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EISENHUT ZENTAI CSATÁJA
Eisenhut Ferenc Zentai csata című festményének 

legújabb kutatási eredményei1

A festmény megrendelése

A millennium megünneplésére már az 1850-es évektől kezdve felmerültek 
különféle tervezetek. A magyar kormány részéről Trefort Ágoston 1882-ben 
leiratban fordult a Magyar Tudományos Akadémiához, hogy határozza meg 
pontosan a honfoglalás időpontját. Az Akadémia illetékes bizottsága 1883- 
ban közzétette -  Pauler Gyula történész véleményére támaszkodva hogy a 
honfoglalás 895-ben kezdődött, és az ünnepségek megtartására az 1888-1900 
közötti tizenkét évet ajánlotta. Különböző történeti felfogások és politikai el
lentétek kiegyensúlyozása közepette dőlt el az időpont és a program kérdése. A 
nagyszabású előkészületek időigényessége miatt a millennium megrendezését 
végül 1896-ra halasztották.2 A magyarság ezredéves történetét, a honfoglalás 
és a tartós megtelepedés történeti fordulóját, valamint a kiegyezést követő har
mad-évszázad látványos sikereit3 országos szintű ünnepségsorozattal tervezték 
megünnepelni.4 Ennek keretében Magyarország megyéi kettős vonatkozás
ban vettek részt: egyrészt a saját területükön kellett az ezredéves évfordulóhoz 
méltó ünnepségeket szervezni, másrészt valamennyi megyének a budapes
ti központi ünnepségen -  az ezredéves kiállításon és a díszfelvonuláson -  is 
képviseltetnie kellett magát.5 E kettős feladat jegyében teltek az előkészületek 
Bács-Bodrog vármegye székhelyén, Zomborban is. Schlagetter Gyula polgár- 
mester elnökletével 1894-ben megalakult az ezredéves kiállítás zombori helyi 
bizottsága. Ennek tagjai Zsulyevich Ernő, Husvéth István, Krizmanits Imre, 
dr. Matiz Pál voltak. Abban az évben elkészült a vármegye épülete mellett álló

1 Az Eisenhut Ferenc (1857-1903.) születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett 
vajdasági kiállítássorozathoz készült katalógust többévi kutatómunka előzte meg. A sza
badkai Városi Múzeum rendezésében 2006-ban Zentán a Városi Múzeumban, majd 2007- 
ben Szabadkán és Zomborban az ottani Városi Múzeumokban, Újvidéken a Szerb Matica 
Képtárában és Nagybecskereken a Népmúzeumban kerültek bemutatásra a művész fest
ményei és rajzai. Eisenhut addig feltárt életműve egy háromnyelvű -  szerb, magyar, német -  
gazdagon illusztrált könyvben került közreadásra. = Ninkov K. Olga, 2007-b. A most nyom
tatásra kerülő szöveg további kutatások, összehasonlítások eredeménye.

2 Sinkó Katalin, 1993. 132-136.
3 Berend T. Iván, 1986. 5.
4 A millenniumi ünnepségek 1893-as programtervezetét Vadas Ferenc tette közzé. Vadas 

Ferenc 1996.
5 A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság -  1100 godina doseljenja Madara i Vojvodina, 1997.
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impozáns méretű karmelita templom, a következőben bevezették a városi villany- 
világítást.6 Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata, melynek székhelye szin
tén Zomborban volt, az Országos Történelmi Társaság kezdeményezésére, a többi 
megyéhez hasonlóan elindította a megyei monográfia elkészítését.7 A monográfia 
szerkesztője a zentai származású okleveles történész, görög-, latin- és történelemta
nár, Dudás Gyula (1861-1911) volt.8 Dudás 1889-től volt a zombori kereskedelmi 
iskola tanára és a Bácska című megyei közérdekű politikai lap szerkesztője,9 1890- 
től a Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulat másodtitkára, 1895 decemberé
től 1901-ig a titkára.10 Szerémi György emlékirata című bölcsészdoktori értekezése 
1886-ban került közlésre Budapesten, előtte egy évvel pedig - majd 1886-ban újra - 
tanulmánya jelent meg a zentai csatáról. Ezzel a tevékenységével ő lett a zentai csata 
témakörének első zentai szakírója.11 Munkásságával bizonyára hozzájárult, hogy 
Zombor a millenniumi képzőművészeti kiállításra a zentai csatát festesse meg, a 
témaválasztásban azonban döntő szerepe a csata jelentőségének12 és közelgő 200 
éves jubileumi évének, valamint a Történelmi Társulat több mint egy évtizedes 
munkájának volt. (A zentai csata 200. évét a zentaiak is meg akarták ünnepelni, de 
ők csak 1896. július 12-én, a város képviselő-testületének rendes közgyűlésén lát
tak hozzá az előkészületekhez.13) A Társaság tagjai között olyan neves történészek, 
tanárok, kutatók és gyűjtők voltak, mint például Iványi István, Haverda Mátyás, 
Margalits Ede, Radics György, Érdujhelyi Menyhért. A Társulat elnöke 1883-tól, 
a Társulat megalakulásának évétől 1897-ig Schmausz Endre, a vármegye alispánja 
volt.14 A Történelmi Társulat tevékenységének működési körébe tartozott a hely

6 Muhi János, 1944. 226.
7 Káich Katalin, 1980. 83; 1997. 327.
8 A zentai Dudás család több neves egyéniségéről, Dudás Endre tanítóról, Dudás 

Ödönről, a zentai helytürténelírás úttörőjéről, Dudás Lajos zentai polgármesterről, Dudás 
István takarékpénztár igazgatóról, Dudás Gyula történészről és Dudás Andor krónikásról 
Pejin Attila végzett családtörténeti kutatást. = Pejin Attila, 2006.

9 Pejin Attila, 2006. 38.
10 Káich Katalin, 1980. 132-133.
11 Dudás Gyula, A zentai csata. Monográfia részlet Zenta város történetéből. Zenta, s.n; 

A zentai ütközet és Szeged visszavétele 1686-ban. Zenta, s.n. = Pejin Attila, 2006. 37-47. 58.
12 1697. szeptember 11 -én Savoyai Jenő osztrák herceg serege vereséget mért II. Muszta- 

fa török szultán csapataira, és a csatát koronázó karlócai békével (1699) lezárult a törökök 
térhódítása. A Délvidék nagy része ekkor szabadult fel.

13 Ekkor alakították meg az Eugen-Szobor Bizottságot. A szobor alkotójának személyéről 
az Országos Magyar Képzőművészeti Tanács és a megye főispánjának véleményét kérték ki. A 
választás Róna József szobrászművészre esett (1861-1939), akinek lovasszobrát azonban nem 
tudták kifizetni, így azt Hauszmann Alajos javaslatára a király, I. Ferenc József vásárolta meg. A 
szobrot 1900-ban állították fel a budai Várban és ma is ott látható. =  Balassy Ildikó, 1995.

14 Schmausz Endre (Apatin, 1840-1914) a gimnáziumot Baján, jogi tanulmányait Bu
dapesten végezte, majd 1865-ben szülővárosában ügyvédi irodát nyitott. 1873-tól Apatin 
képviselője, programja Deák-párti. Amikor 1881-ben Bács-Bodrog vármegye alispáni széke 
megüresedett, őt választották meg. Tizennégy év után, 1895-ben kinevezték Szabadka főis
pánjának. =  Szabadka szabad királyi város. Magyarország és a Nagyvilág, II. évf. 4. sz., 1897. 
április 25.; A Történelmi Társulat 1897. április 8-i gyűlésén ezért mondott le tisztségéről. Az 
ő főispáni tisztségének idején épül fel Szabadkán a Jakab Dezső és Komor Marcell tervezte 
szecessziós városháza 1908 és 1912 között.
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történeti kutatás, mely magába foglalta a vármegye múltjának, és 1900-tól felerő- 
södően néprajzának a felderítését is. 1883-tól felolvasó esteket tartottak, 1885-ben 
megindították a Társulat Évkönyvét. A vármegye monográfiájának kidolgozásához 
1885-ben kezdődtek az előkészületek, s ekkor Dudás Gyula kimondta, hogy a me
gye rendelkezik olyan szellemi erőkkel, melyek képesek ezt a feladatot elvégezni. 
Ebben olyannyira igaza volt, hogy a monográfia egyike lett az elsőknek, mely a 
millenáris év derekán napvilágot látott, ugyanis a legtöbb vármegyében még folya
matban volt a munka.15 Dudás Gyula kijelentéséhez kapcsolódik az a tény is, hogy 
a zentai csata megfestésére egy megyei származású festőművészt kértek fel. Ezt a 
Bácska lapban megjelent beszámoló is adatolja. Belőle kiderül az is, hogy Schmausz 
Endre és Margalits Ede,16 a Történelmi Társulat elnöke és egyik tagja,17 1895 má
jusának végén vállalták a feladatot, hogy kapcsolatba lépnek a festővel.18 Eisenhut 
Ferenc (1857-1903) Bács-Bodrog vármegye olyan, európai hírnevű művészének 
számított, akit alkalmasnak találtak ennek a megye szempontjából legjelentősebb 
történelmi eseménynek a megfestésére. A Történelmi Társulat tagjainak a „helyi 
erőkre” összpontosuló ragaszkodása a művészet területén a későbbiek során meg
ismétlődött, amikor Gozsdu Elek felhívta a Társulat figyelmét arra, hogy a Zombor 
város területén levő építészeti emlékeket vegyék számba és rajzoltassák le, majd 
ennek függvényében 1902-ben a zombori születésű Juhász Árpád (1863-1914) lett 
a Társulat illusztrátora.19 Nem elhanyagolható tehát a Történelmi Társulat szerepe a 
megye képzőművészet-történetében.

Kérdés marad, hogy Szabadka a millenniumi kiállításra miért Jantyik Má
tyás (1864-1903) illusztrátortól20 rendelte meg a Szabadka szabad királyi vá
rossá való kikiáltása című festményt, amely Mária Terézia privilégiumainak 
átadását volt hivatva bemutatni.21 A városban éltek és működtek a Történelmi

15 Káich Katalin, 1980.92.
16 Margalits Ede (Zágráb, 1849 -  Zombor, 1940) irodalomtörténész, nyelvész, műfordító. 

Egyetemi tanulmányait Bécsben és Párizsban végezte. Hazatérve 1870-ben Baján tanított, 1875- 
ben bölcsészdoktor, 1885-től Zomborban gimnáziumi igazgató. 1891-ben a budapesti horvát 
internátus tanárává nevezték ki. 1895-től a budapesti egyetem horvát nyelv és irodalom nyilvá
nos rendkívüli, 1899-től nyilvános rendes tanára. Budapesten 1896-ig megjelent fő művei: Zrínyi 
Miklós költő (1893), Florilegium proverbiorum universae latinitatis (1895), Magyar közmondások 
és közmondásszerű szólások (1896). =  Új magyar irodalmi lexikony 2000.1429.

17 A Történelmi Társulat alakuló közgyűlésén 1883. május 11-én a tisztikar elnöke 
Schmausz Endre volt, aki a szerződés aláírásának idején is abban a funkcióban van feltün
tetve, míg Margalits Ede az alakuló közgyűlésen titkári funkciót kapott, de már 1886. július 
12-én az Évkönyv szerkesztésével Margalits helyett Iványi Istvánt bízták meg, és a Társulat 
1887. január 12-én megtartott közgyűlésén Grosschmid Gábort választották meg titkárnak, 
aki a szerződés aláírása idején is még az volt. =  Káich Katalin, 1980. 131-133.

10 Vármegyei közgyűlés. Bácska, XVII. évf. Zombor, 1895. május 29. Közli Marié Marija 
1983. 113.

19 Káich Katalin, 1980.32.
20 Keleti Gusztáv is megjegyzi, hogy Jantyik ügyes illusztrátor, de most ő is történelmi 

festményt festett, hozzáteszi, hogy festménye „sok festészetileg kiaknázható motívummal 
nem kecsegtet [ . . .]” =  Keleti Gusztáv, 1898. 29.

21 Duránci, Béla, 1973. 29; Gajdos Tibor, 1995. 75-76; Mirko Grlica: Proslava mileniju- 
ma u Subotici 1896. godine -  A millennium megünneplése Szabadkán. 348. =  A Honfoglalás 
1100 éve és a Vajdaság -  1100 godina doseljenja Madara i Vojvodina, 1997.
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Társulat olyan tagjai, mint Iványi István és Haverda Mátyás, s a festmény téma 
meghatározásában szerepük lehetett, de a kivitelező művész kiválasztásában 
nem tudni mi, illetve ki volt a döntő tényező. Szabadkának több képzett és si
keres festőművésze is működött abban az időben, igaz, akkor már nem a város
ban éltek. Ilyen volt Bence Ferenc (1874-1926), aki nyilván fiatalnak bizonyult 
a feladathoz, hiszen csak 1892-ben kezdte a budapesti Mintarajziskolában a 
művészeti tanulmányait, Szabadkán a bécsi Képzőművészeti Akadémia elvég
zése után jelent meg csak újra, 1896-ban. Mesterházi Kálmán (1857-1898) a 
város első önálló tárlatát rendezte 1881-ben, a tájkép és a tájfestészet műfaját 
ápolta, és bizonyára ezért nem jöhetett számításba. Itt volt még Szirmai Antal 
(1860-1927), aki müncheni és párizsi tapasztalatai után Benczúr Gyula mes
teriskolájában töltött három évet, később pedig templomi megrendelései és 
az arcképek, tájképek mellett történelmi jeleneteket is festett -  Szabadkával jó 
kapcsolatot tartott fenn.22 Számításba jöhetett volna Than Mór (1828-1899) is, 
aki ugyan nem a város szülötte, de bácskai, és 1880-ban a város tőle rendelte 
meg Mária Terézia reprezentatív arcképét.23 Than az ezredéves ünnepségre a 
Honfoglalás -  Árpád az ország határán hármasképet tervezte megfesteni. Re
mélte, hogy az akkori, a történeti festészet felélesztése érdekében kiadott állami 
megrendelésekből neki is jut, de reménye hiábavalónak bizonyult, így az elgon
dolás monumentális megoldásából semmi sem lett.24

Bács-Bodrog vármegye székvárosának sikeres döntése, hogy a megyében 
született, a székhelyhez rangban illő festőt választott, azt jelenti, hogy a Társu
lat tagjai jól ismerték Eisenhut tevékenységét. Bizonyára legjobban az Állami 
Nagy Aranyéremmel kitüntetett Gül baba halála című alkotását. Eisenhut a 
Képzőművészeti Társulat 1886-os, jubileumi, őszi tárlatán állította ki művét, 
amelyben ötvözi az orientalista festészetet a történelmivel, stilisztikailag pe
dig az akadémista realizmust a francia orientalista festészet kolorizmusával. 
A Gül baba halála alkotással elsőként nyerte el azt a magas állami kitüntetést, 
melyet ebben az évben, a Képzőművészeti Társulat megalakulásának 25. évfor
dulóján alapított Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter. A díjjal 
együtt, a művész automatikusan az Országos Magyar Képzőművészeti Tanács 
tagjává vált, tehát Eisenhut 1886-tól a Tanács tagja.25 A festő azonban nem
csak a rangos díjat mondhatta magáénak: a tárlat tizedik napján az alkotást

22 1892-ben megalakult a Szabadkai Közkönyvtár, a Múzeum Egylet megerősödött. Ko
rona és kard című történelmi festményét az Egylet gyűjteménye számára adományozta, sőt 
felkínálta segítségét más mesterek alkotásainak beszerzésében is. =  Magyar László, 1985. 95; 
Ninkov K. Olga, 2004. 211.

23 Gajdos Tibor, 1995. 66-68. 303-304.
24 Cennerné Wilhelmb Gizella, 1982. 44-45, 77-78. Than Mór 1890 és 1896 között a 

Nemzeti Múzeum képtárának őre, majd 1896-ban egy rövid ideig az Országos Képtár igaz
gatója. Képtári teendői meglehetősen elfoglalták, s ebben az időben már nemigen próbálko
zott nagyszabású alkotásokkal. Megrendelést se kapott, így az 1889-ben kiállított Honfog
lalás triptichonjára nem akadt mecénás a millenniumra sem. A középső kép kivitelezését 
önszántából kezdte meg és befejezetlenül állította ki a jubileumi alkalomra -  írja Cennerné 
Wilhelmb Gizella.

25 Sinkó Katalin, Az egyesületi műpártolás és az állami kultúrpolitika, 1840-1900. = 
Aranyérmek, ezüstkoszorúk, 1995. 221.
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a király megvásárolta, és a korábbi királyi vásárlásokhoz hasonlóan a budai 
királyi várpalota egyik fogadótermében helyezték el.26 A királyi kollekcióban 
Eisenhutnak ez volt a második festménye a Korán általi gyógyítás (1883) után. 
A Gül baba halála több rangos kiállításon is szerepelt utána: 1888-ban Bécsben 
és Münchenben, 1891-ben Berlinben, 1892-ben Antwerpenben volt kiállítva 
az ottani nemzetközi képzőművészeti kiállításokon. A Pallas nagy Lexikona 
feltünteti, hogy 1893-ban a Gül baba halála a Nemzeti Múzeum modern gyűj
teményében látható.27

1. Eisenhut Ferenc: Gül baba halála, 1886

A csata megfestéséhez tehát nem csak egy olyan festőt kértek fel, aki a me
gye szülötte volt és híres, hanem olyat, aki orientális témákban volt járatos, és 
nagyobb kompozíciók megoldásával is már bizonyított, így biztos sikert ígér
hetett. Eisenhutnak most egy olyan témát kellett megfestenie, amely magában 
hordozta az orientális elemeket, de történelmi tárgya volt, és ebben támaszt ta
lálhatott a történeti forráskutatás eredményeiben. Köztudott tény, hogy a XIX. 
század folyamán, különösen a millennium körüli években a történeti emlékek 
tudományos feldolgozása és bemutatása annyira felgyorsult és olyan látványos 
eredményeket ért el, hogy senkinek, aki történeti festészetet művelt, szinte egy

26 A király vásárlása a Műcsarnokban. Pesti Hírlap, 1886. november 22. 3-4. Ily módon 
1886-ban hat magyar festőművészt tüntettek ki.

27 A Pallas nagy Lexikona, V. kötet, 1893. 805.
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általán nem kellett képzeletére hagyatkozni -  írja Benczúr Gyula festészetével 
kapcsolatban monográfusa, és hozzáteszi: a történelem iránti érdeklődés mé
lyen áthatotta a kor egész világszemléletét.28

A szerződést Eisenhut Ferenccel Schmausz Endre, a vármegye alispánja 
kötötte meg 1895. július 4-én. Erről a Bácska című hírlap számolt be,29 mely
nek szerkesztője 1889-től a fent említett Dudás Gyula volt.30 Az alispán 1895. 
július 4-én küldte el a müncheni Max József utcába az Eisenhutnak szóló le
velet, melyhez a 12.000 forintos tiszteletdíj egy részét, 2.000 forintot csatolt.31 
Eisenhut ebben az évben részt vett a berlini nemzetközi kiállításon Kakasvia
dal című festményével, Kairói iskola festményével pedig a párizsi nemzetközi 
kiállításon, ahol elismerő oklevelet szerzett. Mámorban című festményével a 
Képzőművészeti Társulat téli tárlatán állított ki Pesten. Ez utóbbi kiállítás kata
lógusában a festő postai címeként a bécsi Mariahilfestrasse 3. van feltüntetve, 
ekkor már folyamatban voltak a Zentai csata Bécsben végzett előkészületei.32

28 Benczúr Gyula történelmi vásznain is például a tematikus program elválaszthatatlan 
a pozitivista kutatói hozzáállástól. = Bellák Gábor, 2001. 8.

29 „A zentai csata. Említettük már, hogy Bács-Bodrog vármegye a millenium alkal
mából megfesteli a zentai csatát. A nagyszabású képet Eisenhut Ferenc Münchenben élő, 
palánkai származású jeles festőművész fogja elkészíteni; a kép ára 12.000 frt. Mint értesül
tünk, a vármegye alispánja és a művész a szerződést már meg is kötötték.**. = Bácska XVIII. 
évf., 49. szám, Zombor 1895. június 25. 2.

30 Pejin Attila, 2006. 38.
31 A levél tartalma: „Bács Bodrog vármegye tanácskozási nagytermében elhelyezendő és 

előzetesen az ezredéves kiállítandó történeti kép megfestése tárgyában a vármegye törvény- 
hatósági bizottságának 51/95 közgyűlés szám alatt hozott és a Nagyméltóságú kir. Belügy
minisztérium által f. évi június hó 20-án 49061 szám alatt jóváhagyott határozatából folyólag 
f. év június hó 21-én kötött és f. évi június hó 25-én tartott törvényhatósági közgyűlésben 
620/közgy. 895. szám alatt jóváhagyott egy példányban eredetiben ide csatolt szerződés 
6-ik pontja értelmében meghatározott 12.000 frt tiszteletdíjnak a szerződés jóváhagyásával 
esedékessé vált 1/6 részét azaz 2000 frt szóval Kétezer frtot a szintén ide csatolt nyugtára 
felhasznált 6 frtos bélyeg árának levonásával midőn tettes Uraságodnak külön borítékban 
egyidejűleg postára adva megküldöm egyben felkérem miszerint ezen összeg átvételét az 
/ alatt ide csatolt szabályszerű bélyeggel ellátott s az ottani követség által elintézendő és ide 
beküldendő nyugtán elismerni szíveskedjék. Megjegyezem itt hogy a beküldött folyó évben 
Münchenben keltezett és becses neve aláírásával ellátott üres ívet -  az itt küldött szabálysze
rű bélyeggel ellátott nyugta beérkeztéig ideiglenes nyugtaként tartottam vissza, s a rendes
nek beérkeztével tettes Uraságodnak megküldeni fogom. Zomborban, 1895 július hó 4 én. 
Schmausz Endre alispán”. Levél Eisenhut Ferencnek. 21280. szám alisp. 1895., másolat.

