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A Ma gyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Tár sa

sá ga 2000. szep tem be ré ben Bu da pes ten ren dez te 

meg – Kü lön vi lág ban és kü lön idôben cím mel – azt 

a mûvészettörténeti kon fe ren ci át, amely az 1918tól 

az ez red for du ló ig ívelô csak nem egy év szá zad ban 

a Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül élô és al ko tó mûvé

szek mun kás sá gát te kin tet te át. A té ma vá lasz tás 

kap csán a kon fe ren cia egyik fô szervezôje, Sza bó Lil

la mûvészettör ténész hang sú lyoz ta: „A ’határainkon 

kí vül’ de fi ní ció itt egy aránt vo nat ko zik a ha tá ra in kon 

túl élt és élô, va la mint a szá zad for du ló után, az elsô 

vi lág há bo rú tá ján, a két vi lág há bo rú kö zött, a gaz da

sá gi vál ság ide jén, a har min cas évek vé gén és a vi lág

há bo rú alatt és után, majd megint 1956ban, az tán 

a hat va nas, het ve nes évek ben emig rált mûvészekre. 

A ko rok és az in do kok fel so ro lá sa elég elkeserítô 

– ho lott más né pek nél mi sem ter mé sze te sebb, mint 

a mûvész bo lyon gá sa és hely ke re sé se va ló sá gos és 

át vitt ér te lem ben.”  A kon fe  ren cia elôadásait köz re a

dó ta nul mány kö tet ben je lent meg Sza bó Haltenberger 

Kin ga Krón Jenô kas sai gra fi kai is ko lá ja (19211928) 

és más ma gán is ko lák Szlo vá ki á ban 1919 után címû 

dol go za ta, amely ben a szerzô meg ál la pít ja, hogy 

Krón Jenô mûvészetpedagógiai mun kás sá gát 1933tól 

ta nít vá nya, Feld La jos foly tat ta, aki a má so dik vi lág há

bo rú után is jelentôs te vé keny sé get fej tett ki. Az 1945 

után pá lyá ra lépô kas sai mûvészgeneráció al ko tó i nak 

hos  szú so rá ban ott ta lál juk Haj nal Mi hály festô és 

grafikusmûvészt is, aki élet raj zá ban ki emelt hang súl 

lyal em lé ke zik meg egy ko ri mesterérôl, Feld La jos ról. 

A tör té ne ti moz za na to kat fe lü le te sen szemlélô úgy 

ítél het ne, hogy a ge ne rá ci ók mûvészi mun kás sá gá nak 

egy mást követô és egy mást segítô, egy más ra épülô 

tö ret len fo lya ma ta zaj lott a XX. szá zad év ti ze de i ben 

a kas sai ré gi ó ban, ho lott a va ló ság egé szen más volt: 

a ma gyar mûvészeknek a tra dí ci ók to vább vi te lé ért, 

életmûvük lét re ho zá sá ért szí vós és ki tar tó küz del met 

kel lett meg vív ni uk. 

Mint oly sok kor és pá lya tár sá ét, a ki sebb sé gi sors

ba kényszerített Haj nal Mi hály festô és grafikusmû

vész élet út ját és életmûvének ala ku lá sát, fel épü lé sét 

is a XX. szá zad vi ha ros ese mény tör té ne te, Kö zépEu ró

pa tör té nel mi konf lik tu sai, dik ta tú rái de ter mi nál ták E 

mûvész sor sa, al ko tó út ja azért volt kü lö nö sen ne héz, 

mert or szág ha tár ok sze szé lyes mó do su lá sai, ha tal mi 

kö rök ki szá mít ha tat lan vál ta ko zá sai (és nyo masz tó 

ál lan dó su lá sai) aka dá lyoz ták, ne he zí tet ték meg sze mé

lyes as pi rá ci ó i nak ki tel je sí té sét, eg zisz ten ci á lis alap ja i

nak meg te rem té sét, mûvészeti gyö ke re i nek meg le lé

sét. A mûvész és kor tár sa i nak ne héz hely ze tét, kü lön

le ges al ko tói kö rül mé nye i nek jellemzôit szem lé le te sen 

ös  sze gez te Sza bó Haltenberger Kin ga a Szlo vá ki ai 

Ma gyar Képzômûvészek Tár sa sá ga fenn ál lá sá nak tíz 

éves év for du ló já ra, 1999ben meg je lent Ké pünk címû 
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kö tet bevezetôjében: „A szlo vá ki ai ma gyar kép zô mû vé

szek év ti ze dek óta sa já tos kö rül mé nyek kö zött él nek, 

fejlôdnek, al kot nak. Kis sé tudathasadásszerû ál la pot, 

ami kor ott hon ról – csa lád juk ból, fa lu juk ból – a jel leg

ze te sen ma gyar lel kü le tet és él mény vi lá got hoz zák 

ma guk kal, mi köz ben a – több nyi re po zso nyi, de eset

leg nyitrai, eper je si, egye sek prá gai – fôiskolákon szlo

vák és cseh mesterektôl ta nul hat nak. Kü lö nö sen fi a tal

ko ri al ko tá sa i kon né ha még érezhetô a mes ter ha tá sa. 

Élet ta pasz ta la ta ik az tán elôsegítik az egyé ni ség ki kris

tá lyo so dá sát és jön nek a ke ser nyés él mé nyek. A szlo vá

ki ai ma gyar mûvész min dig out si der. A szlo vá kok közt 

ma gyar, a ma gya rok kö zött is me ret len fel vi dé ki. Jó 

eset ben kö ze lít Eu ró pá hoz, ami in nen néz ve si ke rül is, 

de Eu ró pá ból nem lát szik.” Ilyen fur csa kö rül mé nyek 

kö zött, e tu dat ha sa dá sos ál la po to kat át él ve nôtt fel, 

kezd te meg fel ké szü lé sét az 1935ben a ma gyar or

szá gi Anarcson szü le tett, Mis kol con gyer me kes ke dett 

Haj nal Mi hály is, aki az 1950es évektôl a cseh szlo vá

ki ai Kas sa vá ro sá ban Feld La jos, Jú li us Nemcik, Löffler 

Bé la és Jú li us Bukovinsky mûhelyében ta nult, s aki az 

1960as évek elsô fe lé ben Bu da pes ten Barcsay Jenô 

ma gántanítványa volt. („Amit a raj zo lás ról és az ana

tó mi á ról tu dok, azt Barcsaynak kö szön he tem” – von ta 

meg fel ké szü lé si pe ri ó du sá nak ta nul sá ga it a mûvész.) 

