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Vinkler Imre, Balázs 
G. Árpád, Hangya And
rás, Baranyi Károly, 
Farkas Béla, Almási Gá
bor és Oláh Sándor után 
újabb kiváló képzőmű
vész életét és életmű
vét ismerhetjük meg az 
Életjel miniatűr soroza
tának jóvoltából. Petrik 
Pálét, aki nem csupán 
Szabadka festészetének 
történetében foglal el 
kiemelkedő helyet, de a 
vajdaságiéban is.

önéletrajza egy rend
kívül gazdag és változa
tos opusba enged bete
kintést. Noha sokan és 
sokat írtak róla, pálya
rajzát mégis érdemes el
olvasnunk, mert eligazít 
munkásságában, sok 
mindent, amit eddig 
nem vagy csak kevésbé 
értettünk, megmagyaráz, 
így például azt, hogyan 
keletkeztek homokképei, 
amelyeket nem egy kri
tikus kivételes értékű- 
eknek tart.

Jeles művészről lévén 
szó, természetesen első
sorban az alkotási fo
lyamattal kapcsolatos 
sorai érdekelhetik az ol
vasót, de nem kevésbé 
érdekesek könyvének 
azok a fejezetei sem, 
amelyekben gyermekko
ri emlékeit, fiatalkori 
élményeit, a művészek
kel való megismerkedé
sét, háborús viszontag-
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Ez a könyv háromszáz számo
zott példányban készült a szer
ző aláírásával.

szám

A Tartományi Oktatás- és Művelődés- 
ügyi Bizottság 413-484/89 1989. július 3. 
sz. alatti véleményezése alapján mentes 
az általános forgalmi adó alól*

A szabadkai Veljko Vlahović Munkás
egyetem kiadása

Felelős kiadó: Blažo Perović igazgató 

Készült a szabadkai Minerva Nyomdában



GYERMEKKORI EMLÉKEK
Egyszerű polgári családiból szár

mazom. 1916. májíus 20-áin, az első 
vviüágháJború hairmadák évében szü
lettem Szabadkán, a Fűzfás utcában. 
Apám, Petrik Antal egy jó hírű mes
ternél, Blaskovics Péterinél tanulta 
a templomfestést. Blaskovics a ré
gi’, itáblaíbíród viilág liigen képzett ipar
művésze volt, apámnak tehát mód
jában állt megtanulna a mesterség 
minden csínjáit-bínját, valamennyi 
mesterfogását. Szép emlékként őr
zöm magiamban gyerekkorom azon 
perceit, amikor apámat munka köz
ben nézhettem. Olykor ma is előt
tem áll a kép: téli délutánokon oda
haza a falra kifeszített csomagoló
papírra faszénnel -különböző alako
kat rajzol, angyalokat és szenteket. 
Az is lehet, hogy csak az emlékezet 
emel glóriát a fekete alakok fölé. 
Annyi bizonyos, már akkor elbűvölt 
a faszén nyomán keletkezett rajzok 
kifejezőenetje és varázsa.

Legkorábbi emlékeim négy-öt 
éves koromra tehetők. Reggelente 
szerettem apám és anyám mellett a 
két ágy között feküdni. Szüleim a



fekhelyet megigazították, hogy ké
nyelmes Legyein. Ahogy ott feküd
tem, hosszain elnéztem a mennyeze
tet. Apám ugyanis nemcsak a fala
kat, de a mennyezetet fis szépen kifes
tette. Kazettás ibeosztású volt, A ka
zettáikat fehér, gipszutánzatú keretek 
szegélyezték, melyeken szecessziós 
Viiirágminták futottak körül. A meny- 
nyezet két iszólső kazettájába azután 
(tájképet is festett. Az ágy fölötti 
reiszt emdőkéjp díszítette, szarvassal, 
a sízemköztiit ipediilg egy pairasztház, 
ellőtte egy asszony állt la kislányá
val. A kettő Iközöftt a mennyezet kö
zepén virágos irozetta volt, ennek 
közeipéből »lógott le a lámpa, mely
nek zsimórja, ha megfelelő szem
szögből néztem, éjppen a paraszt - 
ház és az asszoiny közé esett. így 
fedeztem fel aizt az érdekeis játékot, 
amelyet azután százszor eljátsizot- 
tam. Ha ugyanis a fejemet jobbra 
fordítottam, a zsinór eltakarta az 
asszonyt a kislánnyal és én akkor 
úgy képzeltem, hogy a nő a fcisilány- 
nya'l együtt bement a házba. Ha 
viszont ibalna fordítottam a fejem, 
akkor iküjöttek a házból. Játékom 
szüléimét is mosolygásra késztette, 
amliJkor egyszer elmeséltem felfede
zésemet.

Az :isíkolában nem voltam jó ta
nuló, szíwel-ilélekkel csaJk azért tud
tam lelkesedni, amit szerettem. Nem 
voltain sem ügyetlen, sem félSízeg 
gyerek. Játékaiiimat többnyire magam 
készítettem: hajót, repülőt. Volt
gyerekkoromban egy időszak, ami-



vkor lilmádtam a színes piaipírból ké
szített sárkányokat. Szüleim soha
sem voltak anyagilag olyiain helyzet
ben, hogy liilyesmiire költhettek vol
na, így azután karácsony előtt hiába 
kértem különféle játékokat, a fe
nyőfa ailaitt soha nem volt semmi.

Kiisdiák koromból ás őrzök né
hány (kedves emléket. Ma ,is eleve
nen él 'bennem Kádár /tanító ‘bácsi és 
Tairi Rozii nénii allakja. ök  feleléskor 
szelíden meigsliimogatták a diiákok fe
jét. Másmilyen emlékeket őrzök Va
zul t&stzteliendőről. Aiki nem tudita a 
híittanleokét, azt könyöntelenül de
resre húzta, tekintet nélikül arra, 
fAú vollt-e vagy lány a felelő. Ment
ségére legyein mondva, Vazul tiszte
lendő egész életét a szegényeknek 
szenitdlte. ő  volt az, akii a Kaikas is
kola pincéjében népkonyhát nyitott, 
ahol a szegény diákok díj/taüanul 
kaphatok ebédet. A jómódú polgá
rnőiktől maga gyűjtötte 'be a szegé
nyek megesegítésére szánt ruhát és 
a pénzsegélyt.

Apám — jóllehet kiváló szakem
ber volt, s mint liilyent környezete 
meg liis becsülte — bármihez fogott, 
mfflndiennek rossz vége ilett. Az álye- 
nekire mondják ma iis: nem gyaikor- 
Hatdas ember.

Anyám, Borbála, szintén áldott 
ilélieik volt, sízegénységünlk szerény
ségre és egyszerűségre nevelte őt is. 
Nekü) kellett beosztani a pénzt, hogy 
fusson is, maradjon is. Sokszor meg- 
történit, hogy a váltók velünk ebé-



đeltek, ott sorjáztak az aszjtatan. 
Enniek ellenére, vagy éppen ezért 
minket dgyekeztek emberségre ne
velni. Apámnak egyetlen hibája az 
volt, hogy szerette az fitaüt, s ez nem 
egyszer okozott anyánknak lis ko
moly gondot. Talán ez volt az oka, 
hogy anyagilag sohasem éreztük (ma
giunkat biztonságban, sohasem tud
tuk magiunknak megteremteni a pol
gári jólétet. Mindezek ellenére apá
mat mai fejjel sem tudom elítélik, 
sóik megpróbáltatáson ment keresz
tül: az első viliágháború, később a 
harmincas éviék viláigváLsága, a sok 
sikertelenség tette tette őt kiábrán
dulttá, ez késztette arra, hogy oly
kor a pohár után nyúljon. Helyze
tünkön késeőbb sem én, sem nővérem, 
Mária — aki varrónő volt — lénye
gesen nem tudtunk változtatói .Amit 
örökségként mégis boldogan fogad
tam el apámtól, az a festésre vonat
kozó gazdag tapasztalata volt. Mel
lette a szobafestést is megtanultam. 
Egy afféle szakmai bölcsességként 
megfogalmazott mondatára ma is 
emlékszem. Gyakran szóvá tette: 
„Abból nem lehet jó festő, akiinek 
nincs jó színérzéke.”

Szívesen emlegette hajdani mes
terét is, mint aki jó szívvel adta át 
tudását a tanítványainak. Emlék
szem egy (történetére: egy-agy falu 
templomának festésekor mintáiig a- 
kadt egyéb munka ás, amit adott e- 
setben a falu számára el kellett vé-



gezrai. Egy alkatommal a helyii szí- 
nésztruipp fellépéséhez színpadképet 
kellett festeni, afféle szokványos er- 
dőrésaletet. ök, segédek már napok 
óta (bajlódtak vele, anélkül, hogy va
lamire /is jutottak volna. A mester 
sem volt elégedett velük. Amikor 
megelégelte az esetlen próbálkozások 
sorát, maga álilt be a padlóra fek
tetett kép alsó részébe, ahonnan át
tekinthette a teljes kompozíciót. 
Joibb kezébe egy hosszú nyelű ecse
tét vett, a bal kezébe padiig a se
gédei egyenként belehelyezték a 
megfelelő festékesdobozofcat. A mes
terük két órán át alakította ecseté
vel a képet, majd egy másik ecset
tel felrakta az akcentusokat ős. A 
végén csak annylit mondott: „így 
kell ezt valahogy csinálna.” Amíg a 
kép száradt, ők felhajtottak — a jól 
végzett munka örömére — néhány 
korsó sört. Ami/kor felállították a 
díszletet, egy csodálatos erdőrészlet 
adott hangulatot a színpadképnek.

Apámtól haHoittam először a ka
zeinről, amit freskófestésnél hasz
nálnak kötőanyagnak, s amit oltott 
mész és túró keverékéből nyernek. 
De tőle tanultam meg a tempera 
keverését ás, amit tojás, cukor és 
ecet vegyítésével kapunk, valamint 
az égetett cukoroldat készítését, a- 
melyet szintén a freskófestők hasz
nálnak rajzoláskor.



FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK

Említettem már, sohasem voltam 
jó tanuló, a gimnázium négy osztá
lyát mégis rendre (elvégeztem. Igazi 
örömet csak a rajzórák szereztek 
nekem. Azt ihjisizem, a rajz iránti 
érzékem már akkoriban megmutat
kozott, ennek ellenére tehetségemet 
nem Kulunaslios Andor rajztanár 
fedezte fel, hanem egy másik taná
riam, aki történetesen éppen helyet
tesítésen volt nálunk. Miiivei nem
igen tudott miit ‘kezdeni velünk, egy 
tanulót a katedra mellé állított, s 
nekünk le 'kellett rajzaim: őt. A fiú 
jó erőben lévő, afféle kövér gyerek 
volt, elképzelhető, milyen rajzok 
születtek róla. Amikor a .tanár hoz
zám ért, hosszan nézte a iriajziot, na
gyon meg volt elégedve, s ezt szóvá 
is tette. Talán ő szólt Kiuluncsffics 
Andornak iils, nem tudom. De annyi 
bizonyos, ezt követően megkülön
böztetett figyelem kísérte rajzolói 
mlunikámat.

Előttem a paídbain egy Szalma 
nevű fiú ült, s én hosszan elnéz
tem, amikor a füzetbe szebbnél 
szebb vonatokat, repülőgépeket raj
zolt. Talán éppen tehetsége miatt 
szerettem ezt a fiút, ugyanakkor bi
zonyos értelemben féltékeny is vol
tam rá. Az ő pályája azoníban más 
irányba terelődött, tehetségét nem a 
festészetben érvényes í  tette j

Gyerekkorom élményekben rop
pant gazdag volt. Nehéz azoknak az



emlékezetes vasárnap délutáni lab
dajátékoknak a meghittségét most 
utólag vlilsszaadmi. Akkorában úgy 
rém/lett, hogy vasárnap, viagy egyéb 
ünnepeken, mintha a tnap üs szeb
ben Gagyogott volna. Mi /több, a hét 
minden egyeís napjának megvolt a 
maga kü lön hanguLaíta.

