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TÉCSÖI HOLLÓSY NAPOK 
1993. mágus 1—2. 

K e t t ő s ünnepet ültek ezen a május elsején a técsőiek 
és velük együtt a Felső-Tisza vidéki magyarok, valamint 
az anyaországból, Romániából és Szlovákiából érkezett 
vendégek. A délelőtti órákban ugyanis letették a Felső-
Tisza vidéki magyar gimnázium tanulói számára épülő 
majdani kollégium alapkövét. Az alapkőletétel után pedig 
a közel másfél ezres tömeg a református templomhoz vo-
nult, hogy annak szomszédságában leleplezze a város 
nagy fiának, Hollósy Simon festőnek a mellszobrát. (A 
szobrot Tóth Emőke zsennyei szobrász készítette.) 

Az alapkőletételnél, illetve a szoboravatón beszédet 
mondott dr. Entz Géza államtitkár, Magyarország Mi-
niszterelnöki Hivatala Határontúli Titkárságának ve-
zetője, aki felolvasta Antall József miniszterelnök ez 
alkalomból Técső város polgáraihoz küldött üzenetét. 

Régi ismerősként üdvözölhették a técsőiek a magyar 
miniszterelnök feleségét, Antall Józsefné Fülepp Klá-
rát, aki a técsői Móricz család (az innen elszármazott 
dédszülők) révén kötődik a városhoz. A kedves vendéget 
itteni benyomásai felöl kérdeztük: 

— Gondolom, s úgy vélem, nemcsak én vagyok úgy 
vele — kezdte válaszát a miniszterelnökné asszony —, 
hogy csodálatos ez a mai nap. A meleg fogadtatás, az 
emberekből áradó szeretet és bizalom, valamint az itt 
élő magyaroknak az anyanyelvükhöz, nemzeti hagyo-
mányaikhoz való ragaszkodása mind olyan érték, mely 
megható és nagyon-nagyon becsülendő. 

A Hollósy-szobor avatásán dr. Szöllősy Tibor, a técsői 
Hollósy Simon Kör elnöke mondott beszédet: 

„Hetvenöt éve, 1918. május 8-án Hollósy Simon örök-
re távozott az őt szerető és nagy tisztelettel övező té-



csőiek köréből. A római katolikus temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Az egyik szemtanú szerint a kopjafa, 
mely sírját jelezte, olyan magas volt, hogy majd az égig 
ért. 

Hollósy Simonról méltán elmondhatjuk, hogy álló 
nap a művészetek tiszta kék egén, mert naplemente 
után is megosztja velünk pótolhatatlan gazdagságát. 

...Először volt az álom, majd óhaj lett belőle, mely 
később akarattá férfiasodott. És íme, hetvenöt év után 
valósággá vált minden: Nagy Öregünk visszatért csa-
ládjába. 

...Külön köszönjük Antall József miniszterelnök úr-
nak közületeket, magánszemélyeket összefogó szponzo-
rálását, Tóth Emőke szobrászművésznőnek csodálatos 
alkotását, szombathelyi barátaink önzetlenségét, mely-
ben a szabódezsői gondolatok realizálását látjuk és érez-
zük: minden magyar felelős minden magyarért. Nem 
véletlen, hogy ettől a naptól kezdve a templom napos 
oldalán fogadja Hollósy Simon az erre elhaladók köszön-
tését: mert a szeretet és a hit az, amelyek féltő tiszte-
lettel óvják emlékét." 

A délelőtt folyamán a szabadtéri színpadon közel 3 
órás színvonalas műsort adtak az iskola tanulói, vala-
mint a Szombathelyről, Szeged-Algyőről, Debrecenből, 
Nagy-Kálióról stb. érkezett néptáncosok és énekesek. 

Késő délután került sor a művészettörténeti emlék-
konferencia megnyitójára és a Hollósy-emlékházon lévő 
emléktábla megkoszorúzására. 

Május 2-án, vasárnap reggel a Hollósy Napok ven-
dégei és a técsőiek ökumenikus istentiszteleten vettek 
részt az Árpád-kori református templomban. 



Tisztelt Técsői Polgárok! 

Önök ma ebben a városban két fontos esemény ré-
szesei lehetnek: letették egy kollégium alapkövét, és ez-
zel méginkább részeseivé válnak a jövőépítő munkának, 
és a múltra emlékezve, abból erőt merítve a modern 
magyar művészet egyik legkiemelkedőbb alakjának ál-
lító szobrot is avatnak. 

Hollósy Simon szobrának leleplezése fontos állomás 
a técsői közösség életében: ez a város adott otthont a 
művésznek utolsó éveiben, és ez a város folytat szaka-
datlan küzdelmet a művelődéstörténet nagy alakja által 
teremtett értékek megőrzéséért. így küzd egész régiónk 
is azért, hogy évezredes kultúránkkal részesei lehes-
sünk újból mindannak, amit az európaiság jelent. 

Hollósy a modern festészet egyik megteremtője. Mint 
a nagybányai iskola alapítója, irányt mutatott követői-
nek: nem kell nemzeti gondolkodásunkat feladni akkor 
sem, ha az európai szemlélet jegyében folytatunk alkotó 
munkát. Ez az örökké vándorló, új színeket, új élmé-
nyeketkutató művész akkor távozott a világból, amikor 
modern korunk értéket romboló végzetes erői munká-
hoz láttak. Amikor rideg politikai érdekek kény-
szerítettek korlátokat emberek, családok, népek közé, 
melyek nemcsak Hollósy életének meghatározó állomá-
sait — München, Nagybánya, Vajdahunyad, Técső — 
tették egymástól elérhetetlen távolságra, de a Tisza két 
partját is. Áll itt nem messze, az idővel dacolva egy má-
sik szobor is, melyet közel egy évszázada emelt a város 
tisztelgő közönsége. Ahogy Önök a modern magyar kul-
túra úttörőjét, az elődök a modern Magyarországot meg-
teremteni akaró politikust, Kossuth Lajost kívánták 
szimbólumként állítani utódaik elé. Az utódokat dicséri, 
hogy ez a szobor áll, bizonyítva, hogy van hová fordul-
nunk magyarságot, európaiságot tanulni. 

Ma, amikor számot kell vetnünk veszteségeinkkel, a 
letűnt korszak súlyos erkölcsi, anyagi rombolásának kö-



vetkezményeivel, melyet az egyes embereknek éppúgy, 
mint a közösségeknek el kell viselniük, csak egyet te-
hetünk: szomszédainkkal együtt közösen megkell kísé-
relnünk kibontakozni a közelmúlt szívós, visszahúzó 
kötelékeiből, és tenni, amit kell és amit nem tehet meg 
más helyettünk. 

Áldozatos munkájukhoz további erőt kívánva 

köszönti Önöket Antall József 



HOLLÓSY SIMON 

(Máramarossziget, 1857. febr. 2. — 
Técső, 1918. május 8.) 

Hol l ó sy Simon festő, a nagybányai művésztelep ve-
zető mestere és Ferenczy Károly mellett legnagyobb 
alakja; a XIX. századi naturalizmus és realizmus egyik 
legjobb képviselője. 1875—76-ban a Mintarajziskolába 
járt, majd Münchenben A. Gabi és O. Seitz mellett ta-
nult tovább az akadémián. Korai képei, mint a Meditáló 
szerzetes (1883), a Nevető leány (1883) és a Jó bor 
(1884) a müncheni zsánerpiktúra jegyeit hordozzák, ám 
a következő, már érett stílusát reprezentáló képek, mint 
a Férfiportré (1886), az első élettársáról festett Merengő 
(1886) és festészete első periódusának fő müve, a Ten-
gerihántás (1885) már W. Leibi és J. Bastien-Lepage 
művészetéhez állnak közel. Hollósy ekkor a müncheni 
naturalisták egyik legeredetibb képviselője, festészetét 
úgyszólván a hollandok finomsága és bravúros anyag-
ábrázolása jellemzi. Rendkívül szuggesztív egyéniség, 
jelszava az érzés és a természet. Münchenben magán-
iskolát nyitott, köréje csoportosult az újat akaró festő-
gárda. Korai korszakának jellemző terméke még a 
Mulató társaság (1888), az Áldomás (1897) és a Két túz 
között (1891) c. zsánerkép is. A második korszakához 
vezető átmenetet képviseli az impresszionisztikus ele-
meket magába foglaló, gazdag festőiségű Ország bajai 
(1893). Nem sokkal ezután festhette ragyogó történelmi 
vázlatát, a Zrínyi kirohanását is. 

1896-ban fiatal művészek élén Nagybányára ment 
és megalapította a nagybányai művésztelepet. Nagybá-
nyán finom naturalisztikus képeket festett, Kiss József 
verseit illusztrálta (Tüzek) és belekezdett élete fő mű-



vébe, a be sose fejezett Rákóczi-induló с. monumentális 
kompozíciójába, amelynek vázlatai, a hozzá készült plein 
air tanulmányok nemcsak Hollósy örökké vajúdó, rend-
kívül impulzív, szenvedélyes, sajátos lelkivilágának, ha-
zafias gondolkodásának hü tükörképei, hanem egyúttal 
a magyar festészet gyöngyszemei is. A téma végigkísér-
te egész életében. Stílusa is mindinkább módosult, a 
plein air indítéktól, stilizáltabb formáláson át a monu-
mentális, drámai hangvételig jutott. 

A nehéz természetű Hollósynak hamarosan nézetel-
térései támadtak társaival, elhagyta Nagybányát, 
1902-tól Fonyódra, Vajdahunyadra, majd rövid megsza-
kításokkal Técsőre vitte nyaranta Münchenből tanítvá-
nyait. A művészeti életben nem vett részt. 

Técsőn a Rákóczi induló mellett a técsői paraszthá-
zakat, a Tiszát és a Nereszen hegyet festette. E perió-
dusának fő müve Önarcképe (1916). Hollósy igen nagy 
hatással volt a fiatalokra, nemcsak mert Réti István, 
Thorma János, Rudnay Gyula mestere volt, hanem 
szenvedélyes egyénisége, modern pedagógiai elvei nél-
kül sem a nagybányai festészet, sem a főiskolai reform 
nem képzelhető el. 

(N. Z.) 



Imre Sándor 

AHOL ÉN SZÜLETTEM... 
(Szülővárosomnak, Técsőnek) 

Ahol én születtem 
meghalni is jó volna egyszer 
vihetnek lépteim bárhová 
szívem te innen nem mehetsz el 

Ahol én születtem 
most is szelídebb a tavasz 
télviharban is melegebb az utcakő 
csak akkor fázik a lélek 
ha eljátszott érzések hada 
emberek szeméből 
szülőházam küszöbéről szembejő 

Ahol én születtem 
jószívű az ősz a meghurcolt mezőkön 
s az almafa a vajúdó kertekben 
ha nem néznek rá féltve megretten 
gyümölcsöseink deres gazdáit áldom 
hogy rügyekre is vigyázott az ősi lábnyom 

Ahol én születtem 
három templom harangja szólít 
magyart ruszint oroszt imára 
húsleves illatú vasárnap délelőtt 
s közülünk nyelvére hitére tanára 
senki sem borított szemfedőt 

Ahol én születtem 
Kiserdővel Cserjéssel Nyomással 
Rózsahíddal Kalabánnal Tiltóval 
Alsóvéggel Felsővéggel Vásártérrel 
Oroszvéggel mérte gyerekfejem a világot 
no meg a diófával 
mely alatt még nagyapám is eljátszott 



Ahol én születtem 
szárnyuk erejük van a hullámoknak 
Tisza-habok s céljaink ma 
a Nereszenig magasodnak. 

Ahol én születtem 
visszahozza népem az elveszett paradicsomot 
de nem akarjuk többé a keresztet 
melyet valaki szórakozásból nekünk 
hogy sok elítélt Krisztusként menjünk 
láthatatlan a Golgotáról visszahozott 

Ahol én születtem 
a baráti kézfogás őszinte s jó erős 
de idegen lesz koldus és királyfi 
ha hazudni jött mert ismerős. 

Ahol én születtem 
kitartást kenyeret muszájból 
vagy szeretetből nehéz hátizsákot kaptam 
én nem dönthetem el csak érezhetem belül 
hogy técsőinek megmaradtam 

Ahol én születtem 
az önkény ugyanúgy elvitt 
álmot tehenet nap-arcú fiúkat 
de megtaláltuk vagy megtaláljuk 
a holnap teremtő kiutat 

Ahol én születtem 
még szerelemből házasodnak 
való-hitért rút valóban 
eszméink csak lázasabbak 

Ahol én születtem 
még két napig tart az esküvő 
és sokáig a gyász ha temetnek 
gazság ellen rengeteg az eretnek 

Ahol én születtem 
asztalra kerül ha illik lugasok őszi nedve 



s nem ment még el 
a fiatalok csillagnéző kedve 

Ahol én születtem 
karácsony maradt a karácsony 
s húsvétkor hímestojást kapnak a srácok 
s megbeszélnek az asszonyok 
züllött embert papot titkárt jóbarátot 

Ahol én születtem 
voltak igaz-keblíí mártírok 
de már nem kell hogy legyenek 
nem festheti többé feketére gyűlölet 
szülőföld fölötti aprócska egemet 

Ahol én születtem 
Sevcsenkónak s Kossuthnak egyformán 
szobra van 
mindkettőnek utódai éljenek hát 
anyanyelvül egyformán boldogan 

Ahol én születtem 
mint máshol téli alkonyok ökle kemény 
de békeszülte csatákat csak úgy nyerhetünk 
ha bennünk él munkál örökkön-örökké 
a magasfeszültségű fagyolvasztó remény 

Ahol én születtem 
többet s tisztábban kell lásson 
árvizekkel szívenöntött népem 
túl vagyunk tán a régi átkon 
amikor kötőfékkel tartották féken 
szállni vágyó dalainkat ajkunkon 
csakhogy sorsunk eleje s fonákja 
a kisajtón túl ne jusson 

Ahol én születtem egyszer velem is 
kevesebb lesz az amúgy is szűkarcú világ 
míg nem így van KÉREM 
ne játsszon mégegyszer a tudatos véletlen 



szép tájam szorgos telepeseivel 
nem egekből jövő népcsonkító komédiát 

Ahol én születtem 
anyám most sorra veszi hiányait s fákat 
tudom majd mindegyikükhöz tartozom 
ezéii, is kell míg lélegzetem éled 
az alsóvégi cseresznyefagyökér a lábamon 

Ahol én születtem 
meghalni is jó volna egyszer 
vihetnek lépteim bárhova 
szívem te innen nem mehetsz el. 

U.i.: Szerény adományként szülővárosomnak s a Hol-
lósy Körnek. 



Dr. Szöllősy Tibor 

HOLLÓSY SIMON ÉS TÉCSÖ 

„Amikor 1918 májusában halála hírét hozták a lapok 
— írta egykoron Réti István —, régi híveinek emléke-
zetében legelőbb is külseje, fizikai arculata jelent meg 
fájdalmas elevenséggel. Férfias fiatalságában láttuk őt 
szemünk előtt és nem bírtuk egyszerre elhinni, hogy ez 
a szép örmény-magyar Apolló-alak fizikai valóságában 
örökre eltűnt az emberek világából. Pedig az az ember, 
akire mi emlékeztünk, a valóságban régóta nem élt már, 
mikor meghalt. Akiről tudtuk, hogy Nagybánya után 
még itt bolyong a földi téreken, régesrég nem az volt 
sem testileg, sem lelkileg, akinek mi ismertük. Idősebb-
kori önarcképe szomorúan mesélte el nekünk ezt a nagy 
változást." 

...1902 írtak — negyvenöt éves volt —, amikor sza-
kított fiatal barátaival és végleg otthagyta Nagybányát, 
hogy megkezdje hármas ívű művészetének utolsó felkö-
rét. Ez a „bohémapostol", a művészeti és társadalmi 
rezdülésekre érzékeny lélek schopenhaueri pesszimiz-
mussal fertőzve űzte-hajtotta magát, kereste az önmeg-
valósulás földrajzi és emberközeli miliőjét. „Valami 
misztikus szózat hívta, valamely ismeretlen vezető fog-
ta kézen és irányította útját tudtán kívül, és ő engedel-
meskedett rendeltetésének." 

A nagybányai évek keserű válsága átmeneti megtor-
panás volt, rövid kényszermegálló. Hollósy hamarosan 
megbirkózott az új szín- és formaproblémákkal. Sajátos 
tájfestészete Vajdahunyadon, de főleg Técsőn csúcsoso-
dott, fejlődött ki. A kis település és környéke, a sejtel-
mes Nereszen-hegy, a rohanó Tisza csalogatta a 
Mestert. A kies vidék rabul ejtette, és — 1904-től kezd-
ve, kora tavasszal — „Indulás Técsőre!" felszólítással 
elhagyta Münchent, tanítványaival késő őszig habzsol-



ták a civilizációtól mentes Nereszen-aljai kisváros és 
környékének színekben dúskáló, szivárványgazdag, a 
szépet megbecsülő idegennek őszintén kitárulkozó Ti-
sza-táj hangulatát, vibrálását. 1910-ben írta egyik ba-
rátjának: 

„Most Técsőre gondolok. Eddig ott csak tájképet fes-
tegettem — mondjuk, szükségem volt színtanulmá-
nyokra. Az ottani gazdagság pedig az emberek 
megjelenésében kereshető és található." Az Isten háta 
megett meglelte, amit keresett. 

Talán Kiss József — kinek akkor divatos verseihez 
előszerettel készített illusztrációkat — vallomásai is 
erősítették kötődését a vidékhez: 

Az én mezőmön nem értek kalászok, 
Az én aratásom egy marék virág, 
Az én gyönyöröm az álomlátások, 
Az én világom egy álomvilág. — 

Itt járok újra a régi nyomon, 
Ahol elhagytam, most folytatom, 
Vissza se vágytam, mégis eljöttem, 
Tenger sivárság maradt mögöttem. 

Técsői tanítványai és barátai kíséretében hosszú órá-
kig járta a kisváros környékét, meglátogatta a Nere-
szent, barangolt a Tisza partján. A hegy mögül 
felbukkanó nap a Kárpátok évszázados fenyőinek csú-
csaiba kapaszkodva bearanyozta a tájat. És a Mestert 
lenyűgözte a Tisza végtelen futása, a színről színre váltó 
erdők időt-, vihartálló monumentalitása, a havasok szi-
porkázó hósipkái, a mezők és szántók távoli kékségbe 
igyekvő horizontja, a poros utak mentén ácsorgó szegé-
nyes parasztházak, a folyópart álmodozó rekettyései, a 
dúsan virágzó almafák, a fényben fürdőző napraforgók, 
a vizén karcsúan átívelő Tisza-híd. Milyen volt az ak-
kori Técső? A mindennapokért harcot vívó, halk szavú, 



ám nyitott lelkű favágók, Amerikát járt parasztok, ha-
lászok, földművelők formálták arculatát. Hollósy estén-
ként elüldögélt és elbeszélgetett Román Alberttel, 
Magyar Bélával, Lászlóékkal a Kertalja utca elején lévő 
kis ház előtti lócán, vagy éppen mértékletes borozgatás 
közben hallgatta a cigányzenét. (A zene közel állt érzel-
mi világához, maga is kitűnően csellózott, Szligán bácsi, 
aki — szavaival élve — „mindig ott somfordált körülöt-
te, hordozta utána festő-kellékeit", a Mester tőszom-
szédságában lakott, így gyakran volt tanúja örömének, 
ha felkeresték idegen földekről jött zenészek, és „olyan 
szépen játszottak, hogy a ház előtt elhaladó técsőiek 
hosszasan elidőztek hallgatva a szép zenét".) 

A városka és környéke akkori hangulatát nemcsak 
Hollósy képeiről ismerjük, hanem az Öreget meglátoga-
tó Bródy Sándor írásaiból is, aki 1908-ban járt itt. Egy 
reggelen a helyiek vásárára ébredtek: „...A kis ablakok 
zörögtek, csörömpöltek: népvándorlás volt alattunk, 
odakint. Fehér tulokfejek százai vonultak el, az egyik 
a másikhoz nyomva, a szarvaik összeakadnak, az élő 
gomolyag megáll egy pillanatra, aztán meg újra, esze-
veszetten, bőgve, ordítva száguld előre... Embereket 
nem láttam, csak bikacseket, szíjostort, barmot kor-
mányzó szerszámokat. Később egy-egy báránybőrkucs-
ma mozgott tovább az ablak szintjén... A gulyába 
belekeveredett a ménes is, hosszú szőrű, sovány lovak, 
kötőféken vezetve, szőrén ülve; öt paraszt és muzsikát 
nem látott cigány hajszolta szegényeket. Jöttek tehén-
csordák az elmaradhatatlan asszonynéppel, szomorú 
üsző borjúkkal, rekedt hangú kutyák kíséretében. Kora 
ősz volt és szikrázó nap-porban ragyogott és füstölgött 
az egész egy teljes óráig, míg igazán reggel nem lett. 
Akkor aztán az állat-rohanás meg-megszünt egy-egy 
pillanatra, ősrégi keleti hangon, de magyar nyelven ket-
ten is éneket sírtak. A ház előtt már javában állt a técsői 
vásár. Kinyitottam az ablakot, hogy élvezzem az életnek 
ezt a legklasszikusabb zaját, a legszebb színeket, ame-



lyek a magyar szemnek csak lehetnek a földön. Itt vannak 
a kis falvak, a hegy, mindenféle faj és vidék. Magyar, oláh, 
német, tót, orosz, még rác is, mind a jellegzetes, évezredes 
arculattal, ősi ruhájukban, a jellemző állataikkal és a saját 
nemzeti izraelitáikkal... Csupa festmény mind, de nagy 
lármával illusztrálja magát..." 

A külsejével nem nagyon törődő, a borotvát nem ked-
velő Hollósy szinte beleolvadt a neki otthont adó técsői-
ek hétköznapjaiba. Ekkortájt írta: „A művészt 
fel-fellobbanó fény vezeti. Abból, amit kívüle is megér-
tenek a buták is, és éppen ezek követelik a megérthetést 
a legerősebben. Igazuk van, én úgy élek, amint ők a 
világon — levonhatom ebből az igaz fogalmak konzek-
venciáját. Élhetek magamnak is, ha meglelem magam. 
Teszem is ezt." 

Ám nem akart, nem tudott „csak a magáévá lenni". 
Hivatástudata — mint ezt Németh Lajos írta — még 
fokozódott a nagybányaiakkal való szakítás után, ekkor 
az iskola helyettesíti a barátokat, a művészi közéletet. 
Ady, a jóbarát, érezte meg, mi is volt Hollósynak a ta-
nítás: „Magyar és alkotásra hivatott zseni volt és nagy-
szerű pedagógus: ezt is lehetne néhány klasszikus 
példával magyarázni. Ezt a furcsa, bánatos nagyságát 
a kiemelkedő magyar géniusznak, aki oltári szentségé-
től majdnem megfosztva élt és mégis örül, hogy új élet-
nek, új művészegyéniségének szolgálhat. Nem hiszem, 
egy percig, hogy nem fájlalta volna a legönösebb, leg-
művészibb dicsőséget, de azt se, hogy nem valósággal 
művészet volt neki a tanítás". 

Técsői éveiben kereste-kutatta a közönyt áttörő meg-
újulást, szüntelenül járta a fejlődés kitaposhatatlan 
útjait. Egyik barátjának tanácsolta: „Vezesd tanítvá-
nyaidat úgy, hogy azok gondolkozzanak. Ezt tanítsd! 
Akkor ki-ki a saját feje szerint megért téged. Nem kell 
beléjük tanítani a tudnivalókat." 

Nem ecsettel, hanem lélekkel kell festeni — vallotta. 
Ebben az időben készültek fontos képei: az Almás táj, 



a Parasztudvar szekérrel, a Tavaszi hangulat, Técsői 
parasztház, Tisza-híd Técsőnél, a Boglyák, a Kertalján, 
a Zöldkalapos kislány, a Falusi utca, a Fák a vízparton. 
Újra s újra próbálkozott tökélyre vinni a Rákóczi-indu-
lót, s — mintegy megvonva hányatott életének, lelké-
nek, önmarcangolásának, csapongó géniuszának 
kvintesszenciáját — a rembrandti Önarckép-et. 

„Hollósy Técsőn festett tájképei — mondotta Németh 
Lajos — arra késztetnek, hogy újraértékeljük őt. A berni 
Kunstmuseum 1983-ban kiadott nagy katalógusát idé-
zem: Ebben két Van Gogh-kép (Brabant parasztasszony, 
Napraforgó) és egy Toulouse-Lautrec-kép (Visiana táncol 
a zongoránál) reprodukciói között két Hollósy-festményt 
találunk: Keletmagyar táj parasztokkal, Tisza-híd Técső-
nél. De említhetném azt is: Münchenben jelenleg mint a 
müncheni Akadémia nagy tanítóját és a müncheni festé-
szet nagy művészét tisztelik." 

Emberi egyszerűsége, személyes varázsa vonzotta a 
técsőieket, a „bohémlegendás, hangulatos világítás illik 
torzójához, illik fejére a kedves adomák repkénykoszo-
rúja is." Mednyánszky mondotta: bármilyen sokan is 
vannak Hollósyval egy társaságban, egyedül „csak ő lát-
szik". Gazda János bácsi úgy emlékszik vissza a tömött 
bajszú, kissé hajlott hátú Mesterre, mint a gyerekek 
kedvencére: örökké sovány zsebeiben mindig akadt pár 
szem cukorka, néhány krajcár, ha gyerekekkel találko-
zott, mosolyogva megszólította őket, elbeszélgetett ve-
lük, barackot nyomott a fejükre. Megtörtént, hogy 
mókás jó kedvében levette zakóját, kifordította és úgy 
adta az apróságokra, amin aztán mindannyian jót de-
rültek. Akisváros aprajai ragaszkodtak hozzá, nemegy-
szer csoportosan követték a Mestert. Egyik „kedvenc", 
az akkor gyermek Katona Klári néni volt. Hollósy és 
felesége járt közbe, hogy az eszes kislányt egyik barát-
juk, a német Ernst von Loeben örökbe fogadja. 

Hollósyt csak mint embert és nem mint festőművészt 
ismerték és szerették a técsőiek. Szemléltesse e vi-



szonyt egy történet a sok közül. A mindig anyagi gon-
dokkal küszködő művész naponta egy liter tejet horda-
tott a szomszéd Bökönyiéktől, amit a kis unoka hozott 
át reggelenként. Két hónap telt el, a rendelő nem tudott 
fizetni. A kislány pedig átadta a nagyapa üzenetét: több 
tejet nem küld. Hollósy kétségbeesve ment át a szom-
szédhoz és felajánlott neki két képet a Nereszenről, a 
helyiek „szent hegyéről". Az öreg hajthatatlan volt, azt 
mondta, fizesse csak meg a kéthavi tej árát, a képeit 
meg tegye, ahova tudja, mert ha ő látni kívánja a he-
gyet, akkor kiáll a tornácra és annyiszor nézi meg ma-
gának, ahányszor akarja — ingyen! 

Hogy az alaktant és a perspektívát szemléltesse ta-
nítványainak, egy gazdasági épület fehérre meszelt fa-
lát használta „táblaként"; hamarosan tele lett pingálva 
— mi se természetesebb festő-körökben — aktokkal. A 
templomba igyekvő técsőiek — különösen a nők — ezt 
szentségtörésnek tartották, s kerülvén az építményt, a 
szomszéd kertjét használták „átjáróháznak". Lett belőle 
haddelhadd, a „táblát" meg kellett semmisíteni. 

A maguk — Mester és tanítványai — eszkábálta mű-
termek ott álltak a Tisza-híd lábánál, a Nereszen alatti 
hatalmas rét közepén. „Vasárnaponként — emlékezett 
vissza Sófalusi Erzsébet, akiről Hollósy a Zöldkalapos 
kislány-t festette — odajártunk virágot szedni. Több-
ször láttuk a Mestert sok-sok tanítványával. Furcsa 
nyelven beszéltek és olyan bohémek voltak: hatalmas 
kalapok terpeszkedtek a fejükön, zakó és kabát nélkül 
dolgoztak, nyakukban az elmaradhatatlan színes sállal. 
Engem — szép hímzett ruhát és egy nagy zöld kalapot 
viseltem — megkért a „festő bácsi", hadd fessen le. Én 
kuncogva beleegyeztem: ő megigazította a kalapomat, 
a ruhámat, és munkához látott. Majd kérte, menjek el 
máskor is hozzá. Hollósyt szerették a faluban, ezért 
édesanyám szívesen engedett. Mikor elkészült a kép, 
hát nagyot csalódtam: tele volt az zölddel-sárgával-
kékkel-pirossal, mintha lekvárt rakott volna a vászon-



ra. Hasonlított azokra a festményekre, amelyeket kitettek 
száradni a Tisza melletti kerítésekre, még mondtuk is 
egymás közt, hogy egyik sem hasonlít a mi Nereszenünk-„„ T) 

re. 
Réti István írta Hollósyról: „Személyes varázsa több 

bámulót szerzett neki, mint művészete... Pedig mint 
művész is ama kevesek között áll Pantheonunkban, 
akiknek művészetünk a világviszonylatban előkelő he-
lyét köszönheti. Nem oly lobogó őstűz, mint Munkácsy 
zsenije; nem oly mélyszándékú és nagy koncepciójú, 
mint Székely; nincs benne Szinyei belcantója s pogányos 
szépségereje, se Ferenczy magas intellektusa és céltu-
datossága; de kedélyének és szemének érzékenységét, 
részletekbe elmerülő érzését, melegét illetőleg különle-
ges helyet foglal el művészetünkben." 

...A tízes évek közepe táján mintha új élet, új kedv 
ébredeznék festészetében. Ekkor festette meg az Önarc-
képét és legjobb técsői tájképeit. 1917-ben végleg le-
telepedett Técsőn. Betegsége — vesegyulladásban 
szenvedett — egyre inkább elhatalmasodott rajta. 1918 
tavaszán ágynak esett. Május 8-án, egy hűvös napon, 
az orvosi tilalom ellenére felkelt, hogy megöntözze vi-
rágait. Aznap este a kertaljai kis házban barátja, a té-
csői Csépes tanító karjai között lehelte ki nyugtalan 
lelkét. Kopjafa jelezte sírját. Egy tisztelője így emléke-
zett: ,Л kopjafa olyan magas volt, hogy felnyúlt az égig." 
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Németh Lajos 

A HOLLÓSY JELENSÉG* 

Tisztelt hallgatóim, nagyon meghatódva kezdem ezt 
az előadást, már csak azért is, mert ha Hollósyról be-
szélek, akkor ez olyan mintha első szerelmemről beszél-
nék, hiszen első tudományos könyvem, disszertációm 
„Hollósy Simon és kora művészete" volt. És még meg-
hatódottabban azért, hogy eljutottam most erre az al-
kalomra, ahol ennyien jöttek el, hogy Hollósyról 
halljanak. Ki volt Hollósy Simon? Erről szeretnék be-
szélni, hogy legjobb tudásom szerint visszaidézve a 
negyven évvel ezelőtti kutatásaimat, hogy látom én Hol-
lósy Simont, hogy látom az embert, hogy látom a mű-
vészetét és miért tartom oly fontosnak, hogy Técsőn 
majd Máramarosszigeten megalakult a Hollósy-kör, és 
hogy tulajdonképpen egy közösség vállalja mint zászlót 
Hollósynak a nevét. 

Először nézzük a biográfiai adatokat. 1857. február 
másodikán született itt, Máramarosszigeten. Apjának, 
Korbuly Simonnak divatüzlete volt. Nagyapja, Korbuly 
Karácsony, Gróf Teleki Sándornak, a szabadságharc ez-
redesének apjánál volt marhakereskedő. Három fiútest-
vér volt a családban: József és Simon festők lettek, 
együtt kezdték tanulmányaikat a müncheni Akadémi-
án, József utána abbahagyta a festést, mert a Magyar 
Buddhista Közösségnek lett az egyik legjobb teológusa, 
a buddhizmussal foglalkozott. Az öcs, István, viharos 
irodalmi múlt után, megyei ember volt itt. Örmény szár-
mazású család, 1848-tól használták a Hollósy nevet, 
ennek a magyarításnak az volt az oka, hogy a Lenkey 

* Elhangzott Máramarosszigeten 1991. május 11-én a Hollósy-
napok művészettörténeti értekezletén. 



huszárszázad, mikor Galíciából átszökött és a szabad-
ságharc mellé állt, akkor itt Máramarosszigeten szállt 
meg, egy részük éppen a Korbuly családnál. Ezért vál-
toztatta nevét Korbuly Simon az apa, Hollósy Simonra. 
E nevet kapta születésekor Hollósy, a festő és ez volt a 
művészneve is. 

