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AZ UTÓBBI ESZTEN
DŐKBEN — nemcsak ná
lunk. —, hanem a kontinens 
nem egy országában, egy
re több olyan mű jele
nik meg a könyvkirakatok
ban, amelynek egyenesen  
kimondott célja a fölfede
zői szándék: egy kor szel
lemi term ésének felidézése, 
újraértékelése. Vagy — sze
rényebben,! — adalékgyű'- 
tés ahhoz, hogy a század- 
fordulóban, utána pedig a 
két háború között elrohanó 
viharos években mit is v é
geztek szellemi, művészeti 
életünkben azok, akik vala
hol a lövészárkokban vesz
tek el, vagy a háború gyöt
relmeiből magukkal hozott 
gyilkos kór vitte el őket 
idő előtt a pusztulásba.

Ennek a nemes cseleke
detnek ilyen megértő meg
fogalmazásával kell útjára 
bocsátanunk B a r a n y i n é  
Markov Zlata VERGŐDÉS 
című könyvét, amely ugyan 
intim vallomásnak készült, 
de számunkra sokkal több, 
mint egy művésznő sokáig, 
nagyon sokáig magában 
hordozott reminiszcenciája.

Amikor kezébe vette a 
tollat, érezzük: nehéz és
küzdelmes szerepre vállal
kozott. Az alkotóművész a 
kutató szerepére, a szob
rászművésznő az író szere
pére, hogy véső helyett tol
lat vett a kezébe, hogy fel
vázolja, akár töredékekben  
is m egörökítse azt, ami egy 
viharos és válságokkal teli 
életű ember életéből m eg
örökíthető: a mindent ment
hetetlenül elnyelő feledéstől 
megmenthető.
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült Farkas Béla halálának 
harmincadik évfordulójára a szerző 
aláírásával.

szám.

A  Szabadkai M unkásegyelem kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



Ki törődik a száraz kóróval, 
amit havas mezőn perget a szél? 
Ki törődik a hullott falevéllel?

(Farkas Béla)

Egy hűvös november végi napon, 
1925-iben, a Balkán expressz nagy gőz- 
felhők közepette becsikorgott a szabad
kai állomásra, ahol férjem, Bárányi 
Károly barátai vártak ránk.

Budapestre utaztunk, és csak a kö
vetkező vonatig maradtunk Szabadkán,

. hogy találkozhassunk Farkas Béla fes- 
„ tővel, Brenner Dezső gyógyszerésszel 

és ..Búzás László újságíróval.
Károly előtte két évig Párisban élt, 

^hoj. Camille Garmer szobrász és épí
tész műtermében dolgozott. Öröm volt a 
régi barátokat viszontlátni.

A városi kávéház felé haladva, Far
kas Béla csendesein beszélt. Tágra nyílt 
szemmel hallgattam, de semmit sem 
értettem belőle.

Ő már akkor morfinista volt.
Károllyal abban az időben házasod

tunk össze, és nem tudtam, hogy a há
ború milyen iszonyatos és kitörölhe



tetlen nyomot hagyott ezekben az em
berekben, mert csak 18 éves voltam.

Farkas Béla végigküzdötte a To- 
porutz, a Rarance és a Csernovitz kör
nyéki, a kirlibabai és a radautzi har
cokat, majd részt vett a Monté Grap- 
pa-i küzdelemben is.

A háború befejeztével, 1918-ban, 
meghajszoltan és idegileg kimerültén 
tért haza édesanyjához Szabadkára.

Ebben az időben Európa térképe 
merően megváltozott, és megváltozott 
maga az élet is. Sokak részére elveszett 
a haza, mások előtt meg nagy horizon
tok nyíltak. Ezért rekedt meg Béla is 
abban az álmos, poros városban, mely
nek akkori légköre nem serkentette 
lendületesebb munkára.

Nem mehetett vissza a kecskeméti 
művésztelepre, Iványi Grünwaldhoz, 
hogy folytassa tanulmányait, sem Pá
rizsba, Rómába és Münchenbe, ahogy 
azt az előző nemzedékek tették.

Itthon eszmélt csak rá, hogy annak 
van a legkevesebb köze a háborúhoz, 
aiki elesett vagy legközelebb állt a ha
lálhoz, és arra is, hogy a háborúban 
minden lehetséges, még a lehetetlen is.

Hitét és a reményét elvesztette és 
mind magányosabbnak, elhagyatottnak 
érezte magát. Már a húszas évek ele
jén, életének legszebb korszakában, 
egyre többet foglalkoztatta a halál gon
dolata, (és egy átvirrasztott éjszaka 
után megírta végrendeletét:



Ezen írás hiteles végrendeletemül 
tekintendő. Hatályba lép valószínű és 
közeli távozásomkor. írtam ép elmével 
s a végső Bánat Határán:

Koponyámat pedig testálom régi 
Testvéremre: Baranyi Károly szobrász
ra azzal a meghagyással: tegyen be
lőle serleget s igya belőle a Búnak 
Italát.

Farkas Béla 
festő

Előttünk mint tanúk előtt:

Czenk Henrik Hadnagy Géza 
Szász Sztájity J. Vukoszava
Hutus dr. Lányi Ernő

Anno 1923. X. 8. Bánatom havában.

Szabadkán csoportosult a többi 
bácskai magyar művész is, és ők ala
kították meg az első világháború utáni 
Vajdasági Képzőművészeti Egyesületet, 

Alapítói voltak: Balázs G. Árpád, Ba
ranyi Károly, Bicskei Péter, Farkas Bén 
la, Fischer Marcell, Hódi Géza, Len
kei Jenő, Oláh Sándor és Geréb Klára,

Számos kiállítást rendeztek Felső- 
Bácskában, de Vajdaságban a művészet 
nem volt közszükséglet, sem gyönyö
rűség. Mivel semmilyen támogatást 
nem kaptak, az egyesület felbomlott, és 
ki-ki a maga útján igyekezett boldo
gulni.



Baranyi Károly Párizsba, majd Pest
re, Balázs G. Árpád Belgrádba, Fischer 
Marcell Zágrábba, Hódi Géza Szegedre, 
Lenkei Jenő pedig Nagykanizsára ment. 
A művészeknek kenyérkereseti lehető
ség után kellett nézniök.

&  míg világszerte teret hódítottak 
az új művészeti irányzatok és új alko
tók mutatkoztak be, Béla a megszállot
tak fanatikusságával vitte vászonra vá
gyait és álmait, amelyeket az életben 
soha nem valósíthatott meg.

Kulturális központokban, művészek 
között szeretett volna élni, de ez lehe
tetlen volt, pedig fájdalommal vonzó
dott a világba, amelyet sajátjának 
érzett.

A háború után körülmények és 
édesanyja zenetanárnői jövedelme nem 
adtak erre lehetőséget.

Nem láthatta a francia impresszio
nista műveket eredetiben. Az expresz- 
szionista kiálításokról alig hallott, pe
dig azok az egész világot bejárták, Né
metországtól kezdve Amerikán és Ja
pánon át Budapestre is elkerültek.

A Dér Sturm tárlatai, Archipenko, 
Boccioni Cárrá, Chagall, Kádár Béla, 
Kandiszkij, Klee, Kokoschka, Léger, 
Moholy-Nagy, Picasso, Severini, Uhde 
és a többi művész neve fogalommá 
vált.

Különös időszak volt ez Európában 
nemcsak gazdasági és politikai, de kul
túrtörténeti téren is.



Pesten a festők és a szobrászok kis 
kölcsönökből éltek és hideg műtermek
ben várták a jó szerencsét.

Bécsben gyűjtéseket rendeztek az 
utcákon az éhező művészek számára. 
Sokan ugyan nem a rossz gazdasági vi
szonyokkal, hanem az új irányzatokkal 
szemben érzett ellenszenvvel magya
rázták ezt. Az expresszionizmus, ku- 
bizmus, a dadaizmus, a futurizmus és 
egyéb irányzatok iránti idegenkedésnek 
tulajdonították.

Párizsban is sok művész élt akko
riban körülbelül ötvenezer magyar hon
fitársával együtt.

Belgrád sokáig nem heverte ki az 
évszázados török megszállást és a ne
héz háborúkat.

Az itt élő magyar művészek magá
ra hagyatottsága szánalmas volt.

Abban az időben nehéz volt eldön
teni, vajon hová és merre is menjen a 
művész. Erről sokat beszélgettünk Far
kas Bélával. És arról is, hogy kinek 
jobb: annak, aki elment, vagy annak, 
aki itthon küzd. Párizs, Pest és hétévi 
európai bolyongás után, Károly idős 
szüleinek a kívánságára, 1930-ban visz- 
szatértünk Üjvidékre, férjem szülővá
rosába, és itt telepedtünk le.

Újvidéket akkoriban kezdték kiépí
teni. A szerb kulturális életnek is itt 
volt a központja.

Brenner Dezső is itt vállalt állást: 
a Grossinger-gyógyszertár vezetője lett.



Szobája a patika fölötti emeleten volt. 
Itt biztosított egy helyiséget Farkas 
Béláinak is, ahol festhetett. Szándékát 
könnyen megvalósíthatta, mert Gros- 
singer is kiváló akvarellista és nagy 
művészbarát volt.

Távollétünkben Béla már két elvo
nókúrán is átesett. Utána már csak az 
alkoholban kereste a vigaszt.

Most újra együtt voltunk a régi ba
rátokkal, és új erővel és reményekkel 
hozzáláttunk az élet megalapozásához.

Újvidéken a képzőművészek szerve
zetlenül működtek. Csak szórványosan 
rendeztek egy-egy tárlatot.

Nem volt állandó kiállítási csarno
kuk. Üres üzlethelyiségekben vagy tan
termekben állították ki műveiket. Nem 
volt egyesületük, és tegtöbbjük csak 
átmenetileg tartózkodott itt, azokon 
kívül, akiket ide kötött állandó meg
élhetésük.

Itt élt Váradi Kálmán festő, mü- 
kritikus és rajztanár.

Müller Béla akadémiát végzett fes
tő és rajztanár.

Mamuzisics Magda festőművésznő.
Wissinger Károly lakberendező ipar

művész és grafikus, és a népszerű 
Ewinger Katinka, aki Budapesten vé
gezte iparművészeti tanulmányait.

Egy ideig gyakori vendége volt Ú j
vidéknek a villámló szemű Petar Dob- 
rović festőművész is, ki rendszeresen 
a főutcai kávéháziban tartózkodott, aho



vá mi is jártunk. Szívélyes kapcsola
tot -tartott fenn a magyar művészekkel, 
és két kiváló vajdasági magyar tehet- 
séget tanulmányaik elvégzésében párt
fogolt. Hangya András és Erdei Sándor 
örök emlékükben őrzik tanítómesterü
ket.

Rokonszenves jelensége volt az újvi
déki képzőművészeti életnek a csendes, 
halk szavú és békés természetű Sava 
Jpić festő is, akit a sors végül is bor
kimérésre kényszerített.

Ennek a művésanemzedéknek a mű
ködését és küzdelmét csak úgy értékel
hetjük, ha figyelembe vesszük a két 
háború közötti Bácska szellemi és tár
sadalmi életét. Mindezt más szemmel 
nézni nagyon nagy balgaság volna.

Farkas Béla művészetét sokban be
folyásolták a századforduló magyar fes
tőinek vitái. Elhagyta a megcsontoso
dott akademizmust, szabadabban, köny- 
nyebben és levegősebben festett, képe
in a hangulat halvány tónusával, ami 
azonban a festőiségnek nem volt hátrá
nyára.

Világos, levegős színekkel dolgozott. 
Festőileg jelenítette meg a levegőt és 
a fényt.

Megfestette a Peregrinus mondából 
a búcsút a falutól, a gyalogló vándort, 
aki hegyen-völgyön át bandukolt. A 
vonuló felhőket, amelyeket napokon, 
hónapokon át mozdulatlanul nézett, és 
amelyek után annyit sóhajtozott.



Megfestette a palicsi holdvilágos éj
szakákat, amelyeknek magányos kóbora 
volt, a zuzmarás fákon gubbasztó var
jakat és a ligetben sétáló napemyős 
hölgyet, akit évekig lesett villájuk 
ablakából, de aki nem jött el érte soha, 
sohasem.

Ez a közvetlen, őszinte hangulat volt 
képeinek az ereje. Még a legolcsóbb 
kartonlapocskára is lelkének egy da
rabját festette. Festészetének fő jellem
ző vonása volt az egyéni képszerkesztés, 
ami tulajdonképpen a legfontosabb a 
művészetben.

*

1931. február 17-én a Reggeli Újság 
ezt a hírt közölte:

ÍRÓK ÉS MŰVÉSZEK TALÁLKO
ZÓJA FARKAS BÉLA FESTŐMŰVÉSZ 
NOVISZÁDI MŰTERMÉBEN.