Emlékezetem mélyéről előtűnnek 
a vaikácliának azok a napjai, me
lyeket (nagyszülőimnél töltöttem. Én 
voiltam nagyapám kétbalkezes segí
tőtársa. Ha magával kivitt a földek
re, neaUdiszerint én voltam a „lópász- 
tor”, airaítáiskor a vizet hordtam, 
vagy a kötelet teregettem. Milyen 
gyönyörűek voltak az lilyen munká
ban eltödtött napok! Kedvemre sza
ladgálhattam az ürgék, a lepkék, a 
tücskök világában. Sohasem felej
tem eil a naplementéket, amikor ko
csira ültünk, elővettük maradék, 
madáirláltta kenyerűinket s a nap he
vétől megiolvaiát szalonnáinkat, s jó
ízűt fadat óztunk. E nyár esti vacso
ráknak az ízét ma is a számban ér
zem.

De vannak korruorabb emlékeim 
iis. Tízéves ikonomból őrzöm a téli 
korostolyázás képeliit. A Zárka gyár 
melletti mocsár befagyott jegén ját
szottunk s ón észre sem vettem, 
hogy egészen besötótedett. Társaiim 
lassan mind hazaszállingóztak, s 
nekem egyedül kellett elindulnom 
haza. Uitam közvetlenül a gyár kerí
tése meHlett vezetett. Ahogyan kö
zeledtem az elhagyott barakkokhoz,



a kormos fekete kéményekhez, egy
re nőtt bennem a félelem. A betört 
ablakok foghíjas rései, a lecsüngő 
jégcsapokkal egy szörnyeteg haitaJ- 
mas itóitott szájára emlékeztettek. 
Egyszerre viisszafordu 1 tam, a gyárat 
nagy ívben elkerülve, késő este a 
hidegtől és a félelemtől vacogó fo
gakkal értem haza.

Néhány évvel később hasonlóan 
vérfagyasztó élményben volt részem. 
Nagyapám halva feküdt s mi szüle
immel vűirasztottunk mellette. Tíz 
óra felé, szüleim indítványozására 
nénemmel hazaindiultunk, legyen a 
háznál úis valaki. Félórányira lak
tunk nagymamáméktól, s kinn gyö
nyörű holdvílágos este fogadott ben
nünket s az utcáikon végig, messzire 
el lehetett láitni. Ahogy befordul
tunk a mi sarkunkon, azonnal fel
tűnt, hogy az utca közepén egy te
hén közeledett felénk. Egyre köze
lebb és közelebb jött, s bennünk 
megfagyott a vér. Egyszerűen nem 
tudituk mire vélni a jelenséget. Any- 
nyi erőnk még volt, 'hogy íbehúzód- 
itunk a legközelebbi kapu mélyedé
sébe, s vártuk, hogy a tehén elha
ladjon mellettünk. Csak amikor e- 
gészen közel ért, akkor veittük ész
re, hogy a gazdája is vele van, ami 
nagy megkönnyebbülést jelenített a 
számunkra. Békésen elhaladtak mel
lettünk, s akkor tudtuk meg, a te
hén napközben bezaibá/lit, s a gazdá
jának most, éjnek (idején jártat™a 
kellett, nehogy elpusztuljon.



ISMERKEDÉSEM A 
MŰVÉSZEKKEL

Amikor foglalkozást kellett vá
lasztanom, a címfestői szakmát vá
lasztottam. A gimnázium mégy osz
tályának elvégzése után apám nem 
engedte, hogy festői pályára lépjek, 
valami jövedelmezőbb foglalkozást 
ajánlt. Szerette volna, ha villany
szerelő vagy kárpiitas lettem volna, 
ám — szerencsémre — abban az év
ben üllyen tanoncokra nem volt 
igény. Ekkor azt manditam apám
nak, engedje, -hogy legalább címfes
tő legyen belőlem, sízeretem ezt a 
hivatást. Nem volt mliit itenmie, elvitt 
a Gomkötő utcában lévő Bognár és 
Szalbó nevű vállalkozó műhelyébe. A 
rajfcaiim alapján simán felvették ta
nulónak, s ezt a (későbbiekben sem 
bániam meg, mivel hamar (kiderült,, 
kiiíváló mestereikhez kerültem. A cím
festő műhelyben mindvégig jól érez
tem magam. Velem és tanulótár
sammal a mesterek Kifogástalanul 
bántak A munka elvégzése után so
kat festettünk, rendszeitilnt minták 
alapján. Társam ügyesebb és tehet
ségesebb volt nálam. Nemcsak a fes
tészetben jeíleskedettt, hanem a ze
nében (is. Ha a kezébe vett egy 
hangszert, rövid lidő múltán egészen 
elfogadhatóan játszott rajta. Békés 
és nyugalmas volt életemnek ez a 
korszaka, egyedül csak az zavart) 
hogy a műhelyben és odahaza is na
gyon kevés szó esett a művészetről.



A műhelyében gyakran megfordul
tak olyian jeles művészeik, mint Mii- 
loš Babić és Maiitiiln Džavić, beszél
getésre, társalgásira azonban ailka- 
dom nem adódott. Ügy éreztem, ma
gamra maradtam a rengeteg meg
válaszolatlan (kérdéssel, s a válaszo
kat -is egyedül kellett megtalálnom. 
Művészi levelezőlap okát (kezdtem 
gyűjteni, s voiit egy könyvem is, 
mely Munkácsy Mihály életéről 
szólt, tele szebbnél szebb reproduk
ciókkal, továbbá egy maippám, mely 
állatokról készült rajzóikat tartalma
zott. Estéimet legiimkább olvasással 
.töltöttem.

1934-ben felszabadultam. Ezt kö
vetően egyre gyakrabban látogattam 
a képzőművészeti tárlatokat, egyre 
több művészt ismertem meg, még 
(többről hallottam. Ekkor találkoz
tam először Oláh Sándor, Balázs G. 
Árpád, Sava Rajković, Farkas Béla, 
Csincsák Elemér alkotásaival is. 
Nemcsak kiállításokon láthattam a 
[különféle képzőművészeti alkotáso
kat, hanem Bailog Lima és Kunec 
képkeretező kirakataiban is.

Élénken él emlékezetemben Han
gya Bandii kiállítása, amelyet a Ni- 
óiin-palota emeletén rendezitek meg, 
s amely figurális témáinál fogva el
térít az addlig -látott kiállításoktól. 
Ezekben az években már volit bá
torságom természet után iis fesitenii, 
s már aiTiTiail ás tisztában voltam, 
ihogy a természetet nem szabad hű
en másolni.



Segédkoromban nem volt állandó 
munkahelyem, alkalmi munkáikból 
éltem, melyek csak néhány napig, 
olykor páir hétiig jelentettek biztos 
rjövedelemforrást. Leghosszabb üdéiig 
Zomborban Iván (Buligovtic mű
helyében dolgoztam, ahol gépkoc&i- 
és kerékpártáb Iákat festettünk. Ez 
a munka öt^hat hónapig tartott, s 
tmiiínt címfesitő, többedmagammail 
dolgoztam. Az órabérem 2—4 dinár 
violit, egyesek ennek a kétszeresét is 
megkeresték, s napi tíz órát dolgoz
tak. Bármennyire unalmas volt ájs a 
munka, örültem, hogy dolgozhatom, 
s hogy keresethez jutottam. Iván 
BuMgoviiánál decembertől májusig 
dolgoztam, azután jött a nyár, ami
kor már könnyebben feltaláltam 
magam. Ilyenkor már könnyebben 
akadt valamii apróbb munka, s ha 
más nem voUt, hát portrékat raj zol- 
itam. Ekkortájt vettem részt egy ki
rakatrendezői itamfolyamon is, mely 
jótékonyan hatott esztétikád érzé
kemre.

MindvégSig kevés pénzű legény 
voltam, ami eleve meghatározta 
életmódomat. Szabadkán is, Zombor
ban is voltak barátaátm, akikkel 
együtt jártunk szórakozni. Közöttük 
volt egy fiú, akii jól tudott hegedül
ni. Vele házimulatságokra ils eljár
tunk muzsikálni, s ilyenkor nagyon 
jól éreztük magunkat.

Zomborban a festők közül csak 
Husivéth Lajosról és Milán Konjo- 
vióról hallottam, alkalmanként mű
veiket is láthattam. Konjoviiótyal



később a művész telepen személyesen 
is megismerkedtem. Szabadkán 
ipeJradiszeresein eljártam a Népkörbe 
is.

Aizt hlisaem, ezekben az években 
jöttem rá, mennyit kell még ahhoz 
tanulnom, hogy az életben mint fes
tő boldoguljak.

KATONASÁG, HÁBORÜ

1939-ben bevonultam katonának;, 
s ekkor kilenc hónapot szolgáltam. 
1941 májrciiuisábian mint tartalékos 
katonáit újra behívlak, s ekkor Üj- 
vödéken az utáfszailakolat egyenru
háját voltam kénytelen magamra 
öditenü. A kontinensen ekkor már 
dúlt a ihéború, április elején a né
metek Relgrádot is bombázták, s 
megtörtént Jugoszlávia megszállása. 
Alakulatomat ezekben a napokban 
Újvidékről vonattal — utájszfelsze
relésünkkel együtt — Sabacra szál
lították. Dél körül érkeztünk a ša- 
ibaai állomásra. Egy városszéli ház
iban sízáilláisoltak eil bennünket, jó
magam — másik három társammal 
együtt — parancsot kaptam, hogy az 
állomáson veszteglő szered/vényről 
élelmliiszefrt szállítsak sízájUiá&helyünk- 
re. Súlyos ládákkal megrakodva már 
visszafelé tanítottunk, amikor a Szá
va túűsó oldaláról a németek tűz alá 
vették a várost, futott mindenki*,



amerre látott, s ott vetette magát 
hasra, aihol éppen a feje felett át
repülő .lövegiek erre kényszerítették. 
Az első peirotőil világos volt szá
múinkra, hogy a városban állomá
sozó jugoszláv »tüzérségi ütegeket 
lőtték ia németek. A támadás mind
össze egy óra hosszait tarthatott, 
(utána elcsendesedett. Átestem hát a 
tűzkeresztségen. Estefelé értem a 
szálláshelyünkre, ott azonban már 
egyetlen kaitomát sem találtam — 
úgy látszott, már elhagyták a várost. 
A szürkületben az elnéptelenedett 
város klimondhaitatlaniuil kísértetiesen 
hatott. Éjszakára egyedül marad
tam. Másnap, kora hajnalban a né
metek újabb támadást indítottak, s 
félórai ágyútűz után elfoglalták a 
várost.

Ügy határoztam, egyelőre a ház
ban rmamadok. Szalonnám és kenye
rem 'bőven volt, s a napii munkám 
aíbból állt, hogy a gazdátlanná vált 
jószágnak — lónak, tehénnek s az 
apróálüa/toknak — gondját viseltem. 
Emberrel ez ádő tájt nem találkoz
tam, a környék teljesen Skilhalt volt, 
s csak a házakra kitűzött fehér lo
bogó jelezte, hogy fiitt valaha élet 
fioilyt. Egy hét után azonban mégis 
útnak indultam, abban bíwa, hogy 
valahogyan mégiscsak hazajutok. Az 
iúiton megrázó látványban volt ré
szem : szétlőtt szekerek maradványai, 
lótetemek s emberi holttestek he
vertek szanaszét. Az jutott eszem
be, hogy ezeket már híiába várják 
haza a hozzátartozók.



Én magam sem jutattam messzi
re. Amikor a Száva-hídhoz értem, 
német katonáik léptek elém. Semmit 
sem tehettem, s ők attól a ptiJllamat- 
■tól kezdve foglyuknak tekintettek. 
Csaknem háromszázam — közöttük 
néhány szabadkai lils — vártak a 
sorsukra. Másnap Eszékre hajtottak 
bennünket, egy nagy fogolytáborba, 
onnan pediig körülbelül százunkat 
a Balti-tenger partján fekvő Gretifs- 
wald nevű vámos gyűtőtáborába szál
lítottak. Egy hétig tartó gyötrelmes 
utazás után, halálos kimerültségben 
érkeztünk meg.

A tábor egymástól elkülönített 
részeiben lengyel, belga, francia ha
difoglyok voltak. Nem 'mondhattam, 
hogy velünk különösen rosszul bán
tak volna — munkacsoportba osz
tottak bennünket és dolgozni jár
tunk. Sokkal több gondot okozott az 
élelmezés. Rengeteget éheztünk. 
ReggeLire és vacsorára teát kaptunk, 
ebédre leginkább főtt marharépát, 
nagy ritkán krumplit vagy szárított 
halat. Ezenkívül öten kaptunk egy 
kenyeret egy egész hétre, mellé ti
zenöt deka lekvárt, ritkább eset
ben hurkát.

