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Oláh Sándor nemcsak 
minden idők egyik leg
jobb szabadkai festője: 
a vajdasági képzőművé
szek klasszikusai közé 
tartozik, Aksentije Ma
ródié, Uroš Predić és a 
többi realista mester 
utódja. Ezért az Életjel 
szerkesztősége régi adós
ságát törleszti ennek a 
könyvnek a megjelente
tésével, hiszen a többi je
lentős, itt élt vagy innen 
elszármazott művészt: 
Almási Gábort, Balázs G. 
Árpádot, Baranyi Ká
rolyt, Farkas Bélát és 
Hangya Andrást már be
mutatta róluk írt kismo- 
nográfia vagy önéletraj
zuk kiadásával. Oláh 
Sándor születésének cen
tenáriuma és halálának 
huszadik évfordulója jó  
alkalomnak kínálkozott 
arra, hogy pótolja mu
lasztását.

Erre legalkalmasabb
nak Gajdos Tibor műve, 
az első teljességre törek
vő Oláh-pályakép bizo
nyult. Egyrészt azért, 
mert több ismeretlen le
véltári irat és életrajzi 
adat, elfeledett újság
cikk és kritika segítségé
vel részletesen feldolgoz-
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Ez a könyv háromszáz számozott példány
ban készült a szerző aláírásával Oláh Sán
dor születésének századik évfordulójára.

szám

A Tartományi Oktatás- és Művelődésügyi Bizottság 
413-583/1986. IX . 16. sz. alatti véleményezése alap
ján mentes az általános forgalmi adó alól.
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ELŐSZÓ HELYETT

Oláh Sándor festőművész már hosszú, 
hat évtizedes működési pályája folyamán a 
vajdasági képzőművészet klasszikusainak 
sorába emelkedett. Legjobb éveiben alko
tott művei alapján Aksentije Maródié, 
Uroš Predié és a hozzájuk hasonló rangú 
realista mesterek utódjának, az e talajon 
fölemelkedett egyéniségek által megterem
tett hagyományok letéteményesének te
kinthetjük még akkor is, ha tudjuk, hogy 
személy szerint nem állhatott semmilyen 
kapcsolatban ezekkel a kiválóságokkal. A 
budapesti és müncheni iskolák neves pe
dagógusai által útjára bocsátva, hírneves 
művésztelepek légkörének tapasztalataival 
gazdagodva építette ki sajátosan oláhos 
festői arculatát, melyre a kortárs kritika 
az első lépéseitől kezdve fölfigyeilt. E fi
gyelemnek köszönhető, hogy munkásságá
nak eredményeit folyamatosan kísérte a 
sajtó, mely hosszú időn át a legkedvezőbb 
hangú ismertetőket és riportokat közölte 
Oláh Sándorról. Csak életpályájának alko
nyán változott meg a hang, amikor is 
meg kellett ismernie a meg nem értés, az 
elhallgatás és a lebecsülés keserű érzé
sét.



Ezzel együtt Oláh Sándor egy egész kö
tetre való sajtóban részesült, művészi egyé
niségét és pályafutását átfogóan ismertető 
mű azonban élete folyamán nem jelent 
meg. E könyv szerzője is csak jóval a 
festő halála után tett kísérletet egy ilyen 
munka megírására. A festő születésének 
századik, halálának huszadik évfordulója 
pedig kellő alkalmat nyújtott az Élet jel 
szerkesztőségének, hogy ezt az írást könyv 
alakban is megjelentesse.
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VISSZAPILLANTÁS A HOMÁLYBÓL

Ült a nagy ablakhoz közel állított ké
nyelmes széken, vékony nyakát egészen 
előretolta, hogy orra majdnem az üveg
táblát érintette, és hunyorgó tekintetét a 
szemközti gimnázium épületének piszkos
sárga falára meg a fölötte húzódó kékes 
égcsíkra szegezte. Részleteket nem észlelt, 
azokat mégis odaképzelte az épület nagy 
síkjára, de az ablak alatti fák zöldbe hajló 
lombjait már konkrétabban vizsgálhatta 
örökké színeket kutató, a végső homályig 
figyelő két beesett szeme. Sütött a nap! 
Az utcát beragyogó fény feltárta előtte kis 
világának minden zugát. A parkoló autó
kat, a házat megremegtető nagy társas
gépkocsit, a parkot szegélyező zöld ös
vényt és a padokat, melyeken most szá
mára födismerhetetlen alakok foglaltak he
lyet. Milyen mozgalmas lett ez a Petőfi 
Sándor utca, mennyi ismeretlen ember, 
száguldó autó népesíti be reggeltől estig 
a járda és a kocsiút aszfaltját, a keskeny 
kavicsos parkot. Érzi, hogy alatta minden 
él, lüktet, mozog, csak ő ül szinte szobor
rá merevedve, llebilincselve a kipárnázott 
széken.

Valamikor izgatta, zavarta volna ez a 
nagy sürgés-forgás, de most ez az egyetlen



élménye, a vékony dongájú híd ahhoz a 
világhoz, melyhez, úgy érzi, már alig tar
tozik. A fény lassan eltűnik, talán felhő 
takarja el, de lehet, hogy a magas épület 
mögé bukott a tavaszi nap. A kis vüág 
összefolyik, a színek mind kivehetetleneb- 
bek lesznek, az amúgy is bizonytalan for
mák, vonalak elmosódnak.

Lehunyja szemét. így cselekszik min
dig, ha a látható, valós kép elhomályosul. 
Leeresztett szemhéja mögött éppen úgy 
látja elképzelt, színpompás világát, mint 
a fiatalok, mint a jó szeműek, akár festők 
vagy suszterlegények. A lehunyt szem vilá
ga színesebb és gazdagabb — a képzelet 
villámgyorsan alakítja, változtatja, variál
ja a fölbukkanó formákat és képeket. Az 
agyban raktározott képemlékek sokasága 
fölmerül és alázuhan, és némelyiket, ha 
nagyon akarja, tartósabban is rögzíteni 
képes.

Mostanában gyermekéveinek emlékké
pei bukkannak föl leggyakrabban. Az apa, 
az anya és a testvérek alakjai kavarognak 
a szemhéja mögött, villanásnyi időre kiraj
zolódnak, majd ismét szétesnek, hogy ké
sőbb határozott körvonalakkal, színekben 
álljanak össze, családi tabló vagy egy mély
re merült jelenet emlékének hiteles idé
zéseként.

A Novák-ház nagy, kertes udvara. A 
rejtelmes bokrok, melyek elrejtik őt test
vérei és a pajtások szemei elől, amikor 
belefeledkeznek a rabló-zsandár játék iz
galmába. A fákról fölröppennek az ijedt 
verebek és elárulják rejtekhelyét. Ártal
matlan csiripelésük vijjogásként bántja a 
fülét, alig hallható szárnycsapkodásukat



a közeli vasút sínpárjairól visszaverődő 
mozdonykerekek csattogásainak erejével 
azonosítja. Milyen szép is volt mindent 
meghallani, mindent ilátni... Látni anél
kül, hogy őt magát valaki is észrevenné. 
Ez volt a legnagyobb élmény — a feszült
ség, mely átjárta egész szervezetét, a szí
vének dobbanása, mely szinte dobolásnak 
tűnt, s elnyomta az udvar és a környék 
minden más zaját.

Csintailan volt, igen, ezt annyi év után 
is határozottan állíthatja, sőt, néha talán 
vásott is. Igazi gyerek volt, fiúgyerek a 
javából, a játékban mindig a legmerészebb, 
aki ott is és akkor is csínytevéseken tör
te a fejét, ahol és amikor annak más 
gyerek, de különösen a felnőttek nem lát
ták helyét.

Szemhéja kissé felemelkedett. Keskeny 
nyíláson át észlelte, hogy ismét süt a nap, 
de egy felhő rövidesen fátyolt húzott az 
ablak mögötti képre és ő megint csak 
lecsukta szemét, hogy miként előtte is, 
belülről nézze a ma valóságától nagyon 
távoli, de mégis kedves világot, melyben 
most mindig felhőtlen volt az ég, a kék 
é g ... a kék, szívet melengető, végtelen 
világűri tenger.

Hát a csúzlit azt nagyon kedvelte, és 
sohasem kapta testvéreitől vagy játszópaj
tásaitól készen, hanem maga csinálta, mint 
játékai nagyobb részét. Eleinte csak a fák 
lombjai között megbúvó madarakat vette 
célba, de később nem elégedett meg ezzel 
a túlságosan könnyűnek tetsző passzióval
— röptében célozta meg a verebeket meg 
a szomszédságból föl-fölröppenő galambo
kat. Egy galambot, jól emlékszik, gatyás



fajta volt, meg is sebesített, az házuk te
tejére szállt le, és ő fölmászott érte, édes
anyja nagy rémületére. Ebből azonban na
gyobb baj nem keletkezett, mert szigorú 
apja nem tudta meg az esetet. Ellenben 
amikor egy elvétett célzás után a csúzliból 
kiröppent kavics Mamuzsics ügyvédék ab
lakát zúzta be, kitört a botrány. Akkor 
ment először apja parancsára a nádpálcá
ért a Nőj esek fűszereshez, s azzal azután 
megkapta a jól kiérdemelt verést.

Mosolyog magában ... van is min moso
lyognia, mert a verés rajta ugyan nem 
sokat fogott. Hányszor feküdt hasmánt a 
székre, várva, hogy túl legyen a fenyítésen, 
amit játékaival és szórakozásaival járó 
szükséges rosszként könyvelt el akkori 
életbölcsességével. Mert ahogy nőtt és is
kolába került, egyre különb dolgokat eszelt 
ki. Egy könyvben fölfedezett korabeli rajz 
után elkészítette Teli Vilmos számszeríj- 
ját, a nyílvesszőt egy szurokba mártott, 
szeges végű tollal pótolta, és ezzel rémiszt
gette a gyerekeket meg a felnőtteket egya
ránt. Mert bizony az almát is elhelyezte a 
Kohn gyerek fejére, de ebben a bátor 
tettében már megakadályozta a szülői be
avatkozás.

Utána jött a Tűzijátékok kézikönyvének 
tanulmányozása. Hát ez bizony veszedel
mes vállalkozás volt. A maga szerkesztet
te béka-rakétához csak a puskaport vásá
rolta Rukavina üzletében, egyébként min
dent önállóan „házilag" csinált, szülei és 
a szomszédok nagy bosszúságára. A Stre- 
íitzkyéknél dolgozott egy fráulein, akit külö
nös örömmel ijesztgetett ezzel a lépcső
házban hatalmasat durranó szerkezettel —



mindaddig, míg Józsi öccse alaposan meg 
nem égette száját a kanóc fújása közben. 
Aztán az apai büntetés következtében jó 
ideig meg kellett elégednie karikás ostor 
csattogtatásával; ennek valóságos mestere 
volt. Na, a kerékpárt is ő ülte meg első
ként, néhány plezúr árán, de sebeit mint 
a vitézséggel járó áldozatot mutogatta a 
pajtásoknak és a testvéreinek. Sebeik 
ugyan azoknak is voltak, csak éppen a 
kerékpározásban maradtak el mögötte.

Egy újabb emlékkép felidézése közben 
ismét mosolyra húzódik vértelen ajka, ami
kor alsótestébe óles fájdalom nyilallik. A 
kép egyszeriben elröppen, arca megvonag- 
lik, teste görcsbe rándul. Aszkétikus feje 
csaknem plédbe csavart térdeit érinti. Fel
nyög, majd artikulátlan hangon motyog
ja: ,Aranka . . Aztán ismét nyöszörögve 
buggyan ki ajkán a néhány alig érthető 
szó: „Aranka ... a teát."

A fiatalasszony nemsokára megjelent, 
kezében a mindig készenlétben álló pohár 
kamillateával, és a beteg festő remegő 
kézzel nyúlt az ital után. „Majd én, Sanyi 
bácsi... és tessék lenyelni az orvosságot 
is.” Nehezen, de lenyelte a fájdalomcsil
lapítót, megköszönte és visszaroskadt előb
bi helyzetébe. A gyógytea kissé felfrissí
tette, a csillapító azonban lassan hatott. 
Igyekezett nem gondolni a fájdalmakra. 
Behunyt szeme mögé azonban nehezen tu
dott képeket varázsolni.

Jó ideig csak színes pontok, karikák 
és alaktalan foltok cikáztak szeme előtt 
nagy gyorsasággal. Végül mégis enyhült a 
fájdalom, gondolatai rendezettebbek let
tek, a kívánt kép is kezdett ismét össze
állni.



Az inasok... na azok még náluk is vá- 
sottabbak voltak. És jószerével erősebbek 
is. Hiszen akkortájt az elemi iskola máso
dik-harmadik osztályát járták, amazok 
meg tíz éven felüliek voltak mindahányan. 
És nem szerették az iskolásokat. Irigyek 
voltak, féltékenyek, vagy talán éppen a 
kissé jobb ruhájuk bőszí tette őket. Ke
gyetlenül verekedtek, annyi bizonyos. De 
azért csak végszükség esetén futamodtak 
meg, mert nem akartak gyávának mutat
kozni. Néha vér is folyt, kivált az ő vére, 
mert ő volt a legmakacsabb ellenálló. A 
feje búbját verték be egyszer. Ebcsont 
beforr, mondta az apja, látván sebeit, de 
a nádpálca akkor nem került elő. Mert 
akárhogyan volt is, azért az apja sajnálta, 
csak leplezte részvétét, most már tudja, 
akkor meg... á, dehogyis fogta fel a 
szülői magatartás rejtelmeit.

És később, a gimnáziumban, abban a 
régi városháza melletti rozoga épületben, 
ahol a szigorú Kosztolányi Árpád volt az 
úr és parancsoló, akitől mindenki tartott, 
sőt némelyik gyerek éppen rettegett... 
Meg a harcsabaj szú Csajkás tanár, aki a 
tudást meg a magaviseletet egyaránt meg
követelte. Hiába, nem fűlött a foga a ta
nuláshoz. A szertelen játék, a csatangolás 
jobban vonzotta a tankönyvnél, ami aztán 
az iskolai bizonyítványokon is alapos nyo
mot hagyott. És hiába volt ő már nagyfiú. 
Józsi öccsével együtt megkapta a „fej
adagját" a Nojcsek-féle nádpálcával. Meg 
aztán szabadszájúsága, az értelmetlen szi
gor és bigottság elleni lázongatása miatt 
sem igen marasztalták abban az intéz
ményben. A rajz csak a harmadik vagy ne
gyedik osztályban kezdte vonzani — az



viszont nem is szerepelt a tantárgyak kö
zött. Mondta is az öreg Kosztolányi jó 
apjának: „Ne kínozza, bíró uram, Sándor 
fiát, meg a tanári kart, adja mesterségre 
a gyereket. Mert értelmiségi úgysem lesz 
soha belőle. És nekem is könnyebb lesz a 
dolgom, ha egy ilyen gyerekkel kevesebb 
lesz az iskolámban/'

Na, hogy igazi enteUektüell sohasem 
lett belőle, annyi bizonyos. Fütyült a jó 
bizonyítványokra akkor, és most se becsü
li sokra a papírokat. A jó munkához, már
mint ahhoz, amihez kedve van ez ember
nek, nem kell sok papír... Csak adottság, 
szorgalom és sok-sok tapasztalat.

Adottság? Nem, a lakatos szakmához ép
pen nem vonzódott, jóllehet egyáltalán 
nem volt bánatos, amikor apja a nagy 
horderejű közlések alkalmával fölvett szi
gorú álarcával — mintha ítéletet mondott 
volna egy delikvens felett — kihirdette, 
hogy Deák lakatoshoz adja inasnak. „Hát 
aztán — gondolta akkor. — Majd én is 
verem az iskolásokat, mint a többiek te
szik ... és majd dolgozom is, attól nem 
dől össze a világ/' A könyveket — különö
sen a mennyiségtant — nagy élvezettel 
dobta a szemétdombra. Igen, az iskolapad
nak befellegzett.

Fölriadt, furcsa, meghatározatlan képe
ket látott, melyeknek nem volt semmi kö
zük emlékezéseihez. Aztán egy dörej, mely 
vagy annyira erős volt, hogy az ő alig hal
ló fülén keresztül is agyába hatolt, vagy
— ami valószínűbb — egy belső, álomból 
fakadó robaj ébresztette fel. Tehát el
aludt. Egyre gyakrabban történik meg ve
le, hogy egészen észrevétlenül tör rá az



álom. Észre sem veszi, és már nem a je
lenben, de nem is emlékvilágában él. Ha 
így jönne el az a pillanat, melyre már 
évek óta készül. Ha ilyen előzetes jelek 
nélkül következne b e ... akkor jöhetne 
minél előbb. Mert így, tehetetlenül, két 
legfontosabb érzékszervének csaknem tel
jes hiányában mit ér az élet? A csekély 
étkezés ... Az emlékezés ...

Igen, mielőtt elnyomta a rövid (vagy 
talán nem is olyan rövid?) álom, még 
gyermek volt, inaskorának emlékét élte 
á t ... A Deák-féle műhely, meg az első 
inaskodásával járó csíny tevések. Olyan 
éles fütyüléssel járta végig hazamenet a 
korzót, hogy a sétálókat, közöttük család
juk számos ismerősét, megbotránkoztatta. 
Édesapja belátta, hogy ez a város már 
szűk lett Sándor fia számára és merész 
lépésre határozta el magát. Egy barátja 
ajánlása alapján a távoli Korompa vas
gyárába szerződtette tanoncnak. Micsoda 
nagy élmény is volt a sok gép, az öntöde 
lángjai, az emberek nyüzsgése és a nagy 
zaj ... a nagy zaj ... mintha most is fü
lében dobolna a gőzkalapácsok dohogása, 
a láncok csörgése, a munka kezdetét és 
befejezését jelző éles sziréna.

Szerette azt a gyárat... lángjainak fé
nye most is szemhéja mögött világít. Meg 
aztán az ő ellátása nem ollyan volt, mint 
a többi inasé. Az igazgatónál szállásolták 
el, teljes ellátással — mint ahogy egy já
rásbíró gyerekének dukál. Űri család úri 
gyermeke... de mi is volt őbenne az úri 
gyerekből?

A korompai igazgató arcát sehogy sem 
tudja szemhéja mögé idézni... a háziasz-



szonyból is csak a nagy kontyba fonott 
haj rajzolódik ki. De az örökösen incsel
kedő kiscseléd, a ... a Zita arca, az ott van 
előtte... szőke haján fehér bóbita. A sze
me meg kék volt és mosolygós. Ha to
vább marad abban a házban, talán bele 
is szeret... mert már betöltötte a tizen
ötöt, majdnem legény volt, és magasra 
nőtt.

De a korompai vasgyár sem maradt 
tartósabb munkahelye. Az igazgató úgy vél
te, hogy túlságosan is ügyes ehhez a mun
kához. Meg aztán valószínűleg csak amo
lyan fegyelmező száműzetésnek tekintette 
ottani működését... pedig az apja komo
lyan gondolta, hogy Sándor fiából mester
embert, jó munkást farag. Aztán a gyáros 
ajánlatára mégis a budapesti Iparművé
szeti Főiskolába íratta.

Az öreg mester melle kissé fölemelke
dett. Mélyet sóhajtott, megmozdult a szé
ken. Kinyitotta szemét, visszatért az őt 
körülvevő valóságba. Minek folytassa az 
emlékezést? Hisz ez már terhes lenne szá
mára. Korompán úgyis véget értek a 
szép gyermekévek. És egyben arra az útra 
lépett, mely a festőművészet szép, na
gyon szép, de örök kétségekkel és kínok
kal! kikövezett pályájára vezetett.

ISKOLÁK ÉS TANULMÁNYOK

Oláh Sándor életének és munkásságá
nak történetét kezdhettük volna talán az
obiigát adatokkal: Született___stb. S ha
ez a kismonográfia mégis a művész gyer
mekkori emlékfoszlányainak felidézésével



kezdődik, ez nemcsak az ún. szabadkai 
műfaj iránti vonzalomból, de a szerzőnek 
abbód a felfogásából ered, hogy a művész
ember életében nem a dátumok és helyek, 
hanem az élet hajnalának mélyen és kitö
rölhetetlenül bevésődött élményei a lénye
gesek. Ami természetesen nem jelenti a 
száraz, kötelező adatok mellőzését.

