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Vaszary János művészi fejlődésének útja — kívülről 

nézve — a tévelygések labirintusában vezet ide-oda. 

valójában a legbelsőbb szükségszerűségek hajtották: 

temperamentumának folyton izzó heve fütötte, mely 

vérmes képzelőerejét állandó izgalomban tartva, kereste 

a kivezető utat, miközben egyre lidércfényt kergetett, 

mig végre megtalálta a maga lelke formáját.

Ezt, az uj formát folyton változó érzéseihez, ezt ke

reste mindenha. Az idegen benyomásokat leikébe olvasz

totta. De a maga egyéniségét igyekezett épen megőrizni, 

mind jobban kialakítani, hogy annál tisztábban ragyogjon, 

mint a nemesen csiszolt gyémánt! Nem mint Millet, aki 

egyszer megtalálva önmagát, fejlődésében befejezett, —  

Vaszaryt impressziói fokról-fokra vezetik, mindig uj 

és mindig más. Amit már Reynolds ajánlott hallgatóinak, 

’ő a nagy mesterekről csak elveket és nem fogásokat, 

az alkotás törvényeit és nem a mesterség ügyeskedéseit 

tanulta el, hogy ezeken építse föl a maga rendszerét, 

alakítsa ki látásmódját, formálja technikáját, az érzelmi 

hatásokat részleteire szedve, alkotó elemeire bontva, 

hogy ilykép a maga egyénisége egyensúlyát megteremtse.



Fejlődésében az első stáció- Bastien-Lepage volt. 
Sajátságos, mily nagy volt a hatása e legkevésbbé sem 
forradalmi szellemnek, s fnily lázba hozta a nyolcvanas, 
kilencvenes években a fiatal festőnemzedéket, egész 
Európában. Ami a nagy úttörőknek, Courbetnek, Manet- 
nak, Monetnak nem sikerült, azt Bastien-Lepage meg
alkuvó művészete egy csapásra elérte, megtörte az aka
démikus iskola uralmát, a természet közvetlen tanul
mányozására buzdítva. Mikor 1884-ben meghalt, az 
impresszionizmus törekvései iránt föl volt keltve az 
érdeklődés.

Az 1867-ben született Vaszary, minekutána a minta- 
rajziskolában Székely Bertalan vezetése ’ alatt szigorú 
rajzkulturában nevelkedett, 1888-ban Münchenbe került 
az akadémiára, ahol a hagyományok tiszteletére, pontos 
modellfestésre, szigorú kompozícióra oktatták. Ez időből 
ösmerjük egy önarcképét, szinte rajz, csupa forma, éles, 
kemény kontúr, végigtanulmányozott részlethalmaz. 
Szürke háttér, szürke tónus. Erőslelkü, keménynyaku, 
nagy akaraterővel biró ifjú ember veti felénk kutató, 
tiszta tekintetét. De még merőben akadémia. Nem 
sokkal később azonban belekerült ő is a Bastien-Lepage- 
lázba, már Münchenben az 1889-iki kiállítás Bastien-
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Lepage kollekciójánál, aztán Párisban, hol minden- 
Jullien-iskolás az ő nagyságát hirdette.

Mit jelentett akkor Bastien-Lepage?
Az uj látás bevonulását az akadémiába, fölfrissü- 

lést, megújhodást, a mohos szabályok és szabályos.kom
pozícióktól való megszabadulást. Jelentette Manet és 
társainak igazságát, nemcsak a reális tárgyakhoz való 
ragaszkodást, ami Courbet-hagyomány, hanem első
sorban a realizmust a festői meglátásban, nemcsak a 
színek világában, mint Courbet, hanem főleg a világítást 
a fény hatásának megfigyelésében. Az akadémia és a 
modern fénylátás igazságainak összeegyeztetésében 
Bastien-Lepage az első eredmény. Künn a szabadban, 
a szétszórt világításban, reliefjüket vesztik a tárgyak, 
melyeken csodás reflexek játszadoznak, világosak és 
színesek lesznek tőlük az árnyékok, tüzet kapnak a 
színek, s friss és delikát szinértékek remegnek a tárgya
kon az azúrkék és arany kettős folyamában, amelybe 
a tárgyak és jelenségek elmerülnek és átitatva csodás 
szinhatásokat teremtenek.

De Bastien-Lepage lelkében kegyelettel őrizte az 
iskola hagyományait is, melyeket az uj igazságokkal 
szeretett volna összeegyeztetni. Nem vonta le tehát az 
uj igazság végső következtetéseit, nem tagadta meg a 
belső rajzot, a tárgyak reliefjét sem, s nem tömegekkel, 
nem pusztán foltokkal s azok. szinértékeivel dolgozott, 
nem volt következetes a színek értelmezésében sem, 
mindössze világosszürke tonalitásba helyezte a helyen- 
kint erősen hangsúlyozott helyi színeket is. Ilykép ter
mészetes, hogy rajza száraz, kemény, aprózott maradt, 
halmozta a formákat, melyeket pedig az adott világi-
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tásban széles, nagy színfoltoknak kellett volna helyette
síteni. De éppen ez az, amiért sikere volt az akadémikusok 
közt is, akik benne a francia. Holbeint látták, mig az 
impresszionisták eklekticizmusát gúnyolták, s Degas 
diabolikus erővel nevezte el a plein-air Bouguereau- 
jának.

Vaszaryt példaadása egyidőre fogva tartotta. Ájta- 
tos szívvel, nyitott szemmel s megtisztított palettával 
ment ki a természetbe ő is, s kereste a napfény játékát, 
a tiszta színeket, s halmozta a részleteket. Szürke tónusát 
a mestertől kölcsönözte, de mindinkább igyekezett tőle 
szabadulni. Már 1896-ban kedvenc problémájához érke
zett, s a Pásztorsípot fúvó pásztorgyerek, vidám kecskéi 
társaságában, egy zöldessárga reflexjáték; a fák koronái 
között besütő napfoltok illanása, amint odatapadnak 
a pásztoriul fejére, nyakára, vállára, aranysárga füzükkel 
éles ellentétet alkotva a sárgászöld színharmóniával. 
Aprólékosan megfigyelt részlethalmaz az egész, mint 
a Bárány-felhő kön, ahol az előtér virágjai szinte botanikus 
hűséggel ábrázolvák.

