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Túl közel állunk még az idő létrájá- 
nak ahhoz a fokához, melyre apró 
kékfejű szépecskékkel — ezekkel e- 
gyébként vásznat kell a vakkeretre ki- 
feszíteni — Vinkler Imre odaszegezte 
nadrágszíjának lyuggatott végét, és a 
szíj csatos végéből hurkot csinált* 
Él még most is bennem a döbbenet. 
Ezért mindmáig nem tudtam szétszórt 
életrajzi adatait összesepregetni és 
szépen sorba rakni, ezért nem tud
tam feldolgozni képzőművészeti ha
gyatékát, ezért szorítkozik ez az írás 
arra, amit az elesett baj társ művésze- 
téről most tudok.





Kezdjük a legmegbízhatóbb festő- 
szerrel. Ez há-em-en-es lenolajkence 
patikai terpentinnel felhígítva. És ha 
valaki megkérdezte, hogy ez mit je
lent, azt a választ kapta, hogy ez az 
idő fogának legjobban ellenálló fes
tőszer, melyben a kötőanyag _hóval 
mosott és napon sürített lenolaj fir- 
nisz. Tíz évig kellett várni, hogy ezí 
bizonyítani lehessen. Elmúlt tíz év, és 
a két cinkfehér folt közül az egyik 
megsárgult, a másik fehér maradt. A 
megsárgultat egyszerű lenolaj kötötte, 
azt pedig, amely fehér maradt, há- 
em-en-es lenola j kence.

Vinkler Imre elsősorban festő volt, 
de ezzel egyidejűleg figyelemre méltó 
kisplasztikai opust is hagyott maga 
után. Olajminiatűrjei és kis méretű 
faragásai eddig még nem kerültek kö
zönség elé, pedig életének utolsó sza
kaszában, majanem a tragikus végig, 
dédelgetett magában egy tervet: önál
ló tárlatot szeretett volna rendezni, 
melyen olajminiatűrjeit és kisplasz
tikáját mutatta volna be. A tárlatot 
tiltakozásnak szánta napjaink képző- 
művészetének és képzőművészeti poli
tikájának sokszor megokolatlan nagy- 
hangúskodásai és felszínességei ellen, 
hitet szeretett volna tenni ezekkel a 
művekkel az alkotói alázat, a képző- 
művészeti anyag tiszteletben tartása, 
a hagyományok jelentősége és jelen
valósága mellett. Végül is nem ezt 
tette.



A megboldogultnak a haja szála az 
égnek állt, ha maga, vagy társai mű
vein olyasmit észlelt, amelyből hiá
nyos technológiai ismeretekre lehetett 
következtetni. Megrepedezett, vagy le
pergett festékfelületet látva, rosszullét 
környékezte, ezért alapos körültekin
téssel hosszú távra tervezett, kísérle
tekkel egybekötött technológiai prog
ramja volt, és amikor nem lehetett 
megbízható minőségű festéket besze
rezni, régi mesterek módszereivel ma
ga keverte a színeket. Ez a szigorú 
technológiai mérce az oka annak, hogy 
sok jó képet is leszedett a blindrá- 
máról, és kiszelektálta őket művei so
rából. Ide sorolhatjuk számos olyan 
képét is, melyet az általa már túlha
ladott képzőművészeti nyelvezet miatt 
ítélt megsemmisítésre. Ezzel a kisze
lektált opusszal végül is könyörüle
tesebb volt, mint önmagával szemben, 
tehát teljes hagyatéka mennyiségileg 
is és minőségileg is felmérésre váró 
komoly érték.

A festészet és szobrászat még a 
gyermekkor mitológiájával lép az éle
tébe. A karácsony élménye a kiinduló
pont. A barátok templomában, ahol 
ministrált, karácsonyonként betlehe
met állítottak fel Szent Ferenc köve
tői. A jászol, a gyermek az összes kel
lékekkel sízamarastól, juhostól, három 
királyostól, vezérlő csillagostól hatásos 
elrendezésben színekkel és megvilágí
tási effektusokkal mint vizuális él
mény teljesen hatalmába kerítette.



(Sokkal később a színpadi balett volt 
rá ilyen hatással.) A liturgia varázsa, 
a misézés és prédikálás, a játék mi
seruhák, tabernakulumok és füstölők, 
a cifra oltári hafppening ekkor a bet
lehem élményének következtében kezdi 
elveszíteni varázsát, mert a betlehemi 
jászol élőképe felébreszti benne a vá
gyat, hogy maga is készítsen betlehe
met, festett szobrokkal és kellő kulisz- 
szákkal. És a Majsai út tövében meg
lazuló lakóház zárt udvarában felcse
peredett igyermek, aki a mozdonyve
zető atya nyugdíjba vonulásának évé
ben született, a széltől is óvott, fél
tett egyszülött szobrocskákat mintáz 
és kifesti őket, hogy megalkossa a 
maga betlehemét.

Ez volt az első lázadása. Legalább 
annyi energiát igénylő és fejlődésére 
akkora jelentőségű lázadás, mint a 
legutolsó. Akkor is abba 'kellett hagyni 
egy életet: akkor a vak engedelmes
ségen és a tiszta majmoláson alapu
lót. Készült a kis betlehem, amely 
sokkal később a kenyérgyár melletti 
családi ház padlására került. A szülők 
halála után a padlás leltározásakor 
került újra kezébe a régi mű. Akkor 
már mint 'kiforrott művész a miniatű
röknél tartott. A legnagyobb lázadását 
készítette elő, melyet nem a tervezett 
módon hajtott végre.