Oláh Sándor 1886. november 5-én szü
letett Magyarcsékén az akkori Bihar me
gyében. Édesapja járásbíróként működött, 
de rangja nem jelentett a család számá
ra jólétet. Nagy család lévén Sándornak 
még négy testvére volt — a jövedelemből 
csak szűkösen élhettek, és csak az anya 
jó gazdálkodásának volt köszönhető, hogy 
úgy-ahogy leplezhették a tisztes szegény
séget. Ez a helyzet a későbbi időkben nagy
mértékben meghatározta Oláh Sándor 
sorsának alakulását is. Egyébként szüle
tésének helye nem hagyott semmilyen nyo
mot későbbi életén. Miveil még négyéves 
korában került el Szabadkára, a korai 
gyermekévek emlékeit teljesen kitörölte 
az idő. Gyermekkorának minden mozza
nata, ifjúságának és művészi indulásának 
minden gyökere Szabadkából ered; ezek 
a gyökerek azután oly mélyen ereszked
tek le ebbe a síksági talajba, hogy élete 
végéig nem szakadhatott ki belőle. Bihar 
megye tehát nem létezett az ő tudatos 
életében, csak Szabadka, az a város, mely 
életének minden sikerére és keserűségé
re, emelkedésére és boldogtalanságára ki
hatott. A színhely, mtíly csak a tanulmá
nyok idején és a háborús katonai kény
szer által változott.

Iskolai tanulmányai idején a város kép
zőművészeti élete nem volt olyan szerte



ágazó, hogy a gyermek Oláh Sándor föl
figyelhetett volna valamelyik ilyen irányú 
tevékenységet kifejtő egyén vagy csoport 
működésére. A gimnázium harmadik és 
negyedik osztályában a szabad rajzolás 
nem létezett mint tantárgy, így azokban a 
tulajdonképpen döntőnek számító években 
az iskolában sem kaphatott ösztönzést.

A negyedik osztályig kielégítő eredmé
nyeket ért el. Ekkor azonban végleg ki
fejezésre jutott a legracionálisabb tudo
mány, a mennyiségtan iránti ellenszenve. 
Nem értette, nem is igyekezett megérteni 
ezt a tantárgyat. A szabadkai főgimnázium 
1900—1901-es évkönyvének tanúsága sze
rint Oláh Sándor ev. ref. tanuló mennyi
ségtanból elégtelen osztályzatot kapott, és 
„A tanári testület értekezleti ítélete" alap
ján „javító vizsgára bocsáttatik". Az észre
vételek rovatának bejegyzéséből aztán 
megtudjuk, hogy „A mai napon tartott 
javító vizsgálaton a mennyiségtanból is
mét elégtelen tanjegyet érdemelve, osz
tályismétlésre utasíttatik".

A keltezés 1901. augusztus 30-a, aláírók 
pedig Kosztolányi Árpád igazgató és Pro- 
kesch Ignác, a mennyiségtan tanára.

így történt, hogy Oláh Ferenc törvény- 
széki bíró Sándor nevű fia az 1902—3. 
tanévben, a IV/B ismétlő diákja lett. De 
ebben az évben már megbirkózott ezzel a 
„kiállhatatlan" tantárggyal, jó eredményt 
ért el és „felsőbb osztályba léphet".

De nem lépett. Már a bukásos év nyá
ri szünetében Deák lakatosmesterhez utal
ja Sándort az apai szigor. S mint később 
kitűnik, nemcsak a szigor, hanem a gya
korlati gondolkodás és a kényszer. Ami



kor pedig az ismétlődő osztályt sikeresen 
befejezi, a nehezen féken tartható fiú nem 
folytathatja iskolai tanulmányait. Régi is
meretségek és barátságok fölelevenítése 
alapján apja a távoli Korompa (Krom- 
pachy) vasgyárába küldi fiát szakmai ta
nulás végett. Oláh Sándor — saját vissza
emlékezése és József öccse szerint is — 
szívesen és nagy kedvvel látott a mun
kához, és hogy a gyár igazgatójánál kapott 
elhelyezést, az csak könnyítette helyzetét. 
Nemsokára kitűnt jó minőségű kézi szer
számok készítésében és az igazgató úgy 
vélte, hogy a fiút érdemes lenne iparis
kolába küldeni, ahol a kovács- és lakatos
mesterségnél többre is vihetné. Apjával 
egyetértésben 1904-ben a Kassai Felsőipar
iskolába küldte Sándort, de az csupán 
egy esztendőt töltött ebben az intézmény
ben. Mert ez az a korszak, amikor az 
immár 18 éves fiatalemberben fölébred a 
művészet iránti vonzalom. A rajz és a fes
tészet most már előtérbe lép, a szakma 
iránti érdeklődés megcsappan. És ennél 
a pontnál meg kell állnunk, mert kisebb 
kitérőre kényszerülünk.

Az előbbi adatokból ugyanis kitűnik, 
hogy Oláh Sándor nem kizárólag polgári 
környezetben nevelkedett. Már gyermek
korában megismerte a fizikai munkát és 
életének egy szakaszát az ipari munkások 
között töltötte el. Sem tanulmányi idején, 
sem pedig családi környezetében nem is
merkedett meg a polgári jóléttel, később 
pedig a pályával járó kényszer sodorta a 
polgárság felé, melynek igényeit — ez majd 
a későbbiekből kitűnik — nem tudta és 
nem is akarta mindig kielégíteni.



De térjünk vissza Oláh tanulmányi 
éveire. Az 1905. év döntő fontosságú for
dulatot hoz. Egy év után megszakítja ipar
iskolai tanulmányait és beiratkozik a bu
dapesti Országos Magyar Királyi Minta- 
raj ziskoda és Tanárképző első osztályába, 
s ott Zemplényi Tivadar tanítványa llesz.

Oláh visszaemlékezéseiben ezt az isko
lát mint Képzőművészeti Főiskolát emlí
ti, de ez az 1871-ben alapított intézmény 
csak 1908-ban alakult a fent említett két, 
tulajdonképen külön működő iskoila egye
sítésével. Ez az időpont azonban éppen 
Oláh pesti tanulmányainak befejező éve 
volt. Zemplényi Tivadar (1864— 1917) sze
mélyében jó és alapos pedagógus kezé
be került a fiatal művésznövendék. Tőle 
tanulta meg az alapos munka tiszteletét. 
Ez a tanár oltotta bele a művészet iránti 
alázatosságot, és ő indította el a festészet 
nem mindig rózsákkal övezett pályájára.

Zemplényi maga is a pesti mintarajzis- 
kola tanítványa volt, később Münchenben 
folytatta tanulmányait. Az akadémia el
végzése után visszatért a fővárosba, ahol 
a későbbi főiskola egyik vezető tanára lett, 
de Nagybányán és Szolnokon is festett. 
Oláh Sándor nagyra becsülte tanárának 
képességeit, különösen szociális tartalmú, 
realista meglátású, figurális kompozícióit, 
melyek nem kis hatással voltak ifjúkori 
festészetére.

Egyik legrégibb, ismert, Budapesten 
festett olaj képe egy gázlámpa alatt álló 
utcalányt ábrázol. Ez a kartonra festett 
korai munkája még csak a kezdő Oláh 
szárnybontogatását bizonyítja, de a fes
ték pasztózus, vastag felrakása még jóval



később, müncheni tanulmányai idején is 
észlelhető. Ugyanakkor a rajz, melynek 
később oly kiváló mestere lesz, itt még 
bizonytalan, ami a következő évben, ere
detileg a Bácskai Hírlap tárcarovatában 
megjelent, A repülő Vucsidol című szati
rikus regényhez rajzolt illusztrációiban 
már kevésbé észlelhető. Ezek a rajzok 
már határozottabbak, a figurákat Oláh 
igyekszik egyetlen zárt vonallal körülha
tárolni. Igaz, míg egyik figurája egészen 
reális, a másik inkább karikatúraszerűen 
hat. íllusztrátori készsége azonban rend
kívül gyorsan fejlődik. Erről tanúskodnak 
az 1907-ben a Bácsmegyei Naplóban meg
jelent, Kosztolányi Dezsőt, Csáth Gézát és 
Somlyó Zoltánt ábrázoló nagyszerű ceru
zarajzai.

Oláh Ferenc törvényszéki bíró, öt gyer
mek apja, nem volt abban a helyzetben, 
hogy önnön erejéből iskoláztassa gyerme
keit. Ezért — kissé elkésve — 1906. már
cius 20-án saját kezűleg írt kérelemmel 
fordul Szabadka városi tanácsához, s eb
ben Sándor fia számára tanulmányi se
gélyt kér. A beadvány érdekes bepillan
tást nyújt az Oláh család életkörülményei
be, ezért érdemes teljes egészében idézni:

Tekintetes városi tanács!

Felülbélyegeztetett 
Szabadka sz. kir. város 

1906 Márc. 20.
TANÁCSI IKTATÓ HIVATALÁNÁL



Fiam, Oláh Sándor kiválóbb rajzoló 
tehetséggel bírván — szakértők tanácsára 
és biztatására — festőművésznek akarja 
magát kiképezni. Ezen célból az országos 
mintarajziskolla festőművészi szakosztályá
ra iratkozott be.

Igyekezett az élet fenntartására szük
ségeset megszerezni, de ez neki, mint min
den kezdőnek, csak igen kis mértékben 
sikerült. Nehogy a sok nélkülözések által 
a fiú egészsége veszélyeztessék, én, a meny
nyire bírtam, segítettem ez ideig. De to
vább már nem vonhatom el magam és 
családomtól a megélhetéshez feltétlenül 
szükséges költségeket.

Ügy hiszem, a tekintetes tanács minden 
tagja tudja: minő rendkívüli kiadásaim 
voltak az utóbbi években, feleségem és 
legnagyobb fiam betegsége, ez utóbbinak 
halála, legkisebb fiamnak már egy évet 
meghaladó idő óta tartó ágyban fekvő be
tegsége következtében.

Az így túlterhelt fizetésem alig elég
séges arra, hogy 6 tagból álló családomat 
tartsam és ruházzam, egy fiamat a pécsi 
hadapród iskolában saját költségemen ta
níttassam, beteg fiam gyógyítási költségét 
fizessem; nem támogathatom tehát Sán
dor fiamat, aki annak a veszélynek van 
kitéve, hogy szép reményekre jogosító te
hetségét kifejteni nem lesz képes, hanem 
az ólet küzdelmében elpusztul.

Ezek azok az indokok, melyek arra 
kényszerítenek, hogy tiszteletteljes kére
lemmel forduljak a tekintetes városi ta
nácshoz:

Méltóztassék nevezett fiam kiképzésé
nek lehetővé tétele céljából évi 800 koro
na segélyt megszavazni.



Kérésem előterjesztésére felbátorít fiam 
szaktanárjának ./. alatt csatolt ajánló le
vele és azon körülmény, hogy Szabadka 
szab. kir. város már előzőleg segélyezett 
tehetséges művésznövendékeket.

Kiváló tisztelettel 
Oláh Ferenc s. k. 

szabadkai kir. törvényszéki bíró.

Ez tehát az a kérvény, melynek megszö
vegezésében a büszkeség és az elkerülhe
tetlen megalázkodás egyaránt megtalálha
tó, ugyanakkor valóságos dráma dióhéj
ban. Áz Oláh családnak elég sok megpró
báltatáson kellett átvergődnie. Az öt fiú
gyerek közül kettő, ifjabb Oláh Ferenc és 
István, nem bizonyult életképesnek. Fe
renc 1903-ban, tizenkilenc éves korában, a 
későn született Pistike pedig 1912-ben, ti
zenkét éves korában elhunyt. Csak a tiszti 
iskolát járó József, László és a sokat be
tegeskedő, de szívós Sándor éri majd meg 
az öregséget.

A Zemplényi által megírt, kérelemben 
említett ajánlólevél a következőképpen 
hangzott: „Ajánlólevél. Alulírott, mint az 
Orsz. Mintarajziskola és Rajztanárképző 
Intézet tanára, Oláh Sándor első éves mű
vésznövendéket szorgalma és tehetségénél 
fogva hathatós pártfogásra méltónak ta
lálom, s arra legmelegebben ajánlom. Bu
dapest, 1906. febr. 23-án. Zemplényi Tiva
dar. Láttam: Várdai Szilárd igazgató."

Oláh Sándor az 1905. tanév kezdetén 
került a mintarajziskolába, Zemplényi te



hát mindössze nyolc hónapos ismeretség 
alapján hajlandó „legmelegebben" párt
fogásra ajánlani a szorgalmas és tehetsé
ges művésznövendéket. A tizenkilenc éves 
Sándorban már egészen más vonások fe
dezhetők fel, mint abban a kamaszban, 
akit csintallanságai miatt el kellett távolí
tani a városból. „Szorgalmas és tehetsé
ges.” Ezt mottóként is följ egyezhetjük a 
későbbi művész életében.

Az óvatos városi tanács nem találja 
elégségesnek az ismert pesti tanár ajánló
levelét. Mielőtt a város kasszájába nyúlna, 
5799 szám alatt hivatalos és bizalmas át
irattal fordul a mintarajziskola igazgató
ságához és információt kér arra vonatko
zólag, hogy „Oláh Sándor csakugyan nagy 
reményekre jogosító, olyan rendkívüli te
hetség, akinek tanításához érdemes a vá
rosnak anyagi áldozatokat hozni". Bizony 
szigorú és szőrszálhasogató fogalmazás, 
de az lenne a csoda, ha sima és egyszerű 
lenne a városi ügyintézés.

Az Országos Magyar Királyi Mintaraj z- 
iskola és Rajztanárképző Igazgatósága 455 
szám alatt beiktatta az átiratot és a követ
kező, érthetően óvatosan megszövegezett 
levélben küldi meg a választ:

1906. évi 455 szám.

A szab. kir. Város 
Tekintetes Tanácsának 

Szabadka

Hivatkozással f. évi március hó 24-én 
kelt, de az intézet igazgatóságához csak 
április 21-én érkezett bizalmas megkere



sésére, van szerencsém értesíteni a Tekin
tetes Tanácsot, hogy Oláh Sándor rend
kívüli művésznövendék a folyó tanév első 
felében jó szorgalmat és haladást tanú
sított s jelenleg is szorgalmasan látogatja 
az előadásokat.

Szaktanára, Zemplényi Tivadar festő
művész véleménye szerint támogatásra 
méltó tehetsége van. Természetesen, mint
hogy az ülető még csak rövid ideje nö
vendéke intézetünknek, az ő jövőjére néz
ve döntő véleményt mondani ma még alig 
lehet, mert az, hogy valaki kiváló művész 
legyen, a tehetség mellett sok évi szor
galmas tanulástól és főleg a tehetség el 
nem hanyagolásától függ, amire nézve az 
intézet kezességet nem vállalhat.

Budapest, 1906. április 29-én.

Kiváló tisztelettel: 
Várdai Szilárd s. k. 

igazgató-tanár.

Tehát Várdai Szilárd igazgató nem von
ja kétségbe Oláh Sándor szorgalmát és 
tehetségét, de e tulajdonságok további ala
kulásáért kezességet nem vállalhat. Ennek 
ellenére a bizottság az 1906. május 31-én 
megtartott ülésen a „jutalmak és segedel
mek" számlájáról a folyó (tehát az 
1905—6.) tanévtől kezdődően három éven 
át évi 600 korona városi segélyt megsza
vaz.

A bizottság döntése azonban még nem 
készpénz. A városi tanács a következő hó
nap 3-án emeli határozattá a kértnél 200



Önarckép (1907)



Feleségem arcképe (1920)



Nő gitárral (1923)



Beteg gyerek (1926)



koronával megkurtított összeget, de a sza
bad királyi város döntésjoga is igen vé
ges. Mivelhogy a belügyminiszternek is jó
vá kell hagynia az összeg folyósítását.

Miután ez megtörtént, Oláh Ferenc 1906. 
augusztus 27-én átveszi a határozatot és 
azt aláírásával igazolja.

Az ügy tehát hat hónapos ügyintézés 
után kedvezően zárul le. Oláh Sándor visz- 
szaemlékezésében évi 300 korona ösztön
díjat említ; ez a tévedés (ami az ötvenöt 
évi távolságra való tekintettel egyébként 
is érthető) valószínűleg abból a körülmény
ből származik, hogy a segélyt félévenként 
és 300 korona összegben folyósították. Ez 
az összeg sem volt azonban elegendő a 
fiatal művésznövendék minden szükségle
tének kielégítésére, azért a festő által em
lített nyomorgásban nem kételkedhetünk. 
De ez még mindig jobb, mint a sovány 
és elapadó szülői támogatás, mely a pusz
ta élet fenntartására sem elég és — az 
apa kérelmének szavai szerint — „annak 
a veszélynek van kitéve, hogy szép remé
nyekre jogosító tehetségét kifejteni nem 
lesz képes, hanem az élet küzdelmében 
elpusztul".

A városi tanács szerény segélye ezt az 
aggodalmat eloszlatta és lehetővé tette, 
hogy Oláh Sándor a mintrajziskola festő
művészi tagozatának hároméves tanulmá
nyait elvégezze. Maga is igyekezett mun
kájával, illetve képeinek eladásával köny- 
nyíteni helyzetén. Lakbérét többször is 
képpel, főleg portrékkal fizette, de ha 
már így nem tudta megadni tartozását 
Izabella vagy Vörösmarty utcai szállás
adónőinek — akik sok megértést tanúsí



tottak a bohém életű művésznövendék 
iránt —, gyöngysort festett a nyakuk
ba, drágaköves butont a fülükbe. Ezen
kívül Szabadkára is küldött néha képe
ket, ezeket más lehetőség híján a Hoff- 
mann-féle bútorkereskedés vagy a Kram- 
mer ruhásbolt kirakatában állította ki.

1907-ben már olyan szép fejlődést ért 
el, hogy a Műcsarnok kiállítására bekül
dött két festményét a zsűri elfogadta, a 
Pester Lloyd és a Pesti Hírlap hasábjain 
pedig jó kritikát kapott. Ez az év jelenti 
lényegében önálló művészi pályafutásá
nak kezdetét.

Oláh Sándor visszaemlékezésében azt 
állítja, hogy megunta a pesti nyomorgást, 
azért hagyta el a mintarajziskolából fő
iskolává előlléptetett intézményt. Egy „jó
módú szabadkai polgár" ugyanis kilátás
ba helyezte támogatását egy müncheni to
vábbképzés esetén. Testvéröccse, József ke
vésbé diszkrét ebben az ügyben és meg
említi, hogy Vermes Ella földbirtokosnő, 
a város dzsentri rétegének közismert alak
ja fölfigyelt Sándor egy kirakatban kiállí
tott képére és fölajánlotta, hogy szüleinek 
és az ő portréjának megfestéséért 2000 
koronát ad neki, hogy ezzel az összeggel 
folytassa tanulmányait Münchenben.

Mielőtt tovább tárgyalnánk a fiatal 
festő első magánmecénásának esetét, visz- 
sza kell térnünk a pesti tanulmányok meg
szakadásának, illetve befejezésének indí
tékaihoz. Alig hihető, hogy Oláh csupán 
pesti nyomorának hatására döntött tanul
mányainak müncheni folytatása mellett, 
a kínálkozó mecénás pedig nem kötötte 
ki Münchent föltételként. Számára a meg



rendelt képek elkészítése volt az elsődle
ges feltétel, amit később támasztott igé
nyei is bizonyítanak. Tény, hogy abban az 
időben az európai, és nemcsak az európai 
festők és festőnövendékek szemében a ba
jor festőiskola a tanulmányi lehetőségek 
csúcspontját jelentette; ezenfelül Zemp
lényi is müncheni tanulmányokra biztat
ta.

Ez a régi, még 1770-ben alapított szép- 
művészeti iskola fejlődése folyamán a stí
lusok egész sorát képviselte és ápolta, 
a kezdeti rokokótól a nagy történelmi fes
tészet realizmusáig, és általában a kon
zervatív irányzatok európai bástyájaként 
volt ismert, egészen a XIX. század utolsó 
negyedéig, amikor a Párizs felől átcsapó 
új impresszionista és kolorista hullámok 
át nem törték az intézmény védőbástyáit. 
Sőt, később a szecesszió és az expresszio- 
nizmus egyik központjává válik.

Amikor a fiatal Oláh Sándor München
be kerül, már az impresszionizmus és a 
szecesszió együttélése jellemző a város 
és az iskola légkörére. Tanára, Angelo 
Jank (1868—1940) ennek a helyzetnek jel
legzetes képviselője. Mint fiatal festő moz
galmas lovas- és vadászjeleneteket alko
tott, később azonban a Jugendokhoz csat
lakozott, és a müncheni Secession elnö
kévé választották. Vilmos császár, ez a na
gyon maradi uralkodó, a hitleri idők elő
hírnökeként kidobatta Jank egyik alkotá
sát a berlini Reichstagból. Oláh — érde
kes módon — nem került müncheni mes
terének hatása alá. Sohasem festett lo
vas jeleneteket, sem pedig történelmi tab
lókat, sőt, a figurális kompozíció is rit



kán szerepelt későbbi repertoárjában. De 
a szolid, alapos munkát, a mesterség tisz
teletét, amit a müncheni tanár megköve
telt, szívesen sajátította el.

