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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a szerző aláírásával 
születésének hetvenötödik és művészi 
munkásságának ötvenedik évfordulóján

szám

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása 
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



A Z IG A Z I alkotó még alkonyo
dó éveiben is úgy érzi, hogy, élet
műve nem tekinthető befejezettnek. 
Belső erők, újraátélések és víziók 
arra késztetik, hogy itt is, ott is 
hozzáadjon még valamit, ami talán 
a munka hevében, a makacs anyag
gal való örökös küzdelem pillanat
nyi megszakadása idején maradt 
ki, vagy húzódott vissza, de téma
ként ma is lelkében él.

B a r a n y  i Károly alkotói te
vékenységét nem tekinthetjük be
fejezettnek, mert cselekvésbe űző 
nyugtalan lelke nem engedi a meg
állást, megelégedéssel nézze leper
gett évtizedeinek dús termését és 
visszavonhatatlanul kimondja felet
tük: »Be van fejezve a nagy mű, 
igen . . .  az alkotó pihen.« Nem! Még 
ma is tervezget, képzeletében új 
műveket épít, s ha erőnléte engedi, 
anyagot formáló ujjai nyomán ed
dig nem látott új szobrok, szobor- 
csoportok születnek.

Most, hogy önéletrajzával visz- 
szapillantunk a megtett nagy útra, 
képzőművészeti életünk úttörőinek



soraiban — ha kissé megkésve is
— fölmagasodik az alakja, mert ö  
is ott volt azok között, akik Vajda
ság életét és alakjait: a mi világun
kat örökítették meg az anyagban. 
Minden időben azok közé a szob
rászművészek közé tartozott, akik
nek az anyaggal kötött szoros kap
csolata az egyéni érzésvilág olykor 
elzárkózást, vagy becsukódást je 
lentő határainál nem állt meg, ha
nem teljes szívvel kitárult és át
ölelte költészetünk és valóságunk 
minden mozzanatát. Ha műveit néz
zük, kiérezzük belőlük, hogy volt 
is, van is bennük nosztalgia. Es ép
pen ez késztette arra, őszbe csava
rodó életkorában is, hogy az igazi 
alkotók nyugtalanságával tovább 
kutasson, és új utakat keressen a 
látható és láthatatlan világ még 
erőteljesebben kifejező megformá
lása felé.

Művészetében az ember, a tech
nika és az architektúra különös va- 
rázsú egységbe egyesül. Szobrai, 
szoborcsoportjai, apró kerámiai o- 
lyan kivételes formaérzékről tesz
nek tanúbizonyságot, amelynek nyo
ma nem porlad és nem is porladhat 
el, hanem a mában élő és mindig 
ható erejével tovább él és terméke
nyít, mert lépést tart a haladó v i
lággal. Alakjai és finom ujjai nyo
mán beszédessé vált nagy vagy pi
ci tárgyai, díszítőelemei ismét és ú j
ra meggyőznek bennünket arról, 
hogy alkotójuk merész szellem: 
nem fél a bonyolultság veszélyétől,



sőt ebben érzi a vonalak drámai 
feszítő erejét, amely fölhasítja az 
anyagban az ismeretlen rétegeit. A  
TÜZHARANG , az IKARO SZ , a B I
K A  és még nem egy jeles műve ép
pen ezekkel a ritka erényekkel 
emelkedik ki a szobrok és dombor
művek százai és ezrei közül.

Az elismerés múlhatatlan jele
ként magas hazai és külföldi kitün
tetések jelzik életművének mara- 
dandóságát, s hogy mindez léptei 
nyomával is gazdagodjon, nemze
dékünk tartozásának törlesztéseként 
közreadjuk ezt az életéről szóló 
halk vallomást.

L. E.





Új vidéken születtem 1894. november 
3-án. A  gyermekkori évek homályából 
csak itt-ott csillan fel egy-egy világo
sabb kép. A  legtöbbjét, amit itt leírok, 
édesanyám mesélte nekem.

Alig voltam néhány éves, amikor 
szüleim átköltöztek Újvidékről Karló- 
cára, ahol édesapám, aki egy személy
ben volt kőműves, ács és földmérő, a 
csortanovci alagút befejezésén dolgo
zott, majd a földcsuszamlás munkála
tait, később pedig a karlócai szőlők ki
térő állomásának építését vezette.

Karlócán úgy laktunk, hogy csak át 
kellett menni a vasúti töltésen, máris 
ott voltunk a Duna kiöntésében, a »ba
rátban, amit csak egy keskeny gyepes 
földsáv választott el a nagy Dunától. A  
»bara» környéke és a füzesekkel, sze
derbokrokkal benőtt terület volt a bi
rodalmam. Viccelődve mesélték szüleim, 
hogy előbb tanultam meg úszni, mint 
járni.

Egész kicsiny koromban iskolás gye
rek szerettem volna lenni. Hordtam 
édesapám kimustrált irodai könyveit a 
hónom alatt és ténferegtem az utcán, 
míg csak ki nem jöttek a gyerekek az



iskolából és önérzetesen közibük nem 
álltam, mintha én is hozzájuk tartoz
nék. A  városban mindenki ismert. 
»Karcsi, hova mész?«, kérdezték. »Me
gyek az iskolába«, válaszoltam. »Hánya
dikba jársz?« »Negyedikbe«, mondtam, 
és erre mindenki nevetett, mert még 
négyéves sem voltam.

Ha a képzeletbeli iskolából hazajöt
tem, a békák és kígyók rémévé változ
tam. Ugyanis összeszedtem a békákat, 
siklókat, mert etetnem kellett a gólyá
mat, amelyik nekirepült a távíródrót
nak és szárnyát törte. Így lógó számy- 
nyal élt köztünk, és én voltam az ellá
tója. Maca húgom csak egy kis ingben 
és egy apró szoknyában járt nyáron. 
Hát én ezt az inget használtam fel bé
kagyűjtő tarisznyának. Hiába hajtogat
ta: »Jaj de ciklantanak, jaj de hide
gek!«, nem volt szánalom, mert a gó
lyának vinni kellett az eledelt. Amikor 
hazaértünk, csak kihúzta az inget a 
szoknya alól, és a békák mind a gólya 
elé potyogtak. Onnan kapdosta fel őket. 
Én meg a hosszú siklókat szedtem ösz- 
sze és a nyakuknál fogva úgy durrog- 
tam velük, mint az ostorral szokás. Le
het-e ennél szebb robinsoni gyerekkort 
elképzelni?

A  víziemberekhez és halászokhoz 
méltóan már négyéves koromban egye
dül áteveztem egy lyukas csónakon a 
nagy Dunán, a »szurdik«-ba, ahol ren
geteg volt a szeder. Anyám, szegény, 
ott járkált a Duna-parton és könyörög
ve tördelte ujjait: »Gyere ki, fiam, nem 
kapsz ki, és nem mondom meg a tatá
nak sem, csak gyere ki!« Én meg köz



ben a szalmakalapommal merítgettem 
ki a lyukas csónakból a vizet, és nem 
hittem a hívó csalogatásnak. Amikor 
végre mégis kikötöttem, egy nagy cso
kor szedret adtam át ünnepélyesen 
édesanyámnak, mire az verés helyett 
összecsókolt.

Mint már említettem, nagyon sze
rettem a könyveket, főleg a képesköny
veket. Anyám mesélte, hogy egy-egy 
ábrát hosszú ideig tanulmányoztam. A  
legapróbb részletekig, minden vonalát 
magamba szívtam. Szerettem volna tud
ni, hogy kik csinálják ezeket a szép ké
peket, és én magam is szerettem volna 
olyanokat csinálni, de hát ezek a vá
gyak nem teljesültek.

Még nem voltam ötéves és folyéko
nyan írtam, olvastam nemcsak a latin, 
hanem a cirillbetűs szöveget is. Számol
ni is százig tudtam. Édesapám tanított 
meg rá.

Apám minden évben Pöstyén fürdő
ben gyógyította a huszároknál szerzett 
reumáját. Hogy nővérem és édesanyám 
meg ne tudják, titokban egy levelezőla
pot küldtem Pöstyénbe, hogy hozzon 
nekem egy olyan tollszárat, amelyen 
üvegek vannak, és szép képeket lehet 
látni rajtuk keresztül. Ezt, mikor édes
apám hazajött, megtudta Branković 
pátriárka is, aki csaknem naponta há
zunk előtt sétált el kíséretével. Nem 
akarta elhinni, hogy még nem járok is
kolába és folyékonyan írok-olvasok, 
mármint ahogy már a gyerekek szok
tak. Be kellett neki mutatnom tudomá
nyomat. Édesanyám szépen felöltözte
tett és elmentem vizsgára. A  vizsga az



zal kezdődött, hogy hanyatt vágódtam 
a frissen kifényesített parketten. Mikor 
aztán minden kérdésre jól megfeleltem, 
és a cirillbetűs szöveget is el tudtam 
olvasni, egy ezüstkoronát kaptam a pát
riárkától, és azt is megengedte, hogy a 
tejet ezután a patriarkátus gazdaságá
ból hordhatom haza. Akkor kezdtem ott 
bennfentes lenni, később pedig többet 
voltam ott, mint odahaza.

Még abban az évben elment édes
apám a Turkály tanítóhoz, és megkérte, 
nem lehetne-e beíratni, mert belebe
tegszem, annyira szeretnék iskolába jár
ni. »Na jó«, mondta Turkály tanító. 
»Igaz, hogy csak novemberben lesz öt
éves, de hát csak küldj ed el, a többi 
gyerek közt ő is ott lehet. Eggyel több 
vagy kevesebb nem számít.« így let
tem én tényleges iskolás fiú.

Anyám — mivel rengeteg volt a dol
ga — csak éjjel olvashatott. Mert na
gyon szeretett olvasni. De egy mostani 
ember el sem tudja képzelni, hogy egy 
háziasszony mennyit dolgozott valami
kor. Hetente kétszer reggel 3 órakor 
kellett felkelnie, mert a kenyeret be 
kellett dagasztania és ki kellett sütnie. 
Sohasem felejtem el azokat a lomha, 
majd megélénkülő nagy árnyékokat, 
amelyeket édesanyám vetett a falakra, 
amikor a kemencét fűtötte. Aztán a kis- 
és nagymosások, amelyekhez még a 
szappant is maga főzte az összegyűjtött 
zsiradékból. Még a káposztát is maga 
gyalulta és savanyította. A  befőtteltevés 
és a paradicsomfőzés sem tartozott a 
legkedvesebb mulatságok közé. De ná
lunk tehén is, disznó is, baromfi is volt.



Ezenfelül a mindennapi főzés, mosoga
tás, tisztogatás, takarítás, foltozás. És 
mikor minden készen volt, akkor édes
anyám elővette a könyvét és olvasott. 
Itthagyta ezt a világot és elszállt a kép
zelet szárnyán — pihenés helyett.

Egészen öreg korában is rajongva 
hallgatta a rádióban a színdarabokat és 
olyan értelmesen el tudta mondani an
nak tartalmát, hogy az mindenkire, aki 
hallgatta, mély benyomást tett. A  szí
nésznőket, színészeket mind névről is
merte, sőt a hangjukról is felismerte. 
Az élet minden bántalmát hangtalanul 
tűrte el. A  testi fájdalmakat pedig ja j
szó nélkül, türelemmel viselte el. Pe
dig volt benne, szegénynek, elég része. 
Adni, segíteni, jót tenni volt a termé
szete. Értünk, gyerekekért, pedig az éle
tét áldozta föl.

Apám katonás, pontos, megbízható, 
a végtelenségig kitartó és talpig becsü
letes ember volt. Jellemző rá, hogy mi
előtt bosorolták volna huszárnak, soha
sem ült lovon, mégis az ezred legjobb 
lovasa lett, az országos versenyen pedig 
másodiknak ért célba. A  katonaság 
után sem ült többé lóra. Tényleges szol
gálati ideje alatt egy éven belül már 
őrmesteri rangja volt, ami abban az 
időben országos rekordnak számított. 
Mindenhez értett. Alagutat fúrt, hegy- 
csuszamlást állított meg, vashidat csi
nált, órát javított. Nem volt olyan gép, 
amelyet meg nem tudott volna javítani. 
Szóval, amolyan ezermester volt. Még 
latinul is tudott beszélni, amit öreg
apámtól tanult, aki igencsak büszke 
volt erdélyi származására. Édesapám



Pankotai Farkas Béla (plakett, 1922)



egyetlen vágya az volt, hogy patikus 
legyen. El is végezte az V. gimnáziumot 
magánúton, de a hatodikat — amennyi 
abban az időben a patikussághoz kellett
— már nem, mert megszületett unoká
j a ^  mint nagyapa már nem akart el
menni vizsgázni és új életet kezdeni.

Azt hiszem, harmadik elemibe jár
tam, amikor meghalt X III. Leó pápa. 
Egy héten át — kisebb-nagyobb meg
szakításokkal — egész nap harangoz
tunk, és az én részem az osztoszkodás- 
nál 60 krajcár volt. Vettem is rajta ce
ruzát és rajzpapirost, mert elhatároz
tam, hogy lerajzolom a Megfagyott 
gyermek című képet, amely a könyv- 
kereskedés kirakatában díszelgett va
lamelyik ügyesebb gimnazista másola
taként. Megrajzolom és odaadom »sze
relmemnek«, Hank Micikének. A  re
mekmű azonban sehogyan sem akart 
sikerülni. Akárhogyan is megjegyeztem, 
hogy ez a vonal így megy, a másik meg 
srégen jobbra föl, mire hazaértem, min
den összegabalyodott előttem, és nem 
tudtam magam kiismerni. Számysze- 
getten vetettem magam nővérem képes 
levelezőlapjaira, de azokat sem sike
rült lemásolnom úgy, hogy Hank Mici 
rokonszenvét kiérdemeltem volna. így 
már korán megtanultam, hogy a művé
szet nehéz foglalkozás, de hogy valójá
ban milyen nehéz, azt csak későbbi éle
tem folyamán tudtam meg.

1905-ben szüleim átköltöztek Űjver- 
bászra és engem beírattak a gimnázi
umba. Wallachi Jenő volt a geometria 
tanára, aki egyúttal a rajzot is tanítot
ta. Régimódi tanár volt, minden művé-



szí ambíció nélkül, de ez akkoriban az 
én rajzolás iránti érdeklődésemet egy 
csöppet sem befolyásolta. Megtanított 
bennünket, hogyan kell a ceruzát meg
hegyezni, a tust a csészében kidörzsöl
ni, a tustollat tartani, a vízfestéket 
használni. Leginkább nagy, papírból 
készült testeket, hexaédereket és rom- 
boédereket rajzoltunk és hallottunk 
egyet és mást a perspektíváról, amit mi 
egyszerűen csak rövidülésnek nevez
tünk.

A későbbi pályaválasztásomra, úgy 
gondolom, nagy befolyással volt, hogy 
édesapám másodikos gimnazista korom
ban, a nagy vakációban, elvitt Fiúmé
ba és onnan a Salome nevű hajón Ve
lencébe. Ott egyszerre valódi festmé
nyeket láttam a kirakatokban, ahol a 
tenger apró hullámú tükörképében a 
vitorla és a hajó ezernyi színpompában 
verődött vissza. Édesapám szép olaj- 
nyomatos levelezőlapokat vett nekem. 
Én aztán a vakáció alatt ezeket másol
tam vízfestékkel nagy szorgalommal. 
Nem is szorgalommal, hanem festői 
dühvei. A  szünidő végén már kezdtem 
az egyik képből ezt, a másik képből 
azt a részletet összkombinálni és egy 
új képet csinálni. Szüleim eleinte örül
tek annak, hogy megtaláltam érdeklő
désem területét, de később látták, hogy 
minden mást elhanyagolok. Ekkor apám 
meghozta a határozatot:

— Előbb hozzál haza érettségi bizo
nyítványt, azután pedig diplomát, és 
utána festhetsz és szobrászkodhatsz sza
bad idődben, amennyit csak akarsz. Te



most diák vagy és egyetlen feladatod 
az, hogy tanuljál. Megértetted?

Megértettem, megértettem, már 
hogyne értettem volna meg, de nekem 
sem a latin, sem a matematika nem tet
szik, nem szeretem és bizony emiatt a 
két tantárgy miatt alig végeztem el a 
nyolc osztályt. De végül mégiscsak le
érettségiztem.

Wallachi Jenő tanár úr hamarosan 
nyugdíjba ment és jött helyette egy fia
tal rajztanár, Pichler Pál, aki magát 
festőművésznek tartotta. Az is volt. Ö- 
nála már egészen más módszer szerint 
rajzoltunk, festettünk. Kimentünk a 
természetbe, a rajzteremben pedig a 
természetrajzi szertár minden kitömött 
madarát, állatát megrajzoltuk, megfes
tettük. A  bal kézben tartott gyöngyvi
rágszálat iparkodtunk a vonal keres
gélése nélkül egyetlen határozott ceru
zavonással papírra vetni. Pichler tanár 
úr a főiskolán alkalmazott módszereket 
iparkodott nálunk bevezetni és fölhasz
nálni. Meg is volt ennek az eredménye. 
Én mindig a legjobbak között voltam, 
és minden rajzom a jeles osztályzatot 
kapta.

Mint afféle vidéki gimnáziumban, a 
tanulóknak nem volt módjukban tár
latra menni és általában a művészetek 
iránt érdeklődni. Míg az iskolába jár
tam, csak két kiállítást láttam: egyet 
Pichler Pál rajztanártól, a másikat Pe- 
chán József újverbászi festőművésztől 
és Medgyessy Ferenc neves budapesti 
szobrászművésztől, aki későbbi jóbará
tomnak és tanítómesteremnek, Pechán 
Józsefnek volt a vendége. Pechán el is



hozta hozzánk bemutatni az én első 
szárnycsapásaimat. Ez a látogatás örök
ké emlékezetes maradt mindannyiunk 
számára, mert Fillér nevű kiskutyánk, 
amelyik még a kéményseprőt is csak 
messziről ugatta meg, Medgyessyről le
szedte a nadrágot. Ügy látszik, nem volt 
neki valami előkelő jelenség. Anyám, 
szegény, órák hosszt varrogatta, va- 
salgatta a nadrágot, de sehogy sem si
került szalonképessé tennie.