A  botanikus hűség hamis igazságát azonban jóko*- 
fölismeite, a részletek pontossága — tudta jól — nem 
kárpótolhat az egész, az ensemble hazugságáért, a foto- 
grafikus, „becsületes látás“ érzéstelensége rideg prózává 
sülyeszti a művészetet, elveszi tőle a természet inter
pretá l ának jogát, mert, Írja Önvallomásában, „a ter
mészet szolgai vagy túlságosan pietásos utánzata nagy 
akadály“ . (Művészet II. 410.) íme az igazság, amit már 
ekkor fölismert, a Bastien-Lepage-kultusz tetőfokán, 
egy nagy művészi szenzáció hatása alatt. Meglátta 
ugyanis Puvis de Chavannes-t.
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Ez volt a második stáció. De sokkal jelentősebb. 
Egy uj világ tárult szeme elé s azt látta, hogy a részlet
hajszoló igazság mellett van még más igazság is, hogy a 
naturalisták „a természettel való örökös konkurrenciában 
kopizálókká lettek“ , pedig az érzés, ,,a természetben 
levő nagy harmóniák“ megérzése: a stílus az, mely a 
művészetet az élet fölé, a művészt művészete fölé emeli, 
mely megadja neki az erőt, hogy azt lássa meg a ter
mészetben, ami érzésének megfelel, s ez elemeket egybe 
kapcsolva, egy uj természetet teremtsen, abba teljesen 1 
beleolvadjon, minden mellékgondolat, minden föltétel 
nélkül, a lélek minden lendületével, hogy kiérezzük 
belőle a lelket.

,,A stílus megjelenése — hirdeti rajongással mű
vészünk — a korokban nagyszerű, boldog időszakot, a 
nemzeteknél szerencsével bevégződött kultúrát, egye
seknél tökéletességet jelent.“

A  stilusteremtés titkának kutatására tért át. A na- 
turalisztikus iskola igazságain megerősödve, most már 
a lényeges kiemelésére, a lelke érzéseit hordozó* formák 
kikeresésére, a lényeget alkotó formarészletek hang
súlyozására, az egyszerüsitésre, minden stílus titkára 
törekedett. Ez pedig csakis a részletek tökéletes isme
rete alapján érhető el. De aki elérte, világát megnagyob
bította. Mert egységet vitt be a változatosba. Rendbe
szedte a rendetlenül szétszórtat.

A  stílust kereső — erre Puvis de Chavannes tanul
mányozása vezette — a maga érzéseinek fölismerése 
után keresi az érzést kifejező formákat, rajzban is, szin-

II.



ben is. Absztrakttá teszi a vonalat, nemcsak szépséget 
ad neki, hanem jelentőséget is, fölbontja elemeire és 
arabeszkekké kombinálja, melyek ritmikus és harmonikus 
hatásukkal működésbe hozzák képzeletünket s érzésekbe 
ringatják lelkünket. Botticelli vonaljátékának titkát 
érezte át Rossetti és kereste ki újra a természetből; 
Whistler Rossetti hatása alatt eleinte szintén a botti- 
cellis vonalakat leste el a természetből, de aztán a japá
nok rávezették a maga vonalára, a modern vonalra, mely 
csupa finom, elegáns, megnyúlt görbe, sietős előrehajlás, 
érdekes görbület, izgalmas terpeszkedés és fölfelé törekvés.

Mindezek a célzatok, titkos földalatti csatornákon 
beszivárogtak Puvis művészetébe is, hogy megterméke
nyítsék és uj típusba szökjenek. Az 1896-iki Szalonban 
néhány száz krétarajza uj meggondolásokra serkentette 
a fiatal művészeket.

Mintha Ingres leheletszerű vonala — valamivel 
megnyúlva, megtestesedve, elterpeszkedve — kélt volna 
uj életre! Csupa számítás a konstrukciója, megalkotva 
a tér kedvéért, melyet be'kell töltenie, —  nem azért, 
hogy megtöltse, hanem hogy harmóniákat teremtsen 
benne, egyensúlyt, nyugalmat, architektonikus egységek 
keletkezését segítse elő. A kontúr szerepe lépett előtérbe, 
de abban eltér Ingres kontúrjától, hogy nem leheletszerű 
finomságokkal, hanem számitó szemmel lerakott mére
tekkel akar hatni. Mindez a természetből van elvonva; 
a hullámok érintkező vonalai, a hegyek kőzetrétegei, 
a fakorona a háttér levegőegében: arabeszkeket alkot
nak, mindegyik kifejez valamit, érzést, hangulatot, 
főleg, ha alapelemeikre vezetjük őket vissza. Ezt tette 
Puvis, s megértette ezt Vaszary is, aki ezidőtől kezdve
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rajzában egyszerűséget, kifejező erőt, a kontúr* lendüle- 
teit, a főformák viszonylatainak biztos visszaadását 
kereste.

A főformák biztos elrendezését látjuk Borulás 
(1896) cimü festményében is, melynek egyszerűsített 
kompoziciója az újabb megismerések eredménye. Ez- 
irányu tanulmányainak összefoglalása a hatalmas masz- 
szákban komponált Jegenyék (1903), melyben már tömör 
egységekbe omlanak a tömegek.

Rajzegyszerüsitéseit az egy tónusba lefokozott szí
nek ritmusával kapcsolta egybe. Az ihletet ehhez is 
Puvis-től vehette, jóllehet egy hosszas fejlődés ered
ménye, mely Courbetból indult ki. Rembrandt s Hals 
tanulmányozása alapján ismerte föl Courbet az egységes 
tónusban rejlő szépséget, mely a modern művészetben 
is stilteremtő erőnek bizonyult. A stílus egybefoglalás. 
A tónus-egység — e szabadon változtatható fátyol -- 
a fény végtelen melódiája, mely minden szint egybe
foglal, a szin tüzét itt fokozza, amott tompítja, végig- 
simitja szeliditő kézzel, hogy egységes hatásokat hozzon 
ki. Puvis leegyszerűsített formáit halvány, tompa, 
levegős tónusegységbe állította be, melyből semmi sem 
hangzott ki, halk, megtört, fojtott zokogás a melódiája, 
valami névtelen bánat, valami mély sóvárgás, valami 
ismeretlen tisztaság utáni vágyódás. Átlátszó színek, 
a szürke, kék, zöld, sárga uralkodása, ritka színössze
tételekben, újságával elragadó viszonylatokban, melyek 
a japán kakemenok színharmóniáira emlékeztetnek. 
S valóban él e színfoltokban valami titkos lélek, a japán 
Kokoro, melyet a dolgok esszenciájának nevezhetünk, 
kifejezve a tárgyakban lappangó Végtelent, Szellemet,
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Istenit. Még pedig a japánok módján, melynek tipusa 
a szőnyeg, ahol a tónusok foltokat alkotnak, s e foltok 
ritmusba szövődnek, s e ritmus halk, elfojtott melódiákba.