Oláh, aki fiatal éveiben tele volt am
bíciókkal, nem elégedett meg az iskoda 
még akkor is merev, fegyelmezett mód
szereivel. Esténként Hollósy Simon isko
láját llátogatta. Sőt, József testvéröccse 
szerint, el is hanyagolta Jang osztályának 
látogatását és főleg Hollósy esti isko
lájára összpontosította figyelmét. Már 
amennyire az adott helyzetben egyáltailán 
szó lehet komoly és elmélyült tanulmá
nyokról. Mert Oláh Sándor Münchenben 
valóban a lét ailsó határán tengődött.

Az említett mecénással ugyanis Oláh 
komoly, életének első, de nem utolsó mű
vészeti konfliktusába bonyolódott, ami 
anyagi vonatkozásai miatt alaposan ki
hatott müncheni éveire. Oláh visszaemlé
kezéseiben egyszerűen megállapítja, hogy 
a „mecénás nem küldött egy fillért sem". 
Oláh József ebben a tekintetben is konk
rétabb és bőbeszédűbb. Szerinte Vermes 
Ella családi képet rendelt Oláhtól, és töb
bek között azt kívánta, hogy az apját, 
aki nagy Kossuth-párti volt, zsinóros men
tében fesse, háttérben pedig a faiion Kos
suth Lajos képe függjön, az asztalon lúd- 
tollas kalamáris álljon, a háttérben pedig 
maga a megrendelő hölgy is látsszon. Az 
anyja elé egy orosz agart kellett festeni. 
Kikötés rengeteg volt, Oláh mégis leszállí
tott egy tucatnyi képet, aztán beleunt a 
sok képtelen követelésbe, és mecénásával 
megszakított minden kapcsolatot. Az ügy 
majdnem bírósági perré fajult, és komoly



csapás volt a fiatal festő érzékeny lelkére, 
már kialakult művészi öntudatát is ala
posan megsebezte.

Hollósy Simon, a müncheni esti iskola 
vezetője (1857—1918), aki már 1902-ben 
megalapozta a nagybányai művész telepet, 
szabadabb, a kornak megfelelőbb mód
szereivel, kolorisztikus hajlamával számos 
német, magyar, orosz, (lengyel és más nem
zetiségű fiatalt gyűjtött maga köré, olya
nokat, akik egyrészt igyekeztek megszaba
dulni az akadémiai kötöttségtől, egyúttal 
a modernebb irányzatok elsajátítására tö
rekedtek. Mind Münchenben, mind Nagy
bányán nagyobb sikereket ért el újabb 
festőgenerációk nevelésével és útbaiga
zításával, mint saját, egyébként nem túl 
termékeny festészetével. A Hollósy-iskolá- 
hoz Oláh Sándor müncheni tartózkodása 
éveiben mindvégig hű maradt.

Müncheni nyomorgása során Oláh sok 
barátot szerzett, akik többé-kevésbé hoz
zá hasonló életet éltek. De nélkülözésüket 
a bohémkedés mezével igyekeztek főleg 
önmagukkal feledtetni. A fiatal Oláh azon
ban kitartott, sőt, szülei előtt, akikkel a 
levelezést is elhanyagolta, nem fedte fel 
igazi helyzetét. Amikor a már öregedő 
bíró megelégelte fia hallgatását, megkér
te a család egyik orvos barátját, doktor 
Sánthát, aki tanulmányútra utazott a ba
jor fővárosba, nézzen utána, mit csinál, 
hogyan él Sándor. Az orvos az ágyban 
találta a „szépreményű” festőnövendéket, 
mert ruháit három nappal előbb zálog
házba adta és nem hagyhatta el laká
sát.

Amikor Oláh Ferenc megtudta, milyen 
körülmények között tengődik a fia, azon



nal hazarendelte Münchenből. A münche
ni tanulmányok ezzel véget is értek. Sán
dor kénytölen volt meghajolni a szülői 
akarat előtt. Ezek a tények kissé ironi
kussá teszik Havas Emilnek azokat a so
rait, amelyeket eléggé fellengzős stílusá
ban írt Oláhról a Bácskai társadalom cí
mű album 179. oldalán: „Fényes jövőt jó
solunk Oláh Sándor festőművész földink- 
nek, aki most Münchenben él és tanul 
és máris szép képeket festett."

A millenniumi szópufogtatások és nagy- 
zolások szellemében megírt könyv lapjain 
egyébként a „mecénás", Vermes Ella jó
tékonykodása nagyobb hangsúlyt kapott, 
fényképét is beiktatták az előkelőségek 
közé. Oláhon pedig nem sokat segített Ha
vas szépen hangzó jóslata.

Képei viszont most már valóban sike
rültek. De Münchenben festett, ritkán fel
lelhető képei mégsem a később kialakult 
festői kvalitásokat tükrözik. A nem egé
szen hároméves tanulmányi idő idején és 
után két alapvető jelenségre figyelhetünk 
fel:

Először is: Oláh már ebben a korszaká
ban szívesen „kékíti" festményeit. A sü
ketség szerepének hangsúlyozása számos 
kritikus által bizonyíthatóan tévedés!

Festményeit még nem dolgozza ki olyan 
alapossággal, mint később: nagyobb vo
nalakkal, pasztásabban rakja föl a fes
téket.

Míg számos müncheni tanítvány, mint 
például a szlovén Grohar, teljességében 
átadta magát az impresszionizmus sza
badságának és koloritásának, addig Oláh 
mérsékeltebb eszközökkel festi műveit.



Csak a későbbi, művésztelepi munkáiban 
oldódik föl némileg.

Míg kezdő rajzai a szecesszió jegyében 
készülnek, később — budapesti tanulmá
nyainak idején — föloldódik technikája, 
vonalai kevésbé kötöttek és már fölismer- 
hetően „oláhosan" bravúrosak.

Végül határozottan állítható, hogy a 
budapesti és müncheni tanulmányok hat 
esztendejének lejártával még nem alakult 
ki Oláh festészetének végleges formanyel
ve. Alkotóképességének csúcspontjától pe
dig még igen távol volt.

A PÁLYA ELEJÉN

Milyen Szabadkára tért vissza tanulmá
nyainak formális iskolai befejezése után 
Oláh Sándor? Ebben az időben, a század 
első évtizedében, a fölvirágzását élő vá
rosban a nagy építkezési láz közepette vi
szonylag élénk képzőművészeti élet folyik. 
Itt él többek között Teles Ede szobrász, 
akit Havas Emil az említett Bácska tár
sadalma című könyvben „szabadkai Ro- 
din”-nek titulál, itt működnek Aczél Hen
rik, Szirmai Antal, Bencze Ferenc és 
Ljuba Kornél festőművészek, akik temp
lomokban festenek, portrékat készítenek 
neves személyekről, és az új, épülő vá
rosháza díszítésére is kapnak megrende
léseket. Ezenkívül szervezett formában is 
igyekeznek népszerűsíteni a képzőművé
szetet.



Így 1908-ban megalakul az Iparművé
szeti Társulat, mely pályázatokkal és ki
állításokkal igyekszik meghonosítani a 
formaművészetet. Ez a kísérlet valószínű
leg a Jugendstil mozgalom európai törek
véseinek hatását tükrözi.

Aczél Henrik, aki igazi képzőművésze
ti „aktivista", a Szabad Líceum keretében 
előadásokat tart az iparművészet fejlő
déséről és a művészi tervezés szükségessé
géről a fejlődésnek induilt környezetben.

Az 1909—10. tanévben Aczél Henrik és 
Ljuba Kornél rajztanár vezetésével képző- 
és iparművészeti tanfolyam kezdődik, amit 
abban az időben az első művészeti irányú 
szakiskolának tekintenek — joggal. A tan
folyam hallgatói kiállítást is rendeztek a 
Nemzeti Kaszinó helyiségeiben.

Ezek a személyiségek és az ilyen irányú 
művészeti törekvések jellemzik tehát a 
század első évtizedét és Oláh tanulmá
nyainak időszakát Szabadkán.

*

Oláh Sándor még visszatérése előtt, 
1909 nyarán, valószínűleg Hollósy Simon 
ajánlása alapján, hónapokat tölt a nagy
bányai művésztelepen. Ezt Réti István 
Nagybányai művésztelep című könyve is 
bizonyítja. Ezen a plein air festészetet ápo
ló szabad iskolán olyan neves mesterek
kel dolgozik együtt, mint Iványi Grün- 
wald Béla, Thorma János, Ferenczy Ká
roly. A nagybányai tartózkodás elmélyí
tette a fiatal művész tudását és befolyá
solta saját stílusának kialakításában is.



Oláh Sándor visszaemlékezésében azt 
állítja, hogy tanulmányai után Iványi 
Grünwald Béla meghívása alapján egy 
vagy két évet a kecskeméti művésztelepen 
tölt. Közben nyaranként (tehát több nyá
ron) Nagybányán festett. Nincs okunk ké
telkedni állításában, a lényeg az, hogy a 
két telepen hosszabb időt, éveket töltött, 
Szabadkára pedig csak időnként tért visz- 
sza pihenésre vagy hogy eleget tegyen 
egy-egy megrendelésnek.

A nagybányai telepet Iványi Grünwald 
elvi okokból valóban elhagyta és Kecske
méten gyűjtötte maga köré a tehetséges 
fiatalokat. Oláhnak volt bátorsága mind
két telepet látogatni, és ez csak a javát 
szolgáilta. Igaz, ezekben az években már 
egyáltalán nem befolyásolja a szecesszió 
új föllángolása, hátramaradt képei, me
lyek közül a Festés a szabadban a leg
ismertebb, az impresszionista irányzatnak 
mérsékelt koloritású alkalmazását igazol
ják.

Valahol már megemlítettem, hogy Sza
badkán az első világháború előtti és köz
vetlenül utána következő korszakot az 
impresszionizmus által csak alig föloddott 
akadémizmus és szecesszió jellemezte. Ha
tározottan impresszionista csak a rövid 
életű és kevés munkát hátrahagyott Sti- 
pan Kopilović volt, az expresszionizmus 
jegyeit pedig csak később, a húszas évek
ben. BaJlázs G. Árpádnál észlelhetjük.

Oláhot egyébként nagyon nehéz lenne 
egy „izmusba" beskatulyázni, ezért bi
zonysággal csak annyit szögezhetünk le, 
hogy realistának indult és élete végéig az 
is maradt.



Az 1911 és 1914 között eltelt években 
sokat fest, megrendeléseknek tesz eleget 
és szervezői aktivitást fejt ki. Ebben az 
időszakban a város művészeti életének 
nemcsak közkedvelt, népszerű, hanem tisz
telettel övezett alakja is lett. Ekkor Sza
badkán még nem alakultak ki a külöféle 
művészi felfogásokat hirdető egyének és 
csoportok közötti ellentétek. Oláh egyéb
ként is sokat dolgozik elvonultan, Palicson, 
az év java részét pedig Kecskeméten vagy 
Bácska és Bánát kisvárosaiban tölti, ahol 
kiállít és portrékat fest.

A megrendelésre festett képekkel to
vábbra sincs szerencséje. így például egy 
verbászi tárlata alkalmával az ottani cu
korgyár igazgatója megbízta családjának 
megfestésével. Festett is néhány arcképet, 
de amikor a gyárigazgató azt követelte, 
hogy kisfiát zergeszakáíllas zöld kalappal, 
puskával és tölténytáskával fesse meg, csa- 
pot-papot hagyva, valósággal elszökött a 
városból. Szabadkán Pa ja Kujundžićot 
csak leírás alapján kellett megfestenie, 
mert a főpapról nem maradt hátra hasz
nálható fénykép, a plébánia hívei mégis 
meg voltak elégedve az elkészített mun
kával. Csak Oláhnak lehetett keserű a szá
ja íze az ilyen megbízásoktól. De hát élni 
kellett... \

Az 1912. év igen mozgalmas voilt Sza
badkán a képzőművészeti élet szempont
jából. Elsőként Oláh idősebb barátja, Tor
nyai János, az akkor már igen ismert ma
gyar festőművész rendezi meg önálló tár
latát februárban. A kiállítás, amelyet ma
ga Purgly Sándor főispán nyitott meg, er
kölcsi sikert hozott, de anyagilag gyenge 
eredménnyel zárult. 34



Ugyanaz év május 5*én nyílik meg a 
Nemzeti Szalon második szabadkai kiállí
tása. (Az elsőt még 1903-ban rendezték, 
amikor a város a Szalon tagja lett.) A tár
latra mintegy száz művész több mint 300 
műtárgyat küldött, és méltán váltotta ki 
a polgárság érdeklődését. De a Bácskai 
Hírlap aggódó cikket közöl a megnyitás 
napján: Tornyai gyengén sikerült tárlata 
után nem zárul-e majd a Szalon kiállítása 
is hasonlóan gyenge eredménnyel? A vá
ros kulturális hírnevét Purgly Sándor fő
ispán és dr. Bíró Károly polgármester az
zal igyekeznek menteni, hogy személyesen 
vállalják a megnyitási ceremónia elvégzé
sét.

A baljóslatok azonban nem igazolód
nak; a város és néhány jómódú magánem
ber 35 kép vásárlásával alaposan kiruk
kol, a tárlat tehát anyagilag is sikert köny
velt el. Egyébként a kritika éppen Oláh 
egykori tanárát, Zemplényi Tivadart eme
li magasan a többi művész fölé. Képeiben 
erőt, zsenialitást és mindenekelőtt nagy 
tudást fedeznek fel a kiállítás méltatói.

Minket azonban ezúttal a szabadkaiak, 
elsősorban Oláh Sándor szereplése érde
kel. A már több helyen is napvilágot lá
tott adat, hogy Oláh részt vett a Szalon 
tárlatán, nem felel meg a valóságnak. A 
Bácskai Hírlap már előzetesen sajnálattal 
állapítja meg, hogy a fiatal művész nem 
állít ki, mert „egy nagyobb kollektív ki
állításra készül”. Egy későbbi tárlatot több 
helyen mint a Szalon második, 1912. évi 
tárlatát regisztrálják. Ez is tévedés, de er
ről majd a továbbiakban szálunk.



A Szalon 1912. évi kiállításának külön 
érdekessége, hogy azon Farkas Béla sze
repelt néhány pasztellképével. Farkas 
ugyanis ekkor mindössze 18 éves volt.

Ebben a képzőművészeti és társadalmi 
szempontból is mozgalmas évben (mely
nek fénypontja mégis az új városháza föl
avatása volt) Oláh sem ül tétlenül. Igaz, 
a következő hónapok nem igazolják azt a 
föltevést, hogy saját „kollektív" kiállításá
nak előkészítése miatt maradt ki a Sza
lon májusi tárlatának résztvevői közül, 
mert erre a tárlatra nem is került sor. 
Távolmaradásának igazi okaira nem is de
ríthetünk fényt.

Ezzeü szemben a nagy kiállítást követő 
hónapban, vagyis június 25-én Oláh a kö
vetkező beadvánnyal fordul Szabadka vá
ros tanácsához:

Tisztelt Tanács!

Alulírott tisztelettel kérem a tekintetes 
Tanácsot, miszerint méltoztassék részemre 
festőiskola céljára a központi elemi nép
iskola Damjanich utcai oldalán levő két 
utcai tantermet kiszolgálással együtt f. évi 
július és augusztus hónapokban díjmente
sen engedélyezni.

Kérésemet a tekintetes tanács jóindu
latába ajánlva, maradtam a tekintetes ta
nács alázatos szolgája.

Szabadka, 1912. június 25.

Oláh Sándor 
festőművész



Mielőtt a tanács határozatát ismertet
nénk, megállapíthatunk egy cáfolatlan 
tényt: a város első festőiskolájának meg
szervezését legelőször Oláh Sándor kísé
relte meg. Sem ez, sem később a többi 
hasonló iskola nem vált állandó intéz
ménnyé, mert a város kulturális színvona
la, lakosságának igényei ezt nem tették 
sem lehetővé, sem szükségessé. De a ti
szavirág-életű „tiszta" művésziskolák sorát 
mégis Oláh Sándor kezdeményezése nyi
totta meg.

Egyébként a városi tanács még ideje
korán megtárgyalja a beadvány ügyét és 
meghozza a 14694. sz. határozatát, misze
rint „A Tanács ezen kérelem alapján a 
központi elemi iskola Damjanich utcai két 
földszinti termét Oláh Sándor szabadkai 
lakosnak az iskola tatarozásának befejezé
se időpontjától július és augusztus hóra 
átengedi festőiskola céljára".

A határozat még kiköti, hogy a falakra 
vigyázni kell, a „kiszolgálás" viszont nem 
teljesíthető. Az iskolának nevezett tanfo
lyam valószínű tanítványai elsősorban a 
városban szép számban tevékenykedő ama
tőrök — ezt a föltevést egy későbbi kiállí
tás támasztja alá —, de Farkas Béla sem 
kerülhette meg a már elismert és gya
korlattal rendelkező akadémiai festő nyá
ri tevékenységét.

E nevezetes év őszi évadjának kezdetét 
a Magyar Általános Hitelbank érdekes vál
lalkozása jelzi: szeptemberben sorsjátékot 
rendez, melynek nyereményeit neves mű
vészek alkotásaiból összeállított kollekció 
képezi; ez a kétarcú kezdeményezés jól 
bizonyítja, hogy a föltörekvő polgárság ér



deklődik a képzőművészeti munkák iránt, 
lakásának falain szívesen látja a művészi 
értékű képeket.

De talán túlságosan sokat tettek egy év 
leforgása alatt a képzőművészet népszerű
sítése érdekében? Ezt már az aggodalmas
kodó hangok is jelzik. Pedig napvilágot 
lát a hír, hogy Tornyai János még egy
szer megjelenik Szabadkán, mégpedig Oláh 
társaságában és annak kezdeményezésére. 
És a Bácskai Hírlap november 6-i előre
jelzése azt ígéri, hogy Oláh a legszebb ké
peit fogja kiállítani — olcsó áron!

Ez a terv azonban nem valósult meg. 
A beharangozás utáni időben sehol sem 
lelhetünk a kiállítás megtartását bizonyí
tó nyomra. Valószínű, hogy Tornyai maga 
is sokallta egy és ugyanazon évben két
szer is megjelenni Szabadka közönsége 
előtt.

Oláh viszont valóban készült egy kiál
lításra. De ezt egy ismert magánszervező, 
a budapesti Solymosi Márton műkereske
dő rendezte Szabadkán, 1912 decemberé
ben. A Pest Szálloda különtermében 30 ne
ves művész, közöttük Csók István, Nyi- 
lassy Sándor, Feszty Árpád és mások rész
vételével megnyílt nagyszabású kiállításra 
Oláh Sándor hat munkáját küldte el.

A Bácskai Hírlap 1912. december 13-án 
megjelent beszámolójában lelkesen ír a 
szabadkai festő anyagáról. „Ki kell emel
nünk, hogy Oláh Sándor ... grandiózus te
hetsége el nem vitatható. Pailicsi képeit 
csodás erő s a színek nagyszerű harmóniá
ja karakterizálja. Mindinkább hódító nép
szerűsége mellett szól a körülmény, hogy 
már az első nap eladott képet, ez sikeré
nek és népszerűségének dokumentuma."



A tárlatról közölt további tudósítások 
is sikerről számolnak be. „Nagy és előke
lő közönség" látogatja, és alig múlik el 
nap, hogy ne vásárolnának képet.

Valóban, az 1912-ben rendezett két je
lentős kiállításnak köszönhető, hogy Sza
badkára értékes műalkotásokat hoztak; 
ezek jó része a múzeum képtárának 
tulajdonába került.

Még a hónap elején közölték a lapok, 
hogy a Bácsmegyei Műkedvelő Festők 
Egyesülete karácsonyra nagyszabású kiál
lítást rendez és ezen hivatásos művészek, 
többek között Oláh Sándor, Aczél Henrik 
és Ljuba Kornél is részt vesznek. De ez a 
hír is tévesnek vagy szándékosan megté
vesztőnek bizonyult. Az amatőrök tárlata 
valóban megnyílt, de sem Oláh, sem a 
többi hivatásos művész nem szerepelt raj
ta.

De érdekes, hogy ez alkalommal talál
kozunk először a kiállítók között Balázs 
Árpád „péterrévei rajztanár" nevével, akit 
a Bácskai Hírlap tudósítója „igen jó ka
rikatúrarajzolónak” tart.

Nem kell azonban túlságosan csodál
koznunk a konzervatív Bácskai Napló azon 
véleményén, hogy a szabadkai közönség 
„csömörlésig tele van" a kiállításokkal. Az 
akkori körülmények nehezen viseltek el 
két tárlatot egy hónapban ...

1912 novemberében hírül adták a lapok, 
hogy Oláh Sándor, ez a „messzelátó egyé
niség" képzőművészeti egyesület megala
kítását szorgalmazza. A fiatal művész, aki 
addig sem maradt ki a szervezkedési kí
sérletekből, ezúttal a hivatásos képzőmű
vészek megszervezésén fáradozik.



