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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a művész alkotói tevé
kenységének hatvanadik évfordulójára 
a szerző aláírásával.

szám

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



1887. november elsején születtem, 
hideg havas éjszakán, Kassa mellett a 
Felsőtökés kis szlovák faluban. Apám 
kezdő tanító volt, így egy kicsit közös 
volt indulásunk: ő a népnevelés isme
retlen útjaival ismerkedett, én meg ak
kor láttam  meg először a napvilágot: 
a fényt. A tanító sorsa akkor olyan 
volt, mint a vándormadaraké; alig hogy 
fészket rakott valahol és nevelgetni 
kezdte fiókáit, máris újra útra kelhe
tett. Apámat Tőkésről rövidesen Kassa- 
hámorba, majd Kassabélára helyezték 
rendes tanítónak. Akkor még nagya
pám is ott tanított, akinek valamikor 
még a dédapja is itt ültette a tudomány 
csíráit a nebulók fejébe. Röpke vissza
tekintéssel ameddig őseim útját a m últ
ban követhetem, majd mindenik tanító 
volt s hivatását szinte örökségül hagy
ta utódaira.

Kassabélára még ma is jól emlék
szem; kicsinyke falu volt a kassai já 
rásban, alig valamivel több, mint ezer 
lélek lakta. Négy vagy öt éves lehet
tem, amikor — emlékeimben még min
dig világosan él a pillanat — megkap
tam az első palavesszőt, a »griflit«. 
Kimondhatatlan örömet szerzett ez a 
kis csodálatos vesszőcske nekem és vég
telenül élveztem, hogy a palatáblára



lovakat és házakat tudtam  vele rajzol
ni és szinte fájt, hogy a spongya ned
ves simítására minden ilyen kis világ, 
ami akkor a képzeletemben született, 
megsemmisült. Később, amikor m ár ce
ruzához és papírhoz jutottam, felsza
badultam a nyomasztó érzés alól, mert 
akkor éreztem először: amit cseleked
tem, az megmaradt. Apámnak meg is 
gyűlt a baja velem, mert ceruzámmal 
minden elérhető falat és bútort tele
firkáltam. Már akkor szenvedélyesen 
szerettem rajzolni és ez a tulajdonsá
gom velem együtt nőtt bennem. Be 
akartam  népesíteni a magam világát, de 
valahányszor a falra vagy valamelyik 
ajtóra felfirkantottam egy-egy »►műve
met, apám ezért — az akkori tanítói 
gyakorlathoz híven — el akart náspá- 
golni. Szerencsére nagyapám — m int
ha jobban felismerte volna az új szá
zad közelgő szavát — védelmébe vett 
és azt mondta: »a fiúban ez veleszüle
tett hajlam, nem szabad bántani, csín
ján kell vele bánni: hagyd rajzolni, 
meglátod, még majd művész is lehet 
belőle . . .  «

Múltak az évek; életutunkat megint 
másfelé irányította a tanítói sors. A- 
pám egy szép napon búcsút mondott 
a Felvidéknek és átköltöztünk Bácská
ba, Tiszakálmánfalvára, a mai Budisa
vára. Az elemi iskolát már itt végez
tem el, majd Újvidékre kerültem a kö
zépiskolába. Ott is rajz volt a legked
vesebb tantárgyam s az évzáró kiállí
táson tanárom, a jó öreg Kiszner bácsi,



Ritmus (ceruzarajz, 1925)



kézenfogva körülvezetett a tanterem 
ben s mint leendő művésznövendéket 
m utatott be a kiállítás látogatóinak. . .  
Időközben gyarapodott a család; már 
öten voltunk testvérek és amikor az én 
továbbképzésem időszerűvé vált, csak 
a tanítóképzőről lehetett szó. A bajai 
tanítóképzőiben — ahová kerültem  — 
már nagyobb önbizalommal kezdtem 
forgatni a rajzszerszámokat. Izgalom
mal vártam  az első rajzórát. Tanárom, 
Éber Sándor, Székely Bertalannak, a 
nagyhírű mesternek egykori tanítvá
nya, művészlelkének minden melegével 
igyekezett tanítványai segítségére len
ni. Az első rajzórán csendéletet rakott 
elénk; ezt kellett lerajzolni. K örüljár
ta a növendékeket, javította rajzaikat, 
nálam hosszasabban megállt és kérdez
getett: hol tanultam  így rajzolni, mi 
akarok lenni. Beszélgetésünk eredmé
nye egy napon piros egyes lett, ami 
akkor kitűnőt jelentett. Ettől kezdve 
a rajzórák voltak a legkedvesebb ó- 
ráim.

Egyhamar a kegyeibe kerültem; 
minden alkalommal magával vitt a Su- 
govica partjára festeni. Nagy megtisz
teltetésnek éreztem, hogy állványát vi
hettem. Később festéket és ecseteket 
kaptam tőle, majd nekem ajándékozta 
viselt művésznyakkendőit. Ezzel már 
valóságos művésznek képzeltem ma
gam. Intem átusi társaimról portrékat 
rajzoltam, sőt — zsebkendőimre már 
olajjal próbáltam arcképet festeni.