Nem bántak velünk rosszul, de 
azért volt alkalmam f eledhetetlenül 
borzalmas dolgokat látni, A kegyet
lenség válogatott formáival ősszel, 
szeptemberben találkoztam, amikor 
megérkeztek az orosz hadifoglyok. 
Akkor láttam életemben először — 
s nagyon remélem, hogy utoljára — 
embereket legelni. A szó legszoro



sabb értelmében tépték a füvet, és 
gyömöszölték magokba, volt, aki 
eszét veszítette az éhségtől. Amikor 
felütötte fejét közöttük a tífusz, mi 
hordtuk nekik az élelmet. A kapu
nál fertőtlenítővel ileömtött szalmán 
kellett áthaladnunk. Iszonyatos bor
zalom fogott el a siralmas embertö
meg láttán. Nemcsak a járvány, de 
a rendkívül kemény tél is tizedelte 
őket — reggelente nem győztük 
megszámlálná a halottakat. Ma ás a 
füiembe cseng a huppanás tompa 
zaja, ahogyan a tetemeiket a kocsik- 
ra feidobáituk. A tábori' élet engem 
is kegyetlenül megviselt, de azért 
viszonylag jól bírtam.

tJJRA ITTHON

1942-ben kerültem haza, ám a 
megszállás éveiíben nem sikerült el
helyezkednem. Még a kedvem is 
elment mindentől. Én is azok közé 
tartoztam, akik nem rokonszenvez
tek az anyaországiakkal. _

Később mozüplakátokat festettem 
és ebből éltem egészen 1944 őszéig. 
A bombázásokat idehaza éltem át. 
Elhagytuk a várost, s kinn a szőlők
ben bujkáltunk. Akkoriban már 
rendszeresen hallgattuk a rádióban 
Amemiika Hangját, így tájékozódtunk 
a háború végső kimenetelét illetően. 
Közvetlenül a felszaibadolást meg-



eLőzoen óniáíai volt a zűrzavar, na
gyon sokan költöztök el a városból.

1944 őszén felszabadultunk. A vá
ros felszabadításában részt vettek a 
pamtdizánok is. Az állomás éifoglalá- 
sakor megsebesült, majd hoái halált 
halt Jovain Miilkić Spantak is.

A felszabadulást követően én is 
bekapcsolódtam az agüitáoiós mun
kába. Miint volt rminka&zolgálatos, 
az Agitpnopban dolgoztam. Itt is
merkedtem meg Hangya Andrással, 
Basán Györggyel, Almás!' Gábornál, 
s képzőművészeti csoportjuk vezető
jével, Gottesman Tiborral ás. Az új 
i&meretség nagy örömeit jelentett 
számiamra. Plakátokat, portrékat* 
különböző feliratokat készítettünk. 
Ettől a csoporttól eredt a figurális 
rajztanfolyam ötlete, mely 1945-ben, 
Hangyla András vezetésével létre is 
jött. A kezdeményezést a város ve
zetősége is támogaitta, s a tanfo
lyamra a Jadman mozi épületében 
került sor. A díjtalan tanfolyamon 
egyebek között Almásd Gábor, Sáf
rány Imre, Iván Tiikvtícki, Vánfcler 
Imre, Mairko Vukovié, Kubát József 
vett részt. És persze jómagam is. Ha 
nem veszem figyelembe a megszál
lás alatt Nyíltnál Dán/itel festőművész 
magániskolájának látogatását, akkor 
akár úgy is tekinthetem, hogy in
nen indult festőd pályafutásom.

A figurális najztanfolyamon való 
részvételem sokban hozzájárult az 
akadémiára való felvételemhez. Az 
Agöítpropban 1944 végétől 1947 szép-



temberéig dolgoztam. A háború be
fejezése után, májusban már cse
kély fizetést tils koptam. Régi szim
pátiámmal, Kertész Rózsával a há
ború után, 1945 nyarán találkoztunk 
újra, miiiután szerencsésen hazatért 
a deportálásból, őszre már össze is 
házasodtunk.

Lázas éveket égtünk. 1947 nyarán 
Vramdukon részt vettem a šamac— 
szarajevói vasútvonal építésén. 
Szeptemberben Sáfránnyal és Viink- 
lerrel felvételi vizsgára jelentkez
tünk a belgrádi Képzőművészeti 
Akadémián. A felvételi mindhár
munknak sikerült — s mosit tapasz- 
talhaittuk igazán, mekkora hasznunk 
volt a szabadkai figurális rajztan- 
folyamból. Ekkor már harmincéves 
voltam, s a fiam is megszületett. 
Mos/t láttam csak, mennyire szétzi
lálta a háború a (legszebb éveimet. 
Legnagyobb gondom az volt, miiből 
tartom el magamat az iskola befe
jezőéig. Feleségem megélhetési! gond
jai megoldódtak, állást kapott a Ti- 
tovka Szabóipari Vállalatnál. Bará
taim és ismerőseim biztatására a 
minisztériumhoz fordultam ösztön
díjért. A Szerbiai Művelődési Mi- 
nüsztérium ösztöndíjasaként 1951-iben 
diplomáztam. Előadóink között olyan 
kiváló művészek voltak, mint Iván 
Tabaiković, Ljiubica Sókiic, Kosta 
Hakman, Nedeljiko Gvozdemović, 
Iván Lučev és mások. Azt iis el kell 
ismerni, hogy kiváló tehetségű ge
neráció tagja voltam.



Az akadémia befejezése után, 
195il szeptemberében a Szabadkai 
Népszínházban helyezkedtem el. El- 
helyiezlkiedésieim nem volt zökkenő - 
menttes, inem d í szletteirvezőkónt al
kalmaztak, hanem díszletfestőként. 
A színház dolgozói közössége akko
riban több részlegből állott, külön 
működött a szerbhorvát és a magyar 
társulat, s volt zened osztály is. Ezt 
egészítette ki a könyvelőcég és a 
technikai személyzet. A színház fő
igazgatója azokban az években Jo- 
stip Jasenović volt, a magyar együt
tes igazgatója pedig Laták István.

Az itt töltött évek során nagyon 
sok színésszel és színházi szakem
berrel ismerkedtem meg. Közülük 
Garay Bélát, Dajčo Lendvialiít, Milán 
Asióot és PataJkü Lászlót már gye
rekkoromtól kezdve ismertem. Meg
ismerkedtem továbbá Stevan Jeno- 
vac és De Negri András építészek
kel és díszlettervezőkkel. Miihaj lo 
Dejanovtióot először mint festőt és 
mint pedagógust ismertem meg, s 
csialk később mlint díszlettervezőt.

Munkahelyemen a festőműhely 
vezetésével bíztak meg. A beillesz
kedés nagyon könnyű volt, munka
társaim azonnal befogadtak. Akkori
ban a festőműhelyben hárman dol
goztunk, a díszletek pedig — mivel 
reaililsita stílusban készültek — rop
pant munkiajiigényesek voltak. Ehhez 
járult még a színház akkori bővülé
se is. Ekkor alakult meg ugyanis az 
operatársulat. Munkámmal arra tö
rekedtem, hogy a díszletek kellőkép



pen dekoratívak legyenek. Az a tu
dat vezerelit, hogy az ilyen megoldá
sok a színészeik játékét jobban ki
emelik. Kezdetben ilyen jellegű tö
rekvéseimet a rendezők nem veitték 
jó néven, idővel azonban igazat ad
tak nekem. Hamar megszerettem ezt 
a munkát, ment egyrészt a környe
zet volt rám nagy hatással, másrészt 
merít voflit időm festészettel is fog
lalkozni.

EMLÉKEZETESEBB DÍSZLETEIM

Díszlettervezéskor a lényegre va
ló 'törekvést helyeztem előtérbe. 
Ezek a törekvések nem egyszerre ju
tottak kifejezésre, hanem egy tuda
tosan ájpoilit, hosszabb folyamat vég
eredményeként jöttek létre. Díszlet- 
tervezővé történt kinevezésemet kö
vetően első díszlettervem Dairio Nic- 
oodemi Hajnalban délben, este 
című drámájához készült, melyet a 
magyar itánsiullait víitt színire.

A végső színpadi -megioűdás egy 
roppant hosszú folyamait végered
ménye. Általában a rendezővel foly
tatott első megbeszélések és a mű 
figyelmes elolvasása után megfogal
mazóidnak bizonyos támpontok, me
lyekből azután rendszerint ki lehet 
iindiulnli. Ami a hozzáállást illeti, 
nem sok különbség van a különféle 
díszletek között, az előmunkálatok 
minidig a megfelelő színpadkép meg”



találása céljából folynak. Volt, hogy 
makettel, vofLt, hogy rajzzal kezd
tem a mimikát, nem egyszer azonban 
csak gondolatban, elképzelésként 
születők meg a díszletterv első vál- 
tozaita. Hogy ebből hogyan lesz ön
magáért beszélő színpadkép, azt pél
dákon szeretném bemirtiatnii.

A feladatom: Madách Imre Az 
ember tragédiája című művéhez ké
szíteni díszlettervet. A dráma az 
embernek a térben és az időben ki
teljesedő küzdelmes létét fejezi ki* 
A ki&nduióponitot maga a tartalom 
kínálja. A rendező igénye, hogy a 
lényeggel — az örök küzdelemmel
— utaljunk a mára 'is. Kér továbbá 
egy olyan játékteret, amelyen a 
színváiltoztatáisok gyorsan elvégez
hetők. Csupán néhány olyan díszlet
re van szükség, amely egy-egy kort 
hűen kifejez, s néhány kellékre, 
amely a színész jáitékát egészíti ki.

A munkahely egy csöppnyi mű
terem, ahol napiról napra, kom reg
gel, napközben vagy késő este sze
rény munka folyik miimdaddiig, amíg 
a tervezett díszlet el nem készül.

Reggel nyolc óra van, a színház
ban néma csend. A rendetlen* mű
terem közepén egy hatalmas asztal 
áll — megfelel a célnak: felületén 
minden színpadképet egyenként is 
beállMíthaitofc. A kifeszített fehér pa
píroson száguld a ceruza, működik 
az ecset, a filctoll. Kusza, nyugta
lan vonalak és színfoltok keletkez
nek rajta. Az idő múliik. Olykor ki



viliről hangfasziárnyok szüremilenek 
be, megkezdődtek a próbáik. tJjabb 
papír kerül az asztalira, s egyre nő 
iaiz összegyűlt és eldobott, félkész 
tervieket és elvetélt gondolatokat 
tartalmazó papír halmaza. Az ide
gek már pattanásig feszülitek. A pa
pírkosárból veszem elő a negyedik 
vagy ö/töd/ik változatot, kisiimítom, 
felette hosszain töprengek. A hamu
tartóban hatalmas rakás elszívott 
dgarettavég.

Csüggiedés és fáradtság vesz erőt 
rajtam. Majd holnap folytatom. 
Vagy tailán délután. Ennek sdkerül- 
mie kell. Felállók, körülnézek. A mű
terem rendetlensége nem egyszer 
adott már ötletet. Most semmi.

önkéntelen mozdulattal veszem 
a kulcsot, bezárom az ajtót, s máris 
az utcán vagyok. Kinn ragyogó nap
sütés, nagy a forgalom, s én csak 
botorkálok, vázuáűlis gondolatok fur
csa formáival viaskodom

Pár nap múlva egy térkép láttán 
születik meg az ötlet. Egy szigetre 
emlékeztető felületet kedl létrehozni, 
melyet rétegezett formában lépcső 
vesz körül. Eb.be a felületbe egy 
téglalap alakú kőkockát építek be. 
Negyvenöt fokos szögben helyezem 
el, úgy, hogy ezzel két teret kapjak: 
ailul az első az emberpár barlangja, 
felül pedig a forradalom alakjainak 
monumentális színtere. Előnye az, 
hogy a játéktér kettőnél több jele
netre, képre ad lehetőséget. Ezeket 
már gyerekjáték elhelyezni. A te
ret a felülről (leeresztett, atomma



got szimbolizáló alumínium csőkonst. 
ruköijó ovális 'karikád egészítik ki, 
egyenesen a világmindenséget jel
képezve.