Farkas Béla festőművész noviszádi 
műtermében szombaton este kedves és 
intim baráti összejövetel volt a mű
terem megnyitása alkalmából. Farkas 
Béla ez alkalommal teát adott a duna- 
bánsági jugoszláv és magyar irodalom, 
valamint képzőművészet néhány rep
rezentánsának. Az estélyen megjelent 
Manojlovics Todor, a hírneves színmű
író, a Matica srpska új főtitkára, Szent- 
eleky Kornél, a jugoszláviai magyar 
irodalom vezető egyénisége, Vaszilye- 
vity Zsárko író és jeles műfordító, Ba-



ranyi Károly szobrászművész, Csuka 
Zoltán író és műfordító, Jász-Brenner 
Dezső, aki annak idején a Nyugatban 
tűnt fel zeneesztétikai cikkeivel, ezen
kívül a dunabánsági újságírógárda né
hány reprezentáns tagja.

1932 októberében nyílt meg a bács
kai képzőművészek kiállítása, amelyen 
mintegy 30 művész vett részt. Eisenhut 
Ferenc, Pechán József, Gyelmis Lukács, 
Királyi Böske, Demeter Erzsi, Jocić 
belgrádi festőművész és Milán Konjo- 
vić is.

Farkas Béla képeiről Oláh Sándor 
így ír a Naplóban:

Farkas Béla nyolc pasztellt állított 
ki, melyek előtt meg kell állnunk. Far
kas maga néz le ránk a pasztellről. El- 
mélázóak, halkak és hihetetlenül fino
mak ezek a képek, annyira poétikusak 
és szubtilisek, mint maga a művész.

1934. április elsején Újvidéken ren
deztünk tárlatot Bélával. Négy nappal 
később a Reggeli Üjság így emlékezett 
meg képeiről:

Farkas Béla szuboticai festőművész 
munkái nagyszerűen egészítik ki a ki
állítás szobrászati anyagát. Képei de- 
korativek és annyira egyéni felfogásban 
készültek, hogy egyetlen festő képeir 
vei sem hasonlíthatók össze. Farkas Bé
la a fák, a virágok, a borús és napsü



téses tájak költője. A háttérben a Pe
regrinus homályos alakja lebeg. Talán 
legjobban úgy jellemeznénk, ha egysze
rűen poétafestőnek neveznénk.

Farkas Béla a füvek, a felhők és az 
elérhetetlen nők szerelmese. Legyen 
témája a reggeli napsütés, vagy éjsza
kai holdfény, június vagy október, a 
kép mögül egészen messziről valami 
szelíd bánat, valami vágyakozás, a ma
gányos festő vágyakozása tűnik elő.

Képeiről — úgy érezzük — külön- 
külön nem is lehet írni, ugyanaz a dal 
szól ki belőle, akár nádi hegedűn, akár 
orgonán is adja elő. Mégis leírjuk itt 
néhány képének címét, hogy legyen egy 
út, amelyen a szemlélő könnyebben jut
hat abban a részben, amit ez az egész 
kiállítás nyújt: »Június d é lu t á n »Fel
hők, felhők«, »A napsütésben«, »Medi
táció«, »Magányos lovas«, »Temető az 
erdőben«  stb.

Azt szeretnénk, ha szeretettel és 
megértéssel néznék meg ezt a kiállí
tást, amely április 10-ig tart.

A felszólítást sokan meg is szívlel
ték, a tárlat látogatott volt, de az ol
csó árak ellenére se vásárolt senki.

Nem emlékszem, hogy kinek az öt
lete volt, de a lapok csereakciót hir
dettek, ami abban az időben Európá
ban sem volt szokatlan.

A Reggeli Űjság 1934, április 11-i 
számában így adott róla hírt:



MŰVÉSZI SZOBROK ÉS FESTMÉ
NYEK KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKE
KÉRT. Bárányt Károly, Baranyiné Mar- 
kov Zláta noviszádi szobrászművészek 
és Farkas Béla festőművész külföldi 
mintára kétnapos csereaukciót rendez
nek. — Az érdekes cserevásár iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg Növi- 
szádon.

Egy nappal később a Deutsches 
Volksblatt ugyanerről Egy festmény egy 
nadrágért címen írt.

Az akkori időre és közösségre szo
morú, de jellemző jelenség volt ez. An
nak az időnek az életformáját és kul
turális színvonalát a bácskai képzőmű
vészek életrajzából és hátrahagyott írá
saiból láthatjuk legjobban.

A kisszámú értelmiség összefogása 
és erőfeszítése meddő volt a nyárs
polgári szemléletmóddal szemben. Se a 
közönség, se az egyház nem támogatta 
az itteni képzőművészeket, akik így, 
magukra hagyatva, mecénások és mű
gyűjtők nélkül éltek. Legtöbbjük más 
foglalkozást is űzött, csak Oláh Sán
dor, Farkas Béla és Baranyi Károly 
maradt meg küzdelmes hivatása mel
lett. Keményen és fáradhatatlanul dol
goztunk férjemmel együtt, és sose csüg
gedtünk el az anyagi balsikerek miatt.

Ugyanebben az évben, 1934 decem
berében még egy tárlatot rendeztünk, 
az első jugoszláviai kerámiai kiállítást. 
Béla ezen is bemutatta néhány képét.



Az olcsón és csak nagy ritkán el
adott képek ára nem biztosított komo
lyabb megélhetési alapot. Béla csak 
tónfergett egyik baráttól a másikig, és 
a képekért kapott garasokat mind al
koholra költötte.

Addig volt elviselhető az élet, a va
lóság, amíg a kábulat tartott.

Hozzánk sűrűn eljárt, és néha hóna
pokig is itt maradt. Károlyhoz nemcsak 
kollegiális barátság fűzte: az első világ
háborúban egy ezrednél szolgáltak.

Egy ilyen látogatásról szól a követ
kező írás, melyet a Reggeli Újság 1934. 
szeptember 9-i számában jelentetett 
meg.

V E R G Ő D É S
*

Néha elfog valami kínzó nyugtalan
ság és eltölt a létem értelmetlen és fö
lösleges voltának az érzése.

Kínzó érzés, és úgy kerget szünte
lenül, mint rabszolgát a korbács. És 
űz, űz a végtelenségig, hogy felkiáltok 
magamban: Elég, elég már, és a ka
romat az arcom elé emelem.

És nincs menekvés, pedig sokszor 
úgy érzem, nem megy már tovább, 
hogy összeroskadok és minden elfeke- 
tül, és minden összeborul előttem.

De azután szíven vág a korbács 
megint, és tovább vonszolom magam. 
Tovább, és újra és újra.



Az agyam gondolattolan és csak kát 
érzés tombol és fohászodik bennam. A* 
egyik az, ami űz és kerget, a mfoijk 
valami nagy, féktelen és fogcsikorgofö, 
mégis alázatos és szinte szent áhítat#, 
menekülési vágy.

Menekülési vágy.
De hová, ó én Istenem?
Alig várom, hogy bealkonyuljon, 

hogy este legyen, hogy elcsituljon min- 
den odakint az utcán és mindenfelé kö
rülöttem. Gépdübörgés, emberi szó, az 
élet otromba és véres hajszája.

Hogy lehessen feküdni és behuny
ni a szemet és az álom boldog irgal
masságában el lehessen indulni valami 
kedves, békés és árnyas mezsgyéjén a 
titokzatos léleknek.

Reggelig.

*

Nem szeretem az őszt. Nyirkos, hi
deg, vigasztalan. Jönnek a felhők min
denfelől, de ezek a felhők nem az én 
szívem kedves, könnyed és játékos fel
hői.

Szürke, lomha, duzzadt nagy felhők. 
Gördülnek, hömpölyögnek egymás alatt, 
egymás fölött, végtelenül, könyörtele
nül, megállíthatatlanul, konokul és gyű
löletesen, és telelehelnek mindent síri 
nyirokkal.

Már régóta él bennem egy Mouelip- 
téma egy szegény és boldogtalan x&n-



dórról, aki egyedül és társtalanul ván
dorol végig az életen. Aki nagyon bol
dogtalan, és akit azzal jutalmaz az Is
ten, hogy bármerre megy, napsugár, 
verőfény, tavasz kíséri az útját.

Fáradtan bandukol egy zimankós, 
novemberi éjszakán, az országúti fe
szület alatt leül, összegubbaszkodik és 
Krisztus átszögezett lábára hajtja a fe
jét. El is alszik ezen a véres párnán, 
és arra ébred, hogy süt rá a nap, és a 
hajnali szellő orgonaillatot hömpölyög- 
tet felé. Fecskék cikáznak a levegőben 
és a mező tele, de telistele van virág
gal. Akkor felkel, és amerre megy, 
lombba borulnak a fák, és a feje felett 
madarak éneklik nászdalukat.

Már régen szerettem volna megírni 
ezt a témát, de sohasem voltam hozzá 
eléggé verőfényes, hogy meg is írhat
tam volna.

Nem én vagyok ez a Vándor.

Ilyenkor őszi időben néha meglep 
valami fájdalmas nosztalgia. Valami 
nagy vágy, menni, menni gyorsan va
lahová, nem tudom, hová, de csak 
menni, menni. Mintha hívnának vala
hol, mintha hívna valami ismerős ro
koni hang. Sürgetően, türelmetlenül, 
szemrehányóan. Ilyenkor nincs nyug
tom, ilyenkor elmegyek és bekopogta
tok azokhoz, akik szeretnek, és akik 
még a barátaim.



Hol itt vagyok pár napig, hol amott, 
azután szedem a sátorfám és megyek 
tovább, amíg lassan el nem múlik ró
lam ez az űzöttség. így könnyebb el
felejtenem magam, elcsúsztatnom és el
sikkasztanom valami láthatatlan sa
rokba.

*

Most itt ülök a szobrász barátomnál, 
aki a régi társak közül való és a váro
son kívül lakik, a maga földjén, a maga 
házában, előkelő és csendes elszigetelt
ségben. Munkában, egyszerűségben és 
boldogságban. Fehér falú szobában ké
pek, szobrok és könyvek között.

Mikor először voltam itt évekkel 
ezelőtt, a szobrász körülvezetett a há
zában és így szólt hozzám:

— Most pedig bemutatom neked 
Tigrist, de vigyázz, mert ha rossz kedve 
van, embert eszik.

Én meglehetősen félénk legény va
gyok, és szorongva vártam, amíg meg
jelent végre a Tigris barátom társasá
gában.

A Tigris nem evett meg. A Tigris 
szép szelíden, farkcsóválva odajött hoz
zám, és két első lábával felkapaszkod
va rám nézett az ő tiszta csillogású, 
szép és hűséges szemével.

A Tigris a Bodri volt, az én szív
béli pajtásom, akivel az első percben 
szavak és minden egyéb cifraság nél
kül mindhalálig tartó szövetséget kö
töttem.



__ Róla szeretnék írni pár szót, kedves 
pajtásomról, aki immár nincs többé, 
mert elment oda, ahová én is olyan 
régen készülődöm, és ahol lassan be
borítja öt a boldog feledés fátyola.

Két ilyen nehéz útra emlékszem, 
mint amilyen ez a tegnapi volt, amikor 
kívülről vert a vihar, beZül pedig az 
én lelkem démonai üldöztek.

Az első egy régen elmúlt augusztus
ban volt, amikor fekete volt az éjszaka, 
mint az átok, és a villám csapkodott 
mellettem. A második egy szilveszteri 
éjszakán, amikor messziről utaztam ide 
ebbe a városba, ahol senki se várt és 
senki sem szeretett, amikor tombolt a 
vihar, a szél arcomba vágta a havat, az 
utolsó pedig a tegnapi, amikor nehéz 
köd ülte meg a lelkemet és az elmúlás 
fúriái vágtattak fölöttem.

Most is hajnalban értem ide és 
csendesen várakoztam, mert aludtak 
még a házbeliek.

Csendesen várokoztam, de most nem 
csendült fel — mint máskor — az én 
pajtásom boldog és baráti üdvözlete, 
pedig ír volt ez nekem és balzsam.

Csend volt.
Másnap azután elvezetett a barátom 

felesége egy dombhoz a kertben. A kis 
földhalomba szúrva egy vékony karó, 
a karón két kis virágcsokor van.

— Nézd — mondta —, akkor egész 
éjjel sírtam...



A hant alatt pedig ott nyugszik a 
Tigris valószinűtlenül kicsi teste.

Előrement hűségesen, hogy majd 
üdvözölhessen, felcsattanó boldog és uj
jongó csaholással, ha majd ballagok a 
tvlvilági mezsgyén.

Felejthetetlen számomra életünk leg
nehezebb Időszaka, amikor kint lak
tunk a Darányi-telep végén, a futaki 
erdőnél.

A szőlőskertet azért vettük, hogy 
kerámiai égetőkemencéket építhessünk, 
mert az égetéshez szükseges fát ott 
szerezhettük be legkönyebben. A kerti 
kétszoba-konyhás parasztházikóban 
meghúzódtunk egy időre, de amikor 
néhány nagyobb munka kivitelezésére 
kaptunk megbízatást, a városban is 
béreltünk házat, és berendeztük mű ter
mes lakásnak.