Rakodó munkás (szénrajz, 1931)



Baján mindössze két évig tanultam 
Szűknek éreztem a keretet és kényel
metlen volt számomra az iskolai fe
gyelem. Egy októberi napon hónom alá 
csaptam legjobbaknak vélt képeimet és 
megszöktem az intézetből. Egyenesen 
Budapestre utaztam, felkerestem nagy
bácsimat, aki ott rajztanár volt és kér
tem: vétessen fel akadémiára, mert én 
festő akarok lenni. Bácsikám alig tért 
magához a meglepetéstől, én még fel 
sem ocsúdtam ábrándom világából, a- 
mikor apám sürgönye megérkezett: »Ár
pád az intézetből megszökött. Ha nálad 
van, azonnal zsuppoltasd haza!« Kínos 
perceket éltem át. Nagybátyám elég 
tapintatosan intézett el. Zsebembe 
nyomta a vasúti költséget, kivitt a pá
lyaudvarra és betuszkólt a zimonyi 
gyorsvonat egyik fülkéjébe. Ott aztán 
gondolkozhattam azon: mi vár rám ott
hon. Apám szigorúan bánt velem, ben
nem viszont még dacosabban lobogott 
az elhatározás, hogy nem tanító, de 
azért is festő leszek. Idővel lassan 
megenyhült a családi légkör. Ehhez az 
is hozzájárult, hogy rajzolni kezdtem 
a család tagjait és mindent, amit kö
rülöttem erre érdemesnek tartottam. 
Az üres tehénistállót berendeztem »mű
teremnek« és első modelljeim a falusi 
legények, leányok voltak, akik eljár
tak hozzám. Hamarosan híre kelt a fa
luban : » . .. a tanító úr fia szépen le 
tudja rajzolni az embereket«. Ez a he
lyi siker kiengesztelte apámat. Kíván
ságára Kiskunfélegyházán befejeztem 
tanulmányaimat és megszereztem a ta-



Üldözöttek (linóleurMnetszet, részlet, 1933)



nítói oklevelet. Itt festettem meg első 
komolyabb olajportrémat. Az igazgató 
névnapja közeledett s diáktársaim fel
kérésére elkészítettem intézetünk első 
emberének arcképét. Jóllehet félegy
házi rajztanárom előkészített az aka
démiai felvételire, de — sajnos — eb
ből se lett semmi, mert apám kijelen
tette: »van még öt testvérem, azokat 
is tanítani kell; menjek állásba és én 
is segítsem őket.« így aztán rajzelőadói 
állást vállaltam, hogy elegendő pénzt 
keressek és tovább mehessek kitűzött 
célom felé. Amikor végre összegyűlt az 
útravaló, elindulhattam a képzőművé
szet akkori Mekkájába, Nagybányára, 
ahol Ferenczi Károly, Thorma János 
és Héti mestereknél tanultam  tovább. 
Naponta feljártam  a Széchenyi park 
dombos oldalán épült nyári műterem
be, ahol velünk dolgoztak a fővárosi 
akadémia odautalt növendékei. Köztük 
volt az akkori nagyi géret, Szőnyi Ist
ván is. Ifjúságom legszínesebb emlékei 
ehhez a festői fekvésű bányavároshoz 
fűződnek. Verőfényes napokon a Zazar 
partján és a hegyeken is dolgoztam, 
míg a rendszeres napi munkám a közös 
műteremben zajlott le. Ott aktokat és 
kosztümös modelleket rajzoltunk. Az 
első napokban egy szép, fiatal vörös
hajú leány állt modellt. Nehéz feladat 
volt, de merészen és nagy hávvel »fel
vágtam« szénnel. Réti mester állvá
nyomhoz lépett és javítani kezdte ra j
zomat. Beszélt és javított, lelkileg m ajd
nem összeomlottam, amikor láttam  a



sok hibát, amit a Mester rajzomon 
felfedezett. »Mester, most rájöttem, 
hogy nem tudok semmit!« fakadt ki 
belőlem az őszinte szó. »Ez örvendetes, 
fiam, hogy ide ért — felelte —, mert 
aki erre rádöbben, már ott tart, hogy 
rövidesen tudni fog!« Fájt és elkese
rített ez a rádöbbenós, olyannyira, hogy 
egy hétig be se léptem a műterembe. 
Megingott bennem az önbizalom. Ez 
volt az első tűzpróba s azután ez in
dított el újabb nekilendülésnek. A kö
vetkező héten m ár ismét ott álltam áll
ványom előtt és dolgoztam. A legköze
lebbi javításnál már biztatást kaptam 
és rövidesen eljutottam oda, hogy az 
aktot teljes egészében tudtam  látni és 
arányosan talpra állítani. Szorgalmasan 
dolgoztam tovább s igyekeztem teljesen 
beilleszkedni a bányai élet színekkel 
teli hangulatába. A nyári hónapokban 
a nagybányai művésztelepen csak úgy 
hemzsegett a sok festőnövendék; cipel
ték az állványokat, lázasan kezelték az 
ecsetet s nem egy szép motívum verej- 
tékcseppet csalt ki homlokukra. Virág
hegy, Kereszthegy, Libamező, Zazapart 
és a szénaboglyák: ezeket a vonzó té
mákat minden festő igyekezett vászon
ra vinni. A sok művészkedő között 
voltak beérkezett mesterek is, akik itt 
leginkább félrevonultan dolgoztak. így 
Csók István, Szenes Fülöp, Aba Novák, 
Mikola, Ciffer, Krizsán Csikós Anti ki
állító művészek számos nyiarat töltöt
tek itt.