1878-ban került a müncheni Akadémiára. Kitűnő ta-
nuló volt, többször nyerte el a tanítványok díját. A mün-
cheni Akadémiát a művészettörténet különféleképpen 
ítéli meg. Eléggé konzervatív szellemű volt, de kitűnő 
iskolázottságot adott. Ugyanakkor München nemcsak 
az Akadémia székhelye volt, hanem akkor kezdett va-
lahogyan Közép-Európa művészeti fővárosa lenni, 
ahogy mondták róla „az Isar parti Athén", ahol lehetett 
látni a legmodernebb francia festők kiállításait, pezs-
gett a művészeti, a zenei, az irodalmi élet. Az ott élő 
fiatal művészek tehát nem csak az Akadémiát tanulták, 
hanem magukba szívták az akkori európai modernsé-
get. A skandináv, majd az orosz írók voltak az akkori 
fiataloknak a pharoszai. Ebbe a körbe tartozott először 
Hollósy is. Befejezve az iskoláit, ott kezdett el dolgozni 
és élte a müncheni fiatalok életét. Ugyanakkor kezdet-
től fogva volt benne valami, ami többet jelentett egy 
tehetséges fiatalembernél. Még azt sem mondhatjuk, 
hogy iskolateremtő volt, inkább azt, hogy egyénisége 
vonzotta az embereket. Rendkívül sok barátja volt, élte 
a müncheni fiatalok bohém életét, és egyre inkább kez-
dett kialakulni körülötte azoknak a fiataloknak a köre, 
akik mesterüknek tekintették az „Öreget", az akkor 28 
éves fiatalembert. Kocsmai viták, műtermi beszélgeté-
sek voltak ezek, bár híres volt Hollósy, hogy az ő mű-
termébe nem mehetett be bárki. Csak a legjobb barátait 
engedte be, annyira féltette amit fest, annyira küzdött 
vele, hogy az az ő szent titka volt. De az érzései meg a 
gondolatai — azok mindenkié. Éppen ezért a fiatal ba-
rátai rábeszélték, hogy ott egy magániskolát nyisson, 
azzal talán anyagilag is tud magán segíteni, hiszen 



örökké nyomorgott. És megalakult a Hollósy magánis-
kola, amely az akkori szlovén festő, Asabej iskolája mel-
lett a legmodernebb magániskola volt Münchenben. 
Párizsban a Julienne Akadémia volt ekkor a leghíre-
sebb, de azok a festők, akik jártak Hollósyhoz és jártak 
a Julianne Akadémiára is, elismerték, hogy a Hollósyé 
a legmodernebb. 

A Hollósy iskolának egyik jellegzetessége volt, hogy 
a világ minden tájáról voltak tanítványai: Ausztráliá-
ból, Oroszországból, Lengyelországból, Amerikából, a 
balkáni területről... A 90-es években, mikor a világon 
egyre inkább foglalkoztak a szabadban való festés gon-
dolatával és azzal, hogy nyári művésztelepet kell csi-
nálni, ekkor vetődött fel az elhatározás, hogy 
Nagybányán hozzák létre ezt a művésztelepet, ahol 
részben a Hollósy kör (Hollósy fiatal barátai, tanítvá-
nyai), meg más tanítványok fognak nyáron dolgozni. De 
előbb téijünk még vissza a müncheni körhöz, nézzük, 
milyen volt annak a hangulata? Thury Zoltán kiváló 
századvégi magyar író, aki Münchenben Hollósy bűvö-
letébe került, meg Réthy István, a fiatal barát, a későbbi 
nagybányai iskola egyik vezető mestere emlékezéseiből, 
leveleiből tudjuk ezt rekonstruálni. Pezsgő élet volt ott. 
Hatalmas „cigányozásokkal". Hollósy számára a cigány-
zene (hiszen még Bartók előtt vagyunk) valahogy a ma-
gyar népi zenének, a verbunkosnak volt az utódja és 
úgy érezte, hogy az igazi érzésnek és hangulatnak a 
zenéje. Hollósy — mindenki úgy emlékszik rá, hangu-
latember volt. Rendkívül impulzív, mindig tele intuíci-
óval, ötlettel, néha aztán hatalmas kitörésekkel és 
fáradásokkal. Nem tudott olyan logikus életművet te-
remteni magának, mint például Ferenczy Károly, a 
nagybányai iskolának másik vezető és talán legmaga-
sabb szintű mestere. Belekezdett valamibe — belefá-
radt, újat akart, nem volt önmagával megelégedve. Ez 
az ember, akit mindenki szeretett, egy szüntelen önma-
gával küzdő ember volt és nem véletlen, hogy megval-



lotta egy-két levelében: élete legnagyobb élménye Dosz-
tojevszkij volt. Dosztojevszkij regénye és az a kicsit a 
kereszténységgel, szocializmussal, a pogánysággal küz-
dő szellemi világproblematika az, ami áthatotta egész 
életét. 

Most térjünk vissza művészetére és arra, hogy ez a 
Máramarosszigetről indult festő hova jutott el. A legú-
jabb nyugati szakirodalomból szeretnék valamit mon-
dani, mutatni. Nemrég jelent meg „Bruckmans Lexikon 
der Münchener Kunst" címen a XIX. századi müncheni 
festészet története. Ebben a négykötetes hatalmas lexi-
kális kötetben külön cikk foglalkozik Hollósyval, meg-
adva az életrajzi adatait, reprodukálva három művét, a 
legismertebbet, a „Tengerihántást", a „Rákóczi induló-
nak" egyik legnagyobb vázlatát és egy técsői képet a 
„Parasztszekeres parasztot". A szövegben ilyen kitéte-
lek vannak: egyik legjelentősebb magyar festő, a sze-
cesszió képviselője, aki még az európai szecesszió előtt 
alapított egy művésztelepet; több korszaka volt művé-
szetének, 1880-tól 1895-ig népies tematikájú natura-
lista képeket fest, majd 1896 és 1901 között 
Nagybányán dolgozott, főleg figurális kompozíciókat 
festett, de művészete egyre inkább indulati, expresszí-
vebb lett, majd 1902-től 1918-ig Técsőn festett tájakat 
késői impresszionisztikus stílusban. A berni Kunstmu-
seumnak 1983-ban kiadott nagy katalógusában, Van 
Gogh „Brabant parasztasszony" és „Napraforgó" repro-
dukált képei után, valamint Toulouse-Lautrec „Visiana 
táncol a zongoránál" c. képe között található két Hol-
lósy-kép, a „Keletmagyar táj parasztokkal" és a „Tisza-
híd Técsőnél" (az elpusztult técsői híd), jelezve: Hollósy 
1914. A képeket a berni múzeum a Baumgárter örök-
ségből vette meg, Walter Baumgárter 1909 és 1914 kö-
zött Hollósy-tanítvány volt Münchenben és Técsőn. 
Tehát eljutott Bernbe, eljutott Münchenbe. München-
ben jelenleg mint a müncheni Akadémia nagy tanítvá-
nyát és a müncheni festészet nagy művészét tisztelik. 



Az előbb a „Tengerihántás" c. képét említettem, ezt 
közölte az említett lexikon is. Ez a legismertebb képe. 
Régen minden iskolában ki volt téve e kép reprodukció-
ja. 1885-ben festette. Csakugyan ilyen népi életképeket 
festett: kocsmajeleneteket, alföldi ivó figurákat, „Az or-
szágbajai" c. képén újságot olvasó parasztembert és hu-
szárt ábrázol, kik szemmel láthatóan vitatkoznak. A 
téma zsánertéma volt, életkép. A megfestésben azonban 
volt egy jókora adag szakmai hitelesség, becsületesség, 
mely mutatta, hogy nem csak egy kiváló festőemberről 
van szó, aki tudja a mesterségének csínját-bínját, ha-
nem számára ez a mesterség az élet önrealizálása, és 
komoly etikai dolog. Ahogy ő megfestett egy-egy rész-
letet, pl. a „Tengerihántás"-nál, a fiú bő ingének ujját, 
vagy a pruszlikot, azzal olyan mesteri anyagábrázolás-
ról tesz tanúságot, hogy a kortársak közül csak a leg-
nagyobb német festő, Leibi vagy a kiváló reneszánsz 
festő, Holbein mérhető hozzá. A kép megfestése messze 
túlemelkedett a XIX. századon némiképp a nagy euró-
pai festészet egyik ágához csatlakozott. A 80-as évek 
végén a 90-es évek elején Münchenben is egyre inkább 
jelentkeztek az új francia irányzatok, a szabadban való 
festés, az úgynevezett „plein air", az, hogy tulajdonkép-
pen a napfényben mások a színek, reflexiók vannak, 
amelyek egymásra hatnak, és ez a fiatalokat is meg-
kapta. Hollósy mindig szeretett volna elmenni Párizsba, 
de sohase jutott el oda. Ez megint életének egyik talá-
nya, hogy miért nem ment el. Hiszen Münchenből ab-
ban az időben semmiség volt eljutni Párizsba. Hogy 
mégsem ment Párizsba, abban benne volt az az impul-
zív ember, aki valahogy fél a cselekvéstől. Minden ta-
nítványát küldte Párizsba, de ó félt, hogy ott talán 
szembekerül valami olyannal, ami számára túl nagy él-
mény lesz. Önző volt, azáltal, hogy védte a maga világát, 
amit innen elvitt, amiben ő volt az úr, amiben ő volt 
minden. Az „Öreg" volt a pápája az új művészetnek. 
Ezért félt szembesülni Párizzsal! De amit hallott, azt 



itt megfestette. Rétit elküldte, Csókot elküldte. Kékek 
a reflexek? Nem feketével festenek? Ki kell dobni a pa-
lettáról a feketét! Nem használt akkor többet feketét. 
Tulajdonképpen intuitive átélte és megcsinálta a maga 
impresszionizmusát, felfedezte magának a plein air-t, 
de úgy hogy nem nézett másra. Tehát védte ezt a ret-
tentő nagy egyéniségét. Egyszerre volt kisebbségi érzése 
és gőgös nagysága mint Adynak. Nem véletlen, hogy 
nagyon jó barátok voltak. 

A 90-es évek közepén mind sürgetőbben felvetődött, 
hogy az iskolának haza kell jönnie. Ehhez hozzájárult 
az is, hogy az ország ekkor már készült a millenniumi 
emlékkiállításra. Egyre több volt a kulturális mozgalom 
is. Ezért tudta Nagybánya is támogatni a művésztelep 
létrehozását. Kiírtak különböző pályázatokat, például 
történelmi festészetre is. A Hollósy kör tagjai úgy hit-
ték, hogy meg tudnak itthon is teremteni valamit, mivel 
addig az itthoni hivatalosságok őket egy rebellis kom-
pániának tekintették, ők voltak a müncheni forradal-
márok, akik modemek, Zolát olvasnak, szocialisztikus 
tanok is érdeklik őket. Mégis próbálkoztak és pályáztak 
is. Nem nagy sikerrel. Hollósy ekkor festette minden 
bizonnyal egyik zseniális vázlatát a „Zrínyi kirohaná-
sát", talán ezzel szeretett volna egy történelmi megbí-
zást kapni. Csak egy kis vázlat maradt meg belőle: egy 
mozgalmas kép, amint a halálba induló Zrínyit körbe-
veszik a törökök. Egy kis kép, amelyből zseniális kom-
pozíció lehetett volna! Elment Szentesre, ott ígértek 
neki valamit. Az se sikerült. Végül a „Huszti vár" volt 
az egyetlen, amire megbízást kapott. Valószínűleg ak-
kor kezdett el foglalkozni a Szabadságharc témájának 
a megfestésével. Ez a „Kossuth nóta". A későbbi nagy-
bányaiak, a Hollósy kör így akarta ünnepelni 1896-ot. 
Thorma János az „Aradi vértanúkat" festette meg a ki-
állításra (természetesen nem állították ki, külön állítot-
ta ki őmaga). Iványi Grünwald egy tatáijárás utáni 
jelenetet festett, míg Hollósy a „Kossuth nótát". A vé-



letlen úgy hozta, hogy a napokban jutott el hozzám 
Sydneyből egy levél arról, hogy egy ottani magyar meg-
vásárolt aukción egy képet Hollósy aláírással, amelyre 
rá van írva magyarul: „mindnyájunknak el kell menni!" 
Az egész kép, a levélben mellékelt rossz kis reproduk-
ción is lehet látni, hogy ez a „Kossuth nóta", Hollósy 
festette. Felfedezhetők rajta azok a figurák, melyeket 
később a „Rákóczi induló"-ban visz tovább: az öreg 48-
as veterán honvéd, a fiatal parasztlegények zászlóval, 
két kis parasztfiú dobolva, egy cigánylány, egy cigány, 
aki húzza a Kossuth nótát. Ekkor kezdett a „Kossuth 
nóta" átmenni Rákóczi indulóvá. Hogy miért? Hollósy a 
zenét rendkívül szerette, nemcsak a cigányzenét. Egy 
kvartette is volt, melyben csellósként aktívan zenélt. A 
Rákóczi indulónak a lüktetése az, ami őt nagyon meg-
fogta. A szabadságharc szemléletbe mindent bele akart 
festeni, ami egyszerre volt Rákóczi induló, egyszerre 
volt az egész magyar történelem, egyszerre volt a szá-
zadvég társadalmi problematikája, a Marseilles, egyszó-
val mindent tükrözni akart festményében. Amikor 
Nagybányára került, ő is megpróbálkozott, mint a nagy-
bányaiak általában az ottani csodálatos tájnak a festé-
sével (például a kis folyóról (Zazar) vagy a faluvégéről 
van nagyon szép képe). Tehát van több szép nagybányai 
motívuma is, de Hollósy elsősorban emberfestőként dol-
gozott ott, a Rákóczi induló tematikájában. A Rákóczi 
induló végigkísérte egész életét. A „Rákóczi indulóba" 
mindent bele akart festeni, mégis torzó maradt, mert 
egy olyan totalitást akart belevinni, amit nem lehetett 
lényegében megoldani egy képen belül. 

A nagybányai korszak nem tartott sokáig, ezt a dá-
tumok is mutatják. Összekülönbözött barátaival. Úgy 
érezte, hogy azok egyezkedni akarnak az akkori hiva-
talos művészettel és Budapestet célozzák, azt akarják 
meghódítani. Ö pedig akkor már sokkal többet akart, 
hiszen a „Rákóczi induló"-ban is valami sorsképet akart 
festeni. Tehát el akart menni és szeretett volna ide, Má-



ramarosszigetre jönni. Szubvenciót kért az akkori kul-
tuszminisztertől, de azt a választ kapta, ha vállalkozik 
arra, hogy Madagaszkár szigetére megy, akkor kap 
szubvenciót, de Magyarországon ő nem fog kapni támo-
gatást. így jutott el végül is Técsőre, oda vitte a tanít-
ványait is és ott élt csakugyan a ruszin és magyar 
parasztok között. Számára olyan kérdés mint nemzeti-
ségi probléma, nem létezett. Számára csak kultúra, tra-
díció volt, nagy európai tradíció, azon belül minden 
népnek a maga tradíciója. Számára minden ember 
egyenlő volt. Técsőn alakította ki késői korszakát, ami-
kor megfestette főmúveit, ezeket a realisztikus, de 
ugyanakkor a modern festészet nagyon sok elemét, a 
reflex-festéstől kezdve a színbontáson át magába fog-
laló tájképeket és küzdött az örökös témával a „Rákóczi 
induló"-val. Egyszer-kétszer még kiállított Budapes-
ten, iskolakiállítást csinált. Nagyon tisztelték, de 
visszaszorították. Técsői visszaemlékezések mutatják, 
hogy milyen sors jutott ennek az embernek, a kiváló 
zseninek a 10-es évek Magyarországán. Mindamellett 
megteremtett egy olyan életművet, amelynek adósai va-
gyunk. Mert össze kellene gyűjteni a még fellelhető ké-
peket, egy nagy-nagy kiállításon bemutatni őket, és 
nemcsak Magyarországon, Budapesten, hanem Mün-
chenben is és gondolom Párizsba is el kellene vinni, 
hogy végre eljusson oda, ahova mindig vágyott, de so-
hase mert elmenni. 

Amikor föltettem a kérdést: — Ki volt Hollósy Simon? 
— és mondtam, hogy nehéz rá válaszolni, mert az em-
beri habitust is kell nézni, nem csak a nagy művészt. 
Egy művész történeti helyét meg lehet határozni. A mű-
vészettörténetnek megvannak azok a stíluskritikai 
elemzésszempontjai, érték szempontjai, amelyek alap-
ján tudjuk és ki merjük mondani, hogy nagy festő volt. 
Tudjuk, hogy milyen iskolába tartozott. Ki hatott rá és 
ő kikre hatott. De hogy milyen ember volt, és, hogy az 
alkotása hogyan vált művészetté, azt már nagyon nehéz 



megállapítani. Ezért segítségül Ady Endréhez fordulok, 
Ady Endrének a Nekrológjához, amely Hollósy halála 
után a Nyugatban jelent meg 1918. május 16-án „Hol-
lósy Simon sorsa" címmel. így emlékezett barátjára: 

„Hollósy Simon elmenése a legfurcsább gondolatokra 
késztet és jogosít, merthogy ez már megint egy átkozottan 
magyar és tragikus távozás. Ugye, hogy magunk gusztusa 
és rejtett ravaszsága szerint valamikor fölszabadítottuk a 
jobbágyokat, s a jobbágyság mégis megmaradt? Szegény 
úri és művész Hollósy Simon egy ilyen magyarul fölsza-
badult valaki volt, aki nem tudta mit kezdjen szabad-
ságával. Egy képére nagyon emlékszem, ahol sokaságos 
figurával dolgozik gyönyörű színben, de bizony ezek a fi-
gurák alig látják, s találják meg egymást. Úgy képzelem, 
hogy Hollósy Simon ilyenféle képekkel akart örülni az ő 
fólszabadultságának, holott mestere volt a rajznak. Ro-
busztus, nagy magyar piktor, akire szinte rákényszerít 
irodalmiságomban a Vajda Jánosra mutatás, mert ilyes-
féle hasonló sorsúak. Egy anekdotát tudok róla, megtör-
tént, nem történt meg, mindegy, de több az igazságnál: 
Mindenki menekült már azon a vidéken ahol ő festett, 
betörtek az oroszok. Már majdnem nyakoncsípte egy ko-
zák, mikor egyetlen félig megcsinált vásznával ő is elbal-
lagott. A „Rákóczi induló" lehetett ez a megmentett 
vászondarab? Vagy valami több? Magyar és alkotásra hí-
vott zseni volt és nagyszerű pedagógus. Ezt is lehetne né-
hány klasszikus példával magyarázni. Ezt a furcsa, 
bánatos nagyságát a kiemelkedő magyar Géniusznak, ki 
oltári szentségétől majdnem megfosztva élt, mégis örül, 
hogy új életeknek, új művészegyéniségeknek szolgálhat. 
Nem hiszem egy percig sem, hogy ne fájlalta volna a leg-
önösebb, legművészibb dicsőséget, de azt sem, hogy nem 
valósággal művészet volt neki a tanítás. Még „öreg sas-
nak" sem mondhatom, mert nem volt öreg, csak éppen a 
nagyon magasat nem tudta beszárnyalni! Elete nem volt 
terméketlen, s hogy brutálisan végezzek vele mint az élet 
— most lesznek csak igazán kelendők a Hollósy képek!" 



Murádin Jenő 

EGY HOLLÓSY-TANÍTVÁNY: 

Kádár Géza 
(1876—1952) 

Szülőfö ldje volt a 
máramarosi táj, a Fel-
ső-Tisza-vidék, és csa-
ládi kapcsolatai is az 
országhatárok közé szo-
rult Kárpátaljához kö-
tötték. A Gutinon túlról 
jött a kolóniára, s aho-
gyan Réti István írta, 
„állandó lakosa lett 
Nagybányának".1 

Rendhagyó pálya, különös sors a Kádár Gézáé. 
Elkötelezettje volt a társadalmi igazságért vívott 

harcnak, ellensége minden erőszakos, elnyomó rend-
szernek. Festészetében azonban ez az attitűd csak na-
gyon áttételesen, különösebb hangsúly nélkül 
jelentkezett. Kerülte a hangzatosságokat, a jelszavakba 
fogalmazható tételeket, az illusztrálható témákat. Al-
kotásaiban a kép „festőiségét" tartotta elóbbrevalónak. 
Hatottak rá a századelőn föllépő „neósok" (a kolónia fia-
taljai), de már nem érintették meg művészetét a későb-
biek során jelentkezett avantgarde kísérletek. 

Köztudott, hogy a festőtelep alkotói közül sokan „ak-
tívan élték a történelmet" bekapcsolódtak a kor prog-
resszív mozgalmaiba. A művészeten túl emberi 
sorsokra, társadalmi összeütközésekre figyeltek. Ilyen 
példával szolgáltak a Ferenczy testvérek, Noémi és Bé-
ni, de sokan mások is a kolóniáról, sőt a szabályok sze-
rint politika mentes szabadiskola növendékei közül is. 



Kádár Géza mindenképp az elsők között mutatott 
mély együttérzést a társadalmi mozgalmakkal. Idősebb 
is volt, mint ilyen beállítottságú pályatársai. Már érett 
férfikorban, harmincas évei végén érte meg a történelmi 
sorsfordulót hozó világháborút. 

* 

„1876. augusztus 9-én Máramarosszigeten szület-
tem. Apám Kádár János, cipész. Anyám Újhelyi Johan-
na. 1892-ben festőtanuló lettem."2 

így kezdődik Kádár Géza első fogalmazásban meg-
maradt rövid életrajza. Származását tekintve a Kádár 
család ruszin eredetú. Máramarosban a Tiszán inneni 
részeken is maradtak még kisebb számban e szláv nép-
csoporthoz tartozó közösségek. Falvakon, de az egykori 
vármegyei központban, Máramarosszigeten is megőriz-
ték etnikai együvétartozásukat: választások idején még 
sokáig külön listán szerepeltek. A ruszin eredetű, de 
magyar kultúrájú Kádár Géza jellegzetes öltözékével 
demonstrálta hovatartozását. Állig főigombolt, gallér 
nélküli, csatos szíjjal összefogott bő oroszinget viselt. 
Többnyire így jelenik meg a művésztelepen készült cso-
portképeken vagy az otthonában, családja körében ké-
szült fölvételeken. 

Vonzódásai a társadalmi mozgalmak és a művészet 
felé már egészen korán kitapinthatók. Úgylehet apja 
műhelyében hallott első ízben a szociáldemokrata esz-
mékről, a társadalmi rend megváltoztatásának radiká-
lis tanairól. Polgárosodó szülővárosában azután bő 
tapasztalatokat szerezhetett a társadalmi rétegeződé-
sekről, a létminimumon tengődök és a tehetősek — ke-
reskedők, vállalkozók, ügyvédek, birtokosok — között 
feszülő ellentétekről. Máramaros soknemzetiségű — 
magyar, zsidó, román, ruszin — lakossága sokszínű, sa-
játos kultúrájával is meghatározó módon alakította az 
élénk, érdeklődő fiatalember tudatát. A különböző kul-



túrák elfogultság nélküli befogadására, a szellemi nyi-
tottságra vezették rá tapasztalatai. 

Húszéves korában már szervezője lett a szociálde-
mokrata program szerinti művelődésnek. „1896-ban 
Máramarosszigeten — írja idézett önéletrajzában — 
többedmagammal megalakítottuk a munkás önképző 
egyesületet." Még ugyanabban az évben Budapestre ke-
rült, s ott folytatta a szervező munkát. Társaival 1899-
ben ifjúsági lap és egyesület alapításában vállalt részt 
a magyar fővárosban. 

A pályaválasztás nehéz kérdésében kellett azonban 
minél sürgetőbben döntenie. Ha kezdetben kilátástalan 
is volt elgondolása, a művészethez való ragaszkodás 
nem téríthette le útjáról. 

Két éven át, 1899 és 1901 között a budapesti Ipar-
művészeti Iskolát látogatta3, majd Münchenbe utazott, 
Hollósy Simon festőiskolájába. 

Kétségtelen, hogy iparművészeti tanulmányai so-
rán igen hasznos gyakorlati ismeretek birtokába ju-
tott. Megismerte a monumentális művészet olyan 
technikai eljárásait, melyek a későbbiek során meg-
élhetését biztosították. Csakhogy ezek a dolgok ko-
rántsem elégítették ki. Szabadon szárnyaló képzelete, 
vágyakozása a szuverén művészi alkotás, a festészet 
lehetőségei felé csábították. Bármilyen anyagi áldo-
zatot kívánt a müncheni utazás, valahogyan előte-
remtette, csakhogy szenvedélyének élhessen. 
Hollósyban különben is pártfogóra számított. Mind-
ketten ugyanazon város szülöttei voltak, s a Hollósy-
iskola szelleme, baráti-kollegiális légköre nagyon is 
megfelelt várakozásainak. 

A bajor fővárosban Hollósy Simon festőiskolája akkor 
már negyedszázada folyamatosan működött. Mesterük 
tanítási elve az volt, hogy a növendékeknek az érzésre 
— az ihletre —, a természetben való komoly elmélyü-
lésre, s nem a teóriákra kell alapozniuk. Útmutatása 
lelkesítő, munkára ösztönző volt; lázba tudta hozni nö-



vendékeit. Míg Kádár nála tanult, a művészi látás, meg-
figyelés és szerkesztés alapjait sajátította el. 

A müncheni évek után végsósoron már kész festőnek 
tekinthette magát. Az az alkat volt azonban, aki a ta-
nulás minden lehetőségét megragadta. Évekkel később, 
mikor mestere már régen távozott a művésztelepről, ta-
nulmányait a nagybányai festőiskolában folytatta. A 
szabadiskola névsorai 1908-ban jelzik először Kádár 
Géza jelenlétét Nagybányán.4 

Valószínű, hogy a kolóniaalapító mesterek mindegyiké-
től tanult; festésmódjukhoz, tájszemléletükhöz igyekezett 
közel kerülni. Hét éven át, 1908 és 1916 között, két év 
kihagyással (1909, 1910) dolgozott a kolónián (legtöbbször 
az iskolán kívüliek csoportjában), s ez idő alatt a művész-
telep klasszikus tájképfestő eredményeivel ismerkedett 
meg. Eljárt a korrektúrákra is, fölhasználva az alkalmat, 
hogy modell után rajzolhat. S éppen a rajz volt az, ahol 
ismereteit állandóan gyarapítania kellett. Festőtársakkal, 
barátokkal sűrűn járt ki tájképezni. A táji szépségeket 
nem csak a kötelezően megfestett bányai témákban ke-
reste, a Klastromrét, a Virághegy, a Kereszthegy, a Liget 
kínálta tájkivágásokban, hanem elbarangolt a távolabbi 
vidékek felé is. Átélte a kolónia válságát, a „neósok" for-
radalmát. Együttérzett, rokonszenvezett a Párizst-látott 
fiatalok mozgalmával. Hatott rá barátainak példája, időn-
ként egészen közel került az ő látásmódjukhoz. A termé-
szetelvűséget nem adta föl ugyan, de több képén 
megfigyelhető az újfajta, modernebb tájlátásra való két-
ségtelen törekvés. 

A kolóniához való tartozását, hűségét honorálták az-
zal, hogy három festményét is beválasztották a művész-
telep alapításának évfordulóján szervezett nagyszabású 
kiállításra. Ezen az emlékezetes, 1912-es jubiláris tár-
laton egy tájképét, egy csendéletét és egy narratív té-
mára utaló festményét mutatták be. 

Családalapítása ezekre az évekre esik. Még a mú-
vésztelepen ismerte meg jövendőbeli feleségét, Hevesi 



Erzsébetet, aki nyaranként maga is látogatta a festőis-
kolát.1 A fiatal lány azonban nem a festészet, hanem a 
zene elhivatott művelője lett. Hevesi Erzsébet Bartók 
Béla kedvenc tanítványa volt, 1910-ben végezte el a 
zeneakadémiát, s a későbbiek során mint kiváló előa-
dóművész és esztéta, egyike lett a modern zene erdélyi 
propagátorainak. 

A férjénél tizenhárom évvel fiatalabb Hevesi Erzsé-
bet kárpátaljai születésű lévén (1889-ben született 
Ungváron) voltaképp földije volt Kádár Gézának. Ö lett 
a család meghitt hangulatának, életstílusának kialakí-
tója. Neveltetésénél fogva a társadalmi progresszió híve 
voltő is; együttérzett férjével művészeti és szociális kér-
désekben egyaránt. 

Házasságkötésükre 1916-ban került sor. Nem sokkal 
azután elköltöztek a művésztelep városából. A Kádár 
család a háború utolsó szakaszában a felvidéki Pöstyén-
ben élt. A természeti szépségeiről nevezetes fürdőváros 
új témákat kínált a festőnek. Képek eladásából és ta-
nítványok oktatásából éltek a szűkös háborús viszonyok 
között. Kádár a Hollósy-iskolában és a kolónián szer-
zett tapasztalatok nyomán megpróbálkozott itt egy fes-
tőiskola létrehozásával. A történelmi-forradalmi 
események hevében kevés időt szánhatott azonban erre. 
„1919 áprilisában — mint rövid életrajzában írta — Pös-
tyénből kommunista agitáció címen kiutasítottak. 
1919-ben a kommün bukása után letartóztattak, és a 
Veres Pálné utcai katonai börtönbe kerültem, ott fejbe 
vertek, kiraboltak, éjjel meg a román katonák pénzért 
kiengedtek." 

Nem kockáztathatták, hogy továbbra is Budapesten 
maradjanak. Felesége sem érezhette magát bizton-
ságban, hiszen sokan tudták, hogy testvére, Hevesi 
Gyula mérnök iparügyi népbiztosként működött.6 Átjöt-
tek Romániába, ahol a hatóságok menedéket nyújtottak 
a Horthy-rendszer emigránsainak. „1919 őszén sikerült 
Budapestről Máramarosszigetre kerülnöm — írta em-



lékezéseiben a festő —, ott ismét bekapcsolódtam a moz-
galomba". Természetes volt, hogy ne a nyugati emigrá-
ció útját válasszák, hanem hazatérjenek, barátaik közé, 
az otthonuknak tudott földre. 

Kádár, akár a Ferenczy testvérek, nem lankadó buz-
galommal agitált, szervezett tovább. Már itthon, 1919— 
1920-ban létrehoztak egy munkás fogyasztási 
szövetkezetet. Az 1920-as általános sztrájk leverése 
után többek között reá hárult a letartóztatottak átsegí-
tése a csehszlovák határon. Kádár helyismeretekkel és 
kiváló kapcsolatokkal rendelkezett. Ferenczy Béni me-
nekülésében, a határon való átszöktetésében is a legna-
gyobb segítséget nyújtotta. Csakhamar gyanús lett 
azonban a hatóságok előtt. Provokációval buktatták le. 
Egy munkás külsejű ember átcsempészésére kérték 
meg közvetítők révén, hogy kiderüljön, az illető a szi-
guranca, a román állambiztonság ügynöke. Akkor érték 
tetten és tartóztatták le a festőt, amikor az álmunkást 
éppen át akarta vinni a határon. Kiszabadulása után 
Kádár nem érezte biztonságban magát szülővárosában. 
1923-ban a szakmai fejlődését is biztosító kolóniára, a 
Gutinon túli bányavárosba költözött. 

A Kádár család még abban az évben (a végleges nagy-
bányai megtelepedésre berendezkedve) kellemes, han-
gulatos parasztházat vásárolt magának a Fűrész 
utcában, a Kereszthegy alatt. A hegyből eredő Szent 
János patak partján szép gyümölcsös és zöldségeskert 
közepén állott az az egyszoba-konyhás épület, melyhez 
a festő egy külön műtermet épített. A bányászházakkal 
szegélyezett utca akkor még nem volt kikövezve, rusz-
tikus hangulatát, festőiségét ez is növelte. Balra a 
Klastromrét, a Liget, a Jókai-domb és a Virághegy 
gesztenyés lankája felé vezetett az út. Fönnebb pedig a 
nagybányai festészet örök motívuma, a Kereszthegy 
zárta le a horizontot. 

Ma már eltűnt ez a ház; hangulata csak képekből, 
leírásokból idézhető meg. Az utcarendezés szétszabdal-



ta a telket is. Egy részén a szobrász Vida Géza otthona 
épült fol, egykor híres kaktuszkertjével. 

A műteremmel megtoldott kis házban kapott helyet 
Hevesi Erzsébet „zeneszalonja", a könyvespolcokon iro-
dalmi-művészeti kiadványokkal, kottákkal. Falán a ta-
nítványnak dedikált Bartók-portré függött. A 
helyiséget egy nagy bécsi zongora uralta. 

Hevesi Erzsébet az otthoni szűk körben és a nagyobb 
nyilvánosság előtt tartott koncertjein a leglelkesebb 
népszerűsítője volt Bartók Béla művészetének. Előadá-
sokon a szó erejével is híveket szerzett a modern zene 
egyetemes nagyságának; beszélt Bartók népzenei gyűj-
tőmunkájáról. Leánya, Vidáné Kádár Katalin és a szob-
rász Vida Géza sok évvel később is híven idézte vissza 
e csodálatos zenei kultúra hangulatát. 