A Lyka Károly által szerkesztett Művé
szet című folyóirat szerint a szervezet sze
gedi székhellyel Alföldi Képzőművészeti 
Egyesület elnevezéssel 1913-ban meg is ala
kult. Elnökké az ugyancsak szabadkai 
Teles Ede szobrászt választották, Oláh 
Sándor, a később emigránsként Szabadká
ra kerülő Hódi Géza és a jóbarát Tornyai 
János pedig vezetőségi tag lett.

Sok idejük az aktivitásra ugyan nem 
maradt, mert közeledett a világ számára 
annyira tragikus 1914. esztendő, mely sok 
hasznos kezdeményezés végét is jelentette.

1914 nyarán kitört az első világháború, 
és a Kecskeméten tartózkodó művészt ka
tonai behívó rendeli haza Szabadkára. A 
hatodik honvéd gyalogezred pótzászlóaljá
hoz vonuil be, mert karpaszományos hon
véd és 1916-ig az őrmesteri rangig emel
kedik. Művészi ténykedése és fejlődése 
azonban egyáltalán nem szenved törést. 
Az Osztrák—Magyar Monarchia katonai 
parancsnoksága igyekszik megvédeni a 
képzett művészeket, csak nagy ritkán tör
ténik meg, hogy ezek közül valamelyik 
frontszolgálatra kerül. A hatodik honvéd 
gyalogezred kötelékeiben szodgált akkori
ban Glatz Oszkár festőművész is, valamint 
Gyóni Géza költő, akit azonban nem kí
mélt meg a hadigépezet.

A szabadkai ezred kaszárnyájában 
Oláh élő és elesett parancsnokok egész 
sorának arcképét festi meg, a festészeten 
kívül más kötelezettsége alig van. Az ail- 
tiszti előléptetést sem katonai érdemeinek 
jutalmaként szerezte.
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Csaknem kétévi szolgálat után a dal- 
máciai Neumban székelő partvédelmi zász
lóaljhoz kerül, de itt sem a gránátok ki
lövését gyakorolja. Az ecset és a paletta 
marad továbbra is minden fegyvere. 
Ugyanazt csinálja tehát, mint Szabadkán
— egyre magasabb színvonalon. De már 
nemcsak parancsnokokat fest. Tisztek, al
tisztek és közlegények ülnek szívesen mo
dellt a tehetséges fiatal festőnek, aki nagy 
ambícióvail vet papírra mindent és minden
kit, aki környezetéhez tartozik. Szüleinek 
és Eszéken élő menyasszonyának szinte 
naponta küldi a saját kezűleg rajzolt ké
peslapokat.

Az egyik, mai napig is megőrzött tábori 
lapot édesanyjának címezte és hátlapjára 
egy pihenő katonát ábrázoló rajz repro
dukcióját ragasztotta. A lap szövege: „Ne- 
um, 1916. VIII. 1. Drága anyám, végre le
velet is írhatok ma. A képek is nemsoká
ra mennek. Ez egy rajz reprodukciója. 
Mindnyájukat csókolom, szerető fia Sa
nyi."

Közben női modellek is ihletik. Ezt bi
zonyítja néhány neumi vázlat és festmény.

Festői érdemeinek elismeréseként a Mo
narchia hadvezetősége hadnaggyá nevezi 
ki Oláh Sándor karpaszományos őrmes
tert. Ezt megőrzött kinevezési okmány bi
zonyítja.

Végül, talán előléptetésének örömére, 
megfesti pasztellel egyetlen ismert, tiszti 
mundérban ábrázolt önarcképét. A fest
mény nemcsak a katonai szolgálat, hanem 
egy állandóan fejlődő, immár magas szin
tet elért festői kvalitás bizonyítéka is.



1917-ben — valószínűleg gyenge egész
ségi állapota miatt — fölmentik Oláhot 
a katonai szolgálat alól, és visszakerül a 
fronttól távol eső, de a háború által na
gyon elszegényedett Szabadkára. Egziszten
ciája nincs biztosítva; a festészet iránt 
megcsappan az érdeklődés, a polgárságot 
a létfenntartás gondjai foglalkoztatják.

Mégis a háború kitörését megelőző 
években megismert menyasszonyával, Plesz 
Terézzel 1917-ben házasságra lép. A fiatal 
pár önálló otthont létesít egy Fűzfás utcai 
szerény lakásban. Oláh Sándor élelemért 
és tüzelőért festi most úgysem gyakran el
kelő képeit, de ez nem lenne elég puszta 
létük biztosítására sem. A fiatalasszony 
szülei és a festő régi barátai, elsősorban 
Vass Ádámék segítik őket. Az ismert ven
déglős a későbbi években is állandó he
lyet adott Oláh képeinek a jól látogatott 
és hírneves lokál falain.

1918-ban megszületett leánygyermekük, 
Éva, aki a későbbi években nemcsak éle
tük megszépítőjének, de igen jó modellnek 
is bizonyult; róla az apa számos, kiválóan 
sikerült képet alkot. Sajnos, életük alko
nyán majd nélkülözniük kell jelenlétét; ak
kor lesz nagyon távol tőlük, mikor leg
nagyobb szükségük lenne a gyámolításra.

Ugyanabban az évben megtörténik a 
nagy változás. A négyéves vérxivatar vé
get ér, Szabadkára bevonulnak a Szerb 
Királyság csapatai, és a harcoló felek meg
kötik a békét. Oláh Sándor családjával 
együtt a városban marad; végleg elsza
kadnak a szálak, melyek Budapesthez és 
főleg a művésztelepekhez kötik. A határ



lezárásával az új irányzatok, a nagyobb 
központok friss fuvallatai is elérhetetle
nekké válnak számára. Csak jóval később 
és nagy ritkán kísérli majd meg a kitörést
— eredménytelenül.

Aczél Henrik és Teilcs Ede végleg elke
rülnek Szabadkáról, Szirmai Antal, Bencze 
Ferencz és Ljuba Kornél sem bukkannak 
fel többé. Egy ideig egyedül marad, de 
nem mozdul, állja a sarat.

A kezdőből tekintélyes és képzett mű
vésszé nőtte ki magát. Életének egy érde
kes és izgalmas korszaka lezárul. Stílusa 
állandósult, kiteljesedett, csakúgy, mint 
művészi hitvallása, melytől élete végéig 
sem tágított.

De fejlődése nem akadt el. Életművé
nek legjavát csak érett éveiben, a két há
ború között eltelt korszakban alkotta meg.

A CSÚCSON

Oláh még 1917-ben, tehát a háború 
utolsó előtti évében visszakerült Szabad
kára. Az akkori idők nem kedveztek a 
művészeti tevékenységnek, nősülése és kis
lányának megszületése után szülei és ba
rátai támogatására szorult. 1919-től csak 
az állását elvesztett apa támogatásának 
megszűnése jelentett kedvezőtlen válto
zást, a barátok és feleségének a családja 
még mögötte állt. A megrendelések és 
a képeladás lehetőségei éppolyan kedve
zőtlenek voltak a változás utáni években, 
mint a háború idején. Sőt, egzisztenciája



szempontjából még kedvező is lehetett 
volna az a tény, hogy a gimnázium rajz
tanárának, Ljuba Koméinak a távozása 
után Vojnic-Tunić igazgató 1919 őszén neki 
ajánlotta föl a megüresedett állás betöl
tését.

Ám Oláh Sándor föltételleket szabott! 
Mégpedig olyanokat, amilyeneket az új 
igazgató nem teljesíthetett. Az öntudatos 
művész tehát a nyomorgás szabadságát vá
lasztotta. Volt is benne része bőven akkor 
és a későbbi években is.

Inkább vállalja a sok gonddal és némi 
megalkuvással járó portréfestést, ha mind
járt gyenge fényképek másolásával is kell 
megküzdenie. Az egyik ilyen korai meg
rendelés Paul ékszerész 1919-ben fénykép
ről készült képmása. Ez a mai napig a 
Paul család birtokában van.

Ugyanennek az ékszerész-dinasztiának 
nyakékek, brossok, gyűrűk és más éksze
rek tervrajzait is elkészítette a fiatal festő. 
Egzisztenciális küzdelmeinek bizonyítéka 
az a hirdetés is, amelyet 1920 szeptembe
rében tesz közzé a Bácskai Hírlapban: 
„Reklámplakátok és mindennemű művészi 
reklámrajzok, u. m. csomagolópapírok, do
bozok, levélborítékok etc. művészi tervezé
sét és festését olcsón (!) elvállalja Oláh 
Sándor festőművész. Fűzfás u. 33." íme a 
bizonyíték: Oláh szívesebben végez ipar- 
művészeti munkát, semhogy vállalja a ta
nári munka kötöttségét.

Pedig még megfelelő műteremmel sem 
rendelkezik. A Fűzfás utcában legfeljebb 
egy tisztességes kis lakás juthatott a há
romtagú művészcsaládnak. De a városi 
bérpalotában van egy valódi, északra néző



műterem. Több művészember, közöttük 
Antun Bačić próbálta megvetni a ilábát 
ebben a helyiségben — a jelek szerint 
kevés sikerrel. 1921-ben a megüresedett 
műterem bérletét Oláh Sándor is kérvé
nyezi. A városi tanács jóvá is hagyja a 
beköltözést, de házbér helyett évi egy-két 
kiemelkedő szabadkai személyiség portré
jának megfestésére kötelezi a bérlőt.

Az Oláh munkásságával foglalkozó köz
írók és műtörténészek ennek a kötelezett
ségnek túlzottan negatív szerepet tulajdo
nítottak. A „kényszerfestést" Oláh mun
kássága egyik kerékkötőjének, sőt, néme
lyek tragikus ellaposítójának tekintik. Eze
ket a véleményeket azonban nem nehéz 
megcáfolni. Először is: Oláh nagyon köny- 
nyen és gyorsam festette a portrékat még 
élő modellekről is. Másodszor: a város 
sohasem kifogásolta a leszállított portrék 
minőségét, így a művészt nem érték a 
munkával kapcsolatos sérelmek. Végül: 
ezekkel a képmásolatokkal párhuzamosan 
festette életművének legszebb alkotásait.

Sokkal lényegesebb viszont, hogy meg
felelő műterem birtokába jutott, ami sok
ban elősegítette zavartalan munkáját. Ké
sőbb a város jóváhagyja a műterem ketté
választását, és az ilyen módon kialakított 
műteremlakás lesz 1941-ig az egész család 
otthona.

1923 áprilisában megalakul a Vajdasági 
Képzőművészek Egyesülete, szabadkai köz
ponttal. Oláh ezúttal sem marad ki a szer
vezkedésből. Ezúttal dr. Belié ügyvédet vá
lasztják meg elnöknek, Oláh viszont Ko- 
pilovictyal és Lenkeivel együtt a zsűri tag
ja lesz.



Még ugyanez év szeptemberében az 
egyesület megrendezi első együttes kiállí
tását, melyen Oláh is részt vesz. A Bárány 
Szálló különtermében megrendezett tár
latot előzetes hírveréssel igyekszik sikeres
sé tenni a helyi sajtó, az eredmény azon
ban mégis elmaradt. „A különösen szűk 
különterembe a vendéglő udvarán át jut 
az ember" — olvasható a Hírlap 1923. 
szeptember 18-i számában. „Tíz művész (...) 
170 darab képet és szobrot állított ki eb
ben a pár lépésnyi teremben. Ez olyan zsú
foltság ebben a helyiségben, ami bőségével 
súlyosan vádolja a város közönyét." A 
közöny viszont főként a csekély vásárlás
ban és a gyenge látogatottságban nyilvá
nult meg vészesen. Oláh nem adott el 
egyetlen képet sem. Igaz, ezúttal portrék
kal szerepelt. H. A. kritikus pedig meg
állapította róla, hogy „Nem túloz, nem 
él modernebb eszközökkel, de jó rajztudá
sa és színei elevensége, harmóniája meg
nyugtató".

Nem világos hogy a kritikus üdvözli-e 
Oláh „megnyugtató" képeit, vagy éppen a 
nyugtalanságot várná el tőle. Az átlagpol
gár, a potenciális vásárló és megrendelő 
azonban valószínűleg éppen a nyugalmat 
áhítja.

Egyébként a kritika elégedett a tárlat 
általános színvonalával: „ . . .  be kell val
lanunk, nem is hittük, hogy ennyi kva
litásos művész van ebben a városban" — 
idézhetjük a Hírlap munkatársát. Ezek a 
hízelgő szavak — Oláh Sándor mellett — 
Balázs Árpádra, Baranyi Károlyra, Farkas 
Bélára, Hódi Gézára, Lenkei Jenőre, Kzsi-



zsezovski Tatjanára, Stipan Kopilovićra 
és Sinkó Boriskára vonatkoztak.

A kijelölt program szellemében még 
ugyanazon év őszén meghirdetik az egye
sület szabadkai festő- és iparművészeti is
kolájának megnyitását, melynek tantárgyai 
között a művészeti szakon az alaprajz, a 
portré, az aktrajz és festés szerepel. Az 
iparművészeti szakon a tervezés elemeit 
és módszereit és a belső díszítést („freskó 
és monumentális festészet”) iktatták prog
ramba.

Az iskola tanárainak nevét egyetlen hír 
vagy hirdetés sem említi, de a jelentkezés 
hellye (a Fűzfás utca) és később az iskola 
színhelyéül kijelölt, a városi bérházban 
levő műterem arra utal, hogy elindítója és 
a művészi szak vezetője Oláh Sándor 
volt, két munkatársa pedig minden bizony
nyal Lenkei Jenő és Geréb Klára.

A rendes oktatás mellett októberben 
vasárnapi iskolát is nyitottak a szervezők. 
Hogy milyen sikerrel működött ez az is
kola, azt egyetlen forrás sem említi, de 
nem valószínű, hogy tevékenysége hosz- 
szabb, növendékeinek száma pedig na
gyobb lett volna, mint az előbbi vagy a 
későbbi próbálkozások során. Tény, hogy 
látogatóinak munkáiból nem rendeztek tár
latot az iskola tanárai.

A következő év áprilisában a leégett 
színház újjáépítési akciójának keretében 
az egyesület kiállítást rendezett a Kaszinó 
dísztermében. A tárlaton — négy szabad
kai művész: Oláh, Geréb, Fischer Marcell 
és Balázs G. Árpád mellett — neves ma
gyarországi művészek is szerepeltek. Talán 
jellege miatt a bemutatott anyagról nem



jelent meg érdemleges bírálat. Oláh Sán
dorral kapcsolatban is csak annyit jegyez
tek föd, hogy ezúttal is portrékkal szere
pelt. Ez megint csak arra utal, hogy a 
festő egzisztenciális okokból elsősorban 
megrendelt arcképeken dolgozik, tájképek 
és csendéletek festését ez idő tájt mel
lőzte.

A város iránti kötelezettsége is ilyen 
irányba tereli működését. A következő, 
1926. évben például Franjo Sudarević fő
ispán és polgármester életnagyságú kép
másának megfestésére kap megrendelést. 
Miután azonban ennek a megbízatásnak 
is eleget tesz, palettájára új, életesebb szí
neket rak fel, és ha a plein air festést még 
nélkülöznie kell is, élő modellekről fest 
néhány képet.

Ezeknek a képeknek a bemutatására 
jó alkalomnak bizonyult a Jovan Nenad 
cár szobrának leleplezése alkalmából, 1927 
novemberében rendezett kiállítás, melyen 
Oláh Sándoron kívül még Geréb Klára, 
Balázs Árpád, Lenkei Jenő és Sava Rajko- 
vić vett részt. A korabeli sajtó komoly fi
gyelmet szentelt az alkalmi kiállításnak, 
a napilapok és folyóiratok oldalain számos 
beharangozó írás és recenzió látott napvi
lágot, de a Szervezett Munkás is nagy 
teret szentelt a hírverésnek, sőt Cseh Ká
roly tollából komoly, főleg szociális és ke
vésbé esztétikai szempontból írott tanul
mány jelent meg.

A Belgrád Szálló különtermében meg
nyílt kiállításról már a megnyitást követő 
napon, november 26-án beszámolót közöl 
a Hírlap, melynek írója egyebek között 
megemlíti, hogy Oláh kevés, de értékes



alkotásokkal szerepel. Különösen önarc
képét tekinti sikerültnek. Csendéleteiről 
szólva úgy látja, hogy főleg a színek har
móniája ragadja meg a szemlélőt. A Be
teg gyerek, a Fehérruhás lány és a Tán
cosnő című képeket művészi élményt nyúj
tó értékeknek tekinti. Ebből a fölsorolás
ból is látható, hogy Oláh — a sok képmás 
mellett és után — most már csendéletet 
és figurális képeket fest. Működésének eb
ben a korszakában kezdi meg azoknak a 
festményeknek a megalkotását, melyek 
opusának legnagyobb értékei. Ez a csúcs
korszak egészen a második világháború 
kezdetéig fog tartani.

A Književni sever című folyóiratban 
Radoje Belié műértő ügyvéd, a tiszavi
rág-életű Képzőművészeti Egyesület egy
kori elnöke is beszámolt az öt művész 
tárlatáról; Oláh munkáiról csak annyit je
gyez meg, hogy azok korrekt, hagyomá
nyokat tisztelő mester munkái.

A már említett Cseh Károly-írás Balázs 
Árpád szociális tárgyú festményeit szem
beállítja Oláh képeivel, az utóbbi rovásá
ra. A művek minőségéről alig ejt szót. jól
lehet elismeri, hogy „Oláh is művész". 
De miután úgy véli, hogy képein „ismerős 
burzsuj asszonyok pompáznak", őt a bur- 
zsoá ambíciók felületes művészének tart
ja. A szerelem megjelenítésének témáiról 
elmélkedve ezekről a „burzsuj asszonyok
ról" az a véleménye, hogy „Ezek számára 
a szerelem már nem az egyedül üdvözítő, 
mindent betöltő mámor, a gazdasági harc 
tülekedése, a tekintélyre való törekvés kö
nyöklése ott ül arcukon, a groteszk póza
ikban".



Ha úgy akarjuk, ezek a gondolatok hí- 
zelgőek is lehetnének Oláh festészetére 
nézve, hiszen a jellemábrázolás tökéletes
sége igen komoly kvalitása a portréfestő
nek. Különösen, ha módjában áll ilyen 
úton megközelíteni a modellt. De Oláhnak 
aligha volt lehetősége a jellem ilyen irá
nyú kidomborítására. Hogy a figurák pó
zait miért látja Cseh groteszknek, azt nem 
tudjuk megmagyarázni. Oláh ugyanis so
hasem törekedett groteszk megjelenítésre.

További elmélkedésében Cseh a bizton
ságérzet kérdését taglalja. Miután a vá
rosháza előcsarnokában kiállító Džavić 
motívumairól, a falusi kispolgár saját por
tájáról, a templomról és a békés mező
ről szól, Oláhra áttérve ezt írja: „Oláh
nál a városi polgár egyszerű vagy cifra 
bútorai, konvencionális díszítménye, virá
gok, vázák, cserepek, rendesen, csinosan 
öltözött gyerekek, asszonyok a biztonság
érzés kifejezői."

Ezek a cáfolhatatlan igazságok termé
szetesen nem adnak megfelelő útbaigazí
tást Oláh Sándor kiállított alkotásainak 
minőségéről, esztétikai tulajdonságairól. 
Elmélyültebb és elfogulatlanabb szakszerű 
értékelésükre csak évtizedek múltán ke
rült sor.

KÉPPÖR

Már a fiatal, kezdő Oláh is tapasztalhat
ta, hogy a portréfestés művészete egyál
talán nem kényelmes és veszélytelen fog
lalkozás. Egyrészt megköti a művész ke



zét és elvonja egyéb témakörök szabadabb 
megfogalmazásától, ugyanakkor kellemet
len bonyodalmak, nézeteltérések okozója 
lehet.

Ezt a helyzetet a legjobb éveibe lépő 
Oláh is alaposan felismerhette. Tekinté
lyének, művészi reputációjának növekedé
sével a privát portrérendelések is gyako
ribbak lettek. Az esetek túlnyomó többsé
gében ezt a munkát a megrendelő mege
légedésére végezte el, annál is inkább, 
mert — a korabeli tanúk, egykori model
lek vallomása szerint — igen türelmes és 
gyorsan dolgozó festő volt, aki nem vette 
túlságosan igénybe a rendelő türelmét. Még
is, talán életének legkellemetlenebb bo
nyodalmába sodorta egyik portréjának 
sorsa.