A rajzolás és festés szenvedélye 
gimnáziumi tanulmányainak két -utol
só esztendejében tudatos hivatásérzet
té ért.



Abban az időben Farkas Béla már 
néhány esztendeje a palicsi temetőben 
porladt, Oláh Sándor izolál tabba-n, 
mint valaha, éppen csak tengődött, 
Stevan Jenovac utolsó képein dolgo
zott, és a színháznak díszleteket ter
vezett, Vass Kálmán a Ranapoz Ke
reskedelmi Vállalat könyvelői posztján 
állt még, és tavasztól késő őszig Pali- 
cson és a sétaerdőben festegette ak- 
varelljeit, Hangya András pedig, mi
után nem volt szükség a főtéren elhe
lyezett nagy táblára, amelyre a felsza
badulás után az Agitprop híreit pin- 
gálta kézzel, nyomtatott verzál be
tűkkel, rajztanfolyamot indított az ak
kori kultúrotthonban esti akttal. Mi
vel aktot nem tudott az induláskor 
szerződtetni, a tanfolyamot Zákány 
Antal portréjával kezdtük.

A mai szabadkai művészek közép- 
generációjának túlnyomó többsége ott 
volt ezen a tanfolyamon, de még Vass 
Kálmán is, amelyen Hangya, Petar 
Dobrovic tanitványa, mestere módsze
rével a rajzolás ábécéjére tanított ben
nünket.

Ez volt Vinkler Imre számára az 
ifjú kor csodálatos kreatív szakaszá
nak utolsó két esztendeje, melyet a 
képzőművészeti akadémia merev évei 
váltottak fel. Félénk természete meg
óvta az akadémia évei alatt a nagy
városi művészcsemetéket csábító bo- 
hémságok özönétől, és ez az aszketiz- 
mus szorgalmával és lelkiismeretessé
gével együtt segítette át az akadémia 
útvesztőin, ahol éppen azért, mert ilyen



volt, tanárai és társai is szerették és 
becsülték.

Lehet, hogy ez a gyermekévekben 
beleplántált visszahúzódás és félénk
ség sok csalódástól megőrizte ezekben 
az években, ide ugyanakkor ez az izo
lált életmód egy cseppet sem edzette 
meg, az élet elkerülhetetlen zökke
nőivel szemben nem fejlődött ki benne 
kellő ellenállóképesség. Mértékérzéke 
az emberekkel való összetett kapcso
latok megítélésére egyoldalúan fejlőd
hetett. Ennek következtében a későbbi 
évek harcaiban nehéz volt egységes 
mércével -mérnie szándékait, nézeteit, 
terveit, törekvéseit támogató kis szá
mú szövetségeseinek megbecsülését és 
azokat a gátló körülményeket, me
lyekbe — akár objektív, akár szubjek
tív tényezők következtében — beleüt
között. Kríziseinek intenzitása így, az 
évek múlásával — hivatás- és felelős
ségérzetének növekedése következtében
— egyre nagyobb méreteket ölt.

Az akadémia példás befejezése után 
és a tényleges katonai szolgálat után, 
ahonnan egészségügyi okokból előbb 
szabadult, újra kellett kezdenie zi 
élettel együtt a piktúrát is.

Ezek voltak a legízletesebb utóíz- 
mentes szabadság napjai számára, 
mert három gát úgyszólván egyide
jűleg szakadt fel körülötte: a szülő?, 
az iskolai és a katonai fegyelem gátja. 
A magány is még segítőtársa volt ab
ban az időben, ennek a frissen ízlelt



szabadságnak a szinonimája, s peda
gógiai munkáját is olyan kreációnak 
hitte, melyet a környezet hasznos és 
fontos társadalmi tevékenységnek 
könyvel el.

A festészetben a keresésnek ez a 
szűzi korszaka tanulmány jellegű olaj- 
képekkel indul, melyek közül a leg
kifejezőbb az a kis méretű önarckép, 
melyet első (és utolsó) önálló tárla
tán a Városi Múzeum vásárolt meg. 
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben 
gyorsan meg lehet szabadulni a tónu
sos festészet és a 'klasszikus faktúra 
terhétől. Delacroix és Courbet hatása 
alól az impresszionizmusban talált egy 
rövid időre menedéket, de vérmérsék
lete és érzelem világa Vlaminck és Su
tin felé kergeti. Tárlatán már ezek az 
új Vinkler-képek a hangadók. Az olaj- 
f est éket vastagon, festőkéssel rakja 
fel a vászonra, faktúrájának ritmusa 
felgyorsul, a forma szabadabb tolmá
csolást nyer, és alá van rendelve a 
sötét, körvonalazatlan, egymásba olva
dó vastag színrétegek váltakozásának, 
melyek közül itt-ott kicseng a téma 
lényegét kihangsúlyozó tiszta fehér, 
vagy cinóber akcentus.