* 

Szülővárosától egyéni kiállítással búcsúzott Kádár Géza. 
Az 1923-as év tavaszán szervezte meg addigi mun-

kásságát bemutató tárlatát, s az a kisvárosban ritkán 
adódó művészeti eseménynek számított. Beszámolók, 
így az Erdély-szerte terjesztett Keleti Újság híradása 
szerint csendéleteket, tájképeket, s néhány kifejező ere-
jű arcképet, tanulmányfejet mutatott be. A méltató a 
modern hangvételű festők közé sorolja Kádárt; alkotá-
sain az expresszionizmus hatását mutatja ki.7 

Az esztendő végétől már a művésztelep közösségéhez 
tartozóként vett részt a Nagybányai Festők Társasága 
(NFT) tárlatain. Munkáival jelen volt az 1923 decem-
berében, majd a következő év nyarán szervezett kolóni-
abeli közös tárlatokon, s 1924 tavaszán nagyváradi 
vendégkiállításukon. 

Különösen aktív a húszas évek közepén. 1924 és 1928 
között több egyéni kiállítást szervezett azzal a kifejezett 
szándékkal, hogy a tárlatlátogatók mint önálló utat já-
ró, egyéniségét immár megtaláló festőt ismerjék meg. 



Eredményeit honorálta a kolónia közössége azzal, hogy 
a festótelep alapításának harmincadik évfordulóján az 
NFT rendes tagjának választották meg. Az 1926. au-
gusztusi közgyűlés ilyen értelmű döntéséről Thorma Já-
nos levélben értesítette a festőt.8 

Fölhasználta ő is a kolóniabeliek mindig kézenfekvő 
lehetőségét, hogy a festők találkozóhelyén, a híressé 
vált Berger cukrászdában állítson ki. Ez a város főterén, 
az István szálló bal oldali szárnyán levő egykori cuk-
rászda a műpártoló tulajdonos jóvoltából az évek során 
kiállítóhelyiséggé nőtte ki magát. A festők a fogyasztás 
fejében gyakran képpel fizettek, s a forgalmas helyen 
szervezett kis kiállításokon igen sok festmény vásárlóra 
talált. Kádár Géza az 1924-es év tavaszán mutatkozott 
be a Bergerben. A sajtó mint a kolóniára „visszatele-
pült", hazatért festőt üdvözölte.9 

Érthetően nagyobb visszhangot és érdemlegesebb 
kritikát kapott Kolozsváron szervezett bemutatkozó ki-
állítása. Az 1925-ös év nyarán tájképeket, portrékat, 
alakos kompozíciókat vitt magával Erdély szellemi köz-
pontjába. Méltatói elsősorban téli tájait említették, me-
lyeken előszeretettel használja a hideg kék színeket, s 
azok kontrasztjaként a sárgát. Úgy látják, téli tájai de-
koratívabbak, mint a kolóniabelieké általában.10 Önarc-
képe figurális munkáinak talán legszebbje. Puhán, a 
színekre alapozva festette meg ezt a sajnálatosan többé 
föl nem bukkant, ismeretlen helyen lappangó portrét. 

Az 1928-as év telén ismét szülővárosában rendezett 
egyéni kiállítást. Lehetséges, hogy a bemutatott festmé-
nyek között máramarosi tájak is helyet kaptak. Több-
ségben téli tájképeket hozott ezúttal is; munkáiból már 
a megnyitó napján sokat megvásároltak. 

Komolyabb művészi sikereit a húszas évektől szerve-
zett kiállításain aratta a festő; kicsit megkésve, közel 
az ötven évhez, élete derekán. 

Életformája merőben különbözött a pályatársakétól. 
Polgári foglalkozást soha sem vállalt, módját kellett 



azonban találnia, hogy a képeladásokon túl állandóbb 
jövedelmet biztosítson családjának. 

Lévén ruszin származású, görög katolikus vallású, 
nagyszámú megrendelést kapott a két világháború kö-
zött épülő román templomoknál. Tavasztól késő őszig 
bőven akadt templomfestési munkája. Most vette iga-
zán hasznát annak, hogy budapesti iparművészeti ta-
nulmányai során éppen a díszítőfestészet iránt 
érdeklődött. Evek során rendkívüli gyakorlatot szerzett 
a különböző technikájú falfestmények elkészítésében. A 
munkácsi katedrális belső díszítési munkáin túl számos 
máramarosi és környékbeli román unitus templom de-
korálására kapott megbízatást. Szülővárosa görög ka-
tolikus templomának falképeit Traian Biltiu Dancussal, 
fiatalabb máramarosi festőtársával vállalta föl.11 Más 
munkákban többnyire egy Németi Miklós nevű magyar-
országi festővel dolgozott együtt. Az Avas, a Kővár és 
a Lápos vidékén dolgozott legtöbbet. Legjelentősebb 
munkái közé tartozik a Kővár vidéki Sisesti templomá-
nak dekorációja. 

Munkája jellegéből adódott, hogy rendszerint más fel-
adatokat vállaló munkacsoportokkal dolgozott együtt. 
Állást készítő ácsokkal, kőművesekkel, asztalosokkal, 
kőfaragókkal, aranyozókkal. Feledhetetlenek voltak a 
munka utáni esti beszélgetések lámpafénynél a szállá-
saikon vagy a templom előcsarnokában. Kádár egysze-
rű, természetes modorával közel tudott kerülni az 
emberekhez. Valóságos szümpozionok voltak ezek a kö-
tetlen eszmecserék. A festő meggyőző példákkal magya-
rázta el, hogyan oszlanak el igazságtalanul a 
társadalom által megtermelt javak. Soha sem jelszava-
kat ismételgetett, hanem meggyőződését igyekezett 
egyszerű beszéddel megértetni az emberekkel. 

Családja körében is természetessége, humora, egyé-
niségéből sugárzó jósága teremtett harmóniát. Közép-
termetű, korpulens, magas homlokú, elől erősen 
kopaszodó, mindig tréfás, nevető kedvű ember volt. Ha 



a kolónia gyűléseire vagy ünnepibb jellegű találkozókra 
volt hivatalos nagy ritkán, akkor oroszingét és láposi 
szalmakalapját zakóra, fehér ingre, nyakkendőre cse-
rélte fel. Boromissza Tibornak egy róla festett képe vö-
rös szakállal jeleníti meg.12 

Népszerű volt a festőtársak körében is. Baráti köré-
hez tartozott a „neósok" társasága, Czóbel Béla, Perlrott 
Csaba Vilmos, Boromissza Tibor. Jó kapcsolatban állott 
később az egyébként morózus székely festővel, Nagy Im-
rével. Tárgyi bizonyítéka ennek a kapcsolatnak az a lé-
lektani érzékenységű arckép, melyet a kolónián dolgozó 
Nagy Imre festett Kádárról. A 47x32 cm-es olajkép töp-
rengő, magába mélyedt férfinak ábrázolja a már élete 
derekán túl járó festőt.13 

A gazdasági válság éveiben beszűkültek a művészek 
létfenntartási lehetőségei. Számos kiállítást kifejezet-
ten képeladási céllal szerveztek. Cukrászdákban, étter-
mekben szervezett tárlatokon kínáltak komoly művészi 
értékeket, messze a tényleges áron alul. 

Kiállítások sorozatának adott helyett, képvásárok-
nak biztosított teret az István szálló, a cintermi cuk-
rászda vagy a Berger. Megjelenítő képet rajzol erről egy 
korabeli riport. „Az István étteremtől csak pár lépés a 
cukrászda (a Berger). A kicsi asztaloknál kitaposott sar-
kú, fekete csokornyakkendős festők ülnek, s sakkoznak, 
újságot olvasnak, vagy ami elég ritka dolog ma, egy-egy 
tésztát fogyasztanak. A falakon, csaknem a mennyeze-
tig szebbnél-szebb képek. Ziffer, Jándi s a fiatal gene-
ráció egyes tehetségesei állítják itt ki sikerült műveiket. 
De amíg az István étteremben naturalisták képei van-
nak, addig itten a modern irányzatok hívei mutogatják 
nemes munkájuknak lélekből fakadt gyümölcseit." 

Kádár Géza mindkét helyen jelen volt festményeivel. 
Az István szálló éttermében mindjárt az első csoportki-
állításon bemutatkozott kolóniabeli festőtársaival. Az 
újjá alakított helyiséget T. Rátz Péter egyéni tárlatával 
avatták föl, majd ezt követte 1931 januárjában az em-



lített csoportkiállítás. A résztvevők: Krizsán János, Ud-
vardy Ignác, Csikós Antónia, Bitay Árpád, Jándi Dávid, 
Pászk Jenő, Klein József és Kádár Géza. A következő 
év tavaszán ugyanitt mutatott be mintegy negyedszáz 
festményt Mikola András, Csikós Antónia, Kádár Géza, 
Krizsán János, T. Rátz Péter, Bitay Árpád. Kádárnak 
itt három téli képét említik a sajtóbeszámolók.15 

A Bergerben — ezúttal másodízben — egyéni kiállí-
tást szervezett a művész. Mintegy negyedszáz festmé-
nyét mutatta be itt (1932 nyarán) s tárlatának méltató 
kritikai visszhangja búvárolható föl a sajtóban. Tájké-
peinek egyszerű, bensőséges voltára mutatnak rá. Di-
dergetős téli tájain a behavazott házak színekben is 
hangsúlyozott melegsége fénylik át. „Tiszta téli hangu-
latait néptelen, fagyos, szinte csikorgó utcáinak sétá-
nyait nem zavarják a járókelők. De az alvó, belsőjében 
dübörgő életet rejtő havas kincshegyek alján színes, me-
leg családi fészkek mosolyognak az erőtlen napsütés-
ben... Témái köznapiak, nem a fölemelő látvány érdekli 
elsősorban... Egy-egy boglya csendesen húzódik meg a 
hótakaró alatt vagy egy rozoga kerítés mellett."16 

Téli tájképeit emelik ki a beszámolók a kolónia fes-
tőinek 1932 őszén Szatmáron szervezett kiállításán is. 
A mintegy száz festményt és grafikát bemutató tárlatot 
(tekintettel a művészek nehéz életkörülményeire) kép-
vásárszerű akcióval zárták. Köves László, a két háború 
közti korszak ismert képkereskedője vállalkozott a szer-
vezésre. Az Unió-klubban bemutatott művek közül bi-
zonyosan sok kép vevőre talált. Nagybányai festményt 
vásárolni már akkor is jó befektetésnek számított. 

Két évvel később, 1934 októberében ugyancsak Szatmá-
ron állított ki Kádár Géza kolóniabeli társaival. Tárlatuk 
méltatója Tereh Géza, a kor nagy műveltségű művészeti 
szemleírója, Kádárt — téli képei nyomán — a hó „specia-
listájának", tökéletes hűségű ábrázolójának nevezte. 7 

* 



A következő években a művésztelep történetével, sor-
sával összefüggő események kapcsán találkozunk leg-
inkább Kádár Géza nevével. Már az idősebb 
kolóniatagok sorában vett részt az erdélyi és bánsági 
képzőművészek kongresszusán. Az 1936-os esztendő jú-
niusában a kolónia városában szervezték meg a sajtót 
is élénken foglalkoztató találkozót. Ezen a kezdeménye-
zők egyike, a mindig agilis Popp Aurél és a nagy tekin-
télyű Thorma János fejtette ki az összejövetel célját, 
művészeink érdekvédő egyesületének megalakítását. 
Közös fellépésük föltárta képzőművészeink társadalmi 
helyzetét, nehéz anyagi körülményeit, a művészet és 
közönség kapcsolatának kérdéseit, a műkereskedelem 
helyzetét. Lelkesedő hozzáállásokban nem volt hiány, a 
folytatás azonban elmaradt. A tervezett művész szak-
szervezet nagyrészt a kedvezőtlen politikai körülmé-
nyek miatt csak a programnyilatkozat meghirdetéséig 
jutott el. 

Ezekben a belpolitikai küzdelmektől kiélezett eszten-
dőkben szűnt meg a kolónia több évtizeden át működő 
szervezete. Az ellene indított támadásokat mind nehezeb-
ben lehetett elhárítani. Az önkényes intézkedések válság-
ba juttatták az oly nagy szolgálatokat tett festőiskolát is. 
A Nagybányai Festők Társasága 1937 nyarán kimondta 
megszűnését. Nem sokkal később elhunyt az alapítók osz-
lopos tagja, a kolóniához mindvégig hű Thorma János. 

Új érdekképviseleti szerv alakult, a Nagybányai Kép-
zőművészek Egyesülete. Ebbe az 1937. június 19-én lét-
rejött szervezetbe azonban csak egy része lépett be a 
kolónián dolgozó festőknek és szobrászoknak. Az egye-
sület elnöke Manu Gheorghe líceumi rajztanár lett, leg-
tekintélyesebb tagja pedig Ziffer Sándor. Éles viták, 
megosztottság, vezetőségválasztási botrányok kísérték 
az új szervezet működését. Tény azonban, hogy sikerrel 
mozgósítottak néhány közös kiállítás megszervezésére. 

Kádár Géza 1938-tól (Mezey Elemérrel és P. Kováts 
Gézával) a jelentéktelen ellenőri funkciót vállalta az 



egyesületben. Rendszeresen részt vett ugyanakkor a kö-
zös kiállításokon. 

Az egyesület bemutatkozó tárlatán, melyet 1937 nya-
rán az István szálló nagy éttermében tartottak, Kádár 
Géza érdemleges sikert aratott festményeivel. Tájképe-
inek a kolónia „modernjeire" utaló érzékletes színhasz-
nálatát emeli ki a kritika. „Kádár Géza halványabb 
lilája is a tipikus nagybányai fényvisszaverődések szí-
ne" — írja a Keleti Újságot tudósító jeles műkritikus, 
Kováts József.18 

A festő jelen volt az egyesület 1938 tavaszán szerve-
zett tárlatán, majd egy évvel később a csoport fővárosi 
bemutatkozásán. 

A bukaresti kiállítás voltaképpen az utolsó közös 
megnyilatkozás volt, amelyen az egyesület még életjelt 
adott magáról. Az 1939. március 5—31-e közötti tárla-
ton másfélszáz festményt és szobrot mutattak be; min-
den résztvevő hat munkával lehetett jelen. 

A sok viszály után azon a nyáron ismét együtt jelent-
keztek a kolónián élő képzőművészek. Ez a kiállítás egy 
táborba hozta a művésztelepen dolgozó szinte egész kö-
zösséget. Tárlatukat, melyen Kádár Géza is részt vett, 
az István szálló éttermében Krizsán János és Sle-
venszky Lajos szervezték. 

* 

A kolónia közösségében találta meg végleges stílus-
formáját, egyéniségét Kádár Géza. Alkotói elképzelései 
beillettek a művésztelep hagyományaiba. Modernebb 
szemléletű kismestereik között tartjuk számon őt, aki 
nem tért le a természetben való elmélyülés, az onnan 
jövő ihletettség útjáról, de nem is másolta soha lélekte-
lenül a kiválasztott tájmotívumot. Zaklatott sorsa, ván-
dorlásai szétszórták hagyatékát. Ezért csak főbb 
vonalaiban, árnyaltabb megközelítések nélkül határoz-
hatók meg törekvései. 



Őszinte belső kényszer, a festés szenvedélye hajtotta 
a munkára. Mindig sajnálta a másra pazarolt időt. „Csi-
korgó hidegben, a nap bármely szakában találkozhat-
tunk vele a Kismalom utcában, a Veresvizen és máshol" 

I Q 

— jellemzi hozzáállását egy leírás az 1932-es évből. 
Legtöbbször azonban csak télen festhetett. Máskor a 

kenyérkereset, a templomfestés foglalta le idejét. Csa-
ládja fönntartására kellett gondolnia, miközben a fal-
vakat járta, a rendeléseknek tett eleget. S épp neki 
jutott ez a sors, aki világnézete szerint „hitetlen" volt. 

Tavasztól őszig tartó elfoglaltsága lebbenti föl a titkot 
arról, miért szakosodott festészetében a télre, a havas 
tájakra. Mintha a néhány téli hónap alatt pótolni kí-
vánta volna a mulasztottakat. Ilyenkor megszállottan 
dolgozott, s a havas témák szaporodtak a Fűrész utcai 
lakás műtermében. 

Később már maga is természetesnek vette, hogy a 
hideg, havas tájakra jobban ráhangolódik, mint más év-
szakok természeti szépségeire. Szinte annyira a tél fes-
tőjének tekintették őt a kolónián, mint az erdélyi 
részeken Gruzda Jánost. Másrészt a művésztelep festői 
között többen is voltak, akik szívesen és nagy ráérzéssel 
festették az erdős hegyvidéken mindig monumentális-
nak ható téli tájakat. Krizsán János, Maticska Jenő, 
Börtsök Samu tűnt fól a kolónián téli vagy hóolvadásos 
tájképeivel. 

Kádár festészete, éppúgy, mint pályatársáé és barát-
jáé, Perlrott Csaba Vilmosé színekben mindig erősebb 
volt, mint rajzban. Törekvésének lényege talán kezdet-
től fogva az volt, hogy a színek megjelenítő erejével vi-
gye át vásznára a motívumot, színélményekkel hasson 
a nézőre is. Bántó elrajzolások ritkán fedezhetők fel ké-
pein, de néha mintha csak fölényesen átsiklana a rajz 
kontúrozó, pontos és lényegre tapintó lehetőségei felett. 

Festményei olajban készültek; ez a festéstechnika fe-
lelt meg leginkább egyéniségének. Előszeretettel hasz-
nálta a kék színt a téli tájak hidegségének érzékel-



tetésére, az árnyékok hangsúlyozására. Kékjeivel fel-
eselgetnek a meleg barnák, sárgák, s a festményeinek 
erős dekorativitást kölcsönző feketék. Ebben a szín-
szimfóniában kelnek új életre vásznain a már formá-
jukban is annyira ismerős bányai hegyek, a kúp alakú 
Kereszthegy és Szűzkő, a hosszan elterpeszkedő Morgó, 
a lankás, gesztenyés Virághegy. 

Festészetének legjobb kvalitásait mutatja föl Nagy-
bányai utca télen című festménye, mely sokáig a család 
tulajdonában volt. Téli táj, kékesen áttört éggel, az utca 
bal oldalán fekete kerítés húzódik, melynek színesbe 
át-átcsapó koloritja a fauve-ok színhasználatát idézi. 
Érzik rajta a pályatársak, Ziffer Sándor és Perlrott Csa-
ba képalkotó nagyvonalúsága.20 Didergetős, zúzmarás 
világot vetít elénk Téli táj című 1928-as keltezésű fest-
ménye.21 Itt is egy sötétes, zöldes kerítés vonul végig a 
képmezőben, háttérben házak ultramarinkék ablakok-
kal, okkeres falakkal. Megigéző az ég felé nyúló ágak 
kusza-borzolt össze-visszasága, expresszív összhatása. 
Elől egy hóba taposott lábszélességnyi ösvény, mellette 
befagyott patak kékes jégpáncélja csillan meg. 

Ritkább őszi tájképeinek egyike a Napsütés a Veres-
vizen,22 Előtérben bekerített udvar, félig kiszáradt öreg 
fával s csak néhány ágat hajtott csemetével. Középtér-
ben bányászházak, egyikük jellegzetes kontytetővel. 
Háttérben a Kereszthegy lemetszett kúpja látszik. Ko-
rai dér előcsalta színek, vörösek, sárgák uralják a képet, 
s a kobaltkék nagybányai ég. 

Nagybányai részlet és Ligeti részlet című munkái, ko-
rai alkotások, 1912-ben készültek.23 Ezeken még kissé 
naivnak ható geometrikus szerkesztés uralkodik. Kö-
rök, derékszögek, kimért ösvények, pászmás virágágyá-
sok szabdalják át a teret. A két festmény pontosan 
egyező mérete is egyidejűségükre utal, s a festő korai 
alkotói elképzeléseire. 

Festett figurális, kompozicionális témákat is. Ezeket 
azonban legtöbbször nem tudta olyan összefogottan 



megoldani, mint tájképeit. Ilyen a Máramarosi vásár 
című mozgalmas tömegjelenete. 

Több korszakában készültek önarcképei. Ezeken pá-
toszmentes lélektani önvizsgálattal áll elénk a festő. 

* 

Az igen korán tehetséget mutató és apa nélkül ne-
velkedett Vida Géza, a későbbi jeles szobrász, meleg 
családi otthonra lelt Kádáréknál. A festő magával vitte 
a templomépítő-restauráló munkatelepekre. Vida ter-
mészetesen csak a fafaragáshoz, a domborműves díszí-
tésekhez értett, de ilyen munka is bőven akadt a magas 
tornyú, zsindelytetős, s legtöbbször egészében fából 
épült falusi román templomoknál. 

A festő sokoldalú képzettsége, a társadalmi kérdések-
ben mutatott jártassága meghatározó módon alakította 
Vida egyéniségét. Megerősítette őt a művészetnek a 
progresszió iránti elkötelezettségében. Miután ( 1933— 
tói) bejáratos lett a Fűrész utcai házba, kézbekapta az 
őt érdeklő könyveket, albumokat. Kádár még műtermét 
is megosztotta vele. Az az intellektuális légkör, melyet 
Hevesi Erzsébet zenekultúrája, a családhoz járó értel-
miségiek közti beszélgetések indukáltak, mély nyomot 
hagytak a minden iránt fogékony fiatalemberben. E fi-
gyelmes, bensőséges családi körben, majd a Klein József 
és Ziffer Sándor irányításával működő magániskolái 
kurzusokon kapta meg az életre szóló ösztönzést a mű-
vészet mindenek fölötti megbecsülésére. 

Jövendőbeli feleségével, a Kádár család lányával, a 
festő otthonában ismerkedett meg Vida Géza. Eleinte 
azonban a fiatal lány „észre sem vette" a hozzájuk járó, 
félszeg, darabos fiút. Ismeretségük Vida spanyolországi 
útja, majd főiskolai tanulmányai után fordult át igaz 
vonzódássá, változott szerelemre. Házasságkötésükre a 
háború utolsó, sorsdöntő szakaszában, 1944 augusztu-
sában került sor.24 



Kiállításain kívül kevés hírt kapunk arról, hogyan 
élt, dolgozott a háborús évek alatt a festő Kádár Géza. 
A hatóságok — bárhogyan is fordult a történelem kere-
ke — változatlanul gyanúsnak tekintették. Megfigyelés 
alatt tartották, választások idején őrizetbe vették, ho-
lott egy alkalommal listavezető képviselőjelölt volt. 
1940-ben mintegy huszadmagával Caracalba internál-
ták. Állandó zaklatások akadályozták munkáját a negy-
venes évek elején is. Ilyenkor el-eltűnt otthonából, s 
megtörtént, hogy távollétében feleségét tartóztatták le 
helyette. Hosszabb időre soha sem távozott azonban az 
annyira szeretett városból, otthonából. Egy riport az 
1943-as esztendő végéről a művésztelep állandó bár 
számban megfogyatkozott tagjai között említi őt is. 

* 

A háború után, már idős korban, hetven év körül je-
lentkezett újra kiállításokon. Ezek a kolóniabeli tárla-
tok arra hivatottak, hogy életjelt adjanak a 
szervezetileg széthullott, de élni akaró közösségről. 
Meglepő, hogy szinte azonnal, a frontátvonulást nyom-
ban követve kiállítást rendeztek az egykori művésztelep 
városában. Az erősen megritkult festőközösség 1945. ja-
nuár 28-tól egy hónapig nyitva tartó tárlaton mutatko-
zott be. Katalógus is fönnmaradt erről az akkoriban 
igen-igen ritka művészeti eseményről. Tanúsága sze-
rint fél száz festményt és szobrot mutattak be, köztük 
még távol levő vagy a fasizmus áldozatává lett alkotók-
tól. Kádár Géza Téli táj és Önarckép című munkájával 
jelentkezett. 

Munkakedvét feleségének halála törte meg; Kádárné 
Hevesi Erzsébet 1951-ben hunyt el. A festő egy évvel 
élte túl hűséges élettársát. A halotti jelentés szerint Ká-
dár Gézát 1952. július 17-én ragadta el a halál. Barátai, 
művésztársai a Fűrész utca 32. számú házból kísérték 

26 
utolsó útjára. 



Emlékét idézték festményei a művésztelep alapításá-
nak 75. évordulóján 1971-ben Nagybányán szervezett 
kiállításon és a kolónia XX. századi korszerű festészeti 
eredményeit fölmutató 1992-es miskolci tárlaton. 

Jegyzetek: 

1. Réti István: A nagybányai művésztelep. Bp., 1954., 
267. 1. 

2. Kádár Géza: Önéletrajz (kézirat, 1950. aug. 2. — 
Vida Gázáné tulajdonában) 

3. Az OMK Iparművészeti Iskola értesítői az 1899— 
1900 és az 1900—190l-es tanévben tüntetik föl Kádár 
Géza nevét. Mint vendéglátogató a díszítőfestészeti 
szakra járt — összesen négy félévet. 

4. Önéletrajzában ugyan azt írja, „1907-ben Nagybá-
nyára kerültem", de az iskola névsoraiban csak a kö-
vetkező évben tűnik föl a neve a tanítványok között. 

5. Hevesi Erzsébet nevével 1915-ben találkozunk a 
szabadiskola növendékei névsorában. Rajta van ő is 
azon a fölbukkant csoportképen, amely ugyanabban az 
évben készült a kolónián. A dokumentumértékű fény-
képfelvételen Thorma János mellé gyűlnek a tanítvá-
nyok és a kolónián dolgozók: Bernáth Aurél, Csikós 
Antónia, Egly Sári, Jándi Dávid, Dömötör Gizella, Ber-
de Amál, Fülöp Jenő, Hevesi Erzsébet és mások. 

6. Hevesi Gyula a Forradalmi Kormányzótanácsban 
„a szociális termelés népbiztosa" volt 1919. április 3. és 
június 24. között. 

7. Kádár Géza képkiállítása. Keleti Újság, 1923. ápr. 
14. 

8. Thorma János levele Kádár Gézához, Nagybánya, 
1927. júl. 25. (Vida Gézáné tulajdonában). 

9. Képkiállítás. Nagybánya és Vidéke, 1924. márc. 9. 
10. К. К. (Kós Károly): Kádár Géza kiállítása. Újság, 

1925. jún. 7. 



11. Biltiu-Dancusi, Traian (1899—1974) román festő 
és rajztanár. 

12. A képnek, sajnos, egy költözködéssel nyoma ve-
szett. 

13. Magántulajdonban; közli Mezei Ottó: Nagybánya. 
Bp., én. 

14. В. В. I. (Borfi Boros István): Állandó képkiállítás 
Nagybányán. Erdélyi Lapok, 1932. ápr. 6. 

15. U. o. 
16. Kádár Géza kiállítása. Nagybánya, 1932. jún. 19. 
17. T. G. (Tereh Géza): A baiamarei művésztelep kol-

lektív kiállítása. Szamos, 1934. okt. 10. 
18. Kováts József: A nagybányai kolónia első kiállí-

tása. Keleti Újság, 1937. aug. 26. 
19. Nagybánya, 1932. jún. 19. 
20. 80x90 cm, o. v. j. п., magántulajdonban. 
21. 56x69 cm, o. v. j. j. 1. NB Kádár Géza 1928., ma-

gántulajdonban. 
22. 100x90 cm, o. v. j. j. 1. Kádár Géza 1934., magán-

tulajdonban. 
23. Nagybányai részlet 72x86 cm, o. v., 1912; Ligeti 

részlet 72x86 cm, o. v., 1912. Mindkettő Nagybányán, 
magántulajdonban. 

24. Házasságkötésük pontos dátuma: 1944. augusz-
tus 8.; gyermekeik közül az 1946-ban született 
Gheorghe Vida a művészettörténész pályát választotta, 
az 1948-ban született Zoe Vida textilművész lett. 

25. Végh József: Haldoklik a művészi élet a nagybá-
nyai festőiskolában. Ellenzék, 1943. dec. 13. 

26. Kádár Géza halotti jelentése (1952). 



Balla László 

KÁRPÁTALJA KÉPZŐMŰVÉSZETE. 
HÁROM NEMZEDÉK* 

.A.kárpátaljai képzőművészet lényegében máig terra 
incognita a magyarországi művészettörténet számára. 
Ez pedig sajnálatos tény, hiszen a Kárpát-vidék alkotói 
az elmúlt évtizedek során rendkívül fejlett, rangos is-
kolát hoztak létre. Amit pedig művelnek: magyar gyö-
kerű, jórészt magyar hagyományokra épülő művészet. 
Maguknak a piktoroknak a zöme is magyar vagy nyel-
vünket anyanyelvi szinten beszélő, magyar kultúrájú 
ember. Vonatkozik az elsősorban az alaprakókra, az el-
ső nemzedék tagjaira: Erdélyi Bélára, Boksay Józsefre, 
Grabovszky Emilre, továbbá tanítványaikra, a második 
nemzedéki Koczka Andrásra, Soltész Zoltánra és má-
sokra, no és az „unokákra", a harmadik nemzedékre, 
Szőke Istvánra, Habda Lászlóra és társaikra. Itt most 
főként e három nemzedék munkásságára térek ki, két 
okból is. Részint, mert már utaltam rá, ez a három nem-
zedék volt az, amely a magyar művészet talajából köz-
vetlenül táplálkozott és hagyományait a leghűbben 
követte. Másrészt, mert ami igazán figyelemreméltó 
Kárpátalja művészetének történetében végbement, az 
lényegében e három generáció nevéhez fűződik. Ok vol-
tak azok, akik a kárpátaljai festőiskolát megteremtet-
ték, jellegét megadták, a hatvanas évektől jelentkezők 
már főként az ő nyomdokaikon jártak, s egy részüknek 
a munkáit ismétlések, utánérzések jellemezték. (A leg-
újabb rajnak a tagjai — így a Révész Imre Társaságba 
tömörülők — már ismét a maguk útját keresik.) 

A kárpátaljai iskola tehát magyar talajú, de ön tör-
vényszerűen fejlődő, szuverén alkotóközösség. Sajátos 

* A szerző azonos című monográfiájának kivonatos változata. 



arculatának létrejöttében talán elsősorban a következő 
tényezők játszottak közre. 

1. Kialakulásának fontos szakaszában, a húszas és 
harmincas években, míg vidékünk az első csehszlovák 
köztársasághoz tartozott, alkotóink a művészi irányí-
tást — a politikai konstellációktól sem mentesen — fő-
képp Párizstól kapták, miközben az anyaországban a 
hivatalos kulturális politika „az olaszos igazolású neo-
klasszicizmust támogatta" (Németh Lajos)*, bár igaz, 
erősen érvényesültek más tendenciák is (nyolcak!). 

2. A kárpátaljaiak iskolajellegét markánsan kidom-
borítja mindenkori szinte fanatikus ragaszkodásuk a 
hazai táj élményéhez, a kárpáti vidék sajátos megvilá-
gítási effektusaihoz, atmoszférájához. 

3. A domináns magyar hagyományok mellett gyako-
rolt művészetünkre bizonyos hatást a vidék lakosságá-
nak zömét kitevő ruszinság kultúrája, népművészete is. 
Már a második nemzedékiek közt is akad olyan jelentős 
alkotó, aki nem a magyar művészet talajáról indul, így 
a képzettségét Prágában szerzett Manajló Tivadar (Fe-
dor), aki amolyan sajátos ruszin népi expresszionizmust 
fejleszt ki. Mindez számos kölcsönhatás kialakulására 
ad alkalmat. 

4. Nem maradt hatás nélkül az sem, hogy alkotóink 
szinte fél évszázadon át a szovjet művészet keretein be-
lül voltak kénytelenek tevékenykedni, s ennek jelentős 
romboló, visszafejlesztő befolyása volt. A modern szem-
léletű művészek ellen indított hajszák, az ún. szocialista 
realizmus merev megkövetelése (főként a negyvenes-
ötvenes években, de gyakorlatilag mindvégig) alkotóink 
javát hosszú időkre válságba sodorta, megakasztotta 
fejlődésüket, konzervativizmust vitt látásmódjukba 
(végeredményben egy visszafogott posztimpresszioniz-
mus a végső pont, ameddig a tárgyalt három nemzedék 

* Németh Lajos: „Két világháború kozott". Budapest, 1971., 17. 
old. 



piktorainak legtöbbje eljutott). Fejlődésükben, iskolává 
érésükben azonban — érdekesmód! — sajátos pozitívu-
mot jelentett, hogy az elmaradott szovjet művészet hát-
terén a mégis modernebb szemléletű kárpátaljaiak még 
jobban kitűntek, bőven volt részük nemhivatalos szak-
mai körök csodálatában, s a művészetpolitika enyhülé-
sével lassacskán országos elismerésük is kibontakozott. 
„A kárpátaljai iskola" — ez az utóbbi évtizedekben a 
szovjet művészeti körökben már rangot jelentett. S mi-
vel fóldrésznyi ország figyelt rájuk, a kárpátaljai alko-
tók megérdemlik, hogy (ismétlem:) magyar gyökerű 
művészetüket az anyaország is jobban megismerje, hisz 
munkásságuk végül is része a magyar művészetnek. 