A műpártoló köröket nagyon meglepte 
a legolvasottabb bácskai napilapnak, a 
Naplónak az 1930. október 19-i számában 
megjelent híradás, hogy Oláh Sándor fes
tőművész bírósági eljárást indított Lifka 
Sándomé, a hírneves mozitulajdonos fe
lesége és Hős Imre fényképezéssel is fog
lalkozó festő ellen, mégpedig szerzői jog
sértés címén, a néhány hónappail előbb 
életbe léptetett szerzői-jogvédő törvény ér
telmében. Lifkánénak utólagos kifogásai és 
kívánalmai voltak képmásával szemben, 
amit Oláh hosszabb levelezés után rész
ben teljesített. A rendelő némi huzavona 
után átvette a portrét, majd megmutatta 
Hősnek, aki portrékat is festett. Hős Im
re komolyabb korrekciókat hajtott végre 
a képen, Oláh aláírását törölte, majd sa
ját szignójával látta el. Miután Oláh tudo
mást szerzett az esetről, azonnal beperelte 
Lifkánét és Hőst.



A novemberi tárgyalásra Pavlovié tör
vényszéki elnök szakértőként Kujundzsics 
Andor rajztanárt idézte be.

A szabadkai polgársáágot nagy izgalom
ba hozó pert Zvekić Sever járásbíró ve
zette le. A kihallgatáson, a Napló tudósí
tása szerint, Lifka Sándomé előadta, hogy 
Raffael La Valetta pózában és László 
Fülöp stílusában, levél útján rendelte meg 
az idealizált képet, Oláh a rendelést elfo
gadta és megfestette a képet.

Még mielőtt tovább ismertetnénk a 
szerencsétlen ügy menetét, rá kell mu
tatnunk, hogy a polgári világ festőivel 
szemben néha egész képtelen igényekkel 
álltak elő. De nem kevésbé megdöbbentő, 
hogy a festők, közöttük az egyébként köz
ismerten öntudatos Oláh is, az iilyen kö
vetelményeknek is kénytelenek voltak ele
get tenni, ha festészetből akartak megélni. 
A mai időkben, amikor a fényképészet tö
kéletesedése amúgy is minimumra zsugo
rította az arcképfestészetet, az ilyen kö
vetelmények tragikomikusan hatnak. Ak
koriban azonban nem mentek ritkaság- 
számba.

Hős a vitatott képmást — Oláh szerint
— csaknem átfestette, úgyhogy az elvesz
tette eredeti jellegét és nemcsak aláírta 
nevét, de még Kunetz képkereskedő bel
téri üzletének kirakatába helyezte köz
szemlére. A per folyamán Kujundzsics mel
lett kihallgatták Dománszki Jenő festőmű
vészt is.

A járásbíróság nem látta ebben az eset
ben a szerzői jog megsértését, ezért Lifka 
Sándomét és Hős Imrét fölmentette. Oláh 
megfellebbezte a bíróság döntését. A sér



tett festőművész polgári pert is indított 
az ügyben és 25 000 dinárt követelt Lifká- 
nétól kártérítés címén. Az ügy azonban 
csak két év elmúltával, 1932 decemberé
ben fejeződött be és Oláh Sándor ezt a 
pőrét is elvesztette, sőt, mint felperest 
nagyobb összeget kitévő perköltség fize
tésére is kötelezték.

A városban kínos visszhangot keltő per 
egészen 1934 március elejéig elhúzódott. 
Ekkor a Tábla végleg elutasította a felleb
bezést és még 605 dinár perköltség meg
fizetésére is kötelezte a festőt. A sajtó azt 
az értesülést közölte, hogy Lifka elpusztí
totta a sok gondot okozó képmást, de ez a 
közlés valótlan volt: a vitatott Oláh—Hős
képmás ma is a család birtokában van.

A LEGNAGYOBB MEGRENDELÉS

Oláh az évekig elhúzódó per folyamán 
sem ült ölbe tett kézzel. Aktívan dolgozott 
és pedagógusként is, alkotóművészként is 
számos elismerésben részesült.

így az 1931 augusztusában megnyíló 
Becskereki Művésztelep legtevékenyebb 
tagja. A telep köré tömörülő tehetségesebb 
amatőr festők munkáit kíséri figyelemmel 
és Farkas Bélával együtt korrigál.

Majd négy hónapi művésztelepi tartóz
kodása idején számos tájképet és portrét 
fest meg. A Napló tudósítója a legmele
gebb hangon emlékezik meg róluk: „Meg



látszik, hogy Zemplényitől, Hollósy Sán
dortól és Münchenben Angelo Iánktól ta
núit" — olvashatjuk a napilap 1931. augusz
tus 16-i számában, melyben Oláh alkotá
sait műremekeknek nevezi az újságíró. A 
következő hónap 6-án ismét beszámoló 
jelenik meg a Naplóban a Becskereki Mű- 

, vésztelep munkájáról. A központi szemé
lyiség ismét Oláh, de a telepen van Csin- 
csák Elemér is Szabadkáról, valamint Hus- 
véth Lajos Zomborból és Bicskei Péter 
Topolyáról.

Oláhról írva a beszámoló megemlíti, 
hogy lágy, finom temperált színeivel és 
különös líraiságával poetikus hangulatot 
visz képébe. „Művészete abszolút művé
szet" — zárja le gondolatmenetét az ano
nim becskereki tudósító. Ennél szebb sza
vakat kevés művészről írtak le a sajtó 
hasábjain. Oláh érzékeny és sebzett lel
kének szüksége is volt az ilyen elisme
résre.

A telep munkájának mintegy záróak
kordjaként a becskereki Vojvodina Szál
lóban december 9-én Képrevü címen meg
nyílik a Duna bánsági festők kiállítása. 
A tárlaton a Becskereki Művésztelep részt
vevői mutatták be a nyáron kezdődő s mé
lyen az őszbe torkolló munka folyamán 
készült alkotásokat.

Oláh Sándor harminc, mesterinek ne
vezett művével a tárlat részvevői fölé emel
kedett. Mennyi munka áll az ilyen hallat
lan bőséges termés mögött! És mennyire 
bizonyítja azt az állítást, hogy Oláh ezek
ben ért alkotóképességeinek csúcsára, he
lyesebben talán fennsíkjára, hiszen ez az



alkotói láz még több mint egy évtizedik 
fűtötte Vajdaság akkoriban talán legmeg
becsültebb festőművészét.

Egy tehetséges tanítványa, Mamuzsics 
Magda itt jelentkezett először csendéle
teivel a nyilvánosság előtt.

Érdekes mozzanata a vajdasági képző- 
művészeti életnek az a tény, hogy Szabad
kán sohasem sikerült művésztelepet alakí
tani, mégis, ez a város maradt a két há
ború közötti művészeti központ. Ez, per
sze, nemcsak az itt élő alkotók érdeme, 
hiszen az első egyesület mozgatója és el
nöke 1923—1925 között dr. Radoje Belié 
volt, a második próbálkozás élén pedig 
egy ismertté vált szabadkai mecénás, dr. 
Jovan Milekié, a Bácskai Múzeum alapí
tója és tulajdonosa állt.

Dr. Milekié szervezi meg 1932 októberé
ben a bácskai művészek nagyszabású ki
állítását Szabadkán, de Oláh Sándor erre 
a képzőművészeti manifesztációra nem 
küldi el képeit.

A kiállítás után újjáélesztett képzőmű
vészeti egyesület alelnökségét Petar Dob- 
rovié válUalta; Oláh Sándor ezúttal a zsűri
tag szerény tisztségét tölti be Dománszki 
Jenővel együtt. Az egyesületbe tömörült 
művészek a megalakulás után, pontosab
ban november 9-én ismét Becskereken, a 
telep működése által előtérbe került Bega- 
parti városban állítják ki legfrissebb ter
mésüket. Oláh ezúttal mindössze négy kép
pel szerepelt. Meleg tónusait és leegysze
rűsített formáit méltatta főleg a kritika.

Ebben az évben két életnagyságú port
ré elkészítése kötötte le Oláh figyelmét 
és idejét. A szabadkai Népkör rendelésé



re megfestette Kádár Imrének és dr. Ger
gely Józsefnek, a művelődési egyesület két 
alapítójának és adományozójának képmá
sát, melyeket a következő év tavaszán, 
1933 márciusában ünnepélyesen leleplez
tek.

Portrék, portrék... a létfenntartás e 
kellékei sokszor népesítik be Oláh mű
termének világos szögleteit, de olykor el 
is homályosítják a nagyablakos helyiség 
hangulatát...

Időközben azonban életének legna
gyobb megrendelését teljesíti: a hódsági 
zárda kápolnájában nagyméretű freskót 
fest és ezáltal 35 000 dinárhoz, festői kar
rierjének legjelentősebb jövedelméhez jut. 
Utána a szabadkai Miasszonyunk zárdá
ban egy oltárképet készít el, melynek árát 
tizennégyezer dinárban szabja meg.

KITÖRÉSI KÍSÉRLETEK

Oláh Sándor művészi ambícióit nem 
elégítik ki a vidéki városokban elért si
kerek. Többre, főleg nagyobb közönségre 
vágyik, és elismertebb művészek társasá
gában szeretne érvényesülni. Mivel már 
1929-től részt vett budapesti tárlatokon,
1933 februárjában két képet küld föl Bu
dapestre, a Műcsarnok téli kiállítására. 
Mint ahogyan legkedvesebb művész barát
jának, Tornyai Jánosnak az év májusá
ban írt levele bizonyítja, a zsűri a képeket 
(egy portrét és egy aktot) elfogadta.



Zöldharisnyás lány (1933)



Pirosruhás lány



Modellek (1940)



Szabadkai színházudvar



Tornyai kedvezően nyilatkozik Oláh ki
állított munkáiról; különösen az akt nyer
te meg a tetszését. Ezt nemcsak udvarias 
és vigasztalónak is tekinthető levele, ha
nem a szabadkai művész Pesten ólt testvér- 
öccse, az 1972. március 8-án, 84. születés
napján elhunyt Oláh József nyugalmazott 
tábornok visszaemlékezése is bizonyítja. 
Szerinte Tornyai az említett akt előtt meg
állva ezeket mondta: „Hát Sanyi még így 
tud? Mondják meg neki, hogy én már sem
mit sem tudok és nem is festek."

Májusi levelében avval vigasztalja a 
magyar fővárosba kívánkozó barátját, hogy 
alkotni igazán csak vidéken lehet. Pestről 
szólva így folytatja: „Rohadt világ ez, csak 
messziről szép talán." Majd tovább: „Ha
mis tej, hamis tejfel, hamis vaj stb.-től nem 
lehet az embernek őszinte a piktúrája. 
Minden hamis ott és »mű« még a szere
lem is. Hogy a fenébe lehetne ebből őszin
te piktúra?"

Oláh egyik panaszos levelére reagálva 
így dorgálja Tornyai a nála jóval fiatalabb 
barátját: „Hát ne zúgolódjál, édes Sanyi- 
kám, hanem adj hálát az Úristennek, hogy 
megmaradhattál a régi, igaz valóságodban, 
dolgozzál igaz hittel és ne morfondírozzál 
az elveszésről."

Oláh tehát „elveszettnek" érezte ma
gát, és hogy keserűsége (melyhez a Lifká
né—Hős elleni szerencsétlen per nagyban 
hozzájárulhatott) nem múlott el egyköny- 
nyen, azt Műnk Artúr író és publicista a 
Naplóban 1933. július 9-én megjelent hosz- 
szabb riportja is alátámasztja.



Az írásra Oláh festői munkásságának 
25 éves jubileumában talált ürügyet az is
mert orvos író, A nagy káder és a Hinter- 
land című regények szerzője.

A riport bevezetőjében egyebek között 
ezt olvashatjuk: „Leleplezzük Oláh Sán
dort: világéletében irtózott a nyilvánosság
tól. Valósággal embergyűlölő lett belőle ...

Pedig, ha nem a mi kultúrálatlan, sze
szélyes, boros, poros városunkba temet
kezik ... ma talán a legnagyobbak mellett 
emlegetnék nevét...

De hát a lokálpatriotizmus ... Suboti- 
ca ... a kedves város, ahol fölnevekedett, 
ideláncolta.

A miénk maradt."
Álljunk meg a riport bevezetőjének 

utóbbi két gondolata mellett. Először is, 
Oláhot talán inkább a helyzetéből fakadt 
kényszer, mintsem a lokálpatriotizmus 
fűzte a boros, poros városhoz. Ez tűnik 
ki Tornyaival folytatott levelezéséből. És 
ha elment volna, valóban a legnagyobbak 
mellett emlegetnék? Megint csak a kiváló 
Tornyaira hivatkozva állíthatjuk, hogy 
például Budapesten abban az időben ne
hezebb sors várt volna a vállalkozó szel
lemmel egyáltalán nem rendelkező festő
re, mint a csendes kisvárosban, ahol egy 
télen hideg, nyáron túl meleg műteremben, 
de mégis műteremben dolgozhatott — 
nemcsak Szabadka számára.

Oláh távollétében ugyanis felesége, Te
réz asszony elmondta, hogy férjének Sza
badkán nincs igazi mecénása, képeit is 
elsősorban vidéken, Becskereken, Apatin- 
ban, Verbászon és más helyiségekben vá
sárolják jómódú gyárosok és bankigazga
tók.



Műnk egy egész kiállításra való képet 
lát a műterem falaira helyezve: aktok, 
csendéletek, figurális kompozíciók, tájké
pek. „Üjból és újból körüljárjuk a tágas, 
világos termet, nem tudunk betelni." így 
vall a képektől elbűvölt író.

„Sanyi addig boldog — mondja a mű
vészfeleség —, amíg itthon vannak a ké
pei és látja alkotásait... nagyon nehezen 
válik meg tőlük..." Szó esett még Oláh 
naivságáról az anyagi kérdések tekinteté
ben, és azt is elmondta a feleség, hogy 
a férje zsebe többnyire üres. Ennek ellené
re óriási ambícióval dolgozik, amiről a 
sok jó és Műnk szerint is egyre jobb 
kép tanúskodik leghívebben.

Az asszonytól tudja meg aztán a riport 
szerzője, hogy a gazdasági válság követ
keztében a képek ára a felére csökkent. 
Pedig tudott dolog, hogy a művészi porté
ka sem valami magas áron kelt el — ha 
elkelt.

Ebből az írásból tudjuk meg még, hogy 
■a szabadkai lakatosműhely és a korompai 
vasgyár emléke nem múlt el hatástalanul 
Oláhra nézve. Szenvedélyesen fúrt és fa
ragott, és nemcsak képeinek rámáit, de 
a szükséges fémszerszámokat is maga ké
szítette.

Aztán megjelent személyesen a festő, 
aki bizony nem volt olyan jó riportalany, 
mint segítőtársa és „menedzsere", a fe
leség.

„Interjú? Nem szeretem az ilyesmit... 
hiszen még élek."

„ ... Nagyon elkeseredett vagyok ... Ne
gyedszázadig harcoltam az emberek kö
zönye és hozzáérteni nem akarása ellen.



A festő életében azonban nem történt 
semmilyen lényeges változás. Sőt, miután 
önálló kiállítás megrendezésére nem látott 
lehetőséget, eladásra szánt képeit ebben 
az évben az is a Vass-vendéglő falaira 
függesztette. Erről a sajátos „tárlatról" 
Havas Károly Képek és söröspoharak cí
mű glosszájában emlékezett meg a Napló 
hasábjain. Havas, miután érzékelteti a lo
kál hangulatát és jellegét, így ír Oláhról: 
„Oláh Sándor igazi nagy művész, és eze
ken a képein megérzik az a belső nagy 
fejlődés, amelyet Oláh küzdelmekben és 
belső vívódásokban, önmagában és egye
dül ért el. Van egy tájképe, amelynek 
csodálatosan finom és ragyogó színei Oláh 
Sándor fejlődésének egész új irányait ad
ják meg."

Havas tehát nemcsak belső vívódások 
árán elért eredményeket, de új irányt is 
vél felfedezni a vendéglő falain bemuta
tott képeinek némelyikén. Ez a megálla
pítás annál is érdekesebb, mert a mai 
kritikusok némelyike szerint Oláh már az 
első világháború kitörése idején megtor
pant fejlődésében. Már az előbbiekben 
igyekeztünk bebizonyítani az ilyen véle
mény tévességét — most Havas is segít e 
téves ítélet megcáfolásában. Igaz, ugyan
ezek a körök úgy vélik, hogy a két háború 
között ezen a tájon nem létezhetett 
„szakszerű" kritika. De ez is csak annyiban 
elfogadható álláspont, amennyiben itt va
lóban nem működtek képzett műtörténé
szek — egy egész sereg íróember, publi
cista és műpártoló azonban komoly hozzá
értésről és helyes, humánus hozzáállásról 
tett tanúbizonyságot.



Havas Károlyt, Radoje Belićet, Műnk 
Artúrt, dr. Jovan Milekićet, Szegedi Emilt, 
később Kovács Sztrikó Zoltánt és Lévay 
Endrét komolyan kefl.1 venni, ha képzőmű
vészeti kérdésekről írna’k a sajtóban.

Timár Ferenc, a fiatal költő és újság
író Kis portré Oláh Sándorról címen kö
zöl egy karcolatot az egyre népszerűbb 
festőről a Hétről-hétre 1934. június 2-i szá
mában, s ebben a magánember jellegét 
igyekszik megeleveníteni. Miután megemlí
ti fülbaját, ami gátolja az emberekkel való 
érintkezésben, a festőt, nosztalgikusan em
lékezik meg tanulmányi éveiről, azokról a 
szép képekről, melyeket elajándékozott 
vagy eladott, pedig — mint a legtöbb mű
vész — legszívesebben örökre megtartotta 
volna minden művét.

„Szabadiskolát kellene csinálni — mond
ta —, esetleg Palicson, csak egy bódét és 
sok-sok értékes tehetséget vezethetnénk az 
igazi művészet irányában." így idézi töb
bek között Timár az örökösen iskoláról 
álmodozó Oláh szavait. Két évtized múltán 
is csak rövid ideig állít módjában egy 
esti tanfolyamot vezetni. Egyébként egy
két tanítványa mindig műtermében dolgo
zott. Többségük azonban nehezen bírta el
viselni a szigorú pedagógus által diktált 
fegyelmezett munkát és elhagyta a mű
helyt.

„Mit felel arra a kérdésre, hogy éljünk, 
hogy boldoguljunk?" — teszi fel a kérdést 
Timár a fiatalság jogán.

„Azt én is szeretném tudni" — felelte 
röviden Oláh. Bizony, életével tanúsította, 
hogy erre a kérdésre sohasem találta meg 
az igazi feleletet.



Többször megemlítettük, hogy Oláh 
Sándor idejének javát a megrendelésre ké
szült képmások festése kötötte le. Ez a 
tény azonban nem bizonyítja, hogy minden 
portré festése terhes volt számára. Ellen
kezőleg: jó néhány képmást nagy kedvvel 
és örömmel festett meg.

1934 őszén, a Városi Kávéházban meg
rendezett mulatságon szemlélődve egy ér
dekes alkatú, fiatal leányt pillantott meg, 
aki apja társaságában szórakozott. Meg
kérte az apát, hogy engedje megfesteni a 
lánya képmását, akinek lényét nagyon ér
dekesnek tartja festői szempontból. Az 
apa örömest elfogadta az ajánlatot, és ott, 
a helyszínen megrendelte a portrét.

Matijevicné Ott Elza, a modell szóbeli 
visszaemlékezése szerint Oláh nagyon jó 
hangulatban dolgozott a képen, munkájá
ban igazi örömet talált. Ez meg is látszott 
az elkészült képmáson. A Piros ruhás lány 
című alkotás, mely számos kiállításon ara
tott sikert és Oláh egyik legismertebb mű
veként maradt hátra, először az 1935 ok
tóberében, a szabadkai Gazdasági Hét al
kalmából rendezett tárlaton volt látható.

Ezen a kiállításon Oláh Sándorral 
együtt még öt festő: Balázs G. Árpád, Sa
va Rajkovié, Mamuzsics Magda, Demeter 
Erzsi és Hangya Bandi mutatták be leg
újabb munkáikat. A Kaszinó szép, világos 
termeiben megrendezett tárlat külön ér
dekessége, hogy Oláh, csakúgy, mint Ba
lázs, ezúttal is megfelelő társaságnak tar
totta az akadémiát nem végzett, még kez
dőknek számító festőket. Igaz, mindhár
man rövidebb-hosszabb ideig Oláh tanítvá
nyai voltak.



Havas Károly 1935. október 13-án be
számolót közöl a Naplóban és a legnagyobb 
elismeréssel szói Oláh művészetéről. „Oláh 
már régen olyan márka — írja egyebek 
között —, melynek csengése messze túlter
jed a szuboticai határokon — nagy meg
lepetés, mert olyan nagy, komoly művészi 
értéket reprezentál, amilyenekre az álmos 
és közönyös Szuboticán tulajdonképpen 
gondolni sem llehet." A továbbiakban így 
folytatja: „Ez a tökéletes művész nem áll 
meg, hanem a világtól elvonatkozottan, 
szinte klasszikusan keres új szín- és kom
pozíció-problémákat, amelyeket felsőbbsé- 
gesen és szuverén módon old meg. A Vörös
ruhás lány portréja akármelyik világváros 
kiállításán is feltűnést keltene..." A táj
képekről szólva a diszkrét és finom kifeje
zési formát hangsúlyozza Havas, majd a 
színek harmóniájára térve így nyilatkozik: 
„Ez a harmónia költővé teszi Oláh Sán
dort, amikor csendéletet fest."