Au to nóm mûvészi mun kás sá gá nak ki bon ta ko zá sá ra 

ez után még hos  szúhos  szú éve kig vár ni kel lett: al kal

ma zott gra fi kus ként pla ká to kat és gra fi ká kat ter ve

zett, a kas sai Thália Szín ház elôadásaihoz dísz le tek 

és jel me zek ké szül tek a ke ze alatt, és mind emel lett 

jelentôs mûvészetszervezôi te vé keny sé get is ki fej tett 

a kas sai Ke letszlo vá ki ai Ga lé ria mun ka tár sa ként. Haj

nal Mi hály Eu ró pa po li ti kaitár sa dal mi át ala ku lá sá nak, 

gyö ke res átrendezôdésének idôszakában, a nyolc va

naski lenc ve nes év ti zed for du lón a szá má ra több mint 

négy év ti ze dig ott hont adó Kas sa vá ro sá ból Prá gá ba 

köl tö zött, s a kö zel múlt ti zen öt évé ben e di na mi kus 

éle tet élô, fan tasz ti kus tör té nel mi rekvizítumokban 
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és mû vészeti ér té kek ben oly gaz dag vá ros ban al kot ta 

meg a ko ráb bi al ko tói tö rek vé se i re épülô, mûvészeti 

el ve it szin te ti zá ló fes té sze ti és gra fi kai mûegyütteseit: 

olaj ké pe ket, pasz tel le ket, mo no tí pi á kat, ce ru za, szén 

és tus raj zo kat, li nó le um met sze te ket, li tog rá fi á kat.

Haj nal Mi hály mûvészetének ala ku lá sa az 1960

as évek má so dik felétôl követhetô pon to san nyo

mon (mi u tán ko ráb bi al ko tó pe ri ó du sá nak mun kái egy 

mûtermét el pusz tí tó tûzvész kö vet kez té ben meg sem

mi sül tek): mûveit a kö zel múlt év ti ze de i ben szá mos, 

a cseh szlo vá ki ai – majd szlo vá ki ai és cseh –, va la mint 

ma gyar or szá gi vá ro sok ban ren de zett önál ló tár la ton 

fel vo nul tat ta, és al ko tá sa i val meg an  nyi nem zet kö zi 

se reg szem lén, bi en ná lén is be mu tat ko zott. Mun kás sá

gá ban a het ve nes évektôl a gra fi kai mûvek: az egye di 

raj zok és a sok szo ro sí tó tech ni kák kal ki vi te le zett la pok, 

il let ve so ro za tok meg al ko tá sa volt a do mi náns. A 

pá lyakezdô pe ri ó dus ban, majd a het ve nesnyolc va nas 

évek ben leg in kább a természetelvû, a fi gu ra tív ki fe je

zés jel le mez te al ko tó mód sze rét, majd a ki lenc ve nes 

évektôl mûvészetében az el vont sá gok hoz, az abszt rak

ci ó hoz von zó dó ki bon ta ko zás re giszt rál ha tó, ak kor, 

ami kor érdeklôdése in ten zí ven a fes té szet fe lé for dult. 

A festôi szó la mok megerôsödése te hát nem csak a 

mûnem, a for ma, a ki vi te le zés és a tech ni ka te rén 

ho zott for du la tot: Haj nal Mi hály mûvészetében az epi

kus le ké pe zés, a valósághû meg je le ní tés vagy a nagy

vo na lú át írás he lyett a ma gá val ra ga dó lát ta tás, a mély 

át élés sel hi te le sí tett ki fe je zés, a belsô vi lágki írás vált 
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elsôrendû al ko tói prob le ma ti ká vá il let ve fo lya mat tá. 

A kas sai grafikusmûvész 1980as évek ben ren de

zett ma gyar or szá gi ki ál lí tá sai al kal má ból ki adott ka ta

ló gu sok bevezetôi a tra di ci o ná lis meg je le ní tés, a táj és 

a vá ros ké pek mes te re ként jel le mez ték Haj nal Mi hályt. 

E so rok író ja 1987ben a következô meg ál la pí tá sok kal 

jel le mez te a mûvész al ko tá sa it: „Meg ál la pít ha tó, hogy 

a re a lis ta ha gyo mány szel le mé ben mun kál ko dik a kas

sai mûvész, al ko tá sa it a természetelvû meg je le ní tés jel

lem zi. A ha gyo mány tisz te le te és igé ze te tet ten érhetô 

mind a té ma vá lasz tás ban – vá ros ké pek és fa lu si rész le

tek, hegy vi dé ki tá jak ins pi rál ják raj zo lás ra és met szés

re –, mind a meg for má lás ban: a va ló ság ban fel lelt 

mo tí vu mo kat úgy ren de zi, szer kesz ti kép pé, hogy az 

él mény su gal la ta le gyen a legerôsebb. A ma gas ba 

törô hegy csúcs ok kal, az el múlt szá za dok han gu la tát 

ôrzô há zak kal és temp lo mok kal, a vihartépázta fák

kal és az el ha gyott fa lu si vis kók kal azon ban a mûvész 

nem csu pán a rög zí tés, a le ké pe zés fel ada tát vál lal ja. 

Kom po zí ci ói hol lí rai rez dü lé sek, hol iz ga tó szen ve dé

lyek, hol meditatív gon do la tok tol má cso lói.” E mûvek 

nyolc va nas évek ben al ko tott együt te sé hez kap cso ló

dik a Bu da pest, majd a Kas sa jel leg ze tes rész le te it 

meg ra ga dó vá ros kép so ro zat – a li nó le um met sze tek 

fe ke tefe hér vil ló dzá sa i ban, és a szén és ce ru za rajz ok 

részletezôbb, tó nu sok ban gaz da gabb, impresszionisz

tikus kom po zí ci ó i ban gyak ran meg je le nik a fel vi dé ki 

vá ros lenyûgözô szépségû gó ti kus ka ted rá li sa –, majd 

e mûvek gra fi kai szó la mát fûzi to vább az 1994es 

Arany Prá gaso ro zat. A cseh fôváros gyönyörû ne gye

Akik hazatérnek, 1967, fametszet
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de it és épü le te it, az Óvá ros te ret, a Szent Vitusszéke