A  színeknek ritmikus összecsengését kereste Vaszary, 
a fátyolos hangú melódiákat. A bizánci Madonnának 
zöldessárga, kissé brutális tónusfátyola áttetszőbbé, 
fénnyel átitatottá válik a Hir-en, majd ismét porhanyó- 
sabb, ólmosabb lesz az Aranykor patinás bronzfiguráin, 
hogy finom, delikát lágyságot nyerjen a Víztükör alig 
megingó fölületén. Itt Vaszary sejtelmes lelke, melyet 
eddig mitologikus, prehisztorikus, biblikus víziókban 
igyekezett kifejezni, megtalálta a megfelelő formavilágot. 
Az Aranykor széles, összefoglaló előadása, a H ír rajz
beli ereje nem feledtetik el e kísérleteknek — minden 
sokatigérő voltuk mellett — jelentékeny fogyatkozásait, 
főleg azt, hogy erősen benne éltek a Mester, Puvis szeder 
mében, kiváltkép ez utóbbi, hol a szinegység nyugalma 
a tárgy izgalmas voltáyal sem állott összhangban, de 
már a Víztükör-ben ereje teljességében, szabadon nyilat
kozik meg, intenciói elérve, kifejező képessége teljes 
harmóniában, előttünk az egy ritmusban hullámzó 
fölület tökélye. S mik eszközei? A  tónusfátyol finom
sága, mely csodálatos gazdagsággal van árnyalva. A  föld 
és v íz  szinegysége, mely csak hajszálfinomságu árnyala
tokban tér el. Sárgás-zöld a fa lombja, de minő puhán 
zöld; sárgászöld a viz tükre, melynek ragyogó tisztaságá
ban hosszas imbolygó elmerüléssel tükröződik a fa koro
nája, mély zöld árnyékokban, a napfény felé világosodva, 
a sárgás-zöld ezüstös árnyalataiban egybeolvadva. A ve
lenceiek meleg arany tónusai helyett a spanyolok ezüstös 
hideg harmóniáihoz vonzódott. Nem érdekelte a velencei



titok, — nem kereste a színek tiszta összecsengését, — 
ellenkezőleg, szinszegény lett, hogy mély harmóniákba 
foghassa érzéseit. Az alkony félhomályosságát kereste 
tehát, amikor a letört fény nagy masszákba foglalja a 
tárgyakat s nem a színek, hanem a tömegek valorjei 
emelik a térérzetet. Ilyenkor sárgásbarna pára-fátyol 
rezeg vég'g a tájon, geometrikus vonalakban futnak 
össze a fák a viz partján, a viz tükrén a nap utolsó 
sugarai játsszák kései játékukat, hogy az átlátszó 
fölületen fölrezegtessék a part fáit. A viztükröződést 
Vaszary vizre hajló szemmel figyelte s látta, hogy áfák 
fényértéke lent a viz mélyében nem egyezik meg pon
tosan a föld fölületén rezgő fény teremtette szinérté- 
kekkel. Ezt az értékkülönbséget aztán dekorativ hatás 
teremtésére használta föl. Finom arabeszket teremtett e 
különbözőségekből, az ég a legvilágosabb, a felhők 
sötétebbek, a föld és viz mind fokozatosabban mélyül. 
Mintha sötét éjszakában halk szordinojátékkal zokogna 
a hegedű, s mind elhalóbbá válna panaszjajja . . . 
Nincs az a japán művész, ki ezt finomabban tudná 
éreztetni!

A  hideg, fanyar, .szürke harmóniák titkait is kutatta, 
s a szürkés-barna csikós fal előtti sárgás-szürke pamlagon 
ülő nő, amint hanyag, nonchalant mozdulattal előre- 
hajlik, pusztán tónusegység-tanulmány. Háttér, test, 
ruha, haj — minden szürkében van tartva, de e szürkében 
mily finom a változatosság, amint tüzet kap az arc és 
váll húsa, fényt az ing kivillanó fehérsége, s e letompitott 
színjátékban hogy hullámzik az egységes ritmus! Majd 
még mélyebben száll alá a harmóniák világába, s játszani 
kezd a g húron* mint a fésülködő leányt ábrázoló szoba
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belsejében, ahol csak a halvány rózsaszínű és fehér rózsa
csokor a kékes asztalkendőn ad némi pozitív szint, 
egyébként a szürkésfekete és fehér ellentéteire van föl
építve a harmónia, melyet a fény tompa párás ködbe 
merít, ebből a fésülködő nő testének s a mellette ülő 
feketekalapos nő meztelen vállainak husszine gyöngéd, 
sejtelmes színekben, finom féltónusokban, lágy átmene
tekkel emelkedik ki. Dekorativ érzékének finom példája: 
a rózsacsokor az asztalon. Kevés színnel ily sokat mon
dani, a japánok óta csak Fantin-Latour s néha Whistler 
tudott.

III.

A stílust teremtő eszközök között -  - láttuk mind- 
ezideig csak a rajzot és a szint használta föl, de mindegyre 
közeledett a harmadikhoz is: a fényhez, a szabadon 
áramló, reflexeket teremtő, szint befolyásoló, mindenüvé 
behatoló, örökös mozgásban lévő fényhez, mely a tár
gyakat a természeti törvények által meghatározott 
módon egybefoglalja, s korlátlan zsarnokként érzése, 
szeszélye, változó hangulata alá rendeli az egész minden- 
séget. ,,A fény a kép szeme . . . titokzatos erejével össze
köti az élő életet a képpel,“ —  Írja a művész ( Természet
látás és képszerüség.)

Kétfélekép lehet látni a fényt a természetben, félig 
behunyt szemmel, ahogy Rembrandt látta, amikor az 
"egy pontra koncentrált fény erejét a körülötte setten
kedő sötétség fokozza;' vagy tágra nyitott, gyo'san 
mozgó szemmel, amikor a fény végig' rezeg előttünk az.
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egész látóhatáron, szint ad mindennek, s fölélénkiti az 
árnyékokat is; igy látott már Turner, s az impresszionis
ták, első sorban Monet, visszaadva a fény rezgő karakterét.

Ez a probléma: a szint teremtő fény játékának vissza
adása kivezette Vaszaryt zöld erdő belsejébe, melybe 
bevillan a napsugár, hogy a zöldessárga reflexek vég
telen gazdagságában megfürössze a napsugártól végig- 
csókdosott első emberpárt, Adám és Évát hatalmas mez
telenségükben, érzéki megjelenésük szépségében; majd 
Évát gyermekies szűzi tisztaságában, amint finom for
máin napfoltok játszadoznak; csupa forma, melyeknél 
a színek nem gyürhetők le egykönnyen a tónusfátyol alá, 
a reflexek viharzása megakadályozza azt. Monumentá
lis egyszerűséget a részletek igazságával egyesíteni sem 
Roll-nak, sem Besnard-nak, s igy nem meglepő, ha 
eleinte Vaszarynak sem sikerült. Az ellentétes színek, 
az össze nem hangolt részek szétesnek, Ádám és Éva 
nem egységes, Éva nem elég egyszerű, de kolorisztikus 
erőben nagy haladás mind a kettő.