A város és talán Vajdaság legkiemel
kedőbb magyar publicistája nem fukarko
dott az elismerő szavakkal. Lehet, hogy ott 
is újat és meglepőt látott, ahol az a va
lóságban nem létezett. Tény azonban, hogy 
ennek a jól sikerült kiállításnak valóban 
Oláh volt a vezéralakja, munkái pedig 
mély hatást gyakoroltak a kortárs látoga
tókra.

Anyagilag már kevésbé volt sikeres a 
tárlat. Éppen Havas egyik kétcsillagos cik
ke kesereg a művészek szegénységén és 
a társadalom koldusbotra jutásán. A mű
vészek — írja Havas — szívesen adnak 
képet bármiféle áruért. Ami ugyan nem 
szabadkai jelenség, mert Európa művésze



ti metropolisaiban már évtizedes hagyomá
nya volt az ilyen jellegű cserekereskede
lemnek. t

A városi tanács közben Oláhtól meg
rendeli II. Péter király képmását és ezt 
a megbízatást hírül adva megjegyzi, hogy 
a művész eddig dr. Bíró Károly, dr. Sti- 
pan Manojlovié és Iván Antunovié püs
pök arcképét festette meg rendelésre.

Néhány hónappal később, 1936 január
jában ugyancsak Oláhot bízzák meg az 
újsáíróbálon kisorsolt résztvevő portréjá- 
jának megfestésével is. A szerecsés nyer
tes egy helyi keményítőgyáros volt. A kö
vetkező évi újságíróbálnak a termét Oláh 
száz vidám portréparódiája díszíti. Ha 
mindezt tekintetbe vesszük, akkor Oláhnak 
nem lehet panasza foglalkoztatottsága te
kintetében. Ami pedig az elismerést illeti, 
abban bőven volt része. A közvélemény 
legbefolyásosabb irányítói, a publicisták 
hathatós erkölcsi támogatásban részesítet
ték.

BELGRÁDI FIASKÓ

1937. május 2-án Újvidéken megnyitot
ták a jugoszláviai magyar képzőművészek 
közös tárlatát. Oláh Sándornak ismét al
kalma nyílott, hogy Balázs, Hangya, Far
kas, Gyelmis, Baranyi Károly, Husvéth 
és Csávosy társaságában mutassa be leg
újabb alkotásait. De ezúttal csak két port
réval képviselteti magát, amit Sullhóf Jó
zsefnek csak arra ad alkalmat, hogy a



Napló május 3-i számában „kétségtelenül 
a legjobb jugoszláviai magyar arcképfes- 
tő"-nek tisztelje.

Vajdasági és kisebb budapesti sikerei 
után Oláh végre rászánja magát, hogy az új 
központ, Belgrád felé is megtegye az első 
tapogatózó lépéseket. Elküldi néhány ké
pét a Cvijeta Zuzorić 1938-ban megrende
zett 10., jubileumi kiállítására. Sajnos, ez 
a kísérlet már az első lépésnél kudarcba 
fulladt.

Egy állítólag ismeretlen telefonáló Belg- 
rádbói értesíti a Napló szerkesztőségét, 
hogy botrányos zsűrizés folytán Oláh Sán
dor munkáit nem fogadták el, képei a pin
cében porosodnak. Sovány vigasz lehetett 
a festő számára, hogy Dománszky Jenő 
és Gyelmis Lukács képei hasonló sorsra 
jutottak.

A tudósítás ezt a jubileumi tárlatot 
skart- és giecskiállításnak nevezi, melyen 
csak a primitív dadogok vehettek részt. 
Ez sajnos nem egészen fedi a való helyze
tet, mert számos kiváló művész mutatta 
be képeit és szobrait — viszont Petar Dob- 
rovié, Jarolim Mise, Iván Meštrović, 
Augustinčić és mások elvi okokból távol 
maradtak.

Flamm József, az ismert belgrádi új
ságíró cáfolta a kiállítást becsmérlő tudó
sítást és úgy vélte, hogy az elutasítás, 
akármilyen sajnálatos, ösztönzést kell hogy 
adjon a művészeknek.

Flamm „jó tanácsa" azonban, érett mű
vészemberekről lévén szó, értelmetlen és 
elfogadhatatlan volt. Oláh Sándort pedig 
kígyómarásként érte ez az eset. Jogosan 
megbántva húzódott vissza csigaházába és



a háború utáni évekig nem tett kísérletet 
a jugoszláv főváros felé.

E sajnálatos esemény után, de nem ki
zárólag ennek következményeként, Szabad
ka idősebb képzőművészeinek tevékenysé
gében nagy visszaesés tapasztalható. A 
belgrádi fiaskó mellett Oláh Sándornak 
éreznie kell, hogy művészete tisztelőinek 
és pártolóinak figyelmét már világrengető 
problémák kötik le.

A hitleri Németország terjeszkedési po
litikája, a fasiszta propaganda hatása és 
az új háború reális veszedelme foglalkoz
tatja a közvéleményt. A képzőművészet és 
a képvásárlás szükséglete egyre inkább 
kiszorul a polgárság érdeklődési köréből.

1939 karácsonyán már az is esemény
számba ment, hogy a Napló ünnepi szá
mát Hangya és Oláh Sándor illusztrálja. 
Más éle tjeit ebben az évben nem adnak 
magukról és nem is adhatnak a művészek.

így lesz a következő, 1940. évben is, 
amikor ugyan a nagy barátkozás szellemé
ben Beilgrádban megszervezik a magyar- 
országi festők kiállítását, de Szabadkán 
megint csak néhány rajzzal jelentkezik 
Oláh a sajtóban.

Közben a bajsai Gazdakör megrendeli 
egyik alapi tójának, Vámoscher Dezsőnek 
az arcképét. Oláh időben teljesíti a meg
bízatást. A sikerült nagyméretű portrét
1940 júliusában leplezték lle a Gazdakör 
nagytermében.

Ismereteink szerint ez volt Oláh utolsó 
jelentős munkája a két háború közötti 
korszakban. Még festett néhány kisebb 
vásznat, készített néhány rajzot a lapok 
számára, de az 1918 decemberétől 1941



áprilisáig tartó 23 éves időszak, Oláh leg
jobb alkotói évei ezzdl le is zárultak.

A háború közelségének szele, majd a 
Horthy-csapatok bevonulása, és a festő 
egyre rosszabbodó egészségi állapota meg
szakították és megismételhetetlenné tették 
ezt a nagyon termékeny korszakot.

A MEGSZÁLLÁS ÉVEI

1941 áprilisa Oláh személyes tragédiá
jának a hónapja is. A „bátor" Horthy-ka- 
tonák „csetnikvadászat" ürügyén gépfegy- 
vertűzzel árasztották el a Városi bérpalota 
ablakait és a „hőstett" folyamán tönkre
tették a város egyetlen műterem-lakását, 
melyben Oláh családjával élt és dolgozott. 
El kellett hagynia a földúlt helyiséget, 
melybe soha vissza nem tért. Mint ahogy 
a művész alkotókészsége is visszavonhatat
lanul alábbhagyott, kijavíthatatlan csorbát 
szenvedett.

A megszállás és a háború négy, de 
még a háborút követő első évek is Oláh 
hét szűk esztendőjének tekinthetők. Be
tegsége még nem túlságosan hatalmaso
dott el, süketsége nem gátolná még mun
kájában, csupán az emberekkel való érint
kezést teszi nehézkessé; látási zavarai 
csak jóval később jelentkeznek. De a kör
nyezetváltozás, a háború nyugtalanító, la
kásfalakkal kivédhetetlen, bénító hatása, 
majd a nem „fajtiszta" feleségének és le
ányának sorsáért való aggodalma gátolta 
a művészi munkában való igazi elmélyü
lésben.



Ennek ellenére, ahogy magához tért a 
műtermének ostromától elszenvedett sokk
ból és berendezkedett Horthy Miklós su
gárúti (ma Đura Đaković utcai) átmeneti 
otthonában, munkához látott. Festett és 
növendékeket vállalt, ha akadt jelentkező.

Az egyik ilyen művészpalánta, az akkor 
kamaszodó Sáfrány Imre volt. Bátorságot 
vett magának, hogy fölkeresse a festőt, 
akitől órákat akart venni nehezen össze- 
kuporgatott pengőiből. Sáfrány az Üzenet 
1971. decemberi számában megjelent írá
sában örökítette meg ezt az első találko
zását Oláh Sándorral. Kár, hogy az ajtót 
nyitó Teréz nénit, a festő odaadó élettár
sát mai szemmel is „kegyetlenül kövér 
asszonynak" tiszteli ismételten, hiszen köz
tudomású, hogy a festő feleségének halá
la után teljesen elveszettnek érezte magát, 
írásos visszaemlékezéseiben is így nyilat
kozott.

De ebben az írásban minden egyéb na
gyon érdekes. Rámutatott Oláh szigorú pe
dagógiai módszerére, mely évtizedek után 
sem változott. Ezenfelül megerősíti azt a 
véleményt, hogy a festő abban az időszak
ban sem élt anyagilag jobb körülmények 
között, mint az előző évtizedekben.

„Oláh, az élő, szakállas, süket, ő lett 
hirtelen az egyetlen példakép. Dehogyis 
juthatott eszembe, hogy mekkora szükség 
van ott a Horthy Miklós sugárúton a kis 
gimnazista pengőjére. Különös kegynek 
tartottam a rajzórákat."

Oláh műhelyében Sáfrány Imre is nyes
te a hársfát, bádogdobozba rakta a kis 
vesszőcskéket, akárcsak tíz évvel előbb 
Hangya Bandi. De a rend és alaposság, a



mesterség ábécéjének tanításától sohasem 
állt el ez a lelkiismeretes festő-pedagógus.

„ ... ott, vázarajzolás közben igézett 
meg a festészet — vallja Sáfrány Imre —, 
amikor lopva képeit néztem. Önarcképét. 
A kegyetlenül kövér asszony portréját. És 
egy kellemes külsejű, tigrisléptű lány, a 
lánya portréját, felöltözött és öltözetlen fi
guráját."

Ennyit Sáfrány írásából, melyre később 
még visszatérünk.

Még 1941-ben Kolozsvárott megrendez
ték az egykor Nagybányán működő festők 
kiállítását, melyre Oláhtól is kértek né
hány képet.

Ezek után ismét felajánlotta barátságát 
Bárányi Károly szobrásznak, aki a művé
szek mostoha sorsa láttán, valamint az 
anyaországból leránduló festők vetélkedé
se következtében új szervezkedést kezde
ményezett.

Megelőzve a letelepedett művészeket, 
levélben kérték fel a művészeket a csatla
kozásra, és ilyen úton is választották meg 
a Szépmíves Céh vezetőségét, melynek el
nöke Baranyi Károly, alelnöke pedig Oláh 
Sándor lett. Ennek a rövid életű szerve
zetnek tagjai 1942-ben többek között Ács 
József, Acsádi Ilona, Balázs G. Árpád, Csá- 
vosy Sándor, Emmanuel Béla, Erdey Sán
dor, Gyelmis Lukács és mások lettek. A 
későbben csatlakozókkal együtt huszon
ötén verődtek össze.

Baranyi Károly Ikarosz szárnyán című 
önéletrajzában írja, hogy a. Szépmíves 
Céhet tagjainak védelmére szervezték, 
„hogy ne kelljen külön-külön megvívniuk



a megélhetési harcot". Művésztelepet is 
szervezték, melyben állandóan vendégül 
láttak néhány fiatal tehetséget.

Az alelnök Oláh nem ambicionálta a 
szervezetben valló tevékenységet, nagyot- 
hallása amúgy is gátolta az ilyen jellegű 
munkában. A fiatal tehetségek oktatásá
ban sem segédkezhetett, mert a telep Sza
badkától távol, Újvidéken működött.

A Céh 1942-ben a Gazdasági Hét alkal
mával Újvidéken anyagilag sikeres tárla
tot rendezett, 1943-ban pedig Budapesten 
mutatkoztak be tagjai a Mária Valéria 
utcai Műbarát kiállítási csarnokban. Ide 
Oláh négy képet küldött és — József test- 
véröccse emlékezése szerint — ezekből ket
tőt eladott.

Míg Baranyi Károly a szervezet révén 
komolyabb elismerésben részesült, Oláh 
helyzete a háború és megszállás négy éve 
alatt semmit sem javult. Éppen úgy ten
gődött, mint az előző időszakban. Ezért 
a Céh széthullása 1944-ben számára nem 
jelentett csapást. Tisztes nyomorban és 
háborítatlanuil érte meg a vérzivatar be
fejezését és a fölszabadulást.

TANÍTVÁNYOK TÁRLATA

Közvetlenül a háborús pusztítások ha
tására festette meg egyik legtöbb figurá
ból komponált olajfestményét, melyen a 
kibombázottak tragédiáját örökítette meg. 
A befejezetlenül ható kép hátterében a 
szabadkai romok, előtérben egy hallott kö-
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rül kialakult, kissé statikusan ható cso
port áll. Oláh saját figuráját is bekompo
nálta a csoportba, ami külön érdekessége 
ennek a magántulajdonban levő festmény
nek. Az is valószínű, hogy ez a vászon 
Oláhnak a födszabadulást követő időkben 
elsőként elkészült munkája.

Az új körülményekhez igazodni nem 
lehetett könnyű feladat az élete delén túl
lépett festőművésznek. Kinek festeni és 
mit festeni? Ez lehetett Oláh Sándor di
lemmája ezekben az években. A magánve
vők, a portrérendelők a polgári középosz
tály soraiból származtak. Ez a középosz
tály részben a szó fizikai értelmében meg
szűnt, másrészt visszavonult, és egyéb gon
dok foglalkoztatták, mint a festészet. A 
város katonai, majd polgári hatóságai az 
élet normalizálódásával, a lakosság elemi 
szükségleteinek biztosításával vannak el
foglalva, művészi alkotások rendelésére 
nem is gondolhatnak.

Bizonyos művészi munkát csak a nagy
szabású propagandapannók igényelnek, er
re a feladatra viszont Oláh nem is lenne 
alkalmas, elvégzésükre nála jóval fiatalab
bak kapnak megbízást. Ennek ellenére a 
festő ecsetje nem nyugszik. A műteremből 
ugyan ritkán mozdul ki, de fest. Csend
életek, átmeneti otthonának utcája, az ak
kori Antunović utca kínálja a műtermi 
festés lehetőségét.

Leánya és modellje, Éva azonban már 
nincs a szülői otthonban, külföldre távo
zott, és soha többé nem találkoznak. Csak 
Teréz asszony, a hűséges feleség ösztönzi 
munkára a festőt.



Még 1946-ban, tehát röviddeil a háború 
befejezése után, Hangya András vezetésé
vel esti rajziskola nyílik Szabadkán. De 
Hangya már a következő évben Zágrábba 
költözik, így a tanfolyam vezetőjének meg
üresedett helyét Oláh Sándor veszi át. 
Egyévi munkája eredményeként, 1948 feb
ruárjában megnyílik a hallgatók első együt
tes kiállítása, melyen többek között Almási 
Gábor, Petrik Pál, Marko Vukovié, Iván 
Tikvicki, a fiatal Sáfrány Imre, Szilágyi 
László, Matkovics Gusztáv, Nick Ernő, 
Tóth Károly és mások kilencven munkát 
állítanak ki. Közülük néhányan akadémi
ára kerülnek, a többiek pedig jó képessé
gű, nem hivatásos festőként folytatnak 
eredményes képzőművészeti tevékenysé
get.

A földuzzadt csoport vezetését 1948 
őszén fiatalabbak, Almási Gábor, majd a 
Szabadkára költözött Jenovac és Ivanyo* 
rajztanár veszik át.

Ebben az évben festi meg Oláh az ak
kori munkásságára annyira jellemző Ara
tás című vásznát. Ez a kép erőteljes ido- 
mulási készségét, e törekvés szembetűnő 
határait, de magas színvonalát is egyesí
ti magában. Míg a háttérben szabadabban 
és darabosan feldobott, érett búzatáblák 
között kaszáló figurákat látunk, az elő
térben alaposan kidolgozott, kezében sar~ 
lót tartó, műtermi pózban pihenő „elké- 
kített” női figura dominál. Az erős testű, 
körvonalazott női alakról alig hihető, hogy 
az aratókhoz tartozik. A képnek ez a ré
sze az előbb említett Kibombázottak című 
festmény néhány statikus alakjára em
lékeztet.



A köztársaság napjának tiszteletére 
rendezett tárlaton Oláh Boshán György, 
Mihajlló Dejanovié, Hangya András, Iva- 
nyos Sándor, Stevan Jenovac, Radoslav 
Kern festők, valamint Ana Beslié és Almá- 
si Gábor szobrászok társaságában mutat
ja be képeit.

A Híd című folyóirat 1949. decemberi 
számában e könyv szerzője számol be a 
jelentős eseményről, Oláhról pedig a kö
vetkezőket írja: „Oláh Sándor mellett
egész nemzedékek nyerték eil a képzőmű
vészethez szükséges alapismereteket. A 
müncheni iskola higgadt tárgyilagossága 
adott impulzust művészi útjának, és Oláh 
Sándor máig is hű maradt ehhez az irány
hoz. De az idős művészt, dacára hogy 
egészségi állapota úgyszólván teljesen mű
terméhez köti, érdekli a fejlődő élet és 
ezt igyekszik festményein is kinyilváníta
ni: Vasútépítők című vásznán, az elmúlt 
háború rokkantjait mutatja be a nagy 
munkán, fiatal asztalosmunkást fest meg 
egy másik képen. Sajnos, érezni, hogy a 
képek műteremben készültek, és ezért 
nem annyira hitelesek, mint Apám című 
kis pasztellje és Az Antunović utca, melyek 
értékes darabjai a kiállításnak.,,

A szerző ma is csak csekély stiláris 
módosításokkal írná le ezeket a gondo
latokat, melyekben más, később a képző- 
művészeti dogmatizmus fölszámolása ide
jén jelentkező kritikusokkal ellentétben, 
már akkor sem a művész opusának pol
gári jellegét, hanem az élet iránti érdek
lődést és igazi kvalitásait hangsúlyozza.

Oláhtól azonban senki sem követelte, 
hogy műterme négy fala között roham



munkásokat fessen. Később remek csend
életek születnek, megfesti a bunyevác né
pi táncosnőket öltözés közben, néhány 
tájképet, és amikor már modell és rende
lő is akad, vissza-visszatér a portréhoz.

Érdekes, hogy az említett Az öltözőben, 
valamint a Bunyevác nők az öltözőben és 
más címeken szereplő kompozíció erede
tileg sokkal nagyobb méretűnek készült, 
mint a szabadkai múzeum tulajdonában 
levő kép.

Oláh csaknem két méter széles fest
ményt azonban sohasem fejezte be. A 
nemrég fölfedezett nagy vászon minden 
figurája már a helyén volt, de a művész 
talán nem tudott megbirkózni a nagy fe
lülettel, néhány, már megfestett figurát 
lefedett és sohasem festette újra. Ha ké
pességei csökkentek is némileg, önkriti
kája még igen szigorú maradt. Ezek után 
a kisebb méretű képét sikeresen elkészí
tette. Minőségében nemcsak a befejezet
len nagy képnél, de másik többfigurás 
kompozíciójánál, a Kibombázottaknai is 
jobb munka.

NYILVÁNOS SZEREPLÉS

Ebben a korszakban Oláh ismét a kék 
szín bűvöletében él. Egy újabb, szakállas 
önarcképe, a Fiatal pár a Palicsi-tó partján, 
az említett Bunyevác nők az öltözőben, a 
Kisleány képmása és két-három remek 
virágos csendélete a kék fátyoJozás jegyé
ben készült el. Ezt a tényt azért is hang



súlyozni kell, mert a két háború között 
készült néhány, talán legjobb munkájá
ban mellőzte az elkékítést. így például 
felesége képmásán, egy nagy női akton, 
leánya, Éva portréján, a Pirosruhás lá
nyon stb. nyoma sincs a kék szín hang- 
súlyozásának.

Az ötvenes évek elején készült egyik 
portrémodellje, Kiss G. Márta szóbeli em
lékezése szerint a beteges és egyébként 
érthetően ideges Oláh rendkívül engedé
keny, türelmes és elnéző volt a gyerekmo- 
dellekke! szemben. Míg egyiket festette, 
a másik kisebb csínytevéssel akarta ma
gára vonni a festő figyelmét. Oláh azon
ban úgy tett, mintha semmit sem venne 
észre, és csak a munka befejezése után 
hozta helyre a rosszalkodó kislány által 
okozott kárt vagy rendetlenséget, mégpe
dig cinkos mosollyal arcán. A róluk ké
szült képeken egyébként szintén a kék 
dominált.