32 Eisenhut Ferenc tatózkodási helye az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Mű
csarnokban megtartott tárlatainak tárgymutatója, valamint a Münchener Jahresaustellung 
von Kunstwerken aller Nationen katalógus adatai szerint követhető nyomon. Az 1882 és 1895 
közötti időszakban a következő feltüntetett címek szerepelnek -  1882: München, Képzőmű
vészeti Akadémia, 1883: Odessa, p. A . : F. W. Crone & Comp., rue de la poste, 1884: Német 
Palánka, 1886: München, Schwanthalerstrasse 26, 1887: München, Schwanthalerstrasse 
11/2,1888: München, Schwanthalerstrasse 11/2, 1889: München, 1890: München, 1891: 
Max Josefstrasse l/a. (a Münchener Jahresaustellung von Kunstwerken aller Nationen, 
Glaspalaste katalógus alapján), 1892: München, 1893: Max Josefstrasse l/a. (a Münchener 
Jahresaustellung von Kunstwerken aller Nationen, Glaspalaste katalógus alapján), 1894: 
München, Max Josefstrasse 1,1895: Bécs, Mariahilfestrasse.
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A szerződés megkötése után a festő nekilátott a felkészüléshez. Hama
rosan jelezte részvételi szándékát az évi, szeptemberben sorra kerülő zentai 
hadgyakorlaton. Mint az Osztrák-Magyar Monarchia császára és hadura, I. 
Ferenc József császár az 1867-es kiegyezés után is ragaszkodott a hadsereg 
vezetéséhez, nyolcvanhárom éves koráig rendszeresen látogatta az évente 
több alkalommal is megrendezésre kerülő hadgyakorlatokat. Az év had
gyakorlatainak tervezetét az év elején, 1895. január 30-án adta ki. Ebben 
meghatározta, hogy Zentán szeptember 21-én reggel 7-től este 9 óráig fog 
tartózkodni. A színhelyre Bécsből különvonattal indult előző este. A város, 
a környék, az egész vármegye lázban égett, folyamatosan érkeztek a küldött
ségek névsorai.33 A Bácska napilap hírül adta, hogy Eisenhut Ferenc őfel
sége jóváhagyásával részt vesz a zentai fegyvergyakorlaton az anyaggyűjtés 
érdekében: „A festőművész valószínűleg suitben csatlakozik, és lóháton 
fogja a gyakorlatot végig nézni”34 Megemlítik, hogy már az előző évben is 
több, igen érdekes és gazdag vázlatot gyűjtött a csata színhelyén -  ami arra 
enged következtetni, hogy már akkor tudhatott a leendő megrendelésről. 
Utólagos jelentések szerint a program hadi részét 15.000 ember nézte végig, 
de Eisenhutról nem esik több szó.35

A fönnmaradt vázlatokból látni, hogy valóban nagy munkálatok előzték 
meg a festmény keletkezését. Ernst Lajos (1872-1937) műgyűjtő és múzeum
alapító, aki felismerte, hogy a kész festmény vázlatai önmagukban is értékek, 
a magyar történelmi festészetről írott könyvében feljegyzi: a Zentai csatának 
három olajkép-vázlata készült.36 Ebből az egyik vázlat szerepelt a festő halá
la alkalmából rendezett tárlaton, 1903-ban. Ekkor reprodukciója jelent meg a 
Vasárnapi Újságban.37 A vázlat a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe ke
rült, ezért méretét is ismerjük (156,6 x 236 cm),38 később viszont a háborús 
műtárgyveszteségek listáján szerepel.39 Egy adat szerint a festő rokona, Raichl

A festmény előkészületei és a vázlatok

33 Balassy Ildikó, 1999. 17-20.
34 Bácska, XVIII. évf., Zombor 1895. szeptember 17.
35 Balassy Ildikó, 1999. 20; A művész özvegye 1895-ben már ismerhetette a festőt, mert 

ő is palánkai volt, később erről így mesélt: „Hosszú évek óta nem volt itthon Palánkán és 
minthogy ekkor kapott Bács-Bodrog vármegyétől megbízást a Zentai csata megfestésére, 
hazajött néhány napra pihenni. Ebben az időtájban Szentán voltak a katonai hadgyakorlatok 
és Eisenhut királyi engedéllyel részt vett a szentai hídnál való átkelésnél, hogy vázlatokat 
készítsen.** = Millekich János, 1933.

36 Ernst Lajos ebben a könyvében egy téves adatot közöl a Zentai csatával kapcsolatban, 
mely szerint a festmény Zenta városé. = Ernst Lajos, 1910. 75.

37 Eisenhut Ferencz festményeinek kiállítása a Műcsarnokban. Vasárnapi Újság, L. évf., 
41. sz.., Bp. 1903. 680.

38 Művészettörténeti Kutatóintézet adattára, Lexikonosztály. Eisenhut Zentai csata váz
latának leíró kartonja, másolat.

39 A vázlat a budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdona volt, ezért ismerjük adatait is: 
olaj, vászon; 156,6 x 236 cm, jelzés balra lent két sorban: Eisenhut Ferencz Zentai csata, leltári 
szám: 2474. Később a Háborús veszteség listáján szerepel. =  Háborús műtárgyveszteségei
nek jegyzése, 1952, Budapest. Reprodukciója megjelent még: Ninkov K. O. 2007-b. kát. 53.
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2. Eisenhut Ferenc: A Zentai csata olaj vázlata, amely a Szépművészeti Múzeum 
tulajdonát képezte. Forrás: Vasárnapi Újság, 1903.

Ferenc szabadkai műépítész 1903 novemberében megvételre ajánlotta a Zentai 
csata egy vázlatát a zentai közgyűlési terem számára, de helyhiányra hivatkoz
va a közgyűlés nem vette meg.40 Végül az is tudható, hogy három vázlat került 
a zombori Történelmi Társulat tulajdonába -  nem említik, olajvázlatok-e -, 
azonban ezeknek is nyomuk veszett.41 A szabadkai Bácskai Múzeum tulajdo
nosának, Jovan Milekiének is, a két világháború között tulajdonában volt egy 
vázlat, amit Đorđe Antié, zombori műgyűjtő szeretett volna megvenni.42 Kuta
tásunk során nyomtatványban és fényképen két olajvázlatot sikerült beazono
sítanunk. Az egyik a már említett, a Vasárnapi Újságban megjelenő vázlat,43 a 
másik fényképét Hans Supritztól kaptuk a kutatás során.44

40 Összetartás, Zenta 1903. november 11. 131; A Zentai Hiradó tájékoztatta olvasóit, 
hogy „a kérelem nem teljesíttetett”. = Zenta város kérvénye a Zentai csatakép átengedése 
iránt, Zentai Hiradó, 1902. július 6.

41 A vázlatokat egy bizonylat szerint 1938-ban dr. Simonović kikölcsönözte Brajer Gyu
lának. = Panić, Vladimir, 1982. 106.

42 Erről egy 1951. július 24-én írott levelében érdeklődött Milekiénél. = Vajdasági Le
véltár (Arhiv Vojvodine), Növi Sad. Fond 444. Zbirka Jovana Milekića, inv. br. 444.14. A 
zombori levéltárban őrzött Antié hagyatékban 1983-ban még megtalálható volt az egyik 
vázlatról készült fénykép. Sajnos, Marié Marija írásában (Marié Marija, 1983. 117.) nem 
említi a fotó levéltári számát, 2006-ban pedig a levéltárosok többszöri keresés ellenére sem 
találták azt meg.

43 Eisenhut Ferencz festményeinek kiállítása a Műcsarnokban. Vasárnapi Újság, L. évf., 
41. sz., Bp., 1903. 680.

44 Hans Supritztól több fotót is kaptunk. Supritz, sajnos, nem tudott választ adni a fény
képeken levő festmények hollétéről, azonban segítségéért köszönettel tartozunk.
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3. Eisenhut Ferenc: A Zentai csata kezdeti olajvázlata

A jelenleg meglevő, számunkra el
érhető vázlatok többnyire ceruzarajzok.
A szegedi Móra Ferenc Múzeumban ta
lálható egy ceruzarajz Gyalogos katona 
címen.45 Ez a többihez viszonyítva kis
méretű vázlat, egy osztrák katonát mu
tat háttal -  a katona a kompozíció jobb 
oldalának alsó részében található, mint 
a három előtérben levő fehér mundéros 
figura egyike. Bal lábát magasra emeli, a 
harctéren levő ágakon tapos. A vázlat és 
a festményen kidolgozott figura között 
kisebb eltérések vannak, például a fest
ményen a kalapot viselő fej teljesen elő
rehajol, ami miatt nem látszik a rajzon 
látható jellegzetes csikófarokba fogott 
hajviselet. A lőfegyver a rajzon a katona 
melle előtt oldalra dől, a festményen a 
katona jobb kezével a puskacsövet fel
állítva tartja. Ezeket a részleteket a festő 
nyilván a festmény kompozíciójának 
kidolgozásakor változtatta meg. A Ma
gyar Nemzeti Galériában Háromalakos

45 Gyalogos katona, papír, ceruza; 34,5 x 22 cm, jelzés nélkül, Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged / ltsz. 92.17.116.

4. Eisenhut Ferenc: Gyalogos katona, 
ceruzavázlat
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kompozíció címen még egy ceruzavázlat található.46 A rajz a festmény közép
pontjától jobbra levő jelenethez készült, ezért mi a katalógusban a Rabulejtés 
címet tüntettük fel. Két osztrák katona által közrefogott török méltóságnak az 
elfogatását ábrázolja elölnézetből. A rajzon hálós szerkezet látható, ami a na
gyítását szolgálta. Maga a vázlat sokkal inkább kidolgozott, mint a festményen 
levő párja. A Zentai csatához készült ceruzavázlatok közül további három az 
újvidéki Szerb Matica Képtárban található.47 Ezek a rajzok nagyobb méretű
ek és mindkettőn látható a hálós szerkezet. A 11 -es leltári számot viselő rajz 
mindkét oldalán található vázlat: az egyiken egy hanyatt fekvő török katona -  
amely a festmény bal oldalának alján szerepel, a lap túlsó oldalán pedig egy ló 
ívelő, felső nyak része és két füle -  a festményen Savoyai lovának a részlete. A 
12-es leltári számot viselő ceruzavázlatról csak felételezzük, hogy a Zentai csata 
bal oldalában megjelenő felső, kisebb lovas katona csoporthoz készült. A fest
mény ezen része nem annyira kidolgozott, de a vázlat készítésekor még lehet, 
hogy más volt a festő elgondolása. Kutatásunk során nem jutott tudomásunkra 
Eisenhutnak olyan más festménye, melyben a vázlat helyet kaphatott volna. A 
katonák viselete, a lovak haladásának iránya is ezt a megoldást sugallja. A 10- 
es leltári számot viselő rajzon egy futólépésben előre hajoló, jobb kezét előre, 
bal kezét hátra lendítő, magas fejfedős török katonát látunk. Ez a figura a nán
dorfehérvári 1456-os ütközetet megjelenítő48 alkotásához készült 1902-ben. A 
katona a festmény jobb szélének igen hangsúlyos figurája és feltűnő, hogy a 
Zentai csatán is egy éppen ilyen fordul elő, ugyancsak a kép jobb szélén. Lé
nyeges különbség a katona testhelyzetében és arcán mutatkozik, mert a Zentai 
csatán jobbra dől, és arca egy fiatalabb, fekete szakállas katonát mutat. A fenn
maradt ceruzavázlatai hasonlóságot mutatnak Benczúr Gyula néhány, hasonló 
témában készült ceruzavázlatával, ahol az erős kontúrvonalazás, csekély árnyé
kolás, valamint a lap egészére kiterjedő hálós szerkezet látható.49 A hasonlóság

46 Háromalakos kompozíció, papír, ceruza; 44,9 x 31,1 cm, jelzés nélkül, Magyar Nemze
ti Galéria, Budapest / ltsz. 1903-550.

47 Szerb Malica Képtára (Galerija Malice srpske), rajzgyűjtemény, leltári számok: 11,12. 
Egészen a 2007-ben végzett kutatásunkig, a gyűjtemény 9-es és 10-es leltári számot viselő 
rajzait is a Zentai csata vázlataként tartották számon. Ezek a rajzok azonban, mint arról 
megbizonyosodtunk, a Nándorfehérvári csatát ábrázoló festményhez készültek. A három 
rajz adatai: Lovas hadosztály -  vázlat a Zentai csatához, papír, ceruza; 98,3 x 137,3 cm, jelzés 
nélkül, Szerb Matica Képtára, Újvidék / ltsz. C 12, kiállítva: 2006 Zenta, kát. 17; 2007 Sza
badka, rajz kát. 15; Zombor, rajz kát. 7; Újvidék, rajz kát. 18; Nagybecskerek, rajz kát. 15, 
reprodukálva: Ninkov 2007-b. kát. 124; Fekvő katona - vázlat a Zentai csatához, papír, szén, 
ceruza; 77,2 x 3,2 cm, jelzés nélkül, Szerb Matica Képtára, Újvidék / ltsz. C 11, kiállítva: 2006 
Zenta, kát. 20; 2007 Zombor, rajz kát. 9; Újvidék, rajz kát. 20; Nagybecskerek, rajz kát. 17., 
reprodukálva: Ninkov 2007-b. kát. 126; Az előző rajz túloldalán: Savoyai lovának nyakszirt- 
je -  vázlat a Zentai csatához, papír, szén, ceruza; 77,2 x 63,2 cm, jelzés nélkül, Szerb Matica 
Képtára, Újvidék / ltsz. C 11, reprodukálva: Ninkov 2007-b. kát. 126.

48 A festmény teljes címe Hunyadi kirohanása Nándorfehérvárnál 1456-ban. Ma a Ma
rosvásárhelyi Művészeti Múzeum fundusának része, leltári szám: 21.

49 Telepy Katalin, 1963. A 122-es képen egy háttal álló katona, és a 19-es képen egy 
fegyveres, háttal álló katona alakja.
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abból is eredhet, hogy mester és tanítványról van szó, és a müncheni iskola 
hagyományainak, módszereinek továbbélését mutatják.

A nagyszámú vázlat készítésével azonban még nem értek véget az előkészü
letek -  főleg nem anyagi szempontból. Eisenhut 1895 karácsonyán táviratot kül
dött Lippich Eleknek (1862-1924) Budapestre, aki a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumban dolgozott.50 A távirat tartalmából kiderül, hogy a Zentai 
csata megfestésére készített vázlatát a Képzőművészeti Tanács elfogadta, de 
határozatáról a megyét nem értesítette. így a vármegye részéről az előleg ki
fizetésére nem kerülhetett sor. Arra kéri Lippichet, sürgesse meg a kérdést, 
mert májusig el akar készülni a képpel.51 Két nap múlva, december 27-én, egy 
hosszabb levelet írt az előbbi címzettnek, ahol bővebben kifejtette problémáját: 
„három hete már, hogy ez ügyben a Tanács ülést tartott és ma Bácsmegye al
ispánja arról értesített, hogy a Tanács határozatát nem ismeri, tehát az összeget 
ki nem adhatja addig. Amidőn a Minisztérium a megyéket megrendeléseikre 
animálta, azt hiszem azon gondolat vezérelte, hogy a művészet minél teljeseb
ben legyen a millenáris kiállításon bemutatva, de úgy a megye, mint a Tanács 
huzavonájából arra a meggyőződésre kell jutnom, hogy legjobb törekvésemben 
nem elősegíteni, hanem meggátolni törekszik mindkét corporatis, mert már 
a szerződésem elnyerését négy hónapig kellett a tavasszal és nyáron sürget
nem és most ily rövid terminus előtt ismét a Tanács határozata késik. Engedje 
meg kérem kifakadásomat de higgye el hogy könnyebb egy hét méteres vásznat 
megfesteni mint a megbízás adminisztratív és finansziális oldalát rendezni. A 
képemmel májusig el fogok készülni, mert minden energiámmal hozzáfogtam, 
de emellett lehetetlen, hogy anyagi akadályok is álljanak előttem.”52 Lippich ak
kor „telegrafirozott” Bács-Bodrog vármegyének, hogy 3.000 forintot küldjenek 
közvetlenül Eisenhutnak.53 A kifizetés körüli gondok azonban folytatódtak a 
következő évben is. Eisenhut 1896. május 16-án Münchenből Lippichnek írott 
leveléből értesülünk, hogy a Lippich által ajánlott 1.000 forint már februárban 
meg volt szavazva, de nem fizették ki, mert a jóváhagyás a Vallás- és Közoktatási 
Minisztériumtól még mindig nem került vissza. A festő leírja azt is, hogy foly
tonos pénzhiányban dolgozott, és csak az utolsó ecsetvonások hiányoznak a 
képről.54 Sajnos, a kifizetés a festmény Budapestre szállítása után sem oldódott 
meg teljesen. Eisenhut július 6-án Német-Palánkáról írja Lippichnek, hogy an

50 Lippich Elek (írói álnevei Kadocsa Elek, Koronghy Lippich Elek, Koronghy L. Elek) 
bölcsészeti tanulmányait a budapesti, művészettörténeti tanulmányait 1884-től a berlini, 
majd a lipcsei egyetemen végezte. 1885. november 5-től dolgozott a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Minisztérium II. (művészeti) osztályán. 1888-ban nevezték ki vezetőjévé. 1913. május
19-én kérte nyugdíjaztatását. 1878-tól jelentek meg versei a Fővárosi Lapokban, később ver
seskötetei is napvilágot láttak.. Művészeti tárgyú cikkeket, dalszövegeket is írt. Magyar festők 
című könyve 1901-ben jelent meg. = Magyar életrajzi lexikon; Jurecskó László, 1995. 118.

51 Eisenhut Ferenc távirata Lippich Elekhez Münchenből, 1895. december 24. Országos 
Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) Kézirattár, Levelestár.

52 Eisenhut Ferenc levele Lippich Elekhez Münchenből, 1895. december 27. OSZK Kéz
irattár, Levelestár. A levél alján a festő címe: Max Josefstrasse 1.

53 Az előző levélhez csatolt jegyzet.
54 Eisenhut Ferenc levele Lippich Elekhez Münchenből, 1896. május. 16. OSZK Kéz

irattár, Levelestár. A levél alján a festő címe: Max Josefstrasse 1.
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nak ígérete ellenére őt nem várta semmiféle értesítés, amivel a kép árát fel tud
ná venni, így talán hiába utazna Zomborba. Arra kéri, hogy távirattal értesítse, 
„megkapta-e a megye a határozatot, vagy mikor fogja megkapni”55

A festmény leírása

A Zentai csata festményét Eisenhut Ferenc kevesebb mint egy év alatt fes
tette meg Münchenben, a Zentán és Bécsben végzett előtanulmányok után. A 
kép jobb alsó sarkában a következő jelzet olvasható: „Eisenhut Ferencz Mün
chen 1896” A festmény azt a jelenetet ábrázolja, amikor Savoyai Jenő hadvezér, 
oldalán PálfFy János tábornaggyal és katonáikkal, csatát vív a törökökkel, és a 
Tiszába szorítja őket.56

Eisenhut Zentai csata festményén barokkos megoldást, átlós kompozíciót 
használ, ami a mű dinamikáját növeli. Az átló üres sávként vonul végig a kép 
alsó bal sarkából a képtér felső jobb sarkába. A kettészelt képtérben egy-egy 
háromszög keletkezik, amelyeket a festő fehér és fekete hangsúlyos motívu
mokkal köt össze, a kompozíció egyensúlyát eredményezve. A XIX. századi 
csataképek esetében gyakori volt a tér kettős, olykor hármas tagolása, részben 
a jelenet áttekinthetősége, részben a mondanivaló drámai sűrítése érdekében. 
Székely Bertalan a Mohácsi csata (1862) festményének kompozícióját például 
vízszintes irányban osztja ketté -  a háttérben még zajló csata látható, az előtér
ben pedig annak következménye, a holtak és a pusztulás.57 Eisenhut festményé
nek felosztása némileg Eduard von Engerth (1818-1897) osztrák történelmi és 
életképfestő Savoyai elküldi követét a császárhoz a zentai győzelem hírével (1868) 
c. festményével rokonítható. E mű a bécsi Hoffburgból került az újjáépült ki
rályi palota nagytermébe, miután azt Bécsben 60.000 látogató tekintette meg.58 
Engerth műve nem csak hatalmas méreteiben rokon Eisenhut festményével, 
hanem kompozíciós megoldása is hasonló, egy hangsúlyos átlóra épül, amely 
azonban erejét veszíti a középen Savoyai magaslaton álló alakjával és a mögötte 
levő figurális csoporttal. Eisenhut festménye még abban is különbözik, hogy 
az sokkal kevésbé teátrális. A két festmény közötti különbség azok tartalmából 
fakad: az első a nyitánya a kiegyezés után Pesten is megjelenő „dicsőségeké - 
peknek, s többek között Benczúr Budavár visszavételének az előzménye,59 a 
másik pedig csatajelenet.

Eisenhut a barokkra jellemző erősen átlós kompozíción kívül alkalmazott 
még más barokk kompozíciós megoldást is, mint amilyen a képtér jobb alsó

55 Eisenhut Ferenc levele Lippich Elekhez Münchenből, 1896. július 6. OSZK Kézirat
tár, Leveles tár. A levél alján a festő tartózkodási helye: Németpalánka

56 Miután a császári katonák a hídbejáratot elfoglalták, a menekülésnek csupán egy útja 
maradt: úszva átkelni a folyón. Ez csak kevés töröknek sikerült. = Magyarország hadtörté
nete, 1985. 324-325.