A színeket, a tiszta, a meg nem tört fénytől ragyogó 
színeket, s azok gazdag reflexjátékát kereste most a 
művész, de csak azért, hogy a lényegüket megismerje 
és kikereshesse. Addig azonban újból a részletek hatal
masodtak el a delikát előadás rovására, s igen nehéz 
munka után, melyet Vaszary semmikép sem akart meg
könnyíteni, sikerült őket hatalmába keríteni. Eleinte 
föladatait folyton csak komplikálta, a nehézségekben 
gyönyörködve, mint ahogy messzi keleten nemes bal
zsamot sírnak a fák. Adám és Éva a zöld- és husszin 
reflexjátékához harmadik elemnek hozzávette a nő 
vörös haját, mely piros- reflexeket dob a rózsaszínű,
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zöldes fénybe meritett husszin tónusába, ami még job
ban darabokra szaggatja a tónus egységét. A napbarní
tott arc téglavörös tónusát is számtalan tanulmányon 
kutatta, s ez időből való a Részes aratók. (1901) is, e 
jellemtanulmány, égy sor jellemző fejforma, néhány 
nehéz, csontos ököl, erős, szűrős pillantás, az életből 
ellesett jelenet, színes gazdagságában visszaadva; az 
Öreg emberpár a búslakodó, vasárnap délutáni hangu
latban, a hangulat erejét, a kifejezés mélységét a két 
gondosan megfigyelt, szinte megmodellált marokban 
fejezve ki; csupa részlet részlet mellett.

Ekkor került Vaszary érintkezésbe a magyar nép
élettel, a színek tüzének fokozása közben, s mind rajon- 
góbb érzéssel kutatta a földön- heverő parasztfiun ját
szadozó napsütés tüzét, a fűben pihenő bucsus asszo
nyok csoportját, amint színes ruházatukra rávillan a 
faágak közül ki-kicsuszamló napfény, hogy a piros pruszli- 
kot, a kékes, piros fejkendőt, a zöldes viganót, a fekete 
kötényt, , a vörös nyakszalagot egész tüzes erejükben 
fölragyogtassa, valami meleg aranysárga tónusegységbe 
foglalva. A tónusegység, itt, künn a szabadban, nincs 
elég erősen éreztetve. Most szinte tisztán, alapszíneire 
bontva, kereste a szinek tüzét, minden lefokozás, egy
másba hangolás nélkül, a szint a szin kedvéért. Ez:, 
a szinek fényének fokozása egyre jobban izgatta képze
letét, amint látta a lugasban — reggeli után — együtt 
ülő alkokat, s a zöld filagória okai közt át-átvillan a 
reggeli napfény és meleg aranysárga fluiduma mindenen 
végigömlik, föl-fölvillanva a sárgás-zöld faleveleken, az 
egyik nő piros pongyoláján, a rózsaszínű ruhás gyermek
lány puha, finom aranyszőke haján, melyből pikánsan
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villog ki a piros szalag két apró kis foltja, mint megannyi 
bizánci foglalatú ékkő; csillog-villog, bűvös szinpompá- 
ban, napfényben szikrázó sok ilyenfajta tájképe is . . : 

De meg lehet-e őrizni a szin tüzét, erejét, szép
ségét benn, a szoba-belsejének finom, koncentrált vilá
gításában is? Amikor százszor látott, mélyen megfigyelt 
benyomásait, dolgozhatja föl? Az elmerülést, a maga- 
megfeledkezést, a ritka, de jellemző mozgást, a fény 
által hirtelen teremtett meglepő szinakkordokat? „Ezek
nek mélységes erejével — Írja nem versenyezhet 
semmiféle kieszelés.“ (Művészet. II. 419.) Itt maguktól 
adódnak a csodák. Életet nyernek az élettelen tárgyak. 
Szinte azok kerülnek a középpontjába az érdeklődésnek. 
Amikor a műterem egy képének kékeszöld holdfény
hatásától megkapva, hirtelen föláll a feketeruhás, szőke 
asszony. Háttal van felénk fordulva, de az érdeklődő 
nézés intenzív ereje benne van ebben a pillanatszerü, 
hirtelen hajlásban. Szőke haja és a lila és piros vánkos, 
melyekre támaszkodik, fölfogják a fényt, mely zöld 
bársonygallérjának meleg ragyogását is előidézi, egyéb
ként finom puha tónusba olvad minden. Intim hangulat 
árad felénk, mint a nagy nyitott szekrényes szobából, 
ahol elevenné válik az életnélküli tárgy, ami szinte el
tolja az érdeklődést az alakról a környezetre, a tárgyakra, 
a bútorokra, — a- színek, a világítás, a belőlük felénk 
áradó melegség, intim közvetlensége folytán. így fogta 
föl gróf Batthyány Lajosné arcképét, ahol a ritkauj szí
nek, a beáradó napsugár ezüátös fénye zsongják körül 
az álmodozásban ellesett alakot, él körülötte a barna 
almárium ragyogása, az asztalon levő zöldes-sárga vázá
ban a piros virágok mosolya, s a zöld kerevetre dobott
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sárga párna kacagó jókedve, amint versenyre kél az 
ablakból besugárzó napfénnyel, mely elkószál a virágok 
között, rásüt a szőke asszony hajára és bujókát rendez 
‘tenyerére támasztott homloka körül . . .  A szép színek, 
a piros rózsa, a sárga vánkos, a politura bársonyos bar
nája, a kerevet haragos zöldje; — az arc helyett a szoba
belseje iránt keltik föl a figyelmet.

A Szinakkord élénkebbé válik. Egy -zöld bársony
kalapos, lila ruhás nő, az ölebet kebléhez szorítva, áll 
a szürke ajtó előtt, fekete boája, fekete karmantyúja 
csupa pozitív szin, mind egybehangzik a toalett színei
vel, valami finom, ritka szingyönyört teremtve a szem
nek. Ez az intim mélység, a nagy csönd, miközben csak 
a színek adnak hangot, megesi azt a szobabelsejét is, 
hol a lila ruhás nő alszik a kereveten, előtte ölebe s a 
háttérben egy fekete ruhás nő olvas. Egyszerűség, de 
az egyszerűségben csupa raffinált Ízlés, — ime szines 
intérieurieinek főjellemvonása.

Ám ez élénk szinakkordokra is mihamar fátyol 
borul. Valami ködszerü, pókhálófinomságu fátyol, mely 
legfrissebb alkotásainak is megadja a nemes patinát, 
elveszi a szinek rikitó erejét, s az izzó vöröst, élénk 
pirost, hideg kéket is szép ezüstszürke egységbe fog
lalja. Spanyol utazása emlékein látjuk ezt a finom fátyolt. 
A bádogtetős madridi Jézus-templomán, noha falai 
pirosra festvék, a háztetők meg vörösek, éppen úgy, 
mint a villamfényben ragyogó báli előterem álarcos 
közönségén, hol a szürke árnyékokból, az ezüsttónusos 
fény kékesen erezett' foltjaiból alakul ki. Tónusfátyol 
borul az ikervári parkrészletre is, s benne a kékruhás, 
vöröshaju és a lilaruhás, fehérkalapu nőre, amint az
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élénkzöld, friss gyepen sétálnak, melyet csak elől tom
pít le sárgászöldre a ráverődő napfény. Tónusfátyol 
remeg a siófoki parton, amint a nagy párti fák zöld koro
nája alól kilcsillögnak a sétáló hölgyek szinés ruhái, 
mintha csak velencei csipkével tolnának borítva^

' Tónusfátyol fokozza le a tengerparti fövenyben ülő 
nők élénk színeit, a piros blúzt, a kék széket, a sárga 
kalapot, melyek tüze ragyog, de nem perzsel. Nem 
rikító a színlátása, még a legcsattanóbb kontrasztot 
föltüntető kép-én sem, mely egy zöld fák s zöld gyep 
közé ágyait piros madridi palotát ábrázol, a kék égen 
úszó fehér bárányfelhők, az árnyékban tüzét vesztett 
zöld gyep a színek erejét lefogják. Ebben a szinfölfogás- 
ban, a ritka, sajátos, tompán élénk szinhatások keresésé
ben nyilatkozik meg ezidétt sajátos festői ízlése.