segyházat, az óvá ro si zsi dó temetôt, az Arany csi ná lók 

ut cá ját, a bel vá ro si ut cá kat és temp lo mo kat gyak ran 

me rész nézôpontokból és meglepô ki vá gá sok ban 

megjelenítô ce ru za rajz (majd sok szo ro sí tó tech ni ká val 

is ki vi te le zett) so ro zat lap jai ap ró lé ko san ki dol go zott, 

meg an  nyi rész let szép sé get fel tá ró, ám még is nagy vo

na lú an kom po nált al ko tás. A gra fi kai al ko tó mun ka 

azon ban nem csu pán a vá ros ké pek re kor lá to zó dott: 

exp res  szív hangvételû egye di rajz és li tog rá fiaso ro za

tok ké szül tek az al ko tó kas sai és prá gai mûhelyében 

is.  A hi ro si mai atom tá ma dás ra emlékeztetô 1979ben 

ké szült la pok, az 1974es Apo ka lip szis- és az 1987es 
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Ho lo ca ustso ro zat mûvei a konk rét sá gok és az el vo

nat koz ta tá sok ha tár vo na lán egyen sú lyoz nak: egyegy 

ki emelt arc, test vagy test rész ugyan úgy hang sú lyos 

ele me e mun kák nak, mint a sod ró dó, te he tet len 

testekbôl szervezôdô szônyegszerû, el vont sá gok ba 

emelkedô motívumegyüttes. A Ho lo ca ust li tog rá fiacik

lus alkotómódsze rérôl, ha tás vi lá gá ról Vlastimil Vinter 

tör té nész pro fesszor fo gal maz ta meg: „Ezek a fi gu rá lis 

kom po zí ci ók nem csak a meggyôzés ere jé vel hat nak, 

ha nem ma guk ban hor doz zák azt a tes ti és lel ki ál la po

tot is, amely nek ezek a fegy ver te len ál do za tok ré sze sei 

vol tak: ki szol gál ta tott jai a ná ciz mus nak, míg csak meg 

nem fosz tot ták ôket pusz ta életüktôl. Az egyes la pok 

nem konk rét na tu ra lis ta le ké pe zé sek, ha nem el vo nat

koz ta tott ki eme lé sek – mint egy dramatikai té te lek 

– ame lye ken soksok egyedbôl szin te ti zált, as  szo ci á

ci ók ból szer ve zett a té ma. Pél dá ul az Örök vo nu lás 
I–II. lap ját ér tel mez het jük úgy is, hogy az nem csak a 

fo golytransz port szen ve dé sé nek, a vá gó híd ra te relt 

ál la tok bor zasz tó kö rül mé nye i nek meg fo gal ma zá sa, 

ha nem egy al le go ri kus gon do lat ki fe je zé se is: a zsi dó

ság év szá za dos ül döz te té se. … Sa já tos von zá sá val, 

di na mi kus vo nal ve ze té sé vel Mi che lan ge lo sixtusi ká pol

nafres kó já nak Utol só íté letét jut tat ja eszünk be Haj nal 

Mi hály gra fi kai so ro za tá nak min den lap ja. Egyé ni 

at mosz fé rá já val, belsô fe szült sé gé nek ki su gár zá sá val, 
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gon do la ti és ér ze lem vi lá gá val, s an nak szé les ská lá jú 

meg for má lá sá val, a tra gi kus mély sé gek ki ve tí té sé vel 

szá mos ál do zat sor sán át a mûvészet nyel vén in terp re

tál ja mon dan dó ját.”

Ami kor Haj nal Mi hály festômûvész 2001ben a 

bu da pes ti Cseh Kul tu rá lis Köz pont ban be mu tat ta ké pe

it, a je len ko ri cseh és szlo vák képzômûvészet ava tott 

ismerôje és interpretátora, Sza bó Lil la mû vé szet tör té

nész meg le pe té sé nek adott han got: „Meg le pe tés volt 

e tár lat, hi szen Haj nal Mi hály al ko tá sa i val már ko ráb

ban is ta lál koz ha tott a ha zai kö zön ség, s 1985ben, 

ami kor Ta ta bá nyán volt ki ál lí tá sa, a szak ma elsôsorban 

mint Cseh szlo vá ki á ban élô ma gyar képzômûvészt 

üd vö zöl te. Ak ko ri, ter mé szet után ké szült tájképeitôl 

ha tal mas utat járt be. Szin te hi he tet len, hogy más fél 

év ti zed alatt men  nyit fejlôdött – mint ha most nem is 

ugyan az zal a mûvésszel ta lál koz nánk. S még job ban 

el cso dál koz ha tunk ezen, ha be le gon do lunk, hogy 

ak kor öt ven éve sen pre desz ti nált lett vol na ar ra, hogy 

éle te leg ja vát al kos sa meg, vagy hogy el hig  gyük, hogy 

pá lyá ja ez után már nem hoz hat sem mi újat. Nos, az 

olyan léptékû meg úju lás, ami Haj nal mûvészetében 

ta pasz tal ha tó, va ló ban rend kí vül rit ka. Ha az oko kat 

vizs gál juk, egyértelmû, hogy a hely vál toz ta tás ered

mé nyez te ezt. A cseh fôváros és a vá ros élénk képzô

mû vészeti éle te nem csak mé lyen ins pi rál ta, de óri á si 
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Nullus legious cucus, 2004 De profundis, 2004, részlet

ki hí vást is je len tett szá má ra: meg mé ret tet ni ma gát 

eb ben a tel je sen új – a nyu ga ti mûvészethez kö zel 

ál ló, ugyan ak kor erôs ha zai ha gyo má nyok hoz, a ku biz

mus hoz, a poetizmushoz vagy akár a szür re a liz mus hoz 

kötôdô – kor társ cseh mûvészeti kö zeg ben több volt, 

mint kalandvágy… Te het sé ge és fes té sze ti tu dá sa 

együt te sen biz to sí tot ták szá má ra az el me rü lés he lyett 

a ki emel ke dést az ide gen kör nye zet ben. Te het sé gét 

ki pro vo kál ta az új kö zeg. Ma gá ra lelt, s leg újabb ké pe

in egy ál ta lán nem úgy érez zük, hogy meg ké set ten. 