57 Bakó Zsuzsanna, 1999.17-18. Székely Bertalan, Mohácsi csata (1862), Magyar Nem
zeti Galéria.

58 Szvoboda Dománszky Gabriella, 2001. 75-76.
59 Uo. 75.
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6. A pócsi Istenszülő mint a 
zentai győzelem palladiuma

felébe helyezett figurális csoport, a nekünk hát
tal álló négy fehér császári egyenruhában levő 
katona. Az előtérbe helyezett, méretük és a hát
tértől elütő világos színük miatt is szembeszö
kő alakok a repoussoir figurák szerepét töltik 
be.60 Színezésükkel és méretükkel erőteljesen 
kiemelkednek az előttük zajló eseményekből, 
amivel növelik a kép mélységét, bevezetik a 
nézőt a jelenetbe, feszülő ellenpontot alkotva 
a kompozíció többi, sötétebb részével, és kap
csolatot tartva a fehér öltözetben fehér lován 
ülő Savoyaival. A repoussoir figurák és Savoyai 
színbeli összekapcsolása az osztrák herceg és 
seregének csatát vezető szerepét hangsúlyozza. 
A kép ellentétes irányú átlója Savoyai valamivel 
magasabbra helyezett profilból ábrázolt alakjá
val és lovával veszi kezdetét, és a négy, jobbról 
alacsonyabban elhelyezett, nekünk háttal álló 
fehérruhás figurával ér véget. Az így elhelye-

7. A zentai csata a máriapócsi Madonna kegyképével XVII. század vége

60 A repoussoir a manierizmus és barokk festészet, valamint a német XVII. századi táj
képfestészet kedvelt képszerkesztési módszere. Népszerű példák találhatók Jákob van Ruisdal 
tájképein, ahol a repoussoir motívum egy magányos fa, valamint Paolo Veronese, Peter Paul 
Rubens és korai Rebrant műveken, akik emberi figurát állítottak ebbe a szerepkörbe.
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8. Johann Andreas Pfeffel: A zentai csata allegóriája a pócsi kegyképpel 1698

zett figurák enyhe félkört alkotnak, és azt az érzést keltik, mintha az alakulat 
visszaszorítaná az ellenséget, védő kordont képezve a veszélyes zóna felé -  ahol 
a harcoló és a vízben fuldokló katonák, valamint a Tisza bánáti partja látható. 
A hadtest félköríves felállítása az osztrák hadsereg valós haditaktikáját képezte, 
és a csatát ábrázoló több korábbi képzőművészeti alkotáson is látható. Például 
A pócsi Istenszülő mint a zentai győzelem palladiuma (1698 körül) címet viselő 
grafikán,61 vagy a XVII. század végéről származó A zentai csata a máriapócsi 
Madonna kegyképével metszeten,62 melyen az ismeretlen rajzoló a zentai csatát 
felülnézetből ábrázolta, s a Tisza vonala, a bal partján zajló csata és a törököt 
támadó csapat félköríves elosztása jól látható.

61 Mohay Tamás, 2008. 4. kép, Szilárdfy Zoltán, 2000. 19. kép
62 Magyar Nemzeti Múzeum; Galavics Géza 1986. 60. ábra
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A hangsúlyos átlóval párhuzamosan 
Savoyai felemelt kardja a Tisza felett 
megjelenő napsugaraktól bearanyozott 
ég felé mutat. A napsugarak megvilágít
ják a győzedelmes hadvezér arcát, lová
nak fejét és hadtestének magasra emelt 
zászlaját, ezzel egy egységes vonalat 
alkotva a többi, sötétebb környezet fe
lett. Ez a vonal a festmény hangsúlyos 
része, és a fényes győzelmet hirdeti, 
másrészt utal a történés valós időpont
jára. Savoyai az utolsó óra eseményeit I. 
Lipót császárnak és királynak küldött 
jelentésében így összegezte: „E győzel
mes esemény a nap és éj fordulatánál 
végződött, és így a döntő csapásig maga 
a nap sem akart előbb lenyugodni, míg 
ragyogó szemével felséged fegyvereinek 
teljes diadalát végig nem nézhette.”63 
A zentai csata egyik legkorábbi ábrá
zolásán, Johann Andrea Pfeffel (1674- 
1750) A zentai csata allegóriája a pócsi 
kegyképpel című rézmetszetén (1698), a 

fiatal Károly főherceg lovas képmása felett a Pócsi Szűz Mária kegyképe és a su
gárzó napkorong látható. Barokk látomásként, mennyei diadalmenetben, Héli- 
osz aranyló négyes fogatán sasszárnyú paripák viszik a győzelem pálmaágaival 
keretezett kegyképet, mert a győzelmet a Pócsi Szűz Mária mennyei segítségé
nek tulajdonították. A kegyképből áradó napsugarak bevilágítják az égboltot, 
győzedelmeskedve a lebukó, az ellenséget jelképező Holdsarló felett.64 Egy má
sik példán, Balthasar Permoser Savoyai Jenőt ábrázoló márvány apoteózisán 
(1718-1721), miközben a herceg a győző mozdulatával egy török rabszolgára 
tapos, mellette az Örökkévalóság figurája áll, kezében Savoyai arcához emelt 
dicsőítő napkorongot tartva. (8. kép) A herceg arca és a sugárzó nap szinte egy 
síkban és azonos méretben jelenik meg a szobron. A német barokk szobrászat 
egyik kiemelkedő alkotása a herceg bécsi kastélyában, a Belvedereben készült, 
de megjelent a Belvederéről készített (1731-1740) Kriegs- und Siegeslager des 
Helden Eugen von Savoyen címmel kiadott, száznegyven lapot tartalmazó met-

63 Savoyai Eugen főparancsnok hadműveleti jelentése a császárnak a főhadsereg zentai 
győzelméről, 1697. szeptember 15. = Dudás Gyula, 1885. 60; Bács-Bodrogh vármegye egye
temes monográjiája, 1896. 312; Szita László -  Gerhard Sewann, 1997. 170.

64 Szilárdfy Zoltán, 1984. 19. kép. A metszet a zentai győzelmet ünnepli, amelyet 
Abraham a Santa Clara prédikációinak hatására sokan a Pócsi Szűz Mária mennyei segít
ségének tulajdonítottak. Az aktualitását a kegyképnek még az év júliusában Pócsról Bécsbe 
való szállítása adta meg. Az eredeti pócsi Mária-képet ma is Bécsben tisztelik, a pócsi máso
lat pedig, amely később kétszer újra könnyezett, ezáltal másik „eredetivé” vált. A képkultusz 
és a történeti emlékezet kapcsolatához. = Mohay Tamás, 2008.

9. Balthazar Permoser: Savoyai Jenő 
apoteózisa, 1718-21
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10. Barzellini József: Zentai ütközet, 1816

szetkiadványban is.65 Barzellini József a zentai ütközetet ábrázoló rajza nyo
mán készült metszeten, amely Ugróczy Ferenc azonos című könyvében jelent 
meg 1816-ban Szegeden, erős sugaraival a felhők között lemenő napkorong 
már ugyanott jelenik meg, mint Eisenhut festményén: a kompozíció jobb felső 
sarkában. Eisenhut, mint minden képének elkészítése előtt, nem csak a törté
net helyszínére látogatott el, hanem tanulmányokat folytatott a szakirodalom 
és az előzetes ábrázolások között. Ebben rendelkezésére álltak nem csak Dudás 
Gyula fent említett tanulmányai, hanem ez az Ugróczy-féle kiadvány is, amit 
annak idején a csata 100 éves évfordulója alkalmából adtak közre. A történet
hez hozzátartozik, hogy az Ugróczy könyvében megjelenő Barzellini metszetet, 
a kiadványtól külön, nyomtatott formában osztogatták, tehát a csata népszerű 
ábrázolása volt a maga idejében. Két négyszeres nagyítású példányát bekere
tezték; az egyik a zentai városházára került, a másikat a Nemzeti Múzeumba 
küldték.66

Eisenhut azzal, hogy a kép kialakításánál jellegzetes barokk kompozíciós 
megoldásokat alkalmazott, az esemény és a szereplők korának művészetéből 
merített -  mint az jellemzője volt a XIX. századi historizáló akadémikus tör
téneti festészetnek67 -  a viselet és a kellékek ábrázolásában is visszanyúlha
tott a korabeli művészethez. Itt elsősorban Savoyai udvari festőjének, Jan van 
Huchtenburg nagyméretű olajfestménye alapján készült, szélesebb körben is is-

65 Galavics Géza, 1986. 131. 150., 103. kép
66 Újságkivágás, jelzet nélkül. = Zentai Történelmi Levéltár: 381. Joca Vujić gyűjtemény, 

Dudás Andor krónikája. Az adatot Pej in Attila történész jóvoltából adjuk közre.
67 Cennerné Wilhelmb Gizella, 1981. 54.
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11. Jan van Huchtenburg: A zentai csata, 1720, részlet

mert metszetére gondolunk, amely 1720-ban Jean Dumond Savoyai Jenő győz
tes csatáiról szóló könyvében jelent meg. Huchtenburg maga is több másolatot 
készített Savoyai tíz csatáját ábrázoló festményéről, így a zentairól is. Az eredeti 
sorozat készülése közben Savoyai katonai vázlatokat és pontos leírásokat bo
csátott a művész rendelkezésére, informálva őt a harc lefolyásáról és a résztvevő 
seregek öltözetéről.68 A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában levő metszet 
egy példányán látható, hogy amit Eisenhut róla kölcsönözhetett, az a katonai 
viseletre vonatkozik.69 Festményén ugyanis Savoyait nem a páncélos, parókás 
arcképei alapján festette meg, hanem, ahogy a metszeten is látható, katonai ru
hában. Eisenhut azonban későbbi forrásokat is használt: biztosra vehető példá
ul, hogy a kezében megfordult a Graphische Beilagen des Werkes Feldzüge des 
Prinzen Eugen von Savoyen című, 1876-ban Bécsben kiadott teljes áttekintést 
nyújtó képes kiadvány, amelyben többek között az osztrák és a török fegyverzet 
rajzai találthatók.70 Ez a motívumok tárházát jelenthette a festőnek, aki a keleti 
élet viseletei, tárgyai között már otthonosan mozgott. Előképként szolgálhatott 
még Anton Dominik Fernkorn (1813-1878) Savoyai lovasszobra (1865), me
lyet Eisenhut bécsi tartózkodása során láthatott. A festő lakhelyeként 1895-ben 
a Képzőművészeti Társulat téli tárlatának katalógusában a következő cím van 
feltüntetve: „Bécs, Mariahilfestrasse 3“

A festmény előterében szereplő motívumoknak jelképes jelentésük van, al
kalmazásuk a barokk korból ered. A két egymáson fekvő török katona holtteste 
és a csata elhagyott kellékei -  honcs (lófarkas török katonai jelvény), ágyúcső, 
kard -  az előtér bal felének hangsúlyos részlete. A felsorolt tárgyak megfelelnek 
a történeti valóságnak, mert a hadizsákmány egy értékes részét ezek a tárgyak

68 Galavics Géza 1986. 132.
69 Jan van Huchtenburg, A zentai csata 1697-ben, 1720., rézmetszet, 46 x 59 cm, jelezve: 

Huchtenburg Pinxit et excudit. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok.
70 Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Wien, 1876.
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12. Benczúr Gyula: Budavár visszavétele, 1896

képezték,71 azonban az ábrázolt jelenet egy képzőművészeti sztereotípiát kép
visel. A jellemző képfordulat megtalálható már Johann Andrea Pfeffel A zentai 
csata allegóriája a pócsi kegyképpel rézmetszetén (1698), ahol a győztes Niké bal 
kezét a vereséget szimbolizáló janicsár fogoly felé emeli. A janicsár körül lófar
kas zászló, ágyú és török sátor látható.72 A török elleni háborúkban a hadizsák
mány legértékesebb darabjait a török sátrak és zászlók képezték. Savoyai rezi
denciájában, a Belvedere díszterme mennyezetén allegorikus festmény dicsőíti 
Savoyai Jenőt és a Savoyai-házat, s a távolba űzött Gonosz mellett egymásra 
dobált fegyvereiken ott hevernek a megláncolt törökök figurái.73 A toposz lát
ható a XIX. század csataképein is, például a már említett Eduard von Engerth 
dicsőítő festményén, vagy Benczúr Gyula Budavár visszavétele (1896)74 festmé
nyének előterében. Benczúr népszerű alkotásán egy fekvő turbános szerecsen 
Abdurrahman pasán fekszik holtan, mellettük egy összeroncsolt ágyú is látha
tó. A motívumcsoport jelentésének teljes kontextusát Benczúr és Eisenhut mű
vén is az ellenség fekvő holteste felett fehér lovon megjelenő győztes hadvezér 
alakja határozza meg. Benczúr és Eisenhut műve közötti különbség abban az 
általános kompozíciós és tartalmi eltérésben mutatkozik, mely szerint Benczúr

71 Az autentikus hadijelentés szerint, virradatkor a szövetségesek hatalmas zsákmányt 
vehettek számba. Nagy mennyiségű ágyú, lőszer, szekerek, sátor, köztük a szultáné, zászló, 
lófarok, üstdob és nagydob jutott kezükre, és sok más felszerelés, ökör, ló, és teve. A zsák
mány egyik értékes tárgya volt a birodalmi pecsét, melyet a nagyvezér a nyakában hordott. =  
Dudás Gyula, 1885. 60-63; Dudás Gyula, 1896. 313; Hannibal Mörmann 1697. szeptember 
25-én írott jelentéséből a következőt olvashatjuk: „Az elmúlt vasárnap az előbb említett győ
zelem tiszteletére őfelsége a császár és az egész udvar jelenlétében Te Deum Laudamust tar
tottak az itteni Szent István templomban. Ott tűzték fel a győzelem alkalmával megszerzett 
zászlókat, lófarkas és egyéb hadi jelvényeket a Mária-képe mellé.” = Szita László-Gerhard 
Sewann, 1997. 171-172. 228.

72 Szilárdfy Zoltán, 1984. 19. kép.
73 Galavics Géza, 1986. 131.
74 Benczúr Gyula, Budavár visszavétele 1686-ban, 1896., olaj-vászon, 705 x 356 cm, Ma

gyar Nemzeti Galéria.
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nem a csatát, hanem a győztes sereg vezéreit és vitézeit jeleníti meg, tehát műve 
a megdicsőülés-tárgyú képek sorába tartozik.75 Ami viszont a további hason
lóságokat illeti, azok a győztes vezér körül csoportosított szereplőkben követ
hetők nyomon. Benczúrnál Lotharingiai Károly körül többek között Koháry 
János, a bajor választófejedelem Miksa Emanul és Bádeni Lajos őrgróf, Ester
házy János, Savoyai Jenő, Pállfy János szerepel, s előtte lent az álló kiemelkedő 
alak, a sebesült Petneházy Dávid, akit Fra Gábriel Gautieri atya követ diadal
masan magasba tartva a keresztet. Eisenhut festménye kevesebb alakkal ugyan, 
de szintén ezt a megoldást követi. A csata hevében Savoyai jobb oldalán, fekete 
lovon háttal Pálffy János tábornagyot látjuk, ahogy Savoyai felé fordítja tekin
tetét. Ők ketten Banczúr képén is egymás mellett állnak, a bajor választófeje
delem mellett, de csak arcuk látható. Eisenhutnál viszont a festmény főszerep
lőiként egészalakosan, lovakon ülnek. Tőlük a bal képszél felé további lovasok 
csoportja látható. A bal szélső osztrák lovas profilból ábrázolt teste Heinrich 
Reuss szász tábornagy lehet, ő Szegeden belehalt sebébe. „A zentai csatában 
harcoló vitézek közül csakis az ő emlékét őrizte meg a numizmatika” -  írja a 
zombori származású ifj. Frey Imre 1907-ben, és hozzáteszi: „Az érme előlapján 
Reuss balra néző, parókás, páncélos mellképe foglal helyet.”76 Eisenhut festmé
nyén a kép bal szélén levő lovas ugyan nem páncélos, mert arra más előképet 
használt, de arcának profilja dominál. Utalás lehet ez a csatában résztvevő többi 
parancsnokra is.77

Egy alig észrevehető jelenet, ahol egy török katonai méltóságot fognak köz
re, illetve ejtenek rabul, Savoyai és Pálffy lova előtt, a zászló és török lófarkas 
kopja által alkotott háromszögben látható. Ez azt a közelharcot kívánja illuszt
rálni, amely során egy vezír és több pasa, aga, bég és török főtiszt is elesett, 
vagy rabul ejtették őket -  mint például Dzsafer pasát, akit még a csata előtt 
fogtak el.78 A törökök megfutamodását a jobb képszélen hangsúlyos méretű tö
rök hadvezér futó alakja jelzi. Ennek a jellegzetes figurának a sajátossága, hogy 
a sok katonával ellentétben felénk fordítja arcát, illetve a néző felé veszi irányát, 
ami azáltal, hogy a hátat fordító osztrák katonák közvetlen közelében van, még

75 Szvoboda Dománszky Gabriella, 2001.100.
76 Frey Imre, 1907. 9.
77 Eisenhut Dudás Gyula kutatása, illetve a bécsi hadilevéltárból közreadott okmányok 

alapján ismerhette a hadosztályok beosztását és parancsnokait, pl. gróf Heister Szigbert, 
báró Heinrich Truchess altábornagyot, gróf Leopold Herberstein táborszernagyot, Johann 
Franz Gronsfeld altábornagyot, Charles Commercy herceg tábornagyot, Jean-Louis Bussy 
de Rabutint, Heinrich Reuss szász tábornagyot, Guido Starhemberg tábornagyot, Johann 
Andreas Corbelli altábornagyot, Kari Vaudemont altábornagyot, valamint a magyarok kö
zül gróf Pállfy János, gróf Dessewffy István és Deáky Pál ezredes nevét, és a szerbek közül 
Tököli Jován nevét. = Dudás Gyula, 1885.49-53; Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monog
ráfiája, 1896. 305-309.

78 A törökök vesztesége óriási volt; mivel a janicsárok egy része elvérzett a hídfőben, 
vagy menekülés közben a folyóba fulladt, összlétszámúkat a különböző források mintegy
20-30 ezer főre teszik. Köztük volt Elmas Mohamed nagyvezír, Ibrahim pasa, Misirli Oglu, 
az anatóliai helytartó, Fasli pasa adanai kormányzó, Baltadzsi Mohamed, a janicsárok agá
ja, továbbá számos főtiszt. = Dudás Gyula, 1885. 65-66; Bács-Bodrogh vármegye egyetemes 
monográfiája, 1896.314-315.
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nagyobb hatást gyakorol. Sajátossága a festménynek, hogy a felénk futó török 
katona arcán kívül egy mellette megjelenő, tipikusan ázsiai arc látható, és hogy 
e kettőn, valamint az előtérben fekvő két török áldozaton kívül, más arcokkal 
ennyire kifejezően nem találkozunk. A képből kifelé futó figura testhelyzete 
egy ellentétes irányt képvisel mindennel szemben, valamint a lovas katonák és 
az előtérbe helyezett osztrák katonák más-más irányba való elhelyezése a moz
gás koncentráltságával a csata mozgalmasságát, hevét kívánja érzékeltetni.

A festmény történése felett magasodó hadijelvények által közölt informá
ció különállóan is szemlélhető egysége a képnek. Az osztrák és török zászlók 
előfordulása a kompozíció középső részére összpontosul, közvetlenül a Savoyai 
és Pálffy előtti képmezőben. Balról magasan az osztrák zászló kissé jobbra, te
hát előre döntött rúdja és a napfelkeltétől bearanyozott lobogója látható, neki
szegezve a kissé balra döntött lófarkas török honcs, melynek fekete-piros vad 
színösszetétele Pálffy fekete lovával és piros öltözetével teremt feszült színkap
csolatot. Az egymás felé boruló zászló és honcs mintha triumfális kaput alkotna 
Savoyai felemelt kardjának, ugyanakkor a két ellenfél összecsapását szemlélteti. 
Ezek a tárgyak mintha külön csatát vívnának, a csata jelképes megfogalmazását 
képviselik. Savoyai közéjük emelt kardja a csata által vívott győzelmét szimbo
lizálja. Az egymásnak döntött zászló és honcs által keletkezett háromszögben 
halad a festmény nagy átlója is, amelynek tartalmi szempontból vett jelentősé
ge ezzel teljesedik be. Ugyanis az alsó vége üresen van hagyva, és a hatalmas 
kép mérete miatt a néző szemmagasságába helyezve, hogy a szemlélő azon kap
hatja magát, hogy ez az a pont, amely rá vár -  ezen a ponton keresztül látja át 
az egész csatateret egészen a lemenőben levő ragyogó napig. A festő ezzel az 
ünneplő nemzedéket kívánta a történet részesévé tenni. A magyar XIX. századi 
történelmi festészetnek ugyanis -  így Eisenhut alkotásának is -  a régi és az új 
Magyarország között fennálló társadalmi kontinuitás támogatása volt a célja.79

A festmény színvilága szerint a képmező vízszintesen három részre tagol
ható: az alsóban balról a sárga föld, illetve a nagy átló kezdeti pontja, utána az 
iszlám vallás jelképes zöld színe az egyik fekvő török katona öltözetén, majd az 
osztrák katonák magasabbra emelet figuráin a fehér mundérok láthatók. Ez a 
lenti képsáv a néző szemmagasságát érinti, így a jobban kidolgozott viseletek, 
tárgyak részletei még szembetűnőbbek. A középső vízszintes széles sávban kul
minál a csatajelent. Piros és sárga akcentusok élénkítik a sötét, feketével, bar
nával és okkersárgával átitatott részt, melyben csupán Savoyai alakja világos. A 
felső, keskenyebb sávban az ég kékes-szürkés vonala húzódik végig, jobb felén 
lilás, narancssárgás, sárgás színekkel, ami a nyugvó napot jelzi. Ez utóbbi pont 
forrása annak a fényes vonalnak, amely a győzedelmes hadvezér arcán, lovának 
fején és zászlaján folyatódik, s ami által Savoyai alakja hangsúlyos, mint ahogy 
lovának fehérsége is elüt az őt körülvevő sötét résztől. A ló feje fölött az égen 
egy világosabb folt jelenik meg. A felsorolt hangsúlyos jeleneteken kívül a fest
mény többi, a háttérben húzódó részét nem jellemzik világosan körülhatárolt 
formák és színek, hanem az egész egy hömpölygő, füstfelhőkkel eltakart, egy-

79 Cennerné Wilhelmb Gizella, 1981. 54. A történeti festészet 1 8 3 0 -1870-ig terjedő idő
szakára vonatkozó megállapítás érvényes a század utolsó harmadára is.