IV.

Nemcsak az, hogy mit keressen ki a természetből, 
érzéseket mi keltsen föl a lelkében, művészi érdeklődését 
az is lekötötte, hogy mindezt mikép fejezhetné ki a maga 
módján? Fölismerte, hogy az érzés és a technika teljes 
egysége a műremek titka.

Le kell előbb gyűrni a rakoncátlan anyagot azáltal, 
hogy teljesen kiismerjük természetét s érzéseink szolgá
jává kényszerítjük. Akkor aztán temperamentumunk 
szabad érvényesülésének semmi sem áll útjában.

Ez volt Vaszary gondolatmenete, s a kézírása ki
alakítására nagy gondot fordított. Lépésről-lépésre meg
figyelhetjük, mint küzdött eleinte az olajjal, annak 

VII. 2
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ólmos, nehéz, materiális jellegétől megszabadulni nem 
tudva, * de egyre az ecsetvezetés leplezetlen voltára 
ügyelve, a benyomás hirtelen visszaadását, érzéskitörései 
közvetlen megőrzését, a benyomásnak egyszerre való 
megrögzítését éri el, hogy a lélek minden izgalma, a meg
látás minden 'esetlegessége, a jellegző fölismerésének 
minden fokozata otthagyja nyomait a vásznon. Ekkor 
ura lesz mesterségének s annak mindén részletét hozzá- 
idomithatja érzéseihez.

Palettája kialakulására is nagy gondot fordított; 
már párisi korszakában visszament az alapszínekre, 
megtisztítva azt az aszfalttól, kerülve az aláfestést, 
egyenesen a preparált vászonra dolgozva, eleinte világos, 
később lefokozott színharmóniákat teremtve, hogy aztán 
mind nagyobb szerephez juttassa a tiszta színeket. 
A sokféle szürke, melyeket hol cinóberrel, hol umbrával 
tett melegebbé, alapja palettájának, melyet a zöldes
sárga, a kékes narancssárga, a sárga indigó, a kékesvörös 
alapszínek egészítenek ki, mindinkább erősbödve tűz
ben és igy tisztaságban is, hogy kolorisztikus érzéseit 
annál szabatosabban kifejezhesse.

Mint Whistlernél, különösen, régebbi műveinél, 
melyek még közel állottak Courbet-hez, Vaszarynál is 
nagy a szerepe már ekkor a feketének, mely nála nem 
a fény egy fokozata, hanem igazi, pozitív szin. Mily 
mély hatásokat tud a feketével elérni, bársonyos puha
ságával, mély szonorikus erejével, teltségével és lágysá
gával. Vaszary feketéje most átláthatatlan sötétség, 
melyből finoman szűrődik át, a leggyöngédebb féltónu
sokban, a nő fekete ruhája, éreztetve a test kerekded 
formáit, puha, lágy átmenetekkel (Nők tükörrel); mily



19

finoman differenciált texturás részletekben, pl. a kékes 
székben ülő fekete kalapos nő kezén, hol a ruha feketéje 
és a selyem félkesztyü feketéje biztosan megkülönbözte
tett hatások (Leány feketében); s mig bársonyosan mély 
a fekete kalap a sárgásszőke leány fején, addig lágyan 
üde a nyakába vetett finom fekete tüll (Leány fekete 
kalappal). Mindezt a megkülönböztetést nem a lokális 
színek fölrakásával, hanem a tónusok biztos értékelésé
vel éri el. Egyik intérieur képén a kereveten nyugvó nő 
lila szoknyáján mily éles az értékkülönbség és a szintörés 
megfigyelése, ezzel nemcsak harmóniát, hanem reliefet 
is adva a tárgynak. Ekkor még nem szinkontrasztokkal, 
hanem színes árnyékokkal, egyenesen fénnyel árnyékol, 
a világos szin kiegészítő szineivel, különösen plein airben.

Nézzük meg pl. a nógrádi bucsusok egyik asszony 
alakjának kezét, ahol a testszinre napfolt hull, s ha 
ehhez a legfőbb fényhez viszonyítjuk a többit, látjuk, 
mint megy át a fény mind sötétebb fénybe, ami a 
karnak megadja a domborulatot. Fénnyel modelliroz 
és a féltónus fényértékeivel. Elősegiti ezt ecsetvezetésé
nek biztonsága, mely kerülve kerüli az ötvényezett szí
neket, az egymásba dörzsölt, sima festékfölrakást, de 
energikus vonásokkal, széles foltokban a formák mozgá
sát nyomon követi, szinte az ecsetvonásból alakítja ki. 
Különösen érdekes volt ezt női aktjain megfigyelni, pl. 
egy előrehajló vetkőző nőn, hol a hajlás irányát nyomon 
követte az ecsettel, mintegy ezzel is elősegítve szemtapintó 
érzésünk gyönyörét, a mozgás irányát kijelölve.

Látni fogjuk, hogy ebből az a'apból mint női ki 
későbbi művészi gyakorlata.

2*
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Több esztendei visszavonultság után, a háború végén 
újra megjelent közöttünk Vaszary János. Keserves 
katonáskodásban eltöltött esztendei azonban éppenség
gel nem voltak meddők. Nagy, végzetes benyomások', 
az emberi lélek izgalmas felkorbácsolása, az érzelmek 
túlfűtöttsége, az indulatok hullámzása járt vele. Egy- 
szer-egyszer mutatót is kaptunk a hadikiállitásokon, 
megrázó víziók sejtelmes felbukkanását, az emberi szen
vedélyek felhördülését, nagy egységekbe foglalt emberi 
dokumentumokat, melyek kicsaptak a mindennapiság 
medréből és szinlátományokká sűrűsödtek. Éreztük, 
hogy a művész lelkében kavarog minden. Hogy nagy 
benső átalakulások mozdulnak a felszínre a heves kitöré
sek lángjában.