1. A kezdetek 

Vidékünkön a képzőművészet nem tekint vissza 
hosszú múltra. Itt látta meg ugyan a napvilágot a ma-
gyar művészet számos jelentős alkotója, de tehetségük 
nem ezen a földön bontakozott ki. Közülük kétségtele-
nül a legnagyobb Munkácsy Mihály, de ide sorolhatjuk 
még Heverdle Ferencet, Karlovszky Bertalant, Margi-
tay Tihamért, Mendlik Oszkárt és a szobrász Szamo-
volszky Ödönt is. A rendszeres, szervezett 
képzőművészeti élet lényegében csak Erdélyi Béla 
(1891—1955) jelentkezésével indul meg vidékünkön. Az 
előző időszakok piktorai közül a legkimagaslóbb egyé-
niség Roskovics Ignác (1854—1915), Székely Bertalan 
és Benczúr Gyula kiváló tanítványa, az olasz barokk 
szellemében fogant nagy hatású bibliai faliképek alko-
tója (munkái a budapesti Szent István Bazilikában és 
a józsefvárosi templomban is megtalálhatók). Virágh 
Gyula, Ijjász Gyula, Nóvák Andor, Beregi Sámuel, Izai 
Károly nevét említhetjük még az előző nemzedékek so-
raiból. Vidékünk képzőművészeti életének örök büszke-
sége, hogy Hollósy Simon, a századforduló magyar s 
európai festészetének nagy alakja müncheni professzor 



korában nyaranta a kárpátaljai Técsőre jött növendé-
keivel (itt is fejezte be életét), művésztelepet hozva itt 
létre s ezzel tiszaparti városunkat Nagybányának mint-
egy kistestvérévé avatva. Nálunk, Nagyszőlősön töltötte 
késő öregkorát s e város temetőjében nyugszik Révész 
Imre. A magyar művészettörténet említett két nagy 
alakja azonban közvetlenül részt Kárpátalja művészeti 
életében nem vett. 

2. Erdélyi Béla és az első nemzedék 

A kárpátaljai festészet huszadik századi kibontako-
zása és felvirágzása elválaszthatatlan a már említett 
Erdélyi Béla nevétől, ezért fejlődéstörténetét e nagy ha-
tású mester életútjának felvázolásával párhuzamosan 
igyekszünk a továbbiakban nyomon követni. 

Nos, Erdélyi az első s meggyőződésem szerint máig 
egyetlen európai léptékű, európai jelentőségű alkotónk, 
ezt állítom akkor is, ha a harmincas évek látványos si-
kerei után (nagy tetszéssel fogadott részvétel rangos pá-
rizsi, római, velencei, nápolyi, milánói, brüsszeli, 
budapesti, varsói, prágai és más nagyvárosokbeli kiál-
lításokon, önálló tárlatok Párizsban, Münchenben, Prá-
gában, Pozsonyban, Brünnben) mostoha sorsa szinte az 
ismeretlenségbe taszította nemzetközi vonatkozásban, 
de a magyar művészettörténet figyelmét is elkerülte a 
hagyatéka. Egy életmű értéke azonban nem függ a kor-
társak elismerésétől. Ez az életmű megvan, fölfedezésre 
vár. 

Erdélyi Béla mindössze másodéves a budapesti kép-
zőművészeti főiskolán, mikor fölfigyelnek a tehetségére 
és — 1913-ban — ösztöndíjjal a kecskeméti művészte-
lepre küldik. Mesterei a különböző években Révész Im-
re, Ferenczy Károly, Zemplényi Tivadar, Olgyay Ferenc 
és Iványi Grünwald Béla, ez utóbbinak kedvenc tanít-
ványa. Oklevelének kézhezvétele után, rövid munkácsi 
rajztanári működést követően, tizenkét évet külföldön 



tölt: négy esztendeig Münchenben, majd Olasz- és Len-
gyelországban, Svájcban dolgozik, ezután Párizs követ-
kezik és a gargilesse-i művésztelep. Hazatérte után az 
ungvári tanítóképző rajztanára. Meggyökerezése ebben 
a csendes, kisforgalmú városban, szerény munkakörben 
életrajzának érdekes momentuma. Hiszen — mint már 
utaltunk rá —, pályájának előző szakaszában a legran-
gosabb tárlatokon szerepelt nagy sikerrel, kiváló kriti-
kákat kapott, a kor francia művészetének nagyjai — 
Bonnard, Dufy, Derain — magukkal egyenrangúnak te-
kintették, barátjukként kezelték. Erdélyi mégis lemond 
e pálya dicsőséges folytatásáról és szülőföldjén nehéz, s 
mint látni fogjuk: tragikus kimenetelű missziót vállal. 
Ennek magyarázata az, hogy Erdélyi vátesz-típus. A 
művészet paradicsomában egynek lenni a nagyok közül: 
ez számára nyilván kevés. Meg akarja teremteni a maga 
külön világát, hogy tehetségeket kutatva, maga köré 
gyűjtve őket, egy új művészi fölpezsdülés, egy születő 
iskola vezéregyéniségeként teremtsen szülőföldjén egy 
új művészi mikrokozmoszt. S ez számára szinte fonto-
sabb, mint saját tehetségének érvényesítése, saját pá-
lyájának építése. 

1921-ben Munkácson az ő fáradozásai révén alakul 
meg Kárpátalja első művészeti közössége, a művész-
klub, minden későbbi szerveződés csírája. Az ismerteb-
bek közül Erdélyin kívül Boksay, Virágh és Beregi a 
tagjai. 1927-ben Erdélyi Boksay Józseffel művészeti 
szabadiskolát alapít Ungváron. A további fejlődés szem-
pontjából ez szinte felmérhetetlen jelentőségű, innen 
kerül ki a második nemzedék nem egy kimagasló egyé-
nisége: Koczka András, Boreczky Béla, Soltész Zoltán, 
Kontratovics Ernő és mások. 1931-ben ugyancsak Ung-
váron, Erdélyi elnökletével megalakul a Kárpátaljai 
Képzőművészek Szövetsége, gerincét a szabadiskola 
egykori növendékei alkotják. Elénk egyesületi, művé-
szeti élet kezdődik. Az akkori Ungvárnak nagy esemé-
nyei az Egyesületnek a hétvégeken rendszeresen 



megrendezett összejövetelei az Erzsébet szálló egyik ud-
vari szobájában: ez az irodájuk és klubjuk is, a 
művészetkedvelő tulajdonos ingyenesen bocsátja ren-
delkezésre. A szoba egész héten zárva, de szombaton-
vasárnap itt igazi párizsi művészi élet zajlik, a falakra 
kompozíciók kerülnek, majd ezeket lemázolják, hogy 
újaknak csináljanak helyet. Évente rendszeresen meg-
rendezett tárlatok, művészeti tárgyú előadások... A bé-
csi döntést követő 1938-as fölszabadulás azután újabb 
pezsgést visz művészeink életébe. Az anyaországból 
több érdekes művészegyéniség érkezik és kapcsolódik 
be igen tevékenyen a munkába, így elsősorban a Dru-
geth Gimnáziumban rajztanárként működő Endrédy 
György, aki valahol az impresszionizmus és neoklasz-
szicizmus határán mozgó festészetével új színfoltot kép-
visel s az Egyesület alelnökeként csakhamar vezető 
szerepet is játszik. 

Festőgárdánk Csehszlovákia művészetében már is-
mert és elismert alkotóközösség volt, az eltelt húsz év 
alatt azonban a kárpátaljai s általában a felvidéki mű-
vészet az anyaországitól elszigetelten fejlődött, megkell 
hogy kezdődjék az eggyéolvadás, a kölcsönös megisme-
rés folyamata. Ennek első állomása az 1939 őszén Kas-
sán rendezett V. Nemzeti Kiállítás, ahol piktoraink az 
anyaországi művészekkel együtt szerepelnek és megle-
petéskénthatnak. Konzervatív szemléletű kritikusok — 
így Kende Béla — a „valóságfestészetet" s az olasz pél-
dák követését kérik ugyan a franciás szemléletű kár-
pátaljai festőktől számon*, de a legtöbben észreveszik 
e festőgárda értékeit, s Nagy Zoltán például azt állapítja 
meg, hogy művészetükbe „hamarabb vonult be az új tar-
talom, mint itthon", és „hamarább fordultak... a szociá-
lis problémák felé". Ugyanez a kritikus nagy 
elismeréssel említi Erdélyi Béla nevét, és így jellemzi a 
* Lásd Kende Béla „V. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás Kas-

sán" c. cikkét a Művészet c. folyóirat IV. évf. 30. számában, 
130. old. 



mestert: „...drámai szimbólumokban gondolkozik és 
fest. Alapjában véve tehát expresszionista, aki nemcsak 
fest, hanem filozofál. Sokat gondolkozik a létről és élet-
ről, s gondolatait drámai feszültséggel jelképekben adja 
el. Gondolatvilágában szinte mindennapos a hit problé-
mája, s úgy látszik, ez őt is sokat marcangolja, mint 
nagy elődeit, Adyt és Vaszaryt"*. Ilyen visszhangot még 
többet is idézhetnénk — például Móricz Virág cikkét a 
Kelet Népéből —, s föltehető, hogy ha a kárpátaljai mű-
vészet integrálódása az anyaországiba 1944—ben nem 
szakad meg, a kölcsönös gazdagodás számos szép ered-
ményének lehettünk volna a tanúi. 

1944-ben azonban bekövetkezik Kárpátalja szovjet 
megszállása, s Erdélyi ekkor súlyos tévedés áldozatává 
válik. Készpénznek veszi, amit a szovjet rendszer de-
mokratizmusáról hall, kecsegteti az alkotómunkához az 
új rendszerben kilátásba helyezett állami támogatás (de 
titok még előtte, hogy ezért milyen árat kell fizetni) s 
úgy képzeli, hogy szabad progresszív művészet virágzik 
azon a földön, ahonnan Chagall, Kandinszkij, Archipen-
ko életműve sarjadt (nem tudja, hogy ezek eredeti ha-
zájukban már kiátkozott eretnekek); így azután tele van 
hamis illúziókkal, s úgy véli, eljött az újabb nekirugasz-
kodás ideje. Ezt a tévhitet táplálja benne Iván Turjanica 
is, annak a bábállamnak az első számú vezetője, amely 
Kárpátalján a megszállás első napjaitól mintegy másfél 
évig fennállt, s egyetlen föladata a vidék szovjet beke-
belezésének az előkészítése volt. Turjanica kedveli a 
művészetet, s a várható buktatókat elhallgatva biztatja 
a mestert: cselekedjék! S egy érdekes momentum: bár 
az új rendszerben Erdélyi hamarosan üldözötté s maga 
is kiátkozottá válik, az első átmeneti idők hatalmi bi-
zonytalanságait felhasználva mint szervező mégis kor-
szakosat alkot, s nagy arányú fejlődés elindítójává 

* Dr. Vitéz Nagy Zoltán: „Új magyar művészet. Száz év szob-
rászata és festészete". Athenaeum, Budapest, 1941., 96. old. 



válik. Képzőművészeti főiskolát alapít Ungváron, s en-
nek rektorként az élére áll. A főiskolára — a szuggesztív 
egyéniségű Erdélyi lobogásától lángra kapva — özönle-
nek a tehetséges fiatalok, jórészt magának Erdélyinek, 
valamint Boksaynak és Endrédynek egykori gimnáziu-
mi vagy tanítóképző intézeti tanítványai, rajzkörének 
tagjai — sa rövid életű főiskola megnyitása egycsapásra 
megteremti a kárpátaljai festőiskola harmadik nemze-
dékét. A fiatalok elmélyülten dolgoznak, a hivatalos fog-
lalkozások után még késő estig benn maradnak a 
főiskolán, ilyenkor modell híján egymást rajzolják, vi-
tatkoznak művészeti kérdésekről, elméletileg képezik 
magukat, s mindezt olyan tempóban, mintha csak érez-
nék, hogy mostani állapotuk csak amolyam pünkösdi 
királyság. S valóban: az Ukrajnához való végleges oda-
csatolás után a hatalom a főiskolát bezáratja — már 
féltékenyen nézik a szovjet kultúra testszövetében ide-
gennek ható kárpátaljai művészet szárnycsapásait. Er-
délyi fájdalmasan éli meg a kijózanító kudarcot. S bár 
a hivatalos körök a főiskola féléves fennállását szinte 
illegálisnak tekintik, a saját felelősségére végvizsgát 
rendez, a növendékeknek oklevelet ad. Es sok harmadik 
nemzedéki számára ez az a szakvégzettség, amellyel pá-
lyáján elindul, olyik az országos hírnév felé. Amit itt 
merített, az érdekesmód nem kevés. Erdélyi vezetésével 
a rövid életű főiskolán szinte valami varázslat történt. 

Fiaskó éri Erdélyi Bélát abban a törekvésében is, 
hogy újjászervezze a Kárpátaljai Képzőművészek Egye-
sületét. A hatalom önálló szervezetet nem tűr meg, a 
művészközösség csak az Ukrajnai Képzőművészeti Szö-
vetség helyi csoportjaként működhet. Nos, Erdélyi Béla 
ennek lesz az elnöke, s el kell tűrnie, hogy a kijevi köz-
pont mindenbe beleszól, de ellentmondást nem tűrő 
hangon dirigál a területi pártbizottság is. 

Ugyanazt tapasztalja a főiskola örökébe lépő iparmű-
vészeti szakiskola igazgatójaként is. 



Az évenkénti tárlatok megrendezésére most is sor ke-
rül, de Erdélyi (a szervezőbizottság és a zsűri elnöke) 
csak az első kettőben, az 1945-ösben és az 1946-osban 
leli örömét. Ezek még szabad szellemben zajlanak, Bok-
say mélytüzű impresszionizmusától Manajlónak a nép-
művészetben gyökerező expresszionizmusán át 
Erdélyinek valahol Cézanne és a fauvisták közt helyet 
foglaló virtuózi kolorizmusáig számos irányzat képvisel-
ve van. Már-már európai szintű bemutatkozás — utol-
jára hosszú évtizedekre. Az 1947-es tárlat 
megrendezése előtt azonbn már a művészek megkapják 
a hivatalos intenciókat, a zsűri idegesen válogat, a leg-
színvonalasabb alkotások kerülnek a kiselejtezettek kö-
zé, számos szakmailag gyenge, de „tematikus", 
„politizáló" kap helyet a falakon. Erdélyi tesz bizonyos 
tematikai engedményeket (megfesti — szinte kötelező 
téma! — a nagyapót írni tanító szovjet iskolást), de to-
vábbra is saját formanyelvén szól. A sajtóban ezért éles 
támadások érik, a politikai rendezvényeken csepülik a 
képeit. Rövidesen el is mozdítják a művész-szervezet 
éléről. A kegyelemdöfést azután a mesternek a rossz 
emlékű 1949-es „kozmopolitaellenes" kampány adja 
meg, amelynek tulajdonképpeni célja a haladó szellemű 
írók és művészek kipellengérezése, félreállítása. Az 
1949. március 21-én lebonyolódó ún. „értelmiségi gyű-
lés"-en Erdélyinek szemére vetik, hogy a „rohadt nyu-
gati burzsoá kultúra" becsempészésével igyekszik 
„megmérgezni a kárpátaljai dolgozók tudatát", „kozmo-
politának", „talajtalan csavargó"-nak nevezik* s egyik 
főbűnéül róják fol, hogy eredetileg szlávos hangzású ne-
vét magyarosította... Ezután igazgatói székéből is tá-
voznia kell. Már csak amolyan második-harmadik 
vonalbelinek számító festő és egyszerű tanár, de az új 
igazgató (egy szerény tehetségű szobrász) ebben a mi-

* Lásd a sajtóbeszámolőt e rendezvényről a Szovjetszkoje Za-
karpatyje c. lap 1949. március 23—i számában. 



nőségében is megalázza: sajátos pedagógia módszerét 
hibáztatva, fegyelmiket rak a nyakába. 

A kárpátaljai képzőművészet történetének hőskora 
ezzel le is zárul. Félreállítása után Erdélyi mély emberi 
és művészi válságba süllyed. Megpróbál „reálisan" fes-
teni; kiváló technikai képességei mellett ez nem is lát-
szik számára nehéz feladatnak, de ezek a munkái 
lélektelenek. Szívósan, összeszorított fogakkal dolgozik, 
keres-kutat. És sikerül is kialakítania egy olyan forma-
nyelvet, amely rajzos ugyan, de a mester vibráló (bár 
itt kissé már féken tartott) színfantáziájának is teret 
ad, így többé-kevésbé elfogadható a hatalom szániára. 
A tárlatokon újra sikerrel szerepel — de 1955 nyarán, 
hatvannégy éves korában hirtelen meghal. Másfél évti-
zednél is többnek kell azonban eltelnie ahhoz, hogy a 
hivatalos művészettörténet rehabilitálja. 

Talán nem volt hiábavaló, hogy ilyen részletesen szól-
tunk Erdélyiről, a művészetszervezőről, hisz ezzel vé-
gülis a század első fele kárpátaljai művészetének útját 
rajzoltuk meg, de most nézzük Erdélyit, az alkotót. Nos, 
művészete igen érdekes szintézis eredménye. Tanul-
mányai, útjai során szerzett tapasztalatai mind beleol-
vadtak, Ferenczy Károly hangulatgazdagságának és 
Matisse tisztán lángoló színkontrasztjainak nyomát 
egyként megtaláljuk művein. Ezt a hatalmas élmény-
anyagot átszűrte saját egyéniségén, összeötvözte azzal 
a jellegzetes kárpátaljai elemmel, amelyet a táj arcula-
ta, markánsan egyéni jellege diktál, így alakult ki for-
manyelve: ragyogó, minden harsányságuk mellett is 
szigorúan harmonizált, elegáns, választékosan kezelt 
színek, egyszerűsítő, összefoglaló, a lényeget kiemelő és 
megragadó formafolfogás. Szinte minden műfajban dol-
gozik: figuralistának, arckép-, csendélet- és tájfestőnek 
egyaránt kiváló. Mint arcképfestő, parancsoló bizton-
sággal ragadja meg és emeli ki modelljeinek legsajáto-
sabb vonásait, általában egy-két mesterien megfigyelt 
jellegzetességre építi a portrét. Szuggesztív erejű, mély 



érzelmi töltetű képek ezek. Oldalakat lehetne írni vir-
tuóz csendéleteiről: a művész szenvedélyes színimádata 
itt tombolja ki magát a legjobban, de itt figyelhetjük 
meg leginkább azt a fölényes eleganciát is, amely a 
nyugtalanul vibráló színeknek végeredményben mégis 
szigorú keretet szab. Tájai más műfajú képeinél is kom-
paktabbak, összefoglaltabbak, rendkívül expresszív ere-
jűek; a legtöbben jelenlévő jéghideg zöldes fény különös, 
sajátosan erdélyis ízt kölcsönöz nekik. Képein gyakran 
fejez ki mély bölcseleti mondanivalót. Egyik legsajáto-
sabb filozófiai műve „А XX. század" (munkásságának 
párizsi szakaszából), ahol frappáns módon egy Krisz-
tus-fejjel, a Megváltó képmásán ábrázolt érzelmekkel, 
lelki folyamatokkal tolmácsolja véleményét ellentmon-
dásos, gyötrődő korunkról. 

S most vessünk egy pillantást az első nemzedék má-
sik két, ugyancsak jelentős alkotójának munkásságára. 

Boksay József pályája sokkal simább, mint a vele 
egy évben született Erdélyié. A budapesti főiskola el-
végzése után — itt Révész Imre a kedvenc mestere — 
rajztanári pálya várja Ungváron. A művészeti élet szer-
vezésében Erdélyinek mindenben társa, de nem akar az 
élre kerülni. 1945 után az ungvári képzőművészeti fő-
iskolán majd iparművészeti szakiskolában oktat, pár-
huzamosan a lembergi iparművészeti főiskolának is 
tanára. Kijevi, moszkvai tárlatok állandó résztvevője, 
csakhamar országos névre tesz szert, érdemes, majd ki-
váló művész lesz s a Szovjetunió Képzőművészeti Aka-
démiájának levelező tagja. A szovjet időkben 
munkásságát zajos elismerés kíséri, amit megkeserít 
példaként való állandó szembeállítása a modernebb 
irányzatok képviselőivel. A pártállamtól kapott kitün-
tetések a mélyen vallásos Boksayt zavarják, restellke-
dik miattuk. Magas kort ér el, 1975-ben távozik az élők 
sorából. 

Boksay — Erdélyivel némileg ellentétben — egész pá-
lyája során a magyar művészet talaján áll (bár ezt a 



hivatalos kritika mindig elhallgatja). Mint a Munkácsy-
tanítvány Révész Imre növendéke, szorosan kapcsoló-
dik nemzetünk festészetének e realista vonulatához, 
szervesen beleágyazva a magyar impresszionizmus korai 
szakaszának (Szinyei Merse Pál) látásmódját, a külföldi 
hatások közül pedig elsősorban az olasz barokk legyinti 
meg, főként, mint monumentalistát. Az egyházi falfesté-
szet különben munkásságának (az utóbbi évtizedekben 
nem említett) lényeges része. Templomi kompozíciói Raf-
faello, Andrea del Sarto, de főként Tiepolo hagyományait 
követik. Másik, ma sokkal ismertebb fő műfaja a tájkép. 
Ennek valóban virtuóza. ízes impresszionizmusa a fény-
árnyékjátékok mesteri kiaknázására épül. Tájai sajátosan 
ünnepélyesek, mégis intimek, közvetlenek, szomorkásán 
derűsek, jellemző fülledt árnyékaik kölcsönöznek nekik 
egyfajta feszült atmoszférát. A köztudatban ma ó él fes-
tészetünk legnagyobbjaként. 

Az 1892-ben született Grabovszky Emil a nagybá-
nyai művésztelepen szerez egész pályáját meghatározó 
élményeket. Jelentős kezdeti sikerek után, a modernebb 
irányzatok előretörésének arányában, hagyományőrző 
művészete háttérbe szorul, egy időre föl is hagy a fes-
téssel. 1945-ben a művészet főlvirágzását remélő Erdé-
lyi őt is rábírja: fogjon újra ecsetet, de a siker most sem 
szegődik mellé. О az, aki a legkisebb mértékben sem 
hajlandó áttérni az ún. „tematikus képekre". Sok hát-
rányt szenved hangsúlyozott magyarsága miatt is. Nem 
tudván a hivatalos nyelvet, állást nem vállalhat, súlyos 
nélkülözések közt él. Csupán a Sztálin halálát követő 
némelyes enyhülés könnyít helyzetén, s csak a már 
nagybetegen rendezett 1953-as önálló kiállítás fordítja 
rá a figyelmet. Ezt azonban már mindössze két évvel 
éli túl. Hangulati értékekben, festői kvalitásokban gaz-
dag művészete becses hagyaték. Halk szavú festő: képei 
inkább valőr-, mint színgazdagságukkal tűnnek ki; a 
természet finom rezdüléseit figyeli meg, a mollos hang-
vételt kedveli. Érdekes, pikáns, kissé ellentmondásos, 



talán mondhatjuk így: melankolikusan optimista han-
gok csendülnek meg a képein. 

3. A második nemzedék 

A század tizes éveiben született alkotóinkat soroljuk 
ide. Kis kivétellel valamennyien Erdélyi vagy Boksay 
tanítványai, az ő szabadiskolájukból indulnak, de pá-
lyájukjavát már új, megnehezült körülmények közt kell 
megfutniuk. Erdélyi Béla leváltása, háttérbeszorítása a 
művészeti életben súlyos törést jelent. Az egyesületi élet 
többé soha nem éri el azt a szintet, amelyet az ő idején 
tapasztalhattunk. Az alkotó kérdések lassan-lassan le-
kerülnek a napirendről, de nagy teret kap a kenyérharc 
(versengés az állami képvásárlások körül), a tülekedés 
a hatalom osztogatta kitüntető címekért. A területi 
pártbizottság elvárja, hogy a vezetőség járjon el azok 
ellen az alkotók ellen, akiket odafenn valami okból rossz 
szemmel néznek (a haladó tendenciák üldözése ki-ki-
újul), ezeknek az utasításoknak csak egy részét lehet 
elszabotálni, másokat a szervezet vezetője a rá neheze-
dő nyomás alatt végrehajtani kényszerül. így azután az 
egymást követő elnökök előbb-utóbb szembekerülnek a 
tagsággal, egyeseket a területi pártbizottság éberségét 
kijátszva buktatják ki valamely tisztújításkor, mások, 
megunva a két malomkő közti őrlődést, maguk távoz-
nak. Lassan-lassan mélypontra süllyed a szakmai igé-
nyesség is, s bár a harmadik nemzedéknek még igen 
nehéz bekerülnie a képzőművészeti szövetség tagjainak 
sorába, ezután divatja támad a protekciók, cimborasá-
gok igénybevételének erre a célra — a tagság felhígul, 
szerényebb tehetségűek is bekerülnek... 

A művészeti élet legjobbjainak azonban — mint látni 
fogjuk — az Erdélyi utáni időkben még ilyen nehéz és 
bonyolult körülmények közt is sikerül figyelemre méltó 
műveket létrehozniuk, közösségüket markáns arculatú 
iskolaként elismertetniük. 



Az Erdélyi-tanítványok egyik legjelentősebbike 
Koczka András. 1911-ben született Ungváron, nagy 
családú cselédember fiaként. Ebből a sorból küzdi fol 
magát páratlanul nehezen, polgári iskolai tanári képe-
sítést szerez. A harmincas évek második felében már a 
kárpátaljai művészeti élet meghatározó egyénisége, Er-
délyi fontos segítőtársa. Művészetének kiindulópontja 
mesterének posztimpresszionizmusa. Az 1938-as fel-
szabadulás után a magyar művészeti körök fölfigyelnek 
tehetségére, állami ösztöndíjjal Rómába küldik, itt Fe-
ruccio Ferrazzinak, az újklasszicista irányzat nagy 
alakjának a keze alatt dolgozik, ennek nyomát őrzi mű-
vészetében a nagyfokú rendezettség, kiegyensúlyozott 
nyugalom, gondosan kiszámított komponálás; képeinek 
ún. „sfumato" technikája: elmosódó, álomszerű látás-
módja szintén olasz eredetű. Igen lényeges azonban mű-
vészetében a kárpátaljai ruszin népviselet nyújtotta 
élmény festészeti transzponálása: ennek harsogó, tiszta 
színei, geometrikus megoldásai zengenek vissza ennek 
a kiváló koloristának, egyik legdekoratívabb fólfógású 
piktorunknak a művein. Táj- és életképeket, portrékat 
fest. Bár az 1944-es hatalomváltáskor már kialakult, 
tekintélyes művész, a hivatalos elismerés csak későn 
kopogtat be hozzá, ennek első jelét, az érdemes művész 
címet hatvanévesen kapja. Megítélésében állandó ket-
tősség érvényesül. Moszkvai művészkörökben sokan 
vannak a befolyásosak közt is, akik elismeréssel hajta-
nak fejet nagyszerű eredményei előtt; fővárosi tárlatok 
állandó részvevője, kiváló kritikákat kap, műveit tekin-
télyes kiadványok címlapjukon reprodukálják; bevá-
lasztják a Szovjetunió Képzőművészeti Szövetségének 
vezetőségébe (egyetlenként a kárpátaljaiak közül). A 
kárpátaljai vezetés szemében azonban „fekete bárány": 
az évek során semmiképp nem hódol be, kitart (nem 
épp „szocialistán realista") stílusa mellett, politikai ten-
denciájú képeket nem fest, roppant büszke ember lévén, 
a hatalom képviselőinek nem gazsulál, néha kissé fe-



lülről beszél velük (mélyen lenézi a szellemi törpéket). 
Első önálló tárlata csak hetvenéves korában kerül a fa-
lakra. Ennek óriási sikere van, de le is zárja a művész 
pályáját. Súlyos betegség támadja meg, 1987-ben távo-
zik az élők sorából. 

Idős korára kapja meg csupán a megérdemelt elisme-
rést a másik jeles Erdélyi-tanítvány, Kontratovics Er-
nő is. 1912-ben született, Ungváron tanítói képesítést 
szerzett, majd hosszú évekig a világtól sok tekintetben 
elzárt magashegyi falvakban oktatott. Ez alakította ki 
művészi világát is. Vásznai e falvak életét elevenítik 
meg éles társadalombíráló hangon, de a művészt nem 
az anyagi gondok érdeklik, nem a nincstelenség, hanem 
a lelki nyomor, az emberek tudatára nyomasztóan ne-
hezedő babonák. Ezek világába vezet el bennünket („Bo-
szorkányszombat a Hoverlán"). Kedvenc témája alakítja 
ki formanyelvét is. Kifejleszt egy sajátosan kárpátaljai, 
népi, mondhatni: paraszti beütésű expresszionizmust; 
vehemens formakezeléssel, igen érdekes komor, lesöté-
tített színharmóniákkal ér el képein megrázó hatást, 
ezt fokozzák a sok vásznán előbukkanó, csonkaságuk-
kal, csavart formáikkal ijesztő, népmesei alakokra em-
lékeztető fák, kidőlt-bedőlt falú, szinte már nem is 
evilági parasztházak. Az 1944—es rendszerváltás után 
sokáig tanácstalanul áll az új hatalom sematikus elvá-
rásaival szemben, a tárlatokon kikínlódott, mélyen a 
saját színvonala alatt lévő művekkel szerepel, s csak a 
hatvanas években talál újra magára. Ekkor ismét nép-
mesei szférákba vándorol, de ezek derűjét, lírai rezdü-
léseit hangsúlyozva festi immár világosabb tónusú, 
dekorativebb fólfogású képeit, s így sikerül elfogadtat-
nia magát. 

A Boksay-tanítványok legjelentősebb második nem-
zedékbeli egyénisége Soltész Zoltán (1909—1990). Gö-
rögkatolikus lelkész volt, de a szovjet megszálláskor — 
a fejleményeket mintegy előre látva — lemondott paró-
kiájáról, így kerülte el az egyházának szétzúzása után 



a paptársait ért későbbi elhurcolást. Egzisztenciát azon-
ban csak nagysokára sikerült teremtenie, a bélyeg azért 
rajta maradt; szellemi munkakörben nem tudott elhe-
lyezkedni, bútorgyári munkásként kereste a kenyerét. 
Később a hatalom megenyhült iránta. Szüksége volt rá. 
Soltész Boksayhoz hasonlóan realista látású valóságfes-
tő volt, s ilyenekből akkor nem sok akadt Kárpátalján, 
támaszkodni kellett rájuk. Egyike volt Kárpátalja leg-
ismertebb, legnépszerűbb alkotóinak, a kárpátaljai táj-
kép egyik legmarkánsabb arculatú, sokak által követett 
mestere. Itt-ott cseppet akademizmusba hajló imp-
resszionizmusa nyugodt derűt sugároz, csöndes szépsé-
geket fejez ki, főként az ízes olív-zöldek, gazdag valőrű 
sárgák, pasztelles kékek színtartományában fogalma-
zott képei bensőséges közvetlenségükkel ragadják meg 
a szemlélőt. 

Az ugyancsak Boksay-tanítvány Petky Sándor 
(szül. 1917-ben) a budapesti képzőművészeti főiskolán 
Elekfy Jenő, Benkhardt Ágost és Boldizsár István irá-
nyításával képezi magát tovább. Képein a nagybányai 
koncepció mai továbbgondolását figyelhetjük meg. Fő-
ként mint akvarellista jelentős. 

A második nemzedékiek közül külön fejezet Manajló 
Tivadar (Fedor) művészete (1910—1978). Prágában 
végzi el az iparművészeti főiskolát, ipariskolai tanár-
ként helyezkedik el Ungváron. Később a rövid életű kép-
zőművészeti főiskolán, majd az iparművészeti 
szakiskolában oktat. Nem európai példák lebegnek a 
szeme előtt; mint festő, valami egészen sajátosan kár-
pátaljait, a vidék népének életében gyökerezőt keres. 
Manajló ruszin ember, művészetének egyik legfőbb for-
rásvidéke e nép hagyományvilága. A ruszin népművé-
szetből, tárgyi néprajzból merített elemeket érdekesen 
ötvözi a modern festészeti törekvésekkel, főként az ex-
presszionizmus, kubizmus elemeivel, így alakul ki rop-
pant sajátszerű, robosztus, rusztikus, lenyűgöző hatású 
formavilága. Legfőbb témája a szegényember minden-



napi küzdelme a létért. Mélyen társadalombíráló képei 
közt sok egyenesen letaglózó hatású, ilyen a felravata-
lozott parasztember otthonát, családját bemutató 
„Gyász". A szovjet hatalom egy időben őt is a formalis-
ták közé sorolja, a perifériára szorítja, s Kontratovics-
hoz hasonlóan ő is arra kényszerül, hogy az 
etnografízmusnál megmaradva, a népélet derűsebb ol-
dalai felé forduljon, izmos tehetsége azonban hozzáse-
gíti, hogy ezt is nagy művészi erővel, hitelesen jelenítse 
meg. 196l-es kijevi önálló tárlata óriási sikert arat, 
majd vándorkiállításként járja a Szovjetuniót, s a mes-
ternek magasfokú elismerést hoz. 