Az ember tragédiája azu>tán ilyen 
díszletekkel került bemutatásra. A 
kritika a következőiket írta a szín
padképről : „A ténmegoldás modern 
érzésével egyszerű vonalú játékter
vet tervezett, néhány jellegzetes 
részlettel a teret megfelelő ambi- 
enssé válftoztaítta... Ilyen módon a 
cselekmény dinamikus ritmusban 
permanensen, megszakítás nélkül 
alakult a színpadion.”

Egy más alkalommal William 
Shakespeare II. Richárd című ki- 
rálydrámájához kellett díszletet ké
szíteni. A rendező elképzelése sze
rint egy nyliftoitt színné vodt szükség, 
egységesített színpadképpel, úgy, 
hogy az egész színpad játékban le
gyen. A vázlatok és a raljzok egy 
gótikus, boltíves, árkádos színpad
képből indultak tói, és egy rusztikus 
megoldásiig jutottak el. Ennek nyo
mán elkészült egy töbhsíkú, kőkoc- 
kás, horliizonitális, kücsfi/t lejitő játék
tér, amelyet háromszög alakú pléh- 
lemezek és láncok egészítettek ki. 
Mindez milyen jól hat anyagszerű
ségével! A semleges háttérből vilá
gosain kiemeflkedik a színészek já
téka, és kifejezésre jutnak a jelme
zek is.

Minden produkciónál a rendező
re hárul a feladait, hogy valamennyi 
művészi folyamatot az általa elkép



zelt formában valósítson meg. így 
a rendező és a díszlettervező között 
szaros kaposolaitnak kell kialakulnia. 
Közös céljuk, hogy az író művét ne 
csiak hűen tolmácsolják, hanem 
minél jobban elmélyítsék, gazda
gítsák és több dimenzióban érzékel
tessék.

TERVEZÉS, MEGVALÓSÍTÁS

Nádiam a tervezést a mű olvasása 
előzte meg, és munkához tizenöt— 
húsz najppal az olvaisópróbák meg
kezdése előtt láttam. Erre azért van 
szükség, hogy már a művel való is
merkedés közben valamilyen váz
lattal »rendelkezzünk, mely szemlél
tetheti a rendező és a tervező által 
kialakított elképzelést a mű formá
járól, tehát a színpadi megjelenítés
ről. Bonyolultabb és nehezebben ért
hető daraboknál — elsősorban a mai 
dirámaiiiradalomiia gondolok — sóik
kal összetettebb ez a folyamat, és 
sokszor előzetesen nem ils alakulhat 
tói egy teljesen végiggondolt, tehát 
befejezett kompozíció, hanem még a 
próbák folyamán is, egészen a be
mutató napjáig váíltoziiík.

Friedirich Dürrenmatt A nagy Ro~ 
mulus című komédiája az abszurd 
szituációk mellett egy paűifiista gon
dolaitat is sejitet. Az utóbbi foglal
koztatott leginkább. Ezt próbáltam 
a díszlettel megfogalmazni. Gondo



latban közelítettem meg ezt a to
jáshéjakon lépkedő, tyűkfarmos csá
szárt, akiit nem a háború, a hata
lom és a becsvágy foglalkoztatott, 
hanem éppen ezeknek a dolgoknak 
fordítottja. Az volit a célom, hogy 
olyan alkalmatosságot találjak, 
amelyre a pacifista gondolatot vo
natkoztatni lehet. Először egy tyúk
ketrecben trónoló császárit képzeltem 
el, ezt jó ötletnek tartottam, hiszen 
alkalmas lehetett a játékra is, csak 
nem volt meg benne az a gondolat, 
amely éppen foglalkoztatott. Mivel 
tetszett az ötlet, nehezen tudtam egy 
másik gondolattal kiszorítani.

Míg végül is egy este a Belgrádi 
Televízió hírednek szimbolikus föld- 
gömibje adta meg az ötletet. Még 
aznap este papírra került a föld- 
gömb a meriddánokkjal.

Tehát meglett a tángy, amelyet 
ált fog szőni a pacifista gondolat. Jól 
hatott a földgömb egyenlítőjén el
helyezett plató is, melynek szóiét 
mellszobrok díszítették. Előnye az 
volt, hogy játékra is lehetőséget 
nyújtott.

Az Áfonyák szerzőjéhez, Deák 
Ferenchez baráita szálak fűznek, .me
lyek még a művésiztelejpek arany
korából húzódnak. És ez az ismeret
ség megduplázódott. A hatvanas 
évek eleijén mint festőt és grafikust 
ismertem meg Topolyán, a művész- 
telepen és a hatvanas évek vége fe
lé mint drámaírót a Szabadkai Nép
színházban.



•Beszélgetnünk során nemigen 
esett szó az ecsetváltásról. Nem iis 
fiirtattuk. Beszélgettünk a drámájá
ról és airról, hogy a díszleteket hoz
zá én készíteném. Munkámban igye
keztem helytállni — erre már a 
barátságunk üs kötelezett. Ezeket a 
kámzsába bújt ailakokait méltó kör
nyezetbe kellett helyeznem. így ta
láltam egy kolostorra emlékeztető 
tákolmányt kifejező kellékeikkel (ló
gó harangkötelek, glóriával ékesí
tett huHaaltár, fejsze), tehénkopo- 
nyával és egy alacsony, koponyákon 
forgó kerek asztallal, rajta koporsó, 
melyből a körülülők laikmáiroztak. 
Ezek m'iind-mimd aláhúzzák a lénye
get; és azt, hogy ezek a lények a 
telkük legmélyén rejlő jót is már 
ré©es-irég felkoncolták. A darab kez
detén möínident, ami a színen van, 
egy piszkos kezekkel ösiszefogdosott 
fehér lepedő takar.

Tóth Ferenc Jób című verses 
színműve is, miint az Áfonyák, a 
színház ősbemutatójaként szerepelt 
műsoron, és természetesen először 
kellett megfogalmazni a darab vizu
ális színpada képét is. Ennélfogva 
még izgalmasabb feladat elé állított. 
A mondanivaló közponftj ában az 
egyén és a hatalom áll. És ezek 
meglett a kényszerűségek ás, melyek
nek mindig vannak vailamiiiféLe meg
határozói.

Ebben az esetben a díszletre vo
natkozó eillső dímpulzusokjaít a szerző 
utasítása adta, mely valahogy így



hangzott: „Jób ül a szemétdombon, 
és egy cserépd arabbal keléseit va- 
kargatja.” Ebben az utalásban ta
láltam módot arra, hogy a díszlet 
a bibliai körből a mába ívelem át. 
Ezzel elindult a díszlet kimunkálá
sa. Az elképzelés szerint a hangsúly 
a szemétdombra esett, melynek a 
darab elejétől a befejezéséig vala
miféle asszociációkat kellett ébresz
tenie.

Legalkalmasabbnak látszott ma
kettben gondolkodni. Egy nagy ke
nek felület, melynek fordított hely
zete már egy dombot szuggerál.

Az első lépést megtettem.
Ez a felüílet a továbbilakban úgy 

alakult, hogy kisiebb-nagyobb krá
tereket helyeztem a felületre (akko
rákat, hogy egy-egy szereplő is át
bújhatott rajta), amiit a rendező 
gondolaM megfogalmazásában és a 
kéfpak megszerkesztésében jól ki is 
használt. A feladat legnehezebb ré
sze azonban még hátra volt: ezt a 
ferde felületet kimozdítani.

Ezt úgy értem el, hogy a kör fe
lületét mérlegszerűen állítottam be, 
és ezzel az egész felületet át lehetett 
biillentemli az ellenkező oldalra. Alat
ta alakult ki egy, a mába ívelő já
téktér. Ez úgy változott tovább, hogy 
a kör felületének alsó részét és kö
zepén a tartószerkezet látható részét 
fényes lemezekkel borítottam be. 
Különös hatást kölcsönzött ez a 
díszletnek, és egyben lehetővé tette 
a rendező elképzelését, hogy a da



rab hősét tükör elé állítsa. A darab 
hőse, önmagát látva, felmérheti, ké
pes-e tovább dacolná az ellene sze
güllő elemekkel.

SIKEREK, SIKERTELENSÉGEK

Ezzel a darabbal kapcsolatban 
merült fel, hogy a színpad techni
kai szerkezete milyen súlyt tarthat 
meg. Mindaddig, amíg a műszaki 
próbán át nem estünk, (rettegtem, 
hogy a szerkezet megtantja-e a rá
nehezedő terhet. Náiunk Szabadkán 
mii ndemeikeíLőtt az nehezítette a szak
mát, hogy szinte kizárólag olcsó a- 
nyagoikat használhattunk csiak. E- 
mellett a díszleteket technikailag na
gyon fis régiimódian készítettük. A 
másik lényeges szempont, amelyet 
figyelembe kellett vennünk, hogy a 
társulat sokat utazott. Ha ötleteim 
huszonöt százalékát sikerült megva
lósítani, már sikeres munkát végez
tem. Ennek ellenére mindig megkí
séreltem, hogy újszerűit alkossak, 
olyasmit, ami képzőművészeti él
ményt jeleníthet az előadás közönsé
gének. Volt olyan díszletem, amelyet 
jónak tartottam, s ma is jónak tar
tok, a közönség és a kritika mégsem 
fogadta el. A Tóték díszlete Örkény 
művében egy nép tragédiájáról szól 
a maga fanyiair, tragikomikus modo
rában. Ezt az írói szándékot mo
dem, teljesen letisztult eszközökkel



akartam kúfiejeznii. így kerültek a 
failosd szoba kellékei helyett a tra
gédiát, a pusztulásit jeliképező fehér 
hasábok a színpadra.

Ziilahy Lajos Az imbroszi boszor
kány című darabjának díszlettervé
re azért emlékszem még most i)s, 
mert kétheti mimika ívtám már má
sodszor söpörtem le a kis makett
színpadot a padlóra. Végül lis séta 
közben a járda megrepedezett asz- 
faflitbuiilkalafta adta meg az ötletet, 
hogy egy váHágosikék színű, nagy 
mozaiik-hoiiizoinitot feisseik, amelyben 
jól haitnaik majd a bearanyozott 
zászlórudak és a közöttük kifeszített 
gong, vaflamuiint az aranyozott tró
nus is. így sáfcerült kiifejező díszle
teket varázsolni a rendező által kért 
üres színpadra, amivel egyébként 
maga a szerző is nagyon meg volt 
elégedve.

Háy Gyula Mohács című darab
jának színpadi megoldása már ma
gában kifejezte a darab lényegét: 
sötét háttérben felülről függőlegesen 
különböző hosszúságú oszlopok 
csüngtek, s ugyanúgy vertikálisan 
emeQkedtek ki a padlóból is az osz
lopok. Az álló és a csüngő oszlopok 
távolsága és a közöttük lévő rések 
nagyon érdekes formákat képeztek. 
Ezeknek az oszlopoknak és a tár
gyaiknak az ezüsitös színe még csak 
fokozta a mű belső feszültségét, 
összhaitá&ukhan pedig aizt az érzést 
keltették, hogy ezeknek a roppant 
nagy fémfiogialknak a szorításában 
vergődnek a hősök.
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A Mohács című drámával kap- 
csoda/tban különös élményben volt 
részem. Az történt, hogy a szabad
kai bemutató előtt a rendező és a 
jelmeztervező társaságában Svájcba 
utaztunk, hogy Luzemben megnéz
zük az ottani ősbemutatót, elbeszél
gessünk a szerzővel is. Én már a 
kész tervet i/s magammal vittem, 
megmutathattam Háy Gyulának és 
az attamá színház szakembereinek is. 
Ügy éreztem, hogy a szerző és a lu- 
zenná szakemberek egyaránt kelle
mesen meglepődtek. Az egész talál
kozás és a beszélgetés mély benyo
mást tett rám.

G-enotLd László egy ismertetésében 
jelezte: a díszlet funkciója ,,a szín
hely értelemszerű ábrázolása. A da
rab szellemének — költői, jelképes
— megfogalmazása. A gondolat lát
ványba öntése. Hangukutiteremtés; a 
néző hangulati predesztitnálása. Esz- 
téüikaii élmény közvetítése és kiala
kítása. Világnézeti élmény, a véle
ményformálás segítése. Megmozgat
ni a néző ernyedt képzeletét. (Nagy 
szükség van a néző kiegészítő fan
táziájára!) Bilztosítani a játék kere
tét. A néző képzőművészeti; építé
szeti,, iparművészeti kultúráját segí
teni, dúsítani.” (Híd, 1977. február) 
Megállapításában a díszlettervezés 
tartalmi lényegére tapintott rá. Ne
gyedszázados munkám során ezeket a 
titkokat egyenként kellett megfejte
nem.