A nagybányai élet nyugalmas nap
jait nem sokáig élvezhettem ott, mert



az Első Világháború kitörésekor meg
szakította a mozgósítási parancs, amely 
engem is elért. Be kellett vonulnom a 
háborúba indított seregek soraiba. A 
harctéren elszenvedett napjaim nem so
káig tartottak, mert a nélkülözések 
közben fellépett betegség lekapott lá
bamról s a frontról a Pécsi Hadikór
házba kerültem. Ott is festettem; a 
tisztek szeretőit, »-feleségeit« vittem vá
szonra. Ezzel a  nagy igyekezettel »►ki
festettem« magam a hadseregből é3 né
hány portré árán visszakerültem Nagy
bányára. •

Igazán csak visszatértem után is
mertem meg ezt a régi bányavárost. 
Arany és ezüst tárnái kiapadóban vol
tak, de egykori hivatali épületei még 
ma is . állnak ott. A városkát — mint 
egy ezüst, fonál — a Zazar patak széli 
át, s ennek széles fahídjén lehet a bá
nyatelepről a várasba eljutni. A bánya
telepnek »Veresviz« nevű' részében a 
színesre festett kis bányászházakaTnya
ranta .művésznövendékek szálljak meg. 
Évtizedekkel ezelőtt én is ott laktam  a 
Tárna utcában,’ a jóságos Csérnovszki 
néni fehérre meszelt szobájában. A 

.rokonszenves asszony kosztosokát is fo
gadott és nyáron, a virágos udvar te
rített asztalánál sokan ebédeltünk. Itt 
volt a mi napi találkozóhelyünk. Az 
udvari asztalnál vitattuk és bíráltuk 
egymás képeit és sok kedves ismeret
ség itt alakult ki. Azután a téli hó
napokban a cinteremben, az öreg szun
dikáló Istvántorony tövében, a XVII.



Jatagan mala (ceruzarajz, 1934)



század legnagyobb költőjéről, Gyöngyö
siről elnevezett cukrászdában jöttünk 
össze s itt, a fiatal növendékek talál
kozóján gyakran Héti mester is közénk 
vegyült. Kellemes és hasznos vitákkal 
töltöttük el az időt, miközben én kari
katúrákkal rajzoltam tele a márvány- 
asztalt. Egy esztendő múlva Réti mes
ter tanárnak nevezték ki a Budapesti 
Szépművészeti Akadémiára, ahová en
gem is, mint növendékét, magával vitt. 
A felvételi vizsgát sikerült letennem s 
mint Réti növendéke tanultam  tovább. 
M ár-már úgy éreztem, hogy sikerült 
felkapaszkodnom a Fortuna szekerére, 
mely m ajd álmaim beteljesüléséhez 
visz, de ehelyett kátyúba futott.

Háború volt, a pénzem elfogyott, ta 
nulmányaimat abba kellett hagyni és 
visszamenni a vidékre, hogy kereseti 
forrást találjak magamnak. Elmentem 
tanítani, kiállításokat rendeztem és á- 
rultam  a képeimet. Ez a törekvésem a 
jnűgyűjtők körében visszhangra talált: 
gyűjtést rendeztek számomra, hogy to-r 
vább tanulhassak. Dr. Draskóczy Ede; 
a vajdasági irodalom és képzőművészet 
nagy barátja segítségével sikerült annyi 
pénzt összegyűjteni, hogy folytathassam 
tanulmányaimat, de már nem Budapes
ten, hanem a prágai akadémián. Persze, 
ott se ment símán minden. Jeletkezé- 
sem-kor a létszám betelt, közölte velem 
Brömse professzor, akinél felételre je
lentkeztem. Megkértem: ha m ár nerii 
vehet fel rendes növendéknek, legalább 
nézze át képeimet s adjon tanácsot to
vábbi fejlődésem érdekében. Másnapra



rendelt be. Szorongó érzéssel kopogtat
tam be hozzá képeimmel, rajzaimmal 
a hónom alatt, de amikor képeimet néz
te s hangjából a melegség, az elismerés 
áradt felém, félelem felengedett. »Ki
vételesen felveszem rendes növendéke
im sorába — szólt a Mester —, de 
előbb menjen be a rektorátusra és ira t
kozzék be. Azután rendszeresen bejár
hat hozzám dolgozni«. A határtalan ö- 
röm forrásága járta  át minden tagom, 
összekapkodtam munkáimat, hálálkod
va elköszöntem és éreztem, hogy vissza
tért lelkembe az önbizalom. Olyan vol
tam, mint egy kábult, aki álom és va
lóság között bolyong az ismeretlen »a- 
ranyvárosban« ismeretlenül. Csak ami
kor a Moldva hídjára értem és végig
futott rajtam  a folyó felöl érkező hűvös 
őszi szél, akkor tértem magamhoz. Nem 
sokkal később átestem az adminisztrá
ció buktatóin, kezemben a felvételi ok
mánnyal megjelentem a műteremben 
és megkezdtem prágai tanulmányaimat. 
A szívós és lelkiismeretes munkának 
megvolt az eredménye: professzorom 
megkedvelt és mint külföldit némi meg
különböztetésben részesített. Tanulmá
nyaim utolsó évében megrendezték a 
bemutató kiállítást, amelyről a lapok 
a komoly elismerés hangján írtak. Egyes 
munkáimat külön is kiemelték, sőt — 
néhány rézkarcomnak még vevője is 
akadt. A tárlaton helyet kapott önarc
képem és a Vakanya gyermekével cí
mű kőrajzom is. Professzorom a követ
kező esztendőben a Rudolfeum dísztér-



