
GAJDOS TIBOR

A csillagos homlokú

MINIATŰRÖK 9.





ÉLETJEL MINIATŰRÖK 9.



Szerkeszti:

DÉR ZOLTÁN, LÉVAY ENDRE 
és URBÁN JÁNOS

Műszaki szerkesztő:

GAJDOS TIBOR

A fedőlapon levő Hangya-arcképvázlat 
és a miniatűrben közzétett rajzok

HANGYA ANDRÁS
munkái

Sajtó alá rendezte: 

LÉVAY ENDRE



GAJDOS TIBOR

A csillagos homlokú
(Hangya András életútja)

1970



Ez a könyv háromszáz szím ozott pél
dányban készült a szerző aláírásával.

szám

A Szabadkai M unkásegyetem kiadása 
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



NEHÉZ feladat megírni egy m ű
vész életrajzát, aki köztünk él, 
alkot és életművét bizonyára még 
sokáig újabb színekkel, alkotá
sokkal fogja gazdagítani. A fe l
adat az adott körülmények között 
nemcsak nehéz, de egyben hálát
lan is, mert a nézetek és felfogá
sok mai sokaságában mindig le
selkednek buktatók, — tagadás 
és gonoszkodás követheti az őszin
te és nyílt véleményt, az árral 
esetleg ellentétes értékelést. 
Mindaz, ami e kis könyv oldalain 
elmondható, csak szerény adalék 
lehet egy nagyobb műhöz, melyet 
Hangya András életútja érdemel.





A S É T A E R D Ö  H Ő S E

Szép tavaszi nap volt, talán május 
hónap eleje, az ezerkilencszázhuszonki- 
lencedik évben.

A hatalmas jegenyék árnyékában já 
tékos gyereksereg élvezte a sétaerdő 
szabad levegőjét, harsogásuk elhallat
szott a távolabbi padokon bóbiskoló 
öregekig és mágnesként vonzotta a né
met nevelőnőkre bízott úri lurkókat, 
akiknek tiltva volt a mezítlábasok közé 
vegyülni.

Magányosan álltam a futballpálya 
mögötti tisztás szélén és érdeklődéssel 
figyeltem a nálam jóval nagyobb gye
rekek rongylabdát kergető csoportját, 
de nem mertem közébük állni, mert az 
Erdő íratlan törvénye tiltotta, hogy ki
sebb gyerek hívatlanul csatlakozzon a 
nagyobbak játékához.

Oly sokáig álltam így fájó szívvel, 
de bátorság hiányában egyedül, hogy 
végül is elfáradtak a gyerekek, zsiva
juk halkult, mozgásuk lassult, néhá- 
nyan kimerülve a letaposott pázsitra 
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Akkor a bolyból kivált egy már ka
maszodó fiú, aki furcsa kiáltásokat hal
latva a közeli bokrok közé rohant, on
nan megint vissza a gyerekek közé, és 
a kezében magasra tarto tt fapisztoly- 
lyal hol a levegőbe, hol meg a vélt el
lenségre lövöldözött.

Nadrágját valódi szíjjal szorította 
keskeny derekára, bal oldalán pedig 
ügyesen összetákolt pisztolytáska ló
gott sokáig nyihározott így egymagá
ban, és a csatát oly sok fantáziával, 
olyan életesen játszotta, hogy egészen 
elbűvölt.

Most m ár beállhattam volna én is 
a megritkult seregbe, rúghattam  volna 
a megtépázott rongylabdát, de az már 
nem érdekelt, csak a nagy gyerek cso
dálatos játékát, a nagyszerű fapisztolyt 
és a varázslatosan csüngő táskát figyel
tem.

Amikor oszladozni kezdett az elcsi
gázott csapat, a nagy gyerek nyomába 
szegődtem, és tisztes távolságból követ
tem, amikor megindult hazafelé.

Az út sokáig tartott, m ert az Erdő 
utca és a Magyar utca még egynéhány
szor csatatérré változott, de végül a 
Kovács utca sarkán befordult a nagy 
fiú és eltűnt a hatodik vagy hetedik 
ház kapuja mögött.

Egy lángvörös hajú, szeplős kamasz 
a kapuhoz támaszkodva kenyeret m aj
szolt. Bátortalanul hozzáléptem és meg
kérdeztem tőle, ki volt az a pisztolyos 
gyerek. Nagyot harapott a kenyerébe, 
fejemre fontoskodva barackot nyomott, 
jiztán mégis kiszűrte a feleletet:



— Ez, aki bement? Hát a Hangya 
Bandi.

De az a név számomra akkor sem
mit nem jelentett, talán el is felejtet
tem volna, ha a sors és jó édesanyja 
költözködési kedve egy-két év múlva 
nem sodorta volna két utcával feljebb, 
a Tuba utcába, az én utcámba.

A ház tulajdonosa, a szentképeket 
ügyesen utánzó nyugalmazott mozdony- 
vezető, Csathó István szólt nekem egy 
napon:

— Érdekes egy kölyök lakik a má
sik házban. Ül az udvaron és rajzol. 
Képzeld, rongyos, szegény gyerek és 
rajzol. Nézd csak meg, ha mondom.

Akkor már gimnáziumba jártam, a 
házigazda tudta, hogy papír hiányában 
néha a falakra rajzolok, hát gondolta, 
érdekel az a rokonlélek csodabogár.

A »másik ház« — szintén az öreg 
amatőr tulajdona — a legrozogább ház 
volt a környéken. Vert falai már össze
vissza repedeztek, több helyen hasat 
eresztett, és csak az imádság védte az 
összeomlástól. De udvara tágas volt, 
annak egyik sarkában meg öreg eperfa 
terpesztette széjjel ágait. Árnyékában, 
egy alacsony sámlin ülve láttam  meg 
a rajzoló gyereket. A lakók ott ólál
kodtak körülötte, amikor az udvarba 
léptem és csak egészen közelről fedez
tem fel, ki is az a rajzoló fiú. Persze 
Bandi volt, a Lidi néni egyetlen fia.

De mondtam már, nem életrajzot 
akarok írni, mindezt inkább csak azért 
említem, mert már akkor, kint az e r
dőben, és még inkább azon a délutá-



non, az eperfa árnyékában megérez- 
tem, tudtam, hogy az a Bandi nemcsak 
egyszerűen egy nagy gyerek.

Amikor pedig megláttam a rajzát, 
csak bámultam, mert úgy véltem, hogy 
ő rajztanárok útm utatása nélkül is ra j
zol legalább úgy, mint én. Pedig nagy
ra tartottam  ezt a tudományomat és 
nem szívesen ismertem el az őstehetség 
fiatal hajtásának ilyen megnyilatkozá
sát.

Pár hét múlva olyan lovas cowbo- 
yokat másolt a képes lapokból, hogy 
azokra m ár irigykedni kezdtem. Ahogy 
múlott az idő, tehetsége annál jobban 
kényszerített, hogy elismerjem: elhagy
ta a tudásomat és sohasem fogom utol
érni. Hát ez úgy is volt igaz. Annál is 
inkább, m ert később nem csak engem, 
de ezen a tájon mindenkit — ma is így 
látom —. éppen mindenkit maga mö
gött hagyott.



Ö S T E H E T S É G

Mosónők, bolondok, napszámosok, 
vakok és nyomorékok emlékét vitte ma
gával Bandi a Tuba utcai házból; az 
áporodott levegőjű földes szobát és a 
sáros, nagy udvart, melyben első ra j
zait készítette. Soha, később sem ismer
te meg a jólét és a szép lakás örömeit, 
de környezet tekintetében ez volt a 
mélypont, melynek szürke nyomorúsá
ga a legénnyé serdülő fiúnak örökre a 
leikébe vésődött.

De a nyomorúság eme bizarr soka
sága nem dúlta fel a szegénységhez 
hozzáidomult, a nincstelenségbe már 
beleszületett Hangya Bandi lelkét.

Éjjelenként egy kávéház ruhatárá
ban segédkezik, nappal küldöncként 
próbál néhány dinárhoz jutni, de köz
ben éles szemmel figyeli a szürke vá
ros sajátságos életét. Amikor Sugár 
Manó fűszer- és csemegeüzletébe kerül, 
már minden szabad idejét a festésnek 
szenteli.

Később, amikor már a másolást fél
retéve kizárólag élménytárából m erített 
témakörét kezdi vászonra vinni, egész
séges őserő árad kezének minden je
gyéből, és gátlástalanul nyúl a legne
hezebb feladathoz is. Még egy élet
nagyságú portré megfestésétől sem riad 
vissza, jóllehet ehhez semmiféle útm u
tatást nem kaphat senkitől. Csak ki
robbanó alkotásvágya és első szerel
mének lángja ihleti a nagy vállalkozás
ra, melyet siker koronáz. Igaz, renge- 
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hez jut, de akarata töretlen marad, nem 
adja fel a harcot.