Miiriko Božić Igazságtevő című 
művét azért említem, mert sokkal



több lehetőséget kínált, minit ameny- 
nyit belőle a rendezővel kihasznál - 
tűnik. Ez a probléma a bemutató 
után tiis foglalkoztatott, és airra a meg
győződésre jutottam, hogy egy ke
gyetlen dráma színpadi formájában 
sokkal megrázóbb előadás lehetett 
volna. A díszletnek az alapelemei 
megvoltaik, csak valahogy tovább 
kellett voilna fejleszteni. De nem 
tudtam. Nem tehetek róla, ilyesmi 
is előfordult pályám során.

Hogy a tárgyak mozgásának mi
lyen hatása van a színpadon, azt 
Bertodt Brecht Kurázsi mama című 
művének díszletén tapasztaltam, a- 
mikor a kocsi és az ágyúk mozgás
ban voltaik, a zászlókat pedig egy 
ventillátor lobogtatta. Ilyen gyönyö
rű látvány esetében érzi az ember, 
hogy a sokasok apró ötletért és le
leményért érdemes díszlettervezőnek 
lenni. Egyébként az említett darab 
díszletéiről a kritika azt írta: „Pet- 
rifk legjobb díszletei, amelyeket a 
Brecht -szövegeikhez tervezett; a Ka
ukázusi krétakör és a Kurázsi ma
ma színpadképeiben találkoztak a 
tervező egyéni törekvései, hajlama a 
rendező koncepciójával és a dráma 
jellegével. Ezekben sikerült neki a 
legteljesebb mértékben művészi 
összhangba kerülni a művel, s köz
ben a díszlet segítségével nyomaté
kosítani a gondolatot, és képzőmű
vészeti magasságba emelni a lát
ványt.”



Nem szaporítom tovább a példá
kat, néhány sorban csupán még azt 
mondom el, hogy hogyan is láttam 
a helyem ebben a szakmában.

HELYEM A SZÍNHÁZBAN

1950-től 1975-ig különböző eszté- 
tiikaii álláspontok alakultak ki, és 
sokféle felfogás, irányzat hatott rám, 
és nyitott utat a kísérletezéseknek 
i)s. A kísérletezés közben döbben
tem rá a művészet feladatára, arra, 
hogy a „művészetnek a közönség 
melllett, fejlődése érdekében, önma
gát is szolgálnia kell” .

Az ötvenes években valójában 
csak ismerkedtem a színházzal. Ez 
abban nyilvánult meg, hogy a zárt 
és tömör formákait, ahol csiak tehet
tem, megnyitottam. Példa erre Gor
kij Éjjeli menedékhely és Miller A 
salemi boszorkányok című művének 
díszlete. A végtelen tér nem felel 
meg minden előadásnak, ezért pró
báltam felállítani a korlátokat, de 
úgy, hogy továbbra is „levegős” ma
radjon a színpad. Ilyen, kissé behú
zott, lírali díszletet terveztem pél
dául Pave! Kohout Ilyen nagy sze
relem. örsli Ferenc Fekete ventillá
tor, Marod Achard Az ostoba lány 
és John Millington Symge A nyugati 
világ bajnoka című művének előa
dásához.



A továbbiakban, úgy érzem, már 
arra törekedtem, hogy a lírai meg
oldások helyett a dráma lényegét fe
jezzem kd a díszlettervben. Ügy ér
zem, legfőképpen Madách tragédiá
jában és Brecht Koldusoperájában 
értem ezt el.

Bár, mint említettem, már előző
leg is volitaik kísérleteik, vallójában 
csak a hatvanas évek vége felé ju
tottunk el a teljesen nyitott, díszlet
ben, jelmezben és játékban is sal
langmentes, úgynevezett nyitott szín
padáig. Ilyen szellemben készítettem 
például Katona József Bánk bán és 
Háy Gyula Isten, császár, paraszt, 
vailamdtot Mohács című színpadi mű
véneik díszletét. A továbbíi lépések 
már világosan tükrözik a modem 
színjátszás elemeált. Ilyen koncepció
ban született Deák Ferenc Áfonyák, 
Brecht Kurázsi mama, Dürrenmatt 
A nagy Romulus, Tóth Ferenc Jób 
és Temmessee Williams Az iguana éj
szakája című drámájának díszletter
ve.

Itt már tapasztalatokkal téli 
művészi érzékkel igyekeztem elérni 
és rátaptintamii a dolgok lényegére, 
ezeket több szemszögből megvilágí
tani: leroffnbolníi az illúziót, asszo
ciálni, s elidegenítenti, majd ápolni 
egy pszichoanalitikus álláspontot, és 
felszínre hozni a mélyen fekvő igaz
ságokat, vagy Visszájáira fordítani 
azokat.

Ami a színpadot illeti, ott az 
egységesített díszlet, az anyagszerű



ség dominál. A díszlet mozgásban is 
funikckmáiliissá válik. Gerold László 
egy méltatásában hangsúlyozta: 

„Díszleteinek leggyakoribb elemei 
a tértben elrendezett síkok, síkfelüle
tek. Ezek őrzik egyrésizt a hagyomá
nyos díszlet, a kuiláisszák nyomad t, 
de másrészt ezek közvetítik a kor
szerű képzőművészeti hatások közül 
a felbontott tér látványét. Ugyan
akkor a játéktér körülhatárolása és 
a sztimuilitáin helyszínek kiailakítása 
is elvégezhető segítségükkel. Petrik 
gyakori megoldása a színpad mélysé
gébe perspektiiiviikusian emelkedő 
szintek, a különféle magasságú e- 
mel vények egységes színpadképbe 
való kompon állása.

Nem kedveli a határozott tárgya
kat, az egy az egyben naturalista 
megjelölést, a semmilyen más funk- 
dJÓval nem rendelkező kellékeket. 
Szereti a jelzésszerű megoldásokat, 
ritkábban él jelképekkel. Kerüli a 
naitural izmust, de ritkán bocsátkozik 
esztétüikai kalandokba. Tartózkodik 
a biizarnaíbb megoldásoktól. Inkább 
egyszerű vezérvonjallakkal dolgozik, 
miitnt merész válogatásról tanúskodó, 
szélsőséges elemeket, megoldásokat 
egységes képbe szerkesztő kollázsok
kal, nemiigen él a montázstechnáká- 
val sem. Satfátos letisztultság jellem
zi Petrák Pál díszleteit. Mondhat
nám, hogy puritán díszletek, ame
lyeket ő tervez.” (Híd, 1977. február) 

Mindez sok álmatlan éjszaka és 
sok-sok céltalan séta árán jött lét
re. Ehhez hozzájárul az is, hogy



munkáim folyamán néhány jó ren
dezővel dolgoztam, és a velük való 
együttműködés számomra tartalmas 
és gyümölcsöző volt.

„A színpad- és jelmeztervezés 
nem tekint vissza nagy múltra, va
lójában új művészetnek számít; az 
építészetiből és a festészetből alakult 
ki. Az iránta való érdeklődés iis csak 
századunk elején kezdett fokozódni, 
és ekkor vált világossá az igény, 
hogy miinden színpadi műhöz külön 
díszletterv készüljön.” Ha negyed- 
százados működésem során e sajátos 
művészethez sikerült némileg hozzá
járulnám, tevékenységem, úgy érzem, 
nem volt hiábavaló.

El kell mondanom, hogy a szín
házat azért szeretem és értékelem, 
mert egy komplett kollektív művé
szi munkát lehet végezni, amely ma
gába foglal több művészeti ágat: 
irodalmat, zenét, táncot, arhiitektú- 
rát és képzőművészetet. A színmű
vészek játéka, szép beszéde és az 
élő szó varázsa gazdagítja. A ren
dező pedlig művészi egyéniségével 
egy 'komplett, egységes művészi él
ményt nyújt a közönségnek.

MAGÁNYOM A FEHÉR VÁSZON 
ELŐTT

Nem sokkal azután, hogy haza
jöttem Belgrádból, feleségemnek fel
mondtak. Ekkor már két gyerekünk



volt, a kétéves Iván és a hatéves 
Tibor. Igazán jól jött, hogy azonnal 
munkába állhattam a színháznál.

Képzőművészeti csoportúinknak 
volt egy fölívelő korszaka, amikor 
módfelett szerteágazó tevékenységet 
folytatott. Gyakoriak voltak a tárla
tok, de jelen voltunk egyéb művelő
dési rendezvényeken is. Műtermeámk 
azonban még mindig nem voltak, s 
ezért a csoport úgy döntött, hogy 
Igényünkkel jelentkezünk az arra 
illetékes fórumoknál. Dejanoviéot 
bíztuk meg, hogy járjon el az ü- 
gyünkben. Arra már nem emlékszem, 
ki volt az, aki felkarolta az ügyet, 
az azonban tény, hogy kérésünk 
meghaililgatásra talált, s ennek értel
mében a Munkásbörze épületének 
első emeletén kilenc műtermet s egy 
nagyabb, kiállítások megrendezésére 
iis alkalmais helyiséget kaptunk. E 
nagyobb teremben később rajztan- 
folyamot ás tartottunk. Alkotóked
vünk, feltételeink javulásával, új 
lendületet kapott, s körülbelül tíz 
évet lázas tevékenységben éltünk le. 
Erre a korszákra ma is úgy tekiiintek 
vissza, minit a szabadkai festőcsö
pört, m/i több, az egész képzőművé
szeti élet fénykorára.

Később mégis úgy alakult, hogy 
el kellett hagyni ezeket a műterme
ket. Helyettük ugyan kaptunk a Ti
to mairtsall sugárúton hat helynlséget, 
de ez a csoport felbomlását eredmé
nyezte. Ezt követően együttműkö
désünk is rövid idő múltán meg
szűnt. A képzőművészeti szakosztály



megalakulá sával egyesületünk a 
Képzőművészeti Találkozó berkeiben 
taláüt otthonná, ettől kezdve ügyein
ket is hi/vatalosan intézték.

Hogyan alakult tovább festői te
vékenységem?

Képeimet kezdetben az akadémiai 
festészet stílusjegyei jellemezték, 
majd ez később posztiimpres szrionista 
fordulatot vett, amjiit még néhány 
irányzalt követett. Míündamellett e- 
gyetilen cél lebegett előttem: szeret
tem volna eljutod a formabontáshoz. 
Most, utóilag úgy érzem, nem sike
rült elérnem ezt. Nem sikerült, mert 
a figurálkkail nem tudtam mit kez
deni, s a komponálás i forma is ma
radit a régi. Ekkor azonban már 
nyolc éve áillandó vendége voltam a 
zentai, a topolyai és a becsied mű
vésztelepnek.

S erről bővebben is szeretnék 
szólni.

Az első művésztelep 1952-ben 
aüakult meg Zen tán. Ügy tudom, 
Ács József volt a kezdeményezője, 
s az ötlet azonmód megtetszett Tri- 
polsky Gézának is. Farkas Nándor 
személyében aziután (tartományi 
pártfogóra is leltek. Zenta vámosi 
vezetősége is felkarolta a kezdemé
nyezést, s jóváhagyásával és támo
gatásával azután hamarosan létre is 
jött az első művésztelep. Példáját 
hamarosan követte Topolya és Be
cse is.

A Zentai Művésztelepen 1953-ban 
vettem részt először, akkor ismer



tem meg Tripolsky Gézáit, a telep 
vezetőjét is. A következő évben pe
dig Dévics Imrével kötöttem szoros 
barátságot. Modorát ugyan találko
zásunk első pdiLLanatától kezdve el
lenszenvesnek találtam, érdeklődése 
és a művészetek iránti rokonszenve 
azonban bennem is elismerést vál
tott ki.

Mindazonáltal azt hiszem, tartóz
kodó ellenszenvünk kölcsönös volt, 
s ez később, közös színházi (tevé
kenységünk során sem változott. A 
kettőnk közötti feszültség soha nem 
oldódott fel. Ennek ellenére el kell 
ismernem, hogy igazgatóként nagy
szerűen vezette a Népszínházát. Ha
tártalanul igényes volt s ehhez pá
rosult kiváló szervezőkészsége, szak
mai hozzáértése és a művészet irán
ti vonzalma.