27



28



13. Eisenhut Ferenc: Zentai csata, 1896
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egy kiélesített mozdulattal, fejfedővel, vagy fegyverrel jelzett egységes háttér. 
Ezzel és néhány más kompozíciós megoldással Eisenhut festménye némileg 
rokonítható Kriesch (1906-Ó1 Kőrösfői Kriesch) Aladár (1863-1920) Dobó Ist
ván megvédi Eger várát a török ellen (1896) festményével, amely Heves megye 
felkérésére készült a millenniumi ünnepségek alkalmából. Kriesch folthatású 
festészeti megoldásai, a háttér elmosódott vonalai és színpreferenciái a fő téma 
dinamikáját hangsúlyozzák.80

Figyelmet érdemel még a Zentai csata aranyozott díszes kerete, amelynek 
alján, a győzelem pálmaágaival közrefogva ez olvasható: „1697. Zenta. sept. 
11.”. A keret felső részében, középen egy hatalmi, vallási és katonai jelvényekből 
álló aranyozott domborműves kompozíció kapott helyet: két pajzs, az egyiken 
a megye védszentje, Pál apostol, a másikon az osztrák és a magyar heraldika; a 
pajzsok között alul egy turbános török korona. A pajzsok két oldalán a haditró
feák láthatóak: török félholdas zászlók, tegez nyilakkal és csatabárdok.81 Habár 
konkrét adatunk nincs róla, biztosak lehetünk, hogy a keretet Eisenhut tervezte
-  ezt támasztja alá 1893-ban írott levele, amelyben közli, hogy Hungária fest
ményéhez a díszkeretet ő maga „stylszerűen hozzátervezte”82

A festmény szereplése és állandó elhelyezése

Eisenhut az elkészült alkotást Münchenből szállította Budapestre a Mű
csarnok millenáris kiállítására 1896 júniusának második felében, s ekkor egy 
újságcikkben hírül adják, hogy festménye „Zemplényi Tivadar Vak Vazw/jával 
váratlanul jelent meg”.83 Zemplényi és Eisenhut festményét, az oszlopcsarnok 
mögött, egy mellékteremben helyezték el, gyér világítás mellett, de ezzel kap
csolatban megjegyzik: „a későn érkezőknek ezzel kellet beérniük”.84 A kiál
lítás ugyanis már május 4-én megnyílt.85 A májusában elkészült Műcsarnok 
új épületében 268 művész 1350 alkotását állították ki.86A Zentai csatán kívül 
Eisenhutnak még hét festménye szerepelt: Gül baba halála, ítélet előtt, Álom, 
Kakasviadal Kairóban, írástudó, Az új favorité, Kegyvesztett.87 Szana, közös ér
kezésük és elhelyezésük miatt is együtt értékelte Zemplényi és Eisenhut törté
nelmi festményét: “A két kép olyan művészektől származik, akik addig más té
ren arattak sikert. Zemplényi Tivadar zsánerképekkel, Eisenhut Ferenc a kelet 
poetikus világának ábrázolásával. Mindkettő Münchenből küldte festményét.

80 Keményfi Róbert, 2008. 520-526.
81 A Zentai csata keretét nagyon ritkán publikálják a festménnyel, kivételt képvisel: A 

Szabad Hét Nap, vajdasági magyar hetilap katolikus falinaptára az 1997-es évre; Ninkov K. 
Olga, 2007-b. 84.

82 Eisenhut Ferenc levele Münchenből 1893. febr. 5. Magyar Nemzeti Galéria Adattára, 
leltári szám 4383/2.

83 Szana Tamás, 1896.
84 A műkiállítás. Budapesti Hirlap, 1896. május 14. 3.
85 Bernáth Mária, 1993. 149.
86 Uo.
87 Ezredévi Országos Kiállítás képes tárgymutatója, 1896; Budapesti Hírlap, 1896. május 14.3.
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Eisenhut előnye Zemplényivel szemben, hogy nem először festett nagy vásznat, 
másrészt Gül baba halála némileg már a történelmi festészet határát súrolta. 
Mindez előiskola volt a Zentai csata című kép készítéséhez. Ezért jó a tárgy 
technikai kivitele, a tömegek beosztása, a központ megteremtése, a távlatok al
kalmazása, a festői hatások kiaknázása. Eisenhut rutinos festő. Újszerű ennél 
a képnél, hogy pátoszt és lendületet kölcsönzött a kompozíciójának.”88 A Bu
dapesti Hírlap a csata lendületes ábrázolására és a hatásos figurákra hívja fel a 
figyelmet: „a harc tetőpontját éri, a fővezér maga is elvesztette már nyugalmát, 
a csata tüze magával ragadja, a döntés előtt állunk, a vezér kinyújtott kardjával 
a döntő rohamra tüzeli katonáit. Igen hatásosak az előtérben a tüzelő tüzé
rek, a porban fetrengő óriási négerek”, és a hibáknak vélt részletek leírásával 
folytatta: „az ellenségből azonban talán túlságosan keveset látunk s a fővezér 
mögötti alakok nem készek.”.89 Akárcsak Benczúr Gyula Budavár visszavéte
le festményének esetében, ahol egy cikkíró sérelmezi, hogy a magyar hősök 
Lotharinigai Károllyal szemben alárendelt szerepben jelennek meg,90 Eisenhut 
Zentai csatájával kapcsolatban is felteszik a kérdést: „Nevezhető-e ez a kép ma
gyar históriai festménynek? Mennyire táplálja a megrendelők és a nézők nem
zeti önérzetét?” Szana Tamás ilyenképpen felvetett kérdéseit negatív kritikával 
folytatja: „Eisenhut Ferenc nem igen törekedett hangsúlyozni a festmény ma
gyar karakterét. A kép központjában levő Savoyai Eugen lovas alakja mellett ott 
van ugyan egy magyar hős, s az összegomolyodott küzdő felek között is föl-föl 
tűnnek a magyar katonák, de azt, hogy a zentai ütközetben Savoyai hadsere
gének a magyar huszárok páratlan hősiessége szerezte meg a diadalt, ez a kép 
ugyan el nem árulja. A kompozíció jellege sokkal internacionálisabb, hogysem 
erősebb táplálékot adhatna hiúságunknak, s emelhetné önérzetünket. A fest
mény nem a magyar vitézség, hanem az elért eredmény dicsőítése. Az előtérben 
domináló osztrák katonák minden kedvünket elveszik attól, hogy a festményen 
a magyar bátorság diadalát keressük. A Zentai ütközet gyakorlott festő kezére 
és színekben gazdag palettára mutató csatakép, de szigorúan véve nem magyar 
históriai festmény.”91 E pár sor is bizonyítja, hogy a millenniumot a „magyar ál
lameszme” propagálására szánták. Az Űj Időkben, BS iniciáléval, Bródy Sándor 
viszont a kép művészi értékeit vonta kétségbe: „Ha szorgalom és kézi ügyesség 
csakugyan oly nagy dolog volna a művészetben, ahogy a professzorok hirdetik, 
ez a két festő (Zemplényi és Eisenhut) igen nagyra vitte volna. A nevük is így 
igen jól hangzik, van becsületük a művészek körében, de az új történeti képe
ik nagyon rosszak.” -  szögezi le a cikkíró, ám Eisenhuttal kapcsolatban mégis 
elismeri: „Eisenhut Ferenc Zentai ütközetében legalább a táj egy-egy részlete 
jó. Bravúrral van festve”. Azt ajánlja mindkét festőnek, menjenek vissza a ki
sebb méretű témákhoz, ott biztos siker vár rájuk.92 Keleti Gusztáv 1898-ban 
megjelent szakmai összegzésében végül úgy vélekedik, hogy Eisenhut a Zentai

88 Szana Tamás, 1896.
89 A műkiállítás. Budapesti Hirlap 1896. május 14. 3.
90 Szvoboda Dománszky Gabriella, 2001.101.
91 Szana Tamás, 1896.
92 BS: Az új műcsarnokban helyezték el Eisenhut Zentai ütközete című történeti képét. Üj 

Idők, II. évf. 27. sz., 1896. június 23. 650.
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csatával a szokottnál több helyszínrajzi, tájképi hűséggel és beható jellemrajzi 
és történelmi részlettanulmányok bizonyítékával, egy „frissiből merítő”, merész 
alkotói, s a régi csatakép sablonoktól független alkotást hozott létre, melyben 
színező mesterfogásokkal rendelkező képessége is kifejezésre jutott.93

A Zentai csata 1897-ben Münchenben a nemzetközi kiállításon szerepelt a 
Glaspalastban,94 ezért csak 1898. február 20-án érkezett Zomborba. A szabad
kai szerkesztőségű Bácskai Hirlap állítása szerint a mű Berlinben is ki volt állít
va,95 a kiállítás katalógusának adatai azonban ezt nem támasztják alá.96 A vár- 
megyeháza nagytermébe február 22-én helyezték el, Telepy Károly festőművész 
vezetésével,97 aki magát a szerzőt helyettesíthette, mert nem említik Eisenhut 
jelenlétét. A művet számos tisztviselő és más jeles vendég jelenlétében leplezték 
le a Zentai csata 200-ik évfordulójára emlékezve. A zombori magyar Bácska 
és német Bácskaer Volksblatt című lapok ekkor állapították meg azt, amit a 
zomboriak a mai napig lelkesen hirdetnek: „A pompás kép igazán érdekes a 
megtekintésre.”98 A festmény elkészülése után tizenhárom évvel, és a festő halá
la után hét évvel, a vármegyét reprezentáló Borovszky Samu szerkesztette vár
megyesorozat részeként, a Bács-Bodrog vármegye művészetéről szóló részben 
Eisenhut Ferencről is megjelent egy életrajzi összefoglalás. Ebben a következőt 
olvashatjuk: „[...] Szülő vármegyéje is hálás volt kitűnő fiához: az ezredév emlé
kére megfestette vele a zentai csatát, mely hatalmas arányú képe a vármegyeház 
dísztermét ékesíti. A jeles művész iránt való kegyelemből, monográfiánk e kö
tetében műlapon mutatjuk be ezt az alkotását.”99 A Zomborról szóló részében 
megállapítják, hogy a Zentai csata elhelyezésének idején a képzőművészet még 
nem vert gyökeret, és „kiválóbb művészeti alkotásokban is szegény” a város. A 
Mátrai Lajos (1850-1906) alkotta Schweidel-siobxon (1905), Eisenhut festmé
nyén és a vármegyeháza arcképcsarnokán kívül mást nem tartanak említésre 
méltónak.100 A második világháború alatt, a kép védelme érdekében, deszka
falat emeltek eléje.101 A háború után a műemlékvédelem intézményes formájá-

93 Keleti Gusztáv, 1898. 25.
94 Kovács Ágnes, 1994. 32.
95 A zentai csata képe. Bácskai Hirlap, II. évf. 30. sz., Szabadka 1898. február 21 .1 .
96 Grosse Berliner Kunstausstellung 1897. Verlag von Rúd. Schuster, Berlin.
97 Bácskaer Volksblatt, 8. sz., Zombor 1898. február 19. 5.
98 A Zentai csatakép. Bácska, XXL 15., Zombor 1898. február 22 .2 ; Bácskaer Volksblatt, 

9. sz., Zombor 1898. február 26. 3.
99 Bács-Bodrog vármegye II. 1909.501.

100 Bács-Bodrog vármegye II. 1909. 233-234. Ez részben igaz, mert a zombori 
képzőművészeti élet első jelentősebb alkotója Steiner Lajos (1855, Sopron -  1937, Zombor) 
volt, aki Zomborban 1882-ben telepedett le. A színház építése folytán kapott megrendelést
20 dekoratív háttér kidolgozására. A színház mennyezetét allegorikus jelenetekkel festette 
ki. Steiner Lajos freskó-, táj- és portréfestő, díszlettervező és címfestő volt, s ez utóbbi volt 
megélhetésének fő forrása. Magániskolája is volt. Ha festészetével nem is adott újat, peda
gógiai munkássága jelentős. Több jelentős zombori festő nála tanulta a festészet és rajz első 
lépéseit, mint pl.: Mály József, Juhász Árpád, Kálmán Péter, Stojan Lazić, Husvéth Lajos, 
Andelko Pašalić, karmelita atya. =  Vasié, Pavle, 1984.152-153

101 Beljanski, Milenko, 1957.
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14. A Vármegyeháza, Zombor

nak létrejöttével védelem alá került az épület,102 és 1951-ben a benne levő kép 
is.103 A Zentai csata festményt az épület szerves részének tekintik, de művészet- 
történeti körökben külön nem foglalkoztak vele -  kivételt képez Maria Marié, 
zombori származású művészettörténész, a belgrádi bölcsésztudományi karon 
írott szemináriumi dolgozata, ami a zombori művelődési folyóiratban jelent 
meg.104 Zombor 1984-ben elkészült monográfiájában Pavle Vasié művészettör
ténész említést tesz arról, hogy a festmény a Vajdaság legnagyobb méretű törté
nelmi festménye.105 „A valamikori vármegyeháza, a mai képviselőtestület épü
lete nagytermében egyéni vagy csoportos látogatás alkalmával megvilágítják, 
és halk Vivaldi vagy Mozart háttérzenével csodálható a kép. Magnetofonsza
lagról magyarul, szerbül, németül és angolul hallhatunk az épület történetéről, 
a képről, alkotójáról, és a zentai csatáról pár mondatot. A helyszínen képeslap 
formájú reprodukció is vásárolható” -  jegyezte fel 1990-ben Balassy Ildikó, a 
zentai levéltár munkatársa.106 Káich Katalin művelődéstörténész a város műve
lődéstörténetéről írott tanulmányában Eisenhut festményével kapcsolatban a 
következőt olvashatjuk: „A megyeház -  mely ma a községi képviselő-testület
nek ad otthont -  első emeleti dísztermét a palánkai születésű Eisenhut Ferenc

102 A valamikori vármegyeháza épületét 1947. augusztus 21-én hozott határozattal he
lyezték védelem alá, majd 1991. december 30-án „kiemelkedő jelentőségű ’ műemlékké nyil
vánították. = 1947. augusztus 21-én hozott 137. számú határozat. Szabadkai Községi Műem
lékvédelmi Intézet adata; Službeni list AP Vojvodine, broj 28., 30. XII 1991.

103 A Zentai csata festményt 1951-ben helyezték védelem alá. A dokumentum iktatószá
ma 1079/25. 9. 1951. és az újvidéki Tartományi Műemlékvédelmi Intézetben található.

104 Marié, Marija, 1983.
105 Vasié, Pavle, 1984. 148.
106 Balassy Ildikó, 1990. október 12. 2.
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zentai csatát megörökítő hatalmas olajfestménye ékesíti, mintegy előre is jelez
ve, hogy a város a festők számára is nyitva tartja kapuit”107

A festmény iránti érdeklődésnek három tényezője -  témája, mérete, szer
zője -  időszakonként váltogatva egymást, a Zentai csatát évtizedeken keresztül 
a Vajdaság egyik legnépszerűbb, a népszerű és tudományos nyomtatványok
ban legtöbbet publikált és emlegetett művévé tette.108 Életművének többi részét 
nem ismerve, sokan nem tudják, hogy a festmény szerzője orientalista műveket 
is festett, mint ahogy a 2007-ben történő kiállítás-sorozatig azt sem tudta már 
senki, hogy a nándorfehérvári csatát is megfestette.

Németh Lajos művészettörténész a német akadémizmus és a barokk remi
niszcenciájának a keveredését látta benne, melynek szelleme, formavilága egy 
túlélt műfaj agóniája volt. A festményt nem az életmű kontextusában vizs
gálták, így nem vehették észre, hogy a festő lemond festészetének érett alkotá
sait jellemző világos színes palettájáról, vagy azokról a fény és színhatásokról, 
amelyeket például az Egy álom (1891) képén alkalmaz, viszont folytatja a Ka
kasviadalon (1894) jól észrevehető törekvéseket, melyek a Zentai csata hátteré
ben jutnak kifejezésre, ahol a folthatású festészeti megoldások és az elmosódott 
vonalak dominálnak. A Benczúr életművét kutató Bellák Gábor művészettör
ténész állítása szerint -  mai távlatból nézve -  Eisenhut festménye sokkal inkább 
Hollósy Simon Zrínyi kirohanása című (1896) kisméretű képével rokonítható. 
Eisenhut festői potenciálja magában rejtette a megújulás lehetőségét, amit ko
rai halála akadályozott meg.110 Véleményünk szerint Eisenhut Ferenc a XIX. 
századi történelmi festészet szabályait követve, a jeles csata egyéni megoldását 
komponálta meg, jól ismerve a történelmi festészet korábbi hagyományait is, 
de az esemény helyszínét és történeti forrásait is. Korábbi, orientalista festésze
tének nyitott és élénk színvilágát itt felváltotta egy festészetét kevésbé jellemző 
sötétebb, és kevésbé árnyalt színskálára, amit a háttér foltszerű ábrázolásával 
kívánt újszerűvé tenni. Az alkotás nem történelmi és nem csataképfestő műve, 
és csakis a millenniumi ünnepségek hívták életre, és a műnek méreteiben és 
képzőművészeti formájában is meg kellett felelnie a vármegye székhelye tekin
télyének.

107 Káich Katalin, 2006. 27-28.
108 Reprodukálva: Műcsarnok, Ezredévi Országos Kiállítás képes tárgymutatója, 1896; 

Müncheni VII. Nemzetközi Kiállítás képes tárgymutatója, 1897; A Magyar Nemzet Történe
te. 1898. 501; Bács-Bodrog vármegye, II, 1909; Müller, A. 1958; Müller-Polyato, A. 1966. 33; 
Neuland, XIX/29, Salzburg, 23. VII 1966; Magyar művészet 1890-1919. II., 1981. 226. kép; 
Vasić, R 1984. 29. kép; Palanka an dér Donau, 1986.1 ,82; Pap, L. 1988.13; Balassy 1 .1990; A 
historizmus művészete Magyarországon, 1993.164. kép; Hét Nap, 111/12, Szabadka, 1996. III. 
21; Zentai csata, megemlékezések, rendezvények, események, Zenta, 1997.19; Pejin A. 1997-B; 
Pejin A. 2001.13; Szabad Hét Nap, vajdasági magyar hetilap katolikus falinaptára az 1997-es 
évre; Lyuk a Zentai csatán, Magyar Szó, 2003. IV. 24, 8; Hrvatska riječ, 153. Subotica, 2 0 .1. 
2006.1; Heti história, Képes Ifjúság, 61/2408. 2006. IX. 6. 16; Ninkov 2007-b. kát. 55.

109 Németh Lajos, 1981. 81.
110 Bellák Gábor Eisenhut születésének 150. évfordulója alkalmából a szabadkai Városi 

Múzeumban rendezett kiállítás megnyitóján elhangzott beszéde, 2007. 01. 18.
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Néhány kisebb méretű festmény (1895-1896)

A Zentai csata festmény tárgyalásánál figyelembe kell venni Eisenhut 1895- 
ben és 1896-ban keletkezett, eddig feltárt más műveit is. Témájuk egymástól 
eltérő. Az életművön belül az önálló tájkép, épület, csendélet és arckép nem 
játszott fontosabb szerepet. A festő megrendelésre, eladásra festhette őket, de a 
művek kisebb mérete és tartalma új hatást kelt életre.

A millenniumi ünnepségeket megelőző nagy előkészületek idején szüle
tett a budapesti Országházat ábrázoló műve. Az épület külső homlokzatáról 
1895 decemberében távolították el az állványzatot.111 Eisenhut opuszában ez az 
egyetlen festmény, melynek fő témája egy épület. A Dunán egy hajót szerkesz
tett a képbe, mint ahogy azt más, hasonló indíttatástól vezetett festő is tette.112

Az újlaki Krstbeier villa (1896), a Csendélet pisztollyal és rézkupával (1896) 
című festmények szintén kisebb méretűek és az életmű legjobb alkotásai közé 
tartoznak. A Csendélet pisztollyal és rézkupával jól komponált orientális tárgy
együttest (jatagán, rézkupa, réztálca, hímzett kendő, piros veretes öv, népi vonós 
hangszer, valamint alul kés, a háttérben piros ornamentális díszítésű szőnyegek) 
tartalmaz, azok anyagszerűsége látványos.113 A háttér aszimmetrikus kettéosz
tása -  a képfelület bal függőleges harmadán egy fekete csík vonul át -  valamint 
a tárgyak elhelyezése 
dinamikát eredményez.
A fekete csíkkal és piros 
szőnyeggel lezárt háttér 
nem hat nyomasztóan, 
mert az előtérben levő 
rézkupán megcsillan a 
fény, és a fehér kendő 
is a sötét hatást hivatott 
enyhíteni úgy, mint a 
kék szőnyeg világosabb 
foltjai. A textilek puha
ságot és melegséget köl
csönöznek a festmény
nek, a dekoratív hatású 
csendélet egészében 
véve meghitt és vidám.
Itt jegyezzük meg, hogy

15. Eisenhut Ferenc: Országháza, 1895

1,1 Sisa József, 2005. 126.
112 Országház a Duna felő l metszet Rauscher Lajos vízfestménye nyomán (1906) = Sisa Jó

zsef, 2005.128. Eisenhut Az Országháza festményének adatai: jelzés jobbra lent: Eisenhut Ferencz 
Bp 1895, Hans Supritz fotódokumentuma, lappang. Reprodukálva = Ninkov 2007-b.

113 A Csendélet pisztollyal és rézkupával festmény adatai: olaj, vászon; 121 x 96 cm, jelzés 
jobbra fönt: Eisenhut F 896, magántulajdon, Nagyházi Galéria fotóarchívuma, Budapest, 
reprodukció: Ninkov 2007-b. kát. 49.
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a festő a millenniumi felvonulást meg
örökítő körkép festése idején, illetve 
hosszabb magyarországi tartózkodása 
során kisebb méretű festmények for
májában tartotta meg kapcsolatát az 
általa művelt, orientális témákkal. Pél
da erre az 1898-ban keletkezett Rabnők 
a fürdőben festménye, ami a tíz évvel 
korábban keletkezett Kegyvesztettek 
művével rokon, és rokon az itt tárgyalt 
csendélettel is. Ezeken az alkotásokon 
a hátteret egy-egy orientális mintázatú 
piros szőnyeggel zárja le.