A festés és rajzolás, maga a mű
alkotás folyamata és a zavartalan ma
gány nála sokkal jobban együtt járt, 
mint sok kortásánál. Ezért hónapokig 
készült a téli és nyári vakáció intenzív 
képzőművészeti kihasználására. Emiatt 
szíve szerint mindig távol maradt a 
művésztelepek légkörétől, még akkor



is, ha néhány napra eleget is tett egy- 
egy művésztelepi meghívásnak. Hosz- 
szan érlelte magában témáit, mintha 
levetett cipővel lopakodott volna kö
zelükbe, keresve a legsokatmondóbb 
szemszöget. Ezért nem szerette, ha 
körülállják és bámulják munka köz
ben. Zárt műteremajtó mögött dolgo
zott, hosszas nekikészülődés előzte meg 
a festést, s ha valaki ilyenkor megza
varta, az aznapi eredmény rendszerint 
elmaradt. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a természetben az eldugott, isten 
háta mögötti helyeken dolgozott. A 
napsütéses kora tavaszi és késő őszi 
tájat szerette, meg a csiikorgó hideg 
teleket. Irkucki idő — mondta olyan
kor elégedetten a farkasordító napok
ra, s műtermében átizott vaskályhája 
mellen nagy lendülettel dolgozott.

A témát először szégyenlősen, mint
ha tiltott dolgot cselekedne, rajzolgat- 
ta, s miután már úgyszólván teljes 
egészében látta a képet, színeket nyo
mott a palettára, és a vászon elé állt. 
Képeinek nagyobb részét al primo fes
tette, s ha netán valamelyiket abba 
kellett haigynia, az a kép legtöbb eset
ben befejezetlen is maradt. Ezért
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gyakran egy-egy témáját több válto
zatban is megfestette.

Önálló tárlatának egy képe festé
szetének evolúciója 'Szem<pontjából kü
lön figyelmet érdemel. Formátuma, té
mája és megfestésének módja elüt a 
többitől, meg sem száradt teljesen a 
megnyitó napjára, s ő mégis a csar
nok központjába helyezte. Ez a kép a 
Balett című kompozíció. Ez a mű je
lenti az átmenetet a fejlődés követ
kező, tövisesebb szakasza felé, jelenti 
a közvetlen vizuális élmény háttérbe 
szorulását, jelenti annak a képsornak 
az eljövetelét, amellyel Vinkler ki 
akart tömi nemcsak a kis formátum 
általa már kikövezett úthálózatából, de 
a közvetlen vizuális élményt is ki 
igyekszik küszöbölni. Ebben a törek
vésében is évek múlva jutott el lehe
tőségei keretének legvégső pontjáig. 
Következetesen távolodott a vizuális 
élmény jegyeitől, és merész egyszerű
sítések meredekein kortársaival szinte 
egyidejűleg vetkőzte le a tárgyi pik- 
túra látványos gúnyáját. Ezen az útón
— Vlamindkkel és Sutinnal együtt — 
elmaradt mellőle a vizuális élmény 
drámája is. A leegyszerűsített formák, 
a megszűrt színskála, a vastaig, élénk 
ritmusú faktúra kiküszöbölése egy 
olyan tiszta lírához vezeti, amely már 
a tárgyi festészet végállomása. Végül 
is sikerült áttörnie a tárgyi festészet 
bűvkörét is. Nem az ő mulasztása, 
hogy ez a számottevő képzőművészeti 
eredmény közvéleményünk előtt ma is



ismeretlen. A tárlat központi képe hi
perbolájának vonalai a semmibe vesz
tek volna, ha a hagyaték makulatú
rának vélt anyaga nem tanúskodna az 
elhunyt kortárs megtett útjáról.

Festészetének ezt az évekig tartó 
crescendóját a Balett című kompozí
ciójától aiz absztrakt festészetig azért 
szükséges kiemelni, mert valószínű, 
hogy ez a kulcsa egész életműve vona
lának. Ez a képsor mintha teljesen 
légüres térben jött volna létre. Fes
tője semminemű reagálást nem ész
lelt: ezt az eredményt senki sem di
csérte meg, senki sem becsmérelte, és 
a közvélemény és a szakkörök előtt 
is ezek a művek ismeretlenek. A festő 
nem tartozott a képzőművészek sző - 
vétségéhez, a hivatásos művészek szak
mai egyesületéhez, nem vett részt a 
fővárosok ofificiális képzőművészeti 
szemléin, csupán a szabadkai művé
szek hagyományos évi tárlatán vett 
részt évente néhány képpel. A művész
telepi mozgalomba is nagy kínnal tu
dott csak 'bekapcsolódni. Valószínűleg 
zavarta, hogy kívül áll a szakmai szö
vetség erkölcsi biztonságérzetet jelentő 
bástyáin és a műteremhez kötött mun
kát visszahúzódó természete nem tudta 
átvinni a művésztelepek enyhén szólva 
élénk légkörébe.

Tárlata után, mely révén belekós
tolt a siker ízébe, az anyagi és az er
kölcsi siker hiányát hozó nehéz éve
ket is él tudta volna viselni, ha csak 
egy kevéssel több biztató szót, báto



rítást hallott volna, ha többször is 
érezte volna, hogy szükség vám arra, 
amit mint alkotó produkál és mint 
pedagógus tesz ezért a környezetért, 
szűkebb hazájának képzőművészeti 
kultúrájáért. Mércéi csupán a felesle
gesség érzetét fokozták benne. Ezt a 
folyamatot meggyorsította az is, Jiogy 
városa évről évre élénkebb képzőmű
vészeti központtá fejlődött, s jómaga
— megannyi társával együtt — a tör
ténések perifériáján maradt.