A szőlőskertet Atuánának hívtuk, 
mert Atuána a Martinique szigetek 
egyike volt, ahol Gauguin nyomorgott.

Darányi-telepi tartózkodásunk és 
Atuána között alig volt különbség.

Múveszek, írók, újságírók szívesen 
jártak ki hozzánk, mert Atuána csupa 
zöld volt, a házat pedig tetejéig befu
totta a szőlő.

Mindezt nagyon szépen leírta a 
Napló 1935. március 7-i számában Bor
osok Erzsébet:



HOL ELMERENGVE ÉL EGY 
DRÁGA NYÁR. . .

Látogatás Baranyi Károlynál és Ba- 
ranyiné Markov Zlátánál, ahol a jövö 
évad csodálatos szobrai készülnék.

Házuk előtt, a szőlőlugasos eresz 
alatt dnkeetető van. Kint hideg szél fúj. 
Az etetőben éleség várja a dermedt 
lábú kis énekeseket.

De nemcsak a cinkék találnak ott
honra náluk. Mintha drága morzsák
kal lenne körülhintve a házuk tája, 
úgy jönnek, keresik fel őket barátaiky 
rajongóik is, hogy e két nagyon tehet
séges és érdekes művészember átmene
tileg fészket rakott. Nemcsak az egy
szerű noviszádiak, hanem Vojvodina 
minden városából, sőt Beográdból. Zag- 
rebból is jönnek hozzájuk vendégek. 
Hullhat a hó, fújhat a szél, eső is 
eshet, mégis eljönnek messzi, városon 
kívüli otthonukba, ebbe az érdekes, iga
zán szívből otthonias művészlégkörbe, 
és otthon érzi magát náluk a perzsa- 
bundás, fővárosi hölgy, didergő poéta, e- 
lőkelő mecénás, aki autón érkezik, és sze
gényebb barát, akinek gyalogolnia kell.

Itt készültek Jugoszlávia első világ- 
kiállítási kerámiai panneau-i Párizs ré
szére. Ezeket ferjem és Iván Tabaković 
festő, majd akadémiai tanár készítette.

1940. április 3-án aztan az egészet, 
a kedves és szomorú élményekkel és 
emlékekkel együtt, elsöpörte a» árvíz, 
és csónakkal jártunk a romokhoz.



Amikor a víz betört a Darányi-te
lepre, Károly éjjel-nappal ott lapátolt a 
gátakon, hogy mentse, ami még ment
hető.

Szőlőskertünk végében álltam egy 
magaslaton, a vasúti síneken, és onnan 
néztem, hogy a piszkos víz milyen fé
lelmetes morajlással tör be kedves kis 
otthonunk ablakain, és milyen gyorsan 
felduzzad egészen a tetőig.

Ahogy visszagondolok arra a döb
benetes látványra, úgy érzem, hogy a 
műveszek, festők és írók még mindig 
nem merítettek ki mindent, ami az 
életben adódik. Nem emlékszem, hogy 
bárki is írt volna az újvidéki árvízről, 
és úgy tudom, hogy nem is festette meg 
senki. Pedig a félelmetes szürke vízen 
úszó szárnyasok, az úszó fehér párnák 
és az összedőlt házromok festői látvá
nya igazán vászonra kívánkozott. Krsto 
Hegedušićot, a halott vizek alkotóját, 
biztosan megihlette volna.

Váiosi lakásunk felé igyekeztem, 
amikor még egy olyan jelenetet lát
tam, amit nem lehet soha elfelejteni. 
A hömpölygő ár rettenetes zúgással 
feldöntött egy lovas szekeret, amely a 
menekülők holmiját, a fehér ágyneműt 
vitte biztosabb helyre. Nem sikerült. A 
kocsi mögött haladó asszony két kar
ját az ég felé emelte, és olyan drámai 
hangon szidta az Istent, ahogyan még 
soha nem hallottam.

714 ház dőlt össze akkor. Velük 
együtt az Atuána is . . .



Ügy érzem, hogy az emberek me
nekülnek a valóságtól.

Hiefonymus Boschriak is a fantasz
tikus elemei hatottak a követőkré. A 
két Világháború ideje alatt se a való
ságot festették le a múvésfcek. Emlé
kezzünk csak vissza a feötrtiényekr e : 
A Htínvéd bücúújd, Lenét a frontról, 
Elhagyott csatatér — írtindez síépített 
téma, pedig a valóság fantasztikus és 
döbbenetes volt.

Béló egy időben együtt harcolt Ká
rollyal a galíciai fíorttdíi. Meséjükből 
Úgy ismerem Cserriovitóöt és Kirliba- 
bát. mintha ott lettem volna.

Károly mint hadi szobrász a kato
natemetőket rendezte, összeszedegette 
a szétszórt hullákat, és szép sorjában 
eltemette őket, nem érdekelte sem 
nerfizetiségük, sem felekezetűk. Azután 
síremléket faragott nekik.

Volt hát fantasztikum a valóság
ban, de megszépítették. És az a csodá
latos, hogy ma, amikor a valóság men
tes a fantasztikumtól, a festők csinál
ják a vásznakon.

Bélával sokat meditáltunk a furcsa 
és érthetetlen élet felett, és beszéltünk 
művészetről, irodalomról, zenéről vagy 
történelemről.

Károllyal gyakran kisétálták a ter- 
frl&zétbé, hogy távol legyenek az em
berektől.

Egyik nevezetes sétájuk 1935. feb
ruár 17-én volt. A gyönyörű napfcü-



Farkas Béla
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téses időben észre sem vették, hogy az 
erdőn át kijutottak a Kis-Dunáfa.

Mikor Béla meglátta, lelkesedésében 
ledobta magáról ruháját és megpróbál
ta átúszni a folyót. De a víz olyan der- 
mesztoen hideg volt, hogy férjemnek 
ruhástól kellett a vízbe ugrania, hogy 
kihúzza a partra.

Itthon forró teával és aszpirinnel 
gyógyítottuk őket, de még náthásak 
sem lettek.

Hűséges Máriánk, aki több mint 
húsz esztendőn át dolgozott nálunk, és 
aki számtalanszor vasalta Farkas Bé
la egyetlen ruháját, egyszer megkér
dezte Károlytól:

— Mondja, Bárány i úr, magának 
egyetlen tisztességes barátja sincs? Ez 
mind tróger és éhenkórász, aki idejár!

Persze a művész abban az időben 
mások szemében is tróger és éhenkó
rász volt.

Mária nem tudta megérteni Farkas 
Bélát, aki kivasalt, tiszta ruhában, tü
körfényes cipőben napokig állt a ker
tünk végében, fiézte az utat és sóhajto
zott. így alkotott.

Ugyanakkor mi a munkáink körül 
sürögtünk-forogtunk. A szobrász alko
tómunkája egy boldog vagy gyötrő be
teljesülés — egyébként éppoly sáros 
és piszkos munka, mint a vályogvetőé. 
Mi mindent magunk végeztünk, nem 
úgy dolgoztunk, mint egy fővárosi hí
resség.



Gyönyörű műterme és sok munkája 
volt. Az emlékmű tervezetét ő maga 
készítette el kicsiben, de kivitelezését 
már a fiatal, szegény szobrászokra bíz
ta. A Fészek-klub mindennapos ven
dége volt, és mindig ezekkel a szavak
kal érkezett:

— Jaj, de fáradt vagyok! Ma is na
gyon sokat dolgoztam ...

Ez a munka abból állt, hogy fél 
óráig forgatott ujjai között egy agyag- 
galacsint, azután felmászott a kétágú 
létrára, és az emlékmű fejére tette 
Azután megfelelő távolságból jó sokáig 
nézegette a szobrot, majd újra felment 
a létrára, és ugyanazt a galacsint pár 
centivel odébb rakta.

Kezet mosott, levetette a fehér kö
penyt, és elindult pihenni a kávéházba.

Farkas Béla egyik legjobb barát
ja, művészetének rajongója és párt
fogója Brenner Dezső patikus volt, aki 
maga is szegény körülmények között 
élt, mert fVetéséből bátyja, Csáth Géza 
író árván maradt kislányát iskoláztatta.

A patika feletti raktár mellett la
kott, amelynek feljáratát minden este 
kilenckor be kellett zárni. Ott volt Bé
la műteremlakása is, de mivel a kul
csot nem lehetett rábízni, így minden 
este pontosan otthon kellett lennie, 
mert különben kint maradt az éjsza
kában.

Ez lehetetlen volt, mert nappal hal- 
doklott, a csillagokkal pedig feléledt



A nappali szúrós világosságban va
kítóan rikított az élet rideg valósága, 
minden csúfsága, ridegsége, csak az es
ti homály tette elviselhetővé részére 
az életet. A rendőrség azonban a haj
nali órákban a park padjairól Bélát is 
beterelte — a többi csavargóval és 
tolvajjal együtt — a rendőrségre.

Hogy ezt elkerülje, a kertünkbe járt 
aludni.

Egy éjjel két óra után Vándor nevű 
kutyánk, amelyet az országúton talál
tunk, kegyetlenül ugatott. Károllyal ki- 
rohantunk az udvarra. A vadon elte
rülő és virágzó őszirózsák közepében 
Béla feküdt.

Hiába hívtuk, hogy jöjjön be, mert 
megfázik, vörös arccal, egy kellemesen 
eltöltött éjszaka bódultságával kö- 
nyörgött:

— Ne bántsatok, mert olyan szép 
itt és olyan jó, olyan nagyon szép.

Bementünk, ő meg önfeledten to
vább aludt a ragyogó holdfényben.

Ezután Máriának minden reggel az 
volt az első dolga, hogy megkeresse a 
helyet, ahol Béla el töltötte az éjszaka 
másik felét. Ilyenkor persze nem hall
gatta el véleményét sem, pedig Béla 
sosem feledkezett meg a jó modorról, 
álmunkból nem zavart fel bennünket, 
meg se várta a felkelő napot, mindig 
elment, mielőtt felébredtünk.

Hallgatag, csendes, kimért modorú 
volt. Józaniul sosem panaszolta az élet 
igazságtalanságait.



Csuka Zoltán mesélte, hogy Farkas 
Bélát először 1919-ben látta, amikor 
ide emigrált. A Pallosról jövő régi nyi
tott villamos utolsó kocsijának utolsó 
ülésén ült, lehunyt szemmel, mélyen 
magába merült, mint aki messze elru
gaszkodott a valóságtól. A lemenő őszi 
napsütés bevilágította vörös-szőke, dús 
haját és szakállát, amely úgy hatott, 
mintha lángolt volna. Különös látvány 
volt — mondta.

Mindenről le tudott mondani, amit 
földi jónak neveznek, csak a narkoti
kumról nem, mert az elviselhetővé tel
te számára az életet.

A beszélgetésekben hallgatásával vett 
részt. Ha valamit helyeselt, mosolygott, 
ha nem tetszett a téma, akkor még 
jobban magába zárkózott.

Bármilyen nehéz volt is a sorsa, a 
lehetőségekhez mérten mindig ápolt 
külsővel járt.

Józanul nem vitázott soha.
Ha valami meghatotta, csendesen 

sírt, csak a szeme sarkát törölgette, és 
hangosan zokogott, ha illuminált álla
potban idézte valamelyik írót vág}/ 
költőt.

A művészeten kívül álló világ nem 
érdekelte. Csak néhány barátjával 
érintkezett, no meg azokkal, akikkel éj
jel összehozta a sors, és akiknek még a 
nevét sem tudta. Ilyenkor mindenki jó 
volt, szerették Adyt és Ignotust, és 
beszélt a remekművű képről, szobrok
ról, zenéről.



Nézte a csodabogarat a kocsma né
pe, de nem törődött yele senki, hadd 
beszéljen arról, ami szép, vagy ami 
fáj, talán megkönnyebbül, ha mondja.

Bensőséges érzések fakadtak föl 
benne, ha festett, írt vagy beszélt. Ez 
volt művészetének forrása.

*

Férjem barátai Mókusanyának hív
tak. Az elnevezést még Pesten kaptam 
Károly kollégáitól, ők  jóval idősebbek 
voltak nálam, és úgy bántak velem, 
mintha kishúguk lettem volna.

Farkas Béla is így nevezett szüle
tésnapi felköszöntőjében:

Ez egy ünnepi írás.
Valakinek a születésnapi ajándéká

nak szántam, aki kedvesebb nekem 
sok mindennél ezen a furcsa és beteg 
világon.

Erre az ünnepi írásra olyan régen 
készülődtem, hogy magamat is ünnepi
vé tegyem, és elszakadjak attól a sok 
gonosz vonatkozástól, ami leláncol eh
hez a sáros, éhes, didergő és megoldat
lan élethez, millió szállal, mint a pók
háló.