Új al ko tá sa i ban ren ge teg erôt, le le mé nyes sé get, for

mai és gon do la ti já té kot ér zünk. A szí nek, a for mák, 

a vo na lak sza bad ke ze lé se mö gött ha tal mas raj zi és 

fes té sze ti biz ton ság áll. A mûvein érez zük az al ko tás 

örö mét, az ins pi rá ció fo lya ma tos meg lét ét.”

Haj nal Mi hály gra fi kai mun kás sá ga mel lett ki tel

je se dett fes té sze té nek tar tal mi ve tü le te it fag gat va 

mûvei ta lán je len ségké pek ként ha tá roz ha tók meg 

leg pon to sab ban: bib li ai je le ne tek, tör té nel mi idé ze tek, 

koz mi kus lá to má sok, hömpölygô kar ne vá lok, cir ku szi 

pro duk ci ók, ma já li sok em lék ké pei me rül nek fel az 

al ko tá sok ban, ame lyek ben a köz na pi és a má gi kus, a 

ma gá tól értetôdô és a transz cen dens jel leg egy ként 

je len van. A Haj nalkom po zí ci ók for mai jel leg ze tes sé
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ge it ku tat va meg ál la pít ha tó, hogy a mûvek vi zu á lis 

rend sze re a fi gu ra tív és a non fi gu ra tív, a konk rét je len

té se ket és uta lá so kat hor do zó mo tí vu mok és az önál

ló, az öntörvényû, el vont festôigrafikai kifejezôelemek 

egye sítésébôlegyesülésébôl, kü lö nös együtt ját szá sá

ból épül: a vo na lak és a fol tok, a szí nek és a for mák, a 

felismerhetôségek és az el vo nat koz ta tá sok vil ló dzá sa 

fe szült kép te re ket, kép je len sé ge ket hoz lét re. A dol gok 

nem a konk rét dol gok ál ta li meg je lö lé se, ha nem át ala

ku lá sa vagy át ala kí tá sa, de for má lá sa, át lé nye gí té se; 

je len tés sel va ló feltöltôdése, me ta fo ri kus ma gas sá gok

ba emelôdése, lá to más sá vá lá sa ál tal nye rik el lé nye

gü ket, tel je sí tik ki festôi kül de té sü ket. A konk rét sá gok 

és az el vont sá gok am bi va len ci ái kö zött vil ló dzó festôi 

lá to más fé lel mek kel szab dalt és fel sza ba dult sá gok kal 

ki tá rul ko zó, szo ron gá sok kal ter helt és lí rai fu ta mok kal 

tar kí tott: a szo ron gás, a fé le lem a for ma kép zés ben, 

a konk rét ele mek meg nyúj tott, tor zí tott ar ca i ban 

és tes te i ben is felfedezhetô, míg a szí nek pom pá ja, 

káp rá za ta va la mi faj ta felhôtlen ki tá rul ko zás ér ze tét 

hor doz za. Szá mos XX. szá za di fes té sze ti tö rek vést, 

sti lisz ti kai ta nul sá got szin te ti zált ez az oly vál to za tos 

kö zépeu ró pai kultúrtájat va ló sá gos uta kon és szel le mi 

sí ko kon is be járt, be já ró festô: szem lé le té ben nyo mot 

ha gyott a re a liz mus, a szim bo liz mus, a szür re a liz mus, 

a tasizmus, a lí rai abszt rak ció és legerôsebben az abszt
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ra há lás irá nyá ba ki tö ré si lehetôségeket keresô exp

res  szi o niz mus: erôteljes ki írá sai, di na mi kus ki ve tí té sei 

sze mé lyes ség gel, meg élt ség gel, egyé ni forma te remtô 

erôvel hi te le sí tet tek. Mun kás ság nak egyik elemzôje 

mél tán je gyez het te fel: „Haj nal a mai szen zu a lis ta 

exp res  szi o niz mus képviselôje, amely az ál mot ré sze sí ti 

elônyben, a mo tí vu mok szí nes ská lá já ról hallucinatív 

ké pet al kot, és a ké pe ken ab szo lút szo kat la nul több

di men zi ós tér egy sé gek kel dol go zik. Az em be ri lé lek 

belsô drá má já ra össz pon to sít: ön ma gát vizs gál ja és 

be le éli ma gát a XX. szá zad em be ri sé gé nek hely ze té be. 

A mûvész ké pe i nek kü lön le ges sé ge a szín ana li ti kus, 

fényszerû ke ze lé sé ben rej lik: a szín fén  nyé vá lik, majd 

új ból ki lép belôle.” Haj nal Mi hály fes té sze té nek lé nye

gi ele me a szí nek kifejezô ere jét ki ak ná zó kép épí tés. 

Bohumir Bachraty mûvészettörténész Haj nal Mi hály 

szín folt ja i ról és sza bad pik to ri gesz tu sa i ról ér te kez ve 

lé nyeg lá tó tö mör ség gel szö gez te le: „Má gi kus opu

szok, egye dül ál ló, erôteljes ki fe je zés sel és szug gesz ti vi

tás sal. Az egész egy ha tal mas ko lo rit és szín rob ba nás.” 

A Haj nalké pek go moly gó kép kö ze ge ket lát ta tó, a 

konk ré tu mok kal feleselgetô, a dol go kat felfel vil lan tó 

és el mo só folt és for ma va ri á ci ók, vad szín ka var gá sok, 

sod ró len dü let tel át ha tott olyan kom po zí ci ók, ame lye

ket azon ban még is rej tett, jó zan, né hol a fel szí nen is 

lát ta tott struk tú ra, fe gyel me zett szer ke zet fog ös  sze. 
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A szí nek a kü lön le ges, egyé ni festôtechnika al kal ma

zá sa ré vén ra gyog nak fel vis  sza fo got tan, ár nyé kok kal 

tom pí tot tan, sej tel me sen: a víz zel ke vert tus és az 

olaj fes ték együt te se az ös  sze ol va dá sok és az el vá lasz

tó dá sok meg fog ha tat lan sá ga i ba transz po nált fe lü le te

ket, és a fe lü le tek ál tal élet re kel tett sej tel mes te re ket 

hoz lét re, amely egyes ké pek nél fakturális ha tá so kat 

keltôn és ki ak ná zón reliefszerû plasz ti ci tás ba vált át. 