 ̂Mit lehetett tenni ilyen állapotban? 
Látván, hogy egy-egy képzőművészeti 
eredmény a kritika sötét berkeiben 
még akkor is elsikkadhat, ha azt az 
alkotó legalább hússzor megismétli jó 
naigy vásznakon, és önálló tárlaton be 
is mutatja, szemtanúja lévén aiz egyre 
fokozódó szenzációhajhászásnak, ami 
főiéig nyugati képzőművészeti slágerek 
követésében nyilvánult meg, hirtelen 
máról holnapra megfordította palet
táját. Az imént említett opus a ma
kulatúrába került. A régi technológiá
kat kezdte bújni, és kiszárított körte- 
fadaraibkákra lepreparált vásznacská- 
kat ragasztott fel. Rembrandtról és 
Vermerről kezdett beszélni. És hoz ■ 
zákezdett a Vinkler-miniatűrökhöz.

A táj mint ihletforrás végigkísérte 
az első sétaerdei kísérletektől a leg
utolsó Tisza-parti akvarellsorozatig. 
»Micsoda egünk van!« — kiáltoztuk 
forró gimnazista fővel, -s mentünk a 
sétaerdőbe, vagy Palicsra akvarellel, 
olajjal, ahol sárga kalapjában kis szé



kén már ott ült Kálmán bácsi, hogy 
a maga vasárnapi akvarelljét megfesse. 
Attól a diákos nekilendüléstől kezdve, 
a táj mint témaforrás sohasem hagyta 
el. Üjra és újra visszatér hozzá, bele- 
furakszik palettájába, festékeskazet- 
tájába, színes álmaiba, és még aikkor 
sem hagyja el, ha a legelvonatkozta- 
tottabb kompozícióját festi. A hori
zontok ritmusa izgatja, az erdősávok 
színes játéka az első derek után, vagy 
a kibomló kikelet leheletfinom szür
kéi, amikor az életzöld áradat csak 
pattanó rügyekkel! sejteti érkezését. 
Ilyenkor kora tavasszal hívtuk egy
mást a tájba. Menjünk még ma, mond
tuk, mert holnapra spenótzöld lesz 
minden. És sajnálkoztunk minden 
meggondolatlanul elodázott 'kora ta
vaszi 'kiránduláson.

Egy időben a iZentai úti temető vi
déke jelentette számára a tájat. A vá
rosi szemétdomb. A szemétben bőn-



gészők. A temető mozdulatlansága és 
csendje. Magas, égre rajzolódó fák. Pici 
házak sorakozó ja a város peremén. 
Időnként száguldó sinbuszok kürtpen
géi hasogatták mindezt hártyányi sze
letekre, hogy rajzblokkjába könnyeb
ben beleférjen.

Külön kell említeni a Majsai úton 
a Makk hetes csárda mögött húzódó 
erdősávot. Előtte zsombékos árterület. 
Zsambékról zsombékra kell lépni, 
hogy az ember a képhez odaérjen, 
szokta mondani, és ha csak tehette, 
sietett oda. Nagyon szerette ezt a hul
lámos, színekben és formákban igen 
változatos, a civilizációtól távol eső 
tájat, annyira szerette, hogy TÁJ he
lyett RÁJ-nak hívta, az üdvözülés nagy 
színterének.

Halála előtt hátat fordított ennek 
a vidéknek: a Tisza-part jelentette
számára a tájat.

A városképek, utcarészletek Vink- 
ler művészetében utalnak arra a kü
lönleges, maga teremtette és a kör
nyezet predesztinálta helyzetre, mely
ben élt és alkotott. Ez a témakör két 
résziből áll: az egyik a Mlaka, a má
sik Párizs.

A Mlaka külön fejezet festészeté
ben. Nemcsak a munkahelye kötötte 
oda egy időre: ott érezte először, hogy 
ez a kis városrész tántorgó házacskái
val — akár Utrillónak Párizs — lehet 
egy festészet ihletője. Ekkor lelkese
dett először hazai témáért, ha nem



vesszük figyelembe a serdülőkori ta
nyás képeket, melyeknek nem az itte
ni tanyavilág, hanem a két háború kö
zötti divatos zsánergiccs volt az in
dítéka. Mlaka az valóságos volt. Nyi
tott szennyosatorna szivárgott rajta 
végig, s a nedves házfalakról málló tt 
a va'kolat. Itt rajzolt. Gyors, ideges 
vázlatait műtermében érlelte képpé.

Párizsban — ő, aki szinte lopva 
rajzolt itthon, nehogy észrevegyék, mit 
tesz — kiállt az utcára és a Szajna- 
partra festőállvánnyal és olaj festékkel. 
Festett mindenki szeme láttára, mint
ha mindig úgy csiinálta volna. És ren
geteget rajzolt. Rövid párizsi tanul
mányát ai után itthon nagyon sokáig 
a párizsi élmények és rajzok alapján 
festett. Utcarészletet. Képet néző vö
rös hajú párizsi nőt. A Notre Dame-ot. 
Pati’nás utcasarkot. Magas tetőkből ki- 
kukucskáló padlásszoba ablakokat, pá
rizsi kéményeket.

(Amszterdam az más volt. Amszter
damba már akkor ment el, miután 
szüleit eltemette, és az ismerősök, ba
rátok körében is lazultak kapcsolatai. 
A magány zavarta Amszterdamba. Za
rándokút volt ez az utazás. Rembrandt
hoz ment, aki az eltemetett zsarnok, 
de mégis szerető és szeretett atya al- 
teregója volt a távolban, de az átko
zódó, féltő szeretetnék éppen az el
lentéte. Igazi példakép. A megbocsátó 
és megáldó, a tékozló fiút visszaváró. 
A kipusztult istenek helytartója. Ment 
Hozzá titkot megtudni. És nem fes
tett, nem rajzolt Amszterdamban ...)