Valami nagyon-nagyon kedveset sze
retnék írm, valami nagyon tisztát, va
lami nagyon ízeset, mint a hegyi for
rás vize, mint a legzengőbb hajnali 
pirkadás, fülemüledallal, őzek iramodó



patája után pergő őszi levelek halk 
zörejével teljeset

Sárga- meg feketerigókat szeretnék 
most ide szerződtetni, méhdongást, fo
lyó csobogását, napsütést és régi vi
rágok drága illatát, hogy teljes legyen 
a koncert, és én boldog és hozsannás 
szívvel köszönthesselek:

Isten éltessen, Mókusanya!

*

Néhány évvel ezelőtt, amikor el- 
kezdted furcsa kis relifjeidet, senki sem 
gondolta, mi lesz mindebből. Tálán még 
Magad sem.

Furulyázó pásztorok, spiccelő bárá
nyaid, könnyedén szökellő őzeid és a 
tavaszi fellegek vajon hová sodornak?

Játék volt, enyhe tánc, formákkal 
és figurákkal, költészettel és agyaggal, 
de játék.

Most a játék immár elkomolyodott.
Eljutottál Krisztushoz és a »Koldu

sokhoz.«
A furulya gyengéd dala immár úgy 

harsog, mint az orgona, és most már 
tudjuk, ki vagy.

Szobrász vagy, ha elég így ez a 
gyenge szó. Szobrász vagy, Istentől ih
letett boldog lelkű művészember, aki
nek a diadalmas ívelése mindent ígér.

A  Te géniuszod elűz minden ziva
tart, minden kishitűséget.



A Te géniuszod beteljesíti a te éle
tedet, mindannyiunk épülésére, mind
annyiunk elégtételeképpen.

Dolgozz tovább, hittel, szeretettel, a 
Te boldog lelked boldog örömével, hogy 
jóvá tégy csalódást és boldogtalanságot, 
amit mi itt körülötted egypáran ebben 
a különös és érthetetlen életben el
szenvedtünk.

Kívánunk neked boldog születésna
pot és diadalmas jövőt.

Milyen kedves volt ez a születésnapi 
köszöntő! Alig lehet ennél szebb aján
dék, pedig a diadalmas jövőből csak 
egy emberfeletti küzdelem lett az »ős
erdő törvényével«, amely egyedül ér
vényesült az életben.

A világ nyers, durva és érzéketlen, 
és mire megtanultam olyanoknak látni 
az embereket, amilyenek valóban, el
múlt az idő felettem.

A közösség véleménye bárkiről gon
dolkodás nélkül átvett, és így mások 
jóvoltából az ember fehér vagy fekete, 
tehetséges vagy tehetségtelen. Ezáltal 
szomorú és groteszk változatban ismét
lődnek esetek, történetek, stílustalan és 
közönséges fantáziák áldozataképpen.

Megtanultam, hogy mindig vannak 
fényben úszó kertek és sötétbe borult 
utcák, és mindig vannak, kik nesztele
nül tapossák az élet keskeny ösvé
nyét a ragyogó bulvárok mellett

Ebben a rideg igazságban a mene
déket a saját világunkban leltük, és az



élet elviselnie tőségét az alkotás erőmé
ben láttuk.

Ahogy a születésnapi köszöntő is 
mondja.

Nem érdemes sírni. Mert az a leg- 
szonsorúbb az életben, ha az ember 
képtelen kiépíteni saját kis világát, és 
ennek keretein kelül megteremteni az 
apró örömöket. A kívülről jövő jóhoz 
mindig szerencse kell.

Igazak és mélyen emberiek voltak 
Béla írásai, de az emberek nem lettek 
tőle se jobbak, se önzetlenebbek.

Mindegy, hogy ki mit mondott ró
lunk és munkáinkról, mert Binet is azt 
írta Cezanne-ról, hogy kloáka a művé
szete. Meizonier is kizsürizte Courbet 
egyik képét. Az igazságot azonban csak 
ideig-óráig lehet elhallgatni, mert az 
idő múlásával eltűnik a sok Binet- és 
Meizonier-féle akarnok és epigon is.

Farkas Béla újvidéki tartózkodását, 
közös kiállításainkat és munkásságun
kat nem regisztrálták sehol, pedig hogy 
létezett, jelzi a következő írása is, amely
1935. november 3-án jelent meg a Reg
geli Újságban:

ÉNEK AZ ÖSMERETLEN EMBERRŐL

Ha nemzetek reprezentánsai elmen
nek egy kicsit szomszé4olm és meglá
togatják egymást, a műsor egyik oMi- 
gáty de kiemelkedő ürmepélyes&égű szá
ma az ösmeretlen katona sírjának a 
megkoszorúzása.



Érthető és megmagyarázható. Azok 
az urak, akik ezt a kegyeletes funkciót 
népük megbízásából végzik, nem érde
kelnek, mert tisztában vagyok az élet
tel és azzal, hogy ami ma történik, 
ugyanaz történt már tízezer év előtt 
is, hogy ugyanazok koszorúzták, ko
szorúzzak és fogják koszorúzni ugyan
azokat.

Ez nem érdekes, de érdekes maga 
a tény: a koszorúzás motívuma.

Az emberiség bűntudata az a mód
szer, ami ezt az ünnepélyes program
számot életre hívta — mintegy viszon
zásul és jóvátételül — szemben azzal a 
végtelen sok halállal, amit semmiféle 
koszorúval sem lehet jóvátenni és ami 
egészen értelmetlenül következett be.

Olyan értelmetlenül, mint amilyen 
értelmetlen maga az élet.

Mindez, ha nincs is egészen rend
jén, de kétségtelenül befejezett valóság 
az, hogy a sírokat megásták.

A sírokat megásták. Igaz ugyan, 
hogy nem mindig ástak külön-külön is 
sírt mindenkinek, de hát ez részlet- 
kérdés.

Az egyéniség a földi élet számára 
az úgynevezett halállal úgyis megszű
nik. És hogy a német sapka összehaj- 
lik az orosz fejjel, hogy a honvéd mel
lén bersaglieri alussza örök álmát, hát 
ez most már igazán semmit sem je
lent, már csak azért sem, mert ott a 
hantok alatt más világ van.



Szeretném feltenni — legalább a 
magam vigasztalására —, hogy más 
világ.

lgazabb, szelídebb, békésebb, bol
dogabb.

*

Hogy örök csönd van-e, vagy új 
élet rengő bölcsője a koporsó, ezt kö
zülünk, a nagy, tárt, fekete kapu felé 
vándorlók közül senki sem tudja.

Örök szendergés vagy megújhódás 
kinek-kinek a hite, a belső struktúrája 
szerint más és más, de akármelyiket 
valljuk is, mi bús vagy vidám vándo
rok, a megoldás még nincs itt.

De az élet: itt van és — erről aka
rok írni. Az életről és azokról, akik a 
homályban élnek. Akik szegények és 
elesettek.

Akik szegénységük és elesettségük 
koldus lobogója alatt bandukolnak, pe
dig talán a lelkűk tele van a fény 
szentséges áhítatával.

Akik talán jók és kedvesek, csak* 
hogy éppen elsodorta őket az élet.

Akik az éjszaka ködálarcával fe
detten élnek, névtelenül és ösmeretle- 
nül, szüntelen harcban a közönnyel, a 
jóllakottság buta dölyfével, megértei- 
lenséggel és az előítéletekkel, gőggel és 
balgasággal.

És akik úgy is fognak majd meg- 
érkezni ama sötét és titokzatos kapu 
szakadéka elé névtelenül és ösmeret-



lenül, mint a szegény, névtelen és (is
meretlen katona a maga tömegsírjához.

*

Nincs bűntudata, mert egyszerűen 
nem vesz róluk tudomást.

Elestek, elkallódtak, vége.
Ki törődik a száraz kóróval, amit 

havas mezőn perget a szél?
Ki törődik a hullott falevéllel?
Akik ezt az írást reggel, kialudva, 

a fürdő enyhe melegének üdítő zson
gásával a bőrük alatt, jó illatokkal fel
szerelve és a reggeli kávé kedves gő
zeibe burkoltan olvassák, talán nem is 
fiiszik el, hogy akikről írok: élő em
berek.

Pedig azok, csak éppen némák, je
lentéktelenek, falak tövében elsuhanó 
árnyak. Hullott falevelek.

*

Ez az írás beharangozó ja annak a 
néhány írásnak, amit néhány vasárna
pon át írni fogok ezekről a furcsa és 
elkallódott emberekről, akik az én fáj
dalmas hadseregem.

írni fogok hitem és kötelességem 
tudatában, és szeretném, hogyha ez az 
írás — ami átkarol majd mindenkit, 
aki fáradt és fény nélkül él — egy kis 
élményülést, egy kis töprengést, egy 
kis önmagunkba nézést váltana ki



mindazokból, akik fényben és jóllakot- 
tan élnek. Valami kedves örömet és 
megbocsátást. Békét és a maguk go
nosz és rideg életének a meglátását.

írok majd mindazokról, akik kikop
tak ebből a diadalmas életből és sze
rencsétlenek.

*

Krisztusnak a mélységek fölé hajló 
orcája az én örökké látott látomásom.

Az ö  görnyedő alakja, a segítségre 
kinyújtott keze engem is kötelez.

Ez a stigma, amit az én szívem fö
lé is fölírtak.

Béla bizonyára tudta és ismerte azt 
az igazságot, hogy a világ kegyetlenül 
gonosz azok iránt, akiknek nem volt 
szerencséjük az életben, és a cikket 
inkább a maga vigasztalására írta.

Azt mondják, hogy az igazi művé
szet előtt kinyílik a Wertheim-kassza is. 
Megtörténik viszont, hogy valakinek 
galériát nyitnak és múzeumba helye
zik műveit, később meg kidobálják 
őket, mert az idő megmutatta, hogy 
tévedtek.

Egy művész érvényesülése sok kö
rülménytől függ. A körülmények gá
tolták Oláh Sándor boldogulását is, aki 
nem volt alkoholista, és mégis nyo- 
morgott.

Károlynak küldött levelében azt ír
ta, hogy: »30 év alatt megszoktam a 
nélkülözéseket«, pedig jó festő volt.



Vajdaság abban az időben élte bol
dog nyárspolgári életét. A magyar fes
tőkön kívül alig tartózkodott állandóan 
itt más, jelesebb művész.

Brenner Dezső és többi barátja min
dent megtett annak érdekében, hogy 
Bélának tűrhető életkörülményeket te
remtsen. Festőiskolát hirdettek, remél
ve, hogy a tandíjakból szerény meg
élhetést biztosítanak részére. A Reg
geli Újság 1935. jan/uár 15-i számában a 
következő hirdetést tették közzé:

FESTŐISKOLA NYÍLIK NÖVI SADON

Farkas Béla, az ismert nevű festő
művész festőiskolát nyit Növi Sadon. 
Az iskola kezdők és haladók részére 
nyújt oktatást rajzból, festészetből és 
iparművészeti vonatkozású tervezésből.

Farkas Béla vállalkozása régi hiányt 
pótol, és a tandíj csekély volta ezt min
denki számára, ki tehetséget és kedvet 
érez magában, vagy valami okból ta
nulmányait megszakította és eddig nem 
folytathatta, könnyen hozzáférhetővé 
teszi.

A művész egyénisége, tudása és ed
digi eredményei a vállalkozás sikerét 
kétségtelenül biztosítják.

Jelentkezni lehet a Reggeli Üjság 
szerkesztőségében: Kr. Petra 30. sz. 
alatt d. e. 10—12 és d. u. 4—6 között.

Olyan kevés volt a jelentkező, hogy 
újból hirdettek, hátha sikerül a legmi



nimálisabb jövedelmet a tandíjából 
biztosítani.

ö t  nap múlva újra foglalkoztak az 
elgondolással:

TELJES SIKER REMÉNYÉBEN IN
DULT FARKAS BÉLA FESTŐISKO
LÁJA.

Amint már a Reggeli Újság jelezte, 
Farkas Béla, a kitűnő és nagyszerű 
festőművész festő- és rajziskolát nyit 
Növi Sadon. Semmi sem bizonyítja job
ban ennek az iskolának a szükségessé
gét és hézagpótló voltát, mint az az 
érdeklődés, ami a jelentkezők nagy szá
mában már eddig is megnyilvánult.

A tananyag úgy a kezdők, mint a 
haladók számára felöleli a természet 
utáni festést, komponálást, alakrajz, 
iparművészeti tervezés, plakát-, kira
kat- és lakásművészet irányait.

A művész tanfolyamát február ele
jén kezdi meg, amiről a Reggeli Új
ság részletesen tájékoztat.

Az eredmény ugyanaz volt, mint az 
előző hirdetésnél: nem akadt jelentke
ző. Meddő volt minden kísérlet, a hely
zet változatlan maradt.