mében megrendezte első önálló grafikai 
kiállításomat. A tárlaton megjelent a 
prágai jugoszláv követség sajtóattaséja 
is, aki révén a hazai lapok: a POLITI
KA, VREME és a zágrábi RIJEC elis
merő cikkekben méltatták munkáimat. 
A kiállításon megismerkedtem néhány 
műkereskedővel is, akik pár képemet 
megvásárolták s így nem maradt el az 
anyagi siker sem. összeszedtem annyi 
pénzt, hogy hosszabb tanulm ányutat te
hettem: Drezda, Bécs és München m eg
ismerése új, izgalmas élményeket je
lentett számomra.

Ebben az időben már lapoknak is 
dolgoztam: sportkarikatúrákat rajzol
tam. Nagy meglepetésemre a szabadkai 
BÁCSMEGYEI NAPLÓ tulajdonosa, 
Fenyves Ferenc tudomást szerzett arról, 
hogy lapoknak is dolgozom, értesített, 
hogy szívesen szerződtet lapjához, ha 
ajánlatának feltételeit elfogadom. így 
kerültem vissza Szabadkára és Palicson 
telepedtem le. Megnősültem és leraktam 
a családi fészek alapjait. Házasságom
ból két fiam, Tibor és Géza született, 
akiket Margit feleségem példásan, nagy 
gonddal nevelt, míg én — fészekhagyó 
módjára — bukdácsolva mentem tovább 
az anyagiak és a sikerek után. Ebben 
az útkeresésben Belgrád a nagyobb bol
dogulás reményiét ígérte. Átköltöztünk 
a fővárosba, de az első kirajzás nem 
járt eredménnyel. Anyagi okokból és 
a fiúk jövője érdekében pár év múlva 
visszatértünk Palicsra, a felejthetetlen 
tuszkulánumba.



Munkáscsalád (monotípia, 1954)



Mint rajzos riporter Csuka Zoltán 
íróval bejártam  a Vajdaságot és inter
júkat készítettünk az akkori politikai, 
társadalmi és irodalmi vezetőkről. így 
készült el a Bácsmegyei Napló kiadásá
ban a VAJDASÁGI GALÉRIA. Ripor- 
utunkban számos érdekes epizód adó
dott elő. Egyet a sok közül megemlítek. 
Kikindán jártunk s mint riportalanyt 
felkerestük a katolikus egyház népszerű 
protonotáriusát. Előadtuk,, miről van 
szó, de ő a lerajzolás ellen erősen tilta
kozott. Végül mégis úgy határozott, 
hogy modellt ül. Mielőtt rajzolni kezd
tem volna, bement a szomsziéd szobába, 
ahonnan egy szivaros ládi'kával tért 
vissza, belesüppedt egy mély fotelba és
kinyitotta a dobozt. »Most finom pánt- ; 
likás szivart kapunk*« — súgtam Zol-' 
tánnak, de a legnagyobb meglepetésünk; 
re a lelkipásztor nem szivart, hanem- 
egy vaskos aranyláncot emelt ki a do-4. 
bozból, a nyakába tette s intett nekem:' 
»No, tessék, most már mehet!-«

Ezekben a hónapokban készült el- 
a LE TRAVAIL című linóleum map
pám, amelyben a paraszti életből vett’ 
jelenteket dolgoztam fel. Ezeket a mo-i 
tívumokat a Dr. Grgin-féle szlavóniai 
nagybirtok pusztáin gyűjtöttem össze.; 
Itt találkoztam Boro Petrović agrár-; 
mérnökkel, a birtok gazdatisztjével, a- 
kivel a prágai egyetemi évek idején 
kerültem barátságba. Mérnök barátom 
készséggel segítségemre sietett, az egyik 
pusztai iskolában műtermet rendezett 
be, ahol heteken át zavartanul dolgoz



hattam. Később, amikor a földbirtokos 
megismert, meghívott moslavinai kas
télyba. Pazarul berendezett szobában 
kaptam elhelyezést. Naponta inas szol
gált ki. Kitűnő ételek, italok kerültek 
elém s az inas főleg a dúsan megra
kott bárszekrényre hívta fel figyel
memet. Ám a bőségnek ez a csordulásig 
megrakott kosara nem vonzott úgy, 
mint a táj és a földeken dolgozó em
berek alakjai. Valami belső parancs i- 
rányított feléjük s nem a ragyogást, 
hanem a munkát és a munkába bele
görnyedt embert festettem meg. Ez ak
kor még nem volt tudatos közeledés a 
nép felé, de egy kis láng gyúlt ki ben
nem, amely az elkövetkező évek során 
egyre élesebben m utatta az utat a té
makeresésben.