A máslik ilyen művészetnek élő, 
s a művészetért minden áldozatot 
meghozni kész ember Tniipolsky Gé
za, a Zentaá Múzeum igazgatója, a 
művésztelep vezetője, egyszersmind 
alapítója volt.

A művéstelepek új lendületet, 
friss vérkeringést hoztak a művé
szeiknek és a vajdasági képzőművé
szeti életnek egyaránt. Az említet
teket követően azután sorra nyíltak 
a művészteíleipek Vajdaság városai
ban, falvaiban és az ország más vá
rosaiban.

Mlillan Konjovié művészi egyéni
sége nemcsak a festőművészek mun
kájára, de a művésztelepek tevé
kenységére iis nagy hatással volt. A



telepék nemcsak a munkára és a ki
állítások megszervezésére adtak le
hetőséget, de fórumai voltaik azok
nak a vtiitáknak is, melyek során a 
művészeteket Illetően a legfrissebb 
meglátásokról volt alkalmiunk véle
ményt cserélni, s amelyek nélkül 
úgyszólván elképzelhetetlen az egész 
séges alkotói tevékenység. Akkori
ban szinte valamennyi képzőművé
szeti kezdeményezés a művésztele
pekről indult. Zentán gyakoriak vol
tak a képbemutatók és a közönség
gel való találkozások. Egy alkalom
mal akvarellek készültek a Tiszáról, 
s a festményeket még aznap kisor
soltuk az érdeklődőknek. Volt azu
tán happeniitng ils, melyen több száz 
ember vett részt.

Nagyon sok vajdasági és szerbiai 
festővel ismerkedtem meg a mű
vésztelepek fénykorában. A vajdasá
giak közül Miiilain Konjović, Ács Jó
zsef, Milivoj Niilkolajević, Sáfrány 
Imre, Stevan Maksiimovlić, Wanyek 
Tivadar, Ankioa Opresnik, Benes 
József, Miillan Kerac, Szilágyi Gábor, 
Milrijiaina Šipoš, Faragó Endre, Bőgő
mül Karlavariis, Almási Gábor, Dra- 
goslav Sto|jainović-Sii|p, Bosán György, 
Zorain Petrovlié nevére emlékszem, 
míg az ország egyéb vidékeiről Alek- 
sandar Lu'ković, Miloš Bajié, Miodrag 
B. Protiić, Lazar Trifunoviić, Zo
rán Pavlovié, TomDslav Hruškovec, 
Mlilrlko Rujacic látogatott el hozzánk 
a leggyakrabban. Részvételükkel szí
nesebb s gazdagabb lett képzőmű
vészeti életünk.



Az ötvenes években a festők elő
szeretettel festettek a természetben. 
Az ilyen alkotások iránt óriása volt 
az érdeklődés. Ez az érdeklődés az
után az absztrakt törekvések megje
lenésével valamelyest csökkent, ez 
azonban nem befolyásolta a művé
szeket a kísérletezésben.

KÍSÉRLETEZÉSEIM

Kísérletezni ón csak a hatvanas 
években kezdtem. Első ilyen forma
bontó vállalkozásom a Papírvilág cí
mű sorozatom volt, amelyből húsz 
kép készült. Tartalmát az elmúlt há
ború sokáig kísértő borzalmaiból 
merítettem. A képek techniiteája im
már oem a klaíssiziikus eljárás volt, 
bár kötőanyagként továbbra iis a 
leniolajat használtam. A kép felüle
tére azonban színes, pigmentszerű 
anyag került, ami különös varázst 
kölcsönzött az alkotásnak, talán még 
a vizuális élményt 'is fokozta. A so
rozat utolsó műalkotása egy égőpa- 
pírfiigurát ábrázolt, amelynek gon
dolatisága a csehszlovákiai esemé
nyekből eredt. Ezt a sorozatomat 
önálló kiállításon mutattam be Sza
badkán, s újszerűségére nemcsak a 
szakemberek, de a közönség is felfi
gyelt. Ács József írta a képekről: 
„Fetrilk a festészet hagyományos 
módszerétől először »papírember«



témájúban és a ko&lázsszerű kifej zési 
módiban tért el. A hatvanas évek 
elején a vajdasági művészetben el
lenzékbe vonult, mert a modem mű
vészetben, az indusztriális kor mű
vészetében az ember elddegenedését 
látta meg mindenki előtt.”

A másik, Ballada című kísérle
tem már a becsed művésztelephez 
fűződik. Egy zivataros éjszakát kö
vető reggelen rajztömbbel és fes
tékkel felszerelkezve kimentem a Ti- 
sza- p̂artra. Még borús volt az idő, 
nemigen volt kedvem festeni. A régi 
kompháznál leültem a partra, ahol 
az esőt követően csodálatosan soma 
volt a parti homok, olyannyira si
ma, hogy az már egyenesen kihívást 
jelentett a művész számára. Fogtam 
hát egy pálcát, s rajzolni kezdtem 
a homokba. Egyre komolyabbá vált 
a szándék, s egyre jobban tetszett 
a homokba vésett kép. Különös va
rázsa volt a látványnak, s én azon 
kezdtem gondolkodni, hogyan lehet
ne egy hasonló képhez rögzíteni a 
homokot. Néhány nappal ezután, 
már odahaza, megszületett első ho
mokképem, a Zsellér. E kísérletem 
is ciklussá kerekedett, s a sorozat
ból legkedvesebb számomra a Dunai 
árvíz című kép lett. (A dunai árvíz 
elleni védekezésben magam iis részt 
vettem.) Ács József enformeinek ne
vezte kísérletemet, s egyebek között 
a következőket írta róla: „A homok
kal homokbuckás tájakat festett. A 
festőd anyag nem jelképez, nem köz
vetít, nem is informál, hanem általa



egybeesik a megjelenítés a megjele- 
nítefctel. A homok nem jelképezte 
többé a homokbuckát, hanem önma
ga valóságává vált. Petrik vissza
adta a tapasztalati világnak a mű
vészi jelenséget. A homok szétfölyik, 
szétfodyó anyag. A homokinak kettős 
jelentése van, laza anyagi és szét- 
folyó tulajdonsága miatt átmenetet 
képez az anyag és a szétfolyó idő 
között, »anyag4dő«-vé váliik.”

Művésztelepi emlékeim között 
őrzőik néhány derűs pillanatot is. 
Közülük talán a legkedvesebb Zo
rán Petrović esete. Ügy emlékszem, 
hogy ő szántén Beasón fedezte fel 
a hulliadékviasból megalkotott kom
pozíciókban rejlő többféle értelme
zési lehetőséget, s ettől kezdve új 
korszakába lépett szobrászi tevé
kenysége. Történt egyszer, hogy egy 
aszá vasárnap délelőtt a kiállítás 
megnyitójára vártunk. Magát a ki
állítást már előző nap felállítottuk, 
így hát csupán apró módosításokat 
végeztünk az ünnepség előtt, s vár
tuk Zorán megjelenését. Előző éj
szaka ugyaniis levágtuk kabátjának 
gombjalit és anyacsavairokat varr
tunk a helyükre, úgy, ahogyan az a 
művész stíluskorszakának megfelelt, 
ö  csak reggel fedezte fel a tréfát, 
ennek ellenére magára öltötte a ka
bátot, és úgy jött el a megnyitóra. 
Nekö volt a legnagyobb sikere, még 
a közönség ils derült rajta.

A következő kísérletem a kris
tályos grafiilttail történt. Éveken át 
foglalkoztatott a gondolat, hogyan



tudnám a mai ember összetett, elgé- 
piesedett Világát műalkotásban a 
legteljesebb érvénnyel megfogalmaz
ni. A véletlen folytán azután a ke
zembe került a grafit s nemes ra
gyogása azaruma/l megadita az ötletet. 
Azonnali elkezdtem kísérletezni vele, 
s hamarosan az eredmény is meg
mutatkozott. Idővel a gráf ittechndká- 
val készült képeim is sorozattá ke
rekedtek, s ma már kifejezetten 
sajnálom, hogy csak néhány kép 
maradt meg ebből a szériából.

Képeim általában vizuális élmé
nyek alapján születnek, ám a lát
vány mögött minidiig ott rejlik maga 
az élet is. A topolyai téli művész- 
telepen történt: a városban álarcos
bálra készültek, amelyre mi művé
szek is hivatalosak voltunk. Vala
mennyien részt vettünk a terem dí
szítésében is, miiközben az egész vá
ros lázasan készült a bálra. Már 
késő este volt, amiilkor az épület 
előtti villanykarón kiégett a bizto
síték. Azonnal jelentették az esetet 
a karbantartónak. Az ügyeletes fia
talember maga is a báliba készült, 
s rövid időn belül meg is jelent, 
hogy kijavítsa a hibát. Felment a 
karóra, s abban a pillanatban 
agyonütötte az áram. összefutottak 
az emberek, orvos is akadt közöttük, 
de segíteni már nem lehetett. A 
holttestet a szomszéd épületbe vit
tük, s egész éjjel hallottuk a szülők 
és a hozzátartozók sírását. Ezt a 
tragikus esetet, valamivel elvontabb



formában grafittal sikerült megfes
tenem.

A következő kísérletet az üveg 
érzékenysége váltotta kii, hiszen tö
rékenysége az ember érzékenységét 
juttatta az eszembe. Az emberi szo
morúság és bánat elmúlik ugyan, 
de a nyoma mindörökre megmarad, 
mint az üvegen a repedés. Ez a cik
lus fehér színtelemségével s a törés 
nyomainak csillogásával — amit a 
fénytörés otkoz — különös esztétikai 
élményt nyújt. Egyik krdMkusom 
üvegkísérűeteimről ezt írta: „A tört 
üveg művészi információt tartalmaz. 
Mégsem a törés festészetének alap
motívuma, inkább az üresség vagy 
a betört ablaküveg keltette élmény
— éles üvegdairaboík, csörömpölés ... 
Ügy tűnlilk, ennek a művészi infor
mációnak ennél mélyebb rétege is 
vian, amit nem nevezünk többé lé
nyegnek, maga az üveg törése.,,

Meg kell jegyeznem, életem so
rán mindág jobban szerettem a kol
lektív tárlatoikat, miint az önálló 
bemutatkozást. A közös kiállítások 
mindig alkalmat adnak annak fel
mérésére, hol tartok a művészi újí
tásokban, s hogy miilyen erőteljes 
kapcsolatom a valósággal, s a való
ságban jelentkező problémákkal. 
Továbbá alkalmat ad bepillantani 
pályatársaim műhelyébe is.

Ügy érzem, a festészetről nem 
tudok ily hévvel és oly lelkes in
dulattal beszólni, mint a díszletké
szítésről. Azt hiszem, ez azért van, 
mert a képek esetében nincs szükség



magyarázatra a kép voltaképpen 
önmagáért beszél. Mindezek uitán 
tallán nem lesz szerénytelenség, ha 
befejezésül újra egytik kritikusomat 
idézem. Ács József írta rólam a 
hetvenes évek közepén: „A kifeje
zés eszközeinek csökkentése, a ha
gyományos művészet tagadása Pet
rák festészetében a tánsadalml ön- 
érték hiányával! vethető össze. Tö
rekvése így »a sikertelen századok« 
rétegébe vezet vissza, ahol a hiány
érzet a néplélefcben keletkezett; el- 
blizonytailanodott az ember, a nyu
godt, biztos föllépést, a cselekvés 
szabadságát korlátozták; a vesztett 
hátborúk, a stikertalen szabadsághar
cok, a nép nemzetté válásának fél
úton való megrekedése félhomályos 
derengést borított a lélekre. Passzi
vitás, vegetálás. Az illyen életérzés 
társadalmi-lélektani úton fölszívó
dott, és önmagát kérdezte, tépte, vá
dolta. Abban sem volt biztos, hogy 
valóban létezett. Mert ha létezett, ak
kor miiért nem volt harmóniában a 
világgal ?”

Ez volt az én kis világom, amely
ben éltem, dolgoztam és alkotni 
próbáltam.

KÜLFÖLDI UTAZÁSAIM

Végűi számot kell adnom azok
ról a külföldi élményekről, melyek 
döntően befolyásolták művészeti vi
lágomat.



