtünk meg, hogy ő e tekintetben még inkább csak az 
érzése, mint a tudás terén áll, úgyhogy németből magyarra 
sokkal könnyebben fordít, mint magyarból németre.

Ezek hiteléről adjuk ezen — egyébiránt csak magán
jellegű — bizonyítványunkat. Ney Ferenc, a pesti főreál
tanoda igazgatója, a M. T. Akadémia és a reáltanárjelöltek 
vizsgálóbizottságának tagja, Dr. Kudelka István, a történelem 
tanára.“
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Mikor Harsányi Munkácsyja már nagybeteg és 
kedvesének panaszolja sorsát, az asszony azt 
kérdi tőle:

— Magát sohasem szerette senki?
— Dehogy nem. A nagybátyám. . .  (III. 28. 1.)
Pista bácsi tehát a regényes életrajzban — szem

ben a művész és Ligeti „hiányos“ emlékezései
vel — csupa szívember és Munkácsy kegyetlen és 
rosszindulatú volt, mikor ezt az embert emlékira
tában befeketítette, mikor egész élete titkos bána
táért őt hibáztatta, minthogy ifjúkorában nem 
taníttatta, neveltetését megakadályozta, amit egész 
életén át nem tudott többé kipótolni. Mily borzal
mas igazságtalanság úgy emlékezni erre az áldott 
jó emberre, mint aki minden fillért sajnált tőle, 
kitől legnagyobb nyomorában sem „jutott soha 
eszébe“, „hogy támogatását kérje“. Harsányi más
kép tudja. Szerinte Munkácsy többször fordult 
hozzá, s kapott is pénzt tőle, noha figyelmeztetést 
is, hogy ez az utolsó (I. 250. 1.), mert hiszen Pista 
bácsi szíve vajból volt. Csak Munkácsy „hiányos“ 
emlékezőtehetsége rajzolta őt olyan sötéten, mi
kor Lamalouban emlékeit írta. De a borzalmas é j
szakák rémei, az óriásszörnytől való félelem, hogy 
valahogy vissza ne essék a kínos múltba, csak „hiá
nyos“ emlékezőtehetségének kivetítése-e? Ha téve
dett, ha az adatok megcáfolnák Munkácsy adatait, 
akkor is kellene ez a sötét múlt a festő lelki alka
tának megértetésére. Mert így az a helyzet áll elő, 
hogy ahogy Harsányi rajzolja, Munkácsy egy sze
rető nagybácsi gondoskodásából lesz asztalosinas, 
aztán legény, egy darabig sanyarog, ütik-verik, 
amit bölcsen elhallgat szerető nagybátyja előtt, ne
hogy szívfájdalmat okozzon neki és mikor betegen 
hazavánszorog, gyógyítják, festőnek adják és álma 
bételik.

Erre az alapra épít aztán Harsányi. Mit lehet 
erre építeni? Mikép magyarázza aztán Munkácsy
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sötét lelkialkatát? Főleg tragikus érzéseit? Komor 
világnézetével, krisztusi hitével? Miből vezeti le, 
mivel indokolja?

Harsányi azzal segít magán, hogy Munkácsy 
boldogtalan házasságát teszi meg tragikus élet
érzése magyarázatának. így hát egy rekedthangú, 
plebejuslelkű, önző, féltékeny, házsártos, rikoltozó, 
egyre jobban deformálódó asszonyt rajzol meg, 
aki mikor öreg báró férjével véletlenül Düssel
dorfba kerül, ahol megismerkedik Miskával és Paál 
Lacival, mihamar elkezd velük kacérkodni, aztán 
Miska szeretője lesz, az öreg bárót, aki az alacsony 
sorból (?) magához emelte (pedig Pékár Gyula 
szerint Munkácsyné apja Luxembourg állam igaz
ságügyminisztere volt), lelketlenül csalja, halála 
után pedig Miska nyakába varr ja  magát és mi
hamar föléje kerül, elkezd nagy házat vezetni, 
összeveszíti magyar barátaival, Paállal, Zichyvel, 
Paczkával, a folytonos vendégeskedéssel testileg- 
lelkileg kimeríti, annyira, hogy mikor már nagy 
idegfájdalmai vannak, még akkor is egyik mulat
ságból a másikba cipeli, a Mozart túlszínpadias be
mutatásával pedig túlfeszíti a húrt. Visszatetszést 
keltett véle világszerte. Míg a nagyúri élet eleinte 
használt társadalmi állásuknak, Munkácsy külső 
művelődését jelentősen fokozta, később, mikor 
ereje hanyatlott s az asszony tovább erőszakolta 
a megkezdett életmódot, ez a betegből ellenérzést 
váltott ki és ettől fogva folytonos civódás az életük.

Harsányi a világért se mulasztaná el ezeknek a 
civódásoknak felsorolását, szüksége van rájuk, 
mert két dolgot indokol meg velük. Azt, hogy 
Munkácsy kénytelen feleségétől Chaplinnéhez me
nekülni, s azt, hogy ettől kezdve állandóan inge
rült, izgatott, tragikus hangulatban él. Ez lesz mű
vészetének alaptónusa. Nem az óriásszörny, nem 
az ifjúkori nyomor emléke kísérti, de a házaséleté
nek nyomorúsága. Mikor Cecile patáliájától „zeng
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a ház“ (III. 33. 1.), mikor „rikácsolva szitkozódik“ 
(III. 38. 1.), mikor rájön Chaplinnével való viszo
nyára, megfenyegeti, hogy „ki fogja szedni (!) a 
szemét“ (III. 80. 1.). Élete ekkor már tiszta pokol. 
Még mikor Budapesten vannak is, az Ecce Homo 
átadásakor, amikor a nagybeteg látogatást tesz 
Bánffynénál, akkor is úgy összeveszíti őket a 
Pannóniában, olyan dühös ordítozást ír le, Cecile 
olyan torkaszakadtából rikácsol, hogy Munkácsy 
félig magánkívül pofonüti feleségét, s világ csúf
jára ott áll a két ember egymásra meredve, „az 52 
éves megrokkant agg és az 50-es alaktalanná hí
zott, idegen asszony“. (III. 314.1.). És ez az asszony 
még féltékenykedik is, noha ő maga már évek óta 
szeretőt tart magának, Munkácsy szeme előtt, a 
saját házában, Jouanet urat (III. 194. 1.), amibe 
Munkácsy belenyugszik: „szegény asszony, hadd 
örüljön ő i s . . . “ Később, ha valamit ki akar vinni 
az asszonynál, egyenesen Jouanet úrhoz fordul — 
pártfogásért. . .

Ez a Munkácsy festette a Krisztus Pilátus 
előttöt?  A Miltont? A regényíró festhet egy ilyen 
alacsonygondolkozású alakot, hogyne, teheti, ha 
szüksége van rá, még gazembert is festhet, ha 
szüksége van rá, még gyilkost is, ha szüksége van 
rá. De nem festhet ilyen alakot egy bizonyos, egy 
még ma is sokunk ismerte művészről, akinek leve
leit százával őrzik a múzeumok, akiről tehát hite
les adatok maradtak fenn és tudjuk, hogy nem volt 
ilyen poltron. Igen, álmodozó volt, költő volt, lelki 
részegségben művészetének élt, de mégis csak más 
ember volt, mint Harsányi korlátolt biedermeier 
figurája, akit a felesége még arra is rávett, hogy 
azt az embert, aki vele igazán jót tett, gyalázato
sán megbántsa, még azt a Ligeti Antalt is, aki őt 
ifjúkorában olyan önzetlenül támogatta, ösmerjük 
Ligeti Antal emlékezéseit, közli bennük Munkácsy 
leveleit, de Harsányi Ligetiné iránt érzett titkos
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szerelmet eszel ki, melyre Cecile féltékeny, félté
keny a távolban is és megtiltja urának, hogy Lige
tinek írjon, velük érintkezzék, követeli, hogy hűt
len, gyáva, aljas legyen.

Van ennek valami alapja? Nem puszta kombi- 
náció-é ez Ligeti egy mondata alapján? Em lékezé
seinek  végén ugyanis elmondja Ligeti, hogy mikor 
Munkácsy Párizsba költözik (1871) s ott jól megy 
a sora, nincs többé szüksége rá, s attól fogva meg
szűnt dolgaiba avatkozni, amit Munkácsy úgy lát
szik helyben hagyott, „levelezésük rögtöni meg
szakításának bizonysága szerint“. Eszerint már 
1872 elején szakadt meg a levelezésük. Mi köze 
volt akkor még Munkácsynak Ceciléhez? A szere
tője is csak évek múlva lett. Miért kell mindent az 
asszony nyakába varrni? Leír ugyanis egy jelene
tet, Munkácsy egyik kései pesti tartózkodásának 
idejéből, mikor estély van Ligeti éknél, az asszony 
pokolian  féltékeny, majdnem botrány tör ki, Ligeti 
nem érti az egészet, csak a hálátlanságot látja, 
Cecile a kocsiban pokoli zenebonát csinál, miért?