Közben kisebb művek születnek, 
melyek híre m ár túl ju t a Magyar utca 
határán. A festegető fiatalember a m a
ga e r e d e t i  kifejezési formájával és 
kizárólag az általa meglátott — festé
szetben teljesen háttérbe szorított — 
világot fedez fel a művészet barátai 
számára. Híre eljutott a Vajdaság legel
terjedtebb napilapja, a Napló szerkesz
tőségébe is, és egy napon megjelenik a 
cikk, mely eldönti Bandi életútját.

»Néhány héttel ezelőtt az egyik kép
keretező cég kirakatában feltűnést kel
tett két kép, melyek szerényen húzód
tak meg a díszes keretek között« — 
írta Magyari Domokos Festőzseni a pult 
mögött című, 1933. június 11-én meg
jelent cikkében. »A két képnek való
ságos varázsa volt. Nézem az aláírást: 
I. s. Hangya Bandi. Benyitottam az üz
letbe s a képek alkotója felől érdeklőd
ve érdekes választ kaptam. — Nem tu 
dom elképzelni — mondta az üzlet tu 
lajdonosa —, hogy mi van ezeken a ké
peken, de amióta a kirakatban állnak, 
naponta tizen is befordulnak, s kérde
zik, ki a festője, s eladók-e a képek?«

Miután leírja megismerkedésük rö
vid történetét, Magyari így folytatja: 
»Másnap elhozott a lakásomra néhány 
képet, hogy bemutassa, mit tud. Min
den képen proletár figurák élnek és be
szélnek. Minden képen rajta  van a bé
lyege annak a környezetnek, amelyben 
Hangya Bandi é l . . .  Amikor az ember 
ránéz kopott kabátjára, micisapkájára, 
melyet idegesen gyűröget a kezében,



önkéntelenül is Munkácsy vagy Lász
ló Fülöp ju t az eszébe.«

Magyari Domokos egyszerre ism ert
té teszi a fiatal festő nevét, de ebben 
nem merül ki minden támogatása. Két 
hosszabb utazásra viszi Bandit, éspedig 
először Baranyába, majd a Tisza men
tére. Útközben új élmények ragadják 
meg: tájakat, figurákat, portrékat fes
tett, melynek anyagából a Nityin-palo- 
ta félemeletén megrendezték első, be
mutatkozó tárlatát.

Magyari Domokos nyomán felfigyel 
Hangyára az egész szabadkai újságíró 
gárda. Szegedi Emil megírja a Csilla
gos homlokú fűszeres inas című, feltű
nést keltő cikkét, majd Műnk A rtúr író 
nagyszerű riportját közli a Napló.

Hangya Bandi egyszerre az érdeklő
dés középpontjába kerül, és jóllehet 
mindenki tudja, hogy képzetlen, auto
didakta őstehetségről van szó, és most 
m ár senki sem vonhatja meg tőle a ki
érdemelt elismerést.

A fiatal festő felfedezésével egyide
jűleg Budapesten valóságos divatot űz
nek a népi tehetségek felfedezéséből,
— de ez a jelenség abban az időben az 
úri társadalom mindennapjaitól meg- 
csömörlött lapszerkesztők és műbarát 
dzsentrik csemegekeresésének, szenzá
cióhajhászásának megnyilvánulása volt.

Kétségtelen, hogy a szabadkai pol
gári körök sem voltak mentesek a pesti 
allűrök befolyásától, mégis, szándékaik
ban és cselekedeteikben különböztek 
tőlük.



Magyari Domokos, majd Szegedi 
Emil és Műnk A rtúr jó szándékához 
nem férhet kétség. A Napló szerkesztő 
gárdája és később Gál László, a Gri
maszban mindent megtett, hogy a fel
fedezett tehetség ne merüljön vissza az 
ismeretlenség homályába.

Igyekeztek őt kiragadni a szegény
ség bénító korlátai közül és megterem
teni a művészi munka és tanulás alap
vető feltételeit.

így fejlődött ki — főleg Magyari 
révén — a kapcsolat először Spitzer 
műkereskedővel, és később ilyen úton 
nyújtott segítséget a Rotary Club sza
badkai tagozata is.

Az ismert műkereskedő látta, meg
értette a fiatal festő m unkájának érté
két és a maga módján nyújtott neki se
gítséget. Szerződést kötött Hangya Ban
dival, melyben önmagát havi fizetés fo
lyósítására kötelezte, ennek ellenében 
pártfogoltjának havonta egy képet kel
lett adnia neki.

így születtek — most már egy Ma
gyar utcai egyszobás lakásban — azok 
a képek, melyek minden hónapban meg
jelentek a főtéri üzlet kirakatában. Az 
1933—34. esztendők voltak az őstehet
ségű festő legtermékenyebb évei, ekkor 
alakult ki festészetének még nyers, de 
további fejlődési irányát mégis határo
zottan jelző munkái.

Megdöbbentő hatást váltott ki pél
dául Proletár temetés című nagymére
tű pasztellje, melyet a képzőművészet 
kedvelői őszintén megcsodáltak és a 
mai napig is emlékezetükbe véstek. A



kép hátterében egy kisebb csoport állja 
körül a kopár, behavazott temető szé
lén kiásott sírgödröt, míg az előtérben 
egy kifliárus szenvtelen arccal kínálja 
portékáját. Szegénytemetést már fes
tettek mások is, de ilyen drámai erő
vel aligha.

Nem csoda, hogy ez a szuggesztív 
erejű műalkotás Havas Károlyt, a két
csillagos vezércikkírót is egy karcolat 
megírására ihlette. Ebben a korszak
ban készült a Vacsorázó napszámos csa- 
csád című naturalista olajképe, a Nap
számos portréja, a Pihenő munkás, és 
ekkor alakultak ki Hangya Bandi vász
nain az egész életén át jelentkező ala
kok, a Szentháromság szoborcsoport kö
rül lézengő munkanélküliek elesett fi
gurái.

Hogy mit jelentett Hangya megje
lenése Vajdasági művészeti horizontján, 
azt talán mégis Lévay Endre, az akkor 
még alig ismert fiatal publicista a Híd 
1934. júliusában megjelent lelkes írása 
tükrözi leghívebben.

»Nincs szükségünk nagy szavakra, 
szédítő frázisokra, vagy duzzadó kör
mondatokra, hogy Hangya Bandi egyé
niségét leírjuk. Nincsen szükségünk ha
nyag jelzőkre, melyek lobogó, sörény
szerű művészhajat, robosztus, pózoló 
profilt, vagy bokrétába kötött nyakken
dőt idéznének a jámbor olvasó elé.«

». .. Hangya Bandi képein saját lel
ki életét egyéniségét és mélyről jövő 
igaz gondolatait adja. ö  az élet festője. 
A kép az ő igafcí élete, gondolata és ál- 
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»Megörökítette a bennünk és kívü
lünk élő szomorú világot. És győzött. . .  
ö  az első Caesar közöttünk: ázott és 
tépett fiatalok között, ő  már látja a 
győzelem aranyfüstjét, amely a homá
lyos jövőből közeleg.«

Így ír Lévay Endre . . .
De a »győzelem aranyfüstje« a való

ságban elérhetetlennek látszó távolság
ban lebeg. Mert az első sikereknek 
ijesztően drámai válság lesz a köve
tője. A válság igazi elemzése nem fér 
írásom keretébe, nem is lehet a rög
tönzés szándékával hozzányúlni, de 
mert mélyről jött és mély nyomokat 
hagyott, említése elkerülhetetlen.

Bandi nem volt árvagyerek, de ko
rai emlékei az árvaságnál is szomorúbb 
nyomokat véstek leikébe. Családi éle
tét és környezetét egyrészt az alkoho
lizmus kegyetlen kirobbanásai, másrészt 
a vallási szekták maradi szelleme te t
ték csaknem elviselhetetlenné. Csak az 
iskola, majd a korán kezdődő robot, a 
rövid inaskodási kísérletek, az alkalmi 
munkák és a kifutóskodás távolították 
némileg el ettől, a nincstelenségtől még 
szomorúbbá vált világától.

És később a meg-megújuló orbánc! 
Milyen állapotban feküdt a kopott pok
rócokkal letakart Bandi! Arcából nem 
egyszer csak kétségbeesett szeme me
redt rám tehetetlenül.

Hiába volt atléta testalkatú, hiába 
voltak a segítségre siető jóbarátok, az 
elkeseredés és a gyermekkor kitörölhe
tetlen emlékei akkor törtek tudatának 
felszínére, mikor pályájának kezdetén



nyitva állt az út a művészi siker — az 
emberséges élet felé.

Barátaival szemben is bizalmatlan, 
hátsó szándékok után kutat, mecénásá
val összezördül, úgy érzi a világ is 
szembefordult vele, pedig csak ő retteg 
újonnan felfedezett világától.