Béla tovább írt.
Már 1935. január 27-én ismét élet

jelt adott magáról a Reggeli Újság 
hasábjain:



HAJÓK A KIKÖTŐBEN

A hó ropog a talpam alatt. Amerre 
megyek, minden fehér köntösben van 
körülöttem:

Fehérek a fák, a háztetők, fehér az 
ég és fehér a föld. Valami nagy-nagy 
tisztaság, valami csend és megbékélés 
az, ami átsugároz, ami megnyugtat, 
megcsendít bennem minden tiszta han
got.

A város elmarad mögöttem, letérek 
az útról, átvágok a mezőn. Itt már ölel 
a hó, és csak egy keskeny mezsgye ka
nyarog előttem szeszélyesen, amit a 
halász- és hajósnépség taposott meg 
előttem. Itt kitárul a horizont, itt már 
boldog vagyok. Itt már otthon vagyok, 
mert testvérem a hó alatt a rét és 
rajta az elvó füvek és messze hamva- 
san és puhán az erdő szegélye. És 
amint megyek, küszködve, nekihevülve, 
lepereg rólam a gond és minden bánat, 
gonoszság és minden keserűség, kétely 
és minden csalódás. Szabad vagyok és 
szívemben egy boldog hang a szabad
ság dalát dalolja harsogón és diadalma
san.

Téli riportot jöttem írni ide, és nem 
érzelegni, de az a csodálatos szépséo9 
ami itt mindenfelől rám szakad, első-  
dórt és elragadott, mint orkán a fale
velet.



Riportot jöttem írni ide a halászok
ról, hajósokról, akik élik a maguk fur
csa és érdekes életüket, és erről az 
egész csodálatos világról, amely olyan 
fehér, olyan mozdulatlan, olyan mese- 
szerű.

A hajók fekete sziluettjeiről, a lé
lek csobbanó vizeiről, a hó alatt gör
nyedő erdőről. A folyó csendesen úszó 
jégszigeteiről és a kémények füstjéről, 
ami olyan nyílegyenesen száll az ég 
felé, mint Ábel áldozati füstje.

*

Ügy karácsony táján, amikor meg
merednek a vizek s a folyók két szép 
partja szép fehér álomba borul, mene
déket keresnek a hajók és az uszályok, 
és megpihennek a hajósok, a vízi utak 
örök Ahasvérusai. Egész kozmopolita 
társaság gyűl össze, ilyenkor békésen 
szunnyad egymás mellett hollandi slepp 
és bajor bárka, csehek, románok, ma
gyarok és szlávok és az ég szürke bu
rája egyforma szelíden borul rájuk, 
mint az édesanya az ő gyermekeire.

És megindul egy lassan lüktető élet, 
halk tónusú álmos és álmodó élet. Rö
videk a nappalok és oly hosszúak az 
éjszakák, semmi sem sürgős, semmi 
sem túlságosan fontos.

A hajósok »jegelnek«, ami annyit 
jelent, hogy a víz szintjét egy méter
nyire a hajótesttől párhuzamosan sza
baddá teszik és a feltört jeget kitol
ják a szabad Dunába. Fűrészelnek,



megtisztogatják a hajoteret. Ha éjjel 
hullott a hó, ellátogatnak egymáshoz 
csendes beszélgetésre. így lassan elte
lik a délelőtt. Azután bealkonyul, és a 
hajók legénységének fiatalabb, nőtlen 
tagjai szétszélednek, ki ide, ki amoda. 
A nagy gumicsizmák megindulnak és 
az alvó sziget alvó havát keresztül- 
kasül szántják titokzatos hireoglifek- 
kel.

És megindulnak az üres demizso- 
nok is, ringva a rengő Dunán, hiszen 
Kamenicán olcsóbb a bor. A fizetés pon
tosan kijut, és néhány pohár bor után 
oly könnyedén rebben a lélek. Pilla
natok alatt átszáguld kilométerek szá
zain, átröppen országhatárokon, hogy 
megpihenjen valahol messze, valami 
kedves szobácskábán, amit befelhőzött 
már az alkony.

A bárkák ablakszemei kagyulladtak 
végig a kikötő hosszúságában, és az 
egész olyan most ezekkel a megcsillanó 
szabálytalan fénypontokkal, a hajótes
tek komor és sötét árnyékai felett, mint 
egy idegen és titokzatos vattába süly- 
lyesztett város.

Szólnak az apró rádiók az apró szó- 
bácskákban. A gyerekek apró ágyacs- 
káikban esti imára kulcsolják kezüket, 
és szállnak az apró imák az ég felé, ma
gyarul, németül, hollandul. . .

Fehér az egész világ.

Béla nemcsak riiportozni járt a szi
getre, hanem egy ideig ott is lakott egy



elhagyott kabinban. Szomorú, hogy ab
ban az időben született képeinek a leg
java elkallódott. Jól emlékszem festett 
füzeseire, a fákra és a Dunára. Erre az 
időre 1971 telén így emlékeztem vissza 
a 7 Nap hasábjain:

AZ EMBERISÉG SZELLEME

Meleg műteremből nézem a csende
sen hulló havat, és egy régi kínai me
sére gondolok, amely arról szólt, hogy 
vajon jobbak-e és boldogabbak lesz- 
nek-e az emberek, ha autóval járnak.

A Nap fiának, a legendás hírű Jü 
császárnak álmában az Emberiség Szel
leme volt a tanácsadója, aki sárga ka
bátot viselt pávatollal.

A  feltalált írásra, órára és a ló 
nélkül száguldó kocsira azt mondta, 
hogy a világ nem lesz általuk jobb és 
boldogabb. Az írásra azt mondta, hogy 
a hazugság írás nélkül elszáll, mint a 
madár, írással pedig a hazugságok ma
radandókká válnak és állandósulnak. 
Az órára, hogy nem lesz jó, ha e ta
lálmánnyal élnek az emberek, mert ha 
mindig tudni fogják az időt, életüket 
időre fogják beállítani és attól kezdve 
semmire sem lesz idejük. A száguldó 
ló nélküli kocsira meg azt mondta, hogy 
az emberek ugyan gyorsabban jutnak 
majd el faluról falura, városról város
ra, de a száguldásban nem tudják meg
rövidíteni azt az utat, amely egyik em
bertől a másikig vezet.



1934 telén ugyanígy hullott a hó, 
mint most. A Halászsziget a Dunán 
még eléggé elhagyott erdőség volt, egy 
halászcsárdával és néhány kabinnal. A 
csárdában leginkább horgászok tanyáz
tak, hogy megmelegedjenek a hidegben.

Ennek a szigetnek még egy lakója 
lett ezen a télen: Farkas Béla, a festő.

Az egyik családi kabint berendezte 
szalmazsákos vasággyal, kis vaskályhá
val. Egész fölszerelése egy teáskanná
ból, bögréből és egy tányérból, egy 
zacskó töpörtyűből, egy cipóból. no meg 
a festőfelszerelésből állott.

Akkor is úgy hullott a hó, mint 
most, szép csendesen, és csak a fázó 
madarak sóhajai hallatszottak a szigeti 
csendben.

A kabinban példás rend és tisztaság 
volt. Béla minden étkezéshez asztalt 
terített újságpapirossal, és a töpörtyüt 
is késsel, villával ette. Amikor a kenyér 
nagyja még megvolt, étkezés után össze
szedte a morzsákat és kiszórta a ma
daraknak. Amikor a kenyér már a vé
gét járta, a morzsákat megnyálazott 
ujjával szedte föl, és a szájában forgat
ta, hogy tovább érezze a kenyér ízét.

Ilyenkor mindig felsóhajtott és is
mételgette a megszokott mondókáját: 
»Hej ha palettám bordélyház lenne és 
pornográfiát festenék a filisztereknek, 
de sok pénzem lenne, de sok pénzem 
lenne!«

Mindig vasalt nadrágjában, vörös
szakállárai, csendes és kimért modora-



val megnyerte a csárda népét is. A 
horgászok is megszerették a szegény 
festőt, aki velük iddogált és örökösen 
meditált a »különös és érthetetlen élet« 
felett.

Abban az időben mi Újvidék másik 
végén laktunk, a futaki erdőnél, pár ászt- 
házas, szőlős gyümölcsösünkben.

Béla gyalogosan eljárt hozzánk a 
szigetről , gyakran térdig érő hóban, 
és minden alkalommal nálunk töltött 
néhány napot.

Beszélgettünk művészetről, terveink
ről és meditáltunk a »különös és érthe
tetlen élet« felett.

Ma, 1971-ben is ugyanolyan szépen 
és csendesen hull a hó, mint 1934-ben. 
A müveszek, kisszámú kivétellel, fé
nyes autón járják a világot, Párizst, 
Rómát, és mennek fel a péterváradi 
várba levő szép műtermükbe. A műte
remajtók hosszú sorban állnak egymás 
mellett, de vajon egymásra nyitják-e 
őket, és meg tudják-e rövididíteni az 
utat egyik ajtótól a másikig?

így szövődik össze a mese és a va
lóság, amelyből láthatjuk, hogy az em
beriség szelleme már Jü császár idejé
ben látta az emberiség jövőjét.

Mi megint csak messze lakunk a 
város központjától, és meleg műterem
ből nézzük a csendesen hulló havat, 
etetjük a fázó madarakat, és elgondol
kodunk a »különös és érthetetlen élet«- 
ről.



Régi mondás, hogy: Ha a bohémiá
nak semmije sem volt, hite volt bőven.

Béla már régen semmiben sem hitt.
Barátai, 1935. február 3-án a Reggeli 

Üjságban újra meghirdették:
Hétfőn, február 24-én nyílik meg 

Farkas Béla festőiskolája. Az első előa
dás Hering fotoműtermében tartja, 
és ezúton is felhívja az összes jelent
kezőket, hogy a jelzett adőben ponto
san jelenjenek meg. A tanítványok 
rajzpapírt, táblát és ceruzát hozzanak 
magukkal.

Tudtunkkal csak egy jelentkező volt, 
no meg maga Hering Júlia, a fényké
pész.

Ettől kezdve mindinkább távol volt 
az úgynevezett rendezett társadalom
tól. Kint élt a szigeten, és csak néha 
ballagott be alkonyatkor a városba. Já
rása mindig lassú volt, nem sietett 
soha, mintha sehol sem vártak volna 
rá. Festegetett és írogatott, de írásai 
inkább csak meditációk voltak.

Fájt benne minden, amit szépnek 
tartott. Ignotus, Ady, Kosztolányi és 
Szép Ernő verseit idézgette. Ilyenkor 
meg-megtörölte könyes szemüvegét.

Május végén újból megjelentek kis 
írásai.

HÁRSFAVIRÁG

Édes, nehéz, zsúfolt illat. Nagyon 
alkalmas arra, hogy nem egészen egész



séges lelket egy pillanat alatt legmé
lyebb bánatba döntsön.

Engem mindig megigéz, gúzsba köt. 
Elsodorja körülöttem a való világot, el
tölt valami hallatlanul finom, édes és 
bús vágyokozással valami útán, ami 
nem is tudom, hol van, nem is tudom, 
micsoda. Amiről csak azt tudom, hogy 
hiányzik, nekem jobban, mint a levegő. 
Jobban, mint a víz, mint a legjobb fa
lat az élet tarisznyájából, és amiből
— végzetesen és sokszor úgy érzem — 
végérvényesen elszakadtam.

Ez egy csodálatos fájás. Zengő és 
végtelen, ami eltölti minden pórusomat, 
és aminek a mélyén az elmúlás tragi- 
kumát érzem.

Furcsa az ilyen fájdalmasra hangolt 
lélek. Hogy mindig az a szép, ami 
elmúlt, ami messze van, ami elérhetet
len. Mindig az a jó, mindig az a vá
gyott, amiért a vágyban, a sóvárgás
ban szenvedni kell.

Lehet, hogy ez patalógikus tünet, 
és talán meg kellene gyógyítani. De 
hát nincs orvos, és aki van, tudatlan.

MÁJUS DÉLUTÁN

Ülnek az enyhe elkonyi napsütésben. 
Csendesen, végtelen távolságban mind
attól, ami az egész gonosz életet jelenti.

Nem ismerem őket. Az udvar távla
tában minden elhalkul. Közöttük két 
eperfa. Az egyik lombos, a másikat



lenyírták, és most olyan, mint egy 
öregasszony, aki valami üde és zöld 
parókát rakott a fejére.

Itt, ahol én ülök, a fedett teraszon, 
a vendéglős és egy penzionált tanár 
között, egészen más a világ.

A tanár, aki nagyszerű koponya és 
magas intellektus, furcsa dolgokat 
mond, és ugyanazt teszi a partnere is.

Ilyen kiáltások rebbennek szegény 
fejem körül és riasztják naív és tu
datlan lelkemet, mint fölül zsír meg 
mákos, meg zöndi, bandi fekete, piros
vári aladár és téri cucoku tőke, maka- 
dám, zöld elemér, tököli imre meg 
bella miklós.