A kastélyi kalandok úgy futottak át 
az életemen, mint a színes, dőre játé
kok, melyeknek mozzanatai inkább ka
rikatúrába kívánkoztak, mint vászonra- 
ahol valamit megörökít az olaj. Ilyen 
volt egy másik földbirtokos kastélyá
ban a találkozás. A föld ura névnapját 
ünnepelte s erre a szomszéd városból 
meghívta az orosz balalajkát, Viroviti- 
cáról pedig megérkezett a huszárezred 
tisztikara. Hogy teljes legyen a »-tabló«, 
a hegyekben ülő kolostorból néhány 
kalugyer is eljött a vacsorára. Három 
napig tartott a dáridó, egészen addig, 
amíg ki nem borult az egész társaság. 
Én nem tudtam inni, sem hangoskodni, 
inkább konverzációs partnert kerestem, 
hogy érdemesebben eltöltsem az időt. 
Egy ezredessel barátkoztam össze, aki



amikor megtudta, hogy festő vagyok, 
fokozottabb érdeklődéssel fordult felém 
s elmondotta: ő is szereti a festészetet* 
menjek el hozzá, lakásán híres meste
rek eredeti képeivel találkozhatom. A 
meghívást elfogadtam s elmentem viro- 
viticai lakására. Nagy büszkén muto
gatta képeit, melyek között valóban 
volt néhány értékes alkotás is, és ez 
kitűnő alkalmat nyújtott arra, hogy 
eszmecserét folytassunk a művészeti 
irányzatokról. Ki védte, ki támadta e- 
gyiket, másikat, majd az ezredes fel
kért, hogy kísérjem el a kaszárnyába. 
Ott felsorakoztatta huszárjait és attakot 
vezényelt nekik. A csapat nekilendült 
s mint a szélvész száguldott el előt
tünk . . .  »Látja, ez az expresszionizmus, 
és nem az, amiről maga nekem a muri 
alkalmával mesélt« — mondta az ezre
des és megelégedetten mosolygott szel
lemességén.

Bolyongásaim után visszatértem Sza
badkára és otthon folytattam megkez
dett munkáimat. Egyre jobban foglal
koztattak azok a témák, amelyekkel a 
dolgozó emberek mindennapjaiban ta 
lálkoztam. így jöttek létre munkás- 
kompozicióim, amelyekből a  Népkör
ben kiállítást rendeztem. Ennek a vissz
hangja eljutott oda,' ahonnan élményei
met merítettem. Cseh Károly barátom, 
a bácskai murtkásmozgaíom forrószívü 
élharcosa elhozta a munkásokat a kép
kiállításra. Ez volt az első ilyen talál
kozásunk egy kiállítási csarnokban s 
akkor figyeltek először fel rám az üze-



Dubrovniki tengerpart (rézkarc, 1958)



mi dolgozok. Maradandó élmény volt 
ez a találkozás s a meglelt új érzelmek 
úgy verődtek vissza bennem, hogy meg
rajzoltam a hét 'minden napjára egy- 
egy jellegzetes munkás-kompoziciót.

Ezek az eredmények nem elégítet
tek ki. Többre vágytam, hogy kihord
jam magamból, ami tovább űzött, de 
még megformálatlanul élt bennem. Kö
vetkező állomásom ismét Belgrád volt, 
a csöndvidék után a forrongó- mozgal
mas élet. Hamarosan megrendeztem el
ső kiállításomat a fővárosi újságíró ott
honban. A VREME igazgatója kiállított 
munkáimra felfigyelt és a lap parla
menti és szenátusi rajzolójaként leszer
ződtetett. Kinyílt az út előttem; tagja 
lettem a Jugoszláv Képzőművészek E- 
gyesületének és felvettek az Újságírók 
Szövetségébe is. Ezeknek a kapcsolatok
nak köszönhettem, hogy a Kolarcev Uni- 
verzitet épületében remek műtermet 
kaptam. Ezt a lehetőséget m indjárt fel
használtam arra, hogy Cseh Károly és 
Fischer Jóska barátom at itt elhelyez
zem. A műtermet reklámrajzolásra ál
lítottam be, hogy ezáltal anyagi alapot 
biztosítsak mindhármunk megélhetése 
számára. Sajnos ez az értékes együttlét 
nem sokáig tartott, mert Cseh Károlyt 
a munkásmozgalomban végzett tevé
kenysége miatt letartóztatták, Fischer 
Jóska pedig ezután visszaköltözött Sza
badkára. Ismét magamra maradtam. A 
reklámok rajzolása elmaradt; a könnyű 
műfaj helyett az igényes művészet na
gyobb faladataira vállalkoztam. Tagja



lettem az OBLIK (Avantgarde) művész
egyletnek, ahol újabb munkáimból több 
kiállítást rendeztem és részt vettem az 
avantgardisták közös tárlatán is.

Bolyongásaim új színhelye a Száva 
partja  volt. Naponta kijártam  oda és 
tanulmányoztam a szinte hihetetlen ter
heket cipelő rakodómunkások mozdula
tait, nehéz lépteit. Itt nem egy kép ö- 
rökre belém vésődött. Sok tanulmányt 
készítettem az utcakövezőkről, a kubi
kusokról és a szállító munkásokról, a- 
kik az anyagot hordták új Belgrád fel
építéséhez. Nem egyszer bejártam  a 
külváros sikátorait, ténferegtem a *Ja- 
tagan mala« nyomortanyái között és 
keserű élményeim nyomán linósoroza
tot készítettem. Tárlataimon a szegény
séget, a megjkínzott dolgozók nyomorát 
ábrázoló képeket mutattam  be; felfed
tem a sebeket s így minden egyes mű
vem figyelmeztetés is volt: el kell kö
vetkeznie a  nagy fordulatnak, amely 
felszabadítja az elnyomottakat. Űj 
hangvételemet a sajtó a német Kate 
Kolvitz proletár festő munkásságával 
hasonlította össze. A NOLIT új kiad
ványai között külön számban közölték 
munkásképeimet. Kritikáikban első pro
letár festőként említettek s az ÉPÜLŐ 
BELGRÁD című nagyobb kompozíció
mat a fővárosi Munkáskamara vette 
meg, szávaparti képeimet és a zimonyi 
híd építéséről készített rajzaimat pedig 
a Városi Múzeum vásárolta meg tőlem. 
Ebben az időben az OPŐTINSKE NO- 
VINE havonta megjelenő újság címlap*