Mondom, csak ezt a két kiállítást 
láttam, de két iskolatársammal — 
Deschner Péterrel és Oberlánder Fülöp- 
pel — együtt titokban festőművész sze
rettem volna lenni, jóllehet fogalmam 
sem volt, hogy egy művészi pályának 
mik az előfeltételei és mik a lehetősé
gei. Mi csak festettünk a latin memo
riter tanulása és matematikai feladatok 
elvégzése helyett, és boldogan mutogat
tuk egymásnak munkáinkat. Sajnos 
ezekből a képekből egy sem maradt 
meg és így nem tudom, hogy milyenek 
is voltak »remekműveink«.

Pechán József és Medgyessy Ferenc 
kiállítását nézegetve naívul megállapí
tottam, hogy hát ilyen szobrokat én is 
tudnék csinálni. Medgyessynek nagysze
rűen leegyszerűsített szobrai primitív
nek tetszettek nekem. Akkoriban sem
miféle művészeti stílusról vagy izmus
ról nem volt tudomásom, mert ezeket 
egy tanárom sem említette. Medgyessy 
alkotásai mégis nagy hatást gyakorol
tak rám, mert arra kényszerítettek, 
hogy megpróbáljak szobrokat csinálni.



Szüleim (plakett, 1923)



Meg is kíséreltem, de állandóan 
éreztem valaminek a hiányát. Most már 
tudom, hogy hiányzott az anatómiai tu
dás, hiányzott a komponálási készség, 
hiányzott a tömegegyensúly ismerete és 
még sok minden, amitől a szobor jó
sága függ. Ezek hiányában a kezdőnek 
sok gyötrelmébe kerülnek a próbálko
zások, újból fel kell találnia az eser
nyőt, amint mondani szokás, holott már 
régen, évezredekkel ezelőtt feltalálták. 
Más szóval: a magára hagyott kezdő
nek mindenre magának kell rájönnie. 
Ez gyötrelmekkel, elégedetlenséggel, 
gyakran pedig azzal jár, hogy kedvét 
vesztve, abbahagyja a próbálkozást.

A  szarajevói merénylet egy tűzcsóva 
volt, amely lángra lobbantotta az első 
világháborút. Húszéves voltam, és mind
járt a legelején behívtak katonának, 
éspedig 1914. október 26-án a szabad
kai 6. honvéd gyalogezredhez. Azt ter
veztem, hogy — miután leszolgálom a 
tényleges időmet — beiratkozom az 
egyetemre. Akkor még nem sejtettük, 
hogy mennyi fájdalmat, bánatot kell 
majd elviselnünk, és mennyi könnyet 
ejtenünk. De én azt sem gondoltam, 
hogy a háború lesz az, ami művészi ki
bontakozásomat elő fogja segíteni.

Amikor bevonultam Szabadkára, 
megismerkedtem Oláh Sándorral, a 
Münchenből hazatért fiatal festőmű
vésszel, aki a laktanyánk közelében la
kott. Minden szabad időmet nála töl
töttem. Többet tanultam tőle pár hét 
alatt, mint évek alatt a tanáraimtól, 
mivel nagyon jól rajzolt és kiváló ko-



lorista volt. A  tőle tanult művészi fel
fogás alapul szolgált további fejlődé
semhez. Sajnos a pár hónapig tartó ka
tonai kiképzés után el kellett válnunk, 
mert felvezényeltek a budapesti II. tar
talékos tiszti iskolába. Ott egyetlen sza
bad percem sem volt mindaddig, amíg 
hadapród nem lettem. A  pótzászlóalj
nál megszaporodtak a művészek. Be
vonult hozzánk Pechán József újverbá- 
szi és Kálmán Péter müncheni festő
művész. Szoros barátság alakult ki 
köztünk. Most már hárman voltak, a- 
kiktől tanultam: Oláh, Pechán és Kál
mán. Minden szabad időmet velük töl
töttem. A  kávéházba is együtt jártunk. 
Ott néha késő éjszakáig is elbeszélget
tünk.

Szabadkán a Damjanich u. 15. szám 
alatt vettem ki lakást, ahová hamaro
san Oláh is odaköltözött. Pechán és 
Kálmán a laktanyában egy külön szo
bában kaptak elhelyezést, és megfestet
tek mindenkit, akinek valamilyen ma
gasabb rangja volt. Így aztán sikerült 
elkerülniük a frontra való küldetésü
ket. Oláh Sándorral gyakran mentem 
ki Palicsra festeni. Ennek a hármas 
oktatásnak az volt a haszna, hogy 
egyiknek sem lettem a kimondott után
zója. Ezekből a képekből — sajnos — 
egy sincs birtokomban, mert mind el
ajándékoztam őket.

Ez a paradicsomi állapot alig pár 
hónapig tartott, mert beosztottak a me
netbe és fölvittek a Kárpátokba az 
orosz frontra. Hogy aztán a háború kö
vetkező éveiben mi mindenen mentem 
keresztül, az egy külön könyvet igé



nyelne, de nem is tartozik szorosan mű
vészi életrajzomhoz, mert se nem fest
hettem, se nem szobrászkodhattam.

Itt csupán most annyit jegyzek meg, 
hogy annak, aki a háborút csak a mo
ziban vagy a televízió képernyőjén lát
ta, fogalma sincs arról a nagy idegfe
szültségről, amely a katonákat az üt
közet, főleg pedig a támadás előtt el
fogja. Természetesen erre nem egy
formán reagál minden ember. Van, aki 
a támadás előtt szívdobogást kap, van, 
aki megbénul és alig tud mozdulni, de 
mindegyik iparkodik leplezni félelmét 
a bajtársak előtt, nehogy gyávának 
tartsák. Akadnak azonban olyanok is, 
akik nem félnek. Nekem a gyomrom 
szorult össze, és úgy éreztem, hogy egy 
nehéz kő van a helyén. Ez az állapot 
azonnal bekövetkezett, amint megtud
tam, hogy támadni fogunk. Aztán fo
kozódott, amikor az órákat összeigazí
tottuk. Időnként nagyokat és mélyeket 
kellett lélegzenem, sóhajtanom. Néz
tem az órámat és számoltam: még öt 
percig élek, még négyig, még háromig, 
még kettőig, még egyig, és jött a haj
rá! Amikor az első puskalövés eldör
dült, a nagy kő a gyomromban egyszer
re feloldódott, eltűnt. Normális ember 
lettem.

A  katonák igen nagy ellensége még 
a hideg és a fáradtság is. Én az előb
bitől rendkívül sokat szenvedtem. A  
kárpáti előnyomulás alatt pedig volt 
olyan nap is, hogy légvonalban 64 ki
lométert mértem le a térképen,, amit 
24 óra alatt tettünk meg gyalog. De ez



a távolság jóval nagyobb volt, mert a 
hegyvidéken az út sohasem egyenes.

Később ezeket a fárasztó utakat 
megosztotta velem Farkas Béla festő is, 
akivel a festészeti problémákról, a kecs
keméti művésztelepról, a külföldi mes
terekről beszélgettünk, és titokban vár
tuk, hogy talán hamarosan megszűnik 
ez a pokoli vérengzés, és hazakerülhe
tünk.

Alig négyhavi frontszolgálat után, 
amelybe beletartozik az uzsori áttörés 
és az öt napig tartó drohobici ütközet 
is, vérhassal előbb a budapesti Cso- 
báncz utcai, majd — szüleim kérésére
— az újverbászi Brčko hadikórházba 
kerültem. Rettenetesen legyöngültem. 
Azt hittem, végem van, mert szerve
zetem felmondta a szolgálatot. Csak az 
orvosok odaadó kezelése mentett meg 
a legrosszabbtól.

Felépülésem után megint Szabad
kára kerültem, s mint lábadozó fe l
ügyelői szolgálatot teljesítettem, ami 
még a segédszolgálatnál is könnyebb 
beosztás volt. A  Szent István tér 3. 
szám alatt vettem ki lakást. Oláh Sán
dor is odaköltözött hozzám, mert a szü
lői házban levő szobáját átadta Laci 
bátyjának. Nemsokára rá Oláh Sándor 
megkapta a városi bérpalota mandzard- 
jában levő műtermet, és most már ott 
festettünk. Ekkor is a városi bérpalota 
földszintjén vettem ki lakást.

Abban az időben ismerkedtem meg 
Farkas Bélával és Fischer Marcellal, 
akik ugyancsak akkor kezdték bonto
gatni szárnyaikat.



Luigi Pirandello (plakett, 1925)



Pechán Józsefet közben szívbaja 
miatt felmentették a katonai szolgálat 
alól, Kálmán Péter is betegszabadságot 
kapott és hazautazott Münchenbe, ahol 
már régebben lakott.

A  városi bérpalota szép műtermé
ben Oláh Sándorral rengeteg katona
fejet rajzoltunk, festettünk. En az út
mutatások alapján úgy belejöttem a 
rajzolásba, hogy Sztipics Lázár lapszer
kesztővel fogadtam, lerajzolok a városi 
kávéházban harminc fejet harminc perc 
alatt és azok mind felismerhetők lesz
nek. A  fogadást megnyertem. Oláh volt 
a bíró.

A  műteremnek nagyon örültünk. 
Néha késő éjszakáig alapoztuk a vász
nakat, kartonokat. A  helyiséget laká
lyossá tettük. Aktot is festettünk. Azon
kívül szép csendéletet. Bámultam Oláh 
biztonságát, és minden ecsetvonását jól 
megfigyeltem. Ö pedig szívesen magya
rázott. így hamarosan elsajátítottam a 
mesterfogásokat, amelyekre egymagam 
talán sohasem jöttem volna rá. A  laikus 
embernek fogalma sincs arról, hogy mi 
mindent kell tudnia egy jó festőnek, és 
hogy mennyi csínja-bínja van a festé
szetnek. Oláh Münchenben alapos fel- 
készültségre tett szert, és nem sajnálta 
azt nekem átadni.

Megfestette az én portrémat, én meg 
az övét. A  portréval meg volt elégedve, 
de néhol mégis belekorrigált. Arcképe
met nem engedtem befejezni, mert akit 
Oláh megfestett, az vagy a fronton, 
vagy idehaza meghalt. Nyolc-tíz ilyen 
személyt számoltunk össze. Ügy látszik,



a babona mégis bevált, mert én meg
maradtam az élők sorában.

Oláhot nemsokára rá elvitték kato
nának és egy népfelkelő századdal a 
dalmát partvidékre, Neumba vezényel
ték. Így elváltunk. Én még egy dara
big ott maradtam a műteremben egye
dül.

Egy nap aztán váratlanul megjelent 
a napiparancsban, hogy emlékművek 
tervezése és építése céljából a 40. hon
véd gyaloghadosztályhoz vezényelnek. 
Ettől úgy megijedtem, hogy elállt a lé
legzetem. Csupa olyan feladat, amihez 
csak konyítok. Hogyan fogom én eze
ket megcsinálni, és milyen blamázs lesz, 
ha azok nem úgy sikerülnek, mint kel
lene? Mint aki a vesztőhelyre megy, 
úgy éreztem magam, amikor mint »ha
diszobrász« elindultam a frontra. Nem 
is az ezredhez, hanem a hadosztályhoz 
vezényeltek. Ott pedig csupa vezérkari 
tiszt van és a legkisebb rang a száza
dosi. A  vezérkari százados viszont a 
fronton nagyobb úr, mint egy ge
nerális idehaza. Homlokomat kiverte a 
verejték. Szent Isten, mi lesz velem?

Nagy Pál altábornagy, a gyaloghad
osztály parancsnoka, amikor Papfalván 
jelentkeztem nála, a legnagyobb cso
dálkozásomra szívesen fogadott. El
mondta, hogy ő már beszélt a dandár- 
és ezredparancsnokokkal arról, hogy mi 
mindent kell majd megcsinálnom.

Hogy hogyan kerültem ki az irodá
ból, magam sem tudom. Érthetetlen! 
Csoda történt! Hát engem itt úgy ke
zelnek, mint valami nagy művészt és 
nem úgy, mint egy kezdőt, vagy egy



kis hadnagy ócskát. És a fejemet sem 
harapta le, mint ahogy azt Ozsvár Pé
ter önk. szakasz vezető úr ordította ki
képzésünkkor: »Leharapom a fejét és 
kiköpöm«. Pedig szolgálaton kívül jó 
ember volt.

Több neves művész is volt a had
osztályban, de egyikük sem szerette a 
puskaporszagot, márpedig hadosztály
parancsnokságunk lőtávolban volt, és a 
tüzérség is gyakran körülszórta a kör
nyéket nagy kaliberű gránátokkal. Er
re mind belebetegedett és visszament 
Budapestre.

Az altábornagy úrral nagyon köny- 
nyű dolgom volt. Azt a feladatot kap
tam, hogy állítsak emlékművet az el
esett katonáknak. Nem volt más dol
gom, mint megrajzolni azt, amit mon
dott. Azonkívül vigyáznom kellett az 
arányokra, a márványlapok egymás kö
zötti viszonyára, az összbenyomásra.

A  rajzot gondosan megcsináltam. 
Tetszett is mindenkinek. Rajtam pedig 
csodálkoztak, hogy egyből eltaláltam a 
altábornagy úr ízlését. Pedig ritkán 
történt meg, hogy valakivel egy véle
ményen volt.

Nagyon megszeretett. Csaknem min
den ellenőrző kőrútján magával vitt. 
Idővel úgy megnőtt a tekintélyem, hogy 
még a törzstisztek is megkértek köz
benjárásra.

A  kőfaragók, kovácsok, lakatosok, 
kőművesek, betonmunkások, vésnökök, 
asztalosok, ácsok nagyban dolgoztak az 
emlékművön. Rám csak az ellenőrzés 
és a dombormű megmintázása hárult.
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Amikor elkészültem vele, gipszbe ön
töttem, hogy majd haraszti mészkőből 
megfaragom, ha az a kőbányából meg
érkezik.

Ez volt az ún. nyári munka. A  téli 
abból állt, hogy exhumálnunk kellett 
az erdőben eltemetett katonák holttes
tét és közös sírgödörbe tennünk, ha nem 
volt meg, és külön sírhelybe raknunk, 
ha megvolt a neve és a száma. Ez olyan 
munka volt, hogy megútáltatta velem 
az életet. Egy időben, hacsak rágondol
tam, hányingerem volt. És mindig rá 
kellett gondolnom azokra a szörnyűsé
gekre, amiket láttam, átéltem.

1917-ben, amikor felbomlott az orosz 
front, nem kellett az éjszakai ágyúzá
soktól tartanunk és nyugodtan alhat- 
tunk, mert nem ugrasztottak ki bennün
ket a fekvőhelyünkből. A  szabadkai 
Farkas Béla is Papfalvára került egy 
rohamosztag kiképzőjeként. Találkozá
sunk örömére nagy ivást rendeztünk, 
ami különben hozzátartozott a harcté
riek mindennapjához, — ha volt mit 
inni.

Egy napon orosz tisztek jöttek át 
hozzánk a hadosztályhoz, össze is ba
rátkoztunk. Az altábornagy úr megven
dégelte őket és két autót bocsátott ren
delkezésünkre. Az orosz tisztekkel el
küldték Farkas Bélát is azzal a pa
ranccsal, hogy kísérje el őket a szállás
helyükre, aztán hozza haza az autókat. 
Bélát és a sofőröket az oroszok a vo
nal mögött kitették az autóból, ők pe
dig elhajtottak. Béláék csak másnap 
érkeztek vissza gyalog rákvörösen, 
mindannyiunk derülésére, autók nélkül.



Az orosz front tehát megszűnt, de a 
román front még megmaradt, és had
osztályunk elindult a Radauti környéki 
vonal elfoglalására. Építő különítmé
nyem is vele ment. Egy ideig együtt 
voltunk a hadosztállyal, de Radautiból 
minket visszaküldték az emlékmű épí
tésének a folytatására. Amikor Papfal- 
vára visszaérkeztünk, ott találtuk Szüle 
Péter festőművészt, aki mint »kíméle
tes« beosztású, a hátrahagyott anyagot, 
amit a hadosztály nem vihetett magá
val, pár emberrel őrizte. Az ő barakk
jába költöztünk, és a telet vele töltöttük 
el. Semmi dolga sem volt, hát festege- 
tett. Én meg kezdtem a domborművet 
faragni, mert időközben megjött a kő.

A  magas hegyek között korán bekö
szönt a tél és jóval hidegebb van, mint 
az alföldön. A  tavasz is később kezdő
dik, és sokszor fúj szél. Ezért, hogy dol
gozni tudjunk, az emlékművet, állvány
zatával együtt, bedeszkáztuk; egy nagy 
deszkabódét építettünk föléje és úgyne
vezett raj kályhákkal tüzeltünk benne, 
hogy a munka, amit végeztünk, ne fagy
jon meg. Két katona fölváltva tüzelt 
benne éjjel-nappal. Hogy egész éjsza
kára legyen elegendő tüzelőanyagunk, 
jó sok fát készítettek be a kályhák kö
ré. Megtörtént, hogy az egyik honvéd a 
kellemes melegben elaludt, és a kipat
tant szikra felgyújtotta a közelben tá
rolt fát. Csakhamar az egész állvány
zat és a deszkabódé porig leégett, mert 
vízhiány miatt gondolni sem lehetett 
oltásra. Hiszen a Cibó és a Beszterce 
folyó csaknem fenékig be volt fagyva.