Te jóságos Isten, aki látsz bennünket 
onnan felülről, mondd meg nekem, aki 
szegény és apró szolgád vagyok, mit 
jelent mindez, hogy tudjak meg én is 
valamit az élet misztériumából, az 
urakat nem merem megkérdezni, mert 
nagyon dühösek és kártyás jobb ke
zükkel erősen döngetik az asztalt.

De Te, Magasságos, nem szólsz hoz
zám, és szemem unottan elkalandozik. 
Az árnyékok megnyúlnak, az udvar 
elvégtelenedik.

Én ülök itt ezekben a furcsa zengé
sekben. Valahonnan a szomszédból erő
szakos és nyers zene harsog felém .

Már fáj is a fejem, és ez a boldog 
és drága délután útált és gonosz nyűggé 
válik. És amiről írni akarok — elment 
tőlem.



A hangulat és a lélek harca elferdült 
és elkomorodott.

Pedig amiről írni akartam, az ked
ves volt és jó.

Most már késő!

*

A nap vegigsuhan az udvaron és az 
udvar végén egy asztal körül a fejeken 
és a vállakon.

Egy fej lángol szőkén és diadalma
san valami dicsőséges és földöntúli lán
golásban. A bogarak zümmögnek és 
lejtik őrült táncukat körben-körben.

A fényben, a tavaszban egy számára 
elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan 
boldoságban.

*

Négyen ültek az udvar végén az 
asztal körül, egy lány is. Pasztellkék
ben. Szemüveggel. írt valamint. Azután 
felnézett az égre. És ugyanakkor a ma
gasban egy akácfavirágnak az egyik 
szirma elvált a társaitól.

Valami lassú és méltóságteljes libe- 
géssel bizonytalanul, mégis végzetes 
biztonsággal a lány ajkára szállt.

Mint egy isteni testvéri csók.
A lány úgy maradt egy ideig, mint 

akit megigéztek, azután lehajtotta a 
fejét.

Szép volt... Én sohasem felejtem el.



Alatta lágyan, dúsan, puhán, szinte 
fórrá lüktetésű, mégis illatos és köny- 
nyed hullámokban omló barna haj ke
retében a profil.

Szép, mondhatnám szépséges arcéi 
Nemes, tiszta, klasszikus. Az enyhe 
domborodású sugárzó homlok alatt 
pompás ívelésű szemöldök. Félig be
hunyt szem, a hosszú és selymes pil
lák enyhe árnyékolásában.

Tökéletes, tiszta vonalú orr, amilyent 
csak elvétve lát az ember, régi káme
ákon, amiket régi elporladt, de valami
kor isteni lángolasú, Istentől ihletett 
müveszek véstek a szépség áhítatának 
szent révülésében.

Görögösen lendül, egy kicsit fitos, 
olyan százszázalékos asszonyi lágyság
gal végződő orr, amit a dmpák szinte 
észrevehetetlen vibrálása tesz tökélete
sen életteljessé.

És alatta a száj, ígéretesen, forrón 
és elmúló bágyadságban, mint egy vé
res szirom. Titokzatos bíborkapu. Bol- 
dogságos színek és kárhozatos szavak 
szivekig érő útjának bíborkapuja.

Gyengéd, de határozott rajzú áll, 
elefántcsontból faragott nyak, a vállak 
enyhén ejtő, kicsit előrelendülő ive, 
amiben bent van már minden öleiét> 
és a könyű és átlátszó fehér ingblúz 
alatt a keblek szelíden induló halma.

Ennyi volt az egész, amit a villamos 
ablakán át, annak keretében láthattam. 
Lévén ő magasan, magam pedig lené 
az utcán. Az egész kaland két percig



tartott, amíg a kocsi állt. Azután elsu
hant, mint egy titokzatos, fenycsóvás 
élet az éjszakában.

Én pedig egy kicsit feldúltan és egy 
kicsit dühösen elindultam a sötétségbe 
borult fák rám hajló íve alatt, és így 
szórakoztam magamban:

— Nem tudom, honnan jössz, és azt 
sem tudom, hová mész, de legalább 
rám nézhettél volna. Nem kellett volna 
olyan gőgösen és kevélyen elfordítani 
a fejed. Vagy igazán azt hiszed, hogy 
nem tudnék neked valami újat mon
dani?

Valami jácintillatút vagy bíborvö
röset?

Eh! Ereggy!
Aztán 1935. június 30-án:

ÁRNYAK A KERÍTÉSEN

Lassan megyek a fák alatt. Csend 
van, este van. A lépésem puha és 
hangtalan. Néha árnyékok mennek el 
mellettem, hallgatagon és illedelmesen. 
Néha egy-egy pad révül elém a hold 
ezüstös fényében, rajta egy férfi és egy 
leányalak világos, nyáriruhás foltja.

Többnyire a férfi beszél. Halkan és 
fojtottan, az érzelmek drámai akcen
tusaival, vagy lágyan fuvolázva, a pil
lanatnyi helyzet szerint.

A nő inkább hallgat. Boldog, mert 
elhiszi, hogy imádják és a nyelve he- 
gyivel a szerelmes szavak ízeit kóstol
gatja, mint a kígyó.



Hogy mit mond a férfi, nem tudom. 
nem is érdekel. Csál vagy nem csál — 
végeredmenyben nem is érdekes. És 
az egész szerelmi szótárat úgyis ki le
het állítani. Száz szóból. Másutt oly 
mély a csend, hogy szinte fent lüktet 
a torokban, és a fűszálak meghajlanak 
alatta. Itt úgy ülnek hangtalanul és 
némán, valami végtelen és mozdulatlan 
ölelésben, mint az elkárhozottak, akik 
felett meghalt az idő.

Boldog balgák. Áldjon Isten benne
teket. Én tudom, hogy mindez csak 
káprázat és mindez csak álom. így 
ballagok csendesen, míg egyszerre meg
tárul a park bokrainak sötét karéja, 
ívlámpák fehér fénye zuhog rám, és 
én felkanyarodom az útra — ki a 
lámpák fényköréből.

Most olyan, mintha egy sötét fo
lyón ülnék. Valami sötét folyón, ami 
nyugodalmasan hömpölyög velem. Va
lami boldog öböl felé. Most olyan tö
kéletesen csendes bennem a lélek, 
olyan tökéletesen békés a szívem, és 
úgy elmúlt belőlem minden, ami bánt 
és keserűség.

így ballagok, csendesen, elmerülve, 
magánosan. Balra tőlem a Park hotel 
vaskerítésének a sziluettje, rajta félkör
ben függnek az emberek. Hapnotizálja 
őket a fény, egy boldog és fényben 
fürdő világ gondtalansága.

Az asztalok világító fehér négyszö
ge, a pódium, a dzsessz kék kabátos 
robotosai és fent a lámpák izzó holdjai



alatt az egész zengés összeborulva és 
szétválaszthatatlanül.

Halkan szól az angol keringő dalla
ma. Halkan és andalítóan és álomsze
rűén és feledtetően.

A táncoló párok lába ritmikusan 
csusszan a kövön, a zenekar tenorbasz- 
szistája fújja a papírkürtjét, és a ke
rítés népe hallgat.

Most már nem vagyok nyugodt, és 
nem vagyok boldog, mert olyan szíi- 
fájdító az, hogy van fényben úszó kert 
és sötétségbe borult utca.

APRÓ ŐSZI ÍRÁSOK

Amit most leírok, az pompás, fes
tői hasonlat, és tüneményesen megvi
lágítja azt, amit itt sok mondatban sem 
tudok megtenni.

Adyról írom: Pesti bandukolásában 
lement a dunai rakodópart legalsó lép
csőjére egy csillagos éjszaka. Megmeri- 
tette a markát a Dunában és így sóhaj
tott fel:

ó , Szajna!
Később Párizsban kószált. Akkor is 

éjszaka volt, a csillagok akkor is ra
gyogtak, és ő lehajolt a Szajna fölé: 
Megmeritette a markát a Szajnában és 
így sóhajtott fel:

ó , Duna . . .
ö , a százemeletes, ezer mánuales 

orgona volt, magam egyszerű nádihege- 
dü, mégis a hangulat, a vágyakozás, a 
gravitáció közös.



És vajon hányán vagyunk megje
löltek, pusztulásra vetettek, magáno
sok, egyedül baktatők ebben a közös, 
fájdalmas körben?

Ügy érzem, hogy végérvényesen és 
visszavonhatatlanul itt az ősz. Már ré
gen éreztem, hogy itt van. Még jóval 
ezek előtt a borús, borongás szürke na
pok előtt, még sütött a nap, de valami 
furcsa és halk bágyadással, és az ál
mafa árnyéka a falon egészen eltoló
dott.

A tücskeim, kedves kerti citerásaim 
is egyre csendesebbek, bágyadtabbak, 
halkabban éneklik dalaikat, és a pom
pázó orkeszter, ami nemrég még tel
jes erővel zengte a nyári éjszakába 
szimfóniáit, leolvadt néhány boldogta
lan és csodára váró hegedűsre.

A szívemben van egy titkos távíró
hivatal, ahol pontosan felvesznek min
den sürgönyt, ahova eljut minden bús 
híradás könyörtelenül. Tavaszról, nyár
ról, szerelemről, hűtlen barátról, hul
ló falevelekről.

(Reggeli tJjság, 1935. szeptember 15.) 

IKARUS ÉS XANTIPPE

A cigány halkan, érzelmesen, szív
hez szólóan játszik. Már jóval elmúlt 
éjfél. Néhányan ülünk csak elszórtan a



kerti asztaloknál. Többnyire magáno
sán, bús hajnálvárók, a cigaretták ka
vargó békés füstjében, a lámpák fé
nyébe meredve. A banda mellett öreg 
házaspár ül. öreg úr és öreg hölgy. 
Hallgatagon, szerényen, az élet havá
tól behavazottan.

Előttük vörös bor csillog a literes 
üvegben. A cigány nekik játszik, hol 
a nő felé hajlik, hol a férfi fölé. Olyan, 
mint egy jószívű frakkos barna szel
lem, aki a mámor boldogságát zápo 
rozza a két öreg szívre, igazságosan, 
hol az egyikre, hol a másikra, királyi 
bőséggel.

Így ülnek ott, jégszürkén a fehér 
hajukkal, az ismeretlen életükkel, az 
ismeretlen múltjukkal. A szorongása
ikkal és a beteljesületlen álmaikkal.

Aztán egyszerre csak felugrik az 
öreg űr, fogja poharát és veszettül föld
höz vágja. Fröccsen a piros lé, mint 
a vér, és a frakkos szellem kezében 
egy pillanatra megdermed a vonó. Az
tán felcseng megint a dal, mint egy 
mámoros, pogány kurjantás, és pattog 
a cimbalom, végigzúg és végiglángol a 
kerten, fel egészen az égig.

Az öreg pénzt dob az asztalra, a 
karját gyengéden belefűzi felesége kar
jaiba, elmennek lassan, most megint 
csak két cseléd, fehér, szerény öreg.

De mi volt ez vajon? Miféle fellá
zadás tombolt ebben a duhaj mozdu
latban és micsoda keserűség? Milyen 
álmát vagy ősi sérelmét vágta oda az



öreg pohárral? Miféle keserűségét csap
ta agyon? És mit mondhat most egy
másnak ez a két ősz ember most oda
kint az utcán?

Két élet, amint kocog egymás mel
lett hazafelé. Idegenek vagy ismerősök, 
ellenségek e hites hitetlenek vagy job
bár átok?

Ki tudná megmondani?

FECSKE A SZERKESZTŐSÉGBEN

A napokban, amikor a nap tudj9 Is
ten, milyen messzire kószált a város 
fölött, szürke felhő-uszályok lobogtat
ták álmos terhüket, egy fecske tévedt 
be a szerkesztőségbe a nyitott ablakon.

Mint egy suhanó, acélszürkén váíL 
takozó árnyék, leirt egy csodálatos kört 
felettünk, mint messziről jött repülő
gép az idegen város fölött.

Körülröpködte a villanylámpát, meg
vizsgálta a sarkokat, azután letelepe
dett arra a villanyvezetékre, amely á 
mennyezettel párhuzamosan fut körül 
a szobában. Ott összegubbasztotta szár
nyát, ernyedten elengedte, és behuny
ta szemét.

Az írógépek egy percre elhallgattak, 
mindenki felnézett a madárra, és lel
kében ugyanaz a hang csendülhetett 
meg, mint a fáradtan, hidegtől dider
gő emberben, mert az arcok elvesztet
ték megszokott karakterüket.

Mindez azonban rövid ideig tartott. 
Ebben a kicsit fanyar környezetünkben,



légkörünkben az ilyen megilletődőtt 
pillanatok nemigen szoktak sokáig tar
tani. Eldörrent az első vicc, és az Író
gépek csattogtak tovább.

Én pedig arra gondoltam, hogy ta
lán még sincs minden egészen rendben 
az édes és keserű világban.