Ez az ára dó elôadásmód, ez az iz zás él te ti pasz tell je it 

és a meg an  nyi ap ró mo tí vum ból felépülô gra fi ká it is. 

Is mét Bohumil Bachraty meg ál la pí tá sa i ra hi vat ko zunk: 

„A képzelôerô tu laj don kép pen Haj nal Mi hály éle té nek 

re a li tá sa. Nem egyéb, mint au ten ti kus ta nú val lo más. 

Kül de tés és sze rep vál la lás. Ví zi ói, ál mai, áb ránd ké pei, 

em lé kei a meg is mer te tés je gyé ben fo gal ma zód nak 

ké pek ké, hogy vi lág gá ki ált has sa: Em lé kezz! Eti kai és 

esz té ti kai, fi lo zó fi ai és szel le mi ér té ke ez a nagy em be

ri gaz dag ság. Kva li tá sa a tett és az al ko tás az egész 

em be ri ség és kö zös ség ja vá ra.”

Kom po zí ci ó in a ki lenc ve nes évek ben fo ko za to san, 

vagy ta lán pon to sab ban idôrôl idôre hát tér be szo rul

nak a vo na las ele mek, eltûnnek a kör vo na lak és a kép

fe lü le ten s a kép tér ben ki zá ró lag a fol tok: az egy más

ból elôszüremlô, egy más hoz kap cso ló dó, egy más ban 

elnyelôdô, élénk szí nek ben, sej tel mes szín át me ne tek

ben tündöklô fol tok je len nek meg: fe ke té vel ár nyalt 

vö rö sek és pi ro sak, lí rai na ran csok, ok ke rek, zöl dek. A 

fe lü let, a sík és a látszatszerû tér egy más tól meg kü lön

böz tet he tet len: min den höm pö lyög, árad, go mo lyog 

a vász na kon és a pa pír íve ken. A Haj nalkép meg szám

lál ha tat lan részletelembôl szervezôdô, szônyegszerûen 

szövôdô – ismétlôdésekbôl és vál to zó mo tí vu mok ból 

felépülô – olyan kom po zí ció, ame lyet a kép szél, il let ve 

a ke ret is csak mint egy lát szó la go san zár le: mint ha az 

illuzionisztikus festôi ára dás a kép fe lü let ha tá ra in túl is 

meg ál lít ha tat lan len ne. A nagyméretû kom po zí ci ók és 

a fü zet lapnagy sá gú kis váz la tok, ta nul má nyok szá zai 

hal lat lan szín és for ma gaz dag sá guk kal nyûgözik le a 

szemlélôt. Sza bó Lil la a mûvész leg újabb festményeirôl 

írt ta nul má nyá ban, az 1999es Re mi nisz cen ci ákki ál lí tá
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son be mu ta tott mûvek kap csán ál la pí tot ta meg: „Az 

199798ban ké szült nagyméretû ké pei kö zül egy pon

to san ki raj zo ló dó, vagy jól meg ha tá roz ha tó so ro zat 

tekinthetô leg újabb mûvei köz vet len elôzményének. 

A masz kok di a ló gu sa, a Szép ség és a szörny, az Is te-
nem, Is te nem mi ért hagy tál el minket?, a Szentmár-
toni bú csú, a Le vé tel a keresztrôl, a Te he tet len ség, 
a Ha  lál tánc, a Szentiváni éj sza ka, a Fél té keny ség 

címû fest  mé nyek ha fel is vil lan ta nak egyegy job ban 

’olvasható’ rész le tet, még is a tel jes el vo nat koz ta tás 

fe lé ha lad nak. Az ös  sze ol va dó for mák szín vi lá ga is egy

re fo ko za to sab ban re du ká ló dik, egy re több ször ta lál

ko zunk a szür ke, a szürkéslila és a zöl des tó nu sok kal, 

mi köz ben az egész kom po zí ció for ron gó, egy más ból 

kinôvô és egy más ba átmenô fa kó színû láng nyel vek ké 

ol vad ös  sze. Míg a Szentmártoni búcsúnál még felis

merhetô a fa lu si nép so ka da lom egy szer re kör hin ta és 

orgiaszerû for gá sa, s míg úgy érez zük, hogy a sötét

kéktôl a vi lá gos ké kig fel vitt, hátterül szol gá ló szín koz

mi kus di men zi ó kat nyújt, a Ha lál tánc címû fest mény 

már min den de ko ra ti vi tást nél kü löz ve a drá ma fe lé 

kö ze lít.” A táb la ké pek gaz dag, tom pí tat lan ko lo rit já val 

szem ben vis  sza fo got tab bak, tar tóz ko dób bak, de lí rai 

rez dü lé sek ben még is gaz da gab bak a pasz tel lek: szín
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vi lá guk lá gyabb, folt rend sze rük nyu god tabb, ki egyen

sú lyo zot tabb. 