Ekkor festi azokat a képeket, me
lyek elhatalmasodott félelmét tükrözik. 
Egy ifjú pár áll a dombon, kezük ösz- 
szefonódott, testük egymáshoz lapul. De 
felettük óriási, félelmetesen fekete fel
hő gomolyog. Egy pasztelljén meglepő
en jó technikával megrajzolt csontváz
sereg vonul el egy fehér parókás férfi 
előtt.

Bandi megbetegedett. Első kiállítá
sán nem jelenhetett meg. Barátai taná
csára dr. Tábori zombori pszichiáterrel, 
az ismert művészbarát orvossal kezel
teti magát, aki hivatásán túlmenő sze
retettel igyekszik talpra állítani a lel
kileg megingott fiatalembert. Ebben si
kere is v o lt. . .  A pszichoanalizís tudo
mánya abban az időben még gyermek
cipőben já rt és igazi eredményt csak 
kevés kiváló szaktekintély tudott el
érni.

Az orvos tekintélye és ügybuzgalma 
Bandi érdeklődését a lélektan felé for
dítja. Ez a találkozás a pszichoanalízis
sel életszemléletére mégis jóval később 
fog igazán kihatni. Dr. Tábori a gyógy
kezelés alkalmával figyelmesen tanul
mányozta a fiatal művész rajzait, azok
ból bizonyos következtetésekre jutott, 
azonkívül dr. Stöckelt, az akkoriban 
nagyra becsült bécsi pszichiátert is meg
ismertette velük.



A felfedezés napjától a zombori 
gyógykezelés végéig terjed Hangya 
Bandi festői munkásságának első, rö
vid edőszaka. Ez a korszak az önálló, 
saját tehetségére és megfigyelésére épí
te tt alkotások ideje, m ert 1934-ben a 
Rotary Club ösztöndíjat szavaz meg a 
fiatal festő továbbképzéséhez. Igaz, köz
ben eljárogat Oláh Sándor műtermébe, 
de a mester kezdőként kívánja oktatni; 
hegyezett nádat ad kezébe, hogy egye
nes és görbe vonalakat húzzon ki tus
sal. Érzi, hogy a didaktikus módszer 
lefékezi, idegen a szárnyát bontogató 
tehetségnek; hogy szabaduljon tőle, el
fogadja a felkínált ösztöndíjat és Bel- 
grádba megy . . .



A Z  A K A D É M I A

Hangya Bandi emberi és festői kva
litásaira, életének és festészetének to
vábbi alakulására nem az akadémia in
tézménye, hanem annak egyetlen m ar
káns alakja hatott ki döntő módon. Pe- 
tar Dobrovié, a kiváló fovista festő. A 
tiszavirág életű »Pécsi köztársaság« 
egykori elnöke rögtön felismerte a ke
zébe adott értéket; tanítványává fogad
ta és oltalma alá vette a kopott, urasá- 
goktól levetett gúnyában megjelenő 
magyar fiút.

A katonai szolgálattal megszakított 
belgrádi évek jelentik talán a »csilla
gos homlokú« szabadkai festő életének 
legszebb korszakát. Persze, ami az a- 
nyagi helyzetet illeti, semmi javulás 
nem következett be életében; a sovány 
ösztöndíjból legelemibb szükségleteire 
is alig futotta és kapva kapott az al
kalmon, amikor a Bolyai Farkas egye
temista otthon étkezdéjében a felszol
gáló legény m unkáját ajánlották fel 
neki. Ezzel párhuzamosan a Híd szer
vező m unkáját is ellátta.

Belgrádi napjait így három helyen 
töltötte: az akadémián festőállványa
előtt, a menzán mint botcsinálta pincér, 
és a lakásán, mely szegényebb volt sza
badkai otthonánál is.

Petar Dobrovié irányító keze alatt 
az ösztönösséget lassan a tudatosság 
kezdte kiszorítani. A rendszeres ak tra j
zolás felfedte előtte az anatómiai isme
reteket, a mozdulatok sokrétű össze- 
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egyáltalán lehet így nevezni) kialakul
jon— most m ár természetesen maga
sabb szinten — önálló festői arculata. 
Látja és átéli a proletárok, a pecsal- 
bárok, az elesettek sanyarú életét. És 
amikor, talán 1936-ban, megrendezi 
önálló tárlatát a szabadkai zeneiskola 
nagytermében, a régitől el nem sza
kadt, de meglátásaiban és festői mód
szerében mégis új, kiforrott Hangyát 
ismer meg a közönség.

A különböző méretű pasztellekről 
egy újabb élményanyag gazdagsága te
kint a nézőre; egy élményanyag, mely
nek gyökerei még a Tuba utcából ered
nek, de mégis más, mégis új, mégis elő
re mutat, emberi és festői pályafutásá
nak további ú tjá t jelzi.

Munkára váró, fűrészükre támasz
kodó csontvázsovány albánok, sétáló, 
könnyű ruhában didergő prostituáltak, 
jellegzetes belgrádi figurák, fejek, ere
deti módon meglátott kisméretű aktok 
sorakoznak egymás mellett a gyengén 
megvilágított, öreg falakon. Az iskola 
hangversenytermének méltóságát eldur
vult arcok és rongyos figurák teszik 
nyugtalanná. . .  A közönség csendben, 
tisztelettel áll a képek előtt: a művész 
kifejező ereje megteremti az ellentétek 
harmóniáját.

Talán egyetlen kép mégis a legszug- 
gesztívabb, egy kép jellemzi talán leg
markánsabban ezt a kiállítást és ezt a 
Hangya-korszakot: a nyüzsgő belgrádi 
utcán bundás kövér úrinő szenvtelen 
arccal nézi nyamvadt ölebét, amint egy 
fal kiszögelésénél természetes szükség
letét végzi.



Ez volt a revolverlövés a hangver
senyteremben, ez a szemlélet tette Han
gyát igazán modernné, igazán úttörő
vé. Sem akkor, sem soha később nem 
törekedett erőltetett újításokra; nála a 
régi elmarasztalása és az új feltárása 
természetes és magától értetődő volt 
akkor is, ha mindig csak a látható vi
lágot festette.

Érdemes megemlíteni, hogy akadé
miai képein mindig a Dobrović iskola 
derűs, tiszta színei jelentkeznek, a ki
állításra elhozott képeken a zöld, kék 
és barna színek sötét árnyalatai domi
náltak. Ez nem véletlen és nemcsak 
festői kettősségnek eredménye: Hangya 
Bandi maga is szeretné felfedezni az 
élet napos oldalát, vágyja a derűt és 
tisztaságot, de sem lelkiállapota, sem 
az őt körülvevő világ és a ládákból ösz- 
szetákolt fekvőhelye nem teszi lehető
vé az ilyen irányú kibontakozást.

Szabadka után becskereki, majd 
zombori tárlatok következnek. Minde
nütt műpártolók figyelme kíséri, új is
meretségek, új, tartós barátságok és 
múló szerelmek születnek.

Hangya Bandi már nemcsak Sza
badkáé, egész Vajdaság figyeli életút
ját; a munkásmozgalom, a haladó m a
gyarság egésze is szívesen vallja magáé
nak. Rajzai megjelennek a Híd olda
lain, illusztrálja a Híd kiadványait, ha
ladó szellemű költők és prózaírók 
könyveihez címlapokat tervez.

1938-ban örömmel tesz eleget a Nép
kör meghívásának, és a vajdasági m a
gyar képzőművészekkel együtt kiállítja



néhány művét. Ezen a manifesztáció- 
szerű találkozón egy kiváló portréval 
kelt feltűnést. »Flamm újságíró port
réja« új oldaláról m utatja be a mű
vészt, aki talán éppen ezzel a képpel 
bizonyítja legjobban: nem múltak el 
eredmény nélkül a belgrádi esztendők. 
Minthogy indokolt párhuzamot húzni a 
szegénytemetés és a belgrádi kutyás 
hölgy között — talán érdemes megem
líteni azt a nagy minőségi ugrást, amit 
az újságíró portréja jelentett az írásom 
elején említett, ösztönösen festett, nagy 
női arcképpel szemben.

A nagy ecsetvonásokkal, szabad vo
nalvezetéssel megfestett képmás, nyu
galmas mozdulatával, kitűnő lélek- és 
jellemábrázolásával Hangya legjobb 
munkái közé tartozik. Ezzel a vászon
nal már akkor bebizonyította, hogy 
nemcsak a figurális kompozíció, hanem 
a portréfestés hivatott művelői között 
is megállja helyét.

Édesanyám portréját is ezekben az 
években kezdte festeni. A készülő ké
pet sokan megcsodálták, m ert realitása 
mellett is olyan vonásokat hozott fel
színre, melyeket — a divatos áram la
tok híveinek nézeteivel ellentétben — 
egyetlen fotokamera sem örökíthet meg. 
A képet — sajnos — sohasem fejezte 
be: modelljét és a vásznat egyaránt el
sodorta a háború dúlása.