Csak felesége segítségével vagy írásban 
érintkezhetett látogatóival, mégis nagyon 
örült, ha valaki fölkereste és a legcse
kélyebb figyelmességért is hálás volt. Egye
düllétüket egyébként egy Aranka nevű kis
lány örökbe fogadásával enyhítették, aki 
a művész otthonában nevelkedett és ott

- is maradt mindkettőjük haláláig. Sőt, ké
sőbb férje, Kudlik Zoltán amatőr festő, 
Oláh nagy tisztelője is megosztotta velük 
gondjukat, segítőkészen állt az idős há
zaspár mellett.

1951-ben először a Városi Múzeumban 
rendezett visszhang nélküli kiállításon sze
repel Oláh, de már ugyanaz év július
7-én Paiicson megnyílt a Szabadkán élő



akadémiai és amatőr festők együttes ki
állítása. Ezúttal többek között Martin 
Džavić, az agg Jelena Čović, Jenovac, De- 
janovié, valamint az akadémia két nö
vendéke, Almási Gábor és Petrik Páll tár
saságában állított ki Oláh Sándor. Arra 
a viszonyulásra, ami bizonyos körökben 
ezekben az években kialakult Oláh Sán
dorral szemben, Blaško Vojnié Hajdúk 
a Hrvatska riječ július 24-i számában meg
jelent recenziójának két mondata jellemző. 
„Oláh Sándor ezen a kiállításon sem nyúj
tott semmi újat. A kiállított munkái mes
teri képességet, de egyúttal alkotókészsé
gének bizonyos megtorpanását is bizonyít
ják."

Analitikus kritikát nem lehet megkö
vetelni egy hetilap recenzorától, ez a rö
vid két mondat csupán azért érdekes, 
mert bevezetője egy évekig tartó, más 
orgánumokban is meghonosodó, Oláhot l̂e
író" irányzatnak, amely a fő hangsúlyt éve
kig a „semmi új" és a „polgárság festője" 
jelzőkre helyezi. Az öregedő festőnek nem 
sok öröme telhetett az ilyen, nem eszté
tikai jellegű megállapításokból.

Természetesen másfajta viszonyulást is 
észlelhetünk egyes, képzőművészettel fog
lalkozó publicisták részéről. így ugyanar
ról a kiállításról írva Kovács Sztrikó Zol
tán a 7 Nap szeptember 9-i számában, 
miután elismerőleg szól a tárlat demok
ratikus jellegéről, és felsorolja, hogy a 
hivatásos művészek melllett hányféle fog
lalkozású amatőr van képviselve, a követ
kezőket mondja: „Oláh Sándor zsánr-ké- 
pekkel, tájképekkel és csendéletekkel sze
repelt. Minden képén komoly, higgadt, meg



gondolt és egyben belső feszültségtől men
tes. A remek Petőfi Sándor utcán érezzük 
leginkább, hogy milyen mélyen imádja a 
fényt, a napot. Mindent hidegen néz, az 
eksztázis talán csak a csodálatosan ragyogó 
Petőfi Sándor utcai képen fogta el, min
denkit magával ragadó hevességgel.”

Kovács Sztrikó hangja tiszteletet áraszt 
akkor is, amikor a mester gyengéit emlí
ti. Ezeket is a pozitívumok talajába ágyaz
za. A megdicsért kép egyébként már sej
teti, hogy Oláhék újabb, végső lakhelyük
re, a Petőfi utcai ház emeletére, annak 
egy tágas, világos lakásába költöztek. Ezt 
az új otthon ablakából és erkélyéről lá
tott, nem éppen tágas világot, néhány épü
letet és egy darab eget több vásznán örö
kítette meg a festő.

A tárlat bezárása után, 1951. augusztus 
6-án Oláh ilevelet írt a város kulturális 
ügyeit intéző Horovitz Endréhez. Ebben 
arra panaszkodik, hogy nem vettek tőle 
képet ezen a kiállításon. Talán a szemé
lye ellen van kifogásuk az illetékeseknek?
— kérdezi a betegeskedő festő, majd a kö
vetkezőket teszi hozzá: „Én teljes szívvel- 
lélekkel szolgálom a jugoszláv kultúrát... 
de hogy ezt tovább is tehessem, élnem 
kell... Már az utolsó bútordarabom is 
eladtam... lakbérem öt hónapja nem tu
dom fizetni.” Ezek az esedező mondatok 
mindent elárulnak a helyzetről. Az anyagi 
gondok még éveken át súlyos teherként 
nehezednek gyenge vállára.

Egy év múlva, 1952 júliusában, a Ma
gyar Ünnepi Játékok keretében nagysza
bású kiállítás nyílik, melyen Oláh Sándor



is részt vesz. Érdemleges beszámolót a 7 
Nap csak augusztus 3-án közöl egy (b) 
aláírású szerzőtől. Az Ötven magyar mű
vész néma találkozója Palicson című írás 
Oláh Sándort Husvéth Lajossal, Csávosy 
Sándorral és Pechán Bélával együtt és 
egyetlen mondatban említi csak meg.

Ezzel szemben egy képe, a Pionírok 
a könyvtárban című olajfestménye repro
dukciójának a képaláírása némileg kár
pótolja a szinte rideg és sértő kurtaságért: 
„Oláh alapos rajztudását és fejlett kom
pozícióérzékét minden művén megfigyel
hetjük. Az ellenfény festői problémájá
val ő foglalkozik festőink közül a legala
posabban és figurális képeinek egyik leg
ismertebb jegye ennek a festői problémá
nak következetes és művészi megvalósí
tása."

Ezek a gondolatok már lényegbeli esz
tétikai kérdéseket taglalnak, csak az a 
furcsaságuk, hogy nem a szövegrészben, 
hanem egy képaláírásban kaptak helyet. 
Nem tudjuk, hogy a recenzió szerzője a 
képaláírás szövegírójával azonos-e.

Ezt az írást megelőzően azonban a 7 
Nap szerkesztősége heteken át közli kör
kérdés formájában a részvevők és zsűri
tagok véleményét. Nem mindegyik rész
vevő nyilatkozik a kiállítás anyagáról és 
az alkotókról. B. Szabó György viszont 
jó néhány régi, elhunyt és élő művész 
alkotásáról mond véleményt, de Oláh Sán
dort meg sem említi. Ellenben Konjovié 
kijelenti: „A mesterségbeli tudást és fel- 
készültséget Oláh mester képviseli legjob
ban. Tőle sokat tanulhatnak fiataljaink.



Mind B. Szabó György, mind Milán 
Konjovié Hangyát tartják a legígéretesebb 
élő vajdasági festőnek.

A körkérdés utolsó hetében Oláh Sán
dor is szóhoz jut. A betegeskedő festőt 
lakásán kérték nyilatkozatra, de a kiállí
tásról nem mondhatott véleményt, mert 
még nem láthatta. „Olyan városnak, mint 
Szabadka — jelentette ki többek között
— fönn kellene tartani egy plein air is
kolát." Oláh régi vágya egy ilyen, műter
mi falakkal nem határolt iskola létesítése. 
Iványi Grünwald kecskeméti példáját sze
rette volna mindig követni, de ez a kí
vánsága sohasem teljesült. „Én nagyon 
szívesen elvállaltam volna egy ilyen isko
la vezetését" — mondotta az idős mester, 
ezzel is kinyilatkoztatva a természet ölé
ben folytatható alkotómunka utáni vágyó
dását.

A fiatalabb festőnövendékekről szólva 
elmondta, hogy Hangyát igen-igen talentu- 
mosnak tartja. Petriket is, de elkelne 
mindkettőjüknek egy kis plein air iskola.

A szélsőséges irányzatokról ezúttal mér
tékletesen szólt: „Minden keresés tiszte
letre méltó, ha becsületes szándékból fa
kad."

Oláh tehát dolgozik, nyilatkozik és ter
vei is lennének. Egyáltalán nem adja fel 
a harcot, pedig egészségi állapota a Petőfi 
utcai lakáshoz köti, melyhez, a jelek sze
rint, gyorsan adaptálódott. Munkáit nem 
a műtermében őrzi, hanem mint vérbeli 
hivatásos művész felhasznál minden al
kalmat, hogy azokat bemutassa a közön
ségnek.



SZÓFUKAR MÉLTATÁS

1953-ban két tárlat résztvevője. Elő
ször június 14*én a Városi Könyvtár olva
sótermében állítja ki képeit az Ünnepi 
Játékok keretében szervezett csoportos 
tárlaton. A Magyar Szó foglalkozik ezzel a 
kiállítással, de Oláhról csak ennyit ír: 
„Oláh Sándor négy olajfestménnyel sze
repel." A többiről sokkal bőbeszédűbben 
szól a recenzens!

Még ugyanazon év novemberében a 
Kultúrszövetség Képzőművészeti Alosztá
lyának szervezésében, a köztársaság napja 
tiszteletére a Szakszervezeti Otthonban 
nyílik meg 27 szabadkai hivatásos és ama
tőr művész közös tárlata.

Oláh ezúttal három alkotással szerepel. 
A már ismert Petőfi utcai képe mellett 
még két olajfestményt, a Jázminok és a 
Cipészek című képeit állítja ki. A Jázminok 
szerényebb méretű olajfestményei közé 
tartozik, de ez a ma is belgrádi magán- 
tulajdonban llevő csendélet szokatlan me
legséget áraszt, minőségében pedig a leg
jobb hasonló zsánerű képeivel vetekszik. 
Ez a korszak tehát még termel valódi 
oláhi alkotásokat. A Cipészek pedig iga
zolja azt az állítást, hogy a festő temati
kailag a dolgozók élete felé igyekszik for
dulni, amit akkor is tiszteletre méltó tö
rekvésnek tartunk, ha hitelességében nem is 
éri el Oláh más jellegű képeinek szint
jét.

A következő, 1954. évben ismét két al
kalommal lép a közönség elé. Először Pa- 
licsfürdő százéves évfordulója alkalmából 
a fürdő igazgatósága rendez képzőművé



szeti kiállítást augusztus hónap folyamán. 
Oláh ezúttal Dejanovié, Demeter Erzsébet, 
Vinkler Imre, Almási Gábor, Szilágyi Gá
bor, Petrik Pál, Kalmár Ferenc és néhány 
nem hivatásos festő társaságában állítja 
ki öt képét, nevezetesen Az erkélyen, ö l
tözködés, Öreg fenyő, Palics és Bunye- 
vác lány című munkáit.

A 7 Nap 1954. augusztus 29-i számában 
L. E. (Lévay Endre) tollából közöl ismer
tetőt, melyben Oláh munkáiról írva meg
állapítja, hogy „ ... ismét kedves motívu
maival jelentkezik, részben már ismert 
képekkel. Üj műve, a Bunyevác folklór 
öltözője (a katalógusban öltözködés — 
G. T.) valóban tükrözi a szép népviselet 
gazdag és változatos színeit". A hosszú 
ideig készült és különféle címen szereplő 
képet tehát csak 1954 nyarán mutatta be 
először. Lévay csak ezt az egy képet em
líti, jóllehet a többi kiállítóval ő is bő
vebben foglalkozik. Immár a tisztelők kö
rében is meghonosodik a kurta, szófukar 
magatartás Oláh művészetével szemben!

De ez az irányzat folytatódik! A Kultúr- 
szövetség Képzőművészeti Alosztálya no
vember végén ismét a köztársaság napja 
tiszteletére rendezi meg tizenhét tagjának 
együttes tárlatát. Oláh most csupán két 
képet, a már ismert öltözködést és A fes
tő című portréját küldi el a kiállításra, 
mely a Városi Kiállítócsamokban nyílt 
meg. A képzőművészeti eseményről ezúttal 
Sáfrány Imre számol be a 7 Nap decem
ber 5-i számában Egy kiállítás margójára 
című írásában. „A kiállítás sokrétűségét
— írja többek között — a legidősebb ge
nerációból Oláh Sándor és Vass Kálmán



képei gazdagítják. Míg Oláh Sándor gon
dosan megmunkált kompozícióin a régi 
müncheni festőiskola jellegzetességei ta
nulmányozhatók, addig Vass Kálmán ... 
stb." Amint látjuk, Sáfránynak sincs más 
mondanivalója, mint a „régi müncheni 
festőiskola" említése, ezenfelül Oláhot egy 
idős amatőrrel összepárosítva és egy sor
ban említi!

Az öreg mester iránti szigor tehát el
érte tetőfokát. Ügy látszik, egyesek meg- 
sokallták ezt az igazságtalan és lényegé
ben sértően lebecsülő magatartást. Ezek 
között elsősorban Hangya András, majd 
Boschán György festőművészek léptek 
színre az igazságtevés szándékával.

De mielőtt tovább mennénk, lássuk, 
mit ír néhány sorba tömörítve ez a fá
radt művészember 1961 augusztusában kel
tezett visszaemlékezésében a fölszabadu
lást követő évtizedről. „A sok nyomorú
ságnak a szocialista állam megalakulása 
vetett véget, derék, segíteni kész emberek 
kerültek felszínre, és bár szűkösen és las
san jött a segítség — de jött. Már sike
rült egy-egy képet eladni, és ha el kellett 
is adnunk egyet-mást: varrógépet, bútor
darabot stb, mégsem voltunk segítség nél
kül. És mióta nyugdíjat is kapok .. .”

Itt azonban meg kell állnunk, mert 
1955-ben még csak csurran-csöppen a se
gítség, egy-egy képre akad csak vevő, és 
akármennyire szépíti is Oláh akkori hely
zetét, marad a tény, hogy kénytelen eladni 
varrógépet, bútorait. A fordulatot most 
már bizonyítottan az előbb említett két 
festő kolléga fellépése hozza meg.



KÉSEI ELISMERÉS

1956. március 4-én Hangya András Oláh 
Sándor festőművész 50 éves munkássága 
címmel terjedelmes, mélyreható írással 
jelentkezik a Magyar Szó hasábjain. „Oláh 
Sándor festő munkásságának értékelésé
ről itthon, a magunk körében, sajnos, mind 
a mai napig nem volt szó." így indul, ez
zel a helytálló megállapítássaíl kezdődik 
az Oláh munkássága taglalásánál jóval 
nagyobb jelentőségű írás. „Egy fél évszá
zadon át áldozatokkal, hittel dolgozni em
berfeletti energiára van szükség" — foly
tatja a tanulmányíró festő.

Nincs szándékunk az idézetek tömke
legével ismételni a jelentős írás gondola
tait, hiszen Hangya—Oláh Sándor fél év
százados munkásságának ürügyén — a 
képzőművészet általános kérdései iránti 
állásfoglalását, sajátságos ars poeticáját 
fejti ki igen figyelemre méltó színvona
lon. Mégis ide kívánkozik egyes, kimon
dottan Oláhra vonatkozó kitételeinek szó 
szerinti idézése. A művész munkásságát 
több oldalról megközelítő írás a helyi vi
szonyulást boncolgatva leszögezi: „Oláh
Sándorral kapcsolatban nem hangoztatjuk 
azt, hogy vajdasági festő, noha az, éppen 
festészetének jeHemzőségeivel. Nem divat 
őt itthon dicsérni (kiemelés G. T.), pedig 
a mi öreg mesterünk Vajdaságban az egye
düli művész, aki portrékat festhet a kép
zőművészet minden időkre érvénnyel bíró 
fogalmazása szerint."



Bizony Hangya látja és érzi, hogy Oláh 
Sándor személyének és festészetének a 
mellőzés, a lekicsinylés jutott osztályré
szül. De nem elégszik meg a puszta meg
állapítással, hanem fel is háborodik és 
tiltakozik a méltánytalan elbánás ellen. 
„Oláh nem menekült el Párizsba a zsíros, 
tunya gőg elől” — mondja Hangya, a két 
háború közötti időszakra vonatkozó fej
tegetésében. „ ... Nem udvarolt politiku
soknak, és nem volt neki fontos, hogy vál
takozó kormányok észrevegyék.” Rávilágít, 
hogy a szocialista Jugoszlávia több sze
mélyes okból is sajátjának vallhatja az 
idős művészt. „De festői munkássága is 
a miénk.” Nem azzal, hogy a szuboticai 
városháza tornyát vagy utcáit festette, 
nem külsőségekben, lokális jellegben, ha
nem a művészet legnemesebb eszközeiben 
jut kifejezésre a lokális jellemzőség fest
ményein.”

Hangya az ismeretek hiányosságával 
magyarázza, hogy Oláh festői értékét egye
sek idejét múlt „akadémizmusnak” vagy 
„mesterségnek” tekintik. „ . . .  Az ő élmé
nye nem ellobbanó láng, de olyan hőfok, 
amely lehetővé teszi számára, hogy mun
ka közben a festészet minél több eszközét 
használja és a formák teljességét model
lálja ...”

Aztán egy felhívás következik a mű
velődési szervezetek felé: gyűjtsék ösz- 
sze a magántulajdonban levő képeket és 
egy gyűjteményes kiállításon mutassák be 
a közönségnek.

Ez a tárlat jóval később, öt év múlva 
valósul csak meg, de a Hangya-írás hatá



sos visszhangra talál az illetékesek és 
jóbarátok tudatában. Először kegydíjat 
szavaz meg számára a város vezetősége, 
majd miután Boschán György, a belgrádi 
Képzőművészeti Akadémia tanára aján
latára a hetven felé közeledő művészt fel
veszik az ULUS (Szerbiai Képzőművészek 
Egyesülete) tagságába, a tartomány szer
veinek és személyesen Olga Periének, a 
kulturális ügyek intézőjének megértése 
folytán becsületes nyugdíjhoz jut, mely 
valóban mentesíti az állandóan leselkedő 
kenyér gondoktól.

Most már fellélegezhetne a festő. Most 
először életében szabadon adhatná magát 
át az alkotás örömének... de lássuk, mit 
is mond erről az időszakról Oláh visz- 
szaemlékezéséből már előbb idézett mon
dat befejező része: „ ... már nem kell nyo
morogni. Dolgoztam egészen a legutolsó 
időkig, és bár súlyos beteg vagyok és ne
hezemre esik már a munka, mégis aktív 
részt vettem a közösség munkájában, a 
magam munkájával."

Elkövetkezett az idő, amikor süketségé
hez még egy, a festő számára legfájdal
masabb betegség, a látás csökkenése is 
párosul. De azért — talán éppen a jobb 
viszonyok és a munkássága iránti rideg
ség lazulása következtében — tovább dol
gozik. Ezek a munkák most már minő
ségileg elmaradnak az előbbi korszakok 
alkotásai mögött. Rajzai azonban továbbra 
is biztonságosak, alig különböznek a ré
giektől. Később kialakultak olyan vélemé
nyek, hogy az élete utolsó tíz esztendejé
ben alkotott műveit számba se kell venni, 
el kell felejteni.



RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁS

De erre a témára még visszatérünk. A 
betegség időszaka, a gyengébb alkotások 
kora csak ezután következik. Amit alkot
— a rajzok kivételével —, azt Oláh nem 
is kívánja bemutatni a közönségnek. Mert 
ha képességei csökkenőben vannak is, ön
bírálata még mindig szigorú, tudja, mivel 
tartozik önmagának és életművének.

Abban az évben, amikor élete egyik sú
lyos tragédiája, felesége halála sújtja, 1961- 
ben, valószínűleg balzsamként hatott az 
összetört művészre, hogy az Életjel szer
kesztősége, születésének 75. évfordulója al
kalmából megrendezi első önálló retros
pektív kiállítását.

A szervezők — Dévavári Zoltán és Dé- 
vics Imre — elsősorban a magántulajdon
ban levő alkotásokat igyekeztek összegyűj
teni, hogy Oláh munkásságához méltó 
anyagot prezentáljanak a közönségnek. Ez 
a fáradozásuk sikerrel járt. A november 
6-án megnyílt kiállítás közönsége a mes
ter 39 alkotását tekinthette meg a kiállí
tási csarnokban. A nehezen járó, össze
tört festő személyesen is megjölent a meg
nyitáson, meghatottan köszönte meg a 
szervezők fáradozásait, és a jelenlevő mű
vészek, közöttük Balázs G. Árpád, Hangya 
András, Vass Kálmán és a többiek jókí
vánságait.

Lévay Endre, a 7 Nap 1961. november 
10-i számában nem a kiállított anyagról, 
hanem a 75 éves festőművész lakásán tett 
előzetes látogatás benyomásairól A magá
nyos mester címmel meleg hangú írást kö
zöl. És talán bevezetőjének egyetlen kité



tele kívánja meg leginkább az idézést: 
„Mind kevesebben emlékeznek már rá, pe
dig még itt van közöttünk." Az idő tehát 
mégis megtette volna a magáét? 1956 és 
statusának rendezése után valóban meg
feledkeztek volna Oláh mesterről? Lehet
séges; a fiatalabbak aktívabbak, külföldet 
járnak, kiállítanak, írnak, hallatnak ma
gukról. Oláh magányosan, visszavonultan 
él. Körülötte nincs zaj, hírverés. De lám, 
azért a művészet kedvelői, jóbarátok, mint 
Dévavári (Dér) Zoltán, Lávay Endre és az 
Életjel más aktivistái nem csatlakoztak a 
feledőkhöz. Lévay közli a hírt, hogy egy 
képét megvásárolta a járás. „Éppen jókor
— reagált Oláh —, mert fogytán van a do
hány, meg az a kis pohár bor is hiányzik 
néha." Most kelt csak el az 1954-ben be
fejezett Bunyevác nők az öltözőben című 
kép.