Az e könyv meg je le né se kor het ven esztendôs Haj nal 

Mi hály életmûve a XX. szá zad má so dik fe lé ben és az 

ez red for du lón a BudapestKassaPrága há rom szög ben, 

az 1945 utá ni Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia, majd 

az 1990 utá ni Szlo vá kia, Cseh or szág és Ma gyar or szág 

oly sok ar cú, sok fé le áram la tot in teg rá ló és ma ga ar cá

ra ido mí tó, ugyan ak kor egy sé ges vo ná sok kal is fel ru

há zott és ös  sze fo gott mûvészetföldrajzi ré gi ó ban jött 

lét re. 1990 elôtt a Nyu gat szellemimûvészeti köreitôl 

el szi ge tel ten, a le foj tott he lyi mûvészeti vi szo nyok ál tal 

ter helt ki sebb sé gi kö zeg ben, majd 1990 után a fel sza

ba dult, sza bad eu ró pai lég kör ben és nyi tott, inspiratív 

kulturálismûvészeti kör nye zet ben szü let tek meg azok 

a mûvek, ame lyek erôteljes szá lak kal hely hez és kor

hoz kö töt tek, de ki fe je zé se ik ben, lát ta tá sa ik ban ál ta

lá nos, tág érvényességûek. Haj nal Mi hály emlékekbôl, 

a múlt tra gi kus örök sé gé nek emlék képeibôl építkezô, 

24

fáj dal mak kal át ita tott mûvészete a szép sé gek és az 

örö mök olt ha tat lan vá gyát hor doz za: dús emo ci o ná lis 

töltetû fes té sze ti és gra fi kai vi lá ga el len té tes ér zel mek 

fe szült sé gé vel él te tett, a kor szak égetô kér dé se i re 

vá la szo kat keresô, szen ve dé lyes fes té sze ti és gra fi kai 

tük röz te té sek. Mûvei a XX. szá zad utol só év ti zed ében, 

az ez red for du lón a mo dern ma gyar, a szlo vák és a 

cseh – va gyis az eu ró pai – mû vé szet szer ves, ér té kes 

al ko tó ele me i vé vál tak. A mûvész e tu dat tal for dul hat 

– het ve ne dik szü le tés nap ján egy pil la nat ra meg áll va 

és vis  sza pil lant va mun kás sá gá ra – a remélhetôen a 

kö zel múl té hoz ha son ló, újabb ter mé keny, és min den 

bi zon  nyal újabb meg le pe té se ket tar to ga tó al ko tó pe ri

ó du sok mûvészeti fel ada tai fe lé.

Wehner Ti bor
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2002 Martin Šimek: Kontakt s obrazem must 

 zachovat emoci. Mlada Fronta – DNES 2002. 

 január 18. 

2002 TASR közlemény. SME – Bratislava 2002. 

 augusztus 27. 

2002 Plze ’n, 3. Középeurópai Rajz Biennálé 

 (katalógus)

2002 Bognár Nándor: Álomképek és jelképek. Egy 

 magyar festômûvész Prágából. Magyar 

 Nemzet 2002. július 26.
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Mint oly sok kor- és pályatársáét, a XX. század viha-
ros eseménytörténete, Közép-Európa történelmi konfliktu-
sai, diktatúrái determinálták Hajnal Mihály festő- és grafi-
kusművész életútját és életművének alakulását, felépülését 
is. E művész sorsa, alkotóútja azért volt különösen nehéz, 
mert országhatárok szeszélyes módosulásai, hatalmi körök 
kiszámíthatatlan váltakozásai (és nyomasztó állandósulá-
sai) akadályozták, nehezítették meg személyes aspiráció-
inak kiteljesítését, egzisztenciális és művészeti gyökerei-
nek meglelését. Az 1935-ben a magyarországi Anarcson 
született, Miskolcon gyermekeskedett alkotó az 1950-es 
évektől a csehszlovákiai Kassa városában, Feld Lajos, Ju-
lius Nemčik, Löffler Béla és Július Bukovinský műhely-
ében tanult, de az 1960-tól 1964-ig Barcsay Jenő budapesti 
magániskoláját is látogatta. Autonóm művészi munkássá-
gának teljes kibontakozására hosszú-hosszú évekig kellett 
várni: alkalmazott grafikusként plakátokat és grafikákat 
tervezett, a kassai Thália Színház előadásaihoz díszletek és 
jelmezek készültek a keze alatt, és mindemellett jelentős 
művészetszervezői tevékenységet is kifejtett a Kelet-szlo-
vákia Galéria munkatársaként. Hajnal Mihály az európai 
kontinens politikai-társadalmi átalakulásának, gyökeres 
átrendeződésének időszakában, a nyolcvanas-kilencvenes 
évtizedfordulón Prágába költözött, s a közelmúlt tizenöt 
évében itt alkotta meg a korábbi alkotói törekvéseire épü-
lő, művészeti elveit szintetizáló festészeti és grafikai mű-
együtteseit: olajképeket, pasztelleket, monotípiákat, ceru-
za- és tusrajzokat, linóleummetszeteket, litográfiákat.

Hajnal Mihály művészetének alakulása az 1960-as 
évek második felétől követhető pontosan nyomon (mi-
után korábbi alkotóperiódusainak munkái egy műtermét 
pusztító tűzvész következtében megsemmisültek): műveit 
számos, a csehszlovákiai – majd szlovákiai és cseh –, vala-
mint magyarországi városokban rendezett önálló tárlaton 
felvonultatta, és alkotásaival megannyi nemzetközi sereg-
szemlén, biennálén is bemutatkozott. Munkásságában a 
hetvenes évektől a grafikai művek: az egyedi rajzok és a 
sokszorosító technikákkal kivitelezett lapok megalkotása 

volt a domináns – s a pályakezdő periódusban a termé-
szetelvű, a figuratív kifejezés jellemezte alkotómódszerét 
–, majd a festészeti kibontakozás a kilencvenes évektől 
regisztrálható. A festői szólamok megerősödése azonban 
nemcsak a műnem, a forma, a kivitelezés, a technika terén 
hozott fordulatot: Hajnal Mihály művészetében az epikus 
leképezés, a valósághű megjelenítés, vagy a nagyvonalú 
átírás helyett a magával ragadó láttatás, a mély átéléssel hi-
telesített kifejezés vált elsőrendű alkotói problematikává. 