A csendélet mint műfaj számára a 
képzőművészeti akadémián kötelező 
akvarellel kezdődött. Meg volt róla 
győződve, hogy ez a technika neki a 
legmegfelelőbb. Persze abban az idő
ben nem lehetett beszerezni se nor
mális festéket, :se jó minőségű akva- 
rellpapírt, ezért az akvarellezés ké
sőbbi időkre halasztódott (akkor az 
akvarellt leginkább plein airben vet
te elő), ám a csendélet /kedvelt műfaj 
maradt számára, és a miniatűrszéria 
lelassulásával párhuzamosan festésze
tének legutolsó szakaszában az akt fes
téssel együtt előtérbe került.

Az utcarészletek — a Mlaka és Pá
rizs után — kimaradnak piktúrájából, 
a táj fogalma az akvarellel azonosul, 
de a tárgyak ós a virágok művésze
tének velejárói maradnák.

Már mint kezdő festő belső tartal
makat ikeresett festés közben, amikor 
egy-egy kis csendéletében jelképes 
összefüggésekre enged következtetni. 
Éppen ezeknek a kis méretű tárgyhű 
csendéleteknek az evolúciója vezette



el később egy sajátos szimbolizmusig, 
melyben kigondolt madarak és bábok 
segítségével rejtjelezte vallomásait.

A csendélet tehát szerves és lénye
ges része művészetének és a magány 
elől az első kibúvót jelenti számára. 
Egy-egy csalódás, valóságos, vagy vélt 
sérelem miatt rendszerint néhány tég
lasorral magasabbra vonta maga körül 
bástyáit, ideget és erőt nem kímélve. 
És ezek mögül nézve egyre távolabb 
került tőle a természet egységes rit
musa, úgy is mint művészetének táp
talaja, úgy is mint biztonságérzet, úgy



is mint egyensúlyozó rúd, melynek se
gítségével a legszédítőbb csalódások 
felett is át lehet lépkedni az életösz
tön acélhuzalán. A tárgyba tehát, ami
kor csendéletet fest, nem világokat sű
rít, hanem a festés mágiájával azt a 
körülötte zajló életet igyekszik magá
hoz visszavarázsolni, amellyel kölcsö
nösen annyiszor megtagadták egymást.

Így került napirendre a száraz vi
rág, egész télen a műteremben sár
guló és pirosló őszi gally, a sakktábla, 
végül is a kagyló, melyben ő csupán 
tökéletes formát látott, de ma már 
»védekezési« kísérletének jelképét lát
hatjuk benne. Ez a téma kinőtte ma
gát a csendélet műfajából, és az abszt
rakt kompozícióik után éppen a kagy
lót fokozta fel szabad kompozíció ke
retében jelképpé. Semmi más nem se
gíthette volna át azon a kátyún, mely
ben végül is benne maradt, mint egy 
ilyen súlyos és kemény védőpajzs? A 
kemény atya halálával mállott le ró
la ez, melyet nem pótolhatott immár 
számára sem a biztos egzilsztencia, 
sem az a szabad szellemi légkör, mely
ben mint képzőművész is küzdhetett 
volna művészete teljes affirmálódásá- 
ért. Nehéz végiggondolni, mi volt ép
pen az, ami hiányzott kagylójából, vé
delmi rendszeréből, minek a birtok
lása, illetve hiánya hagyta védtelenül 
éppen a nyakát.

így utólag nehéz volna biztosan ál
lítani, hogy a RAJ megteremtése er
re közvetett, de mégis pontos választ 
ad, ám ugyanolyan nehéz volna ezt



meg is cáfolni. Miért volt mégis bol
dog, •kiegyensúlyozott és magabiztos
— tehát pontosan az ellenkezője an
nak, amilyen többnyire b e n t  a vá
rosban volt — ott k i n t  a Makk 
hetes csárda vidékén?

Tény az, hogy ott kiint, az ott élő 
emberek között, úgy is mint tanárt, 
úgy is mint festőművészt tisztelték és 
megbecsülték. Tény az is, hogy éppen 
erre a helyre igyekezett kicsalni, ki- 
szoktaitni a (szabadkai művészek közül 
barátait, kortársait. Most látom csak, 
hogy ez egy (kétségbeesett kísérlet le
hetett. Azt a státust, melyet ott élve
zett, ily módon igyekezett ösztönösen 
társadalmasítani, megteremteni azt a 
művésztelepet, amelyben jómaga is, de 
vélte együtt mi is nem kerülhetünk 
alárendelt helyzetbe. Ez a kísérlet a 
kezdeti formális eredmények után cső
döt mondott.

Elszigetelődésének ezt a fázisát már 
régen előkészítette és egyre csak gyor
sította az is, hogy felszámolták a sza
badkai Bateau Lavoir-t, a munkás
börzén egzisztáló műteremcsoportot, 
az egyetlen helyet a szabadkai képző
művészet történetében, ahol egymás 
mellett, egymást segítve és biztatva 
dolgozhattunk, ahol az egykori Han- 
gya-rajztanfolyam résztvevői, felerő
södve az időközben meghonosodott, 
illetve fej fejlődött (képzőművészekkel, 
semmibe véve a mostoha körülménye
ket, piktúrát és szobrászaitot csinálhat-



tünk mecénások és közönség nélkül, 
lelkes önfeláldozásból, néhány lelkes 
művészetbaráttal együtt, a'kik ezt a 
szélmalom'harcot velünk együtt vállal
ták és segítették.