— Az izgalmaktól féltelek. A szerelem neked 
méreg- (III. 173. 1.)

íme a képmutató, önző asszony útálatosra má
zolt képe.

Ilyen volt Munkácsyné? Az az asszony volt-e, 
ki összeveszíti Munkácsyt magyar rokonaival (III. 
260. 1.), mert attól tart, hogy Munkácsy rájuk tes
tál valamit? Azt olvassuk egy helyen Harsányinál, 
hogy az asszony feltörte Munkácsy íróasztalát, ki
vette onnét rokonságával folytatott levelezését és 
lefordíttatta azokat, hogy megtudja, vájjon nem 
zsarolják-e azok őket? Munkácsyt ugyan hiába 
zsarolták volna. A pénz az asszonynál volt, az ke
zelte, Munkácsy ahhoz nem értett. Halmi Artúr, 
ki egy évig ösztöndíjas növendék volt a házban, 
beszélte nekem, hogy mikor egyszer a havi ösztön
díj részletének kiutalványozásáról Munkácsyék
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megfeledkeztek (pedig ő akkor már feleségével 
együtt élt Párizsban és így érthető, hogy nagyon 
kellett volna a pénz!), szólott Munkácsynak. Azt 
nagyon meglepte a dolog, ki is forgatta a zsebeit 
és nagyon örült, mikor azokból két aranydarab 
előkerült.

— Na, fogja, — legalább lesz mégis valami
jü k . . .  Negyven frank, hatszáz helyett. . .  Mun
kácsy a pénz értékét sose fogta fel.

Hogy úgy összeveszett az apósával, hogy azokat 
párizsi házából és Colpachból is kitiltotta és azok 
oda többé be nem tették a lábukat? Igaz ez? Nem 
lehet igaz. Halmi 1892-ben (egy pár évvel Har- 
sányi leírta jelenet után) Colpachon festette Mun
kácsy apósát.

— Munkácsy ott ült a hátam mögött, mialatt fes
tettem, — mondotta nekem.

Nem, ezek kitalált históriák vagy üres pletykák, 
mind az asszony befeketítésére. Pedig Munkácsyné 
mindig szívesen hozzájárult Munkácsynak hazája 
iránt érzett háladatosságaihoz (így a 30.000 frankos 
ösztöndíjhoz), vagy ha családján segíteni akart 
(így ahhoz a 3000—3000 frankhoz, melyekkel 
hosszú éveken át segélyezte szegény unokahúgait, 
a két Reök-leányt, — így olvasom ezt Munkácsyné 
unokahúgának, von Barnewitsnénak levelében). 
Nem is beszélve arról, hogy Munkácsyné vég
rendeletében százezer forintot hagyott a magyar 
államra, hogy ösztöndíjat teremtsenek belőle ma
gyar festőnövendékek számára. A „gyorssegélye
ket“ most abból fizetik. A Nemzeti Múzeumról, 
a Szépművészeti és a Békéscsabai Múzeumról 
nagylelkű hagyományokkal emlékezik meg. Igen, 
ilyen asszony volt az igazi Munkácsyné.

Ó igen, lehettek Munkácsynénak hibái. Reked
tes volt a hangja. De milyen humora volt! Kedves 
volt. Szeretetreméltó volt. A férje hírneve gyara
pításának élt. Talán túlhajtotta a társadalmi sike-
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rek hajszolását. De Munkácsy nem állott ebben 
egyedül, még a művészek között sem; voltak fölös 
számmal azidétt, kik éppily fényűző életet folytat
tak. Az volt akkor Párizsban a nagy divat. „Mun- 
kácsyné ezzel — hogy egy élő tanú, Pékár Gyula 
szavait idézzem — imádott férjének gloire-ját szol
gálta.“ (Pesti Hírlap, 1935 ápr. 21.) „Vallom és hir
detem, írja ugyanott Pékár, a nagy Miska enélkül 
az erélyes, jó feleség nélkül sohase lehetett volna 
a magyar nevet dicsőítő földkörüli világhíres
séggé.“

Rippl-Rónainak volt oka Munkácsyra neheztelni, 
mert mint minden igaz művész, Munkácsy sem 
tudta méltányolni a maga irányával ellenkező tö
rekvéseket. Mikor Rippl-Rónai átpártolt az „ellen
séghez“ (az impresszionistákhoz), ahogy Mun
kácsy, sőt maga Rippl-Rónai is vélte (pedig téve
dett önmaga megítélésében), — bizony Munkácsy 
úgy elejtette, mint a pinty. És mégis. Volt Rippl- 
Rónaiban elég férfiasság, hogy a mester házatáját 
objektíve ítélje meg. Em lékezéseiben  olvassuk: 
„(Munkácsyné) igen sokat használt a mester repu
tációjának, hírnevének. Azok a híres Munkácsy- 
estélyek olyanok voltak, hogy még Párizsban is 
ritkították párjukat. Mi, szegény magyarok, min
dig büszkék voltunk azokra. Majd azt mondtam, 
hogy ebben az időben már csak ezekért is érde
mes volt magyarnak lenni“ (25. 1.). Ezt az az em
ber írta, aki éveken át mindennap otthon volt 
Munkácsynál, Colpachon is, s ez a benyomása a 
nagy életről, melyet Harsányi és az itthonvalók 
úgy kifogásoltak. Az a vádjuk, hogy Munkácsy 
beteg volt s ez a „nagy élet“ még betegebbé tette. 
De Paál László nem élt ilyen nagyúri életet és 
mégis hamarább belepusztult a betegségébe. Ki 
tudja, talán ez a túlhajtott nagyúri élet nem is ár
tott Munkácsy betegségének? Éppen ez a nagy 
luxus, ez a fényes környezet kizárja, hogy Har-
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sányi rajza a házaséletükről igaz legyen. Mind
nyájan, kik — ha kívülről is — belepillanthattunk, 
soha ezeknek a rikácsoló jeleneteknek tanúi nem 
voltunk. Mire való ez? Ezzel akarja Munkácsy 
tragikus hangulatait indokolni? Nem lett volna-e 
sokkal egyszerűbb, hogyha már mindenáron eny
híteni akarta Pista bácsinak azt a figuráját, melyet 
róla emlékiratában maga Munkácsy megrajzolt, 
nem igazabb lett volna-e, hogyha inkább súlyos 
betegségét hangsúlyozza ki, az egyre gyakrabban 
jelentkező kínos fájdalmakat, melyek fokozzák 
érzékenységét, elsötétítik érzésvilágát, eltorzítják 
borús emlékeit, megértetik tragikus hangulatait és 
az ezekből táplálkozó művészetet ilykép a fizikai 
kínoknak tulajdoníthatta volna.

Ez esetben semmi szüksége se lett volna Mun- 
kácsyné alakjának ilyetén karikatúraszerű elrajzo- 
lására. Lélektanilag azonban azt is felhasználhatta 
volna, legalább is azt, Munkácsyné alakjának eny
hítésére, azt a lelki kínt, melyet az asszony érzett, 
mikor rájött férjének Chaplinnéval való viszo
nyára. A regényírónak minden egyes alakját lát
nia kell. Munkácsyné lelkét sehol sem festi az író. 
Mit gondol, egy olyan asszony, aki a maga szelle
mével vezetni tudott egy Munkácsy-házat, annak 
közönyös a férje viszonya egy másik asszonnyal, 
azt csak úgy egykönnyen, szó nélkül eltűri? Ha 
pedig fellép, — nem jogos-e a feleség felháboro
dása? Mely erkölcsi világnézet az, mely a mait- 
resse-ből angyalt és a hites feleségből boszorkányt 
csinál?

Fentebb megszóltuk Munkácsy poltronszerű 
alakját, ahogy azt Harsányi rajzolja, csak úgy fél
vállról véve felesége kihágásait, — ha legalább ezt 
a bűntudat hatása alatt cselekedné, — de nem, 
Harsányi az amoralitására játssza ki. De nem is 
igaz ez a poltronság, a valóság Munkácsy ja ki 
tudta vinni, hogy Munkácsyné kénytelen volt év-
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tizedeken át fogadni Chaplinéket a saját házában, 
még Colpachon is, — ha olvashatnék Munkácsyné 
leveleit, naplóját, megtudhatnék, mely lelki kínt 
okozott a szegény asszonynak a megalázottság e 
keserű érzése. Elvégre mégis ő volt a feleség. Har- 
sányi ezt sehol sem érezteti, neki a feleség szen
vedése quantité négligeable. Az ő Munkácsynéja 
egy feketelelkű asszony, ki sorsát megérdemli, de 
miért? Mely bűnt követett el? Munkácsy felesége 
lett. Ez az a bűn, melyért oly keserűen megbűn- 
hödik?!