Nyilvánvaló az 1896 nyarán keletke
zett Az újlaki Krstbeier villa kapcsolata 
Eisenhut korábbi, elszórva jelentkező 
tájkép-alkotásaival.114 Itt elsősorban a 
Vasárnapi Újságban, 1880-ban megje
lent Palánka és Ilok között közlekedő 
gőzkomp és kikötő ábrázolására gondo

lunk, mert amit most itt látunk, az ugyanaz a hely, csak a túlsó part felől meg
közelítve. Az előtérben a Duna iloki része terül el, okkersárga és zöld-borította 
domborulataival, közötte kanyargó utakkal és két építménnyel. A bal oldali 
magaslaton a Szerém vármegyei Újlak várfalait látni és Kapisztrán Szent János 
templomát, jól kirajzolódó tornyával az egyszínű égbolton -  Kapisztrán János, a 
nándorfehérvári diadal hőse, az itteni ferences kolostorban hunyt el 1456-ban. 
A festmény jobb oldalán levő dombon azt a bizonyos „Krstbajer” villát látjuk, 
amelynek a nevét Eisenhut a kép jobb alsó sarkába írta: „Illők Villa Krstbajer”. 
Horvátul írta a kép aljára a villa nevét, de a zászlók, melyek a semleges háttéren 
jól észrevehetők, magyar zászlók, mivel abban az időben Horvátország Ma
gyarország része volt. Az épület nem a tulajdonosáról, hanem az itt álló kereszt 
(krst) szó és állítója vezetéknevének (Beier) összevonásából kapta nevét. Itt vol
tak azok a szőlőskertek, melyek a palánkai németek tulajdonát képezték.115 Jól 
láthatóak a festmény előterében a zöldellő, felparcellázott kertek, hiszen a festő 
egy távolabbi magaslatról jegyezte le a látványt. E tájhoz érzelmileg is kötődött, 
mert az Eisenhut család, több palánkai családhoz hasonlói sónakon járt át

114 Az újlaki Krstbeier villa, olaj, vászon; 24 x 33 cm, jelzés jobbra lent: Eisenhut Ferencz 
Illők Villa Krstbajer 1896. Janus Pannonius Múzeum, Pécs / ltsz. 68256., Kiállítás: 2007 Újvi
dék, kát. 8., reprodukció: Ninkov 2007-b. kát. 50. A jelzetben az 1896-os év szerepel. Az év 
július 6-án írott leveléből értesülünk, hogy abban az időben hazalátogatott Németpalánkára. 
= Eisenhut Ferenc levele Lippich Elekhez Münchenből, 1896. július 6. OSZK, Kézirattár, 
Levelestár. A levél alján: Németpalánka

115 Az adatokat Ružica Černi, az iloki Múzeum történészétől kaptuk. Az épület töb
bé nem létezik. Helytörténeti kutatások híján, több adat nem állt a rendelkezésünkre. Itt 
jegyezzük meg, hogy a szóban levő Eisenhut-festmény ismeretelen volt az iloki Múzeum 
szakemberei számára. = Černi, Ružica-Batorović, Mato, 2003.

16. Eisenhut Ferenc: Csendélet 
pisztollyal és rézkupával, 1896
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megművelni itteni szőlejét.116 Felszabadult könnyedséget érezni a festményen, 
amely a történeti tájkép válfajába is sorolható. A műfaj a magyar várak szám
bevételével, képi dokumentálásával vette kezdetét a század elején fellendülő 
honismereti irodalommal és az utazás, kirándulás divatjával együtt. A magyar- 
országi kulturális folyóiratok a XVIII. század vége óta közölték a magyar várak 
topografikusan hű képeit. Az önkényuralom éveiben a várak a nemzeti ellenál
lás szimbólumaiként kaptak új jelentést. Az utazás javuló körülményei, a hon
ismeret és archeológia iránti érdeklődés szerepet játszott a képes útikönyvek, 
honismereti albumok növekvő kínálatában. A legtöbbet ábrázolt várak egyike 
volt Visegrád, a másik Vajdahunyad vára. A historizmus magatartásában a tör
ténelem szemlélése és „használata” fontosabb a kor új formáinak kidolgozásá
nál. A XVIII. század vége óta a magyar történelmi tájfestészet is a szélesebben 
értelmezett historizmusba tartozik.117 Megállapíthatjuk tehát, hogy Eisenhut 
követte a kor érdeklődését, amikor e tájképét megfestette. Ezt tette 1898-ban is, 
amikor Petőfi költeményeinek illusztrációin láttatta Murány és Salgó várát.118

Itt kanyarodunk el a Szent László üldözőbe veszi a kunt (1897-1898) olaj- 
festményéhez, melynek jelentős részét autentikus tájkép képezi, és ezen a pon
ton vonhatunk párhuzamot Fritz von Uhde (1848-1911) azon bibliai témákat 
prezentáló alkotásaival, melyeken a jelenetek hátteréül „német tájat” válasz
tott. A kritika lelkesen fogadta a vallási témák germanizálsását, nem éreztek 
benne ahistorizmust, hanem a német reneszánsz mestereknek, Dürernek és

17. Eisenhut Ferenc: Az újlaki Krstbeier villa, 1896

116 Fischer Kálmán, palánkai lakos adatközlése, aki gyermekkorát együtt töltötte a festő 
fia, ifj. Eisenhut Fritz gyermekeivel, és ott volt apjuk temetésén is.

117 Keserű Katalin, 1993. 223; Révész Emese, 2005. 117-118.
118 Petőfi Sándor Salgó és Szécsi Mária költeménye. = Petőfi költeményeinek díszes ki

adása, 1900.
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Altdorfernek a gyakorlatát látták megújulni. így nemzeti historizálásnak is 
értelmezhető Uhde újítása. Uhde, aki egyébként rövid ideig Munkácsy tanít
ványa volt, Háromkirályok (1895) festménye a német erdőket jeleníti meg, s 
ezáltal „szinte test- és lélekközelbe hozza a jelenetet”.119 Nos, ezt hasonlóképp 
elmondhatjuk Eisenhut alkotásáról is, hisz a történelmi jelenetet egy olyan őszi 
tájban jelenítette meg, amely természetes hatást kelt, és csak a képből majd 
kirohanó két lovas dekoratív, históriai ábrázolása „rántja” a nézőt a legenda kö
rébe. Eisenhut újlaki és cserhalmi tájképeinek részletei, festésmódjának lazább 
forma- és ecsetkezelése, világosabb színösszetétele, a határozott kontúrvonalak 
feloldása vagy mellőzése előremutat azokra a kis tájképvázlataira, melyeket 
1899-ben fog a Kaukázus hegyvidékén festeni. Bennük fog beteljesülni a festő 
plein air, azaz a kor német terminológiája szerint a „Hellmalerei” festészete.
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MŰVÉSZEK KÖNYVE
I. Kassák Lajos: Új művészek könyvey címlap, 1922



AKTIVISTA PÁRHUZAMOK (1912-1937)
Kubo-expresszionizmusyfuturizmus és konstruktivizmus 

Balázs G. Árpád és Miloš Babić munkásságában

Balázs G. Árpád (1887-1981) és Miloš Babić (1904-1968) életrajza a 20. 
század első évtizedeire tipikus közép-európai művészsorsokat tükröz.1 Mind
ketten az Osztrák-Magyar Monarchiában születtek és formálódtak képzőmű
vésszé, hogy aztán a Monarchia megszűnése, az első világháború, valamint a 
trianoni békeszerződés országhatár-változtatása után egy időre Szabadkán, 
majd Belgrádban telepedjenek le, és aktív képzőművészeti tevékenységet foly
tassanak. Mindeközben az aktivista képzőművészet elveit vallották, kubo- 
expresszionista, futurista és konstruktivista stílusuk a közép-európai avantgárd 
művészeti törekvésekkel volt összhangban, az alkalmazott grafika és a grafika 
területén pedig úttörő szerepet töltöttek be.

Balázs G. Árpád

Balázs G. Árpád Felsőtőkésen született (ma Vysny Klatov), Kassa mellett, 
Szlovákiában -  az akkori Osztrák-Magyar Monarchiában. Gyermekként ke
rült az Újvidék melletti Tiszakálmánfalvára (ma Budiszava), mivel apját oda 
helyezték át tanítani. Itt fejezte be az elemi iskolát, majd Újvidéken a polgárit, 
hogy aztán Baján járjon tanítóképzőbe, ahol rajztanára, Éber Sándor külön fi
gyelmet fordított tehetségére. A tanítóképző harmadik osztályát abbahagyva, 
Pesten beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, de szülei meghiúsították 
tervét, mert a képzőművészeti pályát valószínűleg bizonytalan megélhetési 
forrásnak tekintették. Végül a tanítóképzőben szerzett diplomájával 1907-től 
Temerinben tanít, 1908-ban megnősül, majd 1912-től Péterrévére kerül, ahol 
a háromosztályos iparos és kereskedő iskolában tanít.2 Péterrévén 1912-ben 
szerepet vállal a helység első sajtótermékének, a Péterréve című hetilapnak a 
megindításában, megjelentetésében, és az egyik legkitartóbb munkatársa, fe
lelős szerkesztője marad megszűnéséig.3 A Nagybányai Művésztelepre 1913- 
ban látogat el első alkalommal, amelyet akkor a naturalista stílusú plein-air

1 Denegri, Ješa, 2002. 18.
2 Baranyi Anna felhívja a figyelmet arra, hogy Balázs G. Árpád a Bolyongó paletta című 

önéletrajza (Életjel Miniatűrök 5., 1969. Szabadka) nem minden esetben szolgál pontos ön
életrajzi adatokkal, és újabb hasznos információkat tesz közzé =  Baranyi Anna, 1987.21., 33; 
A továbbiakban Balázs G. Árpád életrajzi adatainak ismertetésekor Baranyi Anna könyvére 
támaszkodunk.

3 A Péterrévenek egy évfolyama látott napvilágot. Megjelenése 1912-höz köthető. = 
Koliger Károly, 1998.
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festészet szellemében Ferenczy Károly, Torma János és Réti István vezetett, 
elutasítva a posztimpresszionizmust, a szecesszionista törekvéseket, a kubiz- 
must és a futurizmust, melynek képviselői mégis helyet kaptak a művésztele
pen.4 1913-ban például itt festett a két forradalmi szellemű alkotó, Boromisza 
Tibor és Galimberti Sándor is -  Boromisza vásznai expresszív-szecessziós ele
meket egyesítettek, Galimberti pedig a kubo-futurizmus szellemében alkotott 
expresszionista képelemekkel.5 Az év decemberében önálló kiállítást rendez
tek, amit Balázs is láthatott. Réti István, a Magyar Képzőművészeti Főiskola 
újonnan kinevezett óraadó tanára Budapestre hívta Balázst, aki így 1913-ban 
újrairatkozott az intézménybe, de tanulmányai ezúttal is meghiúsultak. Most 
nem a szülei, hanem az első világháború lépett közbe: 1914 szeptemberében 
besorozták katonának. Előtte azonban, 1913-ban, olyan jelentős tárlatokat lát
hatott Budapesten, mint a posztimpresszionistáknak a Művészházban meg
rendezett nemzetközi kiállítása, valamint az expresszionisták, kubisták és 
futuristák tárlata. 1914-ben, miután a pécsi katonakórházban felmentették a 
sorkatonai szolgálat alól, újabb két jelentős kiállítást láthatott Pesten: Picasso 
kiállítását, valamint Dénes Valériának és Galimberti Sándornak, a kubizmus 
első magyar képviselőinek a gyűjteményes kiállítását.6 Nagybányát továbbra 
is látogatta (1914-ben, 1916-ban, 1922-ben, 1942-ben),7 ezenkívül Szegeden 
és Kolozsvárott befejezett egy rajztanfolyamot, s visszatért Péterrévére a helyi 
ipariskolába tanítani.

Fennmaradt korai, Nagybányán keletkezett művei között található az első 
tartózkodása alkalmával készült Háttal ülő lány (1913) című ceruzarajza, a 
Nagybányai motívum (1916) című rajza pedig arra vall, hogy 1916-ban is részt 
vett a művésztelep munkájában, és hogy a rajz terén ekkor már az expresszív 
stilizáció útját járta.8 Noha ebben az időben aktív képzőművészeti tevékeny
séget fejtett ki, csupán egy ekkor keletkezett festményét ismerjük: az 1914-ből 
származó Önarcképet.9 Az alkotás a magyar aktivista festészetnek a sajátossá
gait tükrözi, amely kezdeti szakaszában a hagyományos zsánerekre alapozott
-  akt, tájkép, portré, csendélet - , és a baloldali irányultságú német expresz- 
szionizmus hatása alatt állt.10 Ebből eredően Balázs Önarcképe (1914) hason
lóságot mutat Tihanyi Lajos Kassák Lajos-portréjával (1917) és más magyar 
festők aktivista arcképeivel.11 Az enteriőrben frontálisan ábrázolt arc a szem-

4 Mezei Ottó, 1983. 73.
5 Ua.
6 Bajkay Éva, 1996. 346.
7 Réti István, 1954. 330-335; Baranyi Anna, 1987.88. Az 1916. évi nagybányai tartózko

dási adatot a fentebb említett Nagybányai motívum című rajz (1916) alapján állapítjuk meg.
8 A Háttal ülő lány (1913) szignójában Balázs G. jelzi, hogy ez az első vázlata a nagy

bányai művésztelepen. A rajz és a Nagybányai motívum (1916) a szabadkai Városi Múzeum 
gyűjteményében található, valamint a Nagybánya és a vajdaságiak című katalógusban lett 
publikálva, 1996. 109.

9 Balázs G. Árpád önarcképe (1914), olaj, karton, 60 x 40 cm, Városi Múzeum, Szabadka. 
Keletkezésének időpontja a festő szóbeli közlése alapján lett meghatározva.

10 Szabó Júlia, 1981.57.
11 Uitz Béla, Önarckép (1914), Pászk Jenő, Önarckép (1912), Kmetty János, Önarckép 

(1913) =  Szabó Júlia, 1981. IV., V. színes kép, 43-46. fekete-fehér kép.
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2. Balázs G. Árpád: Önarckép, 1914

lélőre szegezi tekintetét. A homlok két ujjal való megtámasztása és a bal oldali 
ablakon keresztül érkező fény hangsúlyossá teszi a festő szempontjából fontos
nak tartott motívumokat, például az alkotó kezet és a gondolatiságot jelképező 
homlokot. A fény nemcsak hogy kiemeli, hanem össze is köti a jelentős iko
nográfiái pontokat: az ablakot, a felemelt kezet, a homlokot és az arc közpon
ti vertikális vonalát, valamint a jobb alsó sarokban elhelyezett szignót. A mű 
színhatásában, kompozíciójában, dinamikájában és tartalmában az aktivista 
festészet akciókészségét érzékelteti. Erre utal a festő öltözete is. A piros mellény 
és a fehér inggallér között látható nyakkendő rendezettségét elnyomja a kék 
munkaköpeny gyűrődő redőzete, s a munkaköpeny a kép egyik legfontosabb, 
ideológiai hovatartozást sugalló eleme. Balázs akciókészségét, intellektuális 
és közösségformáló elhatározását bizonyítja a két évvel korábban, a Péterréve 
című lapban megjelent írása: „Minden lapnak, különösen a társadalmi lapok
nak célja mosni, ostorozni a ferde kinövéseket. E célt akarom én is szolgálni 
akkor, amikor e lap irányítójává leszek -  ám ugyanakkor érzem nehéz, felelős
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ségterhes feladatom súlyát is. Tudom, nagy dolog az, amire vállalkoztam, de 
tekintve, hogy a józanabb elemek, különösen községünk derék polgárai velem 
tartanak, majd segédkezet nyújtanak -  bátran állok a nyilvánosság elé -  ön
zetlenül szolgálni a közérdeket. A kultúra harcosai közé állok, sőt, ahol csak 
lehet, magasan lobogtatom annak zászlóját...”12 Egy visszaemlékezéséből ki
derül, hogy 1918-ban az orosz kommunizmus, illetve Kassák Lajos hatása alatt 
állt: „A gyerekekkel a rajzpapír szélére odatetettem: VPE -  Világ proletárjai, 
egyesüljetek! Fekete orosz ingben jártunk. Ez tizennyolcban volt. Feljártunk 
Pestre. Kassák Lajos nagy előadó volt. Körülvettük Kassákot egy kávéházban, 
és hallgattuk az előadásait. Szóval, nagy volt a lelkesedés a fiatalság között.”13 
Önarcképe is bizonyítja, hogy Balázs ebben a korai szakaszában a baloldali 
eszmék és a kassáki aktivizmus követője volt, amelynek célja az önmagát és a 
világot megváltoztatni képes ember kialakítása.

Az első világháború után, 1920 szeptemberétől Prágában folytatta tanulmányait 
a becsei polgárok jótékonysági akciója révén, dr. Draskóczy Ede ügyvédnek, a vaj
dasági írók és képzőművészek mecénásának a közreműködésével.14 Ez az akció ré
sze volt annak a széles körű társadalmi megmozdulásnak, amelynek későbbi célja 
a szegény sorsú őstehetségek felkutatása és támogatása volt. Ily módon fedezték föl 
és segélyezték Nagyapáti Kukac Pétert (1908-1944) 1923-ban Topolyán, Hangya 
Andrást (1912-1988) 1933-ben Szabadkán, Tóth Józsefet (1916-1936) 1934-ben 
Zentán és B. Szabó Györgyöt (1920-1963) 1935-ben Nagybecskereken.

Balázs G. Árpád kapcsolata Bácskával, elsősorban Becsével, prágai tanulmányai 
alatt sem szakadt meg: 1922-ben elkészíti Lovász Pál Becsén megjelenő versesköte
tének címlapját, az első vajdasági magyar könyvét, amely a trianoni határmódosí
tás után látott napvilágot a Vajdaságban.15 Önálló kiállításokkal mutatkozik be Be
csén (1920,1921,1924), Kanizsán (1921) és Szabadkán (1922), s a vajdasági képző
művészek 1923-ban megalakult egyesületének az alapító és vezetőségi tagjaként az 
egyesület csoportos tárlatain is részt vesz Szabadkán, Topolyán, Kúlán, Apatinban, 
Verbászon és Nagybecskereken. A Vajdasági Képzőművészek Egyesületének egyik 
fontos célja volt a kulturálisan elzárt utódállamok kapcsolatainak kiépítése, vala
mint a közönség és az alkotók közötti kommunikáció kialakítása, művésztelep és 
műterem-komplexus létesítése a topolyai Zichy-parkban, Nagyapáti Kukac Péter 
festő támogatása.16 Az is szándékában volt az egyesületi tagoknak, hogy (Balázs 
G. Árpád, Oláh Sándor, Farkas Béla, Lenkei Jenő közreműködésével) 1923-ban 
Szabadkán közös műtermet nyissanak, majd idővel festő- és grafikai iskolává ala
kítsák, ahol bérmentesen foglalkozhatnak majd a tehetséges szegény kezdőkkel.17

12 Balázs G. Árpád írása megjelent a Péterréve 1912. IX. 15-i számában. Közli: Koliger 
Károly, 1998., 1. szám, 51. oldal.

13 Gulyás Gizella, 1977. 12-38; Baranyi Anna, 1987. 22.
14 Balázs G. Árpád, 1969.16.
15 Lovász Pál, Tisza mentén, Becse, 1922.
16 Az Egyesület rövid története = Gulyás Gizella, 2001. 73-81.
17 Műterem. Hírlap, Szabadka, 1923. április 19. Másnap a Hírlap helyesbítést közöl: nem 

művészeti klubról, hanem egy műpártoló egyesület alakításáról van szó. Szervezésükben 
Szabadkán és vidéken tárlatokat, képsorsolásokat és a művészetet népszerűsítő felolvasáso
kat tartanának.
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Elképzelésük nem valósult meg, mert a várostól sem Szabadkán, sem Palicson nem 
kaptak megfelelő helyiséget.18 Balázs G. Árpád kötődése Szabadkához mégis ebben 
az időben, pontosabban 1922-ben, első itteni önálló tárlatával (Lloyd nagyterme, 
november 6.) és rajzainak a Bácsmegyei Napló bán való megjelenésével kezdődött. 
A szerkesztőség tagjairól és a nyomdászokról -  Dettre Jánosról, Fenyves Ferencről, 
Fenyves Lajosról, Godányi Zoltán gazdasági főnökről, Tóth Menyhért gépszedő
ről, Hirth Aladár szedőről -  készült karikatúrái a lap december 24-ei számában 
jelentek meg.19 A Bácsmegyei Napló c. napilap szerkesztője 1922. május 1-jétől újra 
dr. Fenyvesi Ferenc volt,20 Szabadka sajtótörténetének egyik vezéregyénisége -  ki
vált a világháború utáni másfél évtizedben -, aki a jugoszláviai magyar irodalom 
szárnybontogatása idején demokratikus politikai irányvonalat hirdetett, a szociális 
igazságosság és tolerancia elvét képviselte.21 Csuka Zoltán (1901-1984) irányításá
val több emigráns újságíró kapcsolódott be a szerkesztőség munkájába, mint pél
dául Mikes Flóris költő, kritikus és publicista, aki a Tánácsköztársaság bukása után 
1920-ban Belgrádba menekült, majd 1922-től Újvidéken és Szabadkán a Hírlap,
1924-től a Bácsmegyei Napló és a Szervezett Munkás munkatársaként tevékeny
kedett; vagy Dettre János jogász és publicista, aki 1919. március 27-étől a „pol
gári direktórium” tagja volt, s ezért 1920 elején Szabadkára emigrált.22 Balázs G. 
Árpádnak a szerkesztőség tagjaihoz fűződő kapcsolatáról vall az 1923-ban Dettre 
Jánosról készített arcképe. A baloldali eszmék melletti kiállása tükröződik az 1923. 
évi országos orvoskongresszus alkalmából Szabadkán rendezett kiállítás katalógu
sának általa tervezett címlapján is. A címlap figurális kompozíciója közvetlen ro
konságot mutat Pór Bertalannak a y>Világproletárjai egyesüljetek!” feliratot viselő, 
1919. évi plakátjával.23

Balázs prágai éveinek másik fontos és hosszú távon gyümölcsöző ered
ménye lett a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területéről érkező művész
egyetemistákkal kialakult kapcsolata. A 20-as években ugyanis sokkal több 
délszláv művésznövendék tanult Prágában, mint korábban. Itt járt az akadé
miára Milán Konjović, Marijan Trepše, Milivoj Uzelac, Francé és Tome Kralj, 
Božidar Jakac, Iván Radović, Kosta Hakman, Frano Menegelo, Frano Kršinić,

18 Gulyás Gizella, 2001. 74.
19 Balázs Árpád karikatúrái újraközölve =  Kosztolányi Dezső, 2004., illusztrációk.
20 Dr. Fenyves Ferenc kisebb megszakításokkal 1908-tól volt a lap felelős szerkesztője. 