A háborút megelőző években már 
alig van Vajdaságban műbarát, vagy 
képgyűjtő polgár, akinek nincs birto
kában Hangya-kép. Pedig azokban az 
években az ő képei sehogy sem illettek 
a kispolgári intérieurök nyugalmat erői



tető miliőjébe. Mikor a háború vihara 
és az utána következő évek kivándor
lásra késztették a képek birtokosainak 
jó részét, a Hangya-művek velük együtt 
szóródtak szét a világ négy tája f e l é . . .

Hangyára egyébként a szomszédos 
Magyarországon is felfigyeltek. Hogy 
szívesen vallották volna teljesen m a
gukénak, azt az bizonyítja, hogy a 
Horthy-diplomácia belgrádi képviselete 
dr. Deák León keresztül budapesti ösz
töndíjat ajánlott fel neki. A fiatal mű
vész azonban kereken elutasította ezt 
az ajánlatot.

Ugyanakkor gyakori zombori láto
gatásai alkalmával megismerkedik egy 
szerb tanárnővel, Dragana Pavloviótyal. 
A két magányos lelket nemcsak a sze
mélyes rokonszenv, de haladó világné
zetük is összeköti. Barátság, szerelem, 
majd házasság következik. Mindennek 
története azonban külön téma, melyről 
egyszer majd Hangya életregényének 
írója fog részletesen beszámolni.

Tény, hogy házasságuk már a há
borús felhők árnyékában jön létre, és 
amikor 1941-ben bevonul Bácskába a 
Horthy-szoldateszka, az ifjú házasok
nak el kell hagyniuk Zombort, Draga
na aktív részese a helyi mozgalomnak 
és ottmaradása veszélyeztette volna 
mindkettőjük szabadságát, de talán éle
tét is. Zomborból átmenetileg Hangya 
édesanyjánál húzódnak meg, majd né
hány hét múlva Herceg János író, kö
zös jóbarátjuk segítségével Budapestre 
költöznek.





N É G Y  S Z Ú K  E S Z T E N D Ő

Az 1933-as lelki válság, amelyről az 
előbbiekben megemlékeztem, nehéz 
m egpróbáltatásoknak tette ki Bandit, 
de festészetének kibontakozását nem 
gátolta, sőt, újabb élményekkel és is
meretekkel gazdagítva vészelte azt át. 
A háborús évek megpróbáltatásai azon
ban rányomták bélyegüket festői mun
kásságára; fejlődésében visszavetették 
és hosszú évek teltek el, míg pótol
hatta azt, amitől azok a súlyos napok 
megfosztották.

Hangya említette többször is, hogy a 
festőnek éppen oly edzésre van szük
sége, mint egy sportolónak. Ha huza
mosabb ideig nem gyakorol, elveszti 
formáját, képtelen értékes munkát vé
gezni. Márpedig a háború négy eszten
dejében mindennel inkább foglalkozha
tott, m int festészettel. Ezekre az évek
re visszatekintve inkább emberi, mint 
festői gyötrelmekről beszélhetek, mert 
az adott körülmények között a létfenn
tartás és az ellenállás gondjai kötik le 
minden energiáját, a művészi alkotás 
csak periférikus formában ju t kifeje
zésre.

Való igaz, hogy azokban az években 
festett néhány megrendelt portrét, ké
szített egynéhány fedőlaptervet Rejtő 
Jenő könyveihez, festett pár kisebb ké
pet és néha rajzolgatott is saját kedv
telésére, de mindezekből semmi sem 
tartozik Hangya Bandi széles művészi 
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Hangya Bandi nem bírt és nem akart 
beleolvadni a háborús Magyarország 
reakciós diktatúrában vergődő művészi 
életébe. Egy budai albérleti lakásban 
húzta meg magát egyetlen magyar szót 
nem ismerő feleségével, de még a fél
tés és életküzdelem komor atmoszférá
jában is volt ereje, hogy mások bajára 
gondoljon, nála nagyobb veszélynek ki
tett embereknek nyújtson segítséget.

Halálos ítéletek elől menekült moz
galmi embereknek nyújt átmeneti szál
lást, egymásról nem tudó mozgalmi il- 
legalistákat köt össze, s megadja nekik 
azt a segítséget, mely szerény erejéből 
telik.

Állást vállal a Kis Újságnál, mint 
csomagoló, és a nyomda pincéjében fi
zikai munkával keresi meg a legszűkö
sebb megélhetést biztosító filléreket. 
Nem keres módos pártfogókat, pedig 
megtehetné; nem próbálja aprópénzre 
váltani »ősmagyar« származását, pedig 
ez lenne a legkönnyebben járható út. 
Inkább tűr és robotol, esténként a 
moszkvai rádió híreit hallgatja, és bosz- 
szankodik, ha a frontjelentések helyett 
kolhozok gazdasági eredményeiről szá
mol be a magyar bemondó.

Szeretne részese lenni a nagy leszá
molásnak, körülményei azonban nem 
teszik lehetővé, hogy nagy dolgokat vi
gyen végbe. De az ellenség katonája 
sem akar lenni! Mindent megmozgat, 
mindent megpróbál, még az öncsonkí
tás súlyos szenvedést okozó kísérleté
től sem riad vissza, hogy ne kelljen fel- 
öltenie a békazöld uniformist.





Végül egy barlangkórház ápolója
ként összeszaggatott, szétlőtt ember- 
roncsok között kell dolgoznia, mert ez 
volt az egyetlen szalmaszál; az életet 
és ellenállást biztosító kiút. Mindehhez 
van ereje, pedig néhány évvel előbb 
még alig tudott megkapaszkodni az 
élet innenső oldalán. És látnia kellett, 
hogy tűnnek el a jóbarátok, az elvtár
sak, akiket támogatott, és akiktől az 
életben annyiszor erőt merített. Elbú
csúzik örökre a »nem árja« dr. Tábori
tól is, aki éveken át biztos támasza, 
atyai védelmezője volt. De mindent á t
vészel, mindent kibír és 1945 tavaszán, 
amikor a háború szörnyű orkánja el
vonul, Draganával együtt hazajön.

Már nem az ifjú Hangya Bandit lá t
ja viszont szülővárosa. Egy ráncos hom- 
lokú, megedzett, réveteg tekintetű érett 
férfi, Hangya András kísérli meg ú jra 
építeni életét.



ÉS A Z U T Á N .

Éppen vajdasági művészkörökben 
hallottam lekicsinylő nyilatkozatokat 
Hangya András szabadkai, közvetlen 
háború utáni működéséről. Ezek a vé
lemények egy félreértésből táplálkoz
nak: sokan úgy gondolják, hogy a mű
vész hűtlen lett palettájához, amikor a 
felszabadulást követő hónapokban az 
Agitprop szolgálatába állt és »alantas« 
munkával töltötte idejét.

A valóság azonban másképpen fest.
Hangya András, amint visszatért 

Budapestről, tudatosan és önkéntesen 
jelentkezett a Népfront agitációs és pro
pagandaosztályán, mert úgy vélte, hogy 
ezáltal tesz legjobb szolgálatot az új, 
épülő társadalom ügyének.

Az egykori proletárgyerek nem lá
tott semmi lealacsonyítót abban, hogy 
hatalmas panneau-kat rajzolt, melye
ken a munkások és parasztok szövetsé
gét, és az új szocialista társadalom cél
kitűzéseit propagálja.

Hangya — a fiatal Petrik Pállal 
együtt — természetesnek tartotta, hogy 
a k k o r  a főtéren felállított kétnyelvű 
faliújságot szerkessze és rajzolja. Ö 
csak azt folytatta, amit mint a proletá
rok festője elkezdett egy évtizeddel 
előbb.

Hangya András a terepi politikai 
munkát és parasztok közötti propagan
dát sem választotta el művészi egyéni
ségétől és ezen a legtermészetesebb 
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És valamiből természetesen élni is 
kellett, fizetést is kellett kapnia vala
kitől, mint ahogy csak művészi tevé
kenységből m a, huszonnégy esztendő 
múltával sem képes megélni.

Persze, ez a sokak által lebecsült 
»robot« sem tarto tt örökké, mert ugyan
azok, akik a propagandamunkához kö
tötték, — nemsokára — még ma is 
irigylésre méltó — műtermet bocsátot
tak rendelkezésére, melyben s a j á t  
festőikoláját nyithatta meg.

Kérdem: hány jugoszláv városban 
működött azokban a napokban h e l y i  
festőiskola?

Éredemes volt-e Hangyának abba a 
munkába fogni, és hálás-e érte az utó
kor?