A második nemzedék egyéb alkotói közül említsük 
még meg Boreczky Bélát, megkapóan szép, kékes-zöl-
des színtartományban fogalmazott tájképek és a faki-
termelők életéből vett jelenetek alkotóját, valamint 
Glück Gábort, aki számos nagy lélegzetű figurális mű-
vel tette a nevét ismertté. 

4. A harmadik nemzedék 

Tagjai a húszas években vagy a harmincasok legele-
jén születtek. Formálódásuknál fontos momentum, 
hogy művészi érdeklődésük kialakulása azokra az évek-
re esett, mikor Kárpátalja egy ideig ismét Magyaror-
szághoz tartozott, így a legtöbbnek módja nyílt, hogy 
közvetlenül merítsen a magyar művészetből. Ezt a nem-
zedéket, mint homogén együttest, szinte egy csapásra 
teremti az ungvári képzőművészeti főiskola féléves 
fennállása (csak villanásnyi, mégis jelentős esemény), 
szinte valamennyien ennek voltak a növendékei. Nehéz 
sorsú, hányatott nemzedék ez. Sokan évekig érzik a 
megszerzett szaktudás elégtelen voltát, hosszas, keser-
ves önfejlesztő munkával jutnak el későbbi eredményei-
kig. Előrehaladásukat gátolja egy sajátos körülmény is. 
A művészszervezetet irányító idősebb kollégák gyakran 
azzal igyekeznek mintegy kompenzálni saját bizonyta-



lanságukat az ún. szocialista realizmus területén, hogy 
követelményeit a harmadik nemzedékkel szemben na-
gyon is rigorózusan alkalmazzák. S ha a pártvezetés 
bizonyos fokig elnéző a már nagynevű második nemze-
dékiek iránt, annál szigorúbban követeli meg a hivata-
los művészetpolitikai intencióinak követését az akkori 
fiataloktól. Akiállításokra bekerülniük nehéz, a Képző-
művészeti Szövetség tagjainak sorába hosszú évekig hi-
ába próbálnak bejutni. Fzt látva 1946 végén kísérletet 
tesznek saját szakmai szervezetük létrehozására és 
1946 végén megalapítják a Kárpátaljai Fiatal Művészek 
Egyesületét, a hatalom azonban csak a felülről kreált 
szerveződéseket ismerte el, s az egyesületet meglehető-
sen botrányos körülmények közt feloszlatta. Az egyesü-
let azonban gyakorlatilag tovább élt. Tagjai vasárnap 
dálutánonként még évekig rendszeresen találkoztak el-
nökük, Szőke István lakásán, itt mélyreható szakmai 
beszélgetések, viták zajlottak, itt-ott színvonalasabbak, 
mint a hivatalos művész szervezetben. S e közösség 
egyes tagjai idővel a képzőművészeti élet meghatározó 
egyéniségei közé emelkedtek. 

E gárda szellemi vezére Szőke István volt (1924— 
1954). Mindössze harminc évet élt, ezt is súlyos szív-
bajjal küszködve, s így nem mindennapi tehetségének 
és tudásának csak kis részét sikerült realizálnia. Ung-
vári gimnazista korában Endrédy-tanítvány. A buda-
pesti képzőművészeti főiskolán csak néhány hónapot 
tölt — itt Szőnyi István a tanára —; a háborúvesztés, 
összeomlás félbeszakítja tanulmányait. Még az a bizo-
nyos félév a hamvába hullt ungvári főiskolán — ezzel 
meg is kell elégednie. Az alaprakóknak, Erdélyinek, 
Boksaynak a közvetlen hatása nem érinti. Képein meg-
figyelhetők bizonyos posztnagybányai törekvések: az 
impresszionizmus és posztimpresszionizmus gyakran 
együtt jelentkezik rajtuk. Szép, puha formakezelése, 
ízes okkeres harmóniái Szőnyire emlékeztetnek, szín-
tisztasága, komponálásának nyugodt, kiegyensúlyozott 



volta Endrédyt idézi. Arcképei feszültségükkel ragadják 
meg a szemlélőt: a modell lelkivilágát szereti küzdel-
mesen, a belső tépelődés állapotában kivetíteni. Egé-
szen egyéni tájképeinek sajátos kesernyés hangulata. 
Hagyatéka így, torzóban is számottevő, de még jelentő-
sebb az a szerep, amelyet a negyvenes-ötvenes évek fia-
taljainak szervezője, összefogójaként játszott. Sokan a 
jövő Erdélyi Béláját látták benne. 

Habda László (szül. 1925-ben) a ma élő tájképfestők-
nek talán a legjelentősebbike. Pályája azonban nehezen 
bontakozik ki, csak sokára sikerül észrevétetnie magát. 
Első mestere, Endrédy révén ő is a posztnagybányaiak 
látásmódjának egyes lényeges részeit teszi magáévá; Er-
délyi Béla szuverén, expresszív szín- és formakezelése, 
Manajló szikár, lényegretörő szűkszavúsága, bizonyos fo-
kig Boksay palettájának bővérüsége szolgál további kiin-
dulási alapul sajátos, immár senkihez sem hasonlítható 
festői világának megteremtésében. Finom lírai rezdülé-
sekre s rendszerint meleg színhatásokra épülő képeit sa-
játos festési módszerrel hozza létre: a képfelületet járó 
ecset kihagyásai, a festőszerszámot tartó kéz ritmikus lej-
tése hagyja a vásznon azokat a kicsiny fehér foltokat, ame-
lyek — lüktető fényvibrálást okozva — a színek különös, 
,/áradtas" áttörtségét adják. 

Kassai Antal (1921—1991) autodidakta, de igen si-
keres, nagy hatású, s mindvégig elismert művész. Élet-
műve: a kárpátaljai festőiskola történetében az első 
nagy, átfogó szintézis. Szinte mindent magába olvaszt, 
amit az előző két nemzedék fölmutatott. Nála ötvöződ-
nek egybe a boksays és erdélyis hagyomány sok tekin-
tetben ellentétes törekvései, de közel kerül Koczka lágy 
dekorativitásához, Manajló nagylélegzetű monumenta-
litásához is. Igen impulzív, lendületes, érdekes térépí-
tésű, tetszetős dekorativitásukban is mélyen lírai 
alkotások kerülnek ki a keze alól. 

Sztaskó Gyula (szül. 1923-ban) a gondosan érlelt, 
kis, műves formák, a nagy körültekintéssel megváloga-



tott színharmóniák mestere. Képei finom művű ötvös-
munkához hasonlítanak, valami kámeaként, finom 
gyöngyházas fényben csillognak. 

Balla Pál (szül. 1930-ban) pályatársaitól sok te-
kintetben elütő művész. A lembergi iparművészeti fő-
iskolán szerzett képesítést, egyik fő működési területe 
a monumentális falfestészet. Táblaképfestőként nem 
törekszik tetszetős megoldásokra, képeit gyakran va-
lami szikár zordság lengi be, ezt hangsúlyozzák hideg 
kékes, lilás és zöldes harmóniái, kissé megnyúlt for-
mák, a nyugtalan vonalvezetés. Mélyen vonzódik a 
filozofikus témák iránt. Tájképei az alföldi iskola 
szemléletéhez állnak közel, talán kissé Rudnay Gyula 
világát idézik. 

Mikita Volodimir (szül. 1931-ben) egyike legjelen-
tősebb arcképfestőinknek. Ezek a munkái jobbára afféle 
„szellemi portrék", elsősorban a modell lelkivilágát áb-
rázolja mélyebb, áttételesebb eszközökkel. 

E nemzedék jelentős tagjaiként említsük még meg 
Sütő Jánost (zaklatott, mozgalmas tájak), Med-
veczky Miklóst (lírai hangütésű, gondolatilag mély fa-
liképek), Medveczkyné Luták Editet (meghitt 
hangvételű életképek, csendéletek), Bedzir Pált (va-
lami panteisztikus elmerüléssel áthatott termé-
szetábrázolások) és Szemán Ferencet (expresszív 
erejű, elegáns színezésű portrék, kompozíciók). 

Áttekintésünkben idáig nem szóltunk a szob-
rászokról. Az igazság az, hogy Kárpátalján ennek a mű-
fajnak nemigen van jelentős képviselője, csupán az egy 
Horváth Anna (szül. 1924-ben) teljesítménye mérhető 
a fentebb tárgyalt festők életművéhez. A Beregszászban 
élő művésznőnek főként a kisplasztikája és éremművé-
szi munkássága jelentős, de keramikusként is kimagas-
ló a teljesítménye. Műveiben a dekoratív stilizálásnak 
olyan, szinte határértéket jelölő fokáig jut el, mikor a 
mű még a figuratív megoldáson belül tartható, a natu-
rától sem távolodik el végletesen, mégis csak a leglé-



nyegesebb, gyakran geometrikussá egyszerűsödő forma-
elemek maradnak meg. Éremművészként Ukrajna leg-
jelentősebbjei közt tartják számon; e műfajú munkáit 
érdekes térépítési megoldások, dimenziójátékok jellem-
zik. 

* 

Kárpátalja képzőművészei rangos kiállítások állandó 
résztvevői, képeikkel gyakran jutnak el nemzetközi 
színtérre. A volt Szovjetunió, Kelet- és Közép-Európa 
fő - és nagyvárosain kívül főként Francia-, Olasz és Gö-
rögország, Kanada, Belgium, Ciprus kiállítótermeiben, 
a velencei biennálén szerepeltek sikerrel, néha egy-egy 
díjat is megnyerve. Soltész Zoltán munkássága — érde-
kesmód — Japánban népszerű. Erdélyi Béla, Boksay 
József, Koczka András, Kassai Antal, Soltész Zoltán, 
Glück Gábor műveiből az utóbbi években Budapesten 
is nyílt önálló kiállítás, ez azonban nyilván kevés volt 
ahhoz, hogy az anyaország közönsége piktorainkról, 
mint iskoláról, képet alkothasson. Bizonyára szükség 
volna itt egy kollektív bemutatkozásra is. 

Erdélyi Béla annak idején arról álmodozott, hogy 
Kárpátalján európai rangú iskolát hoz létre. A szovjet 
évek művészetellenes (pontosabban: a szabad művé-
szeti törekvéseket lábbal tipró) légkörében gyakran mi 
sem látszott távolabbinak, mint ennek a törekvésnek a 
megvalósítása. Művészeinknek azonban mégis sikerült 
e sok-sok nehézségen keresztül küzdeniük magukat, te-
kintélyes, nagyhírű iskolává fejlődniük. A megszűnt 
Szovjetunió viszonylatában ez a művészet már országos 
rangú volt. De vajon európai rangú-e már, mint azt 
Erdélyi szerette volna? Még nem. De úgy érezzük, ehhez 
már nem is hiányzik olyan reménytelenül sok. És főként 
talán az, hogy jobban észrevegyék. 



Duranci Béla 

A VAJDASÁG KÉPZŐMŰVÉSZETE 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

A z I. világháborúban a front mindkét oldalán voltak 
vajdasági művészek. A háború végén egyesek arról vol-
tak meggyőződve, hogy az „egyesülés" valamennyi ko-
rábbi remény megvalósulását jelenti, másoknak viszont 
a bizonytalan jövő miatti szorongás jutott. Azonban 
mindannyian keserűen döbbentek rá a háborús pusztí-
tás értelmetlenségére, saját tapasztalatukkal érezhet-
ték át Ady szavaivat: „ember az embertelenségben". 

A háború előtti világot elemésztette a világégés. 
Mintha csak most, utána kezdődne az igazi századfor-
duló. Tristan Tzare közzétette a „dadaista kiáltványt" 
nagy „tisztogatást" javasolva. Egyszerre rombolnak és 
építenek, nem is a jelen, hanem már a jövő szemszögé-
ből tekintenek a múltra. A jövő aktivista látomása válik 
avantgárd alkotók érdeklődésének alapjává. 

A háború számtalan brutális megnyilvánulása meg-
ingatta a hagyományos normákba vetett hitet, és két-
ségbe vonta a dolgok meglévő rendjének helyességét. 

A magyar aktivizmus már a háború második évében 
(1915) jelentkezik irodalmi és politikai mozgalomként. 
A kezdet kezdetén a munkatársak egyike Petar Dobro-
vic (1890—1942) pécsi festő is, aki később a vajdasági 
és a jugoszláv képzőművészeti élet egyik rendkívül ak-
tív tagja lesz. 

„Az aktivizmus előzményeit Nagybánya mellett és 
Nagybánya után, a mozgalom színteréhez és problema-
tikájához ma közelebb álló kecskeméti művésztelepen 
kell keresnünk."1 

Kassák Lajos itt eszmei társakra talált, jövőbe révedő 
kíváncsiakra, kísérletezőkre és temperamentumos láza-
dókra. „A Tett 2. számát Petar Dobrovic metszete miatt 
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elkobozták vallásgyalázás és háborúellenesség címén." 
Dobrovic jellemének ez a sajátossága később is kifeje-
zésre jut majd.3 A betiltást a Krisztus siratása című 
metszet okozta, amelyen „vad temperamentummal, erős 
formai torzításokkal jeleníti meg a hagyományos témát, 
amely nála is, akár a kor más európai művészeinél, a 
háborúban önmagát pusztító emberiséget, a részekre 
szakadó Európát jelképezi. A kompozícióból kitűnik, 
hogy Dobrovic az első művész, aki követi a Tett prog-
ramját."4 

Kassák mindjárt a legelején hangsúlyozza, hogy „a 
művészet nem lehet faji vagy nemzeti öncél."' Az akti-
visták és a hasonló mozgalmak internacionalista irány-
vétele, alkotói nyugtalansága és közös akcióra való 
törekvése jelentette az adott pillanatban a szellem szük-
ségszerű optimista felvillanását a háború és a társadal-
mi változások által megrázkódtatott Európában. 

1918 novemberében a polgári baloldal Károlyi Mi-
hállyal az élén kikiáltotta a köztársaságot Magyaror-
szágon. Vajdaságban december 1-én hirdetik ki az 
egyesülést, Vajdaság csatlakozását az SZHSZ Király-
sághoz. Viharos évek következnek: a Magyar Tanács-
köztársaság, annak vajdasági visszhangja, majd az 
1919. augusztus 1-én bekövetkező bukása; a pécsi 
szerb-magyar köztársaság, kettős uralom és hatalom-
nélküliség, Baranya és a bajai háromszög evakuálása 
1921. augusztus 20-án; a határ, emigránsok és szöke-
vények, ünneplők és „hasadékban" levők. 

Ebben a „hasadékban", Pest és Belgrád között talaj-
talanul számos művészt találni, köztük olyan kiemel-
kedő alkotói egyéniségeket is, mint Oláh Sándor, 
Farkas Béla, Stipan Kopilovic vagy Pechán József, to-
vábbá Zsénár Emil, Várkonyi József, Jelena Covic és 
mások. Sárosi Ödön verseci festő már 1920-ban Ma-
gyarországra költözött, a fehértemplomi születésű Bot-
lik Tibor festő, grafikus és szobrász pedig 1927-ben 
határozta el, hogy Romániába távozik. 



Ezekben az években a Vajdaságban „a közönség a le-
játszódott változásokat alig vette tudomásul, úgy visel-
kedett mint a háború előtt, az értékes irodalmat éppen 
úgy Budapesttől várta"6, az ottani kritika ítélete vagy 
abban a környezetben való érvényesülés marad sokáig 
az egyedüli értékmérő kategória az itteni művészek és 
főleg a festészet kedvelői számára. 

Belgrád azonban az alkotótevékenység számos terü-
letén nem jelent már vidéket. Zágrábban már 1916-ban 
megalakul a jugoszláv irányvételű Tavaszi Szalon, 
amely az európai művészeti újdonságok felé fordul. A 
Szalon tárlatain, több jugoszláv művész avantgárd mű-
vei mellett, a vajdasági Sava Sumanovic (1896—1942) 
képeit is kiállítják. Itt jelennek meg a Dada Tank, Zenit 
és más folyóiratok, amelyek hasonló aktivista töltésűek, 
mint Kassák lapja, a bécsi emigrációban megjelenő Ma. 
Ljubljanában viszont, ahol az impresszionizmusnak 
mintegy fellegvára volt a Jakopié-Grohar-Jama cso-
port, 1922-ben expresszionista csoport alakul meg — a 
Fiatalok Klubja. 

A jugoszláv művészek már 1919-ben társulnak, 
1919. december 7-én pedig Újvidéken megalakul a Kép-
zőművészek Egyesülete. Ugyanabban az évben Belgrád-
ban létrejön a Művészek Csoportja „azokból, akik 
szakítottak a régivel és szándékosan, vagy pedig ösztö-
nösen kizárólag új utakat keresnek." Közöttük több az 
irodalmár, mint a festő vagy zenész. Ivo Andric mellett 
ott találjuk a bánáti Todor Manojlovicot, a szlavónbródi 
Vladimir Becic festőt és másokat. Az a vágy egyesíti 
őket, hogy mozgalomként kapcsolatban legyenek a nagy 
művészeti központokban levő azonos gondolkodásúak-
kal. Ezeknek a „fiataloknak és legfiatalabbaknak" az a 
meggyőződésük, hogy „minden jó művész, tértől és idő-
től függetlenül egyazon művészi családba tartozik."8 

Két évvel később, 1923-ban Pechán Józsefről írva, 
Szenteleky Kornél (1893—1933) ugyanígy gondolkozik: 
„A nyelvnek van művészete, de a művészetnek nincs 



nyelve. A művészet nyelve nemzetközi a legtökéletesebb 
értelemben: minden nyelv az övé, ha művészember aj-
kára vagy tollára kerül."9 

Ahogy Kassák, úgy Szenteleky is az Európa-szerte 
megjelenő számtalan művészi „kiáltványhoz" hasonlóan 
a jobb, igazságosabb világért való humanista elkötele-
zettséget fejezi ki. 

Az egyhetes Pécsi Köztársaság bukása után Dobrovic 
és a forradalmárok egy csoportja Jugoszláviába, ponto-
sabban Vajdaságba jött. Csuka Zoltán (1901—1984), az 
expresszionista aktivista Pécsről ideérkezvén azonnal 
újságszerkesztésbe kezd, 1922-ben Újvidéken kiadja az 
Űt című aktivista folyóiratot, amely — szünetekkel — 
egészen 1925-ig megjelenik. A Kassák-kör magyar 
avantgárdjához kötődve, a folyóirat munkatársai „akti-
vista" módon viszonyulnak a megváltozott, egyesek szá-
mára sokkhatású feltételek közötti alkotás 
problémáihoz. Az Út fedezi fel elsőként a jugoszláviai 
magyar irodalom sajátos, Vajdasághoz kötődő jellegét 
is: 

„Poliglott területen élünk: itt kétszeresen szükség 
van a mi nemzetfolöttiségünk megdemonstrálására. 
Nem magyar kultúrát adunk, de kultúrát magyar nyel-
ven! S a művészet és a kultúra ma már nemzetfölöttiek, 

î о 
és az egyetemes világ felé haladnak..." 

A kultúra és a művészet nemzetfölöttiségével össz-
hangban, az Út együttműködött a szerbhorvát nyelvte-
rület kiemelkedő alkotóival is. A festők közül Sava 
áumanovictyal és Mihajlo S. Petrowal Vajdaságból, és 
természetesen a Zenit folyóirattal, amelynek vezér-
alakja Ljubomir Micic. A Zenit megjelentette Kassák 
Lajos és Moholy-Nagy konstruktivista kompozícióit, Ti-
hanyi Lajos — Pechán József régi nagybányai ismerőse 
— pedig megrajzolta Branko Poljanski zenitista költő 
portréját (Branco Pojanco, 1920). 

Ebben a rendkívül jelentős 1922. évben, amikor olyan 
folyóiratok jelennek meg, mint a Zenit és Út, augusz-



tusban Eszéken, szeptember 19-én pedig Szabadkán a 
Korzó moziban dadaista matinét tartanak, s Mihajlo S. 
Petrov (1902—1983) lefordítja és megjelenteti Vaszilij 
Kandinszkij A festészet mint tiszta művészet című 
könyvét. 

Vajdaságban, míg egyesek Belgrád vagy Zágráb, azaz 
az időszerű történések művészi központjai felé keresik 
az utat, addig mások főleg tétlen várakozásba merül-
nek. A kiállítások azonban a háború utáni első évek 
állapotának érdekes mutatói. 1919 nyarán Szabadkán 
a horvát művészek egy csoportja állít ki, Nagybecske-
reken pedig a „torontáli művészek" közös tárlatán Ste-
van Aleksic és más bánáti festők művei láthatók 
Mednyánszky, Rippl-Rónai, Kernstok, Szentgyörgyi, 
Ligeti és más budapesti művészek alkotásai mellett. Az 
újvidéki közönségnek Vasa E£kicevic, Anastas Bocaric, 
az év végén pedig Petar Dobrovic mutatkozik be. A na-
gyobb városokban kiállítást rendeznek az orosz „mene-
kült" festők is. 1921-ben Zomborban a legismertebb 
jugoszláv művészek tárlatára kerül sor, köztük van az 
akkor minden bizonnyal legismertebb Ivan Mestrovic 
is. A következő évi tárlatok sorozatát, Nagybecskereken 
januárban Balázs G. Árpád (1887—1981) grafikus, ko-
rábban festő, akkor pedig a prágai Akadémia hallgatója 
nyitotta meg. Szabadkán a dadaista matiné után, no-
vember 6-án mutatkozott be önálló kiállításával, mél-
tóan kifejezve grafikáival a sajátos avantgárd légkör 
aktivista szellemét. Sajnos, a vajdasági közönség nagy 
többsége sem akkor, sem évtizedekkel később nem tar-
totta jelentősnek a művészetnek ezt az időszakát. Az 
„egyes szám első személyében" elkötelezettség aktivista 
töltése az események peremére szorult, és feledésbe me-
rült. 

Az aktivista mozgalom a vajdasági művészeknek fel-
kínálta a programot: MA + ÚT + ZENIT! 

A felkínált expresszionizmust és konstruktivista kí-
sérletezést, az aktivista elkötelezettséget a Vajdaság-



ban alkotó művészek, akiknek már bizonyos tekinté-
lyük és a már kifejezett tekintélyen alapuló távlataik 
voltak, nem fogadták el, és nem is sejtették meg az idő 
szavát. A „talajtalanságban" örökre elmulasztották az 
Út hívását, mely jelképesen a felezőúton volt a Ma (kép-
letesen: Budapest) és a Zenit (Belgrád) megkezdett 
együttműködésében. Vajdaságnak (az Útnak) pedig ab-
ban a pillanatban éppenséggel egyenlő távlatai, esélyei 
voltak ebben a jelképes „triumvirátusban". 

Szabadkán élt akkor Oláh Sándor (1886—1966), aki-
nek „grandiózus tehetsége el nem vitatható" — ahogyan 
még 1912-ben megállapította róla a recenzens. Itt élt 
Farkas Béla (1894—1941) is, szintén festő, a pasztell 
mestere. A tehetségesebbek közül még Jelena Covic 
(1879—1951) festőnő, Azbe és Hollósy müncheni tanít-
ványa; Csincsák Elemér (1893—1944), aki a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán diplomáit 1921-ben és má-
sok. A magyarországi emigránsokkal két festő is jött: 
Hódi Géza és Lenkei Jenő. Bácstopolyára jött vissza a 
Tanácsköztársaság bukása után Stipan Kopilovic 
(1877—1924) kiváló impresszionista festő. 

Verbászon, 1922. március 6-án váratlanul elhunyt 
Pechán József festő, a pesti képzőművészeti újjászületés 
háború előtti avantgárd történéseinek résztvevője. 
Azonban ha tovább élt volna is, akkor sem fogadta volna 
el az Út hívását. Kiábrándultan, még 1917-ben valami-
lyen „tisztességes foglalkozásról"11 gondolkozott. Festő 
maradt mégis — „hatalmas, de kettétört, ki nem bon-
takozott tehetség" , aki a háború után „megbékélten", 
tetszetősen és rutinosan fest. 

Pechán a „talajtalan" vajdasági művész legjellemzőbb 
példája. Szintén festő fia, Béla (1906—1986) emlékezése 
szerint „minden kapcsolata a budapesti művészvilággal 
megszakad". Azt azonban, ami ennek a „talajtalanSág-
nak" tragikus jegyet ad, intim feljegyzéseit olvasva sejt-
hetjük meg. „Hagyatékában egy, a legapróbb részletekig 
kidolgozott terv található egy Újvidéken létesítendő 



képzőművészeti iskolára vonatkozóan. Ugyanebből az 
időből (1919) származhat egy Belgrádban alapítandó ju-
goszláv képzőművészeti egyesület (alapszabályokkal el-
látott) tervezete is."13 Verbászi magányában „még 
fiatal, s vágyai vannak, de már öreg ahhoz, hogy meg 
is valósítsa őket" (M. Selimovic) és nem tudja, hogy a 
jugoszláv egyesület megalakult Zágrábban, hasonló pe-
dig Újvidéken a vajdasági művészek számára, ugyan-
abban az 1919. évben. A háború utáni magányosság 
nem szolgált optimista ösztönzésként az újrakezdéshez, 
életének immár ötödik évtizedében, a művésznek rá kell 
döbbennie a „talajtalanság" tartósságára, s az „üstökös 
pálya fénye belefullad a lomha közöny sötétjébe..."14 

Valószínűleg hasonló gondolatok súlyosodnak a nagy-
becskereki festőkre is, ám ők csoportként lépnek fel, akár 
mint „torontáli festők", akár mint a Nagybecskereki Imp-
resszionisták". Annak ellenére, hogy a húszas évek elején 
Szabadkán találjuk a kétségtelenül legtehetségesebb kép-
zőművészeket, nem létezik csoport vagy közös alkotói mo-
tívum. Legnagyobb részük erős, ám önálló személyiség. 
1922 végén csatlakozik hozzájuk a Budapestről visszatérő 
Bárányi Károly (1894—1978) szobrász, aki úgyszintén 
nem kevésbé sajátos és magának való. 

Helyzetük javításának reményében állapodnak meg 
a szabadkai művészek az egyesület megalakításának 
szükségességében, de nem próbálkoznak a már megle-
vőhöz közeledni. Ambícióik nagyok: kiállításokat akar-
nak szervezni a vajdasági városokban, közös 
műteremben dolgozni, művésznövendékeket oktatni, 
művésztelepeket alapítnai (az elsőt Topolyán, ahol a 
Zichy-parkban először tárgyaltak az egyesületről), és 
végül — az a céljuk, hogy meggátolják a hamisítókat 
abban, hogy a vajdasági piacon terjesszék az itt népsze-
rű magyar festők utánzatait! Ezt az utolsó célkitűzést 
akár az első helyre is tehették volna. 

A Bárány kávéházban megrendezték a szabadkai 
művészek tárlatát, valamivel később, 1923. november 



29-én pedig megtartották az alakuló közgyűlést.15 Az 
a szándékuk, hogy egyesítsék az összes vajdasági mű-
vészt és hogy az egyesület csatlakozzon a jugoszláv 
egyesülethez szabadkai tagozatként, nem valósult meg, 
a művésztelep sem alakult meg Bácstopolyán, de a tár-
latokat megszervezték, a szabadkai után a következő 
évben Nagybecskereken, Verbászon, Kulán, Apatinban 
és Bácspalánkán. 

Az említett Bárány kávéházban megrendezett kiállí-
táson tíz művész alkotásait mutatták be. Termé-
szetesen ott voltak a szervezők: Oláh Sándor, Farkas 
Béla, Bárányi Károly, Hódi Géza, Lenkei Jenő és Stipan 
Kopilovic. Ám nincsenek jelen a zombori, becskereki, 
zentai, kikindai vagy újvidéki művészek, habár például 
1922 októberében Zomborban Csávosi Sándor (1885— 
1954) festő, hasonló kiállítást hozott össze. A szabadkai 
csoport egyedül indult, s csak a nagybecskereki kiállí-
táson fogadta be a házigazdák képeit. 

Az egyesület egyik alapvető célja azonban megvaló-
sult. Oláh Sándor 1922. december 12-én Budapestre 
utazott, hogy felvegye a kapcsolatot az ottani művészek-
kel, azzal a céllal, hogy indítsanak akciót az utánzatok 
terjesztői ellen. Balázs G. Árpád közvetítésével a nagy-
bányai művésztelep résztvevői is érdeklődtek a vajda-
sági művészekkel való együttműködés iránt. Oláh 
felújította Tornyai Jánoshoz és másokhoz fűződő régi 
barátságát is. A szabadkai művészcsoport később jóvá-
hagyta a becskereki és szabadkai tárlat megrendezését, 
amelyen Koszta József, Glatz Oszkár, Iványi-Grünwald 
Béla, Ebner Lajos, Edvi Illés Aladár, Kézdi-Kovács 
László, Olgyai Viktor és mások képeit is kiállították. 

Az 1923-ban Szabadkán megalapított Vajdasági 
Képzőművészek Egyesülete a művészek egy csoportjá-
nak jellemző kísérlete, hogy az új alkotói és létfeltételek 
miatti bizonytalanságban is fennmaradjon. Ennek a kí-
sérletnek meg kellett buknia, mert teljesen művésziet-
len alapokra épült. Mihelyt a kiállításokon nem tudták 



értékesíteni az „évek megmaradt termését", a csoport 
tagjai kezdtek szétszóródni. Az egzisztenciális szükség 
és az egykori pesti ösztönző légkör kialakításának a 
szándéka nem hozhatott létre tartós egyesületet. A há-
ború utáni Pest is lassan a polgári fegyelem és a kis-
polgári lelkesedés „cukrosvizévé" vált, akárcsak a 
vajdasági közönség művelődési színlelése, csak az előbbi 
nagyvárosi szinten. Az, ami az elkötelezett alkotót ösz-
tönözheti most Belgrádban volt található. Ott, 1924-
ben megalakult a Hatok csoportja, később, 1926-ban 
ennek tagjai alakítják meg az Oblik csoportot, melynek 
Balázs G. Árpád is tagjává válik. Bárányi Károly, szob-
rász Párizsban próbált szerencsét, Oláh és Farkas pedig 
magányba vonult, a „talajtalanság" mellett döntve. 
Csak egyetlenegyszer, 1938-ban kísérli meg a kitörést 
Oláh Sándor.16 Műveit azonban a zsűri elvetette a ju-
goszláv művészek belgrádi tavaszi tárlatán. Túl sokáig 
tartott önkéntes elszigeteltsége, hogy a bírálók megér-
téssel lehettek volna iránta. Ekkor már a színek ural-
kodtak, Oláh képei viszont hidegek, fagyosak, mint 
alkotójuk maga, akit betegsége már évek óta a műte-
remhez köt. 

Oláh Sándor és Farkas Béla magánya, életük tragé-
diája, azonban sajátos alkotásokat fog eredményezni. 
Oláh a városról és egy rétegnek letűnéséről fest majd 
megrázó krónikát. Farkas Béla meg árnyalt pasztellein 
éveken át saját sorsának mindig ugyanazon a tragikus 
élménye felett bánkódott. Mintha színpad előtt állna, 
úgy simogatta a krétával a „kulisszákat", elvetve, hogy 
a motívumot életként értelmezze. Oláhhoz hasonlóan, 
ő is élete végéig önmagát variálta a magányosságban, 
szemben a világgal. 

A jugoszláv, s így a vajdasági művészek fiatalabb 
nemzedékének Párizs volt a legvonzóbb úticélja. Nagy 
jelentőséget kapott a művészeti képzés, amely beletar-
tozott abba az általános törekvésbe, hogy az újonnan 
létrejött állam kultúráját „európaivá" tegyék. Azért kel-



lett Párizsba menniük, hogy megértsék a modern mű-
vészetet, s a jugoszláv festészet az európaihoz viszonyít-
va — első ízben — valóban korszerűvé válik! 

A festők által kiválasztott iskola, amelyben sokan 
hosszabb-rövidebb időt töltöttek, André Lhôte műterme 
volt. A &idi Sava Sumanovic még a zimonyi gimnázium-
ban Jung professzor diákjaként ismerte meg Cézanne-t 
és Van Goghot. Párizsi tanulmányútja idején André 
Lhôte első jugoszláviai tanítványa lett, előbb 1921-ben, 
majd 1925—26-ban ismét. Az ő rábeszélésére 1924-ben 
Milan Konjovic is két hetet töltött Lhôte iskolájában. 
Itt tanult, többek között, a bánáti Zora Petrovic (1894— 
1962) festőnő is, aki egy ideig a budapesti Akadémia 
tanítványa volt és Nagybányán is járt (1918). 