A szabadkai Bácsmegyei Napló 1903. VI. 16-án indult, 1919. január 17-én betiltották, majd 
újraindult 1920. február 23-án, de 1920 márciusában újra betiltották. A tilalom pár hónap 
múlva, augusztus 24-én szűnt meg, amikortól több szerkesztőt is váltott. = Kolozsi Tibor, 
1979.467; Kosztolányi Dezső a lap külső munkatársa volt 1923 és 1926 között. 1924-től Tud- 
ja-e...?y majd Tere-fere címmel önálló rovatokat vezetett. Itt megjelent írásai gyűjteményes 
kötetben láttak újra napvilágot. =  Kosztolányi Dezső, 2004.

21 Dr. Fenyves (1903-ig Friedmann) Ferenc (Nagyszentmiklós, 1885 -  Szabadka, 1935) 
Makón fejezte be az általános iskolát, Szabadkán érettségizett 1903-ban, Pesten jogot hall
gatott és a Budapesti Naplóy valamint a Borsszem Jankó munkatársa, a szabadkai lapok tu
dósítója volt. 1908-ban vállalta el a Bácsmegyei Napló felelős szerkesztői tisztjét. = Gerold 
László, 2001. 90.

22 Gerold László, 2001., 26., 69., 19.
23 A plakát és a katalógus címlapjának rokonságára Bori Imre mutatott rá = Bori Imre, 

1980, 24. oldal, 55. oldal, illetve az 5-ös kép.
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3. Balázs G. Árpád: Bűnbánat, 1921 4. Balázs G. Árpád: Látomás, 1921

Miha Males. Az akadémián Vlaho Bukovac (1855-1922) horvát festőművész 
segítette őket, aki 1902 és 1922 között a prágai képzőművészeti akadémia ta
nára volt; kedvezményes tandíjat fizettek, a legszegényebbek pedig ingyene
sen tanulhattak.24 Balázs G. Árpád is részt vett a prágai akadémia jugoszláv 
hallgatóinak a Rudolfinumban, 1921 novemberében megrendezett tárlatán.25
1925-ben, tanulmányainak befejeztével itt rendezte meg első önálló grafikai 
kiállítását.26

Egyéni stílusa prágai tanulmányainak az idejében alakult ki, ebben persze 
szerepet játszottak az előtanulmányai is, amelyeket Baján, Pesten és Szege
den, valamint Nagybányán folytatott.27 Prágában August Brömse (1873-1924) 
professzor személyében kiváló mesterre talált. Kitűnt, hogy a grafikához na
gyobb affinitása van, mint bármely más képzőművészeti kifejezésmódhoz. 
Brömsétől alkalma volt elsajátítani többféle grafikai technikát, többek között 
a monotípiát, melynek Jugoszláviában ő lett az első kiemelkedő képviselő
je.28 Az 1921-ből származó, eddig felkutatott művei alapján megállapíthatjuk, 
hogy tartalmi-formai szempontból visszatért a századforduló irányzataihoz, a 
szecesszióhoz és a szimbolizmushoz. A vanitas-szimbólumok, a dekoratív vo
nalvezetés és bizonyos toposzok alkalmazása figyelhető meg ebből az időből

24 Stojanović, Ljiljana, 1987. 69.
25 P. Jugislavische Kunst, Prager Presse, 1921. XI. 25; Božo Lovrić, Jugoslovenska izložba 

u Pragu, Riječ, Zágráb, 1921. XII. 6.
26 Egy magyar festő kiállítása a prágai Rudolfinumban, Prágai Magyar Hírlap, Prága, 

1923. VI. 10.
27 Réti István, 330-335; Baranyi Anna, 1987. 88.
28 Todor Manojlović, Izložbe u Umetničkom paviljonu, Beogradske opštinske novine, 

LV. évf., 1-3. szám, Beograd, január-március, 1937. 154-155; Baranyi Anna, 1987. 23.
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5. Balázs G. Árpád: Brömse iskolája, 1922

származó több művén (pl. a természet, az ember szembesülése az örök érté
kekkel és a múlandósággal, a férfi és a nő viszonya, az éjszaka mint a megisme
rés és a sötét erők ideje). A szimbólumok közül a kígyó és a bagoly a Bűnbánat 
(1921) című grafikáján, a denevér, a csontváz, illetve a kaszás Halál a Látomás 
(1921) címet viselő grafikáján fedezhető fel.29 A temperával és tussal készült

29 A Látomás (1921), magántulajdon, megjelent: Arpad Balaž. slike, grafike, crteži 1920-1970. 
Galerija savremene likovne umetnosti, Növi Sad, 1970.2. kép. A Bűnbánat (1921), a szabadkai Vá
rosi Múzeum tulajdona, megjelent: Balázs G. Árpád, Városi Múzeum, Szabadka 1987.53.
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6. Balázs G. Árpád: Önarckép, 1922

Dolce Far Niente -  Via mortis (1921) című festményén a pánsípon játszó szatír, 
az aranyló pénz és a kaszás Halál jelenik meg.30 Brömse professzor nemcsak 
technikai tekintetben gyakorolt hatást a hallgatóira, arról Balázsnak a Brömse 
iskolája (1922) című karikatúrája tanúskodik.31 A grafikán a kaszával ábrázolt

30 Dolce Far Ninete (Édes semmittevés) -  Via Mortis, 1921., a szabadkai Városi Múzeum 
tulajdona. Katalógusadatok = Baranyi Anna, 1987. katalógusszám 3.

31 Brömse iskolája (1922) a szabadkai Városi Múzeum tulajdona. Katalógusadatok = 
Baranyi Anna, 1987. katalógusszám 6.
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7. Balázs G. Árpád: Absztrakt kompozíció, 1925

Halál hátán, űrbéli magasságokban repül az egyetemi hallgatók társasága, a 
professzor fölébük magasodva hevesen integet, akár egy karmester. Balázs 
lehorgasztott fejjel, virággal a kezében kuporog a szárnyas jármű elején. Ebből 
következtethetünk arra, hogy a professzor szorgalmazta a halál témát, amely 
mind a századforduló Európájában, mind a saját művészetében jelen volt, és a 
háborúval továbbra is időszerű maradt. Brömse a cseh szimbolizmus kiemel
kedő képviselője volt, akinek a század eleji műveire egyértelműen a misztikum 
és a halál nyomta rá bélyegét. Példa erre A leány és a halál (1902) című cik
lusa.32 A vanitas-ikonográfia erőteljes megjelenését Balázs műveiben Baranyi 
Anna művészettörténész a művész magánéletével magyarázza: „Noha termé

32 Az akvatinta technikával készült ciklus részei -  Az elveszett Paradicsom, Tánc, Érke
zem -  a prágai Nemzeti Galériában találhatók. = Urban, G. Ottó, 2006. 260.
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szeténél fogva optimista volt, kész leküzdeni a nehézségeket, Balázst egyszerre 
csak hatalmába keríti az embernek a sorssal szembeni tehetetlensége. Az első 
gyerekének 1910 körül bekövetkezett halála bizonyára újból felrémlett benne 
második gyereke születése alkalmával, úgyhogy legmélyebb és legőszintébb fé
lelmének adott hangot az elmúlástól.” 33 Ezt a feltevést igazolja a Látomás című 
művén az összekuporodó csecsemő alakja denevérek és a kaszás Halál társa
ságában, de felfedezhetők a képen a húszas évek jellemző képzőművészeti ele
mei is, mint pl. a villámszerű vonalakkal felosztott, geometrizált felület. Egyes 
munkáin a futurizmus hatása -  a motívumok megsokszorozása -  érezhető, 
mint például a Tirannuson (1921)34 vagyAzwíca ritmusa (1922)35 című rajzán, 
amelyeken egyébként az expresszionizmus stílusjegyei dominálnak. A kubo- 
expresszionizmus formai elemeit a portréban alkalmazza (Önarcképy 1922, 
FérfiképmáSy 1923, Dettre János arcképe, 1923),36 de a kubo-expresszionizmus 
és a futurizmus egybefonódását figyelhetjük meg az 1925 körül keletkezett 
kitűnő, kisméretű rajzainak sorozatában is. Ezek alapmotívuma az ember és 
a táj (Csendélet, Libapásztorok, Fürdőző lányok I-IL, Stilizált Piéta, Lovasok, 
Absztrakt kompozíció)*7 Lényeges sajátossága az expresszionizmusnak, hogy 
sokszor párhuzamosan alkalmazza a futurizmus, kubizmus, szimbolizmus, 
absztrakt művészet, dadaizmus vagy a szürrealizmus kifejezőeszközeit.38

Balázs G. Árpád akadémiai tanulmányainak idején sem szakította meg a 
magyar művészeti körökkel való kapcsolatát, ezt bizonyítja a nagybányai mű
vésztelep fölkeresése 1922-ben, valamint az ebben az időszakban keletkezett 
alkotásai, amelyek közvetlen kapcsolatba hozhatók az akkor Nagybányán élő 
házaspár, Dömötör Gizella és Mund Hugó expresszionista törekvéseivel. A 
párhuzam nemcsak stiláris, hanem tartalmi egybevágást is mutat. Az első vi
lágháború idején aktualizált bibliai témát Mund szintén 1920 után dolgozta 
fel a Siratok c. képén.39 A nagybányai hegyek előterében megjelenő, kétségbe
esetten gesztikuláló asszonyok misztikus megvilágításba helyezett alakja ro
konságot mutat Balázs 1923-ban keletkezett Piéta című alkotásával, valamint a

33 Baranyi Anna, 1987. 23; Balázs G. Árpád 1908. szeptember 15-én vette feleségül a 
budiszavai Városi Gizellát. 1910 körül fiuk született, de az újszülött hamarosan meghalt. 
1919-ben elvált Városi Gizellától. 1920-ban házasságot kötött Dvorski Margittal. 1921-ben 
Kassabélán született meg fia, Tibor. = Baranyi Anna, 1987. 33.

34 Balázs Tirannusának ez a változata csak a 7 Nap című, szabadkai hetilap 1971. III. 20-i 
publikációja által ismert.

35 Az utca ritmusa (1922) = Bori Imre, 1980. 3. kép, 53. oldal.
36 Az Önarckép (1922) és a Férfiképmás (1923) a szabadkai Városi Múzeum tulajdona, 

Dettre János arcképe (1923) a szegedi Somogyi Könyvtár tulajdona = Baranyi Anna, 1987. 
36., 55., 56; katalógusszám: 7., 8., 9.

37 Csendélet, Libapásztorok, Fürdőző lányok I-II. =  Arpad Balaž, 1970., katalógusadatok: 
10-16; Stilizált Piéta, Lovasok, Absztrakt kompozíció =  Baranyi Anna, 1987. 58; katalógus- 
számok: 17-20.

38 GyöríTy Miklós, 1992. 37-45.
39 Bajkay Éva, 1996. 341.
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8. Balázs G. Árpád: Piéta, 1923

Mózes átveszi a kőtáblát a Sínai-hegyen (1923) című grafikájával, amelyeken a 
mozgás és a fény optikai illúziói jutnak kifejezésre.40

1930-ig a kubo-expresszionizmus szellemében alkot Balázs.41 A konstruk
tivizmus elemeivel ötvözött kubo-futurista jegyek az Ady-versek illusztrálásá
ban jutnak leginkább kifejezésre, vagyis az 1929-ben keletkezett akvarelljein és 
az 1930-ban létrejött litográfiáin.

Tanulmányainak befejeztével 1924-ben Balázs a szabadkai Bácsmegyei 
Napló napilapnál illusztrátorként és karikaturistaként lép munkaviszonyba, és 
családjával Palicson telepszik le. A napilap szerkesztősége a Minerva nyom
dával együtt abban az épületben kapott helyet, ahol jelenleg a szabadkai Vá
rosi Múzeum működik, a főszerkesztő dr. Fenyves Ferenc volt. Balázs végleg 
a társadalmilag angazsált grafikának szenteli magát, amivel kiemelt helyet ér
demel a két háború közötti, elkötelezett, szociális irányultságú jugoszláv mű
vészetben. Szabadkán, 1926-ban, a Minerva nyomda gondozásában megjelenő 
Munka (Le Travail) című linómetszet-mappája az első szociális témájú map
pa Szerbiában.42 A tíz grafikai lap a mindennapi paraszti munka mozzanatait 
ábrázolja: Szántás, Vetés, Kapálás, Aratás, Marokverők, Erdőirtás, Lóúsztatás, 
Szénagyűjtés, Rakodás, Szüret.43 E művek előtanulmányai dr. Grgin moslovinai 
birtokán készültek, stílusukat tekintve a felület kitöltésén, a díszítés felé hajló, 
arányos motívumelosztáson van a hangsúly, s inkább nyugalmat árasztanak e 
képek, mintsem drámai feszültséget. A lapok a szabadkai Népkör dísztermé-

40 A Piéta (1923) és Mózes átveszi a kőtáblát a Sínai-hegyen (1923) = Baranyi Anna,
1987. 57; katalógusszám: 12. 14.

41 Baranyi Anna, 1987. 27. -5
42 Ćetković, Vjekoslav, 1991. 232.
43 A Szántás, Kapálás, Lóúsztatás és Szüret című linómetszetek reprodukcióit lásd: Bori 

Imre, 1980. 17-20. képek; Baranyi Anna, 1987. 6 1 - 64.
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9. Balázs G. Árpád: Felvonulás, 1926

ben, Balázs önálló kiállításán kerültek bemutatásra 1926-ban, csaknem nyolc
van, a munkások élete által inspirált művével egyetemben.44 A kiállítást Cseh 
Károlynak, a bácskai munkásmozgalom kiemelkedő aktivistájának a szerve
zésében meglátogatta egy munkáscsoport. Balázs és Cseh ekkor hosszú távra 
szóló barátságot kötött, s a munkásokkal való találkozás kihatott Balázs máso
dik, A hét napjai (1929) című grafikai mappájának a megszületésére. Ebben a

44 Baranyi Anna, 1987. 26.
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hét minden napja egy-egy jellegzetes munkáskompozícióval van képviselve.45 
A Szervezett Munkás című folyóirat (amely 1923-tól Belgrádban, 1925 és 1929 
között pedig Szabadkán jelent meg)46 követi Balázs alkotói pályáját, s rokon- 
szenwel ír róla.47

Balázs G. Árpád 1927 és 1941 között Belgrád és Szabadka között ingázik. 
1927-től a jugoszláv orientáltságú jobboldali belgrádi napilapnak, a Vremének 
az illusztrátora, 1937-től kezdve pedig expresszív illusztrációival hatást gya
korol a szintén a Vreme kiadásában megjelenő Decije vreme című gyermeklap 
arculatának a kialakítására.48 Egyaránt szerepel mindkét város kiállításain és 
más rendezvényein, műterme azonban a Kolarac Népegyetemen, Belgrádban 
van.49 A szerb fővárosba való távozásáról 1927-ben, a belgrádi újságíróklub
ban megrendezett kiállítása alkalmából a Bácsmegyei Napló a következőket 
írja: „Balázs próbálkozása az első kísérlet arra, hogy magyar festő az ország 
fővárosában kapcsolatot teremtsen beogradi művészeti körökkel és a beogradi 
publikummal. Mindjárt meg kell állapítanom, hogy a mai vajdasági művészet 
méltó reprezentánsra talált Balázsban, ennek a kényes feladatnak az elvégzésé
re. Balázs a legújabb művészeti irányok, elsősorban az expresszionizmus kép
viselője, amelyek ma még csak a közönség aránylag kicsiny, de kétség kívül 
legműveltebb, legértékesebb része számára hozzáférhető.”50 Balázs nagyon rö
vid időn belül megbecsült és népszerű lett Belgrádban, amire bizonyíték Todor 
Manojlovićnak a Művészeti Pavilonban 1931-ben megrendezett, Oblik -kiállí
tás kapcsán elhangzott értékelése: „Balázs ismert és kedvelt grafikusművész, 
a munkások, a külvárosok népének, a szegényeknek a festője”.51 A következő 
évben hozzáfűzi: „Grafikusaink között már néhány éve Balázs G. Árpád foglal
ja el az egyik legjelentősebb helyet. Ritka technikai felkészültségű művész -  a 
grafika szinte minden nemének mestere -  mind eszmeileg, mind tartalmilag, 
mind művészi ízlésében magas szinten áll.”52

45 Bori Imre, 1980. 22-23; Baranyi Anna, 1987. 27; A mappa lapjai közül reprodukálva 
lettek a Hétfő, Kedd, Péntek, Vasárnap = Baranyi Anna, 1987. 69-72.

46 A Szervezett Munkás c. hetilap, a Jugoszláviai Szakszervezeti Tanács Központi Közlö
nye volt, amelyet a magyar munkásság informálása és eszmei nevelése szándékával adtak ki 
Belgrádban 1923-ban. Kétévi szünet után 1925. június 21-én Szabadkán újraindult, utolsó 
száma 1929. január 13-án jelent meg, ezt követően betiltották. S bár a szerkesztő személye 
titok volt, a lapra emlékezők szerint a szerkesztést főleg Haraszti Sándor végezte. Annak el
lenére, hogy a lap fő feladata a munkásság bel- és külpolitikai eligazítása volt, s hogy legtöbb 
írása a vajdasági munkásság életkörülményeiről, helyzetéről szólt, időnként művelődéssel, 
művészettel kapcsolatos írások is megjelentek benne. = Gerold László, 2001. 245-246.

47 Recenzió. Szervezett Munkás, 1927. XII. 11., 6. = Baranyi Anna, 1987. 27.
48 Lakićević Pavićević, Vesna, 1994. 41. 50.
49 Baranyi Anna, 1987. 27.
50 Bertalan József, Balázs Árpád beogradi kiállítása. Bácsmegyei Napló, 1927. március 

29. 6.
51 Todor Manojlović, Izložba „Oblikan u Umetničkom paviljonu u Beogradu.. Letopis 

Matice srpske, CV. évf., 330/3. szám, Növi Sad, 1931.233-237. =  Todor Manojlović, građanin 
sveta,, 2008.

52 Todor Manojlović, Izlozba „Oblika \ Srpski književni glasnik, XXXVII. évf., 6. szám, 
Beograd, 1932. 464-467. = Todor Manojlović, građanin sveta, 2008.
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10. Balázs G. Árpád önálló tárlatának rendezése közben, a zentai Vladica 
Nikolié-tyal, a Cvijeta Zuzorić képtárban 1932-ben

Balázs intenzív kiállító
tevékenységének a kezdete 
1929-re esik. Nagy sikereket 
ér el önálló tárlataival Belg- 
rádban (1929, 1930, 1931, 
1932,1937), Újvidéken (1929, 
1931, 1936, 1938), Szabadkán 
(1931,1934,1935,1936,1939), 
Becsén (1935), Zentán (1935), 
Zomborban (1935), Zágráb
ban (1933),Szkopjéban (1934), 
Ljubljanában (1935) és Szara
jevóban (1938). 1931-ben Mi- 
hailo S. Petrowal és Vladi
mír Filakoviétyal Belgrád- 
ban állít ki, ugyanebben az 
évben Újvidéken Frano Me- 
neghel-Dinčićtyel, 1936-ban 
Szabadkán Hangya András
sal, 1937-ben pedig Belgrád- 
ban Petar Lubardával.53 (37-b. 

, / 7 w kép. szövege: Balázs G. Árpád
11. Balázs G. Árpád: Hétfő (1929) önálló tárlatának rendezése

53 Tárlatlista: Baranyi Anna, 1987.
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közben, a zentai Vladica Nikoliétyal, a Cvijeta Zuzorić képtárban, 1932-ben.) 
Balázs számos színvonalas és jelentős csoportos tárlaton is szerepel, többek 
között az 1926-ban alakult Oblik nevű belgrádi csoporttal, amely a progresszív 
tendenciákat és a párizsi iskola koncepcióját képviselte,54 s tagjai között voltak 
Prágában tanult művészek is.

A monotípia mestereként van jelen a II. jugoszláv tavaszi és a III. jugoszláv 
őszi festészeti és szobrászati kiállításon 1930-ban, csakúgy, mint sok más kol
lektív tárlaton. A jugoszláv grafika egyik megalapítójaként 1934-ben részt vesz 
a Belgrádban megrendezett, első jugoszláv grafikai kiállításon Pavle Vasiótyal 
és Đorđe Popoviétyal, a modern művészi kifejezésmódot követő fiatal művé
szekkel együtt. Todor Manojlović ismét hangsúlyozza, hogy minden grafikai 
technikát magas szinten művel, s hogy koncepciójában modern. (Kapások, 
Szüret, Ady-versek illusztrációja/5 Rastko Petrović véleménye szerint e jelen
tős tárlat kiállítói közül Balázs az egyetlen expresszionista,56 de már nem ő az 
egyetlen, aki szociális témával szerepel, mert ezzel képviseltette magát Mirko 
Kujačić (Halászok, Lány a piacon) és Đorđe Andrejević Kun is (Kosmaj utca, 
Harmonikás, Kéregető).