Sáfrány Imre, Vinkler Imre és Pet
iik  Pál itt bontogatták szárnyaikat, de 
itt kapott avatott kéztől segítséget az 
idősebb Matija Vukovié és Iván Tik- 
vicki is.

Tudjuk, közülük néhányan önálló 
művészi egyéniséggé fejlődtek, szemlé
letük eltávolodott egykori mesterük fel
fogásaitól, de a tények tények m arad
tak: Hangya volt az, aki pályájukra in
dította őket.

A művész abban az időben hatalmas 
arcképek megfestésére kap megbízást 
a várostól, egyéb képein is a felszaba
dulás és az új társadalom iránti lelke
sedés tökröződik. De egyéni módján! 
Egy zászlók alatt felvonuló menetben 
például a tömeg élén mezítlábas figurák 
haladnak. Ezzel a képpel vett részt egy



zrenjanini tárlaton — és a mezítlábas 
emberek m iatt elmarasztaló kritikát ka
pott.

Háromévi aktív tevékenység után el
hagyja városát és Zágrábba költözik.

A horvát főváros akkor már ú jjá 
épített és szervezett kulturális gócpont, 
ahol az akadémia köré csoportosult fia
tal művészek megtalálhatják kibonta
kozási lehetőségüket. A felszabadult 
horvát főváros képe azonban sokban 
különbözik a mostanitól. Az ország 
nagy részéről betóduló munkások, le
szerelt harcosok és értelmiségiek hate- 
rogén nemzetiségi összetétele nagysze
rűen ellensúlyozta a háborús évek által 
kialakított frankista-soviniszta légkört 
és kitűnő olvasztókemencévé fejlesztet
te Zágrábot.

A nagy léptekkel fejlődő isparoso- 
dás még elősegítette ezt a pozitív irány
zatot és így a város — a »purgerek« 
egykori fellegvára magába fogadta a 
nemzetiségek gyermekeit is. Hangya, 
aki egyébként nehezen idomul idegen 
környezethez, viszonylag gyorsan beol
vad a város társadalmi és művészi éle
tébe. Az élénk képzőművészeti tevé
kenység termékeny hatást gyakorol a 
nagy terveket szövő fiatal festőre. Ba
rátokat, lakást talál, megismerkedik az 
akadémia munkájával, tevékenyen ki
veszi részét a művészek társadalmi, 
szervezeti és alkotó munkájából.

Ekkor éri el első háború utáni mű
vészi sikerét is. Részt vesz a polai tiszti
otthon freskópályázatán, és megnyeri 
az első díjat.



UN
IO

N 
RÉ

GI
ON

AL
E 

DES
 

ÁR
TS

 
PL

AS
TIQ

UE
S J—

C O
LU

I

o
3
CO

Z>
Q

zo
____ I

<
CO

z
o
_ i
<
CO
c
e
| \
CM

<
_J

LU
h-
z
LU
(0
VLLI
CL

Q

LU 
>  
<  __i
GO
O
O
=>o
> -
LU
z
c * .LU
Q

O
2

LU
OĆ
Z>
I—
z
LU
Q _

LY
O

N
 

19
54



r  05 ü r< d v 
x - 5 . £  
i  — i- 
g  C  4) '<US « C  C  CŰ_ 4) :■
*• a * -0<u u

~0  CJ)_o 4>
J) O  L

Eí űoí'<L> 1/1 J-
l j  ' '°  £ u <U - V< c É: £“J E o 2 
, o ° ^
. 3 <U ö
= < g C S -o J <üi/i < XJ cu c
■5 o -o
*- o  „ r  4)ü-lrt y  Ol

■ * § H  -  2 °  °
O ) 4> o  ^
o  g  —' <U LU ^  .

^ g - ' 0."0. e x ?Sí ̂  u £ 2 3
15 g>3 ^  | ^  |OfN a Ol ÜJ OĆ
1 2 1 =  ü g r *. -a) <u 2: ÍZ; —
S S ̂  ̂  t  ® ?£
2-c'S 2 < O C
^  .y «Ö c £<u §“ ‘Ö5 c*
c ; ! ^ 0: 9
§ 'O o ö
o ~  io 2?

$ <  o  Co £ í :-e *>
n í  o ° í
5  « “ 2 £
© .« £ v, >7  c "  Jjo

8 * S -0 * 0  Oü 2 «?_  - e . n o> u o  c  c O ^ g cO « S c .SíZ  |  <  „ cü
Ül 5  • '°  oJr o-o*a —
N f  E& Í
g  ! * &
m  a xO  «oü_ uu

V ‘0<A-O 0)
w J 2 t
r  J? o 
- ? * 1?
Š § £O U D<u cű ~CÜ o
£  w 4>
- S ^ -o  
<u .Sí «
^ 'U ™^  -O ?T3 a °o S £

< í  I  

-sf-s 
II!
l i *
T i S -8
" U 5_  — C ^  x05 C5 Öí ^  »
- - a -  O  ,C ,o co I  _ Ü ^  £3vű a, LU £
• - ' S  ~  Z  ©-O — 'O 3  —kavo UJO
c n -o ^  “ *

5  '5 -gu o ^  a »- - m -Q kj
» á l
C  o  O  a <u ■£> x> a_ ^
rí ü  
S - O  4)■> ö> "O

cđ 'P  S o
rz* o — & s- ^  u &
■° M O U 

u -2
^  K = -  — w o  c

ü  z t ^ -
5 »&<  o jI v o cűN

£ S 
§>8 
N &
-O  CL 

<U-g

O
UJ 2

• r
o  °05 Q.
—  4)
c -o
0) 4)

-5.E ■- 0)

,o o>

<  Q. 5
§■« O0 XI x  0°
4) <U ^
CO UJ £

-  o> - y  í

I r 3  l g  O
«-o ü|-; žž 1
E  *4Í -  <  £2E — LU O ^  o:^  O Q  t- ^  -
o ?  ■ 5

-  o
t  <-Q O Pf2H> £

o |  ONI i/5 °-
v

.
1 s c jg'S J  S £■=— Q <ü

tj S 'O * -

JC -g -c ü
•  2  . y  4)O cd c t: w o _2 o 
Z N 5 E  
< 'ö 'ö lg
S zB'l 
C  §  o 
III ~

Z  c  ■£a> ~o



A kisméretű vázlat, mely elnyerte a 
zsűri tetszését, egy partra szállt parti
zán tengerészosztagot ábrázolt, amely a 
haj ócskája mellé sereglett embereket 
buzdítja harcra. A kitűzött díjat meg
kapja Hangya, a kivitelezés azonban 
anyagi akadályokba ütközik és elma
rad. De a kollégák felfigyelnek rá, és 
együttes vállalkozásokat ajánlanak fel 
neki, melyek közül néhányat elfogad. 
Főleg nagyméretű zgraffittók kivitele
zése, majd közös kiállítások jelzik az 
együttes munka eredményét.

Hangya a háború előtt nem fejezte 
be tanulmányait. Dobrović nem élte túl 
a fasiszta pusztítást, a belgrádi iskola 
ezért nem vonzotta többé. Most alka
lom nyílt tanulm ányainak folytatására, 
és így a zágrábi Szépművészeti Akadé
miára iratkozott be. Igaz, ő nem érezte 
az iskolai képzés szükségességét, de már 
rég mögötte volt az idő, amikor vállalta 
az »őstehetség« jelzőjét. Mégis egyen
rangúnak akarta magát tudni ezen a 
téren is, szükség volt az iratra, mely 
akadémiai képzettségét igazolja.

Ljubo Babió tanítványa lett, akinek 
művészetét és pedagógiai ráterm ettsé
gét nagyra becsülte. De jellemző, hogy 
ugyanez a Babió professzor hasonló tisz
telettel viseltetett Hangya iránt és 
egyetlen esetben sem korrigálta mun
káit. Nyilvánosan kijelentette, hogy 
»Hangyának nincs szüksége az ő se
gítségére«. Ennél nagyobb elismerést 
alig kaphatott egy tanítvány.

Az akadémia mégis segített! Bizton
ságot és önbizalmat kölcsönzött a saját 
m unkájával sohasem elégedett, önma



gát mindig szigorú szemmel bíráló fes
tőnek! És hogy mégsem a papír volt a 
lényeg, legjobban bizonyítja az, hogy 
Hangya el sem ment a diplomájáért, 
miután abszolvált, nem íratta alá in
dexét egy elméleti tanárjával, akivel 
összekülönbözött — de a tanár egy na
pon műtermében kereste őt fel és hosz- 
szas beszélgetés után,csak úgy mellé
kesen, elkérte az indexét és aláírva 
nyújtotta át neki.