Amikor jelentették nekem, hogy az 
emlékmű ég, eszembe jutott édesanyám 
gyakori intelme: »A  tűzre, gyerekek, 
nagyon vigyázzatok!« Ugyanis anyám 
hároméves korában azért jutott árva
ságra, mert szülei — apja, anyja — egy 
égő házban lelték halálukat, amikor 
segítettek oltani a tüzet. Az árván ma
radt kislányt aztán Lőrinc Máté topo
lyai gazda fogadta szánalomból örökbe 
és ő is adta később férjhez apámhoz. 
Innen a családban a tűztől való félelem.

Az emlékműnek nem lett baja, csak 
befüstölődött, bekormozódott. Azonnal 
küldtem két katonát Máramarosszigetre, 
vegyenek 10— 12 drb súrolókefét és pró
bálják majd lesúrolni a kövekre rára
kódott piszkot. Ez azonban csak részben 
sikerült és a kőfaragóknak vésővel kel
lett a befüstölt részeket eltávolítaniok. 
Nagy munka volt, de így szebbé tettük 
az emlékművet, mint amilyen volt. A  
tűzesetet nem mertem jelenteni az al
tábornagy úrnak. Hamar egy még tá
gasabb deszkaépületet emeltettem az 
emlékmű fölé, úgyhogy pár nap múlva 
már folytathattuk a munkát.

1918 nyarának elején, amint a ro
mániai béketárgyalások befejeződtek, a 
hadosztály pihenőre, majd onnan az 
olasz frontra ment. Szüle Péter festett, 
én faragtam a domborművet, közben a 
jólítet és a biztonságot élveztük. Nekem 
még arra is volt időm, hogy medvelesre 
menjek az öreg Zsukán nevű román 
vadorzóval, akinek hiányzott a jobb 
keze, mert a medve csaknem tőből le
harapta.



Amikor az emlékművel elkészültünk, 
ajtajára egy nagy lakatot tettünk és 
bezártuk, aztán elindultunk az olasz 
frontra. Szüle Péter nem jött velünk, 
mert felmentést kapott. Benczúr Gyula 
hírneves festő, a volt tanára kijárta, 
hogy hazamehessen.

Fonsazo nem messze van Feltrétől, 
illetve Trienttől; a Monté Pertika lábá
nál fekszik. Én oda vonultam be, em
bereim pedig a csapattestükhöz. Monté 
Pertika, a megszámlálhatatlan magyar 
katona sírhelye, szembe volt a Monté 
Grappával, ahol az olasz állások hú
zódtak, ezernyi nagy kaliberű ágyúval. 
Fonsazóban az elsők között a szabadkai 
Farkas Bélával találkoztam. Ismét nagy 
örömrivalgás és bankett kettesben. A 
tiszti étkezdében lehetett hitelre is 
italt-ételt kapni, és ezt Béla teljes egé
szében kihasználta. Másnap találkoztam 
Aba Novák Vilmossal is, aki még min
dig a csapattesténél teljesített szolgála
tot, és akire nem alkalmazták a »kímé
letes« beosztást. 1917-ben nemcsak a 
hadvezetés, hanem a polgári kormány 
is megdöbbenéssel vette tudomásul, 
hogy az ország fiatalságának színe-java 
elpusztult a frontokon. Hogy megment
sék, ami megmenthető, oly értelmű pa
rancsot adtak ki, hogy kímélni kell az 
értékeinket és olyan beosztásba kell 
tenni őket, ahol kevésbé vannak kitéve 
az elpusztulásnak. Ezt a nem egészen 
határozott utasítást a parancsnokok az
tán saját értékelésük szerint hajtották 
végre. így Aba Novák Vilmos sem ke
rült a kíméletre szorulók közé, legalább 
is addig nem, míg együtt voltam vele.



Arnauta (gipsz, 1930)



Megbízást, illetve parancsot kaptam, 
hogy a pécsi 19. honvéd gyalogezred ré
szére az 1919 méter magas Capul hegy
re állítsak egy hatalmas turulmadarat, 
a budapesti 30. honvéd gyalogezrednek 
a Cibó-völgyben, régi állásai közelé
ben, egy obeliszket, rendezzem a kirli- 
babai katonatemetőt. Más alakulatnak 
is kell emlékmű; ha ezekkel elkészü
lök, azokat csinálhatom. Kaptam 103 
szakmunkást, négy lófogatot nyolc ló
val, négy ökörfogatot nyolc ökörrel és 
saját használatomra egy lovat. Az épí
tőkülönítmény külön elszámoló test lett. 
így tehát magam szabadságolhattam a 
legénységet és akkor vehettem igénybe 
a nyílt parancsokat, amikor és ahogy a 
munka azt megkívánta.

Amikor Papfalvára visszatértünk, az 
egész környék lakossága összejött, hogy 
üdvözöljön bennünket.

Amint elrendezkedtünk, azonnal 
hozzáfogtunk a munkához. Anyag volt 
bőven.

A  régi emlékművet úgy találtam le
lakatolva, ahogyan otthagytuk. Először 
is a környezetét kellett rendbe hoznom. 
Az útmenti hegyoldalt egyenesre gya
lultuk, aztán fenyőfákkal ültettük tele, 
hogy az emlékmű, ha a fák megnőnek, 
valóságos fenyőfa koszorúban álljon. 
Aztán kijelöltem az új emlékműnek a 
helyét. Oda is küldtem 20-20 embert 
alapozáshoz. Most már volt gyakorla
tom és tapasztalatom és a munka úgy 
ment, mint a karikacsapás. Embereim 
pedig szívesen dolgoztak pár ezer kilo
méterre az olasz pokol mögött.



Üres óráinkban ott folytattuk a 
privát munkát, ahol abbahagytuk. 
Gyűjtöttük a gombát, szedtük a mál
nát, ettük a pisztrángot és ittuk a to
kajit meg a rumot.

Ennek az állapotnak egy telefonje
lentés vetett végett. 1918. november 
3-án délelőtt — éppen a születésnapo
mon — azt telefonálták, hogy kitört a 
forradalom. A  háborúnak vége. A  leor- 
ginai karanténtábor, ahol az orosz hadi
fogságból hazaérkező katonákat tartot
ták vesztegzár alatt, föllázadt, és a fö l
fegyverzett tömeg elindult Papfalva 
felé.

Az emlékművet bedeszkáztuk és 
hozzáláttunk a csomagoláshoz. Másnap 
este indultunk Rotundán és Leorginán 
át óradnára, a mellékúton, kerülve a 
forgalmas utat Máramarosszigeten át.

A  háborúnak tehát vége. Amit oly 
régóta vártunk, megértük. Vége az öl
döklésnek.

Pár napot öradnán kellett töltenünk 
az elbarikádozott vasúti állomás épü
letében, mert nem volt mozdony, hogy 
bennünket elszállítson. Közben minden 
irányból jöttek a katonák. Azok mesél
ték, hogy bedeszkázott emlékművünket 
fölgyújtották és kézigránátokkal szét
rombolták.

Több mint egy hétig utaztunk, míg 
hazaértünk. Csakhamar azonban elha
tároztam, hogy az újverbászi községhá
zán utazási igazolványt kérek és átme
gyek Magyarországra, míg az állapotok 
nem konszolidálódnak. Ügy is történt.



Magyarországon még az ottaniaknak 
sem volt munkalehetőségük, tehát nem 
is próbálkozhattam meg elhelyezkedni. 
Az ismert művészkávéházakat jártam. 
Elmentem a Japánba, a Fészekbe, a 
New Yorkba. Ott találkoztam az akkor 
még csekély számú művészismerőseim
mel. Hol az egyiknél, hol a másiknál 
aludtam siralmas körülmények között. 
De megtörtént, hogy zárás után regge
lig sétáltam a körutakon, várva vala
milyen helyiség megnyitására. Hogy 
milyen hosszú egy téli, hideg éjszaka, 
azt nemcsak a harctéren, de Budapes
ten is alkalmam volt tapasztalni. Rémes 
idők voltak azok.

Szerencsére a Fészek kávéházban a 
sors összehozott Pankotai Farkas Béla 
szobrászművésszel. Bohém ember volt, 
de kiváló mintázó és faragó. Azonkívül 
melegszívű és jóindulatú, ö  is, Gizi, a 
felesége is megsajnáltak, és egy utcán 
átvirrasztott éjszaka után magukhoz 
vettek. Pankotai Farkasék egy Utász 
utcai bérkaszárnya harmadik emeletén 
laktak szoba-konyha kamrás lakásban, 
amibe egy kis előszobán keresztül lehe
tett jutni. Ez az előszoba lett az én lak
osztályom, ahol esténként egy öreg 
szétnyitható vaságy volt a fekhelyem; 
ágynemű nélkül, szúrós, kopott, matra
cokon aludtam. Takaróm a télikabá
tom. Gizinek reggelenként korán kellett 
tejért mennie, mert ha később ment, 
már nem kapott. Ilyenkor nekem is fel 
kellett kelnem, mert az előszoba ajta
ját csak úgy lehetett kinyitni, ha a vas
ágyat előbb összecsukjuk. A  konyha 
volt a műterem, mert ott néha főztek



is valamit és bent mégsem volt olyan 
hideg, mint odakint. Vendéglátóm job
ban bírta a hideget, mint én: egy ko
pott szvetterben dolgozott, én meg 
nagykabátban. De fedél volt a fejem 
fölött és nem kellett éjszaka vacognom.

Pankotai Farkas Béla a kiváló min
tázok közül is kimagaslott. Isten áldot
ta tehetség. Rengeteget tanultam tőle. 
Boszorkányos ügyességgel és érzéssel 
formálta az anyagot. Jobb kezekbe nem 
is kerülhettem volna. Az alatt a fél év 
alatt, míg nála voltam, egész felfogá
som a szobrászatról megváltozott. Olyan 
szakmai fogásokat tanultam meg, ame
lyek nélkül csak kínlódás lett volna a 
szoborkészítés. Pankotai Farkas azon
kívül szorgalmas és kitartó volt. Talpra
esett humorérzéke legszomorúbb nap
jaimban is sokszor megnevettetett.

Amint elmúltak a zord téli napok, 
mi is mind nagyobb lendülettel készül
tünk kiállítási anyagunk elkészítésén, 
mert rohamosan közeledett a Nemzeti 
Szalon képzőművészeti kiállításának 
beküldési határideje. Egyik szobromat 
a zsűri el is fogadta. Nagy volt az 
öröm. Kiállító művész lettem, ami nem
csak dicsőség, hanem státus is egyúttal.

Béla is, én is nagyban vasaltuk, tisz
togattunk a ruhánkat, a cipőnket is 
rendbe hozattuk, egyszóval mindent el
követtünk, hogy emberségesebben fes
sünk a megnyitáson. Megnyugvással 
vettük aztán tudomásul, hogy — habár 
nem voltunk a legkifogástalanabbul öl
tözve — akadtak itt igen sokan, akik 
elesettebbeknek látszottak, mint mi.



Ikarosz (műkő, 1938)



Hogy csak némiképpen érzékeltessem 
azt a bénultságot, ami akkoriban Bu
dapestet fogva tartotta, elmondom, hogy 
1918/19 telén egy ízben több mint há
rom óra hosszat vártam apró kölcsön 
ügyében dr. Temunovich Zoltán volt 
szabadkai ügyvédre az egyik kávéház 
kirakatablakában, s ez alatt a három 
óra alatt a hideg, havas, ködös utcán 
a villamosokon kívül egyetlenegy jár
mű sem közlekedett. Sem társzekér, 
sem fiáker, sem más fogat. Még kerék
pár sem, pedig az Erzsébet körút volt 
Budapest egyik főütőere.

Szegények voltunk, de azért Gizivel 
és Bélával minden nap elmentünk a 
Fészekbe a többi kollegával beszélgetni 
és főleg melegedni. Ezek a kávéházi 
melegedések összehoztak bennünket 
minden rangú és rendű művészember
rel. Béláék az egész budapesti művész
világot ismerték, és előbb-utóbb én is 
megismerkedtem a legtöbbjével. Kö
zénk járt a festők közül Egry József, 
akivel jóbaratságot kötöttem, aztán 
Márton Ferenc, Szigethy István, Kiss 
Rezső, Teplánszky Sándor, Záhonyi Gé
za, Pádua Kálmán, Klimó István és még 
sokan mások, a szobrászok közül pedig 
felújítottam az ismeretséget Medgyessy 
Ferenccel, megismerkedtem Zala 
Györggyel, Stróbl Alajossal, Ligeti 
Miklóssal, Kisfaludi Stróbl Zsigmond- 
dal és még sok mással. Sokszor voltam 
az Emke kávéházban Rippl-Rónai Jó
zseffel, Láposi Hegedőssel együtt, a Ja
pán kávéházban meg megismerkedtem 
Szinyei Merse Pállal, aki meg is kér
dezte tőlem, hogy ki szoktam-e állítani,



mire én azt mondtam, hogy igen, most 
is ki van egy szobrom állítva a Nem
zeti Szalonban.

Most már mint kiállító szobrászmű
vész abbahagytam a festészetet, hiszen 
az ugyancsak egy teljes embert kívánt 
volna. De az egyetem felé sem néztem, 
pedig volt már három elismert szemesz
terem. Minek? Az otthoni viszonyok 
között egy tanári diploma felesleges, de 
az elhelyezkedés is teljesen kilátásta
lan. Reméltem, hogy ezt édesapám is be 
fogja majd látni és eláll a diploma meg
szerzésétől. A  szobrászatban mégis van 
valami gyakorlatiasság, mert az építé
szetnek egyik szükséges része.

A  kiállítási katalógussal a kezemben 
beiratkoztam a Nemzeti Szalon képző- 
művészeti egyesületbe, amely felvett a 
tagjai sorába. Mivel valamilyen ered
ményt mégiscsak elértem, kezdtem a 
hazamenés gondolatával foglalkozni. 
Ennél többet egyelőre nem várhatok. 
Kis vagyonom is fogytán volt. Béláék- 
nak sem akartam már terhűkre lenni, 
hiszen nem volt sem kenyér-, sem 
liszt-, sem cukor-, sem zsírjegyem, min
dent feketén szereztek be, amit aztán 
velem megosztottak.

Az Űjverbászon kapott utazási iga
zolványom régen lejárt. Nem maradt 
más hátra, mint azokkal hazamenni, 
akik élelmet csempésztek át a határon 
és Budapesten drága pénzért eladták. 
Kelebián felszálltak a vonatra és az 
árut felhozták a Keleti pályaudvarra. 
Oda mentem hát én is, és megvártam, 
míg nem jönnek ki. Az egyiket megszó
lítottam. Mondtam, hogy én is bácskai



vagyok, itt rosszul ment a sorsom, 
nincs se munkám, se keresetem, tehát 
haza szeretnék menni. Másnap már a 
vonaton ültem a megbeszélt időben. 
Ezek az emberek úgy ismerték a hatá
ron való átkelés módját, mint más a te
nyerét.

Otthon hónapokig nem mentem ki 
az utcára. Olvastam, rajzolgattam, min
táztam, plaketteket csináltam. De ami
kor Pechán József festőművész, jó ba
rátunk és nekem azonfelül még tanító- 
mesterem is, váratlanul meghalt, a te
metése után összeültünk öten — Szauer 
János kőfaragó mester, Bachmann Zsi
ga, Kurtz János, Lukics Lázár és én —, 
és elhatároztuk, hogy méltó síremléket 
állítunk neki. Megbeszéltük, hogy fe l
kérjük Medgyessy Ferencet, mintázza 
meg. Én vállaltam, hogy ingyen kifara
gom márványba, Szauer, hogy adja a 
követ és elvégzi a kőfaragómunkát, a 
többiek meg segítenek a pénz össze
gyűjtésében.

Akkortájt történt, hogy egy felső 
ipariskolát végzett fiatalember azt aján
lotta, hogy nyissunk Szabadkán egy 
képző- és iparművészeti műhelyt, mert 
ott ilyen még nincsen. A  társulási aján
latot elfogadtam, és az észak-bácskai 
városba költöztem.

Elgondolásunk azonban nem vált be. 
Szabadka abban az időben álmos város 
volt, és pangott benne az ipar és a ke
reskedelem. Néha-néha kaptunk ugyan 
egy-egy munkát, de nem kerestünk 
annyit, amennyi szükséges lett volna 
megélhetésünkhöz. Emiatt alig három



negyed év után ismét szüleimnél kö
töttem ki.

Szabadkai tartózkodásom alatt fel
újítottam a barátságot Oláh Sándorral, 
Farkas Bélával és Fischer Marcellal, 
aztán megismerkedtem Balázs G. Á r
páddal, Lenkei Jenővel, Hódi Gézával, 
később Sinkó Boriskával és Geréb Klá
rával is. 1923 augusztusában egyesület
be tömörültünk. Elnöknek dr. Beliéet, 
a műpártoló ügyvédet választottuk, 
hogy segítségünkre legyen. A  Vajdasá
gi Képzőművészek Egyesülete hamaro
san, már szeptemberben megrendezte 
első kiállítását Szabadkán, a Bárány 
szállodában az orvoskongresszus alkal
mából. Hozzánk csatlakozott Kopilovity 
István bajmoki és Bicskei Péter topo
lyai festő. Később kiállítottunk még 
Szabadkán a kaszinóban, majd Üjver- 
bászon, Topolyán, Kúlán és Palánkán.

A  szabadkai kirándulást könnyen és 
rövid idő alatt kihevertem, mert egy
szerre több munkát is kaptam. Duna- 
csében Szentháromság-szobrot a 
templom elé, Péter-Pál szobrot a temp
lomba, síremléket a temetőbe. Aztán 
Dunabökénybe Szent Antal-szobrot, 
épületdekorációt Újvidékre, kisebb 
munkákat Torzsára, Szenttamásra, 
Szeghegyre. írtam Pankotai Farkasnak, 
hogy jöjjön segíteni, mert egyedül nem 
győzöm a sok munkát. El is jött, és így 
részben letörleszthettem az irántam 
táplált jóságát.

Űjverbászon is kaptam munkát. 
Megmintáztam Schwarz cukorgyári 
igazgató feleségének portréját, és azt 
ruskicai márványba meg is faragtam.