Balázs G. Árpád Ady-illusztrációi (1929-1930)

Ady verseinek illusztrációi Balázs főművei közé tartoznak, és a vajdasági 
magyar illusztrátorok első jelentős képviselőjévé avatják őt Szenteleky Kor
nél a következő dicsérő szavakat írja róla egy levelében: „...Csak lenne mennél 
több ilyen lelkes értékelője az illusztrációnak.”.57 Az életműnek ezek a fontos 
láncszemei -  a fokozott kiállító-tevékenység időszakában -  egyidejűleg készül
tek A hét napjai (1929) c. grafikai mappával, amelyet különféle technikákkal
-  olaj, pasztell, fametszet -  készült művek előztek meg. A Pihenés (1926), Ku
bikosok (1927), A kapás (1927) című műveket az egyszerűsített, monumentá
lis formák jellemzik és a premier plánban levő alakok.58 Stílusjegyeiben ez a 
ciklus a Balázs akadémiai évei alatt, 1925 körül keletkezett, kisméretű rajzok 
sorozatával, a kubo-expresszionista, futurisztikus művekkel áll kapcsolatban. 
A mappát Pavle Bihali, Balázs belgrádi kiállítása után, a Nova literaturábán az

54 Trifunović, Lazar, 1973. 22-23. Balázs részt vett a csoport kiállításain Belgrádban, 
Szarajevóban, Zágrábban, Budapesten és Szófiában 1931 és 1936 között. = Tárlatlista: 
Baranyi Anna, 1987.

55 Todor Manojlović, Grafička izložba. Srpski književni glasnik, XVI. évf., 4. szám, 
Beograd, 1934. 317-318. = Todor Manojlović, gractanin sveta, 2008.

56 Rastko Petrović, Sudbina gravurepre i posle pronalaska fotografije. Politika, Beograd, 
16. II. 1934.

57 Szenteleky Kornél levele Balázs G. Árpádnak, Palicsfürdőre. A Sztári Szivacon 1930. 
XI. 4-én írt levélben, Szenteleky megemlíti még, hogy írni fog Kuncz Aladárnak, a Helikon 
szerkesztőjének, és kérni fogja, írjanak az albumról, esetleg reprodukáljanak belőle illusztrá
ciókat. = Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927-1933. 1943. 186.

58 A Pihenés (1926) a becsei Városi Múzeum tulajdona, a Kubikosok (1927) 1987-ben a 
kanizsai Községi Szakszervezeti Tanács tulajdonaként van feltüntetve, A kapás (1927) ma
gántulajdon =  Baranyi Anna, 1987. 65., 66., 68; katalógusadatok: 36., 38., 39.
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Szirákv Dénes Sándor

új realizmus kezdeteként értéke
li.59 Abban az évben jelenik meg 
ez a mappa, amikor Zágrábban 
megalakul a Zemlja (Föld) nevű 
csoport, az első jugoszláv szociá
lis beállítottságú művésztársulás. 
Balázs tehát mind Szabadkán, 
mind Belgrádban úttörő szere
pet töltött be az elkötelezett szo
ciális művészet ápolásában.60

A hét napjai és az Ady-illuszt- 
rációk keletkezésének idejében 
Balázs a belgrádi Vreme illuszt
rátora, de a Szabadkán 1928 és 
1931 között megjelenő Képes Va
sárnap című hetilap címlapján is 
többnyire az ő munkája szerepel. 
Illusztrátori tevékenysége azon
ban nemcsak a sajtóra, hanem 
a könyvekre is kiterjedt. Szoros 
kapcsolatban állt Csuka Zoltán 
költő-műfordítóval, aki a Képes 
Vasárnap élén állt a lap első évfo
lyamának közepétől és az újvidéki 
aktivista Út (1922-1925) című fo
lyóirat szerkesztője volt, valamint 

kapcsolatban állt a Bécsbe emigrált Kassák Lajossal.61 Csuka és Balázs 1927-ben 
körbeutazták Vajdaságot, hogy összeállítsák a Vajdasági Galéria című kötetet, 
amelyben 350 személyiség portréja szerepel szóban és képben, nemzeti, ill. vallá
si hovatartozásuktól függetlenül (Minerva, Szabadka). A következő évben Balázs 
elkészíti a vajdasági költők Kéve című antológiájának címlapját, s időközben több 
más kiadványét is,62 pl. Csuka Zoltán Mindent legyűrő fiatalság (Uránia, Újvidék, 
1931) és Sziráki Dénes Minden új a nap alatt (Minerva, Szabadka, 1936) c. verses- 
kötetéét, ami a két háború közötti időszak könyvformálásának, valamint az illuszt
rációs műfaj ápolásának fontos állomása.63

De hogyan került sor arra, hogy Balázs Ady felé forduljon? A magyar mo
dernizmus éllovasa verseinek „roppant kép- és szimbólumgazdagsága szinte

M
a

i n d e n u j 
n a p  a l a t t

v a d. d. k i a d á s

12. Balázs G. Árpád: Sziráky Dénes Sándor 
verseskönyvének fedőlapja, 1936

59 Pavle Bihalji, Povodom slikarske izložbe A. G. Balaza. Nova literatura, Beograd, br. 
1. 1930. január, 27-29. Az idézetet átveszik: Ćosić, Božica, 1969. 29; Duránci, Béla, 1970; 
Denegri, Ješa, 1978. 45; Baranyi Anna, 1987. 28.

60 Duránci, Béla, 1970; Baranji Anna, 1987. 14.
61 Bori Imre, 1982. 98-99.
62 Balázs addig a következő irodalmi művek kiadásaihoz készített címoldalt: Lovász Pál, 

Tisza mentén, Becse, 1922; Gergely Boriska, Mesék, Sztara Kanizsa 1926; Mérő Margit, Az 
élet vendége, Gutenberg, Vei. Bečkerek, 1927. = Ninkov K. Olga, 2003. 9-10.

63 A vajdasági magyar könyvillusztráció fejlődéséről: Ninkov K. Olga, 2003.
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felkínálkozik a festő állványára” -  írta Szenteleky Kornél Balázs Ady-mappá- 
jának előszavában. Ady Endre (1877-1919) sajátos technikával alkotott, ami 
kedvezett a képzőművészeti megjelenítésnek. Egyedi versritmust alkalmaz, a 
szimultán verselés egy sajátos változatát képviseli. Belső ritmus, ismétlések, 
halmozások, puritán versszerkezet és a zökkentés, tagolás jellemzi költeménye
it. Költői opusa témakörökre oszlik, jellegzetes témák és szimbólumrendszerek 
szerint, például: ars poetica, szerelem, látomásos tájköltészet, Magyar Ugar, 
Istenes versek, magyarság -  kuruc tematika, létharc - , a pénz motívuma, halál, 
forradalmi versek és világháborús költészet. A tájképvíziókkal átszőtt versek
ben a szimbolizmus kelléktárát használja: a színeket mint ihletforrást (piros, 
fekete, fehér), a szavak szuggesztív mágiáját, szokatlan, konkrét és absztrakt 
képek kombinációját, zenei crescendót (szóismétléseket). Az önfeltárás és az 
eufemizált Halál kapcsán a dekoráció és a szecesszió elemei is kifejezésre jut
nak. Az expresszionizmus és a szürrealizmus 1912-ben kezd megjelenni verse
iben, majd 1914-től fölerősödik. A háború előtti verseiben a fennálló társadalmi 
állapotok ellen lázad, a szellemi és szociális átalakulást sürgető magyar kortárs 
köztudatot kívánja erősíteni.64 Balázs illusztrátori tevékenységéből kifolyólag 
kapcsolatban állt az Ady-kultuszt képviselő vajdasági magyar irodalmárokkal. 
Nagybecskereken például 1923 és 1925 között Ady Társaság működött,65 de 
Ady költészete nem volt ismeretlen a szerb értelmiségi körök számára sem. 
Todor Manojlovićnak az Adyról írt első esszéje a Matica srpska 1913-as év
könyvében jelent meg.66 Ady költeményeit fordította Veljko Petrović (1906), 
Milán Lazarević (1910), Miloš Crnjanski (1919), Miroslav Krleža (1922), 
Mladen Leskovac (1926-28) és mások.67 Ugyanakkor a kortárs szerb irodalom 
sem volt ismeretlen a magyarok számára -  példa erre a Bácsmegyei Naplónak 
az 1927-ben megjelent ismertetője a modern szerb irodalomról,68 vagy a Ba
zsalikom című délszláv versantológia, amely 1928-ban, Szabadkán, Debreczeni 
József és Szenteleky Kornél szerkesztésében és fordításában látott napvilágot. 
A modern irányzatok szellemében alkotó írók munkásságának szerves része 
lett Balázs avantgárd, technikai tekintetben a tökélyre vitt művészete.

Ady első illusztrátora Nagy Sándor, a szimbolizmus és a szecesszió képvise
lője volt, akinek maga Ady kínálta fel az Új verseket 1906-ban. Majd 1911-ben 
és 1925-ben más technikákat alkalmazva újra illusztrálja Adyt. A legnagyobb 
visszhangra azonban 1928-ban, a budapesti Ernst Múzeumban rendezett ki
állításon találnak a versillusztrációi. A kompozíció mélyéről robbanásszerűen 
előtörő fénycsóvák, energikus vonalvezetés, karakterisztikus spirálgörbék jel
lemzik ezeket a fekete-fehér, ácsceruzával készült rajzokat,69 amelyekről elis
merően nyilatkoznak a magyar képzőművészeti kritika vezéregyéniségei: Lyka

64 Bölöni György, 1966. 431.
65 Káich Katalin, 1978. 36-37.
66 Todor Manojlović, gradanin sveta, 2008.
67 Cindori-Šinković Mária Ady szerb fogadtatását, fordítását gyűjtötte össze a 20. szá

zad elejétől napjainkig = Cindori-Šinković, Marija, 2007. 359-451.
68 Modern szerb irodalom. Bácsmegyei Napló, 1927. XII. 23., 69-71.
69 Gellér Katalin, 2003. 59. 135-136.
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Károly és Elek Artúr is.70 Ady verseit mások is illusztrálták, többek között: 
Kozma Lajos 1908-ban és 1921-ben;71 Jaschik Álmos 1920-ban72 és 1921-ben;73 
Baja Benedek, 1924-ben (Vér és arany-mappa, 12 litográfia);74 Makovsky Stefy 
(a Várás a tavaszkunyhóban c. vers illusztrációja a budapesti Literatura fedő
lapján 1929-ben jelent meg).75

Balázs G. Árpád első Ady-illusztrációi 1929-ben készültek akvarell és tus tech
nikával, ezekből mára csak kilenc áll rendelkezésünkre. A budapesti Petőfi Irodal
mi Múzeum gyűjteményében találhatóak, Temetés a tengeren, Közel a temetőhöz, 
Sötét vizek partján, A halál lovai, Bolond halálos éj, A halál pitvarában, Fáradtan 
biztatjuk egymást, Halál a síneken, Én kifelé megyek címmel.76 Az illusztrációk 
második változata sokszorosítva, grafikai mappa formájában jelent meg 1930- 
ban Nyolc Ady-vers illusztráció címen, Szenteleky Kornél előszavával. Szenteleky 
nagyra értékelte Balázs G. Árpádnak az irodalomhoz kötődő képzőművészeti 
tevékenységét. Az Ady-illusztrációkról így vélekedett: „Balázs Árpád nyugtalan, 
kereső művészete megnyugszik, elmélyül és megnemesül Ady tolmácsolásában. 
Nem keres már új utakat, de a régieket több hittel, nyugodtabb elmélyüléssel járja. 
Művészete tisztább tüzet, érettebb, teljesebb, nemesebb valeurt kap, mint minden 
olyan alkotás, melyet hittel és mélyről fakadó ihlettel csinálunk.”77 A mappában 
levő nyolc litográfia az előző kilencből megismétel hat témát, kivéve a Halál a sí
neken és az Én kifelé megyek című verseket, s nyolcadikként Az örök halál-menet 
kerül bele. A mappa tehát a következő, 1930-ban keletkezett műveket tartalmazza: 
Temetés a tengeren, Közel a temetőhöz, Sötét vizek partján, Bolond halálos éj, Örök 
halálmenet, A halál pitvarában, Fáradtan bíztatjuk egymást.79 (Ez 1977-ben, az új
vidéki Fórum kiadásában újra napvilágot látott, Ady Endre születésének 100 éves 
jubileuma alkalmából, Bori Imre előszavával, Danilo Kiš versfordításaival.79)

70 Lyka Károly, Ceruza-költemények. Huszonöt rajzhoz az Erst Múzeumban. Új Idők, Budapest, 
1928. 2. sz. 461; Elek Artúr, Nagy Sándor Ady-rajzai. Nyugat, Budapest, 1928. október 16.565-566.

71 Ady Endre, Margita élni akar. Amicus, Hornyánszky ny. Budapest, 1921. = Gellér 
Katalin, 1997. 125.

72 Jaschik Álmos, Ady-illusztrációk. Nyugat, Budapest, 1920. 7 -8 . szám; Elek Artúr, 
Jaschik Álmos, Ady-illusztráció. Nyugat, Budapest, 1920. 7 -8 . szám.

73 Ady Endre Válogatot versei. Pallas, Budapest, 1921. =  Gellér Katalin, 1997. 123.
74 Elek Artúr, Tizenkét Ady-litográfia. Nyugat, Budapest 1924 .15-16  szám.
75 Bori Imre, 1980.42.
76 Baranyi Anna, 1987. 28-29; Balázs G. Árpád első monográfia jellegű kiadványának 

készítése közben még nem ismerték az akvarellek lelőhelyét =  Bori Imre, 1980. 40; Az el
veszetnek hitt akvarellek közül 1982-ben kilencet Kende Ferike adott el a Petőfi Irodalmi 
Múzeumnak = Baranyi Anna, 1987. 34.

77 Szenteleky Kornél: Kis konferansz. Balázs Árpád Ady- illusztrációi elé. 1930. október 
havában.

78 Az Ady-illusztráció nyolc grafikai lapja Balázs Tibor ajándékaként került a szabadkai 
Városi Múzeumba.

79 Danilo Kis kiváló Ady-fordító volt. Cindori-Šinković Mária hatalmas bibliográfiá
jában, mely Ady szerb fogadtatását, fordítását gyűjtötte össze a 20. század elejétől napja
inkig, Danilo Kis igen előkelő helyet foglal el. = Ilia Mihály, Danilo Kis magyar író? www. 
barkaonline.hu, 2008. október 27; Danilo Kis Ady fordításai közül még néhány: Krv i zlato 
verseskötet, Ivana Tabaković műmellékleteivel (Fórum, Növi Sad 1962); Na čelu mrtvih 
(Veselin Masleša, Sarajevo, 1978).
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Ady-illusztrációkról szóló legtöbb írás az Adyhoz köthető Nyugat80 ha
sábjain jelent meg, itt közölték Farkas Zoltán képzőművészeti kritikusnak a 
Balázs G. Árpád műveiről készült ismertetőjét is.81 Farkas felfigyel arra, hogy 
Balázs a halál témaköréből választott Ady-verseket. Fentebb már ismertettük, 
hogy a halál mint motívum az akadémiai évek idején is jelen volt Balázs mű
vészetében, és nemcsak személyes élményeiből kifolyólag. A halálesztétika a 
századfordulón a dekadencia, a szimbolizmus és a szecesszió átfedéseiben is 
megtalálható, Adynál szintúgy, akinek első halál-ciklusa 1907-ben jelent meg. 
„Balázs Adynak azokra a verseire rezonált, amelyeket -  Sinkó Ervin és Korvin 
Ottó tanúsága szerint is -  azok szívták magukba és idézték szüntelenül, akik
1919-ben optimistaként forradalmat csináltak Magyarországon” -  írja Bori 
Imre irodalomtörténész.82 Balázs Szabadkán való letelepedése óta kapcsolatban 
állt a Napló és a Szervezett Munkás szerkesztőivel, Haraszti Sándorral, Mikes 
Flórissal, Cseh Károllyal, akik a szociális művészet eszményét képviselték. író
ra, festőre egyaránt vonatkozik követelésük: észrevenni a társadalmi berende
zés visszásságait, a proletariátus helyzetét, együtt érezni a kizsákmányoltakkal, 
és figyelemmel kísérni, ábrázolni sorsukat.83 Az ezzel a körrel való közösségvál
lalása megmutatkozik A hét napjai c. mappájának grafikáin és Ady-illusztráci- 
óin is. Hogy Balázs G. Árpád most újra a halál felé fordul, annak okát Baranyi 
Anna művészettörténész az 1929. január 6-án Sándor király által elrendelt dik
tatúra tényében látja. „Balázs a halál témájú versekben talál ihletet, mintha a 
proletariátus erejébe és lendületébe vetett hite keserű együttérzéssé alakult vol
na át” -  írja.84 Az 1929. január 6-án bekövetkezett diktatúra 1931. szeptember 
3-áig tartott. A király feloszlatta a nemzetgyűlést, betiltotta az összes politikai 
pártot és a szindikátus munkáját, bevezette a cenzúrát, az ország nevét pedig 
Jugoszláv Királyságra változtatta.85 Megváltoztak az irodalmi viszonyok is: a 
Szervezet Munkást a királyi diktatúra elhallgatatta, a Vajdasági írás megszűnt, 
a Magyarországról a Tanácsköztársaság leverése után érkezett írók legtöbbje 
továbbállt innen.86 Dettre Jánost már 1925-ben kiutasították az országból.87 
Haraszti Sándor költőt és kritikust, aki a Napló bán publikált, majd a Szervezet 
Munkást szerkesztette, és kritikái jelentek meg a Vajdasági írásban, valamint 
közreműködött az Út című aktivista lapban, 1929-ben, a királyi diktatúra be
vezetésekor utasították ki.88 Fekete Lajos költőt, aki a Tanácsköztársaság tiszt
jeként román fogságba esett és szabadulása után Jugoszláviába emigrált, ahol 
többek között a Délbácska című lap irodalmi rovatának volt a szerkesztője,

80 Ady versei, esszéi már 1908-ban a Nyugat első számában megjelentek, ennek a lapnak 
élete végéig a munkatársa volt, 1912-től szerkesztője.

81 Farkas Zoltán, Balázs Árpád Ady-illusztrációi. Nyugat, Budapest, 1932. 17. szám. 
Elektromos dokumentum: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00541/16944.htm

82 Bori Imre, 1980.40.
83 Bori Imre, 1980.23.
84 Baranyi Anna, 1987. 28.
85 Petranović, Branko, 1981. 95-111.
86 Bori Imre, 1993. 113.
87 Gerold László, 2001. 69.
88 Gerold László, 2001. 109.
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13. Balázs G. Árpád: A halál lovai, 1930

1929-ben kényszerítették az ország elhagyására.89 Tamás István költő és próza
író, aki a pécsi emigránsokkal érkezett Szabadkára, majd a Bácsmegyei Napló 
munkatársa lett, a 30-as években tért vissza Magyarországra.90 Csuka Zoltánt, 
aki 1921-ben emigrált Jugoszláviába, 1933-ban utasították ki.91 A királyi dik
tatúra idején távoznak a Vajdaságból Somogyi Pál, Debreczeni József és Her-

89 Uo. 89.
90 Uo. 256.
91 Uo. 62.
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cég János is.92 A halál nemcsak a Szervezett Munkás megszűnésében és számos 
aktivista távozásában öltött jelképesen testet, hanem a szó valódi értelmében 
is: Mikes Flóris költő, kritikus és publicista, aki a Tán ácsköztársaság bukása 
után 1920-ban menekült Belgrádba, majd 1922-től Újvidéken és Szabadkán a 
Hírlap, 1924-től a Bácsmegyei Napló és a Szervezett Munkás munkatársaként 
tevékenykedett, gyógyíthatatlan betegségben, 1928 decemberében elhunyt.93 
Szenteleky Kornél Csuka kiutasításának évében hagyta el az élők sorát, de ad
digra már napvilágot láttak Balázs Ady-illusztrációi.

Minden versillusztrációt külön-külön elemezhetünk, most azonban csupán 
egyet veszünk nagyító alá. A halál lovai (1908) című vers a halál allegóriája, 
a halál közelségét fejezi ki. Balázs G. Árpád 1929-ben készült akvarelljén és az
1930-ban keletkezett litográfián ez a közelség a jobb felső sarokból kiinduló, a 
lap közepe, illetve a szemlélő felé kanyarodó és lefelé szélesedő vonallal van ér
zékeltetve. A fehér vonal ugyanis a versbe foglalt holdvilág, a fehér út allegóriá
ja, amelyen „árnyék-lovagok” vágtatnak: „Patkótlanul felénk, felénk / Ügetnek 
a halál-lovak”. A kompozíciót az út függőlegesen két részre osztja, kétoldalt a 
város kockaházai között sehol egy ember, kivéve a kép közepén alulra helye
zett emberfigurát. Hiszen a vers szerint „Az egész város szendereg”, amikor 
„Kengyelt oldanak, megállnak” és „mindig van gazdátlan nyereg. S aki előtt 
megállnak, / Elsápad és nyeregbe száll”. Az új utasért érkező Halált látjuk tehát 
Balázs G. Árpád alkotásán. Az utas a lap alján egy háttal álló, görnyedt, meg- 
csuklott térdű, lehajtott fejű ember -  akár a néző is lehetne - , aki felé az út felső 
pontjából, lovakon, előre nyújtott karú, emberhez hasonló lények vágtatnak. 
Az árnyékország félelmetes, gyertyaláng és holdfény megvilágította hajlatai, a 
„fehér út”, olyanok, mint az alagút, amelyben lehetetlen kitérni a Sors elől. És a 
Sors előtt a megesett, menthetetlen emberi test magánya látható, abban a pilla
natban, amikor az első, gazdátlan paripa elülső árnylábai az ember lábát érin
tik majd. Az illusztráció első változata lírai jellegű, a kékes tónusú, akvarellel 
készült alkotáson Balázs a színhatásra helyezi a hangsúlyt. A második változat, 
grafikai voltánál fogva, drámaibb, ez esetben az expresszív vonallal, valamint a 
kontraszttal és a formák fokozott ritmusával él az alkotó.