Ez a tanár, Andro-Vid Mihičić írt 
aztán tanulmánynak beillő előszót a 
Fórum által kiadott mappájához. Ebben 
a következőket mondja:

»Művészetében mindenki azt a lé
nyeget építi be, amit magában hord: 
Pascin morbidságát, Picasso romboló 
szkepszisét és picadori arroganciáját, 
Angelico tisztaságát, Vidović muzikali
tását, Hartung természetes szűkszavú
ságát, Hangya megejtő szerénységét. 
Mindannyian korunk szavával, érzel
meik intenzitásával, valamint tanulm á
nyaik és munkájuk által szerzett esz
közökkel élnek.

Hangya szegénységben született, nyo
morban nevelkedett. Volt minden: ma 
festő. A festői tudást a vehemens Petar 
Dobrovié iskolájában tanulta és a zág
rábi akadémián fejezte be. De a legmé
lyebb szondát a művészet ismeretlenjé
be és nagyságába, magányban dolgozva 
és önmaga elmélyítésével eresztette le.«

Mihičić tanár tanulmány-előszavával 
(melyre még visszatérek) bizonyítja, 
hogy az idegen festőt nemcsak elfogad
ta és tisztelte, hanem egyéniségének is



mélyére tudott nézni, és ezáltal elem
zése jelentőségében messze túlnő az 
akadémiai pedagógus véleményén.

Hangya tehát beépül Zágráb életébe, 
vásznain és rajzain motívumként meg
jelenik a horvát főváros utcája, a pá
lyaudvar, a zsibongó piac, a kocsmák 
és parkok — csakhogy ritkán áll meg a 
tárgyaknál elszigetelten; az ő vászna, 
vázlata mindig emberekkel népesedik 
be, emberek visznek mozgást és életet 
a térbe.

És éppen ezek az emberek mutatják, 
hogy a művész lelkileg egy pillanatra 
sem szakad el szűkebb hazájától: Bács
ka kis városaitól és főleg Szabadkától. 
A parkban pihenő emberek, a piaci áru 
sok, a vonatra várakozók csaknem egy
től egyig a régi táj jellemvonásának 
hordozói. Még egyik kedvenc motívu
mának, az aszfaltozó munkásoknak a 
figurái is a Szentháromság szoborcso
port környékéről és a Jaszibaráról szár
maznak. Herceg János írta valahol, hogy 
senki sem rajzolta meg oly hitelesen a 
bácskai embert, mint Hangya Bandi. És 
ezt akkor mondta, amikor már Hangya 
hosszú éveken át Zágrábban élt és dol
gozott.

»Hangya az egyetlen igazi, nagy pro
letárművészünk« — jelentette ki több
ször is Milán Konjovié, pedig akkor 
már Hangya mögött volt a zágrábi aka
démia.

Mindez csak látszólagos ellentmon
dás, lényegében csak a valóságot tük
rözi, azt, hogy Hangya András mind
máig vajdasági művész maradt, az élete



végéig függetlenül akaratától és lak
helyétől az fog maradni. Igaz, egy nem
régen megjelent újvidéki kiadványban 
mellőzték a nevét, kihagyták a vajda
sági festők névsorából, de ez művészi 
értékén semmit nem változtat. Hangya 
tőlünk indult és a miénk is maradt. 
Annál is inkább, m ert a zágrábi »idill«
— így kell neveznem — viszonylag rö
vid ideig tartott. Az akadémia, az elis
merések, az ULUH-ban betöltött szere
pe és a kollegák közötti egyenjogúsága 
csak átmeneti volt. Ezt az átmeneti jel
leget mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy egyik képe a Modern galériában 
Hegedušić, Gliha és más mesterek tá r
saságában kapott helyet, de egy napon
— nem tudni mikor — lekerült a fal
ról. Pedig ezt megelőzően, jugoszláv 
mesterek reprezentatív külföldi kiállí
tásain is néhányszor, a legjelesebb mű
vészek társaságában találkoztunk vele.

1954-ben Lyonban Gliha, Graovac és 
Gvozdenović mellett képviseli Jugoszlá
via modern képzőművészetét.

1955-ben a korszerű jugoszláv kép
zőművészetet ismertető svájci kiállítá
son a zsűri hatvan alkotást válogatott 
össze, ezek között Hangya egyik fest
ményét, olyan ismert alkotók között, 
mint például Konjović, Lubarda, Milu- 
nović, Milosavljević és mások.

De Hangya András műve 1956-ban 
a Londonban rendezett jugoszláv mo- 
der képzőművészet reprezentatív tá rla 
tán is jelen van.

39
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M A G Á N Y

Mikor kezdődött a mellőzés korsza
ka, mivel is érdemelte ki a már régen 
rázúdult magányt?

Talán ott kezdődött, amikor a szo
cialista realizmus elleni küzdelem vá
kuumot idézett elő a jugoszláv képző
művészet fejlődésében. Elvetettek va
lamit, ami rossz volt, és az idő lassú 
mozdulása nem tette lehetővé, hogy he
lyébe mindjárt, valami jobbat terem t
senek.

Megkezdődött az útkeresés, a tapo- 
gatódzás, a kísérletezések korszaka.
Persze mindez nem történhetett elszi
getelten, Európa ott volt egy lépésnyi
re, és a világ is mind közelebb került.

És m ert Európában már tért hódított 
a modernista újjászületés, a realizmus 
tagadása, a formabontás orkánszerű ro
hama — ez az áram lat behatolt a vá
kuumos térségbe, és megkezdődött a 
realizmus minden válfajának háttérbe 
szorítása, mellőzése.

Az új irányzat nagy lépésekkel hó
dította meg a szinte védtelen képzőmű
vészeti életet, a teoretikusok jó része 
kedvező szeleket szimatolt és gyorsan 
átállt. Tekintélyes egyéniségek, akik 
tegnap körömszakadtáig védték a szo
cialista realizmus minden hibáját, egy
szeriben a modernizmus zászlóhordozói 
lettek, és elfelejtették tegnapi állás
pontjukat.

A képzőművészek egy része is az 
»új« szelekbe fogta vitorláit, és egy na- 42



pon az ismert belgrádi realista festő, 
számos tájkép, portré és figurális kom
pozíció alkotója külöföldi (értsd: nyu
gati) kitüntetésben részesült. Természe
tesen saját énjétől távolálló, modernis
ta alkotásért.

És Zágráb? A folyamat itt is olyan 
volt, mint országszerte. Gliha kőfalakat 
kezdett festeni és mást nem is csinált. 
Gromače I., Gromače II., III., IV., stb. 
stb. a végtelenségig. Csakhogy a képen 
mind kevesebb lett a kő, a fal vonala 
öncéllá alakult.

A zágrábi »dzsámin«, a népfölsza
badító háború múzeumának homlokza
tán Vojin Bakié alumíniumbádogból ki
vert két felismerhetetlen figurája je
lent meg.

A kicsik folytatták, ahogy a nagyok
tól látták. A realista művészet keretei 
szűkek lettek, mindenki újat, mindenki 
»eredetit« és »egyénit« akart egyszerre 
adni. A vásznakon festék helyett rongy
darabok, csontok, rozsdás vasdarabok, 
fényezett rézlemezek kapnak helyet.

Hangya zavartan állt a művészi ka
vargás kellős közepén — de csak mint 
ember. Amikor (az ő szavaival élve) az 
»absztrakció« már a realisták elleni bo
szorkányüldözéssé fajult, kénytelen volt 
visszavonulni minden nyilvános tevé
kenységtől, de befelé fordulva és ma
gára hagyatva festett. Méghozzá jobban, 
mint valaha! És éppen azzal a progresz- 
szíven felfogott és mély gyökerekből 
táplálkozó realizmussal, mint azelőtt.

Ebben a helyzetben is volt ereje, 
hogy másokért harcoljon. Míg a kollé



gák egy része és a kritikusok ignorálni 
próbálják személyét, ő egy elfelejtésre 
ítélt, mellőzött és nélkülözésben élő fes
tőért áll ki a nyilvánosság elé. 1956-ban 
a Magyar Szó hasábjain megjelenik 
»Oláh Sándor festőművész 50 éves mun
kássága« című hosszabb írása, melyben 
az idős és megrokkant művész életmű
vét méltatta. A drámai hangú cikk ria
dó és hitvallás, nyílt kiállás egy ügyért 
és egy emberért.

»Nem hihető, hogy Michelangelo a 
maga idejében valamilyen új korszerű
séggel volt te rh e lt---- « — írja Hangya,
miután röviden szólt Oláh Sándor fél 
évszázados alkotói munkásságáról. — 
»Van Gogh festészetét sem az újító tö
rekvések határozták meg, de szemmel 
is láthatóan egyedül csak az a törekvé
se, hogy sorsának meghatározottságát 
fejezze ki festészetével«.