Aztán több bronzplakettet csináltam. A 
cukorgyári igazgatósági épületben és a 
moziban voltak munkáim.

Ezeknek a munkáknak elvégzése 
után megint nagy stagnálás követke
zett.

Egy szép napon aztán levelet kap
tam Budapestről. A  levélben az állt, 
hogy Kilényi Gyula azt írta Bostonból, 
hogy akadémiai tanár lett, van szép la
kása, és azt üzeni nekem, hagyjak itt 
csapot-papot és menjek én is ki. Kilé- 
nyivel a legnagyobb nélkülözések ide
jén barákoztam össze. Mivel hasonló 
helyzetben volt, mint én, kiment Ame
rikába. Lám, nem is gondoltam arra, 
hogy Amerikába menjek, pedig az ut
cánkban egyedül mi nem voltunk kint, 
a többiek mind úgy mentek-jöttek, 
mintha csak a piacra ugrottak volna ki. 
Az utca fele mindig kint volt Ameriká
ban, a másik fele meg kint ült a pádon 
Verbászon. De az üzenet állandóan a 
fejemben motoszkált és nem hagyott 
nyugton. Ha Kilényi ennyire vitte, ne
kem sem kell aggódnom a jövőm miatt.

A  háború előtt Irén nővérem legjobb 
barátnője Kratz Zsófi volt. Ott volt ná
lunk sülve-főve, azaz többet volt ná
lunk, mint odahaza. De aztán a szülei 
kimentek Amerikába és Zsófit is ma
gukkal vitték. Zsófival a háború előtt 
élénken leveleztünk. Gondoltam, írni 
kellene neki, hátha nem változtattak 
lakást és megkapja levelem. És írtam. 
Megírtam, hogy ki szeretnék menni 
Amerikába, és kellenének a szükséges 
iratok. Rá vagy két hónapra kövér le



vél érkezett Zsófitól, küldött benne affi- 
davitot. Megírtam, pénzem is kevés van, 
mire Zsófi küldött 150 dollár útiköltsé
get. Eladtam a könyvtáramat, gyönyörű 
képzőművészeti kiadásokat, és bein
kasszáltam a kinlevőségeimet. Amikor 
megolvastam a pénzem, örömmel álla
pítottam meg, hogy 250 dollárom van, 
és ezzel már útnak merek indulni.

A  kivándorlási iroda információja 
szerint azonban — mivel évente csak 
ezeregynéhány kivándorlót engednek 
be Jugoszláviából Amerikába — rám 
még tíz év múlva sem került volna sor. 
Tehát csak illegálisan lehet oda kike
rülni — állapítottam meg.

Nemsokára búcsút vettem drága szü
leimtől, testvéreimtől, és nekivágtam a 
nagyvilágnak. A  szabadkai állomás pe
ronján várt rám Farkas Béla, hogy el
búcsúzzék tőlem. Béla akkor már a 
morfiumban kereste a vigaszt kettétört 
és kilátástalan élete miatt. Nem sokat 
beszéltünk. Csak annyit mondott: »Ta
lán neked sikerül, mi meg itt döglünk 
meg rakásra.« Némán átöleltük egy
mást, és engem vitt a vonat a nagy bi
zonytalanság felé.

Rövid idő múlva Hamburgba érkez
tem, két kosárral. Az egyikben pár 
szobrom volt és szerszámom, a másik
ban a ruhaneműm. A  címem is meg
volt, hova kell mennem, amit egy Ham
burgban tanuló egykori iskolatársam
tól kaptam. A  Lindwurm 91. szám alat
ti volt lakását üresen találtam és ki
vettem. Házigazdám hajóasztalos volt. 
Vele próbáltam szerencsét, de nem si
került. Mindenhol a beutazási engedélyt



követelték. Már elmúlt pár hét és se
hol semmi. Akkor a házigazdám előállt 
egy újabb lehetőséggel. Szerződjek le 
egy halászhajóra a Hafenbüro irodájá
ban, és akkor 3 hónap múlva kapok egy 
hivatalos írást, hogy »mariner« vagyok 
és mint olyan elszegődhetek nagyobb, 
Amerikába menő személyszállító hajó
ra is. Nem volt más választás, bele
egyeztem. Házigazdám beprotezsált 
bátyjához, aki három személyzetű ha
lászhajóval járta az Északi-tengert. 
A  Hafenbüróban megkötöttük a szer
ződést, és én elmentem terepszemlére 
a kis hajóra, ahol két, nem éppen ro
konszenves halászt találtam. Nagy, mar
kos, durva emberek voltak.

Másnap reggel kellett volna jelent
keznem a munkára. A  házigazdámat és 
a feleségét meghívtam búcsúvacsorára. 
Mivel korán elindultunk, a vacsora előtt 
még moziba is elmentünk. A  film egy 
éppen olyan halászhajóról szólt, mint 
amilyenen nekem kellett volna dolgoz
nom. Kajütjében három marcona ha
lász kártyázott. Ugyanolyanok, mint az 
én jövendő munkatársaim. Egyszer 
csak az egyik halászt csaláson fogták, 
amiből előbb szóváltás, majd verekedés 
támadt. A  verekedők a kajütben min
dent összetörtek. Aztán kések kerültek 
elő és rémes jelenetek között szurkál- 
ták egymást. Végül is a csaló halálos 
szúrást kapott és kiszenvedett. Erre a 
másik kettő fogta a hullát és beleen
gedte a tengerbe, amely olyan sötét 
volt, akár a tinta. Eltüntették az áldo
zatot pár pfennig miatt.



Lófej (samott, 1962)



Ezek után nem nagyon ízlett a va
csora. Arra gondoltam, hogy ha azok 
ott a hajón megtudják, hogy 250 dol
lárom és egy csomó dinárom van, ki
fosztanak és beledobnak a sötét vízbe. 
Keresni sem fognak, mert senki sem 
tudja, hogy hol járok.

Amikor aztán a vacsora után haza
mentünk, elgondolkodtam a helyzetem 
felett és oda lyukadtam ki, hogy elhir- 
telenkedtem az elhatározásomat. Nem 
lett volna szabad ilyen kockázatos és 
életveszélyes munkára vállalkoznom, 
ahol még a bűntény lehetősége is fenn
áll. Tehát az életem kétfelől is veszé
lyeztetve van. A  tenger sem kíméletes, 
sok halászhajó nem tért vissza a kikö
tőbe, és a munkatársaim sem lesznek 
kíméletesek velem. Aztán úgy döntöt
tem, hogy nem megyek reggel el a ha
jóra. Helyette fölülök a vonatra. Előbb 
elmegyek a szemben levő rendőrségre 
ki jelentkezni, aztán elmegyek a francia 
követségre és kérek víziumot, majd a 
legelső vonattal elhagyom Hamburgot. 
Le Havre-ban, úgy hallottam, sokkal 
enyhébb az ellenőrzés, szinte csak for
malitás, én onnan az mehet ki Ameri
kába, aki csak akar. Tehát irány: Fran
ciaország.

Másnap, péntek estefelé már Párizs
ban voltam. Ha már itt vagyok, hát 
megnézem. Pár napot itt töltök, utána 
tovább megyek. A  Gare de l ’Est állo
máson a ruhatárba tettem két csoma
gomat, és elindultam abba az irányba, 
amelybe a legtöbb utas ment. Néztem a 
kirakatokat, amíg nem találtam egy 
papírkereskedést. Ott megvettem Párizs



térképét, majd betértem a legelső ká
véházba, és tanulmányozni kezdtem a 
várost. Megállapítottam, hogy hol va
gyok, és fél órán belül már ismertem 
a főbb útvonalakat. Aztán a legelső 
szállodában kivettem egy szobát.

Jelentkeztem a követségen és meg
kérdeztem ismernek-e valakit, festőt, 
vagy szobrászt, aki a Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyságból való. Nem ismer
tek. A  magyar követségen azonban 
megismerkedtem egy fiatal művésznö
vendékkel.

A  Quartier Latiné egyik vendéglő
jébe mentünk. Leültünk egy asztalhoz, 
ahol már voltak páran. Beszélgettünk. 
Egyszer csak odajött hozzánk egy ma
gas, szőke kék szemű legény, kezében 
egy lepedő nagyságú francia újsággal és 
valamit mutogatott az egyik asztaltár
sunknak, aztán mellém ült. Bemutat
kozott: Liszkai Kováts Zoltán szobrász- 
művész Budapestről. Megkérdeztem, 
hogy mit mutatott az imént az újság
ban. Azt mondta, van benne egy hirde
tés, amelyben szobrászokat és montő- 
röket keresnek az 1925. évi iparművé
szeti világkiállítás munkálataihoz. Ad
dig beszélgettünk, addig tanakodtunk, 
hogy mitévő legyek, míg elhatároztuk, 
hogy hétfőn reggel ez előtt a vendéglő 
előtt találkozunk nyolc órakor. El
megyünk együtt és megkíséreljük, hát
ha fölvesznek bennünket. Ha szeren
csénk lesz, legalább elmondhatom: már 
Párizsban is dolgoztam.

Hétfőn reggel mindketten a megbe
szélt helyen voltunk. Liszkai Kováts 
már több mint négy hónapja keresett



megélhetési forrást, eredmény nélkül. 
Valami keveset már dadogott franciául, 
de amikor az újságban jelzett helyen 
jelentkeztünk, nem kellett egy szót sem 
szólnia, mert a tisztviselő, mihelyt meg
látta nála az újságot, megfordult és 
már írta is föl a címet, hova kell men
nünk fölvételre. Ideadta a cédulát és 
azt mondta, menjünk a Grand Palais- 
ba, és ott keressük meg Mr. Noudit.

Negyed óra múlva már ott is vol
tunk a Grand Palais-ban, ami a mi v i
déki méretekhez szokott szemünkhöz 
képest egy óriási üvegcsarnok, akkora, 
hogy keresztben és hosszában egy-egy 
nagy futballstadion kényelmesen bele
férne. Csak némely helyen dolgoztak az 
emberek. Ahogy nézelődtünk, egyszer
re csak látjuk, hogy az egyik helyen a 
faállványon valami gipszmunkákat sze
rel föl egy ember. Zoltán földadogott 
valamit, mire az illető felénk fordult 
és azt kérdezte, németek vagyunk-e. 
Mondtam, hogy én tudok németül. 
Mindjárt lejött és elmesélte, hogy a fog
ságban tanult meg németül. Hozzátette: 
a németek jó munkások és majd ő be
ajánl bennünket Mr. Noudinál.

Míg beszélgettünk, oda jött egy em
ber, aki szélesebb volt, mint hosszú, és 
olyan mély hangja volt, mint egy bö
lénynek. És ő is élvezte a meghökkené
sünket és meg is játszotta magát, mert 
később láttam, hogy halkabb is tud 
lenni. Valamit beszélt franciául a 
pártfogónkkal, aztán azt mondta, hogy 
délután megkezdhetjük a munkát.

Jóval dél előtt ismét ott voltunk a 
Grand Palais-ban. Észrevettük, hogy a



sok deszkarakás és állványozás között 
más helyen is végeznek szobrászmun
kát. Tisztes távolból néztük, hogyan 
csinálják, mert olyat még sohasem lát
tunk. Aztán dél lett, és a volt német 
hadifogollyal együtt elmentünk a kan
tinba ebédelni. Akkor láttuk csak, hogy 
az óriási teremben pár száz ember dol
gozik. Ebéd után Mr. Noudi, úgy látszik, 
próbára akart tenni bennünket, mert 
nem a volt német hadifogoly mellé osz
tott be bennünket, mint ahogy ígérte, 
hanem azt mondta: dolgozzunk csak mi 
ketten külön, hogy lehessen látni, ho
gyan és miként csináljuk. Odahozta a 
rajzokat, egy üres láda tetejére tette, 
majd a padlón egy keresztet rajzolt és 
azt körülkarikázta krétájával. Aztán 
odabökött az ujjával és azt dörmögte, 
hogy ott kezdjük el a munkát.

Megnéztem a rajzot és megállapítot
tam, hogy a jelölés nem jó helyen van. 
Szabad szemmel is látható volt, hogy 
Mr. Noudi legalább 20 centimétert té
vedett. Kovátsnak az volt a véleménye, 
hogy kezdjük el ott, ahol Mr. Noudi 
megjelölte, nekem meg az, hogy jó he
lyen kell kezdeni, mert ha nem ott 
kezdjük, az egészet le kell bontani. K i
mértem a pontos helyet és megkezdtük 
a montírozást. Már jó magasra felépí
tettük a díszletet, amikor megjött Mr. 
Noudi. Amikor meglátta, hogy nem ott 
kezdtük, ahol megjelölte, mint egy 
megvadult oroszlán elkezdett ordítani. 
Én meg szép csenden azt mondtam, 
hogy úgy jó, ahogyan csináltuk. Erre 
elővette a méterét és ismét méregetett, 
közben állandóan dörmögött. Egyszei



csak elhallgatott, odalépett hozzám, 
megveregette a vállamat, hamiskásan 
megfenyegetett és azt mondta:

— Te nem vagy montőr, hanem va
lami munka nélküli mérnökféle, hogy 
így ismered a rajzokat. Munka után 
menj a kantinba, igyál meg egy liter 
bort, én fizetem.

Ettől az időtől kezdve Mr. Noudi 
semmit sem csinált nélkülem. Egész 
nap azt ordítozta, hogy Sárii gyere ide. 
Én meg mindig kitaláltam, mit akar, 
pedig csak minden tizedik szavát értet
tem. Tehát a munkavezetőnél egyből 
befutottam. De különben sem lehetett 
panasza ránk, mert mi ketten mindig 
többet termeltünk, mint a szemben levő 
állványon négyen. Kiabáltak is ránk, 
csak azt nem tudtuk, miért haragsza
nak, míg aztán a volt német hadifogoly 
megmagyarázta: odaátról azt kiabálják, 
ne tömjük még jobban a gazdánk zse
bét, van annak elég milliója, dolgoz
zunk lassabban. Le kellett fékeznünk. 
De így is a mi munkánk szebb volt, 
pontosabb és mindig egy kicsit több, 
mint az övéké.

A  munka folyamán aztán kitűnt, 
hogy nem montőrök, hanem mintázó 
szobrászok és kiállító művészek va
gyunk. Ennek Mr. Noudi még jobban 
megörült. Azonnal intézkedett és az 
irodának telefonon jelentette, hogy hol
naptól kezdve bent fogunk dolgozni a 
központban, mert — mint hallotta — 
rengeteg a munka, és kellenek a jó 
mintázok. Mr. Noudi különben minden
hol ott volt, ahol szükség volt rá.



A Rue d’Hamo 16. szám alatti négy- 
emeletes és nagyon hosszú épületnek az 
utca felől csak öt ablaka volt. A  máso
dik és a negyedik emeleten üveghíd kö
tötte össze a szemközti, ugyancsak nagy 
épülettel. Itt volt Camille Garnier szob
rász és műépítész negyvenegy műterme. 
De volt ott asztalosműhely is, ahol a 
ládákat készítették, amelyekben Ame
rikába szállították a szobrokat. Néha 
egész hajórakomány indult útnak. Az
tán volt egy nagy garázs és egy autó
javító műhely is. Csaknem két évig 
dolgoztam itt, de gyakran megtörtént, 
hogy nem tudtam, melyik emeleten is 
vagyok, és hogy merre is kell mennem. 
De rajtunk kívül 63 mintázó szobrász, 
ugyanannyi formázó és sok öntő, csö- 
möszölő műköves és pontozó szobrász 
dolgozott ezekben a műtermekben.

Hamarosan nyolc szobrásznak, majd 
hónapok múltán az összes mintázóknak 
a felügyelője lettem. Legtöbben voltak 
az olaszok, azután a franciák, de volt 
köztük két angol és egy marokkói is. 
Noha jelbeszéddel érintkeztem velük, 
tökéletesen megértettük egymást. Fog
tam a rajzot, és a szerint korrigáltam 
bele mintázófámmal az anyagba. Ke
zemmel pedig megmutattam, hogy ezt 
szélesebbre, ezt magasabbra, ezt meg 
mélyebbre kell mintázni. Ennek a je l
beszédnek megvolt az a nagy előnye, 
hogy nem tudtunk összeveszni, mert 
nem értettük, hogy ki milyen goromba
ságokat vág mosolyogva a másik fejé
hez.
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Amikor a Grand Palais-ba felvettek 
bennünket, feltűnt, hogy nem írták fel 
a személyi adatainkat, nem kérték a 
munkakönyvünket, még csak a nevün
ket sem kérdezték meg. A  fizetésről 
sem esett szó. Engem csak Sarlinak 
vagy Szerbnek, Kovátsot meg Zolinak 
hívták. Később tudtam csak meg, hogy 
a betegsegélyző ismeretlen fogalom. 
Mindenki jól meg van fizetve, fizesse 
meg az orvost, ha szüksége van rá.

Amikor megkaptuk a fizetésünket, 
csak bámultunk. 825 frank volt a borí
tékban. Ezek szerint 1650 frankot ka
punk egy hónapra. Csak akkor látszik, 
hogy ez milyen nagy összeg, ha tudjuk, 
hogy a kantinban 1—1,50 frankért kap
tunk ebédet, a Pix-Fixben pedig 3,75- 
ért levest, húst, főzeléket, tésztát, fél 
liter bort és annyi kenyeret, amennyit 
akartunk. Lakásomért, egy első emeleti 
szép szállodai szobáért 80 frankot fizet
tem egy hónapra. Egy pohár sör 25 cen- 
times, egy liter bor pedig 1 frank volt.