jait én készítettem s a lapot illusztrál
tam. Kevéssel később a főváros a vá
rosi múzeum kiállítási csarnokában 
megrendezte BEOGRAD U SLICI című 
tárlatomat.

Az OBLIK egyik kiálításán, ame
lyen Andrejević-Kun, Lubarda, Stoiío- 
vić, Palavicini és más ismert művészek 
is szerepeltek, megjelent az uralkodó is 
Paja Jovanović, a Bécsben élő neves 
festőművész és az udvari személyzet 
kíséretében. Mi, kiállítók egymás kö
zött .találgattuk: vajon kitől fognak vár 
sárolni most. Figyelmesen nézegették a 
képeket, miközben a. titkár fehér kár- 
tonlapokat helyezett a király által ki
választott képekre »Megvette őfelsége« 
felirattal. A magas látogatók az én 
monotípiámnál is megálltak és Paja Jo- 
vanovic utasítására az én képemre is 
felkerült a fehér karton. Az első pilla
natban, nem hittem a szememnek; ké
telyeim csak akkor oszlottak el, amikor 
kikézbesítették a kép vételárát.

M a is úgy tekintek vissza erre az 
időre, mint életem legtermékenyebb 
esztendeire. Akkor készült a JATAGAN 
MALA című linómappám, amelyet a 
belgrádi nyomornegyed viskóiról ké
szítettem. Akkoriban rajzoltam meg li
tográfiában Dr. Alkalay grandrabbi ün
nepi palástos portréját; a vázlatok ké
szítése közben nagy meglepetésemre 
magyarul társalgóit velem.

Azok az alakok, amelyek bolyon
gásaim során képzeletemet benépesí
tették, Ady költészetét is közelebb hoz-



Voloskói motívum (tus, 1959)



ták hozzám. Már mélyebben át tudtam 
élni a forradalmi költő vízióit, hisz ké
peimmel olykor az ő útjait jártam, s ez 
érlelte meg bennem azt a gondolatot, 
hogy elkészítsem Ady Endre verseinek 
színes litográfiáját. Több vázlat után 
nyolc versillusztráció született s amikor 
Ady-mappámat kiadásra előkészítettem, 
Szenteleky Kornél, a vajdasági iroda
lom vezére, írt hozzá méltató előszót. 
Egy ilyen mappát a budapesti Ady-mú- 
zeumba őriznek. Ebben az időben szü
letett az IRIS FAMETSZET c. soroza
tom is a kiemelkedő politikai és irodal
mi személyiségekről. A műtermemben 
látogatást tett vendégeim közül a leg
kedvesebb volt a fővárosi opera hős
nője, akit Carmen főszereplőjeként jel
mezben festettem meg.

Az elkövetkező évben Zágrábban 
rendeztem kiállítást, amelyen Mestrovic 
világhírű szobrászművész is megjelent. 
Támogatásával a horvát főváros és a 
grafikai kabinet több rézkarcot és mo- 
'notípiát vásárolt tőlem. Zágráb után az 
OBLIK szófiai csoportkiállításán vet
tem részt. A bolgárok meleg fogadta
tásban részesítettek bennünket, az ope
rában díszelőadást rendeztek tisztele
tünkre, a szófiai akadémia igazgatója 
pedig minden jugoszláv kiállítót egy 
M ihajlov-albummal ajándékozott meg, 
amely a festőművész leghíresebb port- 
réjainak reprodukcióit tartalmazta. Mi
hal jov mester kiváló művész volt: ő 
volt a bolgárok László Fülöpje. Követ
kező kiállításaim színhelye Szarajevó,



majd Szkopje. A macedón székvárosba 
a JEFINIA nőegylet meghívására ju 
tottam el.

Fejlődésem felfele ívelő szép útját 
a Második Világháború szakította meg. 
Belgrád bombázása elöl Erdélybe me
nekültem rokonaimhoz, remélve, hogy 
ott majd nyugodtan folytathatom al
kotó munkámat. Nagyváradon kötöttem 
ki és dolgozni kezdtem. Festettem, ra j
zoltam, portrékat, illusztrációkat készí
tettem, hogy így elhessegessem magam
tól a háború rémképeit. Nagyváradi és 
kolozsvári kiállításaim után egy erdé
lyi csoporttal Bukarestben is szerepel
tem. Végtelen hosszúaknak tűntek ezek 
a napok és évek s olyan súllyal nehe
zedtek ránk, mintha a háborúnak soha 
nem akarna vége szakadni.