AZ ÉN MUZSIKOSOM

Mottó:
Madár, ha szárnyra kél, 
hiába szólítod, 
felhőt, ha hajt a szél, 
te meg nem állítod.

A kocsma sarkában ül egyedül. Előt
te a kopár asztalon harmonikája, mint 
valami vár, valami hősi bástya, ami 
mögé elsáncolja és elrejti magát.

Az ívó kong, amikor belépek. Fél
homály dereng, s a harmonika ele
fántcsont klaviatúrája csillan felém és 
mögötte megcsendül egy kedves hang: 
^Szervusz, Titánom!« így szólít meg 
engem, aki nagyon megtépázott és na
gyon apró vagyok ahhoz, hogy titán 
lehessek.

így szólít engem minden tiltakozá
som ellenére, és így hoz zavarba újra és 
újra, de én megbocsátok neki, mert 6 
az én legkedvesebb barátom: a vak 
titán.

A homályban a harmonika fölött 
kinyúlik egy kar és a tenyerembe si
mul egy baráti kéz.



Búcsú a falutól (tempera, 1926)



Tájkép ( tempera, 1935)



Kirándulás (pisztell, 1939)



Peregrinus sírja (tempera, 1927)



Ülj le, pajtás — mondja —, oly ré
gen jöttél hozzám. Itt csak műladozik 
az élet, és már azt hittem, hogy te is 
elfelejtesz.

Most is úgy hullanak a lombok és a 
szívemben mostanában sokszor átsuhog 
és átborzong valami furcsa dermedés.

Azt hittem — bocsáss meg —, azt 
hittem, elfelejtettél. így beszél hosszan, 
kedvesen a hangja enyhe modulálásá
val, és a cvikker két fekete üvege mö
gött hajladozik a fej.

Azt hittem, hogy elfelejtettél* . . .  
Oly furcsa ez, a szívemet úgy meg
rohanja a bánat, hogy szeretnék lebo
rulni az asztalra a két karomra, és 
csak sírni, sírni, valami végtelen felol
dó zokogással.

Most mégis hullanak a lombok« . . .  
Ügy mondja ezt, olyan furcsán, olyan 
mélyen belülről, olyan csodálatos és 
halk zengéssel. Ügy rebben felém ez a 
pár hang, mint valami sötét, messziről 
jött madár.

Ül az asztal mögött, a nyakában a 
harmonika súlyos szíja — s muzsikál es 
énekel a »Vendég Űr« úri kedve sze
rint.

Csárdást és kólót, angol keringőt és 
menüettet. Az ujjai föl-alá kalandoz
nak a billentyűkön, szegény két bol
dogtalan szeme az éjnek, dúsan, mele
gen, az élet illatával telítetten.

Mindenki szereti. Kell őt szeretni, 
mint a virágot, mint a napfényt, mint



az ég tragikus borulását és mint a 
májusi hajnalt.

Kell őt szeretni, mert teljes és egész 
az ember. Kell őt szeretni. Kell őt sze
retni a két halott szemével, a vérző és 
angyali kedvességű szívével, a fáradt 
és szomorú fejével, a drága és zengő 
hangjával együtt a szegény, szép, el
tiport és magasságos embert.

Elvégezte az iskoláit, tanult zene
szerzést és hangszerelést, végigbandu
kolta az élet gonosz és titokzatos mezs
gyéit.

Ignotus, Ady, Kosztolányi, Szép Er
nő verseit zenésítette meg. Pompás mu
zsikus.

Buttykai Ákos a szeremese, akinek 
úgy énekli a dalait, hogy az mind kü
lön himnusz és teljes beteljesülés.

Csak lenne itt a zongorám — mond
ja. — Csak lenne zongorám — és a kar
ját tétova és bizonytalan mozdulataival 
megsimogatja.

*

Kedves, boldogtalan és szépséges Ti
tán, áldjon az Isten.

(Reggeli Újság, 1935. november 17.) 

ÉNEK AZ ÖSMERETLEN EMBERRŐL

K a l e i d o s z k o p

Valamikor, egy régen elperdült va
sárnap délutánon, egy régen tovatűnt



augusztus fülledt és tunya délutánján, 
ődöngtem a Városi ligetben.

Hajdé, a szabad levegőben lebegő 
hableány, a két farkú és szárnyas teve
madár, láb és kar nélküli góliát és a 
kétszáz kilós csecsemő szenzációt lihe
gő sátorbódéi között a vursliban.

A zsebemben tíz krajcár ugrándo
zott, és a szívemet, naív gyermeki szí
vemet elönttöte a birtoklás gőgős és 
boldog öröme. A határtalan lehetőségeit 
ujjongó és diadalmas öröme — amint 
bolyongtam ott, a nyütt és koszos sá
torponyvák között. A korlátlan lehető
ségek öröme, amit ez a ponyvás tíz 
krajcáros sugárzott belém.

Mindig vonzott minden, ami rejté
lyes. Mindig élt bennem egy szilárd 
és gyönyörű hit, hogy a dolog mögött, 
amelyek gonoszak és közönségesek, van 
valami, ami szép, boldogságos és rend
kívüli.

Ez a hit tartott meg azóta is, hogy 
végképp el nem értem, hogy még min
dig bírom az iramot, hogy még mindig 
megyek a bús, megvert sereggel, akik 
az én népem.

Azon az elmúlt gyermekkorom au
gusztusi délutánján is tele voltam vá
gyakozással, és elhittem, hogy látok 
majd szárnyas tevét és hableányt, aki 
a lebegő égben repül. Valami nagy, 
szent, fájdalmas reménykedésben — s 
amiben megvolt már az örökös kudarc 
látnoki érzete is, hittem, hogy ott túl a 
varázskunyhó ponyvaajtaján egy másik 
inlág van.



Egy más világ, amiben feloldódha
tom, amiben eggyé lehetek, amiben bol
dog lehetek, amiben nincs semmiféle 
törvény, csak gondolat van, és a csil
logó lehetetlenségek boldog beteljesü
lése.

Varázsváros utcáin bandukoltam, 
nem hallottam és nem láttam, csak a 
vágyakozás dalolt bennem. Baka Űr, 
Szakácsnő, Hölgy húzott el mellettem 
balga andalgásban, mint boldog daru- 
pár a fészke felé. Gyermekek ugráltak 
ritmus és értelem nélkül a zengő nap
fényben, összefogódzkodva a katona
banda muzsikájára, óriási kiflit árult a 
pék és színes gyönyörűségeket a luft- 
ballonos ember. Rekedten harsogott a 
ringlispíl rokkant verklije, szappansza- 
gú vádlik fölött libbent a kikeményí
tett szoknya és a Káplár úr nyakán a 
csontcsillag úgy világított, mint az üs
tökös.

De én mindebből semmit se láttam, 
engem Haidi érdekelt és a tevemadár

Azután, amikor bűvös pénzem ere
jéből megnyíltak előttem a ponyvaaj
tók, tudomásul vettem, hogy Inae, a 
gyönyörűséges, mindig repül, hogy volt 
egy tevemadár, de meghalt, Haidé, a 
szultán szép leánya a parkban bolyong 
és részemre nem maradt immáron sem
mi.

Mindez — mint mondám — régen 
volt. Azóta megtanultam a magam lec
kéjét és tudom, hogy nincs beteljesülés.

Csak várakozás van.



Most jut eszembe, hogy én tulajdon
képpen az én ösmeretlen seregemről 
akartam írni. Szégyellem magam, mert
elragadott a hév, a magam túlságos 
szeretete.

A kikirikiről akartam írni, a kiki- 
rikiárusról, arról az emigrált bolgár po
litikusról, aki csak sötétben, éjjel me
részkedik kimozdulni az utcára, mert 
akkor védi őt a népe, lovagias szellem
től átitatott lelke, ami tiltja a sötétben, 
hátulról való ölést.

írni akartam a félig vak hamvába 
halt emberről, aki kis, jelentéktelen és 
ízléstelen gipszfigurákat árul. Ha el
megy, alig találja meg az ajtót.

írni akartam emberekről, akik az 
oroszlán sörényét és tigris karmait vés- 
Heinék címerükbe, és akik félálomban 
a téboly és nyomorúság mezsgyéjén 
bandukolnak.

írni akartam, hogy magamhoz ölel
jem őket a felebaráti szeretet szent ne
vében. Hogy piros, meleg fényt adják 
nekik az én árva, elkárhozott telkem
ből.

*

De látom, mindez hiábavaló.

(Reggeli Újság, 1935. december 1.)

Nem volt titok, és a hátramaradt 
levelek is bizonyítják, hogy Béla ter
mészetes apja Buttykai Ákos zeneszer
ző volt. és a Budapesti Opera zeneka



rának klarinétosa, Gabos Nelly már a 
világra jött Bélával ment férjhez Far
kas József szabadkai mérnökhöz.

Innen ered a Buttykai-zene iránti 
rajongása, ezzel magyarázható, hogy 
minden, amit Buttykai írt, himnusz és 
beteljesülés volt részére.

Sokat bánkódott amiatt, hogy nem 
ismerte személyesen az apját. Ez nagy 
befolyással volt lelki életének alaku
lására.

A vak muzsikus talán nem is hal
lott Buttykairól, Ignotusról és Adyról. 
Béla számára a mese csak arra szol- 
gált, hogy mesélhessen róluk.

Amikor a nélkülözések is veszélyez
tették, barátai visszavitték édesanyjá
hoz, Palicsra.

Kínozta az érzés, hogy nem tudott 
saját erejére támaszkodni, nyomorult
nak és elhagyatottnak érezte magát.

Nagy csapás volt ránézve az is, 
hogy asszonyi eszményképe, a szegény 
és tehetséges fiatal festőnő, akihez éve
ken át valóságos regényeket írt leve
leiben, gazdagon ment férjhez. Házas
sága gondtalan alkotási lehetőséget 
nyújtott neki egy időre. Leveleit, ame
lyeket később visszakapott, és amelyek 
minden atomját tartalmazták, eladta 
annyi pálinkáért, amennyi a teljes esz
méletlenségig juttatta, hogy felejtsen.

ö t  várta éveken át a palicsi lakásuk 
ablakában, és csak az ő biztatása ha
tott rá, hogy dolgozzon és higgye: az 
alkotás öröméért is érdemes élni.



A fiatal festőnő úgy bánt vele, mint 
egy súlyos beteggel. Valójában az is 
volt.

Az élet betege.
Balga Boldizsár című regénye is be 

fejezetlen maradt, és elkallódott a re
mekművű levelekkel együtt.

Elfújta őket az idők szele.
Még emlékszem a kis versre, amely- 

lyel egyik levelét zárta:

Asszonyom, követném, mint az árnyék, 
de ön  oly ritkán jár gyalog, 
én meg csak egyszer kocsikázom, 
a sírkertbe, ha meghalok.

Nem tudom, kinek a strófája, nem 
is fontos. Nagyon tetszett nekem.

A szeretett asszony, Mamuzsics Mag* 
da, festőművésznő volt. Neki íródtak a 
levelek. Béla édesanyja megkérte Mag- 
dát, hogy fogadja el ezeket a leveleket, 
mert ezzel megkönnyíti fia életét.

Farkas Béla 1932-ben találkozott 
Magdával a szabadkai tárlaton.

Szorongva álldogáltam a kiállítási 
teremben, de boldogan is, amiért két 
szobromat bemutatták.

Egyszer csak belépett a terembe 
egy büs?ke és magabiztos tartású nő: 
Mamuzsics Magda. Mint Oláh-tanítvány 
akkor iratkozott be a belgrádi képző
művészeti iskolába.

A kiállításon egy csendélettel vett 
részt, a képen egy bögre mellett egy



jól megfestett, ropogósra sült kifli fe
küdt.

Amikor befejezte tanulmányait, férj
hez ment, de mielőtt elkezdte műtermi 
munkáját, bejárta Európát, és végig
nézett mindent, amit a képzőművészet 
kapcsán látni lehetett. Műterme ott volt 
Újvidéken, a Szerb Matica galériájának 
legfelső emeletén.

A tanulmányút után Magda művé
szete nagy fejlődésnek lendült. Persze 
messzire eltért Farkas Béla romantiká
jától.

Mindannyian szerettük Magdát, de 
jött a háború és elsodorta közülünk.

A háborúk kegyetlenül beleszólnak 
az emberi sorsokba. Mennyi műkincs 
pusztul el a tehetségekkel együtt!

Mivé fejlődőtt volna Farkas Béla 
festészete is, ha nem jön közbe a há
ború! Gauguin egével és Iványi Grün- 
wald festészetével kezdődött és a pa- 
licsi villamossíneken fejeződött be a 
reményteljes út.