Pár héti ottlét után már mellékke
resetre is szert tettem. A  kisebb mun
kákat, amelyeket a cégünk nem vállalt 
el, Mr. Noudi mind nekem adta. Emlék
szem: a világkiállításon a belga pavil- 
lon előtti szökőkút delfinje összetört. 
Mr. Noudi azt ajánlotta, hogy velem ja- 
vítassák meg. Amikor megcsináltam, 
nem tudtam, hogy mennyit kérjek az 
elvégzett munkáért. Gondoltam, ha száz 
frankot kérek, azt sokallni fogják. Meg
kérdeztem Mr. Noudit. Azt mondta, 
hogy legalább ezer frankot kérjek. Szó 
nélkül kifizették.



Műtermeinkben mindenféle szob
rászmunka előfordult. Rám és Kovátsra 
rendszerint a képzőművészeti és a f i
gurális munkák megmintázását bízták, 
a többi szobrász viszont az építészek 
által tervezett díszítőmunkát készítette 
el, amit aztán én a rajzok alapján el
lenőriztem és korrigáltam. A  bronzön
tésen kívül mindent saját magunk vite- 
leztünk ki megfelelő anyagban: műkő
ben, márványban, műmárványban, 
gipszben, mész- és homokkőben. Ebben 
az óriási műteremházban olyan válto
zatos és olyan különleges munkák 
is előfordultak, amelyek semmiféle is
kolában vagy akadémián nem fordul
nak elő. Biztos vagyok benne, hogy 
azok a szerencsés szobrászok, akik Ca- 
mille Garnier műtermeiben dolgozhat
tak, az életben sokkal jobban megállják 
a helyüket, mintha bármilyen akadé
miát végeztek volna.

Valahányszor fizetést kaptunk, meg
állapítottam, hogy nekem itt van az 
Amerikám. Mind kevesebbet gondoltam 
Kilényire és a tengerentúlra. Kratz Zsó
finak időnként küldtem egy-egy lapot; 
megírtam: mind kevesebb a reményem, 
hogy kijuthatok Amerikába, de még 
nem mondtam le róla teljesen. Ha erre 
sor kerül, a pénzét visszafizetem. Azt 
válaszolta, hogy ezzel ne sokat törőd
jek, s ha nem küldöm, az sem lesz baj. 
Később megtudtam, hogy Zsófit ismét 
hazavitte a honvágy és nálunk is volt 
vagy két hétig. Amikor aztán fájó szív
vel és könnyek között elbúcsúzott szü
leimtől, azt mondta, hogy a nekem kül
dött pénzt kiegyenlítettnek tekinti a



szíves vendéglátással, amelyben szüle
im őt részesítették. Aztán jött még pár 
levél tőle, majd az ő haza vágyó szíve 
is megbénult, és őt is elnyelte Amerika.

Párizsban minden vasárnap valaho
vá kirándultunk. Délelőtt rendszerint a 
Louvre-ban találkoztunk. Dr. Ajtay 
Miklós esztétikus, Sarló László építész- 
mérnök, Lahner Emil festőművész és 
Kováts Zoltán voltak legközelebbi ba
rátaim, azokkal találkoztam ott. Párizst 
és környékét jobban megismertem, mint 
szülővárosomat. Szalajkán és Kliszán 
keveset jártam, mert gyerekkoromban 
ott megvertek bennünket, felnőttko
romban meg nem volt dolgom, és lát
nivaló sem akadt. Párizsban viszont 
mindenfelé volt valami nevezetesség, 
amit meg kellett nézni.

Lahner festőművésszel kijártunk La 
Varrenne-be is, mert ott volt bőven fes- 
tenivaló. Nagy patkó alakban folyt a 
Marne folyó, mielőtt a Szajnába öm- 
lene. A  parton szebbnél szebb kertek 
között a szép villák sokasága emelke
dett. A  villák előtt fehérre festett vas
hordókon napozó tutajok úsztak a fo
lyón és rajta sütkérező, kártyázó, szó
rakozó nyaralókkal. La Varrenne a pá
rizsi előkelőségek nyaralóhelye volt. Mi 
ketten sétáltunk és nézelődtünk a par
ton. Egyszer csak Lahner talált valami 
érdekes lefestenivalót és letáboroztunk, 
összerakta felszerelését és festeni kez
dett. A  sétálók megálltak pár percre 
nézni, hogyan készül a kép. Közöttük 
volt egy középtermetű, elég hanyagul 
öltözött ember is. Feltűnően sokáig néz
te, hogyan festeget Lahner. Aztán meg



kérdezte, hogy eladó-e a kép. Lahner 
azt mondta: azért festi, hogy eladja. 
Azt kérdezte aztán, hogy mit kér érte. 
Lahner kérdően rám nézett, én meg 
azt ajánlottam, kérjen sokat, mondjuk 
kétezer frankot, úgysem veszi meg. 
Megvette, bár még nem volt teljesen 
kész. »Nem baj, majd befejezi holnap. 
Nézze, ez a villa az enyém. Van a kony
hák mellett néhány nem használt szo
ba, azok egyikébe rakja be a felszere
lését, nem kell Párizsba bevinnie, hogy 
aztán holnap megint kihozza«, mondta 
az idegen.

Berakodáskor megtudtuk a sofőrtől, 
hogy az illetőt Mr. Merwille-nek hív
ják, hogy a Hotel Madelene nagy szál
loda tulajdonosa és olyan gazdag, hogy 
naponta több mint százezer frank a jö
vedelme. Pedig nem adtunk volna érte 
egy lyukas garast sem.

Én csak jövő vasárnap mentem ki 
La Varrenne-be. Lahner ez alatt az idő 
alatt egészen befészkelte magát a csa
ládba. Ö lett a központ. Igaz, hogy na
gyon kedves, előzékeny, szolgálatkész, 
bohém és melegszívű ember volt és meg 
is lehetett őt szeretni, de külalakra 
csak egy fokkal volt szebb az ördög
nél. Olyan pajtáskodó volt, hogy a leg
vadabb idegennel is úgy beszélt, mint
ha gyerekkori játszótársak lettek volna.

Csakhamar La Varrenne-i lakos lett, 
s én egyre kevesebbet jártam ki hozzá.

Patrónusom, Camille Garnier szob
rászművész és műépítész fia volt Char
les Garnier-nek, a Párizsi Operaház 
építőjének. Az egész ország, főleg pedig



Párizs művészvilága jól ismerte a ne
vét. Nagyon büszke volt rám, hogy a 
Tuillerie-ben, a Sálon Printemps kiál
lításán én is szerepeltem, mert az ipar- 
művészeti kiállítás alkalmából meg
nyílt képzőművészeti tárlat rendező
sége nagyon igényes volt és a legjobb 
alkotásokat válogatta ki. Művészeink 
közül többen is beküldték munkájukat, 
de egyikét sem fogadták el. Garnier a 
megnyitásra is eljött. Éppen velem be
szélgetett, amikor a kiállítást megnyitó 
De Monsie kultuszminiszter a mi ter
münkhöz ért. Régi ismerősként üdvö
zölte patrónusomat, aki bemutatott ne
ki és elmondta, hogy nála dolgozom. 
De Monsie jól megnézte szobraimat, 
majd gratulált és további sikereket kí
vánt. Erről a kitüntető gesztusról igen 
sok francia lap is megemlékezett. Ezek
ből tudtam meg azt is, hogy a világ- 
kiállítás ideje alatt körülbelül harminc
ezer festő, grafikus és iparművész és 
kilencezer szobrász élt a francia fővá
rosban. Egyébként bemutatott szobro
mat egy amerikai gyáros vette meg, 
amit jelentős sikernek könyvelhetek el.

A  rengeteg műtermi munka, később 
pedig a helyszíni fölszerelés nagyon 
igénybe vette idegeimet, egyrészt azért, 
mert igyekeztem lelkiismeretes lenni, 
másrészt pedig azért, mert tériszonyom 
van. Az utóbbit megpróbáltam leplezni, 
de mégis észrevették. Ezért mind keve
sebb munkát kellett a magasban ellen
őriznem.

A  Grand Palais-i munkák végső sza
kaszában nagy segítségemre volt Fried 
Teri budapesti újságírónő, az Est-lapok



párizsi tudósítója. Kivételes nyelvte
hetség volt. Tökéletesen beszélt néme
tül, olaszul, franciául, angolul, spanyo
lul és természetesen magyarul. Hiányos 
francia nyelvtudásomat mindig kisegí
tette, valahányszor szükség volt rá. 
Márpedig gyakran volt rá szükség, mert 
vállalatunk több ország — Anglia, Bel
gium, Csehszlovákia és Lengyelország
— pavilonját is építette és dekorálta.

Nyolc hónapig dolgoztam itt, de a 
műveknek csak egy részét láthattam, 
mert nagyon sok volt belőlük. Érdek
lődésemet elsősorban a lengyelek újsze
rű díszletei, az osztrákok grafikái, a 
svédek és csehek hihetetlenül szép 
üvegmunkái keltették föl. A  kiállítás 
leghatásosabb műtárgya azonban még
is egy japán elefántcsont faragvány 
volt, amelyet alkotója csodálatos ügyes
séggel munkált meg.

Párizsi tartózkodásom alatt azonban 
nemcsak csodálatban, hanem meglepe
tésben is volt részem. így például azt 
tapasztaltam, hogy Rodin szobrai sok
kal hatásosabbak reprodukcióban, mint 
eredetiben, mert legszebb oldalukról és 
a legjobb megvilágításban fényképezik 
le őket. Igen sok fogyatékosságot fe
deztem föl rajtuk. El is mondtam ész
revételeimet Liszkai Kováts Zoltánnak. 
Nem hitt nekem, de amikor visszajött 
a múzeumból, beismerte, hogy igazam 
van.

Egy nyári éjszaka, Garganban való 
kirándulásunk alatt, a hirtelen jött zi
vatar és jégeső úgy lehűtötte a levegőt, 
hogy mindannyian megfáztunk. Mell- 
hártyagyulladást kaptam. Több mint



két hétig nyomtam az ágyat, de ajtót 
senki sem nyitott rám. Elgondolkoz
tam életem folyásáról és megállapítot
tam, hogy változtatnom kell rajta. Ez 
így nem mehet tovább. Elvégre már 
harminckét éves vagyok és végső ide
je, hogy ne legyek egyedül a nagyvi
lágban. Találnom kellene valakit, aki
vel jóban-rosszban együtt lennénk, tá
mogatnánk egymást, közösen küzde- 
nénk az élet nehézségei ellen, aki jó
barát, jószívű és komoly élettárs lenne. 
És egyre többet gondoltam egy becs- 
kereki lányra, akit a hídon láttam elő
ször, amint szomorúan nézi a Bega v i
zét. Ö a folyót nézte, én pedig őt lé
legzetvisszafojtva.

A  Bega hídjáról lassan a város felé 
tartott és láthatólag valamin nagyon 
elgondolkozott. Én meg követtem, 
amerre cssk ment, de ő tudomást sem 
vett rólam. Meghosszabbítottam becs- 
kereki tartózkodásomat, csak azért, 
hogy lássam. Megtudtam, hova jár, hol 
lakik, kikkel barátkozik. Kerestem egy 
olyan bennszülött becskerekit, akitől 
megkérdeztem, hogy mi a neve. Végre 
találtam. Tudta, hogy Markov Zlatának 
hívják, hogy nem becskereki, hogy le
jár a Begára fürödni, és hogy a cuk
rászdába szokott járni. Minden időmet 
a cukrászda körül töltöttem el, hol 
bent voltam, hol kint vártam rá. Egy
szer csak észrevett. Rám nézett, aztán 
tiltakozó mozdulat nélkül elfordult.

Napokig vártam, míg megismerked
hettünk. Egy ízben csatlakoztam hozzá 
és hazakísértem. Amikor megtudta,



hogy szobrász vagyok, elmondta, hogy 
ő is szeret rajzolni, mert a Messinger 
Karolin leánynevelő intézetben külön
órákon nemcsak zongorázni és nyelve
ket tanult, hanem festeni is. Ezt foly
tatta a Bécs melletti Frohsdorfban is. 
És mi ilyen »művészi alapon« megba
rátkoztunk.

A  párizsi ágyamon betegen fekve 
arra gondoltam, hogy írni kellene ne
ki, mert a személye mélyen belém vé
sődött. Hátha folytatná a Becskereken 
megkezdett sétáját tovább az életben 
velem?

Levelezésünknek az let.t a vége, 
hogy kértem patrónusomtól egyhavi f i
zetés nélküli szabadságot nősülés cél
jából. Áldomást is ittunk jövendő bol
dogságom kontójára.

1925. október végén aztán hazajöt
tem. Találkozásunk megható és szívé
lyes volt. Mindketten elfogódottak vol
tunk és szavunkban a belső izgalom 
rezgett. Fiákeren mentünk be az állo
másról, Grób Magdával együtt, aki 
Zlatóval jött ki elém az állomásra. 
Grób néni és Grób bácsi végtelenül 
kedves emberek voltak és úgy fogad
tak Bega-parti házukban, mintha a 
fiuk lettem volna. Meghitt légkör ural
kodott náluk egész ottlétem alatt, akár 
nálunk odahaza.

Zlato és én megpróbáltuk elképzel
ni jövendő életünket, persze kevés ta
pasztalattal és még kevesebb reális ér
zékkel. Szépnek, csendesnek, nyugodt- 
nak és gondtalannak terveztük, és tele 
lett nehéz küzdelemmel, gonddal, baj
jal, kiábrándulással. Igaz, sikerrel is.



ökrök (rostlemez, 1967)



Szüleimnek nem tetszett a tervem, 
hogy esküvő után Párizsba utazunk, és 
én visszamegyek a munkahelyemre, hi
szen ők már öregek és nemigen lát
nak többé bennünket. Párizs nem nős 
embernek való. Túlságosan is sok ott 
a csábító lehetőség mindkét nem szá
mára. Aztán felhozták, hogy Párizsban 
mindig azt kell és úgy kell mintáz
nom, ahogy azt mások tervezik és pa
rancsolják, márpedig a művész így ki 
nem bontakozhat. Örökké kuli lesz és 
nem alkotó művész. Ez hatott, mert 
ezek az én szavaim voltak.

1925. november 23-án Zlátóval meg 
is kötöttük a házasságot szüleim lakó
helyén, Üjverbászon. Aztán sorra vet
tük a városokat, amelyek számításba 
jöhettek a letelepülésre: Belgrád, Ú j
vidék és Budapest. Egyiket sem talál
tuk megfelelőnek.

Kétszer is meg kellett hosszabbíta
nom szabadságomat, míg ügyes-bajos 
dolgainkat el tudtuk intézni. Végül is 
megírtam, hogy felmondok, mert nem 
megyek vissza. A  lakásomat is fel- 
mondtam. K i tudja, hogy otthagyott 
szobraimat, szőnyegeimet és könyvei
met az ismerősök közül kik vitték el. 
Igaz, hogy nem lett volna érdemes ha
zaküldetnem, mert a vám, a csomago
lási és szállítási költség nagyobb lett 
volna, mint a holmi értéke.

Patrónusom gratulált házasságunk
hoz, sok szerencsét és sikert kívánt, és 
azt írta, hogy a jövőben is bármikor 
szívesen alkalmaz. De akkor jött a hír, 
hogy Pánkotai Farkasnak jól megy a



sora, és több megrendelést kapott köz
téri szobor felállítására.

Dolgunk végeztével útlevelet kér
tünk, és felutaztunk körülnézni Buda
pestre. Pankotai Farkasnak csakugyan 
voltak köztéri munkái, de azok már a 
befejezéshez közeledtek. A  hangulat 
azonban bizakodó volt, csakhogy az 
építkezési fejlődés menete is jóval las
súbb, mint ahogy elképzeltük. Ólomlá
bon járt. Az állandóan ottlakó szobrá
szoknak megvolt az összeköttetésük, 
megvolt a széles körű ismerettségük, 
mi meg nem ismertünk senkit és ben
nünket sem ismert senki. így kezdet
ben nehéz volt munkát kapnunk.

Minden kezdet nehéz — csitítottam 
magam, de szép, derűs mátyásföldi mű
termes házunkba lassanként belopako
dott a gond. Szólt a zongora és a har- 
mónium, a járókelők is meg-megálltak 
meghallgatni egy-egy szonátát, de a 
bizonytalanság érzete vett rajtunk erőt.

Mátyásföld most már Nagy-Buda- 
pesthez tartozik és annak XVI. kerü
lete. Azelőtt szépen rendezett nyaraló
hely volt, 30 holdas parkkal, kb. 400 
villával. Ott volt nekünk a József ut
cában szép műtermes házunk. Csendes, 
kedves hely, nyugodtan lehetett ott el
mélkedni és dolgozni. Lassanként azon
ban én is hozzájutottam egy-egy mun
kához. Pécelen kellett egy 250 cm ma
gas síremléket megfaragnom carrarai, 
aztán egy ugyancsak figurális úti ke
resztet ruskicai márványból. Időköz
ben felvettek a Független Képzőművé
szek Egyesületébe, és minden általuk



rendezett kiállításon eredményesen sze
repeltem. Azonkívül — 1928-ban — ki
állítottam a Műcsarnokban is.

Egyszer, amint a műteremben egy 
tekercs rajzot kerestem, a szekrény 
mögött szobrokat találtam. Egészen jó 
állatszobrok voltak. Zlato bevallotta, 
hogy ő készítette őket, amikor nem 
voltam otthon, összecsókoltam. Gratu
láltam neki és buzdítottam, hogy foly
tassa és tanuljon, mert ilyen tehetség 
birtokában rövidesen a legismertebb 
szobrászok közé fog kerülni. És ettől 
az időtől fogva lelkiismeretes, szorgal
mas tanítványom lett és rohamosan 
fejlődött. Nagyon örültem neki, hogy 
nemcsak a szorászat művészeti része, 
hanem annak technológiai része is ér
dekelte és a legpiszkosabb munkát is 
szívesen végezte.