Lhôte tanítványai hozzájárultak ahhoz, hogy Párizs 
vált a művelt körök mind gyakoribb beszédtémájává. A 
művészetkedvelők Cvijeta Zuzorié Társasága így szer-
vezte meg 1926-ban Belgrádban a modern párizsi fes-
tők kiállítását, feltehetőleg a Párizsban élő Ljubomir 
Micic testvérének, Branko Poljanskinak a segítségével. 
Maga Micic ebben az évben menekült Párizsba: a Zenit 
43. számát betiltotta a rendőrség. A zenitizmus viharos 
időszaka elmúlt anélkül, hogy a vajdaságiakat érintette 
volna! Igaz, amikor két évvel korábban, 1924-ben Micic 
megszervezte a modern művészet első nemzetközi kiál-
lítását, Belgrád sem értette meg annak az üzenetét. 
Most azonban a tisztelt közönség érdeklődéssel, de 
ugyanakkor bizalmatlanul is szemlélte Robert és Sonya 
Delaunay, a japán Foujita, André Lhôte, Fernand Lé-
ger, a már híres Pablo Picasso, Marc Chagall, Osip Zad-
kine és mások műveit. 

Ha nem is vesszük figyelembe a párizsi festők 1926. 
évi belgrádi kiállításának lehetséges hatását, a „moder-
nizmus" mégis csak eljuthatott Szabadkára Lenkei Jenő 
révén, akinek 1927 elején, e kiállítás zágrábi bemuta-
tója idején ott az Ulrichszalonban önálló tárlata volt. 
Jovan Bjelic Zomborban már 1921-ben absztrakt tájké-



peket állított ki. Abban az időben Zomborban élt és dol-
gozott a verseci születésű Ivan Radovic (1894—1973) is, 
a pesti Akadémián Réti tanítványa, aki Nagybányán is 
járt, és 1923-ban kollázsaival a legidőszerűbb kutatá-
sokba kapcsolódott be, majd később az expresszioniz-
muson át a klasszikus realizmus csendesebb vizeire 
evezett. 1926-ban szintén Zomborban Milan Konjovic 
(1898) önálló tárlatot rendezett, és bemutatta az euró-
pai központokban végzett tanulmányainak az eredmé-
nyeit! Szabadkán Balázs G. Árpád rendezett figyelemre 
méltó kiállítást, az ugyanabban az évben keletkezett Le 
Travail című grafikai mappája pedig a megformálás 
korszerű folyamatai iránt világosan elkötelezett alkotók 
közé sorolja. 

Szabadkától nem messze, Bácstopolyán egy tizen-
nyolc éves fiatalember akkoriban írja egy különös cso-
portképmás alá: 1926. év ápril. 25-e, megjelölve ezzel 
egy amennyire sajátságos, annyira tipikus, két háború 
közötti művészsors kezdetét. Az említett topolyai Nagy-
apáti Kukac Péter (1908—1944) „sajátos és tipikus" sor-
sa sok mindenben hasonlít az itteni festőkéhez, ám 
mégis lényegesen különbözik szinte mindegyikétől. To-
polya (mint Bácska kicsiben) összeroppantotta az em-
bert. Ebből a szempontból tipikus, a két háború közötti 
időszak itteni művészei balsorsának legtragikusabb pél-
dája. Mindennel és mindenkivel dacolva, saját meglá-
tását magányosan követve festette képeit, s ezek a 
fennmaradt művek teszik sajátságossá, egyedivé a ma 
már világszerte megbecsült naiv művészetben, amely-
nek Vajdaságban is jelentős számű képviselője van. 

Balázs G. Árpád festő és kiváló grafikus a korszerű 
képzőművészeti történések folyamatában, szociális el-
kötelezettségű tematikájával a „körülmények" ellenére 
sajátszerű alkotói utat tört magának, a saját igazságá-
hoz ragaszkodva a provincializmus „adott" szintje feletti 
alkotás napfényes pillanatait fedezte fel. Az OBLIK cso-
port tagjaként Jovan Bjelic, Sava Sumanovic, Ivan Ra-



dovic, Zora Petrovic, Milan Konjovic és mások mellett 
a jugoszláv korszerű képzőművészeti életben figyelemre 
méltó helyet foglal el. 

Nagyapáti Kukac Péter a képzetlen és magára ha-
gyatott, önbizalmával és kitartásával őrizte meg tehet-
ségét és alapozta meg alkotói termését. Sajátszerűen és 
rémesen egyedül, magányos farkasként kóborolva ta-
nyáról tanyára a környezetének érdeklődése alá taszí-
tottan, alkohol-mámoros végzetéhez közeledve 
„kitartott a halhatatlanságig".17 

Harmadik ebből a környezetből Gyelmis Lukács 
(1899—1979). Miután Budapesten két évig Rudnay 
Gyula tanítványa volt, Olaszországba került, tanul-
mányait Firenzében fejezte be, s 1936-ban a XX. Ve-
lencei Biennálén négy képpel mutatkozott be. 
Szülőföldjétől hamarosan elszakadva nem tudott kitar-
tani, elmerült a szürke középszerűségbe. Sajnos, többen 
— kiváló tehetségek — visszatértek, hogy a környeze-
tük forgácsolja össze az alkotói ösztönüket. Úgy járt a 
kiváló grafikus Geréb Klára (1901—1944), a már emlí-
tett Jelena Covic és sokan mások. 

Mihajlo S. Petrov egyik cikkében, Képzőművészetünk 
válsága 8 1928-ban, a sorok közt előbukkan az alkotók 
egzisztenciális veszélyeztetettsége és az alkotói munka 
kilátástalansága feletti kesergés. Nyilvánvaló, hogy a 
harmadik évtized második fele semmivel sem derűsebb 
az előzőnél. Lehet, hogy kegyetlennek tűnik, de tény, 
hogy a művészet senki iránt sincs részvéttel. Sava Su-
manovic 1927-ben Párizsban az opusában soha meg 
nem ismétlődő furiózus lendülettel festette meg a híres 
Részeg hajót, de Milan Konjovic teljesen felszabadította 
heves vérmérsékletét, amikor végleg visszatért Zombor-
ba. Igazat mond Zora Petrovic kiállításának megnyitó-
ján, Isidora Sekulic: „...A művészetben van egy szinte 
rettenetes dolog: a művészetben nincs más igazság a 
személyes igazságnál..."19 Az egyén a vérmérsékletének 
megfelelően intuitive indul a metafizikai végtelenbe, 



spontaneitásával sajátosan járulva hozzá a művészet 
kincsesházának gazdagításához. 

Miután 1927-ben áumanovic Részeg hajója kiúszott 
a kolorista tengerre, Milan Konjovic pedig a „kék kor-
szak" után szenvedélyes és széles gesztusú hitvallását 
hirdette meg, Vajdaságban is a színeknek és a művé-
szek egyéni érzelmeinek az előtérbe kerülésével kezdő-
dik meg a festészet negyedik évtizede. 

A vajdasági művészetnek a következő évtizedeken át 
legjelentősebb személyisége, Milan Konjovic felujjong: 

„Saját látomásomat festem! — hangsúlyozva, hogy a 
„festő legfontosabb eszköze — a szín". 0 

A szín lesz uralokodóvá Mihajlo S. Petrov, Zora Pet-
rovic, Petar Dobrovic és más vajdasági művész vászna-
in. De ezek a művészek rendszerint Belgrádhoz 
kötődnek véglegesen. Önálló kiállításokat is ritkán ren-
deznek itthon. Az Újvidékről nősülő Petar Dobrovic 
1930-ban mutatkozott be itt, szintén Újvidéken rende-
zett tárlatot Mihajlo S. Petrov 1930-ban. Zora Petrovic 
és Ivan Radovic egyetlen önálló tárlatot sem rendezett 
szülőhelyén. Milenko Serban (1907—1979) festő az Ob-
lik tagja, Újvidéken élt a harmincas években és rende-
zett kiállítást 1932-ben és 1938-ban; a városhoz 
kötődött mint a Szerb népszínház díszlettervezője, de 
Belgrádban állított ki rendszeresen. A többiek is ha te-
hették, például Balázs G. Árpád is huzamosabb ideig 
ott élt és dolgozott. 

A Vajdasághoz kötődő festőknél maradva, térjünk 
vissza Milan Konjovichoz, aki zombori tartózkodása ide-
jén, 1931-ben húzta meg „az első barázdát, amely a mi-
énk, vajdasági."21 A következő évben önálló kiállítást 
rendezett Belgrádban, majd a rendkívül sikeres párizsi 
indulás, a dicsérő bírálatok és az érvényesülést sejtető 
kedvező kilátások ellenére — végleg „saját" városában 
telepedett le. Zomborból, szülővárosából hódította meg 
a kiállítótermeket, szerzett tekintélyt jugoszláv és nem-
zetközi viszonylatban. Ott alkot ma is! 



A „két háború közötti" vajdasági művészettörténeti 
rétegeződést két név jellemzi. Egyfelől Milan Konjovic, 
a sajátos festői temperamentum és a franciás kultúra 
dinamikus egyénisége a harmincas évek elején jelenti 
a jövőt. A másik oldalon a népszerű Oláh Sándor áll, a 
merev fegyelmú müncheni iskola követője, s rendkívüli 
tehetség, aki számos körülmény miatt magányossá vá-
lik, a külső hatásokkal szembeni áttörhetetlen burok-
ban él. Mégis többen, büszkén hangoztatják, „hogy első 
tanítójuk vólt"22 tisztelvén páratlan rajztudását. Oláh 
festészete közelebb állott a polgári réteghez, amelynek 
a művészethez való viszonyulása a tradicionalizmuson 
alapozódott. Azokban az években, amikor a polgári ré-
teg uralkodott a kultúrában is, Oláh festészete, annak 
ellenére, hogy a múltat képviselte, mégis az akkori kép-
zőművészet vitális és befolyásos tényezője volt. 

Természetesen a fiatalabb generáció festői a belgrádi 
képzőművészeti folyamatok hatósugarában alkotnak és 
igyekezenek ott kiállítani, az ottani főiskolára iratkoz-
nak be mint például Ács József (1914—1990), Djordje 
Bosan (1918—1984) és mások; Hangya András (1912— 
1988), akit felfedeztek mint őstehetséget, Belgrádban 
Petar Dobrovic esti rajztanfolyamán képezte magát és 
azután iratkozott be az Akadémiára. Zágrábba keveseb-
ben indultak: Ivan Jakobcic (1912), aki 1930/3l-ben Bu-
dapesten Szőnyi István tanítványa Zágrábban fejezi be 
az Akadémiát 1939-ben; B. Szabó György (1920—1963) 
is oda iratkozott be, de a háború kitörése után Buda-
pesten folytatta tanulmányait. 

A két névvel jelzett vajdasági rétegeződés pontosab-
ban így értelmezhető: 

— a jugoszláv képzőművészeti életbe kapcsolódó al-
kotók; 

— a Vajdaságban élő kisebbségi művészek csoportja. 
A Belgrád és Zágráb felé orientálódó alkotók idővel 

megtalálják az őket megillető pozíciót a jugoszláv egye-
temes művészettörténetben. A másik csoportot feltéte-



lesen „pesti körnek" nevezhetjük. Ide sorolható néhány 
kiváló festőművész, egy-két szobrász, néhány törekvő 
rajztanár vagy autodidakta alkotó. Természetesen a 
csoport magját képezik az elsorvadt 1923-as egyesület 
kezdeményezői Oláh Sándorral az élén, aki arról ismert, 
hogy a mesterségbeli tudás megingathatatlan híve, szó-
kimondó és szigorú kritikus. 

Vitathatatlan tény, hogy a „pesti kör" művészei a há-
ború utáni Vajdaságban elsőként próbálkoztak a képző-
művészeti tevékenység szervezett formájával és csak ők 
szorgalmazták a művésztelepek megalapítását. 3 Cso-
portosan vagy egyéni tárlatokkal látták el a bácskai és 
bánáti kisvárosokat, magániskolákban tanítottak rajzot 
és festészetet. Oláh, később Csincsák és mások plakátjai 
a mindennapok részévé válnak; képeik — habár gyéren 
— bekerülnek a vajdasági lakásokba, fenntartva a kép-
vásárlás „szükségletének" folyamatosságát, de ugyan-
akkor befolyásolva az ízlést is. Jóindulatúan megtűrték 
a magyarországi festők „konkurenciáját", őrködtek a 
szakmai becsület felett, harcoltak a plágiumok terjesz-
tése ellen. Függetlenül attól, hogy szükségszerűségből-e, 
vagy pedig alkotói indítékból, jelen voltak és tevékeny-
kedtek e vidék képzőművészeti életében. 

A topolyai sikertelen próbálkozás után végre 1931 
nyarán létrejött Vajdaságban az első művésztelep! 
„Becskerek legfestőibb részén, a Bega partján, a költői 
hangzású Csókliget szélén emelkedik a Várkonyi-villa" 
— amelynek a tulajdonosa, maga is festő, önként ajánl-
kozott, hogy a művésztelep házigazdája legyen. Várko-
nyi József (1879—1938) bánáti születésű festő, a neves 
Streitmann Antal tanítványa a becskereki gimnázium-
ban, festészetet tanult a budapesti főiskolán és látogat-
ta Nagybányát, a „Becskereki Impresszionisták" 
csoportjának tagja. 

A becskereki művésztelep „egyhónapos próbaideje" 
alatt szorgalmasan dolgoznak a már befutottak: Oláh 
Sándor, Csincsák Elemér, a bácstopolyai Bicskei Péter 



(1885—1941), aki Kukac Pétert felfedezte, a zombori 
Húsvéth Lajos (1894—1956) festő és szobrász, a becs-
kereki festők: Schneider Péter (1886—1944), Zsénár 
Emil (1884—1954), néhány kevésbé ismert piktor és 
„hat tanítvány". „Most mind együtt vannak egy tisztá-
son, ahol egyetlen modellt fest valamennyi: egy fehér 
szakállas koldust..." — kürtöli a világnak lelkesen a saj-
tó, ecsetelve napról napra a művésztelep „életének" 
mozzanatait. 

Sajnos, minden hiába volt. Abecskereki művésztelep 
csak egy nyarat élt meg, annak ellenére, hogy voltak 
lelkes pártolói. Kiállítást is szerveztek 1931 decembe-
rében A Dunabánsági Festők Kollektív Kiállítása cím-
mel.24 

A művésztelepnek nem volt meghatározó „arculata" 
sem világos programja. Önmaguk zárkóztak el az euró-
pai áramlatoktól s más nézetű művészektől, meg a ha-
gyományos felfogást elvető magyarországi művészekkel 
való termékeny együttműködéstől is. A művésztelep 
alapítói: Oláh, Várkonyi, Schneider, Zsénár, Farkas Bé-
la és mások eljártak Nagybányára és Kecskemétre még 
a háború előtt, volt ott Jelena Őovic is, Balázs G. Árpád 
háború után is többször időzött Nagybányán, Húsvéth 
Lajos Szolnokot látogatta. Tudták a művészek arról a 
becskereki kezdeményezésről, hogy még a múlt század 
végén alapítsanak művésztelepet, de évtizedek múltak 
el azóta. A körülmények is teljesen megváltoztak. Olyan 
művésztelep típus, amely munkafeltételeket teremtene 
és valamilyen formában egzisztenciális segítséget nyúj-
tana, pláne műtermet vagy lakást biztosítana csupán 
utópia, megvalósíthatatlan álom. Ilyen adományozó a 
negyedik évtizedben egyszerűen nem is létezhetett Vaj-
daság területén. Az „állam" még egy kiállítóterembe 
sem ruházott be, nemhogy egy alkotóház működését 
pénzelte volna. Valamilyen programszerű gyülekezést, 
évente egyszer, még el is lehetne képzelni magánmecé-
nások hozzájárulásával, de program nem volt és nem is 



lehetett. Mindegyik művész saját bajával küszködött, 
miközben távolodott az aktuális képzőművészeti prob-
lémáktól, napról napra „álmodva" a valamikori pesti 
szituációt — amely már régóta nem azonos a fiatalkori 
élményekkel. 

A becskereki művésztelep megszűnésével a „pesti 
kör" tevékenysége hanyatlásnak indul. A következő 
években e csoport számos művésze kisebb-nagyobb „si-
kerrel" tengődik kiállítástól kiállításig. Önkéntes ma-
gányba húzódnak, főképp ha a „kisebbség" bélyegét 
hordják magukon. Létbizonytalanságuk és a „már bejá-
ródott piactól" való függőségük eleve elfojtja bennük a 
kísérletezésnek még a gondolatát is. Arra ítéltettek, 
hogy tartósan olyanoknak maradjanak meg, amilyenek: 
felismerhetőek, tetszetősek és alkalmazhatók. Termé-
szetesen a vajdasági „polgári piacon", mert közben Bu-
dapesten elfelejtették őket, a belgrádi kiállítótermekben 
pedig nem is ismerték alkotásaikat. Pedig néhányan 
maradandót alkottak, „példájukból erőt merített" a fia-
tal generáció. 

Oláh Sándort megbénította a közé és a „sikerei és 
érvényesülése" színhelye közé meghúzott országhatár, 
csupán az a vékony szál tartotta benne a lelket, amely 
a budapesti Műcsarnok kiállításain való rendszeres 
részvételében nyilvánult meg. 

A kékség, akár a körvonalakban, akár uralkodó, főleg 
hideg tónusként, a festő ismertető jele. Melankolikus 
suttogással mintha a múltat idézné fel, valamilyen ré-
gen elveszített, különleges nyugalmat, olyan kort, 
amelynek a normái törések nélküli, súrlódásmentes éle-
tet biztosítottak. A gazdasági válság, az osztály-
ellentétek, a mindennapok különféle megrázkódtatásai, 
a nagy szenvedélyek, a jajgatásos szenvedések nem ju-
tottak el Oláh műveinek lényegéhez. A tanulás, a há-
ború, s betegség és az elszigeteltség, azaz a „népszerű" 
művész talapzatán való tragikus magány bűvös körében 
Oláh egy sajátságos festői vokációt alakított ki, olyan 



opust teremtett, amely egyetlen város egyetlen idősza-
kához kötődött, a két háború közötti Szabadkához. 

Végigkatonáskodta a háborút, ha rövid időre is, de 
megismerte borzalmait; megnősült, majd következett az 
„elszakadás", a szülei visszatértek Magyarországra, ő 
pedig családjával Szabadkán maradt, folytatva tartós 
magányát. Allhatatosságával, önfejúségével, elvszerű-
ségével, magányosságával és fanyarával példaképpé nö-
vekedett, akit áhítattal és félelemmel vegyes tisztelet 
övezett. 

Miután hallásának elvesztése akadályozta az embe-
rekkel való érintkezésben, Oláh bezárkózott műterme 
magányába, a város és lakóinak a témáját variálta; te-
kintete a háztetők, az utcák és az udvarok fölött pász-
tázott, ritkábban a tó partján; az emberek arcát csak 
akkor nézte, ha a szükség portréfestésre kényszerítette. 
A négy fal között, önmagával elfoglalva, csendéleteket, 
szobabelsőket, aktokat festett, családjának tagjait örö-
kítette meg, autentikus élményeinek drágaköveit csi-
szolgatta: a polgári körökben jól ismert motívumokat 
vitte vászonra. A kék pára mélabújával, az ellenfény 
misztikumával, a mértéktartó naturalizmus nyugodt 
kompozíciójával, a sötét háttér előtt elrendezett tárgyak 
esztétizmusával és az egészen lefojtott, „polgáriasan 
korrekt" erotikával Oláh elérte a kisváros polgári inti-
mitása képzőművészeti kifejezésének, megjelenítésének 
a csúcsát; megfestette a szorongásos vágyakozást, a ket-
tős erkölcsöt, a haladó idővel szembeni polgári obstruk-
ció sötét szobabelsőiben rejtőző tárgyainak misztikus 
sorsát. 

Oláh, önfejűen, sohasem kérve bocsánatot, mélysége-
sen csalódottan, habár megbecsülten és elismerten, ám 
mindig egzisztenciális gondokkal küzdve, hűséggel vi-
selte a város provinciális béklyóit, és könyörtelen „helyi 
színekkel", a megrázó dokumentum igazságával ábrá-
zolta az itteni világot. Vásznain nem látunk romantikus 
lelkesedést, angazsált hevülést, érzésből fakadó koloris-



ta sikolyt. Csupán a sors feletti kékes, csendes morfon-
dírozást, semleges szürke sóhajtást, rendet és nyugal-
mat találunk. A szarkasztikus festői ábrázolás az 
„önmagára ismerés" tiszteletét váltotta ki, de azt már 
nem, hogy a lemeztelenített polgári lélek tükörképétbe 
is vigyék a megbírált réteg sérthetetlen lakosztályaiba. 
Csak jóval később, egy másik, új kor adózik majd elis-
meréssel a festőnek. 

Farkas Béla a teljes egyedüllét megtestesítője, a 
pasztelles látomások kifinomult érzékenységű festője. 
Szerencsétlen sorsát ő is az elmúlt háborúnak és az „el-
szakadásnak" rója fel, azonban nem tartozik sem a vaj-
dasági szántóföldek, sem az itteni városok festői közé. 
A „levélben" („Karlovac, 1937 május, vagy a Virágbabo-
rulás Havának 24. napja") ezt írja: „Magányt akartam 
és a szívem békéjét. / Az első megvan, a másikat, kérlek, 
Asszonyom, hozd el Te Magad. / Hadd menjünk hát mi 
ketten, kart-karba öltve, zúzott kapások, távolbalátók, 
tiszták, alázatosak. / Olyan csodálatos a frissen kaszált 
széna illata és olyan szépek itt a hajnalok. / Gyere hát 
én Asszonyom." 

A magánya megvolt, a szíve békéje soha; a háború 
hajótöröttjeként „tiszta" maradt. 

A növényszerű környezetben, amelyet gondosan úgy 
festett meg, hogy színpadi díszletként hasson, jelmezes 
idillt helyezett el, az álmok asszonyát, a hajnalhasa-
dást, vagy csak egy csoport pillangót. Ugyanígy, de ez-
úttal a hóviharban, az őszi alkonyatban vagy másfajta 
díszletben magukra hagyta a madarakat, a zenészeket 
vagy a csavargókat. Színes hazugságot kínált fel, hang-
súlyozva, hogy színház az egész élet, csalóka, gyönyö-
rűen kivilágított színpad, reszkető és áttetsző 
pasztellköd, amely a reménytelenség szakadékát rejti. 

A Farkas Béla pasztelljeit figyelmesen tanulmányozó 
észreveheti a változásokat. A szenvedélyes és szorongá-
sos, szecesszióból sarjadó festészet nem hagyta el az 
egyszer már elfogadott motívumokat, de fokozta a nem 



létező kulisszák hatását. Farkas gondosan elhárította 
annak a lehetőségét, hogy művei a korhoz vagy a tájhoz 
kötődjenek. „Vándorénekesként" bolyongva az időben a 
barna kartonokra az emberi boldogság nosztalgikus ál-
mának poétikáját jegyezte fel, minél jobban közelített 
a tájhoz, annál pazarlóbban szórta a pasztellport, ki-
emelve az alap barna hangsúlyát. A nosztalgikus kék-
ségtől és a lilás szorongás hangsúlyaitól így szállt a 
morfinista álom szárnyán a zöld árnyalatok, a vörös és 
sárga színhatások expresszív kavargásába. Az alap a 
meleg tónus volt, amely kifejezte a festő vágyakozását, 
de bizalmatlanságát is, hogy a béke és szeretet víziója 
megvalósulhat háborúk nélkül. Az áttetsző pára mind 
nyilvánvalóbban jelezte, hogy felemelkedik a pasztelles 
köd. Ha eltávolítjuk a díszleteket és kioltjuk a reflekto-
rokat, emlékezetünkben megmarad a mindig fenyegető 
értelmetlenség vízióját jelző, egyedülálló és megismétel-
hetetlen „viharmadár" pasztelles dallama. A rutinos 
„szép" képek és abalsejtelmű, megrázó alkotások között 
tántorgó festő elmenetelét a palicsi villamos végezte 
be.27 így megmenekült attól, hogy tanúja legyen félelme 
beigazolódásának: lám, az ember képtelen arra, hogy 
az első világháború szörnyűségei után ne kövessen el 
újabb borzalmakat. 

Az Oláh és Farkas műveinek megrázó jelentését a 
többi „elfelejtett" festő képei nem érték el, de a „pesti 
körnek" volt egy kiváló szobrásza is, Bárányi Károly. 
Budapesten mutatkozott be első ízben kiállításon 1919-
ben, a vajdasági közönség 1923-ban ismerkedik meg 
vele. Hosszabb magyarországi és franciaországi tartóz-
kodás után újvidéki művészként van jelen a harmincas 
évek képzőművészeti folyamataiban, történéseiben. Szí-
vesen együttműködött az építészekkel, szobrai megfele-
lő összhangban állnak az épületekkel. Keremikusként 
népszerűsítette ezt a műfajt, amely később, a kiváló ke-
ramikusok működése által, vidékünk jellegzetességévé 
válik. Az első vajdasági szobrászok egyike, aki intenzí-



ven foglalkozott az építészet és szobrászat szintézisének 
problémájával. Az akkor újvidéki festővel, aradi szüle-
tésű Ivan Tabakovictyal (1898—1977) együtt Bárányi 
Károlyt 1937-ben Párizsban a díszítőművészetek nem-
zetközi kiállításán kerámiapannóiért Grand prix-vel ju-
talmazták. 

Dragila Brasovan (1887—1965), vajdasági és jugo-
szláv neves építész művé. a Légierő zemuni székházát, 
ma is díszíti Bárányi Károly Ikarosz szárnyas alakja. 
A monumentális figura, az akarat és a lehetőség között 
megfeszített ember mítoszának megtestesülése. Bárá-
nyi Károly e műve, talán legjobb szobra és a két háború 
közötti vajdasági szobrászat egyedülálló alkotása, ma-
gán viseli az itteni művészek törekvésének minden eré-
nyét és fogyatékosságát. A maradi környezet, a 
hagyománytisztelet és az Európa mögötti állandó „kul-
logás" láncai mellett jelen van az expresszív gesztus, a 
stilizálás és a monumentalitás iránti kifinomult érzék, 
a plasztikus kifejezés. 

A fiatal nemzedék indulását a harmincas évek elején 
egy újságcím jelzi: Egy művész elindult... (Hangya Ban-
di képkiállítása)29. 1933 októberében, abban az évben, 
amikor Oláh Sándor alkotói tevékenységének huszon-
ötödik évfordulója alkalmából kijelenti: „Aki festő akar 
lenni, tanuljon meg először rajzolni!", kiállítást rende-
zett egy autodidakta fiatal festő, akinek inkább nagyobb 
szíve és akarata, mintsem tudása van, akit erős belső 
kényszer hajt, hogy alkotó módon szembeszegüljön a 
társadalmi igazságtalanságokkal, s nem unaloműző fog-
lalkozásnak tekinti a festészetet. A kiállítás e vidék 
képzőművészeti élete új korszakának hajnalhasadását 
jelentette. 

1934 májusában Hangya András városában, Szabad-
kán megjelent a HID folyóirat első száma. A harmadik 
számban Lévay Endre Szeressük azt, ami a miénk cím-
mel Hangya Andrásról ír. Az ötödik számban, Kovács 
Sztrikó Zoltán Gondolatok a képzőművészetről című írá-



sában a fiatal művészek egyesületének megalakítását tartja 
szükségesnek (iijú képzőművészet — ifjak képzőművésze-
te!), azzal a céllal, hogy minden érdeklődő, különbség nél-
kül, megfelelő munkafeltételek között szakértő útmutatást 
kapjon. Ez az elképzelés csíik jóval később valósul majd 
meg! A HÍD fiataljainak azonban nincs idejük várakozni, 
mert „a jelenné vált jövő már múlt", ahogyan a Beszámoló 
a Híd zentai kiállításáról című írásban olvashatjuk.30 Ter-
mészetesen konkrét akcióval foglalkoznak, történetesen 
Tóth József „tizennyolc éves asztalos segéd" útját egyenge-
tik. Ivan Me^trovic véleménye szerint a fiatalember nagy 
tehetség. A fiatal „hidasok" azonnal és hatékonyan az el-
adott képek és szobrok árából összegyűjtött pénzen Zágráb-
ba küldik a nagy MeStrovichoz tanítványnak. Sajnos, Tóth 
Jóska nagy élménye rövid ideig tartott, nemsokára hazatért 
1934. június 10-én meghalni. 

A közönyt, amelynek fenyegető szellemét már a múlt 
század végén emlegette Szabadka krónikása, Iványi Ist-
ván, majd 1933-ban Szenteleky: „Városainkba benyo-
mul a tanya, nincsenek nagy, kőrengetegbe ágyazott 
ipartelepeink, ahonnan ez a vidéki levegő kiszorulna"31, 
a fiatal hidasok megkerülték, új közönség felé fordultak. 
A közönnyel szembeszegülve rendezték meg első közös 
tárlatukat 1938-ban Szabadkán. 

„A jugoszláviai fiatal magyar képzőművészek tárlata 
a szuboticai Magyar Olvasókörben" (1938. október 9— 
15.) nem értékelhető csupán művészeti kiállításként.32 

Elsősorban azért, mert a részvevők összetétele igen he-
terogén. Van köztük akadémiai hallgató, tehetséges 
kezdő, komoly ambíciójú autodidakta, de akad dilettáns 
is. Az előkészületek igen gyorsan folytak. A kritikák is 
erre irányultak, felróva a minőség megengedhetetlen in-
gadozását, s feltéve a kérdést, miért nem állítottak 
össze olyan zsűrit, amelyben ott lett volna Oláh Sándor 
vagy Balázs G. Árpád. 

A kiállításon részt vevő, erős személyiségek eltökélt-
sége, hogy környezetük közönyét legyűrve kilépjenek a 



jövőbe, jóval később beigazolódik a háború utáni képző-
művészeti élet számos kezdeményezésében. A fiatalok 
kiállítását e táj művészete sajátságos folytonosságának 
elindítójaként tarthatjuk számon, mintegy Szenteleky 
szavainak megvalósulásaként: „élni a mában". 

A második világháború utáni újjáépítésben Konjovic 
dinamizmusával, Oláh tanítványai és tisztelői a Figu-
rális Rajztanfolyam létrehozását kezdeményezik — 
amit a háború előtti Híd--ban már megálmodtak, de a 
„pesti kör" ábrándozásában is jelen volt. Művésztelepe-
ket alapítanak a Szenteleky-féle „helyi színek" elméle-
tének és a konjovici „fóldraizi meggyökerezettség" 
gyakorlatának a szellemében. ' Az 1938. évi kiállítás 
fiataljainak aktivizmusa új utakat tör a háború előtti 
becskereki, sőt a még korábbi kecskeméti, illetve nagy-
bányai művésztelepeken fogant elképzeléseknek. A há-
ború előtti magányosok sorsát, példáját a kollektív 
lelkesedés kiapadhatatlan forrásainak tekintik. 

Az 1938. évi kiállításon részt vettek a háború utáni 
képzőművészek legjobbjai: Hangya András, aki Balázs 
G. Árpád szociális expresszionizmusának légkörében 
formálódott, később Petar Dobrovic tanítványa lett, a 
kiállítás központi alakja, a háború után az első rajztan-
folyam vezetője; Ács József, a szabadkai gimnázium te-
hetséges diákja, később Milo Milunovic tanítványa a 
belgrádi Akadémián, a háború után az első művésztelep 
alapítója (Zenta, 1952); (Becskereki) Szabó György, aki-
nek a tusrajza a kiállítás katalógusának a címoldalán 
világosan tudtul adta a kiállítás szervezőinek és részt-
vevőinek szándékát, hogy a sejthető világégés előtti, 
sorsdöntő pillanatban a kollektív tudatra hassanak; ké-
sőbb az absztrakt festészet első itteni híve lesz. Almási 
Gábor (1911), szobrász a háború után fejezte be az Aka-
démiát; Wanyak Tivadar (1910—1981), festő a „becske-
reki impresszionisták" utóda, később az új becskereki 
(Zrenjanin) művésztelep (Ecka, 1956) vezetője; Boschán 
György, később a belgrádi Képzőművészeti Akadémia 



tanára lett, sajátságos művészetének kezdetei már a 
fiatalok kiállításán kiütköztek; a többi résztvevő is rész-
ben a képzőművészet mellett maradt, mint például Got-
tesman Tibor, aki szobrokat állított ki, a háború után 
pedig Gajdos Tibor néven ismert irodalmár. 