Édesanyja mandent elkövetett, hogy 
lábra állítsa testi-lelki betegét. Egyszer- 
kétszer sikerült is. Kedveskedésül egy 
kis libát hozott neki, hogy ne legyen 
egyedül, hogy legyen kivel beszélgetnie. 
Béla és a liba elválaszthatatlan barátok 
lettek. A jószág mindenhova elkísérte. 
Ka zongorázott, ott ült mellette, ha fes
tett vagy vendéglőbe ment, vele tartott, 
és ott bóbiskolt a lábánál, amíg haza 
nem mentek.



Béla nagyon jól zongorázott. Ked
venc dala a magyar virágénekek egyik 
remeke volt:

Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szegfű, 
szarkaláb, bimbós majoránna. . .

Nem is énekelte, hanem mély átér- 
zéssel mondta, suttogta a dal szövegét.

Nem tudott sokáig narkotikum nél
kül élni. Üjból inni kezdett.

Az élet, az örökösen hullámzó illú
zió már nem ámíthatta.

Újra járta a kocsmákat, és újból 
tele lett a lelke megalkuvással és meg
bocsátással. Beszélnie kellett, hogy sa
ját magával is elhitesse: már nem fáj 
annyira az, ami nagyon fáj, és hogy az 
oly rút, kegyetlen és nehéz élet nem is 
olyan nehéz.

Mindegy, hogy kinek mondja, és 
megérti-e valaki, amit mond, mert az, 
aki ott ül a kocsmában, bizonyára 
éppoly boldogtalan, mint ő.

A kocsmázások miatt nagyon sokat 
bánkódott az édesanyja. Egy ízben a 
szekrénybe zárta az alvó fiú ruháit, és 
csak egy tarka, nagy rózsás női pon
gyolát hagyott a szék karján, hogy Bé
la ne mehessen el otthonról, amíg ő 
tanít.

Béla soha rém bántott és nem sér
tett meg senkit, de nem is törődött az
zal, hogy mit mondanak róla az em
berek.

Ezen az estén tarka rózsás pongyo
lában jelent meg libájával a palicsi 
vendéglőben.



Óriási derfi fogadta, és az az éjjel 
sokkal vidámabb volt, mint bármelyik 
addigi éjszaka.

Felszabadult jókedv, derű és kacaj 
volt egész reggelig.

Vannak, akik úgy vélik, hogy a mű
vész csak addig művész, amíg alkot, 
utána ugyanolyan polgár, mint a töb
bi halandó, és tisztelnie kell a megsza
bott erkölcsi rendet.

Ez attól függ, hogy kinek milyen a 
lelki alkata. Mégiscsak más világ volt 
ez, hiszen a művészeknek más a mo- 
nétájuk, mint az átlagembereké.

Gauguin fázott Cézanne képeitől, 
mert Cézanne a szemével festett.

Seurat az eszével, Toulouse-Laut- 
rec az epéjével, Théodore Rousseau a 
képzeletével, Van Gogh a szívével. Ez
zel festett Farkas Béla is.

Külön világ volt ez Párizsban, ná
lunk és mindenhol. Az élet, a szem, az 
ész, az epe, a szív, a képzelet: kép volt. 
Mert mindent a képen keresztül néztek 
és ítéltek meg.

Az erkölcs és a társadalmi rend el
ítélte Béla elesettségét, mondván, hogy 
küzdenie kellett volna, és éppúgy bele 
kellett volna illeszkednie a társadalom
ba, mint a többi halandónak. Elesett
ségét öröklött gyenge 1 degrendszerének 
tulajdonították, tehát eszerint rossz haj
lamai vitték a hullásba. . .

Ezzel szemben több kérdést is fel
tehetnénk annak a társadalomnak, ame
lyik Farkas Bélát elítélte:



Milyen volt a törvénytelen gyer
mek helyzete abban a társadalomban? 
Milyen fájdalmak és sérelmek érték?

Figyelembe kell vennünk a háború
kat és a nemzetiségi sérelmeket.

Az uzsorásokat.
A meglopott árvák gyámjait.
És azokat a társadalmi tekintélye

ket, akik lopással és zsarolással gyűj
töttek vagyont, mégsem ítélte el őket se 
a társadalmi rend, se az erkölcs!

Béla nem ezeknek beszélte el, hogy 
miért szomorú, és hogy miért fáj az 
élet.

Ezt csak a vak harmonikás értette.
Józanul Farkas Béla nem is beszélt 

erről.
Az expresszionisták azt állították, 

h og y  a régi költők szerint a képszerető 
ember isten, mert a képek az istenek 
számára készülnek.

A festő jóvoltából a színek valóban 
élnek és lélegzenek, pihennek és siet
nek, jókedvűek vagy komorak, szeret
nek vagy gyűlölnek.

Ritmusban zenéltek Farkas Béla fi
nom árnyalatú képei is, de csak ötven 
dinárt kapott értük.

Nem tudom, áldás volt-e vagy átok 
abban a világrendben születni, érzék
kel és ösztönnel, melynek alapján ben- 
sőséggel élte az ember az életet mint a 
társadalom kitaszítottja, és elég volt-e 
pusztán a megszabott erkölcsi rend, 
amelyet az úgynevezett rendes ember



szemrebbenés nélkül minduntalan ki
játszott felelősség, társadalmi megvetés 
'és ítélet nélküL

Az élet alakulásához akkor kevés 
volt az önfegyelem: a szerencse mel
lett a társadalomnak is nagy befolyása 
volt rá.

A Bácskában élő magyar képzőmű
vészek érvényesülése is sok körülmény
től függött, ezért munkájukat az ak
kori kor helyes megvilágítása nélkül 
nem lehet kellőképpen értékelni.

Sajnálatos és érthetetlen, hogy a 
vajdasági képzőművészek 1965. évi ju
biláns kiállításának reprezentatív ai- 
manachjából kihagyták őket, mintha 
nem is léteztek volna.

A Művészeti műhelyek a XVIII— 
XX. században című, az Üjvidéki Városi 
Múzeum szervezésében megnyílt tárlat
ról is kimaradt Farkas Béla, noha éve
ken át a tartományi székvárosban élt.

A múltat még elhallgatással sem le
het megváltoztatni. Akik meghaltak, 
azoknak semmi közük a világhoz, de 
önmagukhoz sem.

Képeik, életrajzuk, hátrahagyott 
írásaik azonban dokumentálják életü
ket és munkásságukat. A halott festő 
tovább él képeiben.
<, Farkas Béla azok közé a bácskai 
festőművészek közé tartozott, akik azl 
£ kort festették, amelyben éltek, és 
festészetükkel megteremtették az idő



természetes folytonosságát. Éppen ezért 
létezésüket is regisztrálni kellett volna.

A történelmi bírálat tárgyilagosság 
nélkül sosem lehet a kor dokumentuma. 
.. Lesznek, akik ezeket a sorokat ro
mantikusnak fogják tartani, de ha az 
ember húsz-harminc évig koplal, el
görbül a tükör, amelyben nézi a világot.

Farkas Bélát sem ítélhetjük el kö
rülményeinek az ismerete nélkül. Em
bertelenség egy gyötrődő lelket kigú
nyolni, és egyedül csak őt elmarasz
talni.

A mai műszaki forradalom művé
szete alapvetően különbözik az előző 
irányzatoktól. Igaz ugyan, hogy maga 
az élet is más értelmet kapott.

Ezt a forradalmat a minket megelő
ző nemzedék kezdte. Irányítója már 
nemcsak az alapfilozófia, hanem a 
mechanizáció, technika és az optika is. 
Az alkotás — a szó régi értelmében vé
vé — majdhogynem romantikussá vált 
már. A mai művészetet a tudomány 
eredményei inspirálják, de mindez még 
jórészt csak kísérleti anyag.

Társadalmunk ma már előnyös hely
zetet biztosít a művészetnek, így a mű
vésznek is. Országszerte szakiskolák 
nyíltak. A tanulók tanulmányi ösztön
díjaikat kapnak. Biztosítják a műterme
ket, és a kiállítási helyiségeket. Tehát 
fiatal művészeink élete alapvetően meg
javult.

Az idő múlásával lassan megfeled
keztünk a Farkas Bélákról. Pedig Far



kas Béla, ha nem is tartozik a mai eu
rópai művészet élvonalába, kimagasló 
egyénisége volt a kornak, amelyben élt.

»Mert gazdag volt Trója míves embe
rekben.

Kik a házat szerzették remekbe.«

A művészettörténet a nemzedékek 
temetője. Hogy ki kerül a sírkertbe? 
Az nagyon sok körülménytől függ.

Farkas Béla férjem kortársa és ba
rátja volt. Közös küzdelmünk késztetett 
arra, hogy megírjam napjait, és össze- 
gyűjtsem írásainak egy részét, mert 
ezek dokumentálják legjobban létezését.

Béla búcsú nélkül ment el tőlünk. 
Nem gondoltuk, hogy örökre elmegy. Az 
édesanyja halála utáni időszak volt éle
tének legválságosabb szakasza, mert 
megszűnt számára az egyetlen támasz, 
amely az élethez kötötte.

Mélységesen tisztelte, a rajongásig 
szerette, imádta az édesanyját, mert 
nemcsak anyja volt, hanem barátja is 
egyúttal.

Itt maradt társtalanul a különös és 
érthetetlen világban.

Mikor már mindenét eladta, lakását 
is felmondták.

Október volt, és az éjjelek hidegek 
voltak a palicsi padokon. Jó lett volna 
hazamenni a meleg szobába, de nem 
volt hová.

1941. október 13-án éjszaka a hideg 
villamossínekre feküdt, hogy egy évvel



édesanyja távozása után, ő is elbúcsúz
zon a világtól.

ÖNGYILKOS LETT FARKAS BÉLA, 
AZ ÚJVIDÉKEN IS ÁLTALÁNOSON 
ISMERT SZABADKAI FESTŐMŰVÉSZ

A villamos halálra gázolta

Szabadkáról jelentik: Farkas Béla, 
az Újvidéken is jól ismert kitűnő pasz- 
teli-festőművész keddre virradó éjjel a 
palicsi villamos elé vetette magát és 
meghalt A villamos kerekei nagytehejb• 
ségű művész hányatott életére tettek 
pontot.

(Reggeli Újság, 1941. október 14.)

Azon az éjjel elesett az első világ
háború utolsó katonája, aki a sors fur
csa játékaként kimaradt a galíciai vagy 
Monté Grappa-i elesettek sorából.

Palácson akkor a suhanó felhők 
Grieg Peer Gynt-szvitjét játszották a 
fekete fák között.
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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 művé
szetéről)

3. Désd Ábel:
KORTAESAIM
(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:
FÉLALOM UTÁN 
(Monodráma)

8. B u r k u s  Valéria:
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben )

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

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

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

12. D é r  Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőkör! 
évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:
A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)



14. S o m o g y i  Pál:
MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata:
VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)
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S c h w a l b  Miklós:
A SZÉN
(A  mártír költő hátrahagyott 
versei)

H e r c e g  J á no s :
SZABADKAI SZÍNEK 

(Oláh Sándor festészete)

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

C s u k a  Zoltán:
»MERT VÉN SZABADKA, 
ÁLDALAK«
(Emlékezés a szerző életének két 
korszakára)

L á n g  Árpád:
IDŐ ÉS MŰVÉSZET 
(Aktivista írások)

E l ő k é s z ü l e t b e n :





F a r k a s  Béla festőm ű
vész élete ma is, holnap is 
izgató téma, mert életútját 
több ism eretlenség fedi, 
mint am ennyit a nálunk és 
a külföldön megmaradt ké
peiből kiolvashatunk. Igaz, 
hogy művei — akár olajké
peit, akár pasztelljeit néz
zük  — a szem ünk előtt le
játszódó drámai története
ket mondanak el, de mind
ezeken  túl a néző, a befo
gadó, aki töredékekben is
meri tragikus életét, többet 
szeretne tudni róla, hiszen 
egy elkövetkező nagy kép 
zőm űvészeti korszak m erész 
hangú előhírnöke volt.

Ennek a kis könyvnek  
másik felbecsülhetetlen  ér
tékű adaléka az, hogy a 
m űvésznő összegyűjtötte és 
itt közli Farkas Béla » iro
dalmi« hagyatékait. Jólle
het a képzőm űvészről szól
va nem beszélhetünk »író
ról«, de az, amit tárcáiban, 
naplójegyzeteiben, vallomá
saiban ránk hagyott, fö lbe- 
csülhetetlen érték, mert egy  
éles szemű, nagyszerű m eg- 
látású kortárs jegyezte  fel 
azokat a jelenségeket, am e
lyek az akkori társadalmi 
viszonyok között, a m űvé
szeti berkekben, m űterm ek
ben, szerkesztőségekben, 
csapszékekben úgy kísérték  
a műveit hóna alatt hordo
zó és krajcárokért árusító 
földhözragadt és ám okfu
tásba taszított művészt, 
mint előtte egy em beröltő
vel Párizsban a m űveit eg y 
két frankért árusító Modi- 
glianit, akinek vergődése  
és tragikus halála is annyi
ra Farkas Béláéhoz hason
latos.