A sötét és félelemmel teli napok u- 
tán mégis fel virradt a béke napja. A 
felszabadító hadsereg megérkezése után 
m indjárt behívattak a parancsnokságra 
és sorra kaptam a megbízásokat pla
kátok és illusztrációk megrajzolására. 
Közben hasonló megbízatással Nagy
szalontára kerültem, ahol — többek kö
zött — megfestettem Arany János élet- 
nagyságú portréját a nagy költő szü
lővárosának gimnáziuma részére.

Az új, bizonytalan idők nemcsak új 
feladatokat, hanem meglepetéseket is 
hoztak magukkal. Egy napon szembe 
kerültem a nem várt rideg valósággal. 
Kiutasítottak Nagyváradról. 'Jóllehet 

nem egyszer igazoltam jugoszláv ál
lampolgárságomat, mivel magyar a ne



vem és magyar vagyok, ezért — valaki 
így gondolta — Magyarországra kell 
költöznöm. így kerültem aztán Szeged
re, ahol újból elölről kellett kezdenem 
mindent. Először az üzemekben kezdtem 
dolgozni, az élmunkásokat rajzolgattam 
s amikor ez a sajtó tudomására jutott, 
bekerültem a DÉL MAGYARORSZÁG 
szerkesztőségébe. Feladatom az volt, 
hogy a magyar távirati iroda híreit ro
tációs papírra írtam, rajzokat készítet
tem s ezeket kitették a szerkesztőség 
kirakatába. Sajnos, munkám most a- 
zért kellett megszakítanom, m ert sú
lyosan megbetegedtem és kórházba ke
rültem, ahol teljes gégeműtétet hajtot
tak rajtam  végre. Amikor elbocsátottak 
a kórházból, otthon az ágyban heteken 
át folytattam a hírek rajzolását; írását 
s a kéziratokat feleségem futárként vit
te be a szerkesztőségbe. A műtét meg
mentetette életemet, de hangomat tel
jesen elvesztettem és csak három évi 
kitartó tanulás után tudtam újra be
szélni. Megtanultam, hogy most már 
halkan közöljem gondolataimat mások
kal, hogy szavaim érthetőek is legye
nek. A bennem még mindig töretlen 
életigenlés kisegített ebből a szörnyű 
válságomból is és rám virradt az a nap, 
amikor ismét az állvány elé léphettem. 
Munkám visszhangja nem maradt el; 
felvettek a képzőművészek egyesületé
nek szegedi alosztályába s művésztár
saimmal többször kiállítottam Szegeden, 
Budapesten, Békéscsabán és Hódmező
vásárhelyen. Ónálló kiállítást a szege-



Rovinji utca (tusrajz, 1960)



di Móra Ferenc Múzeumban rendeztem 
és pártfogóim jóvoltából többször kap
tam művésztelepi meghívást is, a sá
rospataki alkotó-otthonba és Dömösre. 
Itt a Képzőművészeti Alap több réz
karcomat megvásárolta, a SZIKRA kia
dó pedig átvette árusításra Leninről 
készült linóleum-portrémat.

Igaz, hogy érvényesülésem útján új, 
biztató jelekkel találkoztam már, visz™ 
szatért az alkotó munkához szükséges 
egyensúlyérzetem, a hazatérés gondo
lata azonban állandóan zaklatott. Mint
ha hívott volna újra palicsi tuszkulá- 
numoim, ahonnan elindultam s ahol — 
úgy éreztem — az alkony odó évek nyu
galma vár. Négy éven át kerestem a 
visszatérés útját, amikor aztán a ju 
goszláv követség segítségével, a politi
kai helyzet enyhülése folytán, 1959. 
nyarán végre sikerült hazajutnom. Itt 
aztán csodaszámba mentem. Hivatalos 
interjúk, baráti és rokoni faggatások 
és sok-sok apró epizód után felesé
gemmel egy kis kamrában húzódtunk 
meg, mert akkor lakást nem lehetett 
kapni. Végül Blaško Vojnic könyvtári
gazgató személyében akadt egy mű
vészbarát, aki a könyvtár épületében 
biztosított számomra egy szobát, ahol 
nyugodtan dolgozhattam. A sok meg
próbáltatás és újrakezdés izgalmától 
megedződve ismét dolgozni kezdtem az
zal a régi ambícióval, amelyet évekkel, 
évtizedekkel előbb képeim alkotása köz
ben magamba szívtam. Munkáimmal ha
marosan benépesítettem a pici szobát,



szűknek bizonyult már ez a kis lakás 
s hogy tágabb teret nyerjünk, kiköltöz
tünk Horgosra, feleségem atyai házába. 
Hosszú hónapokon át innen jártam  be 
Szabadkára, a könyvtári műterembe 
dolgozni; valaki azt mondta sietésem 
közben: » . . .  ez még egy fiatal festő
nek is dicséretére válna!« De igazán 
nagy szerencse, hogy ez a kérdés is 
megoldódott: műteremhez jutottam s 
így, újra meghonosodva felvétettem 
magam az ULUS tagjai sorába.

Mivel az idő java már elviharzott 
felettem, megkaptam a művésznyugdí
jat. Jóllehet ez nem volt vigasztaló pil
lanat annak, aki lélekben még mindig 
fiatalnak érzi magát, de alapot adott 
ahhoz, hogy ne kelljen többé pénz u- 
tán futni. Ezzel az alkotó munka új, 
nyugodt korszaka kezdődött meg szá
momra; bár itt-ott akadtak kisebb zök
kenők, de ez már a művészélet vele
járója s úgy látszik, mindigre kísérő 
társa marad.