A  Független Képzőművészek Egye
sületének Tornai Gyula volt az elnö
ke, a híres keleti festő, aki 24 évet 
töltött Indiában, két évet Kínában és 
sokáig Japánban is élt. Nagyon szép 
és értékes gyűjteménnyel tért haza. 
Ennek a művészegyesületnek igen sok 
tagja járt ki hozzánk Mátyásföldre, 
mert minden tagjával jó viszonyban 
voltunk. Így közeli barátságban vol
tunk Pankotai Farkas Bélával, Klimó 
Istvánnal, Brettschneider Kocsárddal. 
Baráti szálak fűztek bennünket Kis 
Farkas Imréhez, Pataki Ferenchez és 
Záhonyi Géza festőhöz és De Battista 
és Martinelli Jenő szobrászhoz. Több
ször járt nálunk Pólya Celesztin festő 
is. Néha eljött hozzánk (1926-ban) Bi
hari Zoltán, a híres zeneköltő is, aki



szegény olyan elesett volt, hogy egy 
cinkotai elhagyott trafikbódéban lakott 
télen-nyáron. De találkoztunk Mátyás
földön abban az időben doktorátussal 
rendelkező próbarendőrrel, magyaróvá
ri gazdasági akadémiát végzett villa
moskalauzzal, egyetemet végzett pos
tással is. Ugyancsak kijárt hozzánk 
rendszeresen Istók János szobrászmű
vész is, aki különös szeretettel oktatta 
feleségemet, és nagy jövőt jósolt neki. 
Aztán régi barátom, Szüle Péter is és 
még régebbi ismerősöm, Medgyessy Fe
renc szobrászművész, akivel szinte ro
koni viszonyba kerültem. Látogatása 
alkalmával mindig szóba került Fillér 
kutyánk, amelyik annak idején jól 
megszabdalta a nadrágját.

Abban az időben jelent meg a Pá
rizsi Magyar Akadémia könyvtárának 
első kötete dr. Ajtay Miklós esztétikus 
szerkesztésében.

Rólam a könyvben az első helyen 
emlékeztek meg, és a kritika a Párizs
ban dolgozó fiatal magyar művészek 
legjobbjai közé sorolt. Két képet is kö
zölt munkáimból: azt a plakettet, ame
lyet Luigi Pirandello Nobel-díjas olasz 
íróról mintáztam Párizsban, és a Csó- 
kolódzó faun című szobromat.

Mindenki egyéniségnek tartott a 
szobrászatban, de én a lelkem mélyén 
nem voltam megelégedve megoldá
saimmal. Olyat kell csinálnom, ami 
senkire nem emlékeztet és kizárólag 
engem jellemez. De hát hosszú az út 
odáig. 1926—27 táján már azt írta egy 
kritikus a Nemzeti Szalonban kiállított



próbálkozásomról, hogy érdekes a szo
bor, de némely helyen össze van ér
telmetlenül karmolászva. Aztán meg 
azt írta, hogy jó magyar ember lehe
tek, mert fejszobrom nyakának még 
az ádámcsutkája is tulipánra van ki
képezve.

Szerencsére nem mindenki gondol
kodott így, mint ez a kritikusom. Istók 
János szobrász például, amikor meg
ismerkedtünk, azt kérdezte, hogy én 
vagyok-e az, aki azt az érdekes szob
rot állította ki a Nemzeti Szalonban. 
»Igen, én vagyok«, válaszoltam. »Hát 
gratulálok, öcskös«, mondta. »Meglá
tod, hogy ebből még nagy valami lesz, 
csak rajta, csak így tovább!« Ezek a 
szavak aztán némileg visszaadták ön
bizalmamat.

De később, itt, Üjvidéken is csak 
úszerű stilizációnak vagy valamiféle 
kialakult dekoratív munkának tekin
tették törekvéseimet és ahelyett, hogy 
buzdítottak volna a folytatásra, lené
zően úgy vélték, hogy az ebben az 
irányban végzett útkeresésemnek nem 
lesz meg soha a kívánt eredménye.

Magyarországi tartózkodásom alatt 
később több szép megbízatást kaptam, 
így az Ács és Kellermann építészeti 
cégtől egy színes dombormű-kompozí
cióra. Amikor azonban elkészültem 
vele, Ács váratlanul kiment Ameriká
ba és elfelejtette a tiszteletdíjat kifi
zetni. De a rákosszentmihályi új isko
laépület díszítőmunkáira is csúnyán 
ráfizettem, mert a kivitelező építésztől 
nem kaptam meg a pénzt. A  Sterner 
fivérek építkezési vállalkozók több



mint negyvenezer pengővel maradtak 
adósok. Sterner öngyilkos lett, mert 
sokaknak tartozott, és én nem érte
sültem idejekorán csődbe jutásáról, 
úgyhogy még a csődtömegbe sem ke
rültem bele. így csak a nagyobb téte
leket számítva több mint ötvenezer 
pengővel károsítottak meg. Szorgalmas 
munkámnak tehát az lett az eredmé
nye, hogy anyagilag tönkrementünk. 
Ezért kénytelenek voltunk úgy hatá
rozni, hogy elmegyünk Mátyásföldről, 
mert ha itt maradunk, rámegy a há
zunk is.

Szerencsés az, akinek élnek jóindu
latú szülei, ahová mindig visszatér
het. Mi is éltünk ezzel a lehetőséggel.

Eladtuk a házat és a berendezést. 
A  ház árát, megkésve bár és nehezen, 
de megkaptuk, a berendezést árát 
azonban nem tudtuk soha behajtani.

Szüleim sajnálkozva, de jó szívvel 
fogadtak bennünket. Nem is minket, 
hanem a háborút okolták az állapo
tokért. Magyarországon akkor sok-sok 
ezren jutottak csődbe. Mit akar ott egy 
kezdő szobrász, amikor még az anyagi
lag jól megalapozott és több évtizedes 
kereskedelmi vállalatok is csődbe ke
rültek? Akkoriban ott naponta tizen
öten—húszán követtek el öngyilkossá
got megélhetési és anyagi okok miatt.

Megint kérdésessé vált, hogy hol 
telepedjünk le. Újvidéken a harmincas 
években láthatóan megindult az épít
kezés. Ahol pedig építkeznek, ott a 
szobrászoknak is akad tennivalójuk. 
Abban az időben még tettek az épüle
tekre figurális díszeket is. Belgrádban



már nagyban építkeztek, oda is el le
het menni, de nekem már volt tapasz
talatom egy Talvi nevű mérnökkel. 
Munkát lehet kapni, de az érte járó 
pénzt már nehezebben. És a közmon
dás is azt tartja, hogy az, akit egyszer 
a kígyó megmart, a gyíktól is fél. Ve
lem is úgy volt. Pedig sokat jártam le 
Belgrádba és sok helyre is adtam be 
ajánlatot, de a fizetési feltételekben 
nem tudtunk megegyezni. Mindenki 
csak utólag akart fizetni. Most már 
nem marad más hátra, mint vagy ki
megyünk Párizsba, vagy lemegyünk 
Űjvidékre.

A  mátyásföldi házért kapott pénzt 
minél előbb be kell ingatlanba fektet
ni, éspedig addig, míg lehet rajta va
lami komolyabb telket venni. Vettem 
is a Telepen, a Bácska utca 151—153. 
szám alatt egy kétszobás házat nagy 
kerttel. Alig húsz-huszonöt lépés vá
lasztotta el a futaki erdőtől, amely va
daskert is volt egyúttal, sok őzzel, 
szarvassal. Rengeteg baromfink volt, 
munkánk azonban nem, mert az épí
tészek tudták, hogy Újvidéken nincs 
szobrászművész, ezért nem irányozták 
elő az épületek díszítését. így a kert
ből és a gyümölcsösből éltünk.

Az első munkám egy búzakévét tar
tó nagy szobor volt. Az akkori Habag 
épületre, pontosabban annak bejárata 
fölé készítettem. Később eltávolították. 
Aztán a Natošević-koszobrot csináltam 
a tanítok házára. Nemsokára a mostani 
Tito marsall sugárút sarki épületére, 
a kereskedőifjak otthona fölé egy Mer- 
kúr-szobrot, tíz év múlva azonban el



kellett távolítani, mert nagyon meg
terhelte a tetőszerkezetet. Zlato min
den munkánál segédkezett, de már ön
álló pályázatokon is sikerrel szerepelt. 
Szorgalmának meg is lett az eredmé
nye: 1932-ben a bácskai festők és szob
rászok szabadkai tárlatára a zsűri el
fogadta a munkáját, úgyhogy most 
már ő is a művészek közé tartozott.

És akkor jött egy láthatatlan fék. 
Munkáimat feleségem neve alatt kel
lett csinálnom, mert ő szerb szárma
zású, s a pályázatoknál, valamint a 
vállalkozásoknál szívesebben látták a 
szerb neveket.

Időközben Belgrádba is küldtem 
szobrokat, de minden alkalommal ösz- 
szetörve kaptam vissza őket. Az is 
megtörtént, hogy a ládát ki sem bon
tották, állítólag azért, mert a szolga le
vitte a pincébe és elfelejtették fölhoz
ni. Az is előfordult, hogy nevem benne 
volt a katalógusban, de műveimet nem 
állították ki.

Már Párizsban is foglalkoztam ke
rámiával. Az 1925. évi világkiállításon 
bemutatott munkám anyaga is terra
kotta volt. Nagy szorgalommal fogtam 
hozzá kerámiai ismereteim gyarapítá
sához. Sok szakkönyvet vettem. Mivel 
megvoltak kémiai alapismereteim, meg
értésük nem okozott nehézséget. Az 
itteni gölöncsérek és kályhások, akik
hez némi útbaigazításért fordultam, 
nem voltak segítségemre. Szerencsére 
a könyvekben minden benne volt, s 
így rövid idő múlva már többet tud
tam, mint ők. Építettem egy kis pró
bakemencét, abban égettem első mun



káimat, és alkalmaztam Stojan Petro- 
vić Veliki Suvodol-i gölöncsért. Ami
kor aztán évek múlva elkerült tőlem, 
elismerten a legjobb mesterek közé 
számított, mert mindent megtanult, ami 
a szép kerámia kivitelezéséhez szük
séges.

1934 karácsonya előtt kerámiai ki
állítást rendeztünk. A  bemutatott 
mintegy négyszáz tárgyat az utolsó da
rabig mind eladtuk. Ez volt Jugoszlá
viában az első ilyen tárlat.

A  pancsovai jelzálogbank új épüle
tének díszítésére kiírt pályázaton har
madik díjat kaptam, Zlato munkáját 
pedig megvásárolták. Ez a díj számom
ra fölért egy főnyereménnyel, egyrészt 
azért, mert a pályázaton neves fővá
rosi művészek vettek részt, másrészt 
pedig mert a díjazottak megpályázhat
ták a munka kivitelezését, márpedig 
senki sem kalkulált olyan szerényen, 
mint én. Ezért a munkát mindig én 
kaptam meg.

Nemsokára rá a zimonyi Ikarosz 
Repülőgépgyár szűkebb körű pályáza
tot írt ki egy Ikarosz-domborműre, 
amely az igazgatósági épület homlok
zatára kellett volna. Az első díjat, a 
domborzat kivitelezését, én kaptam 
meg, jóllehet a pályázatra begrádi aka
démiai tanárokat és kiváló szobrászo
kat is meghívtak. Erre már a főváros 
művészvilága is fölfigyelt rám.

A  katonai repülőparancsnokság 
újonnan fölépített zimonyi palotájának 
homlokzatára ugyancsak egy Ikarosz- 
szobrot kellett felállítani. A  pályadíjat 
és ezzel a szobor kivitelezését is én



kaptam meg, illetve a feleségem, mert 
az ő neve alatt pályáztam. Sokak sze
rint nemcsak Szerbia, hanem Jugoszlá
via egyik legszebb épületdísze ez.

Az új parlament épületének belső 
és külső díszítésére nagyszabású pályá
zatot írtak ki. Nem kevesebb, mint 
356 pályamunka érkezett be. A  Tomis- 
lav király című pályázaton a második, 
a Dusán császár című pályázaton pe
dig harmadik díjat kaptam; az utób
bin az első díjat nem ítélték oda. Fe
leségem a kézműipari pályázaton 
ugyancsak a második lett. ö  volt 
egyébként az egyetlen művésznő, aki a 
pályázaton díjat kapott. Talán még 
nagyobb sikert is elértünk volna, ha 
idejekorán értesítenek bennünket, hogy 
a pályázati határidőt meghosszabbí
tották.

Nemsokára rá feleségemet megbíz
ták egy három méter nagyságú dom
bormű készítésével. A  szerb hadsereg 
Üjvidékre való bevonulását ábrázoló 
alkotást bronzba öntötték és Pétervá- 
rad bejárati kapujára szerelték föl, de 
a második világháború bolyamán az 
usztasák megsemmisítették.

Feleségem ezután fehér műkőből 
két gyermekcsoportot készített a lima- 
ni iskola kertjébe. Ezek még ma, annyi 
évtized után is úgy állnak ott, mintha 
tegnap tették volna oda őket. A  zimo- 
nyi Ikarosz-szobor is túlélte a bombá
zásokat, és nem viseli magán az idő
járási viszontagságok jelét, bizonyságául 
annak, hogy lelkiismeretesen munkál
tam meg.



Család (rostlemez, 1968)



Nem sokkal később Zlato szűkebb 
körű pályázat alapján a báni palota 
díszítőmunkáit, valamint az újvidéki 
Mezőgazdasági Kísérleti Állomás két 
nagy domborművét készítette el.

1937-ben ismét volt világkiállítás 
Párizsban. A  jugoszláv pavilon szobrá
szati termének díszítésére — Iván Ta- 
baković festőművésszel együtt — négy 
nagyméretű kerámiai falképet készítet
tem. A  panneau-k kivitelezését és ki
égetését én végeztem, Iván Tabakovié 
viszont a festészeti részt csinálta. Mun
káinkért egy Grand Prix-t és egy Dip- 
lome d’Honneurt kaptunk.

De míg erre sor került, sok kese
rűségben volt részünk.

Hiába állítottam egy égetés után a 
kemencéhez az egyik munkást, megis
métlődött a papfalvai eset: a fiatal
ember elaludt, s mire a munkások 
megérkeztek, feje fölött a tetőszerke
zet javában égett. A  tüzet nem volt 
érdemes eloltani. Megvártuk, amíg a 
tető leég, csak arra ügyeltünk, hogy a 
tűz át ne terjedjen a házra. Még aznap 
megcsináltattam a tetőt. Késő délután 
készen voltak a lécezéssel is, de a cse
repet nem bírták felrakni, mert felhő- 
szakadás zúdult ránk. A  műhelyben 
levő nyerstermék tönkrement. Megint 
szegény édesanyám intelme jutott 
eszembe: »A  tűzre, gyerekek, nagyon 
vigyázzatok!« Vigyáztunk is, csak nem 
nagyon.

Nem panaszkodhattam hát, hogy az 
életem nem elég változatos. Leégett a 
műhelyem és még ugyanaznap elöntött 
bennünket a víz.



Szerencsére az égetés nagyon jól si
került, s a zsűri is értékelte fárado
zásunkat.

1940. április 3-án a Duna kiöntött 
és romba döntötte a Telepet: 714 ház 
esett áldozatául, köztünk a miénk is. Ez 
újabb nagy csapás volt ránk nézve, hi
szen elpusztult az épület, a berende
zés, a műhely, a kemence és minden 
kész munkánk. Több mint négy hó
napig nem tudtuk a vizet levezetni. 
Csak csónakon lehetett az ablakon ke
resztül a szobába jutni. A  víz olyan 
váratlanul jött, hogy alig tudtuk a leg
szükségesebb ágy- és ruhaneműt ki
menteni és a kert végében levő vasúti 
töltésre vinni, mert a közvetlen árvíz- 
veszélyre senki sem figyelmeztetett 
bennünket. Az utolsó pillanatig remél
tük, hogy nem önt el bennünket a víz. 
Amikor pedig elindult, aranyért sem 
lehetett kocsit kapni.

Nekünk ugyan volt hova mennünk, 
mert jóval az árvíz előtt a Nikola Tes
la utcában kibéreltünk egy házat és 
télen ott laktunk, de nagyon sokan is
kolákban voltak kénytelenek meghú
zódni és szükségkonyhára szorultak.

A  Telepfejlesztő Egyesületet azért 
létesítettük, mert a városnak ebben a 
részében nem volt postahivatal, v il
lanyvilágítás, autóbuszjárat, nem vol
tak jó vizű kutak. Az egyesületnek Pa- 
vasović volt az elnöke, én meg az al- 
elnöke, később, Pavasović halála után 
pedig én töltöttem be az elnöki tiszt
séget. önzetlenül eljártunk az illeté
kes hivatalokban. Szép eredményeket 
értünk el: kutakat fúrattunk, járdákat



építettünk, postaszekrényeket kaptunk. 
De akkor jött az árvíz és mindent el
pusztított. Közbenjárásunkra fölállítot
tak egy szükségkonyhát és a hajlékta
lanokat elhelyezték, de ennél nemigen 
tettek többet. Később ugyan kaptunk 
hosszú lejáratú kölcsönt, nyolcezer di
nárt személyenként, de már a követ
kező évben vissza kellett fizetnünk, mert 
a bank felszámolt. Nem maradt más 
hátra, mint küldöttséget meneszteni 
Belgrádba. Meg is lett ennek az ered
ménye: az árvízkárosultak tízmillió di
nárt kaptak az újjáépítéshez. így épült 
fel ismét a Telep. Büszke vagyok rá, 
hogy ehhez egy kicsit én is hozzájárul
tam, mivel négy hónapon át mást sem 
csináltam, mint a lakosság ügyes-ba- 
jos dolgait intéztem.

Mindenünk elpusztult. Kárunkat 
370 000 dinárra becsülték fel. Csak 
a megmunkálás alatt levő márvány- 
és műkő szobroknak nem esett bajuk. 
Amikor a víz visszahúzódott, és az ut
ca járhatóvá vált, a gyerekek a szob
rok fejével játszadoztak.