Ki kellett onnan költöznünk, s ez
által, hogy szétszóródtunk, a közös 
érdekek és célok elhalványultak. Ek
kor alakította át Vinkler az atyai ház 
fészerét és fészerpaidlását műteremmé.
Így teremtette meg magának az évek 
múlásával növekvő magány -utolsó fel
legvárát. E fellegvár körül keringtek 
kigondolt madarai az elérhetetlenségek > 
jelképeiként, melyeknek egy-egy csa
patát vásznára rögzítette. É madarak 
közül egy-egy odaállt valamelyik álom
szerűvé stilizált női arc elé, hogy az
zal kompozíciót alkotva, fokozza a mű 
ellentéteit színben is és formában is. 24



Itt kelt életre a Tűzmadár is, leg
szebb madara, a társtalanul repülő, 
szépnek és jónaik hitt égi csoda, amely
nek fogalmát legendákban kutatta, s 
témái közül éppen erről beszélt leg
többet.

Itt meredtek végső mozdullatlan- 
ságba bohócnak öltöztetett bábjai, 
akikről a bábszínház kulisszái mögött 
megfeledkeztek a bábjáték irányítói, 
bohócfiú és bohóclányka szép felhőt
len kettesben, avagy külön-lkülön egy
mástól távol sötét keserűségben.

A téma tehát csak eszköz a belső 
dráma kivetítésére. A veszteglő, pőre 
árbocú vitorlások az éjszakában, a dög
lött halak, a szüilkészöld háttérben elő- 
rajzolódó sárgás és fekete sakkfigurák, 
a kagylók és a bohócbábuk egy foko
zatosan kialakított szimbolizmusnak 
állomásai.

Az emberek közül leginkább barát
női és barátai jelentették számára az 
állandó élményanyagot, amely figurá
lis és portréfestészetét táplálta. A fi
gurális és portréfestés ezért — kisebb- 
nagyobb megszakításokkal — életmű
vének minden fázisában jelen van az 
akadémia utáni korsza'k tanulmány 
jellegű kreációitól kezdve a miniatű
rökkel bezárólag. Csak nagyon ritkán 
szerződtetett modellt (Szabadkán nin
csenek hivatásos modellek, csak eg
zisztencia nélküli egyének pózodnak 
pénzért); ezek iránt sem tudott közö
nyös maradni. Szánalom és együttér



zés hangján beszélt rólu'k. Mégis a sze
relem, a nő iránt érzett lelkes hódo
lat, a szülők iránti érzelmek és a ba
rátság voltak figurális és portréfesté
szetének legerősebb inspirátorai. A tel
jes érzelmi angazsáltság nélkül fi
gurális művekkel és portrékkal nem 
kísérletezett. Azok egy-egy érett fázis 
eredményei. Az araképfestés, az embe-



ri alakok és a macskák mint kedvelt 
témakör, miniatűrsorozatába is bele
illeszkedik.

Ennek a :kép- és szoborsornak az 
anyaga csak töredékekben maradt 
ránk. Gyufaskatulya, cigarettadoboz 
nagyságú, kicsiny festményekből és 
egészen kis méretű szobrocskákból 
állt volna ez az önálló tárlat. Arcok, 
aktok, portrék, figurák, maszkok. Ez 
a zseniálisan kigondolt, tudatosan ter
vezett tártat, ha megvalósul, komoly 
hatású tiltakozás lett volna. Ez a terv 
jelentette képzeletében az egyetlen 
visszautat az aktív küzdelemhez, a- 
melyre áhítozott, ez a terv jelentette 
számára a végleges képzőművészeti 
affirmáció lehetőségét is.

Festészete utolsó fázisában ezek a 
miniatűrök egyre lassabban, egyre ne
hezebben keltek életre. Befejezésük el
odázásához hozzájárult megfestésük
nek klasszikus technikája is, amely alá
festést igényelt. Tehát ezeket nem egy 27 szeánszra festette, és a szó legszoro-



sabb értelmében a végtelenségi'g el
odázta néhány megkezdett miniatűr
jének befejezését. Most már megkoc
káztathatjuk azt az állítást is, hogy 
a szerinte befejezetlen miniatűrökön 
valójában NEM VOLT MIT tovább 
festeni. Talán éppen ezért a befeje
zetlen miniatűrökkel párhuzamosan 
újra nagyobb formátumú virágcsend
életeket, aktokat, tájképeket festett. 
Ez a tény ellentmond annak a hipo
tézisnek, mely szerint képeinek for
mátuma állandóan kisebbedik, és hogy 
maga teremtette izoláltságának foka 
képei formátumának nagyságával for
dítottan arányos.