1955. (Béos; színház- és múzeumlá
togatás, ekkor láttam először 
Rembrandt és Velázquez ké- 
pefiit.

1958. Velence; hosszan időztem a 
biennále spanyol termében.

1958. Róma; Pompeji maradványai 
megirendítően hatottak rám.

1965. Pozsony; látogatás a díszlet- 
gyáriban, ahol rajzok alapján 
számos euirópiali színház kosz- 
tümjelit és díszleteit készítik.

•1961. Fánizs; louvne-d élmények, 
mlagy hatással voltak rám az 
limjpresísáiioniiisták. Hosszan 
üldöztem Géniioaiullt képei előtt. 
Ekkor láttam először A Medú
za tutaját. Ezt követte látoga
tásom a modern művészetek 
galériájában és a Roden Mú
zeumban.

1970. liuzem; színházi látogatás.
1975. Marosvásárhely; a Szabadkai 

Népszínház vendégszereplése 
Erdélyben:

1976. Athén; az Aknopoliisz életre 
szóló élményt jelentett.
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ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSAIM

1955. oikitóber 16—26. Szabadka 
Tárlat a Városi Kiállítási Terem
ben. (Mihaj lo Dejanović, Petrák 
Pál, Sáfrány Imre, Vinkler Imre).

1959. május 9—16. Szabadika 
Petrilk Pál és Almási Gábor kép- 
és szoborkiállítása a Városi Ki
állítási Teremben.

1961. december 12—20. Szabadka 
Petrák Pál kiállítása a Városi Ki
állítási Teremben.

1962. április 24—május 9. Becse 
Petrák Pál kiállítása a Galériában.

1964. június 1—427. Stuttgart 
Ács József és Perik Pál kiállítása, 
Kunsthaus Fischlinger.

1969. május 30—június 10. Szabadka 
Petrik Pál kiállítása a Képzőmű
vészeti Találkozó szalonjában.

1971. május 7—17. Újvidék 
Petrák Pál kiállítása a Radivoj 
Cirpanov Munkásegyetem képző- 
művészeti kistermében.



1977. február. Újvidék
Petrák Pál díszletterveinek kiállí
tása a Fórum Klubban.

1978. február 30—március 31. Sza
badka
Petrik Pál pasztellképeinek kiállí
tása a Népszínházban.

197Ö. december. Újvidék 
Petrák Pál retrospektív kiállítása 
a Szerb Matica Galériájában.

1080. január. Szabadka 
Petrik Pál (retrospektív kiállítása 
a Városi Múzeumban.

1988. december 20—31. Szabadka
Homokképeim kiállítása a szín
ház előcsarnokában.

1KÖZÖS TÁRLATAIM

1048. január 20—február 8. Belgrád 
A Képzőművészeti Akadémia hall
gatóinak kiállítása, Művészeti Pa
vilon, Mali Kailemegdan.

1948. február 5- h20. Szabadka 
A figurális rajztanfolyam kiállí
tása a Kul túrotthonban.

1950. szeptember 24—október 8. Sza
badka
A képzőművészetii sízekció tagjai
nak 'kiállítása a Városi Múzeum
ban.



1(951. július 7—17. Szabadka 
A Szabadkáin élő és dolgozó mű
vészeik kiállítása a Városi Múze
umban.

11952. június 26—29. Palics 
A Magyar Ünnepi Játékok orszá
gos kiállítása.

1952. október—november, Üjvidék
A Vajdasági Képzőművészek 
Egyesület éneik VI. kiállítása a 
iSzerb Matica helyiségeiben.

1953. júnlius 14—30. Szabadka
A szabadkai képzőművészek ki
állítása a Városi Könyvtárban.

1953. Október—november, Újvidék 
A Szerb Képzőművészeti Szövet
ség Vajdasági Alosztályának ki
állítása a Szerb Matica helyisé
gében.

1953. október 18—november 1. To
polya
A Topolyai Művész telep I. kiállí
tása a Népszínház előcsarnokában.

1953. november 29—december 13. 
Szabadka
Kiállítás a köztársaság napja tisz
teletére a Szakszervezeti Otthon 
helyiségében.

It954. március. Belgrád, Üjvidék 
Hogyan láttuk Zentát? A Zentai 
Művésztelep anyagának ikliállítása 
a fővárosi Albánia palota földszin. 
ti termében és a Maitica srpska 
Galériájában.



1954. augusztus 8—31. Palics 
Szabadkai festőik és szobrászok 
kiállítása Pailics fürdő 100. évének 
tiszteletére.

1954. októbeír—november. Üjvidék 
Vajdasági képzőművészek kiállí
tása a Szerb Matica Galériájában.

11954. november 28—december 12. 
Szabadka
Tárlat a köztársaság napja tisz
teletére a Városi Kiállítási Terem
ben.

1955. május 1—25. Belgrád
A Szerb Képzőművészeti Szövet
ség XIX. kiállítása a Művészeti 
Pavilonban.

1955. október 18—29. Topolya
A Művésztelep III. kiállítása a 
Népszínház előcsarnokában.

1(965. október 23—november 12. Új
vidék
A vajdasági képzőművészek IX. 
modern 'kiállítása a Szerb Matica 
Galériájában.

1956. április 30—május 15. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXI. kiállítása a Művészeti 
Pavilonban.

1956. október. Becse 
A Becsei Művésztelep III. kiállí
tása a galériában.



1956. november 29—december 12. 
Szabadka
A Topolyai Művésztelep gyűjtemé
nyes tárlata a Városi Kiállítási 
Teremben.

1957. április 30—május 15. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXIII. kiállítása a Művészeti 
Pavilonban.

1957. május 1—»11. Szabadka 
Szabadikai festők és szobrászok 
táriaita a Városi Kiállítási Terem
ben.

1957. szeptember 8—20. Szabadka 
Tárlat a vajdasági képzőművészek 
művedből a Városi Kiállítási Te
remben.

1957. szeptember 8—október 20. 
Belgrád
A Szerb Képzőművészeti Egyesület 
XXIV. kiállítása a Művészeti Pa
vilonban.

1957. október 8—20. Zenta 
A Zenitai Művésztelep VI. kiállí
tása az Eugén (termében.

1957. október. Becse 
A Becsei Művésztelep IV. kiállí
tása a Galériában.

1957. november. Zenta 
A vajdasági művésztelepek jubi
láns kiállítása az Eugén termé
ben.



1958. április 10—május 10. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXV. felállítása a Művészeti 
(Pavilonban.

1958. október 12—24. Zenta 
A Zentai Művésztelep VII. kiállí
tása.

1958. október. Becse 
A Becsei Művésztelep V. kiállítá
sa a galériában.

1958. december 7—17. Újvidék ^
A vajdasági képzőművészek ki
állítása a Szerb Matica Galériá
jában.

1959. május 7—®1. Belgrád
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let kiállítása a Művészeti Pavi
lonban.

1959. május—június. Újvidék 
Vajdasági tájképek kiállítása a 
Szerb Matica Galériájában.

1(959. október. Becse 
A Becsei Művésztelep VI. kiállí
tása a galériában.

1959. október 21—november 5. Új
vidék
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let Vajdasági Alosztályának ki
állítása a Szerb Matica Galériá
jában.

1959. november 15—23. Topolya 
A Topolyai Művésztelep kiállítása.



1959. november 15—23. Szabadlka 
A Topolyád Művésztelep tárlaita a 
Városi Kiállítási Teremben.

1959. november 29—december 7. 
Szabadka
A szabadkai képzőművészek tár
lata a Városi Kiállítási Teremben.

1959. november. Zenta 
Nyolcéves a Zentaii Művésztelep* 
Tárlat a Kiállítási Teremben.

1960. március 1—10. Szarajevó
A Szerb Képzőművészeti Szövet
ség Vajdasági Alosztályának ki
állítása.

1960. március 8—16. Újvidék 
A művésztelepek második közös 
(kiállítása a Szerb Matica Galéri
ájában.

1960. április 12—28. Zenta 
Képbemutató a zentai Fórum 
Klubban.

1960. április 23—május 15. Topolya 
A téli művésztelep X. kiállítása a 
Népszínház előcsarnokában.

1960. május 1;—(20. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXIX. kiállítása a Művészeti 
Pavilonban.

1960. május 13—20. Titograd 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let Vajdasági Alosztályának tár
lata a Kiállítási Pavilonban.



1960. október 22—november 6. To
polya
A nyárti művésztelep XI. kiállítá
sa a Művelődési Központ galériá
jában.

1960. október. Becse 
A Becsei Művésztelep VII. kiállí
tása a galériában.

1960. november. Zenta 
Kilencéves a Zentai Művésztelep. 
Tárlat a Kiállítási Teremben.

1960. december 1(3—122-. Szabadka
A Topolyai Művésztelep nyári ta
lálkozójának kiállítása a Városi 
Kiállítási Teremben.

1961. október. Becse
A Becsei Művésztelep VIII. kiállí
tása a galériában.

1961. október. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek ki
állítása a Városi Kiállítási Te
remben.

1961. november 4—14. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XIII. 
nyári találkozójának kiállítása a 
Művelődési Központban.

1961. november. Zenta 
A Zentai Művésztelep jubileumi 
tárlata a Kiállítási Teremben.

1961. november—december. Écska
A Művésztelep kiállítása a Mo
dern Művészeteik Galériájában.

1962. március—április. Üjvidék 
Tízéves a vajdaságii művésztelep-



mozgalom. Tárlat a Matica srpska 
Galériájában.

1(962. április 24—május 1*8. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXXIII. kiállítása a Művésze
ti Pavilonban.

1962. április 28—május 10. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XIV. téli 
kiállítása a Művelődési Központ
ban.

19612. április 29—május 10. Szabadka 
A képzőművészek egy csoportjá
nak tárlata a Városi Kiállítási Te
remben.

196i2. május 13—£3. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep XIV. téli 
anyagának bemutatása a Városi 
Kiállítási Teremben.

1962. június 9—'23. Split 
A Topolyai Művésztelep XIV. téli 
anyagának kiállítása.

1962. október. Becse 
A Becsei Művésztelep IX. kiállí
tása a galériában.

1962. november. Zenta 
Tizenegy éves a Zentai Művészte- 
lep. Kiállítás a galériában.

1962. november 25—december 20. Új
vidék
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let Vajdasági Alosztályának ki
állítása a Szerb Matica Galériájá
ban.



1962. december 115—31. Topolya 
Tízéves a Topolyai Művésztelep. 
Kiállítás a községi táncteremben.

19612. december. Szabadka 
Tizenegy éves a Zentai Művész- 
tel-eip. Kiállítás a Képzőművészeti 
Találkozó szalonjában.*

1963. január. Topolya
A Topolyai Művésztelep XV. ki
állítása a Művelődési Központban.

1963. február—március. Szabadka, 
Szarajevó, Mostar 
A Topolyád Művésztelep XV. ki
állítása anyagának bemutatása.

1963. április 1—30. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXXIV. kiállítása a Művésze
ti Pavilonban.

1963. április 20—30. Zenta 
Becsei tájképeik 1964—1957. Tár
lat a Kiállítási Teremben.

1963. április 30—május '10. Szabadka 
A szabadikai képzőművészek tár
lata a Városi Kiállítási Teremben.

1963. ápflilis. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XVI. ki
állítása a Munkásegyetemen.

1963. május 3—június 10. Szabadka 
A Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjának kiállítása.

1963. június 30—szeptember 30. 
Palics
A II. Pailicsii Találkozó anyagának 
kiállítása.



1963. október 8—18. Becse 
A Becsei Művésztelep jubileumi 
tárlata a Kiállítási Teremben.

1963, október. Zenta 
Tizenkét éves a Zentai Művészte
lep. Tárlat a Kiállítási Teremben.

1963. november 9—25. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XVII. ki
állítása a Művelődési Központban.

1963. november '17—december 9. 
Üj vidék
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let Vajdasági Alosztályának ki
állítása a Szerb Matica Galériá
jában.

1963. december. Szabadka
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában.

1964. április 129—május 17. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek ki
állítása a Képzőművészeti Talál
kozó szervezésében Paliicson.

1964. május 31—június 10. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep kiállítá
sa a Képzőművészeti Találkozó 
télii, szalonjában;

1964. október '17—31. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XIX. tár
lata a Kiállítási Teremben.