»A korszerű képzőművészettel kap
csolatban felmerülő kérdések közt első
rendű az is, hogy vajon a humánus m ű
veltség szolgálatában áll-e ez csupán 
azzal, hogy az elfojtott ösztönök kiélé
sére alkalmas tevékenység? Mert erre 
enged következtetni az a nyilatkozat, 
amelyet a korszerűek egyik legnagyobb
ja tett a festészetével kapcsolatban. 
»Minden ok nélkül, szabadon és min
denkitől függetlenül azt, és úgy fest, 
ahogyan pillanatnyilag éppen eszébe 
jut.« Más szóval, a magukat korszerű
nek nevezett képzőművészek egy része 
megkísérelte azt tenni, amire egyedül 
csak a gyermeknek van lehetősége, a 
gyermeknek is csak abban a korában, 
amikor még az emberalkotta fogalmak



nem gátolják ösztöneit. Szabadon és 
mindentől független cselekvésre, a szó 
szoros értelmében, csak a gyermeknek 
van lehetősége csecsemő korában« — 
folytatja Hangya.

»Az okokat keresve, melyek előidéz
ték a korszerűek itt említett művésze
tének jellemzőségét, feltételezhető, hogy 
ez tudattalanul és igen komplikált úton 
olyan tevékenység, amely a felnőtt em
bernek alkalmat nyújt arra, hogy a lá t
ható világ nehézségei elől visszavágya
kozzék abba a múltba, midőn még »sza
badon, függetlenül és cél nélkül tevé
kenykedhetett« — fejezi be gondolatát, 
majd szinte Ars poetica-szerű kinjilat- 
koztatással folytatja:



»A civilizált, művelt ember, sajnos, 
igen sűrűn egészen pedáns és kifogás
talan »elméletekkel és ideálokkal« lep
lezi az ösztönei által diktált cselekede
tét. Az ártatlan művészi tevékenységtől 
nagyon eltérő, de annál frappánsabb 
példával igazolhatnánk ezt az állítást. 
Alig tizenegy néhány évvel ezelőtt a m ű
velt Európa közepében művelt ember
milliók haláltáborokat létesítettek, ahol 
ugyancsak művelt embermilliókat gyil
koltak le, részükre egészen elfogadható 
»elméletekkel« megokolva a tömeggyil
kosság szükségességét. Bízom benne, 
hogy nem érhet szemrehányás, ha nem 
érzek tekintélytiszteletet valami iránt 
csak azért, mert tömeg jelenség a m ű
velt Európában. A ma ötven éves em
ber gyermekkorában azt hallhatta, 
hogy az emberi műveltség kizárja a 
pusztító háborúk kitörését. Az utóbbi 
30 év meggyőzte a korunkbeli embert 
arról, hogy a civilizált és a művelt em
bert kísérő események másként tör
téntek«.

Végül visszatér tém ájának kiinduló
pontjára és a következőkkel zárja cik
két:

»Fiatalabb éveimben szűkös festé
szeti ismereteim m iatt magam is azok 
közé tartoztam, akik nem ismerhették 
Oláh igazi festői értékét. Olasz és fran 
ciaországi képtárakban szerzett festésze
ti ismereteim bővülésével ma, húsz év 
után, Oláh Sándor arcképei előtt m úl
hatatlan csodálattal állok, mert azok a 
vajdasági festészet legméltóbb értékei 
közé tartoznak.«





Ezzel az írásával Hangya magára 
haragítja néhány kortársát — de eléri 
célját. Szabadkán ismét felfigyelnek 
Oláh Sándor műveire és tisztes kegydí
jat juttatnak az idős, rokkant művész
nek.

Az ellenállás, a saját egyéniségéért 
vívott közdelemben remekműveket al
kotott, melyek jelentőségükben el sem 
férnek egy ország határain belül. És 
mikor m ár Vajdaság felől, főleg az új 
központ felől, kikezdték kemény maga
tartása miatt, Párizsba utazott.

Nagy Ferenc — a 7 NAP akkori igaz
gatója — kezdeményezésére a Szabad
kán rendezett kiállítás jövedelme tette 
lehetővé ezt az utat. Párizst akarta lá t
ni, hogy tanuljon, hogy okuljon, hogy 
igazolja önmagát, vagy ha kell: bukjon. 
Párizsi tartózkodása kitűnő alkalmat 
nyújthatott volna a csendes átállásra is. 
Hiszen a modern képzőművészet köz
pontjának hatását senki sem tudja el
kerülni, ebben az esetben pedig Han
gyának is lehetősége nyílt, hogy a meg
tért fiú szerepét játszva csatlakozzon 
a kórushoz, melynek szava semmivel 
sem volt halkabb, vagy szerényebb igé
nyű az esztétikai bürokratizmus hang
jánál.

Milyen előnyös lett volna csatlakoz
ni azokhoz a művészekhez, akik teg
napjukat sutba dobva, letört ágacská
kat, köröcskéket vagy egyszerűen ta- 
siszta pacákat kezdtek festeni. Megte
hette volna annál is inkább, mert ezt 
megkísérelte egy európai szintű vajda
sági művész is, aki az absztrakt művé



szettel kacérkodva devalválni próbálta 
művészetét, hogy aztán rádöbbenjen a 
nagy hibára és visszalépjen.

Párizsban sokat látott Hangya And
rás és mindent a forrásnál, mindent ere
detiben. És ami elkápráztatta, az egye
dül a festők korlátlan mozgási szabad
sága volt. A rendőrök udvariassága több 
hatást gyakorolt rá, mint Picasso!

Persze, az impresszionisták remek
művei, az általa nagyrabecsült Cézanne 
képei, Goya mesterművei nem m arad
tak hatás nélkül. Csakhogy ezeknek a 
műveknek a csodálata a régi Hangyát 
vitték egy lépéssel előre!

A már előbb idézett Mihičić profesz- 
szor erről a tanulmányútról a követke
zőket írja: »Párizs, ez a nemzetközi P ar
nasszus és szemétdomb — sok mindent 
tá rt fel részére. Felkereste, hogy meg
tudja, mi korszerű, modern és haladó. 
De több jelszavat talált, mint igazságot. 
Nem vetette ki egyensúlyából az a fel
ismerés sem, hogy egy művész nemzet
közi reputációja a pénz nyomására és 
bankbetétjével párhuzamosan növek
szik. Csak megerősítette abban a meg
győződésében, hogy a művészetet nem 
dobpergés, hanem csendes kisugárzás 
jelzi. Ezzel a tudattal tért vissza Zág
rábba, szerényebbé válva, mint valaha 
is volt.«

A művész külföldi utazásait kísérq 
élmények természetesen műveiben — 
illetve motívumaiban is fennmaradnak. 
Mégis meg kell állapítani, Hangya pá
rizsi tartózkodását aránylag kevés vá
szon jelzi, azok sem tartoznak legjelen



tősebb alkotásai közé. Viszont egy olasz- 
országi útja rendkívül jelentős nyomo
kat hagyott. A velencei Szent Márk- 
templomról festett pasztellje a jugo
szláv képzőművészet legjobb alkotásai 
közé sorolható. Nemrégen még a sza
badkai Nova budućnost Bútorgyár igaz
gatói szobájában láttam  — és bár a 
kép a gyár jogos tulajdona, vélemé
nyem szerint valamelyik jelentősebb 
múzeum falán volna a helye.

Igen jellemző az ő lelkialkatára, 
hogy egy későbbi londoni tartózkodása 
sem ihlette nagyobb alkotásokra. Az an
gol fővárosban inkább az ottani élet 
sajátosságai és főleg a pszichoanalízis 
kimagasló egyéniségeivel kötött isme
retségek jelentették a nagy élményt. De 
a londoni útnak jelentős előzményei 
voltak, melyekről feltétlenül meg kell 
emlékezni.

A művész élettársa, Dragana már 
több, mint egy évtizede Londonban ta r
tózkodik, ahol az egykori tanárnő pszi- 
choteráperi képesítést nyert. Levelezé
seik alkalmával Hangya gyakran kül
dött Londonba kisebb méretű rajzokat, 
akvarell- és temperafestményeket. Az 
évek folyamán ezek a küldemények va
lóságos kollekcióvá gyarapodtak, me
lyet Dragana bemutatott néhány lon
doni képzőművészeti szakértőnek. A ké
pek nagy érdeklődést váltottak ki a m ű
vészet pártolói és a pszichológusok kö
rében egyaránt. V itathatatlan művészi 
értékük mellett ugyanis rendkívül ér
dekes lélektani szimbólumokat jelení
tettek meg.



Hangya rajzain ebben a korszakban 
jelentkeznek többek között a cirkuszi 
motívumok, bohócok, papagájok, légben 
lebegő bolondos csoportok, sötét vize
ken úszó bárkák, a sejtelmes tájak stb.

1962. decemberében az összegyűlt 
anyagot gondosan kiválogatják és het
venkét kisméretű képből álló kiállítást 
rendeznek a londoni Hampstead art 
Cellar helyiségeiben. A kiállítást egy 
kiváló szaktekintély, Adam Stokes, a 
Tate-galery igazgatója nyitotta meg. Az 
ő magyarázata található a kiállítás ka
talógusában is, melyben a szerinte túl- 
szerény Hangyát poétikus művészi egyé
niségnek nevezi, akinek képei nem m a
radhatnak a határon túl sem ismeret
lenek.