A közös nézet, az erkölcsi kötelesség, hogy a mában és 
saját környezetükben éljenek, nem gátolta meg őket ab-
ban, hogy megteremtsék sajátos poétikájukat az alkotás 
és az azon ember közötti „hídépítésben", akihez szólni 
akarnak, és akinek a művészet szükséglete. Egyikük sem 
került a szocialista realizmus dogmatikus korlátai közé. 
Akik hivatásuknak választották a képzőművészetet, 
mindvégig következetesen hűek maradtak az alkotáshoz, 
az emberi megnyilvánulás e legszabadabb formájához, s 
ahhoz a törekvéshez, hogy állandóan kutassák a humani-
tás mindig újabb és újabb horizontjait. 

A „fiatalok kiállítása" után azonban már nem jutott 
idő a következők megrendezésére. A vajdasági égen is 
viharfelhők gyülekeztek, 1941. tavaszán a háború elér-
kezett a térségbe. 

Jegyzetek: 
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3. „...az „aktivista" művész elérkezettnek látta az 

időt, hogy a politikai aktivitás terére lépjen. Megkezdő-
dik életének az a hároméves szakasza, amelyet „politi-
kai korszaknak" nevezhetnénk. (Angyal Endre, Petar 
Dobrovic, az ember, művész, politikus, D. T. I. közlemé-
nyei), Pécs, 1968. 

4. Szabó Júlia: A magyar aktivizmus..., 39. o. 
5.1. m. 131. o.:„A Zenit kapcsolatot tartott az új vidéki 

magyar nyelvű aktivista lap, az Út munkatársaival is, 
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nyéka alá okádtuk bánatunkat" — írja kicsit ügyetlenül 
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17. Bácstopolyán ma Nagyapáti Kukac Péter néven 
képzőművészeti díjat ítélnek évente képzőművészek-
nek, kritikusoknak. 
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Konjovics Milán szombori festő, 14. o. 

22. Urbán János: A megbecsülés ünnepe — a 75 éves 
Oláh Sándor festőművész kiállítása. Magyar Szó, 1961. 
november 8. (Ez volt 0. S. első önálló kiállítása!); Han-
gya András meleg hangon beszélt: „A megbecsülés, a 
tiszteletadás szándékával vagyunk most itt..." 

23. Gajdos Tibor: Képzőművészeti élet Szabadkán a 
két világháború között, A szerző kiadása, Szabadka, 
1977, 29. o.: „...jellemző, hogy Szabadka művészbarátai 
és alkotói már 1923-ban felismerték a szervezettség 
szükségességét, a hatóságok és a társadalom iránti kö-
zös fellépés hasznosságát." 

24. Napló, 1931. december 12. (A művésztelep 1931. 
augusztus 10-én nyílt meg, attól a naptól az év végéig 
a sajtó gyakran tudósított) 

25. Sáfrány Imre: Fekete szalag ünnepi tárlaton (7 
NAP, 1966. április 29.): „...Tanulnunk kell a kemény 
Öregtől! Eletének példájából erőt kell merítenünk... 
Meg kell tanulnunk tőle a mesterség szabályainak tisz-
teletben tartását... És azt is meg kellene tanulnunk éle-
te példájából, hogy a tehetséget nem szabad aprópénzre 
váltani... de főleg azt kellene megszívlelni, hogy az éle-
tet az életmű igazolhatja. Nem kis tét az élet, de érde-
mes eljátszani úgy, ahogyan ó eljátszotta. Paklizás 
nélkül. A legelső ecsetvonástól a legutolsóig..." 

Sáfrány Imre (1928—1980), festő és író, a háború utá-
ni első években bátran ellenszegülő alkotó a szocialista 
realizmus dogmáinak. 

26. Farkas Béla, Levél, Napló, 1937. május. 
27. 1941. október 13-án késő este a száguldó villamos 

elé lépett. Farkas Béla és Oláh Sándor részt vettek a 
kecskeméti művésztelep 1913. évi képkiállításán (októ-
ber 26-ától november 13-áig), Sümegi György közlése: 
Hozzászólás, Vajdasági művészek a kecskeméti mű-



vésztelepen, HÍD, Újvidék, 9/1989, szeptember, 1084— 
1087. o. 

28. Dan, 1938. IV. 15.; A Bárányi Károlyról írt mo-
nográfiában (Fórum, 1974) az Ikarosz című szobor kap-
csán íija Bárányi Markov Zlata (Károly felesége): ,A 
szobrot a rendelő kívánságára az én leánykori nevem-
mel szignáltuk." Tudniillik a sajtóban megjelent fény-
kép alatt az volt olvasható: „Markov Zlata megláncolt 
Ikarusza". Az ismert szobrász tehát „álnéven" nyerte el 
a pályázatot és a kivitelezés jogát. 

29. Jugoszláv Magyar Újság, 1933. október 4. 
30. Schwarcer Gyula: Beszámoló..., Híd, 1934. szep-

tember, 5. sz. 
31. Szenteleky i. m. (Akácok alatt, 73. o.) 
32. Napló, 1938. október 11. 
33. Az első után, 1952-ben, több művésztelep létesült 

Vajdaságban: Bácstoplya, Becse, Zrenyanin (Ecka) stb. 
Nemsokára Jugoszlávia más részeiben „Vajdaság min-
tájára"; 1986-ban a címtár szerint (Adresar umetniÓkih 
kolonija i vajarskih simpozijuma Jugoslavije, Likovni 
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több mint 100 művésztelep. A művésztelepekről bőveb-
ben: Bela Duránci, Umetnicke kolonije, Subotica, Osvit 
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Jurecskó László 

MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZEK A 
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

NAGYBÁNYÁN ÉS FELSŐBÁNYÁN 

A nagybányai festészet története megismerésének 
egyik állomása volt az 1992 decemberében és 1993 ja-
nuárjában Miskolcon a MissionArt Galéria által rende-
zett és szervezett kiállítás, illetve a megnyitót követő 
tudományos konferencia. A Nagybányai Kolónia alapí-
tásának centenáriumát 1996-ban egy nagy kiállítással 
kívánja a Magyar Nemzeti Galéria megünnepelni, ahol 
remélhetőleg a romániai gyűjteményekben őrzött jelen-
tős műveket is bemutathatják, erre garancia a két or-
szág között létrejött megállapodás, valamint a már 
megalakult magyar-román szervezőbizottság. A mi 
miskolci kiállításunk ehhez a centenáriumi eseményhez 
kívánt adalékokat szolgáltatni. 

Kiállításunk, és az ez alkalomból kiadott: Nagybánya 
(Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig) cí-
mű könyv-katalógusunk új szempontokkal kívánta gaz-
dagítani az utóbbi időben nivellálódó Nagybánya-képet. 
Bár különböző monográfiákban, művészcsoportokról, 
szóló könyvekben, tanulmányokban a neósok szerepére 
a modern magyar festészet kialakulása szempontjából 
több magyarországi művészettörténész rámutatott és a 
Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán is képvi-
selve vannak ezen irányzat művei, de ilyen koncentrál-
tan, ilyen mennyiségben, újabban előkerült, felkutatott 
főművekkel és újra felfedezett festőkkel illusztrált kiál-
lításuk még nem volt Magyarországon. Ezt a szép anya-
got kívántuk a mozgalmat több oldalról feltáró 
tanulmányokkal jobb megvilágításba helyezni. 

Ami elmondható a neósokról az eddig egyáltalán nem 
voltjellemző a két világháború közötti nagybányai mű-



veszet történetének feltárása vonatkozásában. Bár Er-
délyben — néhány önzetlen művészettörténésznek kö-
szönhetően — megjelentek a Művésztelep és a 
Festőtársaság tagjai munkásságát feltáró monográfiák, 
amelyek árnyalták minek az időszaknak Nagybánya-
képét, de eddig ott sem jelent meg az időszakra vonat-
kozó történetet és stílusirányzatokat feltáró 
összefoglaló tanulmány. Az eddig elmondottak Erdélyre 
vonatkoztak. Sajnos a magyar művészettörténet — né-
hány elenyésző kivételtől eltekintve — egyáltalán nem 
foglalkozott a két világháború közötti nagybányai mű-
vészettel. Ennek — főleg politikai — okait mind a két 
világháború között, mind 1945 után ismerjük, de meg-
érteni teljes mértékben nem tudjuk. (Sajnos ugyanez 
vonatkozik a Trianon utáni felvidéki, kárpátaljai, vaj-
dasági és erdélyi művészet feldolgozására is.) Ezt a hi-
ánypótlást kívánta elkezdeni, és a további tudományos 
munkához alapot adni a miskolci kiállítás is, ahol Ma-
gyarországon szinte teljesen ismeretlen művészek eddig 
nem látott alkotásai kerültek a szakma és az érdeklődő 
közönség elé. Akiállításhoz kapcsolódó könyvben pedig 
a korszakra vonatkozó összefoglaló tanulmány mellett 
(Murádin Jenő tollából), kisebb tanulmányok foglalkoz-
tak néhány, e korszakban meghatározó egyéniség mű-
vészetével. Természetesen sem a könyvben, sem a 
kiállításon nem törekedhettünk a teljességre. Mégjó né-
hány művész életműve vár a feltárásra, sajnos az idő-
beli távolság és az életművek ellenőrizhetetlen 
szétszóródása miatt ez egyre nehezebb feladatot állít a 
kutatók elé. Bízzunk benne, hogy az 1996-os kiállításig, 
illetve a kiállításon ezeknek a feladatoknak a nagyré-
szét elvégzi a tudomány, de biztos vagyok benne, hogy 
ezután is marad még bőven téma az ezzel a területtel 
foglalkozó kutatók számára. 

A miskolci Nagybánya-kiállítás már fent jelzett — a 
sajtóban, kritikákban méltatott — érdeme volt az is, 
hogy rávilágított a nagybányaiság komplexebb értelme-



zésére. Szakított a: Nagybánya — plein air szemlélettel, 
megmutatta az itteni művészet sokarcúságát. Bemutat-
ta a Nagybányán élő, ott letelepedett művészek alkotá-
sain kívül az oda csak néhány alkalommal eljáró, az 
iskolában, vagy az iskolához kötődően, de rajta kívül, 
illetve az iskolától teljesen függetlenül alkotók néhány 
jellemző festményét. Ez adta az ötletet, hogy rámutas-
sak a két világháború közötti nagybányai és magyaror-
szági művészet illetve művészek kapcsolatára. 

Ha végignézzük a Nagybányai Művésztelep közel fél-
évszázados történetét, akkor megállapíthatjuk, hogy 
két időszak kivételével a résztvevők aránya egyértelmű-
en a magyarok felé billen el. E két időszak közül az első 
a Hollósy által fémjelzett időszakra, azaz 1896 és 1901 
közé esik. Ekkor igen sok külföldi nqvendék — elsősor-
ban a müncheni Hollósy Iskola tagjai — jött le Nagy-
bányára, tanult, alkotott itt. Azonban erre az időszakra 
is jellemző, hogy a vezető egyéniségek, mesterek ma-
gyarok voltak, ez alatt nemcsak az öt vezető tanárt ér-
tem, hanem a hozzájuk csatlakozó, kiállításaikon velük 
együtt szereplő jelentős magyar művészeket is. 

A második időszak a két világháború között volt, ami-
kor román határozat alapján a bukaresti és iasi Képző-
művészeti Főiskola tanítványai nyári gyakorlatukat itt 
is tölthették, ez 1922 és 1929 közé tehető. A vezető sze-
rep ebben az időszakban is a magyarok kezében volt. 
Jól tanúskodnak erről Réti István könyvének megálla-
pításai is: „A kolónia és az új uralom közötti viszony a 
húszas évek nagyobb részében, majdnem egy évtizedig 
békés volt. A két akadémai, a Bukaresti és a Iasi-i, 
rendszerré tette — egészen 1930-ig — növendékeik 
nyaraltatását Nagybányán, minden évben mintegy 30— 
45 között váltakozott a szabadiskolában a számuk. A 
regátból az ösztöndíjasokon kívül is több-kevesebb lá-
togatója volt az iskolának. Ezek a román növendékek 
tisztelték és nagyrabecsülték Thormát és amikor négy 
nyáron át (1922—23—24 és 26-ban) felváltottam ót fá-



radságos munkájában, tisztelettel és hálásan fogadták 
az én korrigálásom is. Mindketten tolmáccsal korrigál-
tunk. Ezekben az években — 1922 és 1929 között — 
igen sok magyar növendék jött át Magyarországról, út-
levélnehézségeket nemigen támasztottak akkor ez el-
len. Erdélyből is számos magyar látogatta évről évre az 
iskolát. A festőiskolában teljes békességgel érintkeztek 
egymással és dolgoztak együtt a magyarok és románok, 
legalábbis nem hallottam soha semmi kellemetlenség-
ről, torzsalkodásról köztük." Ez az idézet is jól rávilágít 
a nagybányai korabeli viszonyokra. 

Témánk szempontjából természetesen a Magyaror-
szágról Nagybányára átment, és ott tanuló, illetve al-
kotó művészek érdemelnek figyelmet. Feltárásukban 
nehézséget jelent, hogy Réti könyvében csak 1922-ig 
sorolja fel az iskolán kívül dolgozókat. Nyilvánvaló, 
hogy ők azok, akik már festészeti szempontból egy bi-
zonyos szintet elértek, tovább már nem volt szükségük 
az iskola védőszárnyaira. Problémát okoz még az is, 
hogy Réti nem említi a Felsőbányán dolgozókat a név-
sorban, pedig köztük is jelentós egyéniségeket ta-
lálhatunk. Ezt a hiányt pótolja a miskolci 
Nagybánya-kiállításhoz kiadott könyvünkben Murádin 
Jenő táblázata (99—101. lap), amelyik felsorolja a két 
városban dolgozó művészeket. Emellett közvetett bizo-
nyítékokra kell támaszkodnunk, így elsősorban fotók, 
újságcikkek és főleg az itt készült festmények alapján 
következtethetünk az itt alkotókra. 

A legfontosabb tisztázandó probléma az, hogy kit 
vagy kiket érthetünk magyarországi festők alatt? Mi-
lyen kritériumok alapján dönthetünk erről? Termé-
szetesen ennek a kérdésnek a megítélésénél 
elsődlegesnek az állampolgárságot, illetve a jellemző 
tartózkodási helyet kell alapul vennünk. Talán a leg-
eklatánsabb példa erre a már többször említett Réti Ist-
ván személye. Réti Nagybányán született és nagyon 
nagy szerepe volt a telep létrehozása és fennmaradása 



szempontjából. Mint az idézetből is kitűnik, a két világ-
háború között is visszajárt Bányára, azonban ebben az 
időszakban már nem tekinthető bányai művésznek. 
1914-ben kinevezték a budapesti Képzőművészeti Fő-
iskolára tanárnak, így állandó lakhelye a magyar fővá-
ros lesz, nyilvánvaló, hogy az impériumváltás után 
állampolgársága is magyar. Nehezebb a helyzetünk 
Pirk János státusának a meghatározásánál. A fiatal fes-
tő Szatmáron nagyapjánál éli meg a váltást, azonban 
tanulmányait Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán 
végzi, így miután román állampolgárságát is elveszti, 
nem tudja meglátogatni — adminisztratív okok miatt 
— a haldokló nagyszülőjét 1924-ben. Talán ezek a leg-
jellemzőbb példák, amelyek indokolják ezen tanulmány 
címválasztásának nehézségét. 

Mint Réti is említi, 1922-től egyre több magyarorszá-
gi tanítványa dolgozott a telepen. Ezek nagyrészének 
azonban nagyon nehéz a kilétét felderíteni. A névsorban 
szereplők közül például az 1922-es évben egyetlen neve 
sem található meg magyar művészeti lexikonokban, 
vagy kézikönyvekben. így reméljük, művészetük felku-
tatása még további munkálatokat igényel. Ennek meg-
felelően előadásom azon néhány jelentős művész 
személyére és műveire kell redukálnom, akiknek nagy-
bányai, vagy felsőbányai korszakának alkotásai ismer-
tek voltak, vagy az utóbbi időszakban váltak ismertté. 

A sort feltétlenül Réti Istvánnal kell kezdenem. In-
dokolja ezt személye, a nagybányai festészet létrejötté-
ben és fennmaradásában betöltött szerepe, irodalmi 
munkássága is. Réti, akit az I. világháború, valamint 
az impériumváltás másfél évre teljesen elszakított 
Nagybányától, 1921-ben tér vissza újra a városba és 
1922-ben az iskolához. Még az 1912-es alapszabálynak 
megfelelően, ekkor felváltja Thormát a korrigálásban. 
Erre az alapot Iványi Grünwald, majd Ferenczy Károly 
kiválása adta: „Thorma körülbelül 1910 óta, a kolónia 
szervezettségétől fogva került szorosabb kapcsolatba az 



iskolával. 1915 után Ferenczy kiválása és az én buda-
pesti főiskolai lekötöttségem új munkabeosztást tett szük-
ségessé az iskola vezetésében. Ezután nem évenként, 
hanem félévenként váltottuk fel Thormával egymást. Én 
szükségszerűleg az iskola nyári idényében korrigáltam, 
amely rövidebb ideig tartott, de nagyon népes volt, míg 
Thorma a gyérebb látogatottságú hosszabb évrészben ve-
zette az iskolát és egész évben, nyáron is a telep anyagi 
ügyeinek intézését." — írja Réti a már idézett monográ-
fiájában. 

Ez a gyakorlat állt vissza Réti 1922—24 évekbeli és 
1926-os nagybányai munkálkodása idején. Rétinek — aki 
Hollósy távozása után — talán a legjobb pedagógus volt, 
ekkori nagybányai oktató tevékenységéről keveset tudunk. 
Lényegesebbek ennél Nagybányán készült képei. Réti, aki-
nek ekkori tevékenységét egyre jobban lefoglalta a Főiskola 
reformjának a kidolgozása, valamint ottani oktató tevé-
kenysége, Nagybányát alkotói mentsvárának tekintete. 
Igazán sohasem vált budapesti, vagy más magyarországi 
táj festőjévé, mindig visszatért Nagybányára, az ottani jól 
ismert táj motívumaihoz, témáihoz. Különösen a húszas 
évek elején erősödik fel újra tájképfestészete, amelynek leg-
szebb példája a Klastromrét című 192l-es alkotása. Stílu-
sában igazán nem különbözik Réti korábbi plein air 
kompozícióitól. Témabeli újítást jelent munkásságában a 
két „Holdas vízparti táj" című, 1923-ban festett képe, amely 
igénytelenségével, csak néhány színfoltjával, vizén megcsil-
lanó vörös reflexeivel érdekes színfolt a mester életében. 
Ebben az időszakban festi nagy aktos kompozícióit, talán 
Thorma témáinak hatásaként is. Ezek egyértelműen 
visszautalnak a századelő szecessziós-szimbolista temati-
kájára, formavilágára. Nem sorolhatók a mester főművei 
közé. Egyáltalán a húszas évek közepétől készült nagybá-
nyai (de más helyszíni) képein egyértelműen festői ha-
nyatlásának jegyeit vehetjük észre. Kompozíciói kevésbé 
igényesek, rajza sokszor elnagyolt, ugyanakkor nem 
összefoglaló festékhasználata, színei egyenetlenek. 



Réti Istvánnak a két világháború közötti Nagybánya 
érdekében kifejtett tevékenysége vitathatatlan. 1927, 
Thorma leköszönési éve után hivatalos kapcsolatai 
Nagybányával megszűntek, magánszemélyként alkotja 
egyre változóbb színvonalú, egyre kisebb számú műveit 
a városban. Ugyanakkor intenzíven dolgozik Nagybá-
nya monográfiáján, amelynek kiadását sajnos nem él-
hette meg. 

A továbbiakban két olyan művészről kívánok szólni, 
akik művészeti pályája elindításában jelentős része volt 
Nagybányának, az iskola növendékei voltak és meg-
szűnte tve-megőrizve kapcsolódtak a nagybányai hagyo-
mányokhoz. 

Pirk János szegény, hányatott életű fiatalemberként 
1921 nyarán jutott el először Nagybányára, ahol rövid 
egy hónapot töltött. Az itteni élmények azonban örök 
nyomot hagytak életében és véglegessé tették elhatáro-
zását, hogy művészi pályára lép. A következő évben még 
visszatért a városba, majd 1925-ben is itt tölti a nyarat, 
ugyanúgy mint 1932-ben és 1933-ban. Közben 1925-tól 
33-ig elvégzi a Képzőművészeti Főiskolát, utána több 
évig visszatér szeretett városába. 1936—37-ben a római 
Collegium Hungaricum ad helyet az ösztöndíjas mű-
vésznek, nagyon rövid időre kerül az új klasszicisták 
táborába, ennek a stílusnak a formajegyei későbbi nagy-
bányai képein alig érződnek. 

Pirk János művészete abban tér. el leginkább a ha-
gyományos nagybányai elvárásoktól, hogy ő elsősorban 
alak, vagy mozgásfestó, képein a táj — néhány kivétel-
től eltekintve — csak háttérül szolgál kompozícióihoz. 
A festő mindig a látványból indul ki, azonban a látvány-
elemeket átértelmezi. Széles, indulatos ecsetvonásaival, 
mozgalmas kompozícióival túlmutat az első generáció 
szemléletén, képeinek tartalmi, érzelmi túlfűtöttsége 
sokszor az expresszionizmushoz kötik. Témái közül ki-
emelt helyen szerepel a munkaábrázolás. Különösen az 
aratáshoz kapcsolódó képei ismertek. A miskolci kiállí-



táson egy összefogott kompozíciójú, dekoratív körvona-
lakkal határolt, 3 mozgásfázist tükröző képe szerepelt. 
Újabban nagybányai és magyarországi gyűjtemények-
ből előkerült képei szintén a munkaábrázolással foglal-
koznak. Kis méretű Aratók című képe, a kaszálás 
ritmusát adja vissza, izzósárga, vastagon felvitt festék-
rétegek segítségével. Monográfiájában is reprodukált 
Fahordás Nagybányán című alkotása szintén az ex-
presszionizmushoz köti művészetét. Szociális beállított-
ságú képein kívül a most előkerült Pipacsos önarcképe, 
finom, kicsit ironikus, dekoratív lírai alkotás. 

Boldizsár István egyike volt a leghűségesebben Nagy-
bányára járó művészeknek. Először 1918-ban, a buda-
pesti Képzőművészeti Főiskola katonanövendékei 
számára rendezett tanfolyam keretében került el Nagy-
bányára. Erre így emlékszik vissza: „A mai festőnem-
zedék nemigen tudja már elképzelni, milyen nagy 
élmény volt akkoriban egy fiatal festő számára a Nagy-
bányával való találkozás. A gyönyörű vidék rabul ejtette 
az érkezőt, tájában minduntalan a nagybányaiak képe-
inek a motívumait kereste az ember, s a város is piros 
réztornyával, a Zazar partjával, a Kőhíddal mintha is-
merős lett volna számára... Mestereink a délelőtti mun-
ka végén avval biztattak bennünket, hogy menjünk ki 
a természetbe festeni... Mosolyogva találgatták az öre-
gebbek, vajon hová megy az újonnan jött ifjú piktor fes-
teni. A három közkedvelt motívumot számozottan 
emlegették: az első számú motívum a nagybányai vá-
roskép volt a Klastromrétről nézve, a másik a Zazar-
parti táj, a harmadik a híd környéke. Természetesen a 
legszembetűnőbbet választottuk ki, úgyhogy délután a 
Zazar partján egymást érték a festőállványok..." 

Ezen meghatározó élmény után 1919-ben az iskolán 
kívül, 1920—21-ben újra az iskola keretei között, majd 
1922-tól újra az iskolán kívül dolgozott 1925-ig. 1928-
tól ismét visszatért Nagybányára és több nyarat töltött 
itt. Művészete kialakulása szempontjából döntő hatású 



volt az első évnek nemcsak a Nagybánya-élménye, a 
korrigáló két mester, hanem az ekkor itt tartózkodó mű-
vészek is, akik egyben művészetének két pólusát is jel-
zik. 1918-ban itt dolgozott Pais Goebel Jenő, Szőnyi 
István, Mund Hugó, Pászk Jenő, Gráber Margit, Perl-
rott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor, valamint Mikola And-
rás is. Különösen az elsővel és az utolsóval kötött 
barátságot. Szőnyi példája inkább a kibontakozó új 
klasszicizmus felé irányították figyelmét, amelyre a hú-
szas évek elején és közepén főleg Felsőbányán festett, 
elsősorban a zöldekre és barnákra, valamint árnyalata-
ikra építő, húsos, plasztikus tájformálás a jellemző. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a hatást erősítették a húszas évek 
közepén Felsőbányán tartózkodó művészek — főleg 
Aba-Novák Vilmos és Patkó Károly is — akikről később 
kívánok szólni. Boldizsár azonban sem formaadásában, 
sem színhasználatában, sem témaváltozásában nem ju-
tott el az előbb említettekig, számára mindig a látvány 
volt az elsődleges, nem jutott el az előbbiek esztétikai, 
filozófiai mélységéig. Ennek megfelelően aztán a húszas 
évek végén, a harmincas évek elején újra visszatér az 
oldottabb, festőibb, a világosabb, élénkebb színeket 
használó tájábrázoláshoz, amelynek nagyon jó példáját 
adta a miskolci kiállításon bemutatott Felsőbányai táj 
című kompozíciója, amely azonban tanúskodik Ziffer 
Sándor hatásáról, valamint a neós előképek átértelme-
zéséről is. A harmincas évek közepére Boldizsár palet-
tája teljesen kivilágosodott, festésmódjában pedig egyre 
inkább közelített a Mikola András által használt szál-
kás modorhoz. Rövid kitérő után visszatért a plein air 
által alapvetően meghatározott témákhoz és stlílushoz. 

Boldizsár személye már átvezet egy eddig még nem 
kellóképpen tárgyalt helyszínhez és a hozzákapcsolódó 
festőkhöz. A helyszín Felsóbánya és a festők Aba-No-
vák Vilmos és Patkó Károly, valamint a hozzájuk kap-
csolódó, illetve stílusukban alkotó művészek. Sajnos a 
két festő — főleg Aba-Novák — felsőbányai korszaka, 



eddig művek hiányában is nem volt megfelelően re-
konstruálható. Elsősorban közvetett bizonyítékokra 
kell építenünk. Ezek közül az egyik legfontosabb a mis-
kolci Nagybánya-kiállítás alkalmából megjelent Nagy-
bánya-könyvben is közölt fotó, amely Aba-Novák és 
Patkó mellett, a nagybányaiak közül szintén kirekesz-
tett Nagy Oszkárt ábrázolja Felsőbányán, valamint a 
Tersánszki Józsi Jenő regényében a Félbolondban kö-
zölt rajz, amely szintén Patkóékat ábrázolja. 

Aba-Novák Vilmosnak sajnos bizonyíthatóan Felső-
bányához kötődő festményei közül csak egyet ismerünk, 
nagybányai magángyűjteményben. A kép bizonyára 
1924-ben készült, álló formátumú, egy patak partján 
mosó asszonyokat ábrázol. A kép jól rávilágít az ún. 
neoklasszicizmus stílusjegyeire, amelynek gyökerei, 
ugyanúgy, mint a neósoké szintén Nagybányára vezet-
hetőek részben vissza, amelyet Szőnyi István 1917-ben 
készült Kettős arckép című képe is bizonyít. Ez a kép 
lesz a kiindulópontja és példája is a fent jelzett izmus-
nak, egyben bizonyítéka is, hogy az ún. Római Iskola 
stílusának gyökerei nagyon mélyre nyúlnak, illetve ere-
dete hosszú időre vezethető vissza. Aba-Novák Vilmos 
képén ez a beállított, kissé kimódolt, szcenikus ábrázo-
lás még nem figyelhető meg. A plasztikus formákkal 
jelzett háttér, valamint anyagszerű patak vizéban 
asszonyok mosnak. Testük felépítése sommás, kissé ge-
ometrizáló, ugyanakkor térbeliségük kifejezetten ki-
emelt. Másik, Nagybányához, Felsőbányához köthető 
képe a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán sze-
replő Fahordó c. alkotása. Különlegességét az is adja, 
hogy a miskolci kiállításon látható volt egy pandanja, 
amelyet a kis tehetségű Fonó Lajos készített. Elrende-
zésében, tájaival, dombjaival, egével, alakjaival, szinte 
megegyezett Aba-Novákéval, természetesen festői kva-
litásában lényegesen eltér tőle. Nem tudta azt a formai 
összefogottságot, amely különösen Aba-Novák lombko-
ronáiban nyilvánul meg, elérni. A vastagon felvitt, szí-



nes, plasztikus festékréteg csúcsfényekkel és lazúrokkal 
való megmozgatása, a bravúros vonal vezetésű rajz, 
egyáltalán egy mozdulataiba dermedt állandóságot su-
gárzó festmény értékeivel vetekedhet. Elképzelhető, 
hogy Aba-Novák 1925-ös Kettős arckép (a művész és 
felesége) szintén felsőbányai korszakának a terméke, 
ugyanúgy, mint a Fény c. 1924—25-ös alkotása, ahol a 
jellegzetesen nagybányai tájba, az ezen a vidéken hasz-
nálatos szalmakalappal fedett fejű munkásokat látha-
tunk. Aba-Novák felsőbányái korszakának felderítése 
a magyar művészettörténet nagy feladata, ebben a ta-
nulmányban nyilván erre nem is vállalkozhattam. 

Patkó Károly festészetét nagybányai és felsőbányai 
korszakáról fennmaradt és eredetüket biztosan megál-
lapítható képei alapján sokkal jobban tudjuk rekonst-
ruálni. Patkó 1924 és 26 között tartózkodott a két 
városban. Nagybányához való tartozását reprezentálja 
az 1924—es nagybányai kollektív kiállításon való rész-
vétele is. Aba-Novák és Korb Erzsébet közvetlen barát-
jaként stílusukhoz közel álló festészetet hozott létre. 

A kiállításon szereplő Házak a völgyben című képe 
hasonlít Aba-Novák előbb említett képeihez. Ugyanak-
kor Patkót sokkal inkább jellemzi a nagy zsíros, vastag 
rétegekben felvitt festékhasználat, amely a kép elérni 
kívánt plaszticitását fokozza. Képén jól elkülönülnek az 
elő-, közép— és háttér részei, klasszikus perspektívát 
használ a festő jelzésükkor. A kép hátterének nagytö-
megű, a zöld kevés árnyalatával festett dombjai előtt a 
világos zöld alapból a középtérben egy kevésbé kubusos, 
a háttérbe jobban belemosódó házacska látható. A hát-
tér tömbszerűségét, kötött formarendszerét az előtérbe 
balra és jobbra állított teljesen plasztikus, kubusos fel-
építésű házak törik meg. Ez a kubusosság azonban a 
festőnél nem jelent konstruktivizmust, vagy geometra-
lizálódást, ugyanis a vastagon felvitt alapréteget a zöl-
dek, a lilák, a sárgák, a vörösek lazurosan felvitt 
színeivel bontja, mozgatja meg. A kép felfogásában elő-



hírnöke lehet az ún. árkádiai képeknek. Patkó ilyen jel-
legű képe a Kiscelli Múzeum tulajdonában lévő Fürdőző 
nők című festménye is. Ebbe a kategóriába sorolható a 
nemrég budapesti magángyűjteményben feltűnt Ádám 
és Éva című alkotása is. Bizonyára a festő a tájképein 
is megfigyelhető statikusságot kívánta oldani alakos 
kompozícióival, ugyanakkor kapcsolódott a századelő — 
főleg szimbolista-szecessziós, de avantgard törekvései-
ben is megnyilvánuló — kedvelt témáihoz. Patkó plasz-
tikus, mozgásba dermedt hibátlan rajzú, csúcsfényekkel 
és lazurokkal modellált meztelen férfi és női testei egy-
fajta panteisztikus felfogást sugároznak, a természet és 
az emberi test teljes összetartozását. 

A fent említett két festőn kívül még a fenti kategóri-
ába sorolható Korda Vince is, aki 1922 és 1924 között 
dolgozott Felsőbányán Patkóék mellett. A kiállításon 
szereplő Fürdőző fiúk című képe még bizonytalan lépé-
seit tükrözik. Az aktok rajza nem eléggé biztos, testük 
és a háttér jelzése sokkal elnagyoltabb, festőibb, kevés-
bé plasztikus. A katalógusban szereplő — sajnos a ki-
állításra kölcsön nem adott — Interieur с. képe sokkal 
kiérleltebb, összefogottabb, stílustisztább. 

Ha az eddigiekben azt vizsgáltuk, hogy a nagybányai 
festészet milyen hatással volt különféle magyarországi 
alkotókra, akkor a felsőbányai „újklasszicisták" eseté-
ben ezt a folyamatot meg kell fordítanunk. Egyértelmű-
en kimutatható, hogy a nagybányai festők közül kik 
kerültek időlegesen, viszonylagosan hatásuk alá. Első-
sorban Jándi Dávid, Mund Hugó, Mein József és Pászk 
Jenő esetében kimutathatók a stílusrokonságok, azon-
ban mindegyikük stílusa sajátos módon, különbözően 
asszimilálja Aba-Novákék vélt, feltételezhető hatását. 