Valójában nem ez történt. Az elhaló 
miniatűrci'Wlussal valójában csupán a 
kitervezett, -tiltakozó tárlatról kellett 
lemondania, amellyel — meggyőződése 
szerint — mint é lő  alkotó affirmá- 
lódhatott volna. (Itt újra meg kell 
emlékeznünk a szűk és egyre csak 
szűkülő baráti körről. Az egy-két mű
vészetkedvelő jóbarátról. Ezek, ameny- 
nyire tudták, támogatták. Jó szóval. 
Sőt elvétve vásárlással is. Egy-egy 
ilyen ritka látogatás után a festő meg- 
hatódottan jelentette ki, hogy ilyen 
emberekért érdemes élni. Valóban, 
ezek az emberek volta'k hosszú éveken 
át a közöny szabályát megerősítő ki
vételek, ők tartották benne a lelket, 
ők táplálták benne a pislákoló re
ményt egy távoli, tevékenységével és 
tehetségével arányban álló érvényesü
lés irányában, s bizonyították előtte, 
hogy a képet és a szobrot nemcsak



magának csinálja a művész, hogy ar
ra másnaík is szüksége van...)

A miniatűröikluis tervétől búcsúzva, 
a halál gondolatával barátkozva, an
nak tudata, hogy van néhány ember, 
akiért érdemes élni, késztette utoü'só 
kép- és rajzciiklusának megalkotására.

Aíkvarellt, pasztellt, rajzszenet, ola
jat vesz elő, és a haldokló miniatűr- 
ciklussal párhuzamosan rajzol és fest, 
figyelmen kívül hagyva minden való
ságos, vagy vélt sérelmet, méltányta
lanságot, hűtlenséget. Rajzol és fest 
lírai vízpartot és az elfolyó vízben a 
part és az ég színeit, doromboló macs
káját rajzolja széles, puha mozdula
tokkal, lányt pőrén, szénnel és olaj
jal, és virágot, nagyon sők virágot 
szénnel és pasztellel, gyors egymás
utánban váltogatva témát, formátu
mot és technikát: életes ciklussal bú
csúzott művészetétől. Ditirambusok 
ezek a művek, az élet szépségének és 
a pillanat pótolhat at lanságának diti- 
rambusai, egy nagy hittétel mindaz 
mellett, amelyről — meggyőződése 
szerint — le kellett mondania.

Művészetének értékelésekor, még ha 
a környezet gátoló tényezőit és a mű
vészi alkotómunkát folyamatosan alá
aknázó szubjektív tényezőket nem is 
vesszük figyelembe, hagyatéka akkor 
is feldolgozást, rendszerezést, tanul
mányozást igénylő komoly érték. De 
ha figyelembe vesszük a művészetét 
körülvevő fojtogató közönyt, a kép



zőművészeti kultúra úgyszólván teljes 
hiányát környezetében, a kultúrpoliti
kát, amely az anyagi lehetőségek alsó 
határán hosszú éveken át kicsinyes 
demagógiával igyekezett kisminkelni a 
valóságos helyzet arcát, ha mérlegre 
tesszük a képzőművészeti nevelést le
kicsinylő és pedagógiai munkásságát 
akadályozó körülményeket, ha felmér
jük az erkölcsi támogatás úgyszólván 
teljes hiányának visszahúzó, pusztító 
mivoltát, Vinkler Imre művei — tény
leges esztétikai értékük mellett — egy, 
a szemünk láttára és közreműködésünk 
által kiteljesedett tragikus emberi 
sors dokumentumai is.
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ÁCS KAROLY

SZÍNEK

V. I. képe alá

Fekete alól sejteni sárgát, 
sárga fölött tűmi feketét.
Egy pillantás a késre — már vág.
Egy hosszú »még« s egy rövid »elég«.

Sárga alatt álmodni kéket, 
kék fölött sárgán feketét.
Egy pillantás a tűzre — már éget. 
Mindegyre még és mégse elég.

Még sárga, még kék, még fekete,
[még és

még és még és sohase elég.
Egy pillantás a mélybe, egy lépés 
a peremen túl — már nem feketébb.



DANYI MAGDOLNA

IN MEMÓRIÁM

(V. I. emlék

Mint ahogy a folyó 
harapja el habzó 
torkából hömpölygő 
ájult sikolyát, 
mikor éles késsel 
belevág a hajó, 
ahogyan a fa bámul 
szemében sárga irigységgel 
a vén idő felett, 
ahogyan a gyermek zokog fel 
naív rettenettel, 
az örök értetlenség, 
ahogyan megtorpan 
száguldás közben, 
ahogyan az ős-bánat 
az ős-tragédiát temeti, 
s érteni próbálja, 
hogy miért a miért, 
ahogyan a mosoly 
csúf fintorrá torzul, 
s a halálgörcsben 
durvul a száj lágy vonala, 
rothadásnak indul a csók, 
ahogyan a döbbenet 
kanászostona 
a nyakunk közé csördít: 
úgy állunk most, 
a CSEND 
égeti a húsunk.



D£R ZOLTÁN
FELOLDÓDTÁL A CSENDBEN...

V. I. temetésén

Férgek, gyökerek mozdulatlan 
társa, ki minden mozdulatban 
ott élsz még megkövezetten, 
bordáid között — ó, elkorhadt 
bordák! — ébresztgetjük a holdat, 
hogy feloldódtál a csendben.

A sejtjeid, az érző sejtek, 
hogy kivetettek, rút selejtet, 
megtagadtak, mint éveiket 
az idő. Nem költöget senki.
Uj'jad hegyéből nem serken ki 
szivárványszínű életed.

Agyaggá, kövületté válsz majd, 
magános őseid, -a hársak, 
siratót zúgnak feletted.
Ó, hogy érezzük a hiányod, 
most, hogy vádoljuk a világot, 
hogy vele s velünk ezt tetted!