Sajnos, az etikai felfogás körül itt súlyos zava
rok vannak.

Az erkölcsi törvény alapján álló olvasó nem fog 
az író pártjára állani, s Munkácsyt fogja elítélni. 
Más kérdés, mért kellett ezt a pontot annyira ki
élesíteni? Annyira szembeállítani a feleket? Any- 
nyira a szerető oldalára állani? Hátha a valóság 
Chaplinnéja nem is volt ily angyali alak? Mind
egy. Mindenesetre olcsó álromantika az eféle be
állítás. Ha pedig Harsányi azt érte el, hogy Mun
kácsy jellemére folt esik, — kérdem, mely magyar 
szempont követeli meg, hogy nagy mesterünket 
ilyen kétes világításba állítsuk?!

Elolvasta Harsányi Zsolt a könyvét? Kétség
telen, hogy nem gondolta át eléggé. Így esett meg, 
hogy művében hemzsegnek a kis adathibák.

Amit Munkácsy ellenségei kitaláltak kisebbíté
sére, az itt mind visszhangzik. Székely Bertalan 
mondotta, hogy a Siralomház témáját Jankótól 
vette (II. 55. 1.), pedig aradi asztaloslegény korá
ban mindennap ott sétált el a vármegyeház sira
lomháza előtt s ki tudja, hányszor állott ő is a kí
váncsi, sajnálkozó, borzadozó nézők között, a 
halálraítéltet szemlélve. A Milton eszméjét pedig 
Orlay Soma egy képéből vette, állítja Harsányi, 
amelyet még Pesten látott (I. 215. 1.), pedig tudjuk,
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hogy Macaulay egy tanulmányának olvasása köz
ben bukkant rá.78

A német kritika lekicsinylő manővere volt, hogy 
hirtelen való kibontakozását azzal magyarázta, 
hogy egy müncheni társa, Leibl volt a mestere. Ki
mutattam, hogy Munkácsy már akkor volt Párizs
ban, akkor látta Courbet-t, mikor Leibl csak hal
lomásból, ab invisis festett Courbet módján, éppen 
Munkácsy volt az egyik, ki ráterelte figyelmét és 
közöltem Leiblnak Párizsból írt elragadtatott leve
lét a Siralomházról, nem a mester ír így a tanít
ványnak!

Mindegy, Harsányi fenntartja a Leibl-mesét, sze
rinte csak akkor nyergeit át a tónusfestésre, mikor 
1869-ben Düsseldorfban egy Leibl-képet lát, pedig 
az Ásító inas tanulmányfeje (Szépművészeti Mú
zeum) jóval előbb készült és azon Munkácsy, az 
igazi Munkácsy teljesen kész. Mégis azt írja, hogy 
nagyon ette magát, mert belátta, hogy „a kép gon
dolatvilága Knausé, a kifejezési nyelve Leiblé“ 
(II. 119. 1.). Ezt Székely Bertalan, Muther, Fülep, 
szóval bármelyik Munkácsy-ellenfél leírhatta volna.

Hasztalan írta Meier-Graefe, hogy „Lázár ele
gendő bizonyítékot hozott fel arra, hogy nem 
Leibl, de Courbet volt a mestere“, a Harsánvi- 
könyv a lekicsinyítő mesét tovább tenyészti.

És festői szakismeretei! Munkácsy emlékiratai-

78 Az Olcsó Könyvtárban 1876-ban jelent meg Macaulay 
M iltonja (R. P. fordításában). A jeles író e kis remekét egy 
magyar látogatója felejtette nála és Munkácsy érdeklődéssel 
olvasta a könyvet, mikor pedig az utolsóelőtti laphoz ért, fel
kiáltott örömében. Ezt olvasta: „csaknem azt hisszük, hogy 
meglátogattuk kisded lakában. . .  Képzeljük magunknak a ha
lotti csendet, melyben figyelnénk legkisebb szavára. . .  a ke
ret, mellyel leán y a i. . .  v etekedn ek a kiváltságért, olvasni 
Homert neki vagy leírni a halhatatlan hangokat, melyek 
ajkáról folynak“. Orlay képéből vette volna ezt? Hiszen Mun
kácsy még azt a hangulatot is megfestette, melyet a nagy 
író szavai felidéztek benne . . .
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bán néhány sorban olyan kitűnően magyarázza az 
úgynevezett Szamossy-technikát, melyhez alapjá
ban élete végéig ragaszkodott, persze úgy, hogy a 
maga intuíciói kifejezésére alakította át. Harsányi 
leírásából ezt senki meg nem értheti, hiszen ő a 
lazúrozást is glazúrtechnikának nevezi (II. 113. 1.).

Harsányi hallott valamit a müncheni (1869) ki
állítás Courbet-lázáról, s erre ki akar térni. Mun- 
kácsyt 1869 nyarán Münchenbe utaztatja, akkor, 
mikor nyakig benne volt a Siralomházban. Nincs 
az a hatalom, mely Munkácsyt munka közben 
Münchenbe csalhatta volna akkor. Ott München
ben, a Piloty-növendékek, Leibl, Szinyei, kivonul
tak Piloty iskolájából és Courbet mellett tüntet
tek. Ezt, mondja szerzőnk, Munkácsy is értette, 
„de, folytatja, amiért Courbet olyan jó festő, miért 
kell abbahagyni ezt a szép, gazdag, kézalá illő fes
tési módot“ (t. i. az aszfalt alá-festést). Hát erről 
volt itt szó? Ki követelte ezt? Courbet? Leibl? 
Hiszen ők maguk is úgy festettek. A Pilotysták 
másról beszéltek, de nem Munkácsyval, ki nem 
járt akkor Münchenben, hanem nyakig ült a mun
kában Düsseldorfban. Igazolják ezt Ligeti emlék
iratai is, melyek szerint ebben az évben (1869) 
folyton Düsseldorfból kapta tőle a leveleit.

Munkácsy 1870 májusában, a Siralomház sikere 
után volt Münchenben, s mutatta Szinyeinek a 
Siralomház fotográfiáját. (Szinyei ámulva nézte és 
nem értette, hogy tudott ilyet festeni, mert amit 
a müncheni Adam-iskolában festett, ugyancsak el
ütött ettől.)

Ha a (regényes vagy regény télén) életrajz hőse 
festő, nagy festő, kinek egész élete a festéssel áll 
vagy bukik, bizony akkor a kor festészetének szel
leme, azok a kérdések, melyek fölött akkor élet
halálharcot vívtak a művészek, kell, hogy bekerül
jenek az illetőnek (akár regényes, akár regény- 
telen) életrajzába. Nem elég, hogy Bastien-Lepage

i4i



látogatóban van Munkácsynál, hogy Manet-ról szó 
esik, ezeknek itt élő alakoknak kellene lenniök, 
hogy megértsük, miért berzenkedik Munkácsy 
olyan nagyon az impresszionizmus ellen és miért 
akar, úgy 1894 táján, hazakerülni, iskola élére, hogy 
az impresszionizmus túlkapásaira óva figyelmez
tethesse az ifjú festőnemzedéket. Ahogy azt az- 
idétt (1895) Zola is tette. Az a Zola, ki pedig már 
a hatvanas években Manet mellé állott. (Lázár: 
Zola mint műkritikus. Huszadik Század, 1903. XX. 
122. 1.)

Egy életrajzírónak tudnia kell, hogy Munkácsyt 
két oldalról támadták: a kompozíció és az impresz- 
szionizmus részéről, — előbbieknek — az absztrakt 
képzeletüeknek — nyugtalan, heves és plasztikus 
volt, utóbbiaknak — a konkrét képzeletüeknek — 
nem elég egyszerű, nem elég részletező. A kilenc
venes években az impresszionizmus is akadémiává 
merevül már. A pleinairt és a „finom naturaliz
must“ úgy tanították a festőiskolákban, mint az
előtt a komponálást. Munkácsy a két szélsőség 
között állott és sem az egyik, sem a másik irány
nak nem volt felesküdött híve, — Munkácsy volt.