Ez volt egyébként Hangya András 
utolsó külföldi bemutatkozása, mert el
lentétben az 1954—56-os periódussal, 
amikor képei a jugoszláv művészet rep
rezentatív kiállításain is helyet kaptak, 
a moderneskedő irányzatok térhódítása 
után a teljes mellőzés ju t neki osztály
részül.

Csak szülővárosa (joggal nevezem 
így Szabadkát, akkor is, ha Moravicán 
látta meg a világot) adja meg neki azt 
az elismerést, amit föltétlenül megér
demelt. Egy gyűteményes kiállítása a l
kalmából 1965-ben megkapja a város 
Októberi-díját.

Szabadkán festi meg egyébként né
hány jelentősebb nagyméretű alkotását 
is: a társadalombiztosító intézet ta 
nácstermében három monumentális 
vásznából álló képsorozatát, melynek



főképe harcoló lovasokat, első mellék
képe hatalmas zöld mezőn dolgozó cso
portokat elevenít meg, második mellék
képe pedig a maradiság és a babona 
visszahúzó erejét ábrázolja. A három 
közül az utóbbi a legszuggesztívebb, be- 
fejezetlenségében is tökéletesen kom
ponált, jó felépítésű és hatásos mű. Még 
egy nagyméretű képet festett Szabad
kának, a Pannónia Grafikai Intézet elő
csarnokának falán elhelyezett vásznat, 
mely a tizenhatodik századbeli nyom
dának nyüzsgő életét és hangulatát mu
tatja  be sajátságos felfogásban.

Hangyának azonban nem igazi ele
me a monumentális festészet. Ezeket a 
képeket minden esetben rendelésre fes
tette. Alkotásuk közben sok gyötrelmet 
és tudat alatti ellenállást kellett leküz- 
denie, de csak az ilyen alkotások tud
ták rövidebb időre anyagilag egyen
súlyba hozni mindennapi életét.

És ha már itt tartunk, meg kell em
líteni, hogy Hangya festői tehetsége 
nem párosul jó üzleti érzékkel is. Na
gyon sok képet ajándékozott el külön
böző szívességek és kijárások ellenér
tékeként, ő maga talán egyetlen képét 
sem tudná értékesíteni, ha nem volná
nak szabadkai jóbarátai. íróemberek és 
közéleti munkások nyújtottak neki ezen 
a téren hathatós támogatást. Matija Po-
1 jakovié, Balint Vujkov, Kúti Gyula és 
néhány régi jóbarát pótolták azt az űrt, 
amit az ő visszahúzódó jelleme és a tá r
sadalom elmulasztott. Őszinte és meg
alkuvást nem tűrő kiállásukkal nem
csak a művész létét, de festői értékének 
adandó megbecsülést is tudatosítják a



város újonnan felcseperedett műpárto
lóinak körében.

Nem volna teljes a művészről alko
tott vázlat, ha nem emlékeznénk meg a 
festészetén kívül álló nagy elkötelezett
ségéről, a pszichológiáról. Tudjuk, hogy 
Hangya dr. Táborinál ismerkedett meg 
a lélektan titkaival. Saját tapasztalata 
által figyelte meg a pszichoanalízis 
módszereit. Tanulmányai és későbbi há
nyatott élete nem tette lehetővé, hogy 
behatóbban foglalkozzon ezzel a kor-



szerű tudománnyal, de amikor ránehe
zedett a zágrábi műterem nyomasztó 
magánya, amikor úgy érezte, hogy nem
csak testileg, de lelkileg is egyedül m a
radt, — hű, emberközelséget pótló ku
tyája társaságában a könyvhöz nyúlt, 
azokhoz a könyvekhez, melyek az em
beri lélek és tudatalatti világ titkait 
igyekeztek megmagyarázni.

Életének egy korszakában jobban 
érdekelte a pszichoanalízis tudománya, 
mint maga a festészet, mely nemcsak 
örömet, de kétségeket és válságos csa
lódásokat is bőven termett.

Ebben az időben nehezen lehetett 
Hangya-képhez jutni, ebben a korszak
ban, mely napjainkig érezteti hatását, a 
művésszel inkább a lélektanról, mint a 
festészetről lehetett beszélni, amit ő az
zal okolt meg, hogy a művészeti tevé
kenység értéke és értelme elválasztha
tatlan a lelkiélet történéseitől. Ez a 
helyzet nemcsak festészetére, de egész 
emberi m agatartására is kihatott. A sok 
csalódás és magány, az új ismeretek 
utáni kutatás Hangyából, a festőből 
életének egy darabját tépte ki.

Ö, aki valamikor teljes erőbevetés
sel vállalta a társadalmi munka min
den feladatát, úgy rémlik, mintha em
berkerülő remeteként élne műtermé
ben. Pedig még sok, nagyon sok kép 
fekszik benne kibányászatlanul, van 
még mondanivalója bőven, és reméljük, 
hogy új alkotásokkal áll még elénk.

De meg kell mondanom: az ő művé
szi opusa már ma is teljes és kerek 
egész. A Tuba utcától, a csillagos hóm-



lokú fűszeresinastól eljutott arra a pont
ra, melyre tehetsége predesztinálta. Ha 
egy hatalmas teremben összehordanák 
életművének csak legjavát, csodálattal 
és meglepődve állnának meg előtte azok 
is, akik úgy gondolják, jól ismerik al
kotásait. A képek százai között sok 
olyant fedeznének fel (minden korszak
ból!), mely tiszteletet, megbecsülést ér
demel — európai szinten. Ügy érzem, 
ezt most, a még alkotó és élő Hangyá
nak kell elismernünk.

Most, hogy írásom végéhez értem, 
ülök íróasztalom előtt és töprengek. Vá
laszt adtam -e ebben az írásban arra a 
feszegetett kérdésre is, hogy korszerű 
művész-e Hangya András? Hátranézek 
egy falon függő, üvegre festett képre, 
nézem sejtelmes árnyait, szabadon le
begő figuráit, a kompozíció egységét. 
Aztán a 7 NAP szerkesztőségének fa
lán látott könyöklő férfifigurára távo
lodik gondolatom, onnan egy magánla
kás falán függő bámulatos pasztellre, 
majd egy ismeretlen tulajdonban levő 
zágrábi óvárosi utcarészlet színeit idé
zem magam e lé . . .  és a felelet magától 
adódik: igen.

Az asztalomon fekszik a művész egy 
1969. augusztusának végén keltezett le
vele, melyből a következő gondolatokat 
idézem: ». .. eddig azt akartam  festeni 
valamilyen ún. átérzéssel, amit láttam. 
Ma már más szándékkal foglalkoztat a 
munka. Az ami látható, azt kreatív 
projekcióval szeretném ábrázolni, a 
szemmel láthatót alkalomnak használni 
arra, hogy a hangsúly az érzelmi té-



nyező legyen ...........nem olyan eltérés
ről spekulálok, aminek semmi köze az 
eddigi koncepciómhoz, de mégis más, 
mint amit eddig csináltam«.

Hangya András tehát ma is tépelő- 
dő, új utakat kereső művész, aki alkotó 
egyéniségét, festői meglátását sohasem 
tekinti véglegesnek, befejezettnek — de 
múltját, festői opusát mégsem áldozza 
fel az álkorszerűség, a divatosság kétes 
értékeiért.

Miért ne hívnám végül is segítségül 
Andro-Vid Mihičićet: »Az anarchikus 
Dada még mindig él és új leszármazot
takat szerez az új »izmusokban«. Han
gya ismeri mindezeket. Szembeállt ve
lük Párizsban és idehaza, de elvetette 
őket, m ert műveikben és doktrínájuk
ban nem találta meg az ember tiszte
letét«.

Igen, az ember tisztelete állt mindig 
Hangya művészetének középpontjában. 
Ezért lett műve is tiszteletre méltó és 
tartós értékű.
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K É P E K  J E G Y Z É K E

Muzsikusok, tus 10. oldal

Találkozás, tollrajz 18. oldal

Ember a kutyával, tollrajz 21. oldal

Munkás, tus 26. oldal

Londoni utca, tollrajz 29. oldal

Fegyveresek, tollrajz 30. oldal

Siratok, tus 45. oldal

A Temze partján, tollrajz 47. oldal

Lovasok, tus 53. oldal

Bolyongás, tollrajz 57. oldal
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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:
ÜJ 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 1 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)
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E l ő k é s z ü l e t b e n  :

G a r a y Béla:
A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(Önéletrajz)

B a r a n y i  Károly:
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(Önéletrajz)

P e t k o v i c s  K álm án:
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- 
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