1964. október 20—november 16. Új
vidék
A Szerb Képzőművészeti Szövet
ség Vajdasági Alosztályának ki



állítása a Szerb Matica Galériá
jában.

1964. november 22—december 2. Sza
badka
A Topolyai Művésztelep téli ta
lálkozója anyagának kiállítása.

1964. november. Topolya
A Topolyád Művósztelep XX. tár
lata a Kiállítási Teremben.

1(965. április 29—májius 11. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek tár
lata a Városii Kiállítási Teremben.

1965. május 14—2i5. Szabadka
A Topolyai Művésztelep XX. ki
állítása a Városi Múzeum és a 
Képzőművészeti Találkozó közös 
szervezésében.

1965. június 27—október 10. Palics 
A IV. Képzőművészeti Találkozó 
kiállítása a nagyteraszon.

11965. október 31—december 17. Sza
badka
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let Vajdasági Alosztályának tár
lata a Városli Kiállítási Teremben.

1965. október. Topolya
A Topolyai Művésztelep XXI. ki
állítása a Művelődési Ház galé
riájában.

1965. november 21—december 2. 
Szabadka
A Topolyai Művósztelep kiállítása 
a Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában.*



1(965. december. Zenta 
A Zentai Művésztelep XIV. kiállí
tása a Művelődési Házban.

1966. január. Hódmezővásárhely 
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
Tornyai János Múzeumban.

1966. április 23—május 8. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXIII. 
kiállítása a Kiállítási Teremben.

11966. április 126—május 7. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek XXI. 
(kiállítása a Városi Kiállítási Te
remben.

1966. november 14—(24. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep kiállítása 
a Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában.

1966. november 26—december 10. 
Belgrád
A Zentai Művészt elep kiállítása a 
Művelődési Központ galériájában.

1966. december 4—20. Újvidék 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let Vajdasági Alosztályának kiállí
tása.

1966. december 11—25. Zenta
A Zentai Művósztelep kiállítása a 
Művelődési Házban.

1967. április 28—május 6. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek kiállí
tása a Képzőművészeti Találkozó 
téli szalonjában.



1967. május 2V—június 4. Szeged 
A szabadkai képzőművészek ki
állítása.

1967. május 27—június 10. Topolya 
A Tbipolyai Művésztelep XXV. ki
állítása a Művelődési Ház galériá
jában.

1967. júnlius. Újvidék 
A vajdasági képzőművészek ki
állítása a Szerb Matica Galériájá
ban.

1967. október 29—november 10. Zen- 
ta
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
Műveflődésli1 Házban.

1968. február 2—13. Szabadka
A Tisza — képek az ihletet adó 
folyóról; a Zentai Művésztelep 
(résztvevőinek kiállítása a Képző- 
művészeti Találkozó ítéli szalon
jában.

1968. április 12—26. Újvidék
A vajdasági képzőművészek ki
állítása a Szerb Matica Galériájá
ban.

11968. április 22—június 1. Szabadka 
A szabadkai alkotók kiállítása a 
Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában.

1968. május 25—június 8. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXVII. 
kiállítása a Művelődési Ház galé
riájában.



1968. november 8—24. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let 46. kiállítása a Művészeti Pa- 
vtilon kiállítótermében.

1968. november 17—30. Zenta 
A Zenteu Művésztelep XVII. ki
állítása a Művelődési Ház galériá
jában.

1968. december 26—'1969. január 10. 
Topolya
A Topolyai Művésztelep kiállítása 
a Művelődési Ház galériájában.

1969. január. Hódmezővásárhely
A Zentai Művósztelep XVIII. tár
lata a Művelődési Ház kiállítóter
mében.

1069. május. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXIX. 
(kiállítása a Művelődési Ház galé
riájában.

1969. június 14^21, Ruma 
A vajdasági képzőművészek ki
állítása a Művelődési Házban.

1969. július ,15—-27. Szabadka 
A Topolyali Művésztelep XXIX. 
tárlata a Képzőművészeti Talál
kozó kiállítótermében.

1969. október 5—november 30. Sza
badka
A VIII. Képzőművészeti Találkozó 
kiállítása.

1969. november—december. Temes
vár



A vajdasági Képzőművészek ki
állítása a Városi Galériában.

1969. december 21—1970. január 6. 
Szabadka
A szabadkai képzőművészek tár
lata a Képzőművészeti Találkozó 
kiállítótermében.

1970. január 2i3—február 9. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXX. ki
állítása a Munikásegyetemen.

1970. február 25—március 25. Sza
badka
A Topolyai Művésztelep XXX. 
tárlata a Képzőművészeti Találko
zó kiállítótermében.

1970. július 1—<15. Szabadka 
A Zentaji Művésztelep résztvevői
nek Tisza című tárlata az árvíz- 
károsultak megsegítésére, a Kép
zőművészeti Találkozó kiállítóter
mében.

1970. október—december. Szabadka 
Képzőművészeti alkotások 1945—
1970. Kiállítás a Városi Múzeum
ban.

1970. december 25—1971. január 14. 
Belgrád
Vajdasági képzőművészek kiállí
tása a kalemegdani Művészeti Pa
vilonban.

1971. május. Zenta
A Zentai Művésztelep XX. kiállí
tássá a Művelődési Házban.



1972. február. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXXIII. 
és XXXIV. kiállítása a Munkás
egyetem kiállítótermében.

1972. áprilűs »15—25. Zombor 
Eszék, Szabadka, Zombor művé
szeinek tárlata a Képzőművészeti 
ősz kiállítótermében.

1(972. július -̂iaiugusztus. Szabadka 
Első gyűjteményes tárlat (1962— 
19712) a Képzőművészeti Találkozó 
'kiállítótermében.

1972. december 21—1973. január. 
Zenta, Hódmezővásárhely 
Kiállítás a Zentai Művósztelep 20. 
évfordulója alkalmából a Zentai 
Múzeum galériájában.

1973. július—szeptember. Rijeka, Ro- 
vimj, Bűje
Szabadkai, zomboni és zrenjanini 
művészek bemutatkozó tárlata.

1973. október 7—31. Becse 
Kiállítás a Becsei Művésztelep 20. 
évfordulója alkalmából a Városi 
Múzeum és a Városi Képtár közös 
rendezésében.

1973. október 10—25. Szabadka 
Szabadikai művészek tárlata a 
Mumkásegyetem előcsarnokában.

1973. november—december. Zenta, 
Hódmezővásárhely 
A Zentai Művésztelep XXII. ki
állítása.



1973. december. Szabadka 
A vajdasági képzőművészek tár
lata a Képzőművészeti Találkozó 
kiállítótermében.

1973. december—1974. január, Újvi
dék
A kikindai, zentai és pancsovai 
képzőművészek XXV. kiállítása a 
Matica srpska Galériájában.

1974. május. Becse
A Városi Múzeum és a Városi 
Képtár gyűjteményének együttes 
kiállítása

1974. október 17—november 3. To
polya
A Topolyai Művésztelep XXXIX. 
kiállítása a Hadseregotthonban.

1975. július—november. Rijefca, La- 
bin, Bűje
Szabadkai és zrenjanini képzőmű
vészek és iparművészek egy cso
portjának kiállítása.

1975. november. Újvidék 
A vajdasági képzőművészek rajz- 
iltiiállítása a Szerb Matica Galériá
jában.

1975. december. Zenta, Hódmezővá
sárhely, Szeged
A Zentai Művésztelep XXIV. ki
állítása.

1976. október—december. Zombor
A Képzőművészeti ősz XIV. ki
állítása a Vámosi Múzeumban.



1976. november. Sremska Mitrovica 
A Sremska Mibrovica-i Szalon el
ső kiáillítása a Lazar Vozarević 
Galériában.

1976. november 25—december 10. 
Zenta
A Zentai Művésztelep XXV. ki
állítása a Zentai Múzeumban.

1977. május—június. Écska
A vajdasági képzőművészek ak- 
varellkiállítása a Művésztelep ki
állítótermében.

11977. június 5—10. Palics 
Szabadkai Képzőművészek kiállí
tása a Vladimír Nazor Általános 
Iskola kiállítótermében.

1Ö77. június 8—26. Újvidék 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü
let XXVI. tavaszi kiállítása a 
Szerb Maitica Galériájában.

H977. június 30—július 30. Szabadka, 
Eszék, Zom bor
A három város képzőművészednek 
és iparművészeim ék kiállítása.

1977. november 9. Zenta, Szabadka, 
Hódmezővásárhely 
A Zentai Művésztelep jubiláris 
tárlata a Művelődési Ház kiállító- 
termében.

19*78. április 22—május 21. Sremska 
Mitrovica
A Sremska Mitrovica-i Szalon 
harmadik kiállítása a L*azar Voza- 
rević Galériában.



1978. május 10—20. Újvidék 
Á Szerb Képzőművészeti Szövet
ség XXVII. tavaszii kiállítása a 
Szerb Matica Galériájában.

1978. szeptember—november, Szeged 
A szabadikai képzőművészek ki
állítása.

1(97(9. március 24—április 15. Topolya 
A 25 éves Topolyai Művésztelep 
jubileumi tárlata a Munkásegye
tem kiállítótermében.

1079. április 23—május 5. Újvidék 
A Vajdasági Képzőművészek 
Egyesületének 28. tavaszi tárlata 
a Matica srpska Galériájában.

1979. május 27—június 27. Écska 
Écsikai Májusi Találkozó. Kiállí
tás a Művésztelap galériájában.

1979. október 5—26. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek és 
iparművészek kiállítása a Városi 
Múzeum helytörténeti galériájá
ban.

1979. október 27—november 27. 
Sremska Mitrovica 
A Forma 7 Sremska Mitrovica-i 
szalon faliszőnyegnkiállítása.

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSAIMRÓL 
MEGJELENT ÍRÁSOK

Imre Vinkler: Kroz firme bője. Su- 
botičke novine, 1959. május '15.



Béla Duránci: Petrik Pál festőmű
vész kiállítása Szuboticán. Magyar 
Szó, 1961. december 13.

Máhajlo Dejanovié: Prva samostalna 
izložba slika Petrika Pala. Subo- 
tiöke növi ne, '1961. december 22.

Sáfrány Imre: A tudatosság jegyé
ben — Jegyzetek Petrik Pál tárla
táról. Magyar Szó, 1962. február 9.

(I): A művészet bonyolultabb, mint 
gondolnánk — Egy délután Pet
rik Pál műtermében. Magyar Szó,
19S5. január 26.

Ács József: Két festő vallomása — 
Beszélgetés a Forum-díjas művé
szekkel. Magyar Szó, 1966. már
cius 22.

Ács József: Petrik Pál szabadkai 
tárlata. Miagyar Szó, 1969. ápriflás
14.

Đorđe Jovlić: Od poetskog pejsaža 
do kosmike. Dnevnik, 1969. április 
18.

Béla Duránci: Zivi pesak Pala Pet
rika. Subátičke novine, 1969. jú
nius 6.

—: Zeleo bih da mogu više slikati. 
Subotičke novime, 1969. oktober 10.

Dobitnici nagrade „Oslobodenje Su- 
botice”. Subotifike novine, 1969. 
október 10.
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ságait, az újrakezdés 
nehézségeit, sikereit, si
kertelenségeit, a szabad
kai színházban eltöltött 
éveket írja le. Megele
venedik előttünk a mű
vésztelepek élete a ma
guk sokszínűségével és 
részvevőinek a sokasá
gával, voltaképpen az a 
kor, amelyben Petrik 
Pál élt és alkotott, s 
azok az események, 
amelyeknek részese vagy 
szemlélője volt. Márpe
dig az elmúlt csaknem 
fél évszázad során sok 
mindent látott és meg
élt, amiről érdemes volt 
számot adnia. Hiszen — 
mint mondja — képei 
általában vizuális élmé
nyek alapján születnek, 
de a látvány mögött 
mindig ott rejlik az élet 
is.

Különösen figyelemre 
méltó kötetének az a 
része, amelyben szín
padterveinek születésé
ről számol be. Vallo- 
másértékűek ezek a so
rok, mert elsőként vál
lalkozott nálunk arra, 
hogy beavasson bennün
ket ennek a munkának 
a titkaiba, rejtelmeibe.

A pályaképet az ön
álló és közös kiállítások, 
valamint a róluk szóló 
méltatások adatai és 
festmények, rajzok rep
rodukciói teszik telje
sebbé.