A nagy hibás szempontokon kívül hemzseg a 
könyv az apróbb hibáktól is. Főleg attól az idő
ponttól kezdve, mikor nem a Munkácsy megírta 
emlékek nyomán halad, tehát attól kezdve, mikor 
Munkácsy Pestre, Bécsbe, Münchenbe, Düssel
dorfba kerül. Münchenben Ádám professzor nem 
történeti képeket fest (II. 126. 1.); Paál Lászlóval 
nem Münchenben melegedtek össze (II. 151. 1.), 
már Bécsből ismerték egymást; az a Forbes, ki 
Düsseldorfban felkereste, nem volt londoni mű
kereskedő (II. 166. 1.), de a világ egyik legnagyobb 
gyűjtője, akinek az volt az elve, hogy soha mű
kereskedőktől nem vásárolt, hanem közvetlenül a 
művészektől és londoni palotája a pincétől a pad
lásig tele volt remekművekkel, többek közt volt
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ott egy szoba Munkácsy, egy szoba Paál; hogy 
Munkácsy Mahlkastent ír, nem csuda, hiszen a 
magyar helyesírással is hadilábon állott, de az élet
rajz sem olyan abszolút tudásról tesz tanúbizony
ságot olyankor, mikor például (II. 112, 119, 157. 
stb. 11.) azt hiszi, hogy ott őröltek, pedig csak örül
tek; és Zichy Mihály sem azért lépett ki az orosz 
nagyherceg szolgálatából, mert az oroszok a ma
gyar szabadságharc ellen fordultak (II. 176. 1.), ha
nem mert a nagyhercegnő rossz szemmel nézte, 
milyen bizalmas viszonyba került Zichy a tanítvá
nyával, a hercegkisasszonnyal; Zichy sohasem 
szokta emlegetni grófi rokonságát (III. 286. 1.), 
ellenkezőleg, dühroham fogta el, ha mások tették; 
Paál László a fejét Barbizonban ütötte be a mos
dóba, nem párizsi szállásán (III. 11. 1.); Munkácsy 
Leibl képét, a Dachaui asszonyokat nem Leibltől 
vette (III. 9. 1.); Zichy a Rom bolás diadalán nem 
az átokszóró pápa helyébe festette a francia köz
társaság „áldásos“ nemtőjét (III. 64. 1.), hanem a 
köztársaság alakja helyébe Krisztust (Lázár: Zichy 
élete, 89. 1.); nem Fellner építész hívta fel a figyel
mét Madáchra (III. 63. 1.); a Miltont Sedelmeyer 
nem úgy vette meg, ahogy a regényes életrajzban 
olvassuk (III. 48. 1.), csak Sedelmeyer Munkácsy- 
könyvét kellett volna a szerzőnek elolvasnia, hogy 
ilyen elírásokat ne kövessen el (15. 1.), sokkal „re
gényesebb“ a valóság; aminthogy a Renan-eset is 
máskép történt, mint ahogy a könyv elbeszéli 
(III. 135. 1.). Renan először a Sedelmeyernél való 
kiállításon látta a Krisztus Pilátus előttet és ölelte 
át a mestert, mondván:

— Ez az én Krisztusom!
Munkácsy furcsán nézte a kis, paposkülsejű, 

köpcös embert, fúrta az oldalát, vájjon ki lehet az, 
akinek a Krisztusát megfestette. Mihelyt tehette, 
megkérdezte a feleségét.

— De hiszen az Renan volt, — felelte az asszony.
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— Renan, — Renan? Ki a fene ez a Renan?
Ez a valóság, — ezt az írók  és Művészek című

kötetemben, több Munkácsy-anekdótával együtt 
elolvashatta volna, — a portás-eset Renannal jóval 
később történt, a Kálvária festése közben. E)e az 
én Munkácsy-történeteimet vagy mellőzi, vagy át
írja, így azt a jelenetet, hogy mikor először állot
tam a Honfoglalás előtt, s a földszintig lecsavart 
kép hódoló tótját néztem a festőnek, Munkácsy 
fölkiáltott:

— Ez jó! Tulajdonkép én most lefőztem Appe- 
lest. Az csak a madarakat csalta meg, de én egy 
pesti újságírót. . .  Ezt a regényes életrajz írója 
Tisza Lajos grófra ruházza át (III. 307. 1.).

Kétségtelen, hogy nagy szorgalommal szedte 
össze adatait, de azért igen sok alkalmas anyagot 
mellőzött, vagy ha említi is, nem tudta őket föl
használni. A művész bécsi tartózkodása Harsányi 
könyvében rövid és eseménytelen, pedig ott kapta 
a nagy Knaus-hatást, s azonkívül ösmeretes egy 
remek levele, melyet pécsi rokonainak írt bécsi 
farsangolásáról, — a levelet, mely Ernst Lajos 
gazdag Munkácsy-levélgyüjteményének éke, ki
adtam Az Estben (1925 május 3) s egy regényes 
életrajz számára valósággal talált gyöngyszem le
hetett volna. Ebben a levélben írja Munkácsy, 
hogy valamelyik este magyar kompániában ültek 
a vendéglőben, egy másik asztalnál magányosan 
búsult egy magyar ifjú, megszólították, mint honfi
társat, s úgy összemelegedtek, hogy az egész far
sangot együtt táncolták végig. Ez az ifjú Vasváry 
Ernő, ezt „küldötte az Isten az én farsangi vigasz
talómul, de meg is vigasztalt, mert nem hagyott 
két napig egymásután az én csendes magányom
ban pihenni, hanem ha egy este eltelt csendesen, 
a másik estve semmiesetre sem maradt el, de jött 
és addig hitt, voncolt, míg el kellett vele mennem 
valamely bálba . . . “ Mily humorral írja le a „bál

144



szépeit“, a különböző hajviseleteket, púdereket, 
ruhákat, — kitűnő hasonlatokkal fűszerezve levelét.

Ez a levele azt is meggyőzően bizonyítja, hogy 
noha a helyesírást nem tanulta meg, se a magyart, 
se a németet, se a franciát, határozott írói tehet
sége volt. Szórakozott ember volt, mint mindenki, 
aki a maga gondolatvilágába begubózkodik. Vi- 
dovszky Béla festőművész apja, ki Munkácsy leg
kedvesebb ifjúkori pajtása volt, írta meg nekem 
emlékezéseiben, hogy mikor Munkácsy nagybáty
jánál húzódott meg a tanyán, sokat járt be Csabára, 
egy alkalommal otthagyta a szobakulcsát és elvitte 
Vidovszky mama spájzkulcsát. Megakadt a va
csorafőzés. Ha ezt más tette volna, lett volna ne
mulass, de Miska Vidovszky mama kedvence volt 
és így könnyen megúszta a dolgot. Egyik levelé
ben elbeszéli egy másik szórakozottsági esetét 
(a franciául írt levelet magyarul közöltem a Pesti 
Napló bán, 1925 május 1).

Van egy lapja Harsányi könyvének, mely egy
szerre jobban bemutatja a szerzőt, mint a többi 
(III. 270. 1.). Itt beszéli el Munkácsy szórakozott
sági esetét és jellemzi a francia gótikáról egybe- 
gyüjtött ennen ismereteit, végül pedig összehason
lítva Munkácsy írásmódjával, igen tanulságos 
egybevetésre ad alkalmat. Egymás mellé teszem a 
két szöveget:

Harsányi. Munkácsy levele (1885-ből).
(M unkácsy) múzeum okba jó- „K edves Cecilem ! 

szántából nem já r t . . .  miivé- A C afé de la Paix-ben 
szettörténeti műveltsége a Sza- írok. Ebéd után vagyok, egy 
mossy hajdani oktatásai óta pohár Cognac áll előttem  és 
édeskeveset haladt. S jó l tudta azt szürcsölgetem, mialatt ka- 
magáról, hogy tudatlan. (Mint- landomat elbeszélem , kellem es  
ha csak Pista bácsi beszélne!) kellem etlen kalandom at, a 
Ism eretei annyira hézagosak chartresi kirándulásomról. De 
voltak, hogy a gótika lényegé- hallgass rám és ne nevess, mert 
re negyvenesztendős korában akkor nem mondom el és így 
eszm élt rá először. Egy vidéki elesel egy bájos történettől.
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ösm erőséhez rándult ki a kör
nyékre vonaton. De ősi szóra
kozottsága megint tréfát ját
szott vele, jóval a kellő állo
más után rezzent fe l á lm odo
zásából a vasúti szakaszban. 
Kinézett az ablakon és m eg
látta az épület tábláját: Char
tres. Mit volt mit tennie, k i
szállt Chartresben. A kirándu
lásról lem ondott s meg 
akarta várni az állom ás 
menti vendéglőben a leg
közelebbi párizsi vonatot. 
A vendéglösné figyelmeztette, 
hogy a székesegyházat érde
mes megnézni. Ünottan ment 
el hát a székesegyházba, csak
hogy az időt agyonüsse. A ka- 
tedrálisnak már a  kü lseje is 
m egkapta a  figyelm ét (nos, hát 
miért? Szerzőnk megmondja!) 
a két egyenlő magasságú to
rony egyike dús rozettaékit- 
m ényeket hordott, a másik 
kopasz maradt, mégsem sér
tették (!) a szemet, mint aho
gyan a magyar rím nem sérti 
a fület (!!). A templom bel
seje  pedig azonnal elragadta. 
Egy szempillantás alatt meg
érezte a csúcsíves világ k e 
cses, hideg, gyönyörű fensé
gét. A pár percből fé lórák  let
tek, a vonat rég visszament 
Párizsba s ő még mindig ott 
botorkált az apostolszobrok  
alatt és nézegette (Üristen, 
mit?) a köpad ló szeszélyesen  
rajzolt, kék-fehér útvesztőjét. 
(A chartresi székesegyházban 

— a padlót!) C sak azóta tudja, 
mi a gótika? S ha ezóta a neo
gótika müveivel találkozott, 
ezeket ideges haraggal utasí
totta vissza magában.