Mihajlo Dejanovié festő a Subotičke 
novine november 17-i számában emlékezik 
meg a kiállításról és egyebek között a kö
vetkezőket írja:

„Manapság, amikor a kiállításokon 
olyan ritkán tűnnek fel realisztikus alko
tások, amikor az egy irány melletti ki
tartás csaknem ismeretlen, Oláh Sándor 
kiállítása külön figyelmet érdemel." Ezek 
után azonban egy ̂ vitatható megállapítást 
is találhatunk: „Festészeti technikájától 
elbűvölve, gyakran idealizált tájképek vá
logatásával Oláh Sándor hű maradt kö
zönségéhez, Szabadka polgárához."

Nem tudjuk elképzelni, hogy a beszá
moló írója miben látta Oláh tájképeinek 
idealizáltságát. Ilyen értékelést műveinek 
ismeretében nehezen fogadhatunk el. Vé



gül, azzal a megjegyzéssel, hogy a festő 
életműve tiszteletre méltó, Dejanović nem 
mulasztja el még egyszer hangsúlyozni: 
„Oláh Sándor festészete a háború előtti 
polgári társadalomban gyökerezik. Kimon
dottan polgári festő." Ezek után csak az
zal a magyarázattal maradt adós néhány 
recenzens, hogy a többi szabadkai festő 
piktúrája milyen olytályokból származtat
ja gyökerét.

Oláh Sándor retrospektív kiállítását 
egyébként Szabadkáról Újvidékre vitték 
át.

Tekintet nélkül a festő értékelésére, 
illetve az igazi értékelések hiányára, 1962- 
ben a város méltó megtiszteltetésben ré
szesíti: a képzőművészek közül elsőként 
ítéli oda számára az Októberi díjat. A saj
tóban közölt indoklás azonban csak felü
letes, általános adatokat és közhelyeket 
tartalmaz.

A HOSSZÚ ÜT VÉGÉN

Oláh mind kevesebbet dolgozhat. Az 
elismerés még adna impulzust, de egész
ségi állapotának állandó romllása alig te
szi lehetővé az elmélyültebb alkotást. 1962- 
ben nem is vesz részt a rendszeresített 
ünnepi tárlatokon, az 1963. évi májusi ki
állításra is csak egy munkáját küldi el. 
Ezt az egy képet azonban jól válogatta ki, 
mert Béla Duránci napló jegyzetei szerint 
régi, termékeny éveinek munkásságára 
emlékeztette a közönséget.



Ugyanebben az évben, már május vé
gén a Fölvásárlási Alapból sebtében össze
hozott kiállításon is szerepel Oláh-kép. 
Aztán egészen 1966-ig nem hallat magáról 
a súlyos beteg festő.

1966. április 26-án megnyílik a hagyo
mányos májusi tárlat, melynek központi 
részén három régebbi Oláh-kép kap he
lyet. De akkor a mester már nem éli. Április 
25-én, háromnapi eszméletlenség után a 
szabadkai kórház egyik betegszobájában 
eltávozik az élők sorából. A szervezők és 
a kollégák megrendülve veszik tudomásul 
halálhírét. Egyik művére fekete gyászsza
lag kerül, és a kiállítási csarnokban el
helyezik Almási Gábor nagyszerű Oláh
mellszobrát. Két nappal később nagyszá
mú tisztelője kíséri ki utolsó útjára, a 
Bajai temetőben levő csailádi sírbolthoz, 
ahol felesége. Plesz Teréz mellé temetik. 
A csonka márványoszloppal díszített sír 
a szabadkaiak között legszabadkaibb fes
tőt fogadja be utolsó lakójaként...

Oláh Sándor halálával elérte azt, ami
ben élete folyamán nemigen volt része: 
festészetének újjáértékelését. Most már 
nemcsak Hangya és Boschán hajtják meg 
fejüket a mester előtt; sokan mások is 
fölsorakoznak mögöttük.

A 7 Nap 1966. április 29-én megjelent 
számában Sáfrány Imre tollából szárma
zó nekrológot olvashatunk. „Tárlatunkon, 
a szabadkai kiállítócsarnokban, főhelyen 
áll egy csendélet. Keretén gyászszalag. 
Oláh Sándor festőművész meghalt. Mint
ha kellő körültekintéssel ő maga válasz
totta volna meg a percet és az órát."



Ezek Sáfrány írásának szépen hangzó 
bevezető akkordjai. Sajnos, a valóságban 
már évek óta készült a halálra a beteg 
festő, aki erről saját visszaemlékezésében, 
1961 augusztusában így vall: „Július 8-án 
hirtelen meghalt agyvérzésben a felesé
gem, aki 45 éven át a legnehezebb időket 
is átvészelte velem és sohasem hátrált 
meg a sors kegyetlen korbácsa előtt, lel
ket öntött a csüggedt, öreg festőbe, bizal
mát a sorsban el nem veszítette soha; 
azóta már nem tudok dolgozni, kialudt 
a mécses. És már, ha türelmetlenül is, 
de várom az exodust, amely pontot tesz 
majd egy sokat szenvedett, hányatott élet 
végére."

Oláh Sándor öt évet várt türelmetlenül 
arra a napra, mely végül bekövetkezett. 
Felesége, élettársa elvesztése után elszállt 
belőle az életkedv, megtörten vegetált a 
lét és halál mezsgyéjén.

Talán fiatalabb pályatársainak és kri
tikusainak lelkiismerete szólalt meg abban 
a mondatban, melyet ugyancsak Sáfrány 
Imre búcsúztatójában olvashatunk: „Ak
kor, ott a képek rakosgatása közben 
eszünkbe sem jutott, milyen rettenetesen 
nagy dolog, milyen emberfelettien nagy 
teljesítmény egy hosszú életen át Szabad
kán maradni és festőnek megmaradni."

De később, pályájuk érettebb korsza
kában már rádöbbentek a kérkedő fiata
lok és a középgeneráció képviselői a fenti 
igazságra. Mert Oláh kitartása olyan nagy 
teljesítmény, melyre nem volt példa, és 
ezzel a tulajdonsággal egyetlen más mű
vészünk sem dicsekedhet.



„Tanulnunk kell a kemény öregtől — in
ti Sáfrány a festő kollégákat, hogy tiszteljék 
a mesterség szabályait. — És azt is meg 
kellene tanulnunk élete példájából, hogy 
a tehetséget nem szabad aprópénzre val- 
tani.. .” Ezeket a gondolatokat Sáfrány 
tulajdonképpen a mester ravatalánál fej
tette ki elcsukló hangon, és lehet, hogy 
nyoma maradt a kortárs művészek lelké
ben. Ha így lenne, akkor Oláh Sándor ha
lálával is a festészetet szolgálta.

A Subotičke novine, ugyancsak április 
29-i számában közöl gyászkeretes nekro
lógot ismeretlen szerző tollából. „A festé
szetben, Kosztolányihoz hasonlóan, e táj 
és városunk szerelmese és poétája volt. 
Számos vásznán elmélyülten és ihlettel 
festette meg Szabadkának és környéké
nek élénik színfoltjait, a síkság bensősé
ges, higgadt légkörét. Ezenkívül az em
ber állt érdeklődésének középpontjá
ban ... nem arcokat, hanem emberi jelle
meket, egyéniségeket festett.” Az ismeret
len cikkíró végül úgy véli, hogy műveivel, 
több mint ötvenéves munkásságával sa
ját korának állított maradandó emléket.

A halál feletti megdöbbenés tehát hát- 
tébe szorított minden kifogást, kicsinyes
kedést és mellőzte állítólagos osztályhoz 
tartozásának hangsúlyozását. Mélyreha
tóbb értékelésekkel azonban évekig adó* 
sak maradtak a hozzáértők. Hangya 1956- 
os írásának súlya ezáltal még tovább nö
vekedett. Tizenöt év elmúltával Béla Du
ránci művészettörténész az Üzenet 1971. 
decemberi számában Emberi és művészi 
mintakép című tanulmányában igyekszik 
hangot adni az újjáértókelés szükségessé
gének.



Az aránylag rövid, esszenciális írás — 
minden kritikai, esetleg vitatható állás- 
foglalásával együtt — a mester iránti tisz
teletet tükröz. A hangsúly azokra a té
nyezőkre helyeződött, melyeik útmutatásul 
és példaképül szolgálhatnak az újabb fes
tő- és kritikusnemzedéknek, ugyanannak 
a korosztálynak, amely Oláh életében nem 
szívesen mélyült el a doyen értékeinek 
föltárásában.

Duránci szerint Oláh három területen 
fejtette ki tevékenységét: Először is fes
tett, és egy szűk terület piedesztálján állt. 
Másodszor tekintélyénél fogva alkalmas
nak bizonyult (de csak egy időszakban! — 
G. T.) az itteni és magyarországi festők 
közötti együttműködés kibontakoztatásá
ra. Végül: nevelő szerepe is jelentős, de 
ez elsősorban a példaadó, követendő mun
kában nyilvánult meg.

Duráncit elsősorban a festő érdekli. 
Szerinte Oláh festészete főleg Czigány De
zsőével mutat rokon vonásokat. Miután tár
gyilagos képet ad az elhunyt mester élet- 
és munkakörülményeiről, ő sem mulaszt
ja el megemlíteni a polgársággal való azo
nosulást: „Oláh művei a polgári rétegek 
szokásaival, törekvéseivel és önfegyelmé
vel azonosulnak: bennük a meghatározott 
korlátokig az előkelőség szelleme jut ki
fejezésre. „Az ilyen fogalmazás helytállósá
gában nem kételkedhetünk, hiszen nem 
osztályhovatartozását „könyveli el" a szó 
vulgáris értelmében.

Viszont ugyanebben az írásban talál
juk Duráncinak azt a már előbb említett 
állítását, hogy „fejlődése valahol 1914 kö
rül megakadt".



A festő halála utáni értékelésének 
egyik jellegzetes írása Dévavári Zoltán író 
és publicista tollából származik. Oláh 
utolsó éveiben éppen ő volt egyike azok
nak, akik igyekeztek bátorítani az elgyen
gült festőt, aki jóindullatával és segítő
készségével élesztgette a „kialvó mécsest” . 
Az ő tisztelgése az aktív nemzedék főhaj
tását jelképezi Oláh Sándor élete és mű
vészete előtt.

„ ... mifelénk ő volt az egyetlen művész, 
aki hat évtizeden át hű maradt önmagá
hoz és ifjúkori eszményeihez... — ecse
teli Dévavári Oláh példaadó jellemét. — 
Oláh Sándor művészi életsíkja bizonyára 
a legtöretlenebb, életműve a legegysége
sebb valamennyi vajdasági festőművész 
életútja és életműve közül.” (Búcsú 
a paletta mesterétől. Életjel évkönyv 
1958—1967)

NÉGY KORSZAK

Ha visszapillantunk Oláh Sándor mű
vészi pályafutására, életútját négy alap
vető, de szigorúan nem körülhatárolható 
szakaszra oszthatjuk fel:

Az első ezek között a tanulmányok 
évei. Az 1905—1911 közötti időszak, amely 
a pesti mintarajziskolával, Zemplényi Ti
vadarral, városi ösztöndíjjal kezdődik, 
majd Münchenben a Bajor Festőakadémi
án Angelo Janknáil és Hollósy Simon is
kolájában folytatódik és zárulna le, ha 
nem jutott volna el a nagybányai és a 
kecskeméti művésztelepre.



Az iskolák Oláh számára a jó, igen 
korrekt alapozást jelentették, képzésében 
azonban az utolsó szót Nagybánya és Kecs
kemét mozgalmas, jó példákkal bővelkedő 
környezete jelentette.

Tény, hogy már Zemplényi fölfedezte 
tanítványa tehetségét, Szabadka város kí
vánságára ezt írásban is megerősítette. 
Hollósy küldte Nagybányára, Iványi Grün
wald Kecskemétre vitte magával a fiatal 
festőt, akinek Havas Emil „fényes jövőt" 
jósolt.

Ezzel le is zárult az első korszak, a 
tanulmányok korszaka. Talán 1914 jelen
tette működésének második korszakát.

A háború megszakította Oláh kecske
méti működését, de művészi egyénisége és 
stílusa akkor már egészen kialakult. Igaz, 
tanulmányi lehetőségei megszűntek, de to
vábbi fejlődésének a háború sem vetett 
gátat. Már a szabadkai kaszárnyában 
Pechán József társaságában festett, sőt, 
Bárányi Károly tőle kapta első leckéit! 
Amikor átkerült Neumba, ott továbbra 
is kizárólag festészettel foglalkozhatott 
és tiszti kinevezését művészi tevékenysé
gének köszönhette.

A Neumban festett képeinek egy része 
megmaradt, minőségükhöz nem férhet két
ség. Ebből a korszakból különösen pasztell 
önarcképe érdemel figyelmet. Éppen ez az 
1916-ban festett kép, összehasonlítva egy 
Münchenben festett vásznával, óriási fej
lődésről tanúskodik. Minőségi eltérésük 
szembetűnő. Bizonyítható, hogy a háború 
befejezése zárja le Oláh működésének má
sodik korszakát. Az elhatárolás azonban 
itt is viszonylagos és lazán felfogható, mert 
egyszersmind kezdetet is jelent.



Oláh Sándor 1918-ban Szabadkán mű
ködik. Realista festőtechnikája, a mester
ség tisztelete, a kísérletezéstől való tartóz
kodás már egyéniségének összetevői. Ez 
teszi lehetővé, hogy életének harmadik 
szakaszában, a két háború közötti évek
ben megbirkózzon a vidéki városban élő 
művész feladataival, a polgárság igényei
nek kielégítésével. De még miellőtt áttér
nénk e fontos korszak meghatározására, 
el kell mondanunk, hogy Oláh addigi for
manyelvére nem Nagybánya és nem is 
Kecskemét a legjellemzőbb. Sem az imp
resszionizmus, sem a szecesszió nem volt 
tartós hatással művészetére. Stílusát a 
müncheni iskola alapozása határozta meg, 
maga pedig valószínűleg nosztalgikus ha
tásoktól vezérelve müncheni képeit tartot
ta legsikerültebbeknek, elvesztésüket (el
ajándékozta és eladta őket) nagyon nehe
zen viselte el.

Oláh festészetében 1918-ig, tehát éret
tebb korának küszöbéig is a kékes elfá- 
tyolozás dominált. Betegsége és süketsége, 
de későbbi műterembe zárkózása sem be
folyásolhatta ezt az „elszíneződést”. Leg
szebb korai „kék” képei közé tartozik 
Apám című pasztellképe, tiszti önarcképe, 
Kék önarcképe, de még egy Münchenben 
festett férfi akttanulmánya is.

Harmadik, érett korszakában, a legter
mékenyebb huszonkét évben, 1919 és 1941 
között is festett néhány kék képet, de 
ezek akkor nem voltak jellemzők. A már 
említett felkészültsége, öntudatos festői 
állásfoglalása lehetővé tette számára, hogy 
számos nagyszerű arcképet fessen. Termé
szetesen nem a város számára fényképek



ről készített képmásokra gondolunk, ha
nem az olyanokra, mint például a Basch 
István arcképe, a Pirosruhás lány, Éva 
lányának 1927-ben festett portréja, a ka
rosszékben ülő feleségét ábrázoló mű
ve és sok hasonló nagyszerű munka. Eze
ken a képeken nemcsak hogy nem domi
nál a kék szín, de meglepően keveset is 
alkalmazza Oláh. Legszebb aktja, egy a hú
szas évek végén festett nagy vászna, hason
lóan életes koiloritással van megfestve.

Ezekben az években még sokat járja 
Palics ösvényeit. Hangulatos tájképei nem 
kigondoltak, ahogy egyes értékelésekben 
áll, és nem is a műteremben születtek, 
legfeljebb ott fejezte be őket a helyszíni 
vázlatok alapján. Oláh imádta a plein air 
festészetet, és ha csak egészségi állapota 
megengedte, a szabadban dolgozott. Csend
életeit, ezeket a nagyszerű mesterműve
ket természetesen a műteremben festette. 
A sokat emlegetett és szemére vetett ri
degség talán ezekben a munkákban talál
hat némi igazolást.

Soha annyi szervező, pedagógiai és mű
vészi aktivitást nem fejtett ki Oláh, mint 
életének ebben a szakaszában. És soha 
annyi elismerést és sikert nem aratott, 
mint ezekben az években, amikor persze 
csalódásokban is volt bőven része. A leg
hosszabb szakasz egyben a legterméke
nyebb is, minőségileg pedig a csúcspontot 
jelzi.

Egy újabb háború éve — 1941 — rossz 
ómennel, műtermének pusztulásával kez
dődött, és az előzőtől eltérően semmi jót 
nem hozott Oláh Sándor számára. Bizony
sággal állíthatjuk, hogy ez az év jelzi Oláh



fokozatos hanyatlásának kezdetét. Beteg
sége most sok izgalommal és rettegéssel 
párosul, alkotóereje törést szenved. Még 
fest, jól is fest, de már nem a régi len
dülettel és a régi szinten.

A fölszabadulás utáni időben ugyan 
megnyugszik, hiszen felesége és leánya át
élték a háborús pusztítást, de csak foko
zatosan és nehézkesen idomul az új idők 
szelleméhez, melyben az első években hi
ába is keresné helyét. Később számos ki
állításon vesz részt, pedagógiai munkát 
is végez, de öregedik és látása is romlani 
kezd. Kiállított munkái, melyeken most 
ismét a kék szín és mellette a lágy okker 
dominál, nem kapják meg a kijáró elis
merést, anyagi helyzete egészen 1956-ig ren
dezetlen. Mégis, az ezekben az 1955—56-os 
években festett képei közelítik meg né
mileg a régi szintet. Aztán már nehezére 
esik a munka, jóllehet állandóan alkot. 
1961-ben elveszti élettársát, összetörik, 
életkedve elszáll. Ez a lelkiállapot mun
káin is észlelhető, hiszen a 75 éves mes
ter már várja a halált. Nézi a Petőfi utcát, 
a szemközti gimnáziumot, de már keveset 
lát belőle. Egy ködös fátyol — tailán kék, 
talán más színű — egyre sűrűbben borul 
a szemére. Míg végül 1966. április 25-én 
bekövetkezik az örök feketeség. A mécses 
valóban kialszik!

Oláh Sándor két évtizeden át élt és 
dolgozott a Petőfi utcai lakásában. Utolsó 
éveiben annak ablakából nézte azt a da
rab eget, amely a gimnázium sárga épü
lete fölé emelkedett, az egyre magasabbra 
törő útszéli galagonyafákat és a közöttük 
álló parkot, melynek padjain emberek pi
hentek meg.



Ez a park sokáig, 1985-ig, a Kosztolá- 
nyi-szobor fölállításáig, színtelennek tűnt. 
Ha a város megvalósítana egy régi elkép
zelést és Almási Gábor remek Oláh-port- 
réját bronzba öntve a park egy másik 
pontjára állítaná — valahol arra, amerre 
az idős mester tekintete legtöbbet réve
dezett —, életessé válna ez a még most is 
rideg térség.

Megérdemelné Oláh Sándor, de megér
demelné az a mellszobor meg ez a vá
ros is!
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ta a kiváló művész te
vékenységét, másrészt 
mert hozzáértően fog
lalkozik vele. Nagyobb 
része ugyan megjelent 
1980 márciusában a Ma
gyar Szó hasábjain, de 
így, könyv alakban tel
jesebb képet ad Oláhról, 
mert a szerző utólag ki
egészítette, főleg arról a 
csaknem harminc fest
ményről szóló résszel, 
amely nemrég került a 
szabadkai múzeum tu
lajdonába, s amely a gaz
dag életmű legjobb da
rabjai közé tartozik.

Tizennyolc fejezetben 
elemzi festői, szervezői 
és pedagógiai munkáját, 
miközben felvázolja előt
tünk sanyarú életútját. 
Olvasmánynak is izgal
mas ez a kötet, amely
ben egy sokat nélkülö
ző és elismerésben csak 
ritkán részesülő festő 
sorsa elevenedik meg 
előttünk.

A portrét még telje
sebbé teszi annak a ti
zenhat olajképnek a rep
rodukciója, amely jó l ér
zékelteti a művész hat 
évtizedes munkásságá
nak egyes periódusait.