A történelmi-művészeti értékekben oly gazdag, egy-
szersmind dinamikus európai világvárosként mindennap-
jait élő Prágában nagylélegzetű grafikai sorozatok és festői 
értékekben gazdag, izgalmas táblaképegyüttesek születtek 
és születnek Hajnal Mihály műtermében. A Hajnal-kom-
pozíciók formai jellegzetességeit kutatva megállapítható, 
hogy műveinek vizuális rendszere a figuratív és a nonfi-
guratív, a konkrét jelentéseket és utalásokat hordozó mo-
tívumok és az önálló, az öntörvényű, elvont festői-grafi-
kai kifejezőelemek egyesítéséből-egyesüléséből, különös 
együttjátszásából épül: a vonalak és a foltok, a színek és a 
formák, a felismerhetőségek és az elvonatkoztatások vil-
lódzása feszült képtereket hoz létre. A tartalmi vetületeket 
faggatva a Hajnal-műveket talán jelenség-képekként hatá-
rozhatjuk meg legpontosabban: kompozíciói bibliai jelene-
tek, történelmi hivatkozások – vissza-visszatérőn, művek 
sorozatával reflektál a holocaust tragédiájára –, kozmikus 
látomások rögzülnek kompozícióin, kiemelten karneválok, 
majálisok, cirkuszi produkciók világát, jeleneit, pillanatait, 
atmoszféráját idézi fel képein, amelyekben a hétköznapi 
és a mágikus jelleg, a magától értetődő értelmezési lehe-
tőség és a megmagyarázhatatlan jelenség, a racionalitás 
és a transzcendencia egyaránt jelen van. A konkrétságok 
és az absztrakció ambivalenciái között egyensúlyozó fes-
tői-grafikusi látomást félelmek, szorongások, felszaba-
dult érzelmek, lírai vallomások árnyalják sokszólamúvá. 
Megközelítve és átélve Hajnal Mihály műveit a befogadó 
azt állapíthatja meg, hogy számos XX. századi művészeti 
törekvés, stilisztikai áramlat megérintette a kassai-prágai 
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magyar művész alkotói világát: szemléletében nyomott 
hagyott a realizmus, a szimbolizmus, a szürrealizmus és 
a tasizmus, a lírai absztrakt kifejezés és legerősebben a 
század egyik leghangsúlyosabb, folytonosan újraéledő 
irányzata, az expresszionizmus: erőteljes festői és grafikai 
kifejezései, belső világ-kivetítései érzékeny, érzelmi gaz-
dagsággal áthatott kompozíciókban összpontosulnak. Ezt 
tanúsítja a Hajnal Mihály művészetének gondolati-érzelmi 
indíttatásáról a kilencvenes években írt alábbi elemzés né-
hány észrevétele is: „Hajnal a mai szenzualista expresszi-
onizmus képviselője, amely az álmot részesíti előnyben, a 
motívumok színes skálájáról hallucinatív képet alkot, és a 
képeken abszolút szokatlanul többdimenziós téregységek-
kel dolgozik. Az emberi lélek belső drámájára összponto-
sít: önmagát vizsgálja és beleéli magát a XX. század em-
beriségének helyzetébe. ... A művész képeinek különleges-
sége a szín analitikus, fényszerű kezelésében rejlik: a szín 
fénnyé válik, majd újból kilép belőle.” Mindezt megerősíti 
a művészettörténész Dr. Bohumír Bahraty eszmefuttatása: 
„A képzelőerő tulajdonképpen Hajnal Mihály életének 
realitása. Nem egyéb mint egy autentikus tanúvallomás. 
Küldetés és szerepvállalás. Víziói, álmai, ábrándképei, 

emlékei a megismertetés jegyében fogalmazódnak képek-
ké, hogy világgá kiálthassa: Emlékezz! Etikai és esztétikai, 
filozófiai és szellemi értéke ez a nagy emberi gazdagság. 
Kvalitása a tett és az alkotás az egész emberiség és közös-
ség javára.”

A hetven esztendős Hajnal Mihály életműve a XX. 
század második felében és az ezredfordulón a Budapest-
Kassa-Prága háromszögben, az 1945 utáni Magyarország 
és Csehszlovákia, majd az 1990 utáni Szlovákia, Cseh-
ország és Magyarország oly sokarcú, sokféle áramlatot 
integráló és maga arcára idomító, ugyanakkor egységes 
vonásokkal is felruházott és összefogott művészetföldrajzi 
régióban jött létre. A Nyugat szellemi-művészeti köreitől 
elszigetelten, a lefojtott helyi művészeti viszonyok által 
terhelt, majd 1990 után felszabadult, szabad légkörben és 
környezetben születtek meg azok a művek, amelyek erő-
teljes szálakkal helyhez és korhoz kötöttek, de kifejezése-
ikben, láttatásaikban általános érvényességűek. A művész 
e tudattal fordulhat – hetvenedik születésnapján egy pilla-
natra megállva és visszapillantva – a remélhetően a közel-
múltéhoz hasonlón termékeny, szép művekkel kamatozó, 
újabb alkotóperiódusok feladatai felé.  

Vývoj a vyvrcholenie životnej a umeleckej dráhy 
maliara a grafika Michala Hajnala ako aj mnoho jeho sú-
časníkov a súpútnikov determinovali búrlivé udalosti 20. 
storočia, historické konflikty a diktatúry Strednej Európy. 
Osudy a životná dráha tohto umelca boli preto zvlášť ťaž-
ké, lebo rozmarné zmeny štátnych hraníc a nevypočítateľ-
né zvraty (a deprimujúce konštanty) mocenských kruhov 
obmedzovali, komplikovali rozvoj jeho ašpirácie a nájde-
nie umeleckých a existenciálnych koreňov. Majster, kto-
rý sa narodil v roku 1935 v maďarskom Anarcsi, a ktorý 
trávil svoje detstvo v Miskolci, od 50-tych rokov študoval 
v Košiciach, Československu v dielniach Ľudovíta Felda, 
Júliusa Nemčika, Vojtecha Löfflera a Júliusa Bukovin-
ského. Okrem toho, od roku 1960 do roku 1964 taktiež 
navštevoval budapeštiansku súkromnú školu Jenő Barc-

sayho. Avšak na úplný rozmach jeho umeleckej tvorby sa 
muselo dlho čakať: ako výtvarník tvoril plagáty a grafiky, 
navrhoval kostýmy a kulisy pre inscenácie košického di-
vadla Thália, ďalej vyvíjal značnú umelecko-organizačnú 
činnosť ako spolupracovník Východoslovenského múzea. 
Michal Hajnal sa presťahoval v období zásadných zmien 
a politických zvratov európskeho kontinentu na prelome 
80tych a 90tych rokov do Prahy a v nedávno uplynulých 
15tich rokoch tu vytvoril na báze svojich skorších umelec-
kých snáh vlastné maliarske a grafické súbory: olejomaľ-
by, pastely, monotypie, kresby ceruzkou a tušom, rytiny, 
linoryty a litografie. 

 Dôsledkom požiaru, ktorý zničil jeho predchádzajúci 
ateliér a skoršie diela je možné presne sledovať dráhu Mi-
chala Hajnala až od druhej polovice 60tych rokov: svoje 
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diela prezentoval na početných samostatných vernisážach 
v mnohých mestách Československa (neskôr Slovenska 
a Česka), ďalej v Maďarsku a predstavil sa na mnohých 
medzinárodných prehliadkach a bienále. V jeho tvorbe od 
70tych rokov dominovali grafické diela: samostatné kres-
by a listy vytvorené rozmnožovacou technikou. Pre tvori-
vú metódu na začiatku majstrovej dráhy bolo charakteris-
tické použitie motívov z prírody a figuratívne artikulácie. 
Jeho maliarsky rozmach nastal od začiatku 90tych rokov. 
Zosilnenie maliarskych tónov neprinieslo zmeny iba v ob-
lasti žánru, formy, prevedenia a techniky: v diele Michala 
Hajnala sa namiesto epického odvodenia, namiesto zo-
brazenia vernej skutočnosti, alebo namiesto veľkorysého 
prepisu stala prvoradou tvorivou problematikou strhujúca 
obrazotvornosť, výraz potvrdený hlbokým prežívaním. 