A múlt hét csütörtökén sür- 
gönyözök 1.-éknek és beje len 
tem magam másnapra — pén
tekre  — villásreggelire. (A m i
ért pénteket választottam, meg 
kellett bűnhődnöm!) Megvál
tom a jegyem et és elindulok 
V ersaillesbe.

M ikor már egy órája uta
zom és még mindig nem érke
zem meg, nyugtalankodni kez 
d ek  és m egkérdezem  a szom 
szédom at, hogy ez a vonat 
megy-e V ersaillesbe?

— V ersaillesbe? Bizonyára. 
Csakhogy már rég elhagytuk.

Bumm!
— A vonat csak Chartres

ben áll meg legközelebb.
Elárulhatom, hogy nem vol

tam nagyon m egelégedve. 
Chartresba érkeztem kor csak  
az a gondolat foglalkoztatott, 
hogy hol találok egy jó  ven
déglőt.

A kocsis  a „Nagy király
hoz“ cím zettet ajánlotta.

Jó . Gyerünk a „Nagy ki- 
rály“-ba.

Egy tiszta nagy étterm et ta
lálok. Azonnal láttam, hogy 
nem vagyunk messze a művé
szi központtól, mert a falakon  
nem rossz tá jképek  díszeleg
nek. Egyetlen vendég egy plé
bános.

A jó  öreg asszonyt, aki k i
szolgált, m egkérdem , mi van 
ennivaló?

— Oh uram, minden, amit 
kíván.

— Van báránykoteletteje?
— Bizonyára, uram .
— Szép. Adjon tehát két 

báránykotelettet.
— Parancsára, uram.
Várok.
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A jó  asszony hoz két tojást.
— D e én kotelettet rendel

tem.
— Igen uram, azonnal.
Szép. A tojás kitűnő volt.

M egettem és várom  a kotelet
tet.

A jó  asszony hoz egy halat.
— De asszonyom, nincs ön 

nek kotelettje?
— Igen uram, azonnal ho

zom.
N a jó. Próbáljuk meg a 

halat.
A hal kitűnő. M egeszem fe 

jétő l a farkáig, — várom a ko- 
telettjeim et, hiszen tudod, 
hogyha valamit a fe jem be ve
szek, egyhamar nem tágítok 
tőle. Igaz?

A jó  asszony azonban újra 
egy más étellel jön, melyet 
dühös interpellációmra — disz
nólábnak jelent ki.

Disznólábat? Soha.
— De csak kóstolja  meg, 

uram, igen jó.
Valóban, elragadó finom volt. 

Semmit sem hagytam meg b e
lőle. M indamellett várom a  
koteletteim et, noha már nem  
igen tudtam volna mit csinálni 
velük. Végre is hoz egy dara
bot, s az valóságos költem ény.

Ezt is lenyeltem, mint a 
többit.

Minekutána egy barackot is 
megettem, lehörpintettem  a 
bordeauxi utolsó kortyát a  
„Nagy királyhoz“ egészségére, 
ami valóban jobban  tetszik 
nekem  minden buta köztársa
ságinál.

Aztán m egkérdezem  a jó  
asszonyt, hogy egy ilyen vil
lásreggeli után mit csinálhat 
az em ber Chartresben?
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— Oh, uram, tekintse meg 
a dóm ot.

Tudod, mennyire rajongok a 
dóm okért. Mégis elm entem és 
valósággal el voltam ragad
tatva és mondhatom, hogy itt 
voltam először életem ben át
hatva attól a  misztikus és kö l
tői varázstól, mely e régi mű
em lékben  rejlik. Mostantól 
fogva a  XIII. és XIV. századi 
gótikát szeretni fogom  és a 
m oderneket, — m elyekhez, sa j
nos, a mi pesti képviselőhá
zunk is tartozni fog  —, annál 
jobban  utálni.

Annyira el voltam bűvölve 
a dóm tól, hogy lekéstem  a pá
rizsi vonatot és várnom kellett 
egy másikra, noha a kalan
dom m al nagyon meg voltam  
e lég ed v e . . .

Azt hiszem ez a szembeállítás meggyőz minden
kit arról, hogy mi a különbség: igaz és álköltészet 
között. Nem fejtegetem részletesen, mert hiszen 
csak egy szempillantás a chartresi székesegyház 
bármelyik fotográfiájára meggyőz arról, hogy nem 
a tornyokon van a „dús rozetta-ékítmény“, s hogy 
a templom belsejében — a csodálatos üvegfestmé
nyeken átszürődő világításban — nincs hideg fen
ség, hogyha az apostolszobrok alatt botorkált, 
akkor már künn volt az utcán Munkácsy, s. í. t. 
Nem is erről ír Munkácsy, hanem misztikus és 
költői varázsról, tehát arról, mely képzeletét és 
egész lényét a világ e csodálatos alkotásában el
fogta. Ezzel a két szóval többet mond a gótikáról, 
mint Harsányi sorok dandárjával, melyek nyelv
tanilag nem is tökéletesek.

Egyáltalán az a baj, hogy a szerző nem szereti 
újra elolvasni az írásait, mert ha annyi fáradságot 
venne magának, hogy mielőtt kiadná a kezéből, 
hangosan elolvasná őket, nem maradnának köny-
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vében az ilyesmik: „Én nem fogok veszekedni, az 
nálam nincs“ (II. 162. 1.); „egy könnyű viszony, az 
nálam nem megy“ (II. 192. 1.); „Krisztus Pilátus 
előtt alakjai nem ijesztően való embereknek ha
tottak, melyek láttára Sedelmeyer így szólott: 
„Ez a dolog jogerős!“ (III. 141. 1.)

Ez tehát az Ecce Homo?!
Ha ezt a könyvet lefordítanák valamely idegen 

nyelvre, megösmerné a világ, milyennek látja Mun
kácsy t a magyar író anno 1935; azt a Munkácsyt, 
akit művészi zsenijével ez a magyar föld termelt, 
mert a német-magyar fajta keveredéséből, a ma
gyar klíma hatása alatt lett Munkácsy szellemben, 
érzésben és lelkialkatában azzá, akinek Párizs sok 
finom külsőséget és a magyar föld minden igazi 
belsőséget megadott: fájdalmat, borút, szenvedést, 
heje-huját, füttyöt és álmokat és azt az ösztönös 
színrajongást, mellyel, mint a két vak költő, Ho
mer és Milton, a gondolat és érzés legmagasabb 
légkörébe tudott felszállani.

Mindezt nem érezzük Harsányinál. Az ő Mun- 
kácsyja itt-ott bök egyet a levegőbe, mikor egy 
alakot elképzel, — aztán jár-kél, cselekszik, tesz- 
vesz, ahogy füttyentenek neki. Csak az eget nem 
járja. A valóság Munkácsyja azonban beszélt az 
angyalokkal és viaskodott az ördögökkel, szenve
dett, kínokat fojtott el, szeretett, gyűlölt, álomban, 
lelki részegségben élt, mindig volt valahol, de soha 
ott, ahol volt.

A Milton idején azt írta róla egy jószemű fran
cia kritikusa: „Ecce Homo. Ily alacsony sorsból 
egy ilyen magaslatra felvergődni, az életet gyalu- 
val kezében elkezdeni és homlokán a felhőket sú
rolva folytatni, — mely álom és az akaraterő mely 
fenséges megnyilatkozása.“

Igen, ilyen ember volt Munkácsy! Hol van ettől 
Harsányi figurája?
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A Magyarságban (1935 szept. 15) egy közle
mény jelent meg Munkáésynéról. Furcsa egy köz
lemény. Szinte úgy tetszik, mintha Harsányi regé
nyének visszhangja volna.