Időközben drága jó szüléink is meg
haltak, úgyhogy nem volt hova men
nünk oltalmat keresni. Nagykorúak 
lettünk a szó teljes és igazi értelmé
ben. De alighogy felocsúdtunk, alig
hogy lélegzethez jutottunk, még na
gyobb katasztrófára került sor: a há
ború a világnak erre a részére is ki
terjedt. Ez nemcsak azt jelentette szá
munkra, hogy nem végezhettük el azo
kat a munkákat, amelyekre szerződést 
kötöttünk, s amelyeknek az értéke 
több millió dinárra rúgott, hanem el



sősorban azt, hogy ismét a bizonyta
lanság és a munkanélküliség veszélye 
fenyegetett bennünket. Irtóztam a há
borútól, minden idegszálam tiltakozott 
ellene, hiszen saját bőrömön tapasztal
tam, milyen, jóllehet erről keveset ír
tam, mert nem tartozik szorosan mű
vészi életrajzomhoz.

Borzongva gondoltam arra, milyen 
sors vár ránk.

Oláh Sándor állandóan csak tengő
dött, Farkas Bélát édesanyja és egy
néhány barátja tartotta el, Balázs G. 
Árpád a lapoknak rajzolgatott, hogy 
fönntarthassa magát, Husvéth Lajos 
főleg kelmefestődéjének jövedelméből 
élt, Csávosi Sándor bankban dolgozott, 
Bicskei tanároskodott, de mi ketten, 
Zlato meg én, kizárólag a művészetből 
éltünk.

Ez a magunkrahagyatottság adta a 
gondolatot, hogy meg kellene alakítani 
az itteni képzőművészek egyesületét, 
mert talán így valamilyen anyagi tá
mogatáshoz juthatunk. Az egyesület 
megalakításával a Magyarországról ide 
telepedett művészek majdnem megelőz
tek bennünket. Mi azonban a leghatá
rozottabban tiltakoztunk az ellen, hogy 
ők vegyék a kezükbe az itteni képző- 
művészeti élet irányítását. Levélben 
felkértük a művészeket, hogy szavaz
zanak. A  szavazásnak az lett az ered
ménye, hogy egyhangúlag engem vá
lasztottak meg elnöknek, Oláh Sándort 
alelnöknek, Diószegi Balázst pedig tit
kárnak. 1962-ben már a következők 
voltak a tagjaink: Ács József, Acsádi 
Ilona, Balázs G. Árpád, Csávosi Sán-



dór, Cseh László, Diószegi Balázs, Em- 
mánuel Béla, Erdey Sándor, Gábor 
Zoltán, Gyelmis Lukács, Hagyik István, 
Jakobesics János, Ruzsicska Pál, B. 
Szabó György, Szervánszki Jenő és 
Veréb Ilona. Később hozzánk csatla
kozott Bezerédi Lajos, Sz. Veszeli Ilo
na, Zentai Tóth István, Hangya And
rás, Petrik Kató, Zombori Kis István 
és Pandúr Lajos, tehát összesen hu
szonötén voltunk.

A  Szémíves Céhet érdekeink védel
mére alakítottuk meg, hogy tagjaink
nak ne kelljen külön-külön megvívni- 
ok a megélhetési harcot. Arra töre
kedtünk, hogy minél több megrende
lést kapjunk, és minél több műtárgyat 
adjunk el. Csakhamar művésztelepet is 
létesítettünk. Ennek mindig volt két- 
három lakója tagjaink közül. Vásznat, 
festéket, ecsetet, kartácsszöget, sőt még 
az ecset kimosásához szükséges petró
leumot is kijártam a közellátási hiva
talban.

Igen fontosnak tartottam a tehetsé
ges fiatalok fölkarolását, megsegítését 
és elhelyezkedését is. Ezért minden 
évben vendégül láttunk három-három 
fiatal művésznövendéket, akik az egész 
vakációt a művésztelep vendégszobájá
ban töltötték, de mi láttuk el őket éle
lemmel, gyakran ruhaneművel és 
zsebpénzzel is. Szereztünk nekik vevőt 
a képeikre. Erdey Sándor közreműkö
désünkkel több portrémegrendelést ka
pott. Ezeknek a fiataloknak nem volt 
élelmiszer jegyük és bizony nem kis 
gondot jelentett ellátásuk a háborús 
évek alatt.
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Sokat kellett járkálnom, kérnem, 
panaszkodnom, könyörögnöm érdekük
ben. Szereztem nekik talpbőrt, cipő
vásárlási és cukorutalványt. Iparkod
tunk minél többször kiállítást rendez
ni, hogy eladhassák munkáikat.

Tagjaink sorában — egy kivételé
vel — nem volt senki, aki türelmetlen 
lett volna a haladó eszmékkel szem
ben, de őt is a többség véleménye arra 
kényszerítette, hogy beletörődjön a té
nyékbe. Tagjainknak az a felfogása, 
hogy tisztelni kell mindenkinek a po
litikai meggyőződését, azt eredményez
te, hogy csaknem testvéri egyetértés
ben éltünk. Ebben a légkörben balol
dali felfogású tagjaink zaklatás vagy 
személyes szabadságuk veszélyeztetése 
nélkül dolgozhattak, sőt véleményüket 
is kifejezésre juttathatták.

A  Céh első kiállítását 1941 őszén 
rendezte a volt szokol otthonban. En
nek a tárlatnak a plakátját Ács József 
festőművész készítette. Emiatt a plakát 
miatt háromszor is a rendőrségre idéz
tek mint a Céh elnökét, mert a plaká
ton ökölbe szorult bal kézfej tartotta 
a babérkoszorút, a plakát központi dí
szét. Csak nagy nehezen sikerült az 
ebből származható kellemetlenséget el
hárítanom.

1942-ben sikeresen szerepeltünk az 
Újvidéki Héten. Több alkotásunkat el
adtuk és többen érmet kaptak. Így én 
két aranyérmet kaptam, az egyiket egy 
szobromért, a másikat a művészet 
eredményes fejlesztéséért.

1943-ban sor került budapesti be
mutatkozásunkra is. A  tárlatot a Má



ria Valéria utcai Műbarát kiállítási 
csarnokban rendeztük meg. Megnyitá
sán Tasnádi Nagy András, a képvise
lőház elnöke is részt vett. Amikor a 
hatalmas csarnokban körülvezettem, 
azt kérdezte tőlem:

— Mondja, elnök úr, ez a Szépmí
ves Céh nem egy baloldali beállított
ságú szervezet?

— Honnan gondolja ezt, elnök úr? 
— kérdeztem vissza.

— Na jöjjön velem — mondta, és 
karon fogott. Megállt Balázs G. Árpád 
akvarellje előtt. Címe: Fáradtan haza
felé. Aztán Geréb Klára képe előtt. 
Címe: Látástól vakulásig. Aztán Erdey 
Sándor képe előtt. Címe: Száraz ke
nyéren. Majd Gábor Zoltán képe előtt. 
Címe: Robotolók. — Mit szól ezekhez 
a címekhez és ezekhez a képekhez? 
Nem egy kommunista szótárból valók 
ezek a címek és témák?

— Nem, kegyelmes uram. A háború 
harmadik évében tartunk, és mindenütt 
nyomor van. Ezek az emberek mind 
művészemberek, és talán a háborús 
megpróbáltatás teszi időszerűvé az 
ilyen képeket és címeket.

— Nem vagyok meggyőződve arról, 
hogy úgy van, ahogy ön mondja — 
szólt, és hamarosan eltávozott.

Hasonló volt a helyzetem dr. Ho- 
monnay Tivadarral, Budapest főpolgár
mesterével, aki ugyancsak meglátogat
ta kiállításunkat. Őt sem tudtam meg
győzni, hogy nem kommunisták festet
ték a képeket. Csak csóválta a fejét, 
elgondolkozott és hagyta, hogy meg



ismételjem azt, amit a képviselőház 
elnökének mondtam. Egyikük sem vett 
tőlünk semmit.

Igen sikeres bemutatkozó kiállítást 
rendeztünk Szegeden is. Erre a tárlat
ra meghívást kaptak más festők is, 
akik külön teremben állították ki ké
peiket, Milán Konj ovié tizenegy, a Pe
chán József-hagyaték három, Pechán 
Béla ugyancsak három képét, Lepold 
Pál pedig négy rajzát mutatta be.

Akik ismernek, jót tudják, mennyi
re igyekeztem fölkarolni a fiatal mű
vészeket. Ezt bizonyítja az is, hogy a 
szegedi tárlaton Batizfalvi professzor 
meg akarta venni Krisztusfej című 
munkámat, én azonban arra kértem, 
inkább Veszeli Ilona szobrát vásárolja 
meg, mert ő abban az időben ment 
férjhez Szilvási festőhöz, és nekik na
gyobb szükségük van a pénzre, mint 
nekem.

A  Szépmíves Céh rajz- és festőtan
folyamokat szervezett. Ezekre — tag
jain kívül — mások is eljártak. Így 
Radmila Graovac, a későbbi szobrász
művésznő, Milán Kerac, a későbbi fes
tőművész, Miokovicné, Bugarskiné, a 
Milutinovió lány és mások, akikre már 
nem emlékszem. Ezeket a tanfolyamo
kat Szervánszki Jenő, Hagyik István 
és Diószegi Balázs tartotta. Gyakori 
vendége volt a telepnek Boško Petro- 
vić festő- és Jovan Soldatovió szob
rászművész is.

1943. július elsején bevonultattak 
katonának. Hiába kértem, hogy ment
senek fel. Újvidéken teljesítettem iro



dai szolgálatot. Feladatom a bevonult 
katonák hozzátartozóin esett esetleges 
sérelmek kivizsgálása, a beadott kér
vények hitelességének ellenőrzése és a 
leszerelt katonák elhelyezkedésének 
biztosítása volt.

1944. szeptember 6-án megint nagy 
csapás ért. Az árvíz után felépített új 
házamat a bombatámadás súlyosan 
megrongálta. A  nyitott óvóhelyen ti
zenegy személy tartózkodott, köztük 
Zlato is, de — csodák csodájára — 
egyikük sem sérült meg, holott egy 
500 kilogrammos bomba alig nyolc-tíz 
lépésre arrább esett le.

Másnap Zomborba helyeztek át. A  
feleségem azonban Újvidéken maradt. 
Majd szombaton hazajövök — gondol
tam, amikor Zomborba elutaztam, és 
nem is sejtettem, hogy csak tizenkét 
év múlva fogok ide ismét visszatérni.

Alig búcsúztam el feleségemtől, és 
csak annyit csomagoltam be magam
nak, amennyi pár napra szükséges. 
Majd legközelebbi utazásom alkalmá
val pótolom a hiányt. Erre azonban 
nem került sor, mert Zomborból Sely- 
lyére vezényeltek.

Közvetlenül ezután a Szépmíves 
Céh is lényegében véve megszűnt mű
ködni, mert tagjai szétszéledtek. B. 
Szabó György Bánátba, Erdey Sándor 
Budapestre, Gábor Zoltán Alsó-Lend- 
vára és a többi tag is lakóhelyére 
ment. A  művésztelepet feleségem át
adta Boško Petrovićnak, Jovan Solda- 
tovićnak és Milán Keracnak. Később 
képzőművészeti iskolát szándékoztak 
létesíteni Šerban festő vezetésével. Ser



bán azonban Belgrádba költözött, az itt 
levő fiatal festők pedig ösztöndíjat 
kaptak és elmentek továbbtanulni. Er
re a szovjet katonaság beköltözött a 
művésztelepre, amivel az véglegesen 
megszűnt.

Üjvidéki utamból nem lett semmi. 
Párszor próbáltam még telefonálni, de 
nem kaptam kapcsolást. Fájó szívvel 
le kellett mondanom a búcsúról és fel
szerelésem kiegészítéséről.

Ami ezek után történt, regénybe kí
vánkozik, de nem tartozik szorosan 
ebbe a visszaemlékezésbe.

Sellye után Sásd, Devecser, Oroszi, 
Bakonypölöske, Horvátnádalja, Halas
tó és Szalafő voltak az állomáshelyeim. 
Ságodon kerültem szovjet fogságba
1945. április 1-én. Előbb Székesfehér
várra kerültünk, onnan huszonhárom 
napig utaztunk Focsaniba. Disztrófiá- 
val kerültem vissza a szegedi, majd a 
hajmáskéri fogolytáborba. Innen 1945. 
október 30-án szabadultam.

Amikor Budapestre kerültem, a szá
zados úti művésztelepen Erdey Sán
dornál és feleségénél, Irmánál keres
tem menedéket, akik kedvesen viszo
nozták — úgy, ahogyan akkor lehetett
— vendégszeretetemet, amelyben őket 
régebben részesítettem. De segítségem
re volt dr. Petrovics Brankóné Ma- 
muzsics Magda festőművésznő is.

Aztán leszereltem és most már mint 
polgárember reménykedtem a haza- 
menetelemben. A  művésztelepen kevés 
régi ismerőssel találkoztam: Zentai
Tóth Istvánnal, Medgyessy Ferenccel és



Pádua Kálmánnal. Hallottam, hogy 
Vass Viktor is ott van. A  többiek mind 
új művészek voltak, akiket nem is
mertem. Budapestről Szegedre men
tem. Ott Szántai Kiss Jánosnál és fe
leségénél, Baranyi Etel unokahúgom
nál leltem átmenetileg otthonra. Több
ször is megpróbáltam hazakerülni, de 
eredménytelenül. így múltak az évek 
várakozással, reménykedéssel.

Amikor a rendes étkezés következ
tében, egy kissé erőre kaptam, azonnal 
érintkezést kerestem a szegedi képző
művészekkel. Megismerkedtem Dinnyés 
Ferenccel, Dorogi Imrével, Vinkler 
Lászlóval, Erdélyi Mihállyal, Somogyi 
Árpáddal, Parobek Antallal, Szőke 
Győzővel, Wlasics Károllyal, Tápai La
jossal és Tápai Antallal. Engem is 
felvettek a szegedi képzőművészek tag
jainak sorába.

Az 1946-ban megrendezett kiállítá
sukon már én is részt vettem. Ezután 
minden tárlaton eredményesen szere
peltem.

Szegeden a vegyipari középiskolá
ban dolgoztam. Kerámiai kemencét 
építettem és elkészítettem az előadá
sok megtartásához szükséges felszere
lést.

Ezután a hódmezővásárhelyi Agyag- 
ipari Szövetkezet műszaki vezetője 
lettem. A  Klauzál utcai szövetkezetnek 
akkor 27 agyagipari mestervizsgázott 
tagja, azonfelül 40 betanított és a szak
mában régóta foglalkoztatott dolgozója 
és több kisegítő munkása volt. Később 
az alkalmazottak száma lényegesen 
emelkedett.



Nagyon nehéz helyzetem volt, mert 
szövetkezetünk, mielőtt én odakerültem, 
olyan tárgyak tömeges készítését vál
lalta, amiket addig sohasem csináltam: 
tűzálló edényeket, villanyresókat, rá
dióalkatrészeket, piros és fekete cse
réppipákat stb. stb. Ezekhez nemcsak 
a szakirodalmat kellett megkeresnem, 
kanem azt át is kellett tanulmányoz
nom és még a hozzávaló sokszorosító 
gépeket is magamnak kellett megter
veznem, úgy, hogy a szabad időm nagy 
részét ezzel töltöttem.

Két év múlva átmentem a Csong- 
rád megyei dekorációs vállalathoz 
mint szobrászművész. Minden olyan 
munkát végeztem, ami az ipari és me
zőgazdasági vásárokon és kiállításokon 
elő szokott fordulni: emblémákat, cí
mereket, védjegyeket stb. készítettem.

Amikor megalakult a Csongrád me
gyei Képzőművészek Egyesülete, én is 
tagja lettem, és minden kiállításon 
részt vettem. Egy ízben második díjat 
is nyertem.

Később, 1955 táján megalakult a 
Csongrád megyei Alkotó Közösség; az 
is tagjai sorába vett. De bekapcsolód
tam a képzőművészeti oktatásba is. 
Előbb a szegedi, később pedig a hód
mezővásárhelyi szakkörben voltam 
szobrászati előadó; a mintázást, az ana
tómiát és a keramikát tanítottam.

Magyarországi kényszertartózkodá
somat átmeneti állapotnak tekintettem 
és nem óhajtottam ott különös sikere
ket elérni.
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1955-ben egy budapesti munka vég
zése alkalmából felmentem a jugoszláv 
nagykövetségre, bejelentettem a haza- 
menési szándékomat és kértem, hogy 
adjanak útlevelet. Ugyanakkor felesé
gem is eljárt Belgrádban az illetékes 
minisztériumnál. A  belgrádi interven
ció eredményesebb volt, de így is több 
mint fél évbe került, míg az útle
velet megkaptam, aztán további fél év
be, míg a kiutazási engedély megjött.

Tizenkét évi távoliét után végre 
1956. augusztus 9-én megérkeztem Sza
badkára, ahol feleségem remegve várt 
az állomáson, mint annak idején, ami
kor Becskerekre mentem. Találkozá
sunk megható volt. Csak néztünk egy
másra, csak öleltük egymást, és sokáig 
nem jutottunk szóhoz.

Szabadkán egy napot töltöttem, 
majd onnan Pancsovára kísértek ki
hallgatásra. Elmondtam, hogy azért 
jöttem vissza, mert itt születtem, itt 
van a feleségem, itt van a házam, itt 
vannak a rokonaim, iskola- és katona
társaim, barátaim, ismerőseim, és oda
át nincsen senkim, nincsen semmim, 
pár szétszórtan élő rokonom és bará
tomon kívül. Azután meg 1914-től ösz- 
szesen több mint 18 évig nem voltam 
idehaza.