 V Prahe, ktorá je tak bohatá na historické umelecké 
pamiatky a súčasne žije svoj život svetového veľkomes-
ta, v ateliéri Michala Hajnala vznikli a vznikajú veľkolepé 
grafické seriály a súbory napínavých a hodnotných tabu-
ľových malieb. Skúmajúc charakteristiky formy Hajna-
lových kompozícií môžeme povedať, že vizuálny systém 
jeho diel je tvorený zo súhry, zo spojenia figuratívnych 
a nefiguratívnych motívov s konkrétnymi narážkami a vý-
znamami, a abstraktných grafických prostriedkov a ich 
zhody. Kmitanie čiar, škvŕn, farieb a foriem, konkrétností 
a abstrakcií vytvára napäté priestory obrazov. Vypytujúc 
sa na obsahové priemety Hajnalových diel, môžeme ich 
najskôr definovať ako javy – obrazy: jeho kompozície sú 
biblické výjavy, historické narážky (opätovne sa vracia 
v seriáloch diel k tragédii Holocaustu), v jeho kompozí-
cii sú zachytené kozmické vízie, zvlášť karnevaly, majá-
lesy, vo svojich obrazoch cituje svet a scény cirkusových 
produkcií, a tu je rovnako ako magický a každodenný ráz, 
ako samozrejmá možnosť interpretácie a nevysvetliteľný 
jav – racionalita a transcendentálnosť súčasne. Maliarsku 
grafickú víziu hľadajúcu rovnováhu medzi ambivalencia-
mi konkrétností a abstrakcií tieňujú do polyfónií úzkosti, 
uvoľnené city, lyrické vyznania. Prežívajúc Hajnalove 
diela a približujúc sa ku nim môže divák konštatovať, 
že tvorivý svet košicko-pražského maďarského umelca 
bol ovplyvnený početnými umeleckými smermi a štylis-

tickými tendenciami 20teho storočia. V jeho videní bol 
ovplyvnený realizmom, surrealizmom, symbolizmom 
a tašizmom, lyricko-abstraktným spôsobom vyjadrenia ale 
najsilnejšie jedným z najmarkantnejších, neustále sa znova 
rodiacich smerov storočia: expresionizmom. Jeho výrazná 
grafická expresia, premietanie jeho vnútorného sveta, sa 
sústreďuje v kompozíciách, ktoré sú presiaknuté citovým 
bohatstvom. O tom svedčia aj niektoré vyjadrenia analýzy 
z 90tych rokov, ktoré boli napísané o pohnútkach myšlien-
kovo-citových motívov Hajnalových diel: „Hajnal je pred-
staviteľom senzualistického expresionizmu, ktorý upred-
nostňuje sen a vytvára halucinatívny obraz zo širokých 
škál motívov a v obrazoch pracuje s absolútne nezvyklý-
mi, viacdimenzionálnymi časťami priestoru. Sústreďuje sa 
na vnútornú dráhu ľudskej duše: vžíva sa do role ľudstva 
20teho storočia. ... Zvláštnosť obrazov umelca sa skrýva 
v analytickom svetelnom zaobchádzaní s farbou. Farba sa 
stane svetlom a znovu z neho svetlo vystúpi.“ To všetko 
potvrdzujú myšlienky Dr. Bohumíra Bachratého: „Obra-
zotvornosť je vlastne realitou života Michala Hajnala. Nie 
je ničím iným než autentickým svedectvom. Poslaním 
a úlohou. Jeho vízie, sny, snenie, spomienky sa stali ob-
razmi v znamení poznania aby mohol vykričať do sveta: 
Pamätaj! To veľké ľudské bohatstvo je jeho etickou, es-
tetickou, filozofickou a duševnou hodnotou. Jeho kvalita 
je čin a tvorba v prospech celého ľudstva a spoločnosti.“ 

 Životné dielo sedemdesiatročného Michala Hajnala 
vzniklo v druhej polovici 20teho storočia a prelome tisíc-
ročia, v trojuholníku Budapešť-Košice-Praha, v Maďarsku, 
Československu, potom na Slovensku a v Čechách po roku 
1945, v umelecko-geografickom regióne, ktorý absorbuje 
tak mnoho umeleckých smerov, a pritom ich pretvára na 
vlastný obraz. Jeho diela vznikli síce izolovane od umelec-
ko-duchovných kruhov Západu, zaťažené miestnymi ume-
leckými pomermi, po roku 1990 v oslobodenom ovzduší 
a prostredí. Jeho tvorba je markantne spätá s miestom a ča-
som ale jeho výraz a vízia má všeobecnú platnosť. S týmto 
vedomím môže majster v deň svojich sedemdesiatych na-
rodenín hľadieť na úlohy ďalších tvorivých období, ktoré, 
ako dúfame budú rovnako úrodné a zúročené krásnymi ob-
razmi ako jeho etapy nedávnej minulosti. 

© Körmendi Galéria

ISSN 1210 4506
ISBN 963 868 122 5

A könyvet szerkesztette:
CSÁK FERENC mûvészettörténész

A bevezetô tanulmányt, mongrafikus esszét írta:
WEHNER TIBOR mûvészettörténész

Szaklektorálta: CSÁK FERENC mûvészettörténész

A fényképfelvételeket készített:
CSÁK FERENC
ZIMA GYÖRGY

Kiadja a Körmendi Galéria (Color Team Kft.)
Felelôs kiadó: 

Dr. KÖRMENDI ANNA

H1055 Budapest, Falk Miksa utca 7.
Tel.: (36+1) 2690763, (36+1) 2695348

Fax: (36+1) 2690237
H9400 Sopron, Templom utca 18.

Tel.: (+3699) 524012
Fax: (+3699) 524013

URL: http://www.kormendigaleria.hu
email: info@kormendigaleria.hu

Elôkészítés és nyomás:
Codex Print Kft., Budapest

Felelôs vezetô: ROHM SÁNDOR

http://www.kormendigaleria.hu
mailto:info@kormendigaleria.hu