Visszatértem után első, »-bemutat
kozó« kiállításomat a városi kiállítási 
szalonban Kvazimodo-Braun István 
nyitotta meg. Megnyitáskor a terem 
zsúfolásig megtelt a sok kíváncsi láto
gatóval. A viszontlátás örömében szá
mos még életben maradt barátom és is
merősöm ölelt a keblére. Boldog percek 
voltak ezek, annál is inkább, mert Tibor 
és Géza fiammal együtt örülhettem az 
új bemutatkozás sikerének s annak, 
hogy a viszontlátás a régi, meghitt ba
ráti hangulatot idézte fel.



Az élet ment tovább. A festő éle
tének örök rendje szerint: dolgoztam és 
kiállítottam. Életem és alkotókedvem 
jelen valóságának ez a legfőbb bizonyí
téka. Újabb képeim egy kis visszapil
lantás után (MESÉLŐ FOGOLY) már 
az új élet új mozzanatait rögzítik a 
vásznon: mint a TANYAI ORVOSI 
RENDELŐ, a CSALÁDI KÖR, a VA
SÚTI ALULJÁRÓ É PÍT É SE ... Ezek 
közé más témák, hangulatos kompozí
ciók is keveredtek: HÁZI BULI, GLA- 
DIOLUSOK, CIRKUSZ (sorozat), ME
ZEI VIRÁGOK, női portrék és a SÁR
GARUHÁS Nő. Nagyobb munkáimat 
nem egy vázlat, rajz előzte meg és kö
vette is, és a 7 NAP hasábjain adott 
hírt arról, hogy műtermem falai között, 
egy-egy állványon, mi van készülőben.

Termésem bőségének és úgy érzem: 
értékének elismerése e művek szülőhe
lyén 1966-ban következett be. Szabadka 
város életművemért OKTÓBERI DÍJ
JAL tüntetett ki. Nagy esemény volt ez 
életemben, de belülről mégis felsajgott 
a költő kérdése: »Miért ilyen későn, 
levelek hullásakor?« De nem maradtam 
egyedül. A magánytól és az alkonyodó 
évek visszhangtalanságától való félel
memet eloszlatták az új kezdeményezé
sek, köztük jelentős megnyilatkozásként 
az a mozzanat, hogy az ÉLETJEL iro
dalmi élőújság szerkesztősége rokon- 
szenw el fordult alkotói tevékenységem 
felé s megrendezte retrospektív kiállí
tásomat.



Hálójavítók (monotípia, 1960)



Művészi hitvallásom egymondatba 
sűrítve ennyi: igyekeztem mindenkor 
a magam meglátását és érzését követni. 
A nagy mesterek közül voltak bámult 
és csodált eszményképeim, de tőlük 
csak tanultam : nem utánoztam eket. 
Soha nem voltam rabja semmiféle »iz
m usának ; az idők forradalmasító sze
le engem is magával ragadott, felújí
totta és gazdagította élményvilágomat. 
Hogy mesterségbeli vonatkozásban is 
vallomást tegyek: minden technikai
megoldással foglalkoztam. A rajzokat 
követte az olaj, a rézkarc, a fametszet, 
utána következtek a linó, tempera, ak- 
varell, monotípia. Köztük a monotípia 
lett a kedvencem, mert ez felel meg 
legjobban arra, hogy kifejezzem vele 
meglátásaimat és megérzéseimet.

Jóllehet megsokasodtak felettem az 
évek, de még mindig — mint régen 
— mozgékony vagyok: nem félek a 
bolyongásoktól, a nagy út fáradalm ai
tól. Így kerülhetett aztán sor — nem is 
olyan régen — újabb tanulmányú tam- 
ra, amikor felújíthattam  olaszországi, 
franciaországi, németországi élményei
met és látogatást tettem Csehszlováki
ában, melynek fővárosához indulásom 
legszebb évei fűződnek.

Még mindig szakadatlanul dolgozom 
s igyekszem a bennem élő emlékeket, 
el nem mondott élményeket színben 
és formában megjeleníteni. Ha most 
így, egy pillantást vetek vissza életem
re, mondhatom: az egészet átkacag-
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tam. Soha semmiből nem csináltam ká- 
zust, mindig volt bennem annyi opti
mizmus, hogy belehazudtam az életbe 
egy kis harmóniát. Kísért egy mondás, 
egy keleti bölcstől olvastam: »Az élet 
álom — a halál ébredés«. És ehhez 
még hazzáfűzöm Geothe szavait: »Strib 
und Sei«.



É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:
ÚJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Im re:
ZSOMBÉKOK 
(Vallomás Vinkler Imre 
művészetéről)

3. D é s i Ábel:
KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:
ÖRTÜZ FÉNYÉBEN
(Szabadkai folyóiratok és könyvek)

5. B a l á z s  G. Á rpád:
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)
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E l ő k é s z ü l e t b e n :

D é r  Zoltán:
AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)

D é v i c s Im re:
NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó 
opusa)

G a r a y  B éla:
A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

P e t k o v i c s  K álm án:
ÖNIGAZOLÓ ELÖBESZÉD 
(Szociológiai tanulmány)

G a j d o s  T ibor:
A CSILLAGOS HOMLOKÜ 
(Hangya András életútja)
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