Harsányi ugyanis ösmertetve könyvét, azt írta 
(a Koszorú, a Petőfi-Társaság lapjában, 1934, I., 
112. 1.), hogy adatait Munkácsy magyarországi ro
konaitól kapta, s felhasználta azt a levelezést is, 
melyet a mester nagybátyjával, Reök Istvánnal 
váltott. „Hónapokig feküdtek asztalomon e leve
lek, melyeket Munkácsy magyarországi rokonai 
bocsátottak rendelkezésemre.“ Az a ressentimeni, 
melyből Munkácsyné groteszk figurája keletke
zett, e titokzatos levelekben találja talán ihletét?

De mit olvastunk a Magyarságban?
„Kellemetlen per folyik a hágai nemzetközi bíró

ság előtt.
A pert Munkácsy Mihály unokahúgai, a nagy 

festő egyedüli rokonai indították 1901-ben, közvet
lenül Munkácsy halála után. Munkácsy egész ha
talmas vagyonát özvegyére hagyta s testvére, ille
tőleg annak gyermekei szerint a végrendelet vagy 
hamisítvány volt, vagy felesége erőszakkal köve
telte azt ki az akkor már agylágyulásban szenvedő 
Munkácsy Mihálytól. A per előbb a magyar bíró
ság előtt folyt s az özvegy akkor százezer koro
nával egyezett ki Munkácsy rokonságával. A ro
konság azonban nyomban ezután francia bíró
ságok előtt indította újra meg a pert. Munkácsy- 
nak ugyanis vagyona kisebb része volt Magyar- 
országon, amelyre az egyezséget m egkötötték, 
nagyobb része azonban Franciaországban és 
Luxemburgban: értékes házak, több, mint ezer
holdas birtok (?) és ami ezeknél jelentősen becse
sebb, Munkácsy óriási képtára. Munkácsy ugyanis 
minden festményéről ikerképet pingált, amik ha
gyatékában megmaradtak és óriási vagyont jelen
tenek.
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A per Franciaországban a világháború kitöré
séig folyt, akkor a francia kormány lefoglalta az 
egész hagyatékot, mint ellenséges állam polgárá
nak vagyonát és a pert befejezte. Emiatt nemzet
közi bonyodalom is támadt és a magyar külügy
minisztérium közvetítésével sikerült elérni azt, 
hogy áttegyék az ügyet a hágai nemzetközi bíró
sághoz, amelyik ebben a perben dönteni fog.“

Érdekes. Van e per és azon kép között, melyet 
Munkácsynéról a közlemény második része raj
zol, összefüggés? Visszhang az? Igazságokon ala
pul? Igaz, hogy Munkácsy halála után pert indí
tottak a hagyaték ellen unokahúgai? S hogy e per 
még mindig folyik, immár harminc egynéhány év 
óta? Vagy nem unokahúgai, de testvérének fia, 
avagy annak özvegye perel? Mi igaz mindebből?

Azt is mondja a közlemény, hogy Munkácsy- 
nak dupluma volt minden képéről. Igaz ez? Hogy 
mi maradt a hagyatékéban, azt az a jegyzék so
rolja fel, mely az 1898 június 2-án Párizsban meg
tartott árverést írja le (Munkácsy életrajza Malo- 
nyaytól, 2. köt., 117—124. 11.), az ott elért árakkal 
együtt. Sajnos, bizony ez nem jelentett óriási 
vagyont.

Meg akarván győződni, hogy van-e magja e 
közleménynek, Munkácsyné örököséhez fordul
tam, ki kilenc évvel ezelőtt, Gömbös Gyula, 
— akkortájt országgyűlési képviselő közbenjöt- 
tével, — Munkácsynak sokszáz levélre rúgó levél- 
gyűjteményét stb.-t ajándékozta a magyar nem
zetnek, egyedül azt kötve ki, hogy irattassék meg 
a mester méltó életrajza. Azt a felvilágosítást kap
tam, hogy a mester halála után testvérének fia 
csakugyan fellépett bizonyos követelésekkel és az 
özvegy kiegyezett vele. (Persze 100.000 koronáról 
szó sincs.)

Munkácsyné halála után kapott ő is egy fizetési 
felszólítást ugyanazon magyar rokon özvegye ne
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vében, de arra — oly félre nem érthető volt a 
nagyasszony végrendelete — már nem is vála
szolt. Hogy pert indítottak volna ellene, akár Fran
ciaországban, akár Hágában: arról semmit sem 
tud.

Honnét vette hát adatait a Magyarság?
Amit e közlemény másik fele Munkácsynéról 

ír, az is a mesék birodalmába tartozik. Mily botor 
beszéd, hogy Munkácsy rab volt a saját palotájá
ban, hogy „felesége és Sedelmeyer reggeltől estig 
dolgoztatták, ebédre csak egy szelet húst engedé
lyeztek neki, mert ha jóllakna, nem tudna kora 
délutántól késő éjszakáig dolgozni!. . . “ Csak látta 
volna a közlemény írója Munkácsyt munkában. 
Micsoda feladat volt őt rábírni arra, hogy — ha 
csak rövid időre is — abbahagyja a munkáját és 
asztalhoz üljön. Egy szelet húst engedélyeztek 
neki. Ez jó. Nagyon jó. — íme a ferdítő pletyka 
arculata.

Gondoljunk Uhde leírására. Tanítványai el
beszélésére. A sok, még élő tanú előadására, kik 
munkában látták őt. Munkácsyt erőszakkal kel
lett munkába fogni? Éjjel is felkelt ő, nyáron, 
colpachi pihenés közben, s villanyfény mellett dol
gozott, ha valami eszébe jutott, — beszéli Halmi.

Munkácsyt, ellenkezőleg, erőszakkal kellett 
pihenésre bírni. Sőt, első rohama is úgy tört ki 
rajta, hogy az orvosok a szanatóriumban eltiltot
ták a munkától, de neki leküzdhetetlen vágya 
támadt és követelte inasától a palettáját. Mikor 
az ellenszegült, — torkának esett. . .

Aztán hogy Munkácsyné vakmerőén tőzsdé
zett. Állítólag, teszi hozzá. Ki állította? Elsinko- 
fálta férje vagyonát? Hogy valami német herceg 
bírta rá svéd papírok vásárlására és azokon vér
zett volna el? Van ennek valami alapja? Tud erről 
valaki?
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íme, így képződnek a legendák. Egy elvetett 
hazugságmag hazugságfává terebélyesedik, s Mun
kácsy magánélete körül most majd évről-évre 
mind sűrűbb vad bozót sarjad, mely aztán sűrű 
árnyékot fog vetni a mesterre is.

Kinek az érdeke ez?
A magyar nemzeté semmikép.
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III.

Kant mondotta, hogy a fogalmak szemlélet nél
kül üresek.

Ezt a tételt élesen megvilágítja Harsányi Zsolt
nak a Pesti Hírlapban közölt egyik régebbi cikke 
Munkácsy párizsi elfeledtetéséről.

Mielőtt Harsányi még hozzáfogott volna Mun
kácsy regényes életrajzához, elutazott Párizsba, a 
mester egykori dicsősége színhelyére, nyomozni. 
Mi most ott a nyoma? — kérdi. Azt kellett rá 
felelnie, hogy semmi, teljesen semmi. Negyven év 
múlva „Münkakszi“ üres fogalommá vált. Pedig 
negyven-ötven év előtt neve valóban élő fogalom 
volt. De akik láthatták dicsősége idején, gyerek
emberek voltak még akkor és amióta felcsepered
tek, Münkakszi nevét elfújta a szél, s miért? Mert 
nem táplálta szemlélet. Az, hogy újabban egy-két 
cikk megjelent róla szakfolyóiratban vagy tudós 
könyvekben, minthogy csak a szakemberek olvas
sák őket, a közönség számára nem jelentenek sem
mit. Párizsban nyilvános helyen nincs egyetlen 
képe sem. Sem a Louvre-ban, sem a Jeu de Pom- 
mes-ban. A románok festészete képviselve van, a 
magyar művészetről senki sem tud semmit.

Életében másként volt.
1870-ben a Siralomház volt az akkori Salon nagy 

eseménye. Leibl akkor, Courbet meghívására, Pá
rizsban volt és a Siralomház láttára sietett neki 
Düsseldorfba üdvözlő levelet írni, mely így hang
zott:
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Párizs, 1870 április 30.
Kedves Munkatzi!
Éppen most jöv ök  az itteni kiállításról és 

láttuk képedet. Az én aligha mérvadó vélem é
nyem szerint a Salon egyik legjobb, ha nem 
a legjobb képe  és szívből üdvözlünk. . .  Ter
mészetesen óriási feltűnést keltettél.79

Ezt a levelet azóta Munkácsy mindig a bugyel- 
lárisában hordta. Ott találtam meg néhány évvel 
ezelőtt Barnewitzné, Munkácsyné unokahúgának, 
nagy Munkácsy-emlékgyüjteményében, Berlinben. 
Ez azt bizonyítja, milyen nagy becsben tartotta a 
mester ezt a levelet, első igazi, nagy és döntő si
kerét. Ez a levél nemcsak a sokra becsült Leibl, 
hanem a nagyrabecsült Courbet véleményét is je
lentette. A többes szám üdvözlünk — Coubert-ra, 
Leibl atyai barátjára vonatkozik. A Siralomház 
sikeréből indul el Munkácsy párizsi dicsőséges 
útja.