Művészi fejlődése legizgalmasabb pillanatában érte 
őt utói ez az egész emberi valóját felrázó életélmény:

, a háború. A hedonikus életöröm nyugalmából a világ- 
zajgást megelőző eszmei forradalom, mely végigsüvitett 
az egész földgolyón, kizavarta életegyensulyából őt is. 
Gondolkozni kezdett a természethez való viszonyán és 
művészi múltja kipróbált eredményei, a világnak szín
ben való feloldása, a természetlátáí káprázatainak fény
ben való átírása uj életérzését nem elégítették ki. Amint 
áhitatos szívvel közeledett a természet felé, hogy meglátá
sait, meghatott érzéseit minél egyszerűbb eszközökkel 
kifejezhesse, azt, amit csudálkozó szemmel kiolvasott 
a természetből, mindez lassankint ellentétbe került 
értelme sugalmaival, mely őt a nagy átabotából, mely 
a természetet jellemzi, a rend, a nyugalom, az egyen-

V.
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sulyozottság ideális világába vonzotta. Az impresszioniz
mus, mely már csak fényjelenségnek látta az ilykép 
szinte anyagtalanná tett világot, elérte csúcspontját, 
ebből nem vezetett ki ut sehová. Uj csapást kellett tehát 
vágni. Az uj világnézet követelte jogait a művészetben 
is, a világot alapformáiban és azok egymásközti elhelye
zésében kutatva. A kérdést Cézanne vetette fel és nyo
mán uj mozgalom keletkezett. Ez az uj szellemi áramlat, 
mint természetes reakció, európaszerte eluralkodott és 
bűvös körébe vonta a háborút megelőző idő minden 
gondolkozó és érző emberét. Valami nagy vihar szelé
től volt terhes a levegő. A művészek és irók, az uj vatesek 
megérezték, hogy a világ, mely gyönyört hajszol, mely 
az életöröm legfantasztikusabb formáit kergeti, mely 
színbe, fénybe, gyors és futó impressziók zajgásába 
merül el, hogy ez a vad zűrzavar összeomlásra megérett, 
hogy jönni fog egy uj életérzés, egyszerűség és nagy
vonalúság, plasztika utáni sóvárgás, f— közvetlenség 
és tisztaság — csak azt nem tudta még senki, hogy ehhez 
az uj világnézethez az emberiség millió és millió ember 
hullahegyén át fog csak el jutni. . .  De igy történt!

Vaszaryt művészi ösztöne lelki forrongásai közepett 
a megtisztulás folyamatához vezette. Legutóbbi gyűj
teményes kiállításán, a Müvészházhan, 1912-ben, a kívül
állót fejlődése gyökeres másutraválásával lepte meg. 
A régi finomkodó impresszionista uj viszonylatot kere
sett a természethez. Mindjobban arra a hitre ébredett, 
hogy „a természetből csak kiindulni vagy arra szuggesz- 
tiv erővel emlékeztetni is elég“ . (Önvallomása a Művész- 
házban rendezett kiállítása katalógusa előtt.) Nagy ma- 
gakinzó erővel formatanulmányokba mélyedt, keresve



22

a forma lényegét, a véletlen alakulatoktól megtisztított 
formát, a csoportok halk egyensúlyát, hogy minél egy
szerűbb eszközökkel jussön el a legmélyebb és legerő
sebb hatásokig.

Az egyszerűséget keresvén, egyszerűsitéssel igye
kezett azt kihozni, még pedig, saját vallomása szerint 
is, mind határozottabban dekorativ célzattá1.

Ismét a japán művészet az, mely útba igazította, 
— de most már nem a népszerű Ukiyoyé fametsző-iskola, 
az Utamarók és Hokusaiok dekorativ-impresszionista 
művészete. Időközben a japán művészet klasszikusai
nak mind több kiváló alkotása került szemünk.elé, az 
1900. párisi kiállítás nagyszerű császári gyűjteménye 
óta, a fokozatosan meggazdagodott Guimet-muzeum- 
ban, s az egymást váltogató japán kiállításokon. A Kokká, 
a nagy japán művészeti lap, páratlan színes reproduk
ciói, a nagy állami japán művészettörténet, s a japán 
esztétikusok fölvilágositó kötetei —  mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy fölismerjük a japán művészet másik, ab
strakt fejlődési sorozatát, azt, mely szigorúan őrködik 
afölött, hogy a művész se ki ne törjön a síkból, de ki se 
tudjon találni belőle. Kínában, a lassú fejlődési lehető
ségek hazájában, ez a művészi sorozat maradt uralkodó, 
mig a simulékony, alakuló, érzékeny szellemű, sólyom- 
szemű japánok közt, a gyors és színes benyomások, az 
élet hatása alatt a változó természeti jelenségek fölfo
gása és visszaadásának vágya —  az im-presszionista sort 
vitte diadalra, eleinte ekletikusán megőrizve a hieratikus- 
dekorativ fölfogást, de végül teljesen kiszabadítva ma
gát annak bilincseiből, elsősorban maguk a fametsző
iskola mesterei. Az 1867-iki párisi kiállítás idején ez az
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a művészet, mely az európai művészetre hatott, de az 
1900-iki párisi kiállításon a másik sor művészei, a nagy, 
hieratikus, abstrakt stilisták, kiket a keletiek klasszikus 
mestereiknek vallanak, hatottak mélységesen az im
presszionizmus orgiái idején. Lenn, a mélyben, uj fejlő
dési forrongások indultak meg, s még a konkrét-képze
letű művészek is a természet átabotájának rendezésére 
kaptak kedvet. Megerősítették a stílusba foglalás vágyát. 
Vaszary Jánosra is mély hatást tett ez a kinai-japán 
művészeti irány, melyet megnyilatkozni látott Puvis- 
ben, kiérzett Cézanneból, de már előbb Rippl-Rónai-ból 
is, még azidétt, hogy stilkereső tanulmányokba kezdett 
ő maga is, a Hir, az Aranykor idején, s végig kisérte e 
vágy természettanulmányai egész folyamán, amikor még 
tónusba lefokozott színekkel foglalta egybe szinbenyo- 
másait, s ismét erőre kapott, hogy most az uj stilkereső 
hajlamok ébredeztek benne.

Elsősorban vonalhatásokat keresett, melyek fény- 
és szintudásának gerincet adjanak, struktúrát, hogy 
összefoglalhasson. Kereste a „szervesség törvényeit".

Ilyetén formatanulmányai azonban nem vehették 
el a színtől. Éreztük, hogyha egyidőre ki is kapcsolta 
érdeklődése köréből, veleszületett szinszenvedélye, el
fojthatatlan szinrajongása jogait fogja követelni mi
hamar. Ez a dekorativ törekvés ellentmondott képzelet 
struktúrájának, melyet a formává alakuló szin táplált.

Az uj művészi irányzatok legsebezhetőbb pontja 
a szin.