1956. augusztus 20-án értem Ú jvi
dékre feleségemmel együtt. Házunk, 
amelyet a bomba oly csúnyán megron
gált, most rendbe hozva, tisztán várt 
ránk. 45 napig ki sem mentem az ut
cára. Minden fiókot átnéztem, köny
veimmel, elfelejtett munkáimmal, szer
számaimmal, rajzeszközeimmel ismer



kedtem, barátkoztam újra. Egyszerre 
gazdag lettem. Mindenem volt, és él
veztem az otthont, a csendet, a vala
hová tartozásomat és feleségem őszin
te szeretetét. ö  ellátott minden ked
vességével, hogy minél előbb elfeled
tesse velem azt a sok igazságtalansá
got, amit a kegyetlen sors és az em
berek rám mértek.

Pár hónap múlva meglátogatott az 
a belgrádi miniszter a feleségével 
együtt, aki haza jövetelemet ismeretle
nül is lehetővé tette. Érdeklődött, ho
gyan tudok majd beleilleszkedni az it
teni körülményekbe, és megkérdezte, 
hogy van-e valamilyen kívánságom, 
vagy panaszom. Megígérte, hogy támo
gatni fog, ha szükségem lenne valami
re, vagy ha panasszal fordulnék hozzá. 
Érdeklődése igen jólesett, és a felesé
gemet is megnyugtatta a jövőnket ille
tőleg. Október elején meglátogattam a 
régi kollégákat a péterváradi várban 
levő műtermeikben. Nagyon kedvesen 
fogadtak. Rá pár napra eljött hozzánk 
Nikola Graovac és Radmila Graovac 
művészházaspár, és rövid bevezető 
után letett az asztalra százezer dinárt 
azzal, hogy ezt Boško Petrović festő
művész és felesége, Ivanka, valamint 
Jovan Soldatovió szobrászművész ne
vében és saját nevükben hozták, hogy 
legyen miből új életet kezdenem, mert 
jól tudják: hogy a feleségem fizetésé
ből élünk. Előbb szabadkoztam, de vé
gül mégiscsak elfogadtam a felét. Ké
sőbb köszönettel visszaadtam.

Mivel látási zavaraim voltak, meg 
kellett a szememet operáltatnom az új



vidéki klinikán. A  műtét a szokásos 
hat-nyolc perc helyett harminchárom 
percig tartott, de sikerült.

Nemsokára feleségemet egyhangúlag 
megválasztották a szerbiai képzőmű
vészeti egyesület vajdasági alosztályá
nak elnökévé. Több mint három évig 
töltötte be ezt a tisztséget. Mihelyt át
vette, azonnal hozzálátott a munkához. 
A  Tito marsall sugárút 9. szám alatt 
megnyitottuk az állandó iparművészeti 
szalont. Megrendeztük a Textil és ke
rámia című kiállítást, az első grafikai 
tárlatot, tagjaink bemutatták legszebb 
emléktárgyaikat, feleségem és én kis
plasztikánkat. Az alosztály részt vett 
a belgrádi anyaegyesület minden ren
dezvényén.

1958-ban kértem a nyugdíjaztatáso
mat a művészekre vonatkozó törvé
nyek értelmében. Teljes tíz évig peres
kedtem a társadalombiztosítóval, mert 
nem akarta a külföldön szabályos 
munkaviszonyban eltöltött éveimet el
ismerni, míg végül is a legfelsőbb bí
róság előtt a pert megnyertem.

Tizenhárom éve, hogy hazajöttem. 
Azóta minden rendezvényen, amelyet 
a belgrádi egyesület, később pedig ön
állósult egyesületünk szervezett, részt 
vettem.

1965-ben újabb nagy csapás ért: a 
bal combom közepén, a főütőérben 
trombózis keletkezett, a lábfejben meg
szűnt az érverés, és kibírhatatlan fá j
dalmaim voltak. A  klinikai szakorvo
sok abban állapodtak meg, hogy a bal 
lábamat le kell vágni combközéptől. Or



vosbarátaink azonban külföldi injek
ciókat ajánlottak. Tizennégy injekció 
felvétele után csakugyan megszűntek 
a fájdalmaim, de négy év óta nem 
hagytam el a műtermet. Egyetlen idő
töltésem a munka. Reggeltől estig dol
gozom: tervezgetek, mintázok, pihenés
képpen pedig szakkönyveket olvasok.

Már említettem, hogy a klasszikus 
módon való szobrászkodás sok munká
val, piszokkal jár és az eljárások soka
ságából áll. Kezdő szobrász korom óta 
állandóan azon törtem a fejem, hogyan 
lehetne ezt a hosszadalmas eljárást le
egyszerűsíteni, megrövidíteni. Az idők 
folyamán aztán felhasználtam kerámiai 
tudásomat és tapasztalataimat és azt 
átvittem a szobrászat területére is. 
Ugyanis szobraimat nem képlékeny 
mintázóanyagból mintáztam meg, ha
nem a tűzálló anyag és a samottliszt 
keverékéből készült masszából. Igaz, 
nehezebb volt vele dolgozni, de a he
lyes és gondos szárítás után kiégethet
tem és azonnal kész terméket kaptam, 
mégpedig nemes anyagból. Elmaradt 
tehát a szokásos és hosszadalmas köz
beeső munkák egész sora. Ezt annál is 
inkább megtehettem, mert művésze
tem is legegyszerűsödött és konstruk
tívabbá vált, úgyhogy nem volt szük
ség agyagtartó »gerüszt«-ökre, ez pedig 
lehetővé tette az egyszerűbb megoldást. 
Később még tovább mentem. Úgy 
konstruáltam meg a munkáimat, hogy 
más anyagokban is mindjárt a végter
méket kapjam. Ugyanúgy, mint az épí
tész teszi. Megtervezi, megrajzolja az 
épületet a szükséges nézetekben és azok



alapján építi fel a megfelelő anyag
részekből, hogy az a végén egésszé 
váljon.

A szobrokat tehát nem mintázom, 
hanem felépítem. Már a szobor elgon
dolásakor is úgy fogalmazom meg, 
hogy a részek, amelyekből készülni fog, 
összeilleszthetők, összeragaszthatok és 
csavarozhatok legyenek.

Ez az eljárás nemcsak új formákat 
hoz létre, hanem új színezést is kíván. 
Szobraim legtöbbje színes, mint a régi 
görög szobrok. Egy vagy több színű, de 
nem a templomszobrok szellemében. 
Végeredményben minden faféleségnek 
is megvan a maga színe, s a márvány
nak és a gránitnak is van színskálája. 
A  szobrokat is patinázzák. Szerintem a 
szobor rendkívül széppé válik, új mi
nőséget kap, ha a színezést érzékkel 
végzik. A  színezés tehát a javára szol
gál. Emiatt alkalmazom ezt az eljárást.

Párizsi tartózkodásom idejére esik a 
német és francia expresszionizmus, va
lamint a többi izmus korszaka. Ter
mészetes, hogy rám is nagy hatással 
volt. Nem maradhattam meg azok kö
zött a keretek között, amelyekben ide
haza alkottam. Visszatértemkor új for
mákat, új megoldásokat kerestem, de 
emiatt sok meg nem értésben volt ré
szem. Tekintettel arra, hogy sohasem 
voltam epigon, hanem mindig saját, 
egyéni utamon jártam és elképzeléseim 
szerint készítettem el munkáimat, nem 
tudtak beskatulyázni az ismert irány
zatok egyikébe.



Ádám és Éva (rostlemez, 1969)



Szobrászatom neokonstruktív tér
szobrászat, önálló kifejezési móddal, és 
nincs semmi köze a szecesszióhoz, sem 
a kubizmushoz, mint ahogyan azt egyik 
»kritikusom« megállapította. De az 
iparművészet mezsgyéjén sem áll. Nincs 
közöm a régi konstruktivistákhoz (E. 
Liszickijhez, V. Tatlinhoz, A. M. Rod- 
csenkóhoz, A. Pevsnerhez és A. Archi- 
penkóhoz). Tőlük eltérő utakon jutot
tam oda, ahol most vagyok. A  kiala
kulóban levő új konstruktivizmus pe
dig természetes és logikus következ
ménye korunk mechanizációjának, de 
nagy hatással van rá az új építészeti 
felfogás is.

Ideje volna a kritikusok munkáját 
is mérlegre tenni, mint ahogyan ők te
szik a miénket, és oda hatni, hogy az 
értékelés sokkal objektívebb legyen, 
mint eddig volt.

Nagy hibámnak rótták föl, hogy a 
hagyományok alapján építettem fel 
szobraimat. Pedig Rodin nem lett vol
na Rodin Michelangelo, Henry Moore 
pedig Rodin nélkül. Nem becsülök 
le semmiféle törekvést, de kény
telen vagyok megállapítani, hogy 
egyes irányzatok, amelyekre annak 
idején esküdtek, eltűntek a képzőmű
vészet porondjáról. Figyelembe kell 
azonban venni azt is, hogy a világ 
azóta nagyot fordult és sokat változott. 
Egészen természetes, hogy a mechani- 
záció, a technika és az építészet szé
dítő fejlődésének világában mindinkább 
jelentkezik a konstruktív felfogás.

A  festőnek mindig tudatában kell 
lennie annak, hogy képet fest, a szob



rásznak pedig, hogy szobrot farag, és 
nem a természetet másolja. A  művész
nek korrigálnia kell a természetet, 
vagy társulnia kell vele, más szóval: 
létre kell hoznia a természet és a mű
vészet szintézisét. Azonkívül meg kell 
tanulnia azon a nyelven beszélni, ame
lyen kora beszél, azaz a kor szellemé
ben kell alkotnia.

Hogy érthetőbb legyek azok számá
ra is, akik nem foglalkoznak képzőmű
vészettel, megpróbálom röviden leírni 
Oroszlán című szobrom elkészítésének 
gondolatmenetét:

Az oroszlán afrikai állat. Afrikában 
pedig sokat süt a nap, tehát az orosz
lán fejét Napnak konstruáltam, suga
rakkal, amelyek egyúttal a sörényt is 
képezik. A  fej részeit perforáltam, azaz 
a plasztikáját felfokoztam. Testét gép
szerű formára alakítottam, vigyázva, 
hogy a test fő jellegzetessége megma
radjon. Századunk legfőbb közlekedési 
eszköze a kerék (autó), tehát a bonyo
lult combizomzat helyébe egy-egy ke
reket tettem. Ezt a megoldást eddig 
még minden szemlélő elfogadta. Senki 
sem botránkozott meg miatta, mert a 
nézők gondolatkörébe beleilleszkedik. 
Érthető is ez, hiszen a huszadik század 
szülöttei.

Mindenfelé látunk hidakat, traver- 
zes emelőket, távvezetéket. Ezek már 
hozzátartoznak mindennapi életünkhöz. 
Ezért több szobromat úgy készítettem 
el, hogy a figurám testét építészetileg 
oldottam meg, karját pedig traverz- 
szerűen formáltam meg, hiszen a ter
mészetben is az emberi kezeket helyet



tesítik, s így megvan az analógiája. 
Ezeket a szobrokat is mindenki meg
értette, mert logikusak és érthetőek 
mindenki számára, bár sajátságosak, 
nem hasonlítanak más alkotásokhoz, 
ennélfogva esetleg egy új művészeti 
irány alapjai lehetnek, természetesen 
azután, ha a köztudatba kerülnek.

1969-ben volt ötven éve, hogy kiál
lító művész lettem; ugyanis 1919-ben 
állítottam ki először a budapesti Nem
zeti Szalonban. Mások az ilyen jubi
leumot meg szokták ünnepelni. Én nem 
tartok rá igényt, mert már »megkap
tam« jubileumi ajándékomat: felesé
gemmel együtt kihagytak a vajdasági 
képzőművészek almanachjából, akár
csak Pechán Bélát és Hangya Andrást, 
Oláh Sándort, Farkas Bélát, Husvéth 
Lajost, Bicskei Pétert és Mihályt, Hó
di Gézát, Lenkei Jenőt, B. Szabó 
Györgyöt, Csincsák Elemért, Fischer 
Marcellt, Geréb Klárát, Csávosi Sán
dort és bizonyára másokat is, akiket 
nem ismertem. Az emberben önkénte
lenül is fölmerül a gondolat: érdemes 
volt megszületnünk és annyit dolgoz
nunk, küzdenünk?

Ilyen szorongó érzés olykor el-el fog 
bennünket, jóllehet ez az — 1969. — év 
igen eredményes volt számunkra. Áp
rilis végén nagysikerű önálló kiállítást 
rendeztünk a tartományi székvárosban. 
Májusban ugyanezt az anyagot bemu
tattuk a verbászi közönségnek is, amely 
nagy érdeklődést tanúsított iránta, hi
szen több mint négyezren nézték meg. 
A  nyár folyamán a kishegyesi művész
telepen dolgoztunk, és az ott született



műveket — a helybelieken kívül — a 
szabadkai és a zentai művészetbarátok is 
megtekinthették. Október 23-án mind
kettőnket Üjvidék város Októberi-dí
jával tüntettek ki szobrászati munkás
ságunkért. Feleségem Brüsszelben a Les 
Árts en Europe nemzetközi kiállításon 
Őszi napsütés című szobráért megkapta 
a Belga Képzőművészek Egyesületének 
ezüstérmét, engem pedig Párizsban a 
Xc Salone Internationale Paris-Sud 
nemzetközi képzőművészeti rendez
vényen bronzéremmel jutalmaztak két 
kerámiai plasztikámért. Nagy siker ez 
számunkra, hiszen mindkét tárlat a leg
kimagaslóbb európai manifesztációk 
közé tartozik, s mert a párizsin nem 
kevesebb, mint negyvenkét nemzet mű
vészei vettek részt.

Az életrajzomhoz tartozik még, hogy 
a második világháború befejezése után 
mindössze két, jelentéktelen munkát 
kaptunk vidéken.

Életemben sok-sok mellőztetésben, 
megalázásban és sérelemben volt ré
szem, habár soha senkinek semmi rosz- 
szat nem tettem.

De bármennyire mellőzhetnek, nem 
vehetik el tőlem a művészet iránti sze- 
retetemet és alkotókészségemet, hogy 
tovább fáradozzak önálló kifejezési 
formám fejlesztésén, mert jól tudom: 
a művészetben csak annak van értéke, 
ami új és minden befolyástól mentes.

Ne gondolja azonban senki, hogy a 
sok sorscsapás és méltatlanság miatt 
tele vagyok keserűséggel. Nem. El
pusztíthatatlan a lelkierőm és az opti
mizmusom. Ezt édesapámtól örököl



tem, édesanyámtól pedig a munkasze- 
retetet és az önfegyelmet. Ezeknek a tu
lajdonságoknak a birtokában még ma, 
hetvenöt éves koromban, és még így, 
betegen sem félek a további küzdelem
től. Mert biztos vagyok benne, hogy — 
feleségemmel együtt — el fogjuk fog
lalni azt a helyet, amely bennünket a 
művészet terén megillet. Még ha viasz
szárnyon, Ikarosz szárnyán szálltunk is 
a Nap felé ...

Élettársaimról, Zlatóról keveset ír
tam, mert a róla való mondanivalóm 
ennél nagyobb könyvbe sem férne be
le. A  természet- és állatbarát kislányt, 
akit feleségül vettem, én csak Mókus
anyának hívtam hosszú évtizedeken át. 
De ő volt művészbarátaim Mókusanyja 
is. Mindenkié.

Mókusanya elgondolkodó elmélyülő, 
jószívű és ragaszkodó jóbarát, aki ne
kem több támaszt nyújtott bárki más
nál, amikor küzdenem kellett a harag- 
vó démonok ellen, akik pedig gyakran 
rám törtek. Nélküle még többet cset- 
lettem-botlottam volna a művészet te
rén is, elhagyatottságomban.

Megértő, szorgalmas, jó élettárs Ö, 
sokkal több, mint amit annak idején el 
tudtam róla képzelni. Szláv származá
sánál fogva érzésvilága olyan mély és 
őszinte, hogy senki sem tud úgy sírni 
és úgy örülni, mint ö . Olyan barát, 
olyan harcos élettárs, amilyen talán 
nincs még egy a világon.

Nem volt nehéz megszerettetni ve
le a szobrászatét, mert bámulatosan fo
gékony és semmit sem kell neki két
szer megmutatni.



Feleségével a pihenés óráiban



Sohasem iparkodtam véleményemet, 
művészi felfogásomat rákényszeríteni. 
Azt tartottam, hogy hagyni kell a mű
vészt, hadd dolgozzon saját szíve, esze 
és érzelme szerint. Inkább a szakmai, 
technológiai részre fektettem a fő súlyt. 
Ezért maradhatott teljesen független 
művészi megnyilatkozásában. Csaknem 
fél évszázadon át dolgoztunk egymás 
mellett, de mindketten megmaradtunk 
egyéniségek művészi felfogásunkban, és 
mindketten saját kifejezési módunk ki
alakítására törekedtünk.

Természetesen mindenkor kikértük 
egymás véleményét. Megtárgyaltuk, 
megvitattuk aprólékosan és iparkod
tunk megokolni állításunkat, de a má
sik véleményét csak akkor alkalmaz
tuk a gyakorlatban, ha azzal teljes mér
tékben egyetértettünk.

Egyszer már mondottam valahol, 
hogy az alkotó művésznek — de min
den más újítónak is — legalább száz
húsz évig kellene élnie, hogy terveit 
megvalósíthassa. Nekem még ennél is 
jóval több időre volna szükségem, mert 
annyi a kivitelezésre váró tervem, hogy 
boldog lennék, ha csak egy kis száza
léka is megvalósulna.
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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  Imre:
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művésze
téről)

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

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

5. B a l á z s  G. Árpád:
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

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

7. L é v a y  Endre:
FÉLÁLOM UTÁN 
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8. B u r k u s Valéria:
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:
A  CSILLAGOS HOMLOKÚ 
(Hangya András életútja)

10. G a r a y  Béla:
A  KULISSZÁK V ILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i  Károly:
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

102



E l ő k é s z ü l e t b e n :

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

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

D é r  Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)

M á r t o n  Domokos
A  SZERKESZTŐ 
(Jegyzetek Dettre János arcképé
hez)
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