Négy év múlva, mikor a Salonban ki volt állítva 
a Műteremben című képe, újra róla beszélt egész 
Párizs. Üjabb négy év múlva világkiállítás volt 
(1878), akkor a Miltonnak volt világsikere. Aztán 
jöttek a Krisztus-képek, majd a remek szalon- 
képek egész sorozata, közben Sedelmeyer kiállí
totta helyiségében a Mozartot, 1889-ben a Salon 
a bécsi múzeumi mennyezetképet, újabb öt év 
múlva az Árpádot (így nevezték ott a Honfogla
lást), szóval Munkácsy-képeket a hetvenes, nyolc
vanas, kilencvenes években, rendes időközökben, 
látott Párizs városa, s minden képe — kisebb- 
nagyobb — feltűnést keltett.

Növelte hírnevét az a sok, folyton megújuló — a 
legnagyobb lapok hasábjain felbukkanó —, újabb
nál újabb krónika és annak a hét országra szóló

79 Lázár, A fiatal Munkácsy. 1925. 188. 1.
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fogadtatásnak a híre is, melyben honfitársai része
sítették, amikor a Krisztus Pilátus előttet haza 
vitte. Ez az ünneplés két év múlva, a Golgotha 
budapesti bemutatásakor, megismétlődött.

Aztán nagy port vert fel az a híres gesztus is, 
mikor Georges Petit kiállítási termének üvegtete
jét leüttette, mert világítása homályos volt a Hon
foglalás számára.

És emlékeztessünk arra, mikor 1887-ben a világ- 
kiállításkor kétszáz magyar egyszerre utazott ki 
meglátogatására. Vagy szóljunk arról, hogy Liszt 
játszott a fogadóestélyein... És így tovább. így 
lett fogalom a neve.

Az is segítségére vált, hogy Sedelmeyer félmillió 
frankokért adta el Amerikának a Krisztus-képeit. 
Mindez nem ártott hírnevének, ellenkezőleg, foly
ton foglalkoztatta a nagyközönséget és izgatta a 
párizsiak képzeletét. Volt a neve mögött állandó 
szemlélet.

Nem csuda, hogy 1896-ig, amíg csak össze nem 
rogyott, „Münkakszi“ nevétől volt hangos Párizs.

Aztán jött a négy csöndes év, mialatt szanató
riumban sindevészett. Csak borzasztó szenvedésé
nek híre terjedt el, amit nem szerettek hallani a 
párizsiak.

Aztán meghalt. Nagyon meghalt. Immár har
mincöt év óta. Azóta más művészeti irány vált 
divatossá, az, amelyiket ő pisla-művészetnek neve
zett el, — jól, mert nem nézi a természetet rész
letről részletre, csak az egészet, az optikai kép 
egységét keresi, de azután már az impresszioniz
must is felváltani kezdték Cézanne, Gauguin, Van 
Gogh irányai, utánuk pláne a fauve-ok (vadak) 
jöttek, aztán a kubisták, — mennyire elütöttek 
mindezek Munkácsy tói!

Nem csoda, ha most már senki sem beszélt róla 
Párizsban. A történelemé lett. Ezalatt a német 
műkritikusok és hatásuk alatt a magyarok, lesaj
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nálták (ahogyan azt ez a könyv behatóan ismer
teti), a franciák pedig hallgattak róla.

Most azután Harsányi Zsolt nem találta a nyo
mát Párizsban. Abban igaza van, hogy ezen segí
teni kellene. Nem tudom, politikából is nem 
volna-e jó? Csak meg kell választani az időt!

De hogy művészeti szempontból jó volna, lélek
tani szempontból pedig okvetlenül szükséges, azt 
egypár szóval megvilágítom.

A „vadak“, „kubisták“ kísérletei csődöt mond
tak. A sok ijesztő torzítással jóllakott a világ. Ma 
újra Courbet és Corot iránya a jelszó. Derain si
kere Munkácsy feltámadásának lehetőségét jelzi. 
Munkácsi zsenijének tehát itt az ideje újra. Egyik 
vagy másik remekét ma újra szájtátva bámulnák. 
Mint 1870-ben, 1878-ban, s. í. t. Hiába gondolják 
egyesek, hogy csak vázlatai, virágcsendéletei és 
tanulmányai élnek. Ha a Milton hazajönne, újra 
azt mondanák reá a legkiválóbb szakemberek:

— Remekmű, vagy nagyon nem értünk hozzá . . .
Mikor egy pár év előtt Barbizonban emléktáb

lát állítottunk Paál Lászlónak, az ünnepség után 
azt mondta nekem a Louvre egyik jelen volt igaz
gatója:

— Nem gondolja, hogy egy ilyen emléktábla 
nem sokat segít az ügyön? Én olvastam az ön 
könyvét Paál Lászlóról, s így láttam az ott közölt 
képeket, de mit gondol, hány ember, ki meg fog 
állani ez emléktábla előtt, fogja tudni, ki volt, mit 
csinált, hogy festett ez a magyar festő, Paál? Váll- 
vonogatva megy majd tovább. Mit gondol?

Azóta folyton motoszkál bennem ez a megjegy
zés. Milyen igaza van, milyen üres, szemlélet bíján, 
a fogalom, milyen igaza volt Kantnak, mennyire 
céljavesztett dolog volna ma, amikor senki se lát
hat se Munkácsy-, se Paál-képet Párizsban, mikor 
a nevük zörög, de nem cseng, emléktáblát felállí
tani a párizsi utcákon, hol laktak!

157



Az volna a helyes, ha mindazoknak, Munkácsy- 
nak, Padinak, Zichynek, Madarásznak, Rippl- 
Rónainak (hogy csak a nagy halottakat említsem), 
kik egykoron Párizsban laktak, s a nagy francia 
kultúrában részesültek és mégis megőrizték, sőt 
kifejlesztették magyar érzésüket és beleírták mű
vészetükbe, ha mind az ötnek emléktáblát állíta
nánk Párizsban, de ugyanakkor öt remekművüket 
oda kellene ajándékozni a Louvre-nak, mint tette 
azt Amerika Whistler anyja arcképével.

Üjra ismétlem (mint 1927 április 30-án a Pesti 
Hírlapban, Louis Réau felolvasása kapcsán), hogy 
„a világ fővárosában emléket kell állítanunk nagy- 
jainknak, kik beírták nevüket halhatatlan alkotá
saikkal az egyetemes művészettörténetbe“ magyar 
szellemű műveikkel. Ha mestereink a francia kul
túra hatása alatt fejlődtek is ki, de magyaroknak 
maradtak, miért ne tudnók ezt a külfölddel is nyo
matékosan éreztetni? A mesterművek bemutatá
sával.

Kétségtelen, hogy ilyen öt remekművet a Louvre 
elfogadna, s mivel halottakról van szó, azonnal ki 
is állítaná őket. Csak azt kellene kikötni, hogy 
egymás mellé függesszék őket. Akkor az a sok 
százezer látogatója a Louvre-nak öt magyar festőt 
is megismerne. Megismerné a kultúránkat, művészi 
tehetségünket, festői zsenialitásunkat.

És milyen változatosságot!
A drámai Munkácsyt, a boruslelkű Paált, a játszi 

kedvű Zichyt, a romantikus érzésű Madarászt és 
a ragyogón színpompás Rippl-Rónait.

Ha aztán valamelyik utcán elmenne a négy em
léktábla előtt egy párizsi vagy egy idegen, menten 
eszébe jutna, hogy, ohó, látott ő a Louvreban öt 
képet, „magyar festőtől“ valót, bizonyára az is, 
kinek itt emléktáblája díszlik, közéjük való volt. 
(Azért mondok négy táblát, mert Zichy és Paál 
egy házban laktak.) így aztán lassan nemcsak a
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nevüket ismernék meg, de a magyar zsenit is, a 
fogalomnak szemlélet felelne meg, ami érdeklő
dést keltene — talán ezen a réven — a magyarság 
iránt is!

Egy puszta emléktábla ám nem elég. Kell, hogy 
mögötte ott álljon a művész egy-egy remeke, a 
Louvreban, százezrek szeme előtt.