Az impresszionista látás ezer árnyalataira bontotta 
a szint, melynek legfinomabb, alig észrevehető változa
tait csudálkozó szemmel figyelte. Az uj művészet azon-
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bán, mely a természet végnélküli változatait a lényeges 
formák egyszerűségére akarta visszavezetni, mely ren
det, nyugalmat és nagyvonalúságot követelt a véletlen 
alakulataitól ■ absztraháló művészettől, mert eszményi 
világnézete elgondolásait nagy egységekhez, a szellem, 
a lélek szuverén uralmához kötötte, az uj művészet 
oly világnézeten alapult, mely a való világ mechaniszti
kus magyarázata helyett a szellem átalakító erejét és 
jogát hirdette s a művésznek a valóság ábrázolása he
lyett jogot adott egy magasabb valóság, egy eszményi 
élet, egy lelki világ, egy eksztatikus érzéseket kifejező 
látoinány, egy ennek a túlfűtött érzésviharzásnak meg
felelő, rajongó, viziónárius izgalmakat kifejező, a ter
mészetes formákat áttörő, színes kontúrokba fogott gesz
tusokat ábrázoló uj, magateremtette természet megte
remtésére, megpróbálta pedig ezt erős, rikitó, egységekbe 
foglalt, árnyalatnélküli színfoltokban égő, meszes, ke
mény szinfanfárokkal. A szenvedélyes érzéseknek meg
felelő vad kilendüléséket rideg konturpántokkal fogták 
fel s csak arra törekedtek, hogy az élénk színfoltokkal 
minél egyszerűbb ritmusokat fejezzenek ki a kontúr se
gítségével, mely a ritmust vezette és összefoglalta.^ Le
mondva az impresszionista látás árnyalatgazdagságjárql, 
meg kellett keresniük az uj kifejezési stilegységet s meg
találni vélték azáltal, hogy a falfestés stilustörvényeit 
átvitték az úgynevezett táblaképre, a kontúrra építve fel 
uj ritmust kereső, a való élet formáit áttörő eksztatikus 
művészetüket. (Hodlerre és követőinek végeláthatatlan 
seregére gondolunk.)

Az uj művészet itt azonban zsákutcába jutott. 
A táblakép intimitást követel, a közellátás folytán a
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forma és szín gyönyörűségeit keressük rajta, de a har
sogó színfoltok, a rideg kontúr, mely a nagy falfelületek 
díszítő egyensúlyozásához elégségesek, a képhez közel
álló ember szemét és szellemét nem elégítik ki, hanem 
inkább sértik. A freskó távolsági képet ad, melyet nyu
godt szemmel látva, mint egységet foghatunk fel, hogy 
ilykép bennünk a megnyugvás, a harmónia érzése kelet
kezzék, a forma viszonylatainak egyszerre való átlátása, 
a világos felépítés által. Minél gazdagabb azonban a 
művész képzelete, minél mélyebb és szenvedélyesebb 
az érzése, mely őt a túlfűtött indulatokat kifejező, való
fölötti formavilág megteremtésére vezeti, a szinprobléma 
annál égetőbb, — kontúrokba foglalt kemény színfoltok
kal, mely a freskónál helyén lehet, az intimhatást, a for- 

. mák testiségének éreztetését követelő táblaképnél célt 
nem lehet érni. ,,A körvonal lényegesen értéktelenebb, 
mint a tömegmegjelenés“ irja Vaszary is ( Tennéssellálás és 
képszerüség), a körvonal nem elégséges a szem foglakoz
tatására, mely a lélek izgalmát kelt le fel, — ahhoz vibráló 
színfoltok, vagy erős fények és mély árnyékok kellenek, 
melyek izgassák és vezessék a szemet. A kolorit tudatos 
tulhajtásával már Grünewald, Greco, újabban Böcklin, 
Gauguin, Van Gogh kísérleteztek, követőik, az expresszio
nisták nyomukba léptek, — aminthogy az uj világnézet 
a természet szabad átalakításának jogát követelte, a 
tudatos deformációtól sem riadva vissza, a szinproblé- 
mánál pedig eljutott az átlelkesitett világ vad vonal- 
vezetéssel és telitett színekkel való ábrázolásáig. De itt 
szemben találta magát —  nemcsak a mai kor látásával. 
Mert hisz arra-azt mondhatná: az impresszionista finom
kodásoktól elromlott látású nemzedéktől felebbezünk
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a tiszta színek világitó erejéhez, az árnyalatnélküli színek 
gazdag összecsengéséhez hozzászokott uj nemzedékhez. 
Csakhogy . . . amit Goethe óta a természettudomány 
is kezd elismerni, a színek szubjektív felfogása emberi 
adottság, a színek változó alakulatának és árnyalat
finomságának meglátása látásunkhoz kötött, a legna
gyobb szemgyönyör ez, mellőzni és semmibe venni azt 
senkinek, legkevésbbé a közellátásra alapított festő" 
művészetnek, büntetlenül nem szabad. A freskofestes 
sajátosságait nem lehet szó nélkül az intimfestésre átvinni.