Végül olyan festőkkel kívánok foglalkozni, akik a ma-
gyar modern festészet szempontjából meghatározó 
egyéniségek voltak. Közülük az első, Perlrott Csaba Vil-
mos festészete már igen korán, 1903-tól összefonódott 
a nagybányai művészettel. Perlrott tagja volt az első 



forradalmi nemzedék, a neósok mozgalmának. Korai, a 
kiállításon is szereplő, elsősorban a vadak hatását tük-
röző képei után figyelme egyre inkább a képszerkesztés 
és a formák felbontása felé fordult, Cézanne hatására. 
Az 1910-es években kubisztikus alkotások kerültek ki 
a keze alól. 1920 és 23 között feleségével Gráber Mar-
gittal Németországban élt. Ekkor került előtérbe művé-
szetében a szerkezeti elem, a kubisztikus szemlélet, 
azonban mindezt áthatotta egyfajta különleges ex-
presszív hatás is. 1924-ben tért vissza hosszú idő után 
először Nagybányára. Perlrott kompozíciói elkészítésé-
nél elsősorban Cézanne hatása alatt állt, ugyanúgy 
mint példaképe, ő sem tudott elszakadni a látványtól, 
ezt bizonyítja a kiállításon is szereplő Nagybánya (MNG 
tulajdona) című képe is, amely a látványt egyszerűsíti, 
főleg a házak és a kerítések vonatkozásában geometri-
záló, azonban a természeti elemeket, így a fákat, hegye-
ket, valamint az eget eltérő módon kezeli, az 
egyszerűsítés ezeknek az esetében is megfigyelhető, 
azonban ez kisebb mértékű. A kubizmus leegyszerűsí-
tett színhasználatával szemben sokkal erősebben érvé-
nyesülnek képén az élénk színek, a rajzosságot szinte 
kiegyenlíti a festőiség. A látványt hagyományos pers-
pektívával ábrázolja, a térbeliség teljes mértékben ér-
vényesül. Talán nem állunk távol az igazságtól, ha ezen 
a képén Aba-Novák és Patkó stílusának jegyeit véljük 
felfedezni, így keletkezését talán Perlrott 1924-es nagy-
bányai tartózkodásához kell kötnünk. Ez év után 
hosszabb párizsi tartózkodás következik a festő életé-
ben, de 1927-ben újra visszatér a városba és a 30-as 
év kivételével itt is tartózkodik és alkot 1932-vel bezá-
rólag. Ekkori tevékenységéről több tájképe és csend-
élete, valamint aktos kompozíciója tanúskodik. 
Jóformán ebben a három témában alkotott csak. Csend-
életei közül kiemelkedik a most előkerült nagyméretű 
„Csendélet kecskelábas asztalon" című tempera festmé-
nye, amely a cézanne-i szerkezetességet kívánja egyez-



tetni a kubizmussal, valamint egyfajta nagybányai fes-
tőiséggel. Perlrott festménye — amely ebben az időszak-
ban az általa egyre inkább nagy kedvvel használt 
tempera technikával készült — egyaránt épít a síksze-
rűségre és a térbeliségre is. A teáskancsó szinte síkra 
feszített, ugyanúgy, mint a tányéron és a gyü-
mölcstartóban levő almák is, síkszerű az asztalterítő 
kék tónusú része is. Ugyanakkor utóbbi fehér drapéri-
ája már a fény-árnyék hatások alkalmazásával teljesen 
térbeliség érzékeltetésére törekszik, ezt fokozzák a tá-
nyérok és tálak is. A háromszögű kompozíció hangsúlya 
kissé balra csúszik, ezt egyensúlyozza ki a jobb oldalon 
a nagy felületű, kékes, lilás árnyékokkal modellált asz-
talterítővel a festő. A kép kettősségét fokozza még a 
festésmód is, alig modellált, egységes színfelületekkel 
szemben, érzékenyen festett megmozgatott felületek 
állnak. Két hatás, a kubizmus és a cézanne-i posztim-
presszionizmus közül az arany középutat, a kettő 
összeegyeztetését vállalja a festő. Cigánylány-aktos ké-
pein már előtérbe kerül a dekorativitás, a szerkezetes-
séget inkább a konstruálás váltja fel. Perlrott, aki ars 
poeticájában vallja, hogy a természettel sohasem szakí-
tott, de azt a ráción keresztül átszervezni kívánta, kü-
lönösen Nagybányán készült tájképein a 
látványelemnek mindig előnyt biztosított, mégis műve-
ivel a magyar avantgard egyik legfontosabb két világ-
háború közötti alkotója volt. 

Gráber Margit, aki 1929-ig Perlrott felesége volt, el-
kísérte férjét németországi, párizsi útjára is, de Nagy-
bányára is követte 1924-ben és 28—29-ben, majd 
1931-ben már egyedül kereste fel a várost. A ma is élő 
művész nagybányai korszakával sajnos csak rajzain ke-
resztül alkothatunk képet. A kiállításon szerepelt A 
Nagybányai piactér szénrajza a németországi werthei-
mi képeihez köthető szorosan. A formák leegyszerűsí-
tettek, kubizálók, ugyanaz az elv érvényesül az 
épületek, a természeti környezet (a fák és hegyek), va-



lamint a tárgyak, emberek és állatok rajzában. A leegy-
szerűsített formarendszerű kép jól adja vissza a kisvá-
ros vásárának a hangulatát. 

Az utolsó festő, akivel foglalkozni akarok a századelő 
nagy újítója, a kubizmus felé kacsingató Kmetty János. 
О 1924-ben, márkiforrott művészként érkezik a város-
ba, ahová visszatért 1929—32-ig. Az első tartózkodásá-
ról nem maradt ránk kép, feltételezhető, ez csak egy 
rövid és gyors ismerkedés volt a várossal. Annál több 
festmény maradt ránk a húszas évek végéről és a har-
mincas évek elejéről. Meglepő, mennyi sok városképet 
készített a festő nagybányai tartózkodása során. Való-
színű, hogy a város, a táj adottságai őt is elbűvölték és 
lehetőséget adtak formanyelve változtatására. Erről Ko-
valovszky Márta így ír tanulmányában: „Ebben az át-
meneti, oldottabb periódusban, mely még a harmincas 
évek elején is tart, az alak és tájmotívumok is új vetü-
letben jelennek meg. Nem csupán a temperában vagy 
az akvarelleken tűnik fel a könnyed, majdnem lazúros 
festés — mint például egy nagybányai részletet ábrázoló 
lapon, mely szinte a semmiből, megfoghatatlan fényké-
vékből, levegőoszlopokból hívja elő a tárgyi világ jelen-
ségeit —, a sűrűbb, nehezebb anyagú olajkompozíciók 
is ilyen derengő, áttetszően vékony síkelemekből épül-
nek fel." Ez a síkból való építkezés, illetve síkokra való 
szabdalás jellemezte Kmettynek a miskolci kiállításon 
is szereplő Nagybányai utca című képét. Különösen ér-
dekes ebből a szempontból a református templom ha-
rangtornyának, az oldalainak a kiterítése, az egész 
arányrendszer megnyújtása, geometriai gotizálása. 
Mindez vonatkozik a templom arányaira, de ugyanúgy 
az előtér két alakjára, vagy a középtér fáira. Ez utób-
biak nyújtott legömbölyítésükkel a geometrikus alakza-
tok összességét oldják, játékosabbá teszik. Ennek a két 
formarendszernek, a kubusos és a körre épülőnek, má-
sik két szép példája a kiállításon szereplő Városrészlet, 
illetve Tájkép című alkotás. Különösen az utóbbi — ak-



varell technikája miatt is — Kmetty belső érzékenysé-
gének, foltokban, színekben való gondolkozásának szép 
példája. 

Sorolhatnánk még a példákat Kmetty nagybányai 
korszakából, hiszen majdnem minden jelentősebb ma-
gyar közgyűjteményben megtalálhatók ennek az igen 
tevékeny időszakának a képei. Ennek a termékenység-
nek, Kmetty személyének, tekintélyének is köszönhető-
en a Nagybányai Festők Társasága — egyedüli 
magyarországiként — tagjai sorába választotta a festőt. 
Ez annak a kiállításnak is volt köszönhető, amelyet a 
Nagybányán tartózkodó, jelentős festői múlttal és te-
kintéllyel rendelkező festők: Kmetty, Perlrott Csaba 
Vilmos és Mattis-Teutsch János 1931. augusztus 15— 
17-én rendeztek Nagybányán. Ez a kiállítás nyilvánva-
lóan megmutatta a neósokkal kezdődő nagybányai 
progresszív festészet erejét, hatását ki lehet mutatni az 
ekkori nagybányai festészet újító szellemű művészeinek 
alkotásain. 

Mint a fenti példák is bizonyítják, a viszonylagos po-
litikai elzártság idején is élénk kapcsolat volt a magyar-
országi és nagybányai művészek között, ez 
természetesen termékenyen hatott mindkét csoport mű-
vészetére. Ez is bizonyítja, hogy a földrajzi elhatároló-
dás után is a nagybányai művészetet a magyar 
művészettörténet szerves részének kell tekintenünk. 



Szabó Lilla 

A KASSAI KÉPZŐMŰVÉSZET 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

1919-től, az addig heterogenitásban is egységes ma-
gyar képzőművészet elvesztette központi (elsősorban 
budapesti) „szervezettségét", a mai napig a széttörede-
zettség, a leválasztottság, elfelejtettség szomorú képét 
jelezte az elcsatolt területek művészetét illetően. Az 
1945 utáni magyarországi képzőművészeti életre és 
még inkább a művészettörténetre elmondható, hogy 
egyszerűen idegennek tartotta, mert külföldinek minő-
sítette az elcsatolt területek képzőművészetét. Másrészt 
viszont, ha mégis a hazai művészet felől közelített a 
kérdés felé, a provincializmus kimondott-kimondatlan 
jelzővel illette az egy-egy alkalommal feltűnő kiállítá-
sokat. Ugyanakkor az egész kérdést komplex módon te-
kintve, a környező országok magyar képzőművészei két 
szék közé estek abban az értelemben is, hogy az adott 
ország képzőművészetének megtűrt perifériájára szo-
rultak. így Brogyányi Kálmán a „Festőművészet Szlo-
venszkón" című tanulmánya elé írt előszavának 
megállapításai 1931 óta napjainkig elmondhatók: „A 
művészet soha még a fejlődés során nem volt ennyire 
széttagolt, önmaga kifejezéseiért küzdő. A közönség so-
ha eddig még nem volt ennyire szétzilált, kusza, biztos 
talaj nélküli, mint ma. A társadalom, a mai helyzetében, 
a belső és gazdasági válságok óráit éli. Ebben a nyug-
talan, kaotikus korban a művészet is hasonló az élethez, 
amelynek harmóniáját, egyensúlyát keresi." 

A jellegzetesen nudli alakú Felvidék geográfiai, va-
lamint történelmi meghatározottságánál fogva, mindig 
is három központi várossal rendelkezett. Ezek: a szom-
szédos Ausztria és Trianonig a magyar országos hiva-
talok által meghatározott Pozsony, az egységesen 



magyarlakta termékeny Csallóköz, Komárom főváros-
sal, és a keleti, ipari-kereskedelmi végvár, Kassa. 

A Trianon utáni felvidéki magyar képzőművészet 
legaktívabb helye éppen e legtávolabb fekvő város volt 
a két világháború közötti időben. Sem az 1884-ben 
alakult pozsonyi „Képzőművészeti Egyesület", sem a 
komáromi „Jókai Egyesület" szépművészeti szakosz-
tálya, sem pedig az 1920-ban Skutecky Döme pártfo-
gásával alakult Besztercebánya székhelyű „Képző-
művészeti Egyesület" nem tudott olyan hathatós kép-
zőművészeti életet elérni a leszakadás után, mint 
Kassa és az 1898 óta ott működő Kazinczy Társaság. 
Kassa egyrészt, illetve részben kiesett Pozsony kul-
turális életét is meghatározó következetes szlovák tö-
rekvésekből, s ilyen értelemben meg tudta őrizni 
némiképp elszeparált függetlenségét, s képzőművészeti 
életére elmondható öntörvényű fejlődését. Másrészt pe-
dig az itt élő képzőművészeknek nem kellett szembe-
sülniük azzal a komáromi területkört meghatározó 
légkörrel és létviszonyokkal, melyről Brogyányi így 
szólt Harmos Károllyal kapcsolatban: „Talán benne do-
kumentálódik legjobban a kisváros lenyűgöző, fojtó ten-
denciája, mely egyetemesen jellemző egész 
Szlovenszkóra. A közkultúra alacsony volta a tudomány 
és a művészet síkjain. Kultúrintézmények hiánya, mely 
magasabbfokú igényeket ki tudna elégíteni. Ennek kö-
vetkezménye a szlovenszkói művészet analizálatlan vol-
ta. A művészek jórésze, tisztán ösztöneire bízva, 
analizálatlan és kulturálatlan. Festészeti kultúra nél-
kül képtelen lehiggadni. Zavarosságában megdöbbentő 
módon vergődik, a legtöbbször elhull. Akisváros meleg-
sége, közvetlen családias érdeklődése erősen költögeti, 
életre hívja a tehetségeket. Mikor azok már kibontakoz-
tak, nem tud már tovább sem megértéssel, sem anya-
giakkal, sem művészeti kultúrával szolgálni. A művész 
belevész önmaga kitisztulatlanságába és a kisváros 
megfojtja." 



De a legfontosabb tényező, hogy Kassa már a század-
fordulóra rendkívül jelentős, olyan belterjes képzőmű-
vészettel rendelkezett, ami a főváros, Budapest előtt 
sem volt ismeretlen. A kassai, Kassa környéki művé-
szek mindig jelen voltak az országos tárlatokon, s a vá-
ros magán-festőiskoláiból (Belágh József építész, festő, 
grafikus, Klimkovics Béla festő, 1865-ben Müllner, 
Stadler) kikerült, majd Budapesten megfordult, illetve 
letelepedett művészek is erősbítették a város országos 
képzőművészeti életben való jelenlétét. Ezen tényezők 
áttekintésével nyerhetünk tiszta és viszonylag pontos 
képet Kassa két világháború közötti képzőművészeti 
életéről. 

A XIX. század közepétől, kb. a nyolcvanas évekig tar-
tó bécsi orientációt Belágh Józseftől a Klimkovics család 
tagjainak tevékenységén tapasztalhatjuk. A XIX. szá-
zad végén fellépő új művészgeneráció már budapesti tá-
jékozódást jelez. A város képzőművészeti életének 
története az 1856-ban a Kasino épületében nyílt első 
kiállítással kezdődik. 1857-ben a Kereskedelmi és Ipari 
Kamara rendezésében szervezett első nagy kassai gaz-
dasági kiállításon Klimkovics, Róth, Stadler, Horovitz 
helyi festők műveit is bemutatták. Az első önálló kép-
zőművészeti tárlatot a Kazinczy Társaság szervezte; a 
Zichy-palota hat helyiségében 112 művésztől 284 fest-
ményt és nyolc plasztikát állítottak ki. A kiállítás a bu-
dapesti Nemzeti Szalon „importált" bemutatkozása volt. 
A Szalon további tárlatai már nem ismétlődtek meg a 
városban. Az 1872-ben megalapított múzeummal csu-
pán részben enyhültek a kiállítási lehetőségek problé-
mái. Maga a múzeum festékanyaga koncepció nélkül, 
közadakozásból jött létre. Egyetlen jelentősebb gyűjte-
mény a Bubics-gyűjtemény is ekkor került a múzeum-
ba. Akkor, amikor 1906-ban a múzeum egyik termét 
képtárrá nevezik ki, s az országosan ismert festők (Mar-
ko, Brodszky, Székely, Telepy, Ligeti, Újházi) képei mel-
lett a felvidéki művészek is kihangsúlyozottan 



bemutatásra kerülnek (Benczúr, Klimkovics család, 
Aranyossy, Eder, Róth, Kassay stb.) valami űj, mondjuk 
így, önbecsülő szemlélet veszi kezdetét a keleti végvá-
ron. 

Az első kizárólagosan kassai képzőművészek alkotá-
sait bemutató tárlat, összesen 70 festménnyel, s olyan 
nevekkel mint Csordák, Halász-Hradil, Reinfuss, Mar-
lin stb. — 1903-ban, a Kasinoban (Lőcsei-ház) nyílt. 

A kiállítási lehetőségek közt még meg kell említe-
nünk a volt védőbástyából kialakított „Művészek Háza" 
néven ismert közös városi műtermet, mely állami tá-
mogatással működött, 1906-tól. Első kiállítói Csordák 
és Halász-Hradil voltak. 

1906-ban II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozata-
lára több kiállítást is terveznek, Mihalikv<J. múzeum-
igazgató kilencvenhét művész alkotásaiból szervez 
vándorkiállítást. Egy következő vándorkiállítás már tu-
datos művészetpártolással járul — 1910-ben gr. And-
rássy Gyula támogatásával rendezett kiállításon 
minden kassai művésztől három-három képet vásárol-
nak. A kassai folyóiratokban — Felvidéki Közlöny, Pan-
nónia és a Felsőmagyarország mellett a Kassai 
Újságban és a Felvidéki Újságban jelennek meg képző-
művészeti írások Myskovszky, Gillinger, Wick, Beöthy, 
Alexander В., Slachta K., Kemény L., Szelényi E., Pékár 
K., Jászi Oszkár tollából. A névsor jelzi mind az olva-
sóközönség igényét, mind a szerkesztők igényességét. 

A tárgyalt két világháború közötti időszak küszöbé-
nek elemzéséhez még hozzátartozik Halász-Hradil 
Elemér és Kővári-Kacsmarik 1906-tól induló (három-
hónapos kurzusokban tartott) festőiskolája. Tanítvá-
nyaik: Hornyai E., Váli L., Kmetty J., Lázár J. G., 
Siposs V. építész és Halász-Hradil öccse, René, kik már 
a húszas évektől kezdődő új feltételek emberei, művé-
szei. 

Az 1919 utáni kisebbségi „címszó" alá besorolt művé-
szek kezdetben még fenn tudták tartani Budapesttel, 



valamint külföldi tanulmányútjaik során megismert mű-
vészeti központokkal (Párizs, Berlin, München, Róma, 
Bruxelles) a kapcsolatokat. A tájékozottságnak és iskolá-
zottságnak megfelelő stílusjegyek természetszerűen tük-
röződtek a kassai művészek alkotásaiban. Ami viszont 
többé-kevésbé jellemző volt valamennyiükre, az egyrészt 
a kor szellemét meghatározó általános urbanizálódás nyo-
mán a képzőművészetben megjelenő városi életképek, szo-
ciális problémák iránti érzékenységet tükröző 
munkásábrázolások. Krön, Bauer Szilárd, Sciller Géza, a 
cseh származású Foltyn, Jasszus Antal, Halász-Hradil, 
Gwerk Ödön fedolgozatlan életművei jelzik, hogy a tema-
tikai tájékozódás, témaválasztás „megtalálta" és kifejlesz-
tette a maga sajátságos képzőművészeti nyelvezetét: a 
kubista, futurista, expresszív és részben naturalista stí-
lusirányzatok keverékét. A kassai képzőművészetre a szá-
zadvégen jellemző tájképek, csendéletek és népéletképek 
világát a realitások, a környező világ kilátástalanságát 
tükröző festmények és grafikák váltották fel. Kassa talán 
mondhatjuk, állíthatjuk, hogy az egész magyar képzőmű-
vészet számára a legegységesebben és a legerőteljesebben 
„szolgáltatta" a városi perifériák nyomorúságának, a mun-
kanélküliek és a proletariátus életének képeit. Érdekes vi-
szont, hogy amikor a Magyar Tanácsköztársaság bukása 
után Kassán menedéket keresnek a magyar avantgárd kép-
viselői (Balázs Béla, Bortnyik Sándor, Lesznai Anna, Pór 
Bertalan, Sciller Géza, Krón Eugén) s magánrajziskolát is 
alapítanak, a város konzervatívabb szárnya a Kazinczy 
Társaság égisze alatt létrehozza a képzőművészeti ágaza-
tot. Ettől kezdve a kassai képzőművészet olyan széles spekt-
rumon mozog, mely feltárása még részben várat magára, 
mésrészt pedig bemutatása csupán diavetítéssel összeköt-
ve nyújt megfelelő elemző képet. 

Éppen ezért e jelentős korszak előestjének körképére 
próbáltam rávilágítani, s felvetni, hogy megfogalma-
zatlanul is létezik képzőművészetünkben egy kassai is-
kola, kassai művészeti kör. 



Véső Ágoston 

A HOLLÓSY-ÉLETMŰ AZ UTÓDOK 
SZEMÉVEL 

A képzőművészek szívesen adják elő mondanivaló-
jukat képi eszközökkel. Vannak azonban az életnek 
olyan pillanatai, amikor meg kell szólalni. A megszóla-
lás kötelesség, tisztesség. 

A mai alkalom is ilyen, amikor szeretném ismertetni, 
hogy ránk, napjaink képzőművészeire, hogyan hatott a 
Hollósy-életmű, és milyen tanulságokat vonhatunk le 
belőle, és azok a hibák, amelyek a méltatlan sorsú mű-
vész utolsó éveit és munkásságát megkeserítették. 

Mi, a megye festőművészei két síkon is találkozunk 
a Hollósy-életművel: festészetével, a múzeumokban ta-
lálható festményei útján; és tanításával, ars poeticájá-
val a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola idősebb 
tanárai közreműködésével, akik tanításukban és kor-
rektúráikban oly fellebezhetetlenül hivatkoztak a Mes-
ter szavaira, mintha a Biblia szavait idéznék. 

így művészi elvei tovább élnek alkotásainkban és 
művészeti nevelő munkánkban. 

Hollósy életét tanulmányozva számtalan kérdés vető-
dik fel és azok közül is számunkra a legizgalmasabb a 
Nagybányai Szabad Festőiskola megalapítása 1896-ban. 

A kor művészetét vizsgálva láthatjuk, hogy a század-
fordulón radikális változás zajlik Európa-szerte, meg-
megújuló művészeti irányzatokkal, művészeti 
csoportulásokkal. Mindenki Párizsra figyel, és ha tehe-
ti, oda megy, mert az az európai művészeti élet köz-
pontja. Egy csodálatos, izgalmas világ alakul ki itt: az 
utcák, a műtermek, a kávéházak tele művészekkel és 
művészettel... 

Hollósy, bár még viszonylag fiatal, nyitott, és érdek-
lik a festői újdonságok, nem ide megy, hanem müncheni 



tanítványaival egy ismeretlen, minden kulturális előé-
letet nélkülöző kisvárosba, Nagybányára. Az itt alapí-
tott festőiskola korszakalkotó volt kelet-európai 
viszonylatban és Hollósynak köszönhetően a magyar 
művészetpedagógia legendás hírű fellegváraként vonul 
be a szakirodalomba annak ellenére, hogy a plein air 
naturalizmus, amelynek szellemében dolgoznak, euró-
pai mércével mérve kissé túlhaladott irányzatot képvi-
selt. Mai fogalmazásban azt mondhatnánk, hogy nem 
Európába ment, hanem Európát hozta, vonzotta ide ta-
nításával, festészetével, hogy megismertesse ezeket a 
gyönyörű tájakat és lakóit, példát mutatva az emberi-
ségnek a szülőföldszeretetből, bebizonyítva azt, hogy 
egy vidéket nem csak gazdasági, anyagi javak tehetnek 
vonzóvá, ismertté, hanem kulturális értékei is, amiről 
napjainkban igencsak megfeledkeznek. 

Tiszteljük, szeressük ezt a nagy művészt, aki e vidéket 
oly híressé tette, és gondolkozzunk el rajta: mivé válhatott 
volna az iskola és a telep, ha továbbra is ő vezeti. 

Állítsunk méltó emléket munkásságának és haszno-
sítsuk tanítását, tegyük ismerté művészetét. Neki és 
társainak ott lenne a helye a korabeli európai élvonal-
beli művészek között, ha kellően ismert volna különböző 
európai kultúrközpontokban. Emlékének és tiszteleté-
nek az ébrentartására a következő javaslatokat teszem: 

— Az EMKE keretében rövidesen megalakuló megyei 
szakcsoport vegye fel a Hollósy nevet. 

— A nagybányai festőiskola megalakulásának 100. 
évfordulójára állítsunk Hollósy-szobrot a festőtelepen, 
és erre indítsunk egy nemzetközi pályázatot. 

— Az iskolákban és ifjúsági folyóiratokban indítsunk 
„Ki mit tud Hollósyról?" versenyt. 

— Hollósy hálálának évfordulója alkalmából rendez-
zünk Nagybányán egy nemzetközi festménykiállítást. 

— Utoljára, de nem utolsó sorban: műveit a külön-
böző országokból begyűjtve mutassuk be egy kiállításon 
és jelentessük meg albumban. 



Tárczy Andor 

AZ UNGVÁRI RÉVÉSZ IMRE 
TÁRSASÁG KÉT ÉVE 

A . Révész Imre Társaság 1991. december 23-án ala-
kult Ungváron. Azzal a határozott céllal és szándékkal, 
hogy bebizonyítsa: az éveken át méltatlanul mellőzött al-
kotók igenis emelt fővel és nyugodt szívvel vállalhatják a 
megmérettetést bármilyen rangos kiállításon, a legigénye-
sebb zsúri és közönség előtt is. Azzal a hittel és meggyő-
ződéssel, hogy mondandójuk van a határon innen és tűi 
élő magyarság (de nemcsak a magyar közönség) számára, 
hogy helyük, súlyuk van a kárpátaljai képzőművészetben, 
akárcsak az egyetemes magyar művészetben. 

A fiatalabb, de elsősorban a középgenerációhoz tar-
tozó tizenhat alkotó között van festőművész és grafikus, 
textilművész és keramikus, szobrász és ötvösművész. A 
nagybányai festőiskola, a Hollósy Simon nevével fém-
jelzett művészeti felfogás követőinek tekintik magukat. 

A Társaság tagjai számára különösen az 1992-es esz-
tendő volt eredményes. Májusban Budapesten, a Kör-
csarnokban árveréssel egybekötött kiállításon 
mutatkoztak be erdélyi, felvidéki és anyaországi művé-
szek társaságában. Megérdemelt sikerrel. A tekintélyes 
szakmai zsűri tizenkét alkotásukat ismerte el (csatta-
nós válasz ez azon kárpátaljai „szakértőknek", akik an-
nak idején a társaság tagjait „tehetségtelen 
kontároknak" minősítették). Ugyancsak májusban a bu-
dapesti Art Stúdió szervezésében volt újabb kiállításuk. 

Októberben Budapesten, a Fehérvári úti Művelődési 
Házban léptek közönség elé, november 25-én a Koszto-
lányi téri Kiállítóteremben, december 25-én pedig Du-
nakeszin rendeztek önálló kiállítást. 

A budapesti Hadtörténeti Múzeumban egy-egy alko-
tással voltak jelen a Megbékéléseink c. kiállításon. 



Kedvező visszhangok, kritikák. Élénkülő publicitás 
az Ungvári Magyar Rádióban és Televízióban, a Kárpát-
alja c. lapban, a Kassai Televízióban, a BBC-rádióban. 
Sűrűsödő meghívások plein air-ekre, alkotótáborokba, 
művészfórumokra: március — Kaposvár, a Berzsenyi 
Társaság három napos összejövetele; augusztus — Me-
zőkövesd, alkotótábor; szeptember — Aranyosapáti, al-
kotótelep... 

Első hazai gyűjteményes bemutató az ungvári vár fel-
újított kápolnájában jelentős szakmai és közönségsiker-
rel. 

És a csúcspont: április 19. — kiállítás Budapesten, 
az Árkád Galériában (a volt Fényes Adolf Teremben). 

S egy szintén sokatmondó adalék: alkotásaik, mint 
becses díjak egyre többször kerülnek átadásra különbö-
ző vetélkedőkön, versenyeken. 

Tagok: 
Benkő György (1947, Beregszász) 
Berecz Margit (1956, Ungvár) 
Erfán Ferenc (1959, Ungvár) 
Hidi Endre (1944, Nagydobrony) 
Iván Ambrus (1929, Kisszelmenc) 
Jankovics Mária (1962, Ungvár) 
Kolozsvári László (1950, Szűrte) 
Magyar László (1955, Csap) 
Magyar Sándor (1959, Ungvár) 
Pálfy István (1951, Ungvár) titkár 
Petky Péter (1947, Ungvár) 
Réti János (1949, Ungvár) 
Tóth Lajos (1949, Szűrte) elnök 
Veres Péter (1943, Csonkapapi) 



ZÁRSZÓ 
A z 1993. május 1—2-án Técsőn megrendezett Hol-

lósy Napok szervezői: a Técsői Hollósy Simon Kör, a 
Técsői Hollósy Simon magyar tannyelvű középiskola 
tantestülete és szülői tanácsa, a técsői református egy-
házközösség köszönetüket nyilvánítják azoknak a közü-
leteknek és magánszemélyeknek, kik anyagi és erkölcsi 
támogatásukkal hozzájárultak a Napok sikeres meg-
szervezéséhez és lebonyolításához: 

Szombathely és Vas megye MDF és IDF szervezetei 
Ében Gyula polgári Kör (Szombathely) 
Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Illyés Gyula Alapítvány 
Lakitelek Alapítvány 
Kárpátalja Alapítvány (Miskolc) 
Kárpátalja Alapítvány (Ungvár) 
Kárpátaljai Takarékbank (Ungvár) 
Intermix Kft (Ungvár) 
Técsői járási és városi polgármesteri hivatal 
Técsői járási tanfelügyelőség 
Tóth Emőke szobrászművész (Zsennye, Vas megye) 
Filipp István, a területi tanács képviselője 
Cubera Valentina — magánvállalkozó 
Berdár Anna — magánvállalkozó 





FÜGGELÉK 



Meghívó a técsői Hollósy Napok rendezvényeire 
(1993. május 1—2) 
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Hollósy Simon mellszobra megérkezett Técsőre. A ké-
pen az ajándékozók. Balról a második Kovács Jenő 
(Ében Gyula kör, Szombathely); balról a negyedik Tóth 
Emőke szobrászművész (Zsennye, Vas megye), a szobor 
alkotója; balról az ötödik Heckmann Ferenc (MDF, 
Szombathely) 



Hollósy Simon mellszobra Técső központi terén a le-
leplezés után. A képen: Antall Józsefné Fülepp Klára 
és dr. Szöllősy Tibor, a técsői Hollósy Simon Kör elnöke. 







A Técsői Hollósy Simon Gimnázium alapköve kiön-
tésének első pillanatai. A képen: Antall Józsefné Ftilepp 
Klára, dr. Entz Géza államtitkár és Ambrus Pál igaz-
gató. 



Hollósy Simon utolsó técsői fényképe (1918) 



TARTALOM 

Técsői Hollósy Napok, 1993. május 1—2. 
(Kovács Elemér, Ungvár) 5 

Antall József Magyarország miniszterelnökének le-
vele TécsŐ polgáraihoz 7 

Hollósy Simon 9 

Ahol én születtem... 
(Imre Sándor verse) 11 

Hollósy Simon és Técső 
(dr. Szöllósy Tibor, Técső) 15 

A Hollósy jelenség 
(Németh Lajos akadémikus, az ELTE művé-
szettörténeti tanszékének vezetője, Budapest) . . . 24 

Egy Hollósy-tanítvány: Kádár Géza (1876—1952) 
(Murádin Jenő művészettörténész, Kolozsvár) . . . 33 

Kárpátalja képzőművészete. Három Nemzedék 
(Balla László író, Ungvár) 52 

A Vajdaság képzőművészete a két világháború között 
(Duránci Béla művészettörténész, Vajdaság) . . . 73 

Magyarországi művészek a két világháború között 
Nagybányán és Felsőbányán 
(Jurecskó László művészettörténész, Miskolc) . . . 100 



A kassai képzőművészet a két világháború között 
(Szabó Lilla művészettörténész, Pozsony—Budapest) 116 

A Hollósy-életmű az utódok szemével 
(Véső Ágoston festőművész, Nagybánya) 121 

Az ungvári Révész Imre Társaság két éve 

(Tárczy Andor, Ungvár) 123 

Zárszó 125 

Függelék 127 





„Hetvenöt éve, 1918. május 8-án Hollósy Simon 
örökre távozott az öt szerető és nágy tisztelettel 
övező técsőiek köréből. A római katolikus teme-
tőben helyezték örök nyugalomra. Az egyik szem-
tanú szerint a kopjafa, mely sírját jelezte, olyan 
magas volt, hogy majd az égig ért 

Hollósy Simonról méltán elmondhatjuk, hogy 
álló nap a művészetek tiszta kék egén, mert 
naplemente után is megosztja velünk pótolhatatlan 
gazdagságát. 

...Először volt az álom, majd óhaj lett belőle, 
mely később akarattá férfiasodott. És íme, hetvenöt 
év után valósággá vált minden: Nagy Öregünk 
visszatért családjába..." 

ár. Szöllősy Tibor 