Mért nem voltál könyörületes 
hozzánk? Hogy hiányzik üreges 
szemed és kecákeszakállad!
Miért volt csalárd a szerelmed?
S ki elfáradt, mért nem pihenhet, 
mért nem húzódhat meg nálad.?

Nem búcsúztat se pap, se zsoltár, 
pedig teremtő, isten voltál, 
halhatatlan és gyermeteg.



Műved a miénk s a halálé.
Beléd búvik a fagy, a hóié, 
porod porladó permeteg.

Bármi lehetsz: köd, felhő, termesz, 
mindent, mindenkit elfelejtesz: 
fényt, színt, Párizst, Villont, vásznat. 
A fejfádon leng a vádirat: 
az enyészet mérge átitat, 
ha pogányok megaláznak.

Akik nemcsak szerettek, szántak 
és gyűlöltek, esendő árnyak, 
de ki is fosztottak. Gyatra 
vigasz, hogy föléjük nőttél, 
számodra most már nincs örök tél, 
s nem maradsz többé magadra.

Befogad a föld, a koporsó, 
gyáváknak, hősöknek utolsó 
menedéke. Tört ág sorsa 
a sorsod, ösztönző példa: 
az ember örökké él, ha 
önmagát megsokszorozza!

Amit tettél, nincs már rá mentség. 
Palettádról lepergett a festék, 
s elárvult műtermed néma: 
nem tudhatjuk, miért repedt meg 
agyadban egy ér, hű eretnek, 
s mért tagadtad meg magad néha.

De azt tudjuk: az álomtalan 
élet bűn és kárhozat. Arany 
ősz ragyog, és mi könnytelen 
megsiratj.uk, hogy itt maradtunk, 
míg csenevész tested alattunk 
elnyeli az éhes sírverem.



DÉSI ÁBEL

FÉLELEM ÉS FÁJDALOM

In memóriám: 
Vinlkler Imre

Kinek adjuk 
ezt a csendet 
lépteid után

a színek 
és vonalak 
suttogása 
milyen sikolyt 
rejteget

bőrünkről 
lehámlik 
a nesz
sikoltó kezek
ágai
szöknek
az éjbe
növekvő
árnyékod
kérdőjel
a vállunk
felett
a semmi

értelmét keressük 
az elmúlás 
habjaiban
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ki adja meg 
a távozás 
értelmét

a csendben 
növekszik 
az ősz

a sikoltó 
ágak 
jeleire 
felelhet-e 
a félelem 
és fájdalom?
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MOLCER MÁTYÁS

GYÁSZKAR

V. I. emlékének

engedd, fiogj keseregve magamnak 
szóljon az ének 
Holtnak, a boltnak már mondd, 
mit is ér dalom

virrasztó csendben mindennapi sorsod
[előttünk

végérvényesen emlékmű, csak a lomha
[panasz szól 

még öreges hunyt csöndnevelő
[szemmel, sivatagban 

széttört kőtáblák közt lézengő
[szomorúság: 

térbe szorult közös ágya vagy és
[egymásra utalt sors, 

nyűtt, otthontalan élet bűvöletében
[a bánat,

és nyüzsgő férgek gyomrában néma
[magányunk,

néked e felsorolás mit is érhet, látni,
[amint már

fölszívódott feliboncolt temetői világod, 
csak zengő űr fénylik a múltból, és mi

[barátok
sápadt hittel védünk értéked

[szegecselve 
fény-keretekbe, a megrugdalt hit

[fölhasadoz még, 
este ijedten a macskafejes kétség

[darabolja 
érték nélküli ronccsá, s mint zord

[tudnivaló, hogy:



»minden hús hozzád kerül«, értelem 
[ágyaz a szükség 

csontkiütéses mészgödrében,
[s megmerevedve 

képzeletünk lugasában előjöhet
[almafa-Iényed, 

bennünk jár, s akkor lehajolva
[megértjük a tetted, 

s látni, amint áttetsző emlékként tova-
[ röppensz, 

míg éltél, lánccal vert törvényed
[tagadásba, 

immár erjesztő szépségként térsz
[a jövőbe



VINKLER IMRE 1928. május 5-én 
született Szabadkán. Az elemi és a kö
zépiskolát szülővárosában végezte el. A 
szabadkai gimnáziumban érettségizett 
1947-ben. Ezután a belgrádi képzőmű
vészeti akadémia hallgatója volt; ott 
is diplomáit 1951-ben. Miután a kato
naságtól hazatért, a szabadkai általá
nos iskolákban, majd a gimnáziumban 
tanított.

Először 1952-ben állított ki a sza
badkai festőművészek közös tárlatán. 
Részt vett a vajdasági művésztelepek 
zentai, szabadkai, zrenjanini, topolyai 
és becsei, valamint a Palicsi Képzőmű
vészeti Találkozó első, második és ha
todik kiállításán. Első önálló tárlata 
1956. szeptember 30-án nyílt meg a 
szabadkai Városi Kiállítási Csarnok
ban.

Háromszor járt Párizsban: 1955,
1957 és 1966 júliusában. Hollandiai ta
nulmányútra 1965 augusztusában ment. 
Többször volt Budapesten is.

Művei a vajdasági múzeumokban 
(legtöbb a szabadkai múzeumban) és 
magángyűjteményekben találhatók meg.

1967. november 21-én halt meg tra
gikus körülmények között.
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