Nem is olyan kivihetetlen dolog ez. Húsz
huszonötezer pengőért meg lehetne szerezni azt 
az öt remekművet s mihamar ott díszeleghetnének 
a Louvre falán. Az öt kép fölött a felírás: „Magyar 
festő. Párizsban lakott ettől-eddig“.

Mikor ez a cikkem a Pesti Hírlapban (1934 ok
tóber 20-án) megjelent, néhány óra múlva már 
annyi jelentkező tisztelt meg, kik felajánlották 
hozzájárulásukat, hogy bizony csak meg kellett 
volna mozdulniok a hivatalos köröknek és a terv 
menten valóra válhatott volna.

Sajnos, a pillanat nem volt alkalmas, mert a 
marseillesi tragédia hullámai éppen akkor kezdtek 
felkorbácsolóani, s a kisanfant megindította Ma
gyarország ellen rágalmazó hadjáratát.

A tervet tehát el kellett tenni jobb időkre. De 
a leányzó nem halt meg, csak alszik!

*

És most leteszem a tollat.
Talán nem lesz pusztába kiáltó szó a szavam. 

Talán megíródik a komoly nagy Munkácsy-élet- 
rajz, mely egy csapással elmossa a sok zagyva- 
ságot, melyeket róla eddig összeírtak, sajnos, itt
hon is, idegenben is, hogy végre tisztán lásson az 
egész világ a Munkácsy-kérdésben.

Talán eljön az ideje annak is, hogy egy méltó 
Munkácsy-kiállítást rendezhetünk a világ művészi 
szívében, Párizsban, hogy egyszer együtt lássa a 
világ annak a művésznek remekműveit, akit kor-
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társai felemeltek az égbe, a közvetlen utókor le- 
rántogatott a sárba, — hadd derüljön ki, mi az 
igazság?!

Vagyunk még néhány an, kik e szembesítéstől 
nem félünk: Lássuk, kinek van igaza?

Courbet-t, Corot-t, Delacroix-t, Manet-t, sőt még 
Largillierre-t is bemutatták már ily módon kisebb- 
nagyobb sikerrel. A németek és angolok is egyre 
rendezik az ilyen revideáló kiállításokat.

Csak minálunk nem történik semmi.
Reméljük, hogy történni fog.
Mindenesetre eljön mihamar az ideje annak, 

hogy legalább a Louvre-on át bemutassuk Mun- 
kácsyt, ezt kellene legelsőbb is megkísérelni, hadd 
lássuk, eljött-e az ideje feltámadásának?

Csak egyet nem szabad csinálni.
Semmit sem csinálni.
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MÁNYOKI ADÁM
élete és művészete. Irta: dr. Lázár Béla.

Nagy, albumalakú díszmű, 150 illusztrációval, 
bolti ára 15 pengő.

Szerzőnél kapható 10 pengős árban.
A mű bírálataiból:
Lázár Béla könyve egyike a magyar képzőművé

szeti irodalom legjelentősebb munkáinak.
Pesti Hírlap.

Szerző ennek a romantikus, hányatott életet élő 
művésznek alakját szorgalommal és szeretettel 
gyűjtött adatai alapján színesen írta meg.

Magyar Kultúra.
Lázár Béla nagy hozzáértéssel, páratlan szorga: 

lommal kutatta fel a művész életadatait és műveit 
külföldi, főleg lengyel és német levéltárakban és 
képgyűjteményekben. Az ő lelkiismeretes munká
jának köszönhető e szép könyv . . .  Kiemelendő 
Mányoki méltatásából a mód, ahogyan a szerző 
Mányoki művészetének formáit a művész refor
mátus lelkiségének gyökereiből magyarázza.

Protestáns Szemle.
Lázár Béla könyve temérdek kortörténeti adat 

közlésével teszi elevenné Mányoki élettörténetét. 
Nemes szeretettel kíséri végig hosszú művész
pályáján... ' Nyugat.

M. Béla Lázár vient de faire paraitre une mono- 
graphie extremement fouillée qui jette une vive 
lumiére sur la vie et sur les Oeuvres du plus grand 
peintre hongrois du XVIII. siécle.

Nouvelle Revue de Hongrie.

R á k ó c z i  f e je d e le m  u d v a r i  fe s tő je ,

(n )  A Munkácsy-kérdcs. l6l



La preziosa opera di Béla Lázár munita anche 
di 150 riproduzioni bene riuscite. . .  Meriterebbe 
di esser tradotta in una lingua mondiale.

Aevum (Milano).
A magyar művészet és művészettörténet hálával 

köszönheti meg dr. Lázár Bélának Mányokiról 
írott jeles könyvét. Magyar Kálvinizmus.

Lázár Béla érdekesen írta meg ezt a viszontag
ságos életet. . .  Könyve második részében igen ma
gas színvonalú esztétikai elemzését adja Mányoki 
egyéniségének, művészeti stílusának.

Nemzeti Újság.
A festőművészet analitikai értékelésének filozó

fiai magaslatokon járó, öncélú alkotásán kapjuk 
ebben a könyvben. Esti Kurír.

Lázár Béla elvezet Mányoki művészetének rej
telmeibe . . .  Ez az izgalmas regényként érdekes 
művészettörténet méltán sorakozik a kiváló eszté
tikus többi felfedezéséhez, melyek közül elég, ha 
a világhírű, óriási tájképmester művészetét, Paál 
Lászlóét, említjük meg. Képes Krónika.

Eine reiche Serie der Mányokischen Bilder hat 
Lázár auf seinen Forschungsreisen entdeckt und 
festgestellt. Er tat es mit dem eigentümlichen Ge
menge von Gründlichkeit und Fanatismus, das 
seine ganze Kunstwissenschaftliche Tätigkeit kenn
zeichnet. Pester Lloyd.

Lázár Béla rendkívüli szorgalommal kutatta föl 
a külföldi levéltárakban Mányoki életére vonat
kozó adatokat. Az ő érdeme, hogy az arcképfestő 
életefolyása most már egészen világosan áll előt
tünk . . .  Ez a része könyvének a legnagyobb el
ismerésre és dicséretre érdemes.

Budapesti Hírlap.
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MODERN KIÁLLÍTÁSOK

FRÁNKELNÉL
BUDAPEST IV, MÁRIA VALÉRIA-U. 8 
TELEFON: 82-1-22

ABA NO VÁK VILMOS 
BERÉNY RÓBERT 
BERNÁTH AURÉL 
C Z Ó B E L  B É L A  
E G R Y  J Ó Z S E F  
SZŐ N YI ISTVÁN 
V A S S  E L E M É R  
M Ű V E I B Ő L
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STEINER
LAJOS

BÚTOR, MŰ- ÉS 
RÉGISÉGKERESKEDÉS

IV, DOROTTYA-U. 9
TELEFON: 82-4-64

UlSGW© HilÄ
KÉPKERESKEDŐ

IV. KÉR., VÁCI-UTCA 25. SZÁM
T E L E F O N :  8 8 - 6 - 3 1
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MÁX HEVESI, WIEN I ,  G O L D E G - G A S S E  2

Munkácsy: Műteremben.

Donáth Sándor
Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 3. szám

Csak eredeti régiségeket, 
(XVII. sz.) holland fest
ményeket, magyar mes
terek műveit, bútorokat 
vesz és elad
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FÄRBER S I M O N  "-JtSTSST
ÉKSZEREK. -  RÉGISÉGEK. — FESTMÉNYEK.

Munkácsy: Két család.

OLCSÓ
ÍZLÉSES
MODERN

KERETEK

A TAMÁS-GALÉRIÁBAN 
V, AKADÉMIA-UTCA 8.

RÉTHY
BUDAPEST IV. VÁROSHÁZ-UTCA T S Z .

B Ú T O R O K  
K ÉPEK , M Ű TÁ R G YA K

RÉVÉSZ ÉS EHRLICH
c i n k o g r a f i a i  m ű i n té z e t

•

VII, Dob-utca 37 
Telefon: 37-6-44

1 6 6



Karácsonyra jelenik meg
a
Hóman—Szekf ű :

Magyar Történet I.
kötete. (Az új, olcsó, 5 kötetes 
teljes kiadás III. és IV. kötete 
már megjelent. A további 
kötetek (II. és V.) 1936. év 
folyamán készülnek el.
Ugyancsak karácsonykor je= 
lennek meg

Magyarság 
Néprajza III ■ kötete

és
Endrődi Sándor:

Kuruc Nóták
(Jutalom kötet könyvbaráí 
toknak. — Bibliofibkiadás)

Királyi M agyar 
Egyetemi Nyomda
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23*i34* —  Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F: Thiering Richárd.)