Itt van a zsákutca.
Érezte ezt Vaszary is és uj művészetével egy hatal

mas lendülettel kikerült belőle. A  szinproblémát meg
oldani igyekezett. Azonban az elért eredményeket, az 
intim festészet nagy vívmányait sem adja fel. Az ő szín
látása nem keres freskohatást, de azért az uj világ- 
szemlélet alapjára helyezkedik. A valóság részletező 
ábrázolása helyett az élet fölött álló természet hatalmas 
látományait képbe foglalva ábrázolja. Virág, répa, kel
káposzta, narancs és birskörte, a tatai park egy részlete 
vagy egy fekvő akt, kutyával játszó gyerek vagy a für
dőből kilépő szép asszonyi test szolgáltassa bár művésze
tének motívumait, a három királyok imádásának bib
likus jelensége, megálmodott ezeregyéjszakái kép: a 
rabszolgavásár látománya izgassa bár képzeletét, Salomé 
tánca, lovagi viadal heve, a keresztrefeszités drámai 
víziója, a körhintán lovaglók sebes mozgásának rezgő 
szinfoltjai alakuljanak bár álomképekké lelkében, — az ő 
művészete a motivumvisszaadáson jóval túl kezdődik, 
ott, ahol minden színné válik, a szin csillogni, ragyogni, 
elfojtott szenvedélyben izzani, izgalmas érzésekben belső
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tűzzel égni, lángolni, tündökölni kezd. A drága ékkövek 
izzó szinereje ég az ő topázzöldjében, zafirkékjében, 
jácintsárgájában, ametisztlilájában vagy rubinvörösé
ben, — minden szin beleolvad, mint finom ötvény a 
másikba, lazúros csillogással belefonódva társába, sze
relmes ittasultságban elégve. Ez nem impresszionista 
szinelemzés, de annak nagy eredményeit nem dobja el, 
csak a bensőséges hatások kifejezésére felhasználja, 
amint egykoron római kövek felhasználásával épültek 
gótikus katedrálisok. A világ, mely nála ilykép színben, 
szinte lázongani látszik, a művész világa csupa szin- 
hullámzás, melybe beleolvad minden forma, minden 
jelenség, a természetábrázolás minden eleme, a szin lesz 
a középpont, a szin ezernyi árnyalatával, gazdagon 
átértékelt részleteivel és sajátságosán izgató hatásá
val. A szélesen lerakott formák a színekből nőnek ki, — 
hadtt-ott deformációt is szenvednek s ezáltal inkompletté 
is lesznek a valóságot mikroszkopikus szemmel mérce-' 
gélő előtt, — a szinekstázis csodás intenzitása mellett 
mindezt elfeledjük, annyira a szin foglalja le minden 
érdeklődésünket. Tudatában van annak, hogy a szin, 
mint a hangszerelés, a kép erejét, kifejezőképességét 
nagyban módosítja. „Ez a tulajdonság — írja — a szin 
szemizgató hatásában rejlik. Minden színnek megvan 
a maga nyugtalanító vagy pihentető suggesztiója. A szin 
tüze és ragyogása a vidámság érzetét kelti, mig a mély 
és tónusos színek a megnyugvás hangulatát ébresztik 
fel.“  (Természetlátás és képszerüség.) De azonkívül a 
szin, mint a szem mozgás-vezetője, a térszerüség érez
tetésének és a mozgás szuggesztiójának nagy felkeltője 
is. Nem a kontúrokba foglalt, tiszta szin, mely a forrná-
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kát ellapositja, s belementi a síkba, mint Rippl-Rónainál, 
mert nem izgatja a szemet mozgásra. Hanem a pasztó- 
zusan felrakott szin, mely színfoltokból alakul ki, mint 
Vaszarynál, mely szinte szemünkben keletkezik, mely 
a szemet folytonos mozgásban tartja és a szem szinről- 
szinre ugratásával utóképeket, valami színek' fölött 
remegő vibráló tónust szül a szemben, éppen azt az 
iritációt, mely a kép tárgyát alkotó formák mozgás- 
illúzióját előidézi. És mivel a szem nem fotografikus 
lencse, hanem látásunk hat szellemünkre, hat érzé
sünkre, hat akaratunkra, szóval látásunk hatalmában 
tartja egész lényünket, —  érthető a színek ereje, hatása 
és jelentősége, kapcsolata szellemünkkel, lelkűnkkel. 
S itt válik el a lefestés a művészettől. A természet bár
mily virtuóz ábrázolása még nem művészet, —  ezen 
túl, hajszálfinom határral elválasztva kezdődik a művész 
világa, melyben-a szellem, a-lélek uralkodik a formák, 
a színek, a vonalak révén. Ezt csak érezni lehet, — de 
érezni kell. Most is, Vaszarynál egyszerre csak azt látjuk, 
hogy amit csak érzett a művész az élet egyszerű és 
viharzó jelenségei előtt, álmaiban és látományaiban, 
a szenvedélyes erőben ‘elgondolt Kalváriajelemiben 
éppenugy, mint a sivatag izzó tüzébe beleálmodott 
Királyok imádásában vagy a hanyatló nap félhomályába 
belesejtett Crescendo-bán, minden formája színből fogant, 
■színbe olvadott bele és szinben nyert végső alakulatot. 
Ez az egyoldalúság az ő nagy ereje, —  ez uj stílusának jel
lemző" jegye, ezért feláldoz, ha kell, mindent, de ezzel el is 
ragad, nyugtalanít, lázongani késztet és izgalmakba borit.

Csak egy példát: nézzük meg Vaszary egyik színét 
... a feketét.
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Az impresszionisták kidobták palettájukról. Manet 
főleg azt kifogásolta Courbet-nál: „igen fekete“ . Renoir 
is csak első idejében élt vele, mikor még közel állott 
Courbet-hoz, attól tanulta el Munkácsy és Leibl is annak 
mesteri használatát. Pedig Courbet feketéje nem halott 
anyag, hanem élő szin, telve érzéki szépséggel, mely 
Munkácsynál bársonyos sonoritást, Leiblnál árnyalat- 
gazdag valeuröket kapott.

Vaszary feketéje elvileg más. Régi feketéjének 
egye "es tovafejlesztése.

Vaszary új feketéje szintén tiszta szin, elvesztette 
teljesen festékjellegét, de mint szin csupa árnyalat, mely 
helyeztetésével is az érzést szolgálja. Vaszary egyszer 
á feketébe ágyazza a többi szint, másszor belelopja feke
téjét a többi szin közé, mely itt felbug, mint az oboa, 
majd csak kisér, mint a másodhegedü, halljuk zokogni 
mint a viola d’amourt, de mindig eleven ható erő, a 
lélek szava, a rejtelmek hordozója, a mélységek, fájdal
mak, élettitkok panaszlója.

Mintahogy Baudelaire megálmodott palotájának 
színeiről Írja, ahol

Et tout, mérne la couleur nőire 
Semblait fourbi, clair, irisé . . .

. . . Vaszary feketéje is szineváltozó, tisztán égő, 
irizálva csillogó . . . mert minden érzéki szépségével 
szellemi hatásokat hordoz és tömörit.

VaSzary János szinművészete az uj magyar festészet 
megragadó erejű értéke', annál is inkább, mert ő az elsők 
egyike, aki az uj utón, melyet az expresszionista törek
vések jeleznek, — egyelőre csak jeleznek — máris pozitív’ 
eredményeket ért el. Viharzó színei, ahol intenzitásuk-
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nak megfelelő mozgalmas tárgyba olvadnak belé, for
máinak hatalmas plasztikai erőt sugallnak, tömeghatást 
és térilluziót keltenek és belső tüzűkkel, csillogásukkal, 
színfoltjaik lüktető ragyogásával drámai izgalmakba 
hozzák szemünkön át egész lényünket. Minél mozgal
masabb képegységekbe alakítja vízióit, színeinek tüze 
annál jobban falgyullad. Ez a hatásának titka;

A konkrét-képzeletü művész szin és térsóvárgása, 
érzés elmélyítésre való vágyódása most hatalmas víziókká, 
mind teltebb, ellentétekbe foglalt, szinte disharmonikus 
szinfanfárokká fokozódik. Ez művészetének legújabb 
fázisa, melynek fejlődésképességében bízva bízunk. Mert 
Vaszary egyre visszatér a természethez, hogy aztán ha
talmába kerítve, uralkodni tudjon rajta. És a természet 
hálás hű fiához. Folyton újabbnál újabb szincsudákkal 
lepi meg. Harmóniáinak végeláthatatlan változatait 
igyen belőle szedi. Most, legújabb tájképeiben, kicsattanó 
színek ujjonganak, aktjain gyöngyházszerü tónusok lágy 
futamai peregnek le, a rózsaszínű testszin felkacag, a 
pázsit zöldje meleg bársonyos zománcot nyer, — kifogy- 
hatlanok szinmeiódiái.

Művészete Walter Pater tételét igazolni látszik: min
den művészet végső formájában a zenéhez közeledik. . . .
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