Az Ady-mappa valójában folytatása Balázs prágai, a futurizmus elemeivel öt
vözött kubo-expresszionista törekvéseinek. A világos és a sötét effektusok, vala
mint a sajátos modem városi építészeti háttér -  melyben az emberfigura szinte 
elvész -  sokban emlékeztetnek a korabeli expresszionista filmek jeleneteire, fény
effektusaira és architektúrájára (lépcsők, modern, többemeletes tömbházak, gyár
kémények stb.). Ilyeneket lehet látni például Stellán Rye Ház ajtó nélkül (1914), 
Ernst Lubitsch Doktor Caligari (1919) és Fritz Láng Metropolis (1926) című kul
tuszfilmjében, amelyet Szabadkán 1927 áprilisában mutatott be a Lifka mozi.94 Ez 
utóbbi film közvetlen hatása tükröződik Miloš Babić 1926 és 1937 között festett ké
pein, amelyeknek a megismerése közelebb visz bennünket Balázs egyes műveihez,

92 Bőrűmre, 1993. 113.
93 Gerold László, 1993. 190-191.
94 A Metropolis című film reklámja a Bácsmegyei Naplóban jelent meg 1927. április 20- 

án, a 12. oldalon.
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L1FKA MOZI
Vasárnapig 

A jov5 század reginyel 
A filmek filmjei 

Mindkét rész egyszerre I

METROPOLIS
Egy mérnök Alma 2500-lk évről. 
UFA*flÍv» Rendezte FritzLang, 
a *Nlebelungok* rendezője. Sze
mélyek: Mária és a Gépaassony: 
Brigitta Bein* Freder: Froeh- 
Heh, Feltaláló: KJ*liir*ggeii» Az 
örömkertek asszonyai. Munká

sok. A halál« A hét főbűn.
Kaxdota 5 ém fél 9 órakor 

finaepoip 4t 6 éa fél 9 órakor
Eredeti Ketté**!

és fordítva, hiszen a két alkotó azonos 
időben és térben keletkezett képzőmű
vészeti alkotásainak rokonsága több a 
közös idő és tér dimenziójánál.

Miloš Babić tíz festménye 
(1926-1937)

Miloš Babić (1904-1968) festő és 
formatervező Újszegeden született, 
1918 és 1921 között a szegedi ipar- 
művészeti középiskola belsőépítésze
ti szakának növendéke volt. Szüleivel
1921-ben optált a Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyságba. A rokoni szálak 
folytán először Szabadkára került, s 
címkerajzolással és cégtáblafestéssel 
foglalkozott.95 Miután 1923-ban vég
leg Belgrádban telepedett le, figye
lemre méltó modern grafikai dizájnt 
fejlesztett ki. A belgrádi Iparművé
szeti Múzeum művészettörténésze 
szerint Babić reklámgrafikai művei 
modern szenzibilitást tükröznek és 
értékes részei a két háború közötti 
alkalmazott grafikának. Sikerét bi
zonyítja, hogy a legtekintélyesebb 
belgrádi cégek rendeltek reklámokat 

és címkéket tőle.96 Habár Balázs és Babić ugyanabban az időszakban tartóz
kodtak Belgrádban és Szabadkán, Balázs G. Árpáddal ellentétben, Babić kép
zőművészeti tanulmányainak részleteit nem ismerjük,97 ezért alkotásai alapján 
és kapcsolatainak ismeretében próbáljuk rekonstruálni egyéni stílusának ki
alakulását.

A belgrádi Iparművészeti Múzeumban 71, nyomatásban megjelent, általa 
tervezett újsághirdetés, címke és vignetta, valamint 22 reklámhirdetési terv, 1

14. A Metropolis című film reklámja. 
Bácsmegyei Napló, Szabadka,
1927. április 20

95 Az életrajzi adatokat elsőként Gajdos Tibor közli, s nála az optálás dátuma 1922. 
= Gajdos Tibor, 1977. 144; A későbbi publikációk az optálás dátumát 1921-re helyezik. = 
Subotić, Irina 1980. 388; Baranyi Anna, 1984.

96 Popović, Bojana, kézirat.
97 Szelesi Zoltán szegedi művészettörténész 1980-ban így ír Babiéról: „E művészről nem 

tudunk adatokat, mert a korabeli helyi lapok kiállítási rovataiban, illetve a tárlatok kataló
gusaiban neve nem szerepel.” Szelesi közli, hogy a az avantgárd szellemű festő munkásságát 
hasznos lenne Szegeden is bemutatni. =  Szelesi Zoltán, 1980. 178; A tárlatra a szabadkai 
Városi Múzeum rendezésében 1986. november 14-én került sor, a szegedi Móra Ferenc Mú
zeumban.
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faldekorációs terv, 2 plakát és 39 
plakátterv található, közöttük film
plakátok is,98 ami azt bizonyítja, 
hogy Babić követte a filmvetítéseket, 
és hogy nem véletlenül mutatható ki 
a filmművészet hatása alkotásain.
Festményein fontos szerepet ját
szanak a fényhatások. A fényforrás 
egyetlen pontra van redukálva, ami 
olyan, mint a vetítőgép „szeme” 
a besötétített moziteremben. Az 
alulról vagy hátulról megvilágított 
formák monumentális karaktert 
öltenek, de ennél fontosabb a film
művészet tartalmi hatása, amely 
szintén plakátjai alapján mutatható 
ki. Kutatásunk másik forrása a sza
badkai Városi Múzeumnak a Miloš 
Babić 482 alkotásából álló ajándék
gyűjteménye,99 illetve a festő özvegyének, Sarina Babićnak az 1978-ban átadott 
ajándéka. A gyűjtemény Szabadkára kerülésében szerepet játszó Gajdos Tibor 
(1917-1997) 1977-ben megjelent, a két háború közötti szabadkai képzőmű

id. Boris Bilinsky: Metropolis film plakátja, 1927

98 Muzej primenjene umetnosti 1950—2005., 2005. 180; Bojana Popović kézirata.
99 Baranyi Anna, 1984.

15. Miloš Babiá A Sátán álma, részlet, 1936
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vészeti életről szóló könyve első al
kalommal tárgyalja Babić tevékeny
ségét egy művészeti jellegű áttekin
tésben.100

Mostani vizsgálódásunk tárgya 
a tíz különböző méretű olajfest
ményből álló ciklus, amelyet Babić 
Szabadkán festett, feltehetően 1926 
és 1937 között, az 1937. évi párizsi, 
Tudomány és technika címet viselő 
világkiállításra. Nem jutnak el ugyan 
oda a művek, de a közönség láthatta 
őket a szabadkai Városházán 1937. 
február 11. és 17. között, valamint 
a következő hónapban Belgrádban, 
a francia klubban megrendezett ki
állításon. Az Antikrisztus a temp
lomban című festmény kivételével, 
amely a belgrádi Nemzeti Múzeum 
tulajdona,101 valamennyi a szabadkai 
Városi Múzeumban található hagya-

17. Bottlik József: Metropolis film plakátja, ték része. A tíz festmény keletkezését 
1927 és történetét elsőként Irina Subotić

művészettörténész dolgozta fel, 102 
aki szerint a sorozathoz ettől több kép tartozott.103 A meglevő képsor azonban 
így is egy teljes egész. A két legnagyobb méretű alkotás, A Sátán álma (1936) 
és A béke lobogója (1930 körül), ikonográfiáiig nézve ellentétpárok, a ciklus 
elejét és végét képezhetik. A kisebb méretű festmények közül néhány mintha A 
Sátán álmának a nagyított részlete volna. Ennek a monumentális méretű (3,13 
x 2,14 m) alkotásnak, amely egy időben A háború víziója címet is viselte, az 
egész felületét egy hatalmas, a képtér jobb széle felé forduló férfiprofil tölti be,

100 Gajdos Tibor, 1977; Ninkov, K. Olga, 2004. 237; Az ajándékgyűjtemény egy részét 
1981-ben a szabadkai Városi Múzeumban és a belgrádi Nemzeti Múzeumban mutatták be 
a Miloš Babié tíz képe című kiállításon, amelynek kurátora Irina Subotić volt. A szabadkai 
Városi Múzeumban Baranyi Anna rendezésében 1984-ben volt újra látható a gyűjtemény 
egy része = Baranyi Anna, 1984. A kilenc olajkép 1999-ben, májustól augusztusig szerepelt 
a Szabadkai Múzeum időszaki kiállítótermében, a bombázás időszakában. A kiállítást nem 
kísérte katalógus, de ekkor vette kezdetét a festmények ikonográfiái feldolgozása, aminek 
az eredménye első alkalommal 2008-ban került publikálásra. = Ninkov K. Olga, 2008-a. 
139-156; Ninkov K. Olga, 2008-b. 461-470. A Múzeum új épületének átadásától, 2008 áp
rilisától, az állandó jellegű kiállításban, hosszabb időszakra kerültek bemutatásra a Miloš 
Babić festményeit és pasztellképeit, a Városi Múzeum képzőművészeti osztályának ajándék
gyűjteményeit bemutató tárlat keretében.

101 Antihrist u hramu, olaj, vászon, 138 x 95 cm. Reprodukciója megjelent: Subotić, Iri
na, 1980. 10. kép.

102 Subotić, Irina 1980. 388. 391.
103 Subotić, Irina 1980. 395.
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amely több kisebb, tördelt vonalakkal elkülönített mezőből áll. A vörös láng
ban úszó részekben első világháborús jeleneteket látunk -  gyalogos katonákat, 
tengerészeket, ápolónőket, bőrönddel útra kelt családokat - , valamint gyár
kéményeket és felhőkarcolókat. Ott, ahol a fejben a kisagy, illetve az egyen
súlyközpont helyezkedik el, egy alig észrevehető (4,5 cm átmérőjű), két részre
-  pirosra és kékre -  osztott kört veszünk észre, ami a jing-jangra emlékeztet, a 
kozmikus duális rendszer egyensúlynak a szimbólumára. Ebben a kontextus
ban olvashatóvá válik Babić ciklusának valamennyi képe, mivel az ősi jelkép 
a ciklus még két festményén, a Metropolis és a Légi-szárazföldi manőver című 
alkotáson is szerepel, de a kör majd mindegyik képen, különböző nagyságban, 
dominánsan vagy elnyomva, jelen van. A ciklus másik összekötő eleme a jel
legzetes színvilág, amelyben két szín: a vörös és a kék több árnyalata dominál, 
füstfelhős és lángoló színekkel a robbanást idézve. A két ellentétes jelentést 
hordozó szín úgy vonul végig a festményeken, hogy a jing és a jang tökéletes 
egyensúlyától eltérően, többnyire instabil erőviszonyokat teremt. A vörös az 
extrém helyzeteket, a heves érzelmeket és eseményeket jelöli, és a háború pok
lához vagy a munkásokhoz, a forradalomhoz kötődik; a kék nyugalmat áraszt, 
és szabadság érzetét kelti, de a kozmikus tér, a vízió, a látomás színe is -  domi
nánsan a Béke lobogóján van jelen. Tehát a festmények legfontosabb üzenete a 
felborult egyensúlyra és visszaállításának szükségességére vonatkozik, amiben 
kulcsfontosságú szerepe a gépeknek és az embernek van.

Babić ciklusának színvilága rokonságot mutat az 1920-1930-as években 
keletkezett konstruktivista művekkel, így az expresszionizmus felől érkező 
magyar aktivizmus bécsi, kezdeti szakaszával is -  amikor az alkotók vörössel, 
kékkel, élénksárgával festettek. 104 A következőkben a ciklus jelrendszerének, 
ikonográfiájának és tartalmának gyökerét próbáljuk megragadni.

Metropolis

Fritz Láng 1926-ban készült Metropolis című, expresszionista filmjének di
adalmenetét az európai kontinens vetítőtermeiben plakátok sora kísérte végig. 
A berlini Deutsche Kinemathek és a bécsi Österreichische Nationalbibliothek 
a Das UFA-Plakat című kiállításon a filmhez kapcsolódó öt plakátot mutatott 
be, közöttük Boris Bilinsky hatalmas méretű művét, amely a film párizsi be
mutatójára készült.105 A Metropolis pesti vetítését a Bottlik József tervezte pla
kát hirdette (1927), amelyen maximálisan érvényesülnek a filmben domináns 
szerepet játszó fényeffektusok.106 A plakáton profilból egy hajlott hátú óriást lá
tunk, amint felhőkarcolókkal telített, téglavörös színekben úszó várost egyen
súlyoz. A kompozíció tetején, a csupa nagybetűs METROPOLIS felirat mögött 
az emberevő gépet, a Molokot, illetve a filmben előforduló hatalmas óraművet 
véljük felfedezni. A METROPOLIS felirat első „O” betűje mögötti kör köze-

104 Szabó Júlia, 1981.93.
105 Das UFA-Plakat, Filmpremieren 1918 bis 1943. Katalog. Berlin -  Wien, 1998.
106 Bakos Katalin, 2007. 78-79.
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18. Miloš Babić: Metropolis film 
plakátterve, 1930

19. Milos Babiá Ford Autó Fair 
plakátterv

pét a legmagasabb felhőkarcoló tornya érinti, s a belőle eredő két, rézsűt lefelé 
irányuló fénycsík az óramű mutatóira emlékeztet. Ez az óra lehet egyébként 
a Babić festményein előforduló kör egyik kiindulópontja. Babić a Metropolis 
plakáttervén107 nem szerepeltett emberi figurát, a kompozíciót konstruktivis
ta módszerrel oldja meg, úgy, hogy a film címében szereplő betűkből építke
zik. A filmszalag jellegzetes perforációját jeleníti meg a Metropolis szó első, 
felnagyított O betűjében, s ezzel az o betű, mint Bottliknál is, külön szerepet 
kap. Babić az i betű pontjából egy szélesedő, rézsút ereszkedő vonalat rajzol, 
s így az i-ből vetítőgépet konstruál. Megoldásai kapcsolatban állnak a magyar 
konstruktivista plakátművészet törekvéseivel, illetve fő képviselőjének, Kassák 
Lajosnak az „elementáris tipográfiájával.108 Babić ezt a módszert alkalmazza 
a Ford Autó Fair plakáttervén is: a földgömböt fentről a „Ford” felirat fogja 
közre, úgy, hogy a nagy F betű kissé hátradől, és két vízszintes vonala a jobb 
felső sarok felé mered. A Metropolis és a Ford Autó Fair plakátterven látható az 
avantgárd művészet egyik gyakran visszatérő, jelképes témája, a spirális moz-

107 Metropolis, plakátterv; tempera, tus; Iparművészeti Múzeum (Muzej primenjene 
umetnosti), Belgrád, leltári szám: 11324.

108 K. Wagner, Plakatwesen in Ungarn. Plakathandbuch., Albacharys Führer durch das 
Plakatwesen. Berlin, 1928. 107-118: Kassák Lajos, Útban az elementáris tipográfia felé. Ma
gyar Grafika, IX. évf., 1928. május-június, 5-6 . szám, 144-148; Kari Rosner, Das moderne 
Plakat in Ungarn. Gebrauchgraphik, Jg. VI, LXVII (1929, 1930).



gás,109 amely a Légi-szárazföldi manőver című festményen megismétlődik,110 
másrészt a festmény megismétli az F betű jelképes használatát: az F hátradön- 
tésével ágyúcső lett a betűből, amit egy ember az égre irányít. Már a korábbi 
kutatások is rámutattak arra, hogy Babić plakáttervezői munkássága tartalmi 
és formai átfedéseket mutat a ciklus több festményével.

A Metropolis című film tehát nemcsak plakáttervezésre késztette Babićot, 
hanem ez volt a Metropolis és az Éjjel-nappal tartó munka című festményeinek 
ihlető forrása is. A Metropolis (Rakétaállomás)I!1 című festmény megismétli 
a plakát középső kompozíciós csoportját. A betűkből itt gyárkémények let
tek, közöttük a kompozíció szívében egy szimmetrikus, nyílásszerű forma áll, 
amely íves záródású, magas kapura emlékeztet, és mivel már tudjuk, hogy a 
Metropolis c. film ihlette alkotásról van szó, azt is tudni véljük, hogy ez utalás a 
filmben szereplő nyílásra, melyen keresztül az „alvilágiba mennek robotolni 
az emberek. Ez a nyílás az említett Bottlik-plakáton kör alakban megjelenő 
„Moloko”. A Moloko vagy Moloch a kánaánita alvilág istene, amely ember
áldozatokat követelt. A régi héberek szintén istenként tisztelték. A rabbinikus 
források szerint belül üres vasszobrának ökörfeje volt, egyéb testrészei pedig 
az emberéihez hasonlítottak. Az áldozatot a szobor karjaiba tették, s ezek aztán

20. Miloš Babić: Metropolis című 21. Miloš Babié: Légi-szárazföldi
festmény manőver című festmény

109 Passuth Kriszitina, 1998. 96.
110 A kép adatai a színes képek jegyzékében található.
111 A kép adatai a színes képek jegyzékében található.
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22. Részlet Fritz Láng Metropolis című filmjéből, 1926

a tüzes belsejébe vitték.112 A gép, mint Moloch, munkásokkal táplálkozott. A 
film főszereplője, Freder, miközben inkognitóban az elkínzott, elszemélytele
nedett dolgozók munkáját figyeli, tanúja lesz egy szörnyű üzemi balesetnek, 
amit egy kimerült munkás okoz. Az egyik géptorony felrobban, emberi testek 
röpülnek szerteszét, füst és égő törmelék mindenütt. E látvány hatására Freder 
a Moloch szót kiáltja az ég felé, és ugyanebben a pillanatban az égő géptorony 
képére egy gonosz isten arca vetül rá: egy tátongó torok, amelybe a munkások 
rendezett sorokban, fegyelmezetten menetelnek befelé.113

A Metropolis című film megjelenését egy évvel megelőzte az amerikai John 
Dos Passosnak A Nagyváros (Manhattan Transver, 1925) című expresszionis
ta montázsregénye, amelynek tárgya a gigantikus New York. A film legendás 
díszleteit Láng első New York-i látogatásának az élményei ihlették, nem pedig 
az osztrák és a német nagyvárosokban szerzett tapasztalatai,114 a film forgató- 
könyvének alapjául pedig egy' regény, méghozzá a rendező feleségének, Thea 
von Harbounak a Metropolis című műve szolgált.115 Dos Passos regényének 
főhőse egy gyilkos, aki New Yorkba menekül, hogy elbújjon az emberek szeme 
elől a város rengetegében. A koncepcióhoz szükséges technikai újítás a mon
tázs, amellyel az író a rengeteg figura életét, harcát s útját miniatűr jelenetek
be sűrűsíti. A montázs alkalmazása és az embertömeg szerepeltetése jellemző 
Babićnak A Sátán álma és A béke lobogója c. festményeire is. Akár olvashatta

112 Moloch. Palasz nagy lexikona. Elektromos dokumentum: http://mek.oszk. 
hu/00000/00060/htm l/071 /pc007191 .html#2

113 Biro, Matthew, 2006. 33.
114 Dolgenos, Peter, 2006. 94.
1,5 Láng beszámolója szerint a Metropolis ötlete 1924. évi, egyesült állomokbeli útja során, 

a New York-i felhőkarcolókat nézve születetett meg benne. Felesége, Thea von Harbou később 
regényt írt az ötletből, s azt együtt adaptálták forgatókönyvvé. = Rutsky R. L. 2006.60.
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23. Balázs G. Árpád: Vajdasági Galéria, 1927

is a regényt vagy a róla szóló ismertetéseket, hiszen a mű, az Atheneum gon
dozásában, magyarul is napvilágot látott 1928-ban, és a Nyugatban több alka
lommal írtak róla.116 De ugyanúgy hozzáférhetett Thea von Harbou Metropolis 
című regényéhez is, amely magyarul a Tolnai kiadónál jelent meg 1929-ben. 
A szintén expresszionistának indult Alfréd Döblin nagyvárosregénye, a Berlin,, 
Alexanderplatz (1929) is ebben az időszakban került a német olvasók kezébe. 
Érdekes azonban, hogy míg Babić ciklusa több New York ihlette motívumot 
használ fel, addig A béke lobogója egyértelműen Párizsra utal, hisz a ciklust a 
párizsi világkiállításra szánta Miloš Babić. Az utalás az alkotás alsó részében, a 
lágyan hullámzó, vízszintes, világoskék és szürke vonalak között, a montázs- 
szerűen rendszerezett építészeti és technikai vívmányok erdejében, centrális 
helyen szerepel: a felhőkarcolók, gyárak, kémények, vashidak, vasút, hajók 
között középen az Eiffel-tornyot látjuk, a modern vaskonstrukciós építészet 
szimbólumát. Mindezen motívumok fölött pedig a felemelt karokkal diadal
maskodó, stilizált emberfigurák sokasága, ami az embernek a technika feletti 
győzelmét jelképezi. Ez a részlet a ciklus egyik kulcsmotívuma.

Babić konstruktivista metropoliszképe, amely geometrikus és szimbolikus 
jegyeket tükröz, s az Antikrisztus munka közben, a Harcos és a Diktátor című 
festmények kivételével a ciklus minden képének alkotóeleme. Többnyire ké
mények és a modern városi építészet geometrikus, magas tömbházai vannak 
jelen, a házakon kis négyzetek jelölik az ablakok sokaságát. A színek közül a

116 Sinkó Ervin, Amerika regénye. Nyugat, 23. szám, 1928. Elektronikus dokumentum: 
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00456/14227.htm; M. Pogány Béla, Dos Passos: A Nagy
város. Manhattan Transver, Atheneum-kiadás. Nyugat, 21. szám, 1928. Elektronikus doku
mentum: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00454/14170.htm
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24. M iloš Babić: A béke lobogója, 1930

vörös dominál, kivéve A béke lobogóján. Ez utóbbi kép kompozíciós és tartalmi 
tekintetben némiképp párja az Éjjel-nappal tartó munka című festménynek.117 
Mindkét mű epicentrumát egy domináló, hasonló méretű kör, pontosabban 
gömb jelöli. A béke lobogóján ez a Földgömb (átmérője 29 cm), az Éjjel-nappal 
tartó munkán pedig a kép bal felső negyedében magasodó kémények és a jobb 
alsó negyed toronyházai közötti tengelynek a közepét képező „időgép” (átmé
rője 28 cm). Babić ugyanis a Metropolis c. filmből indul ki, amely az emberiség 
technikai és társadalmi jövőképét mutatja be, a két részre: a felső (uralkodó) 
és az alsó (rabszolga) részre osztott világot, amelyet a kapitalista tröszt ural.118 
A ciklus tengelyének tekinthető festmény is, mint a film Metropolisa, vízszin
tesen két részre van osztva, de a középpontjában vöröses árnyalatokkal festett 
nagy gömb körül négy különböző színű, szimbolikus tartalmú rész váltja egy
mást. A másik két negyed kevésbé zsúfolt, így az egységek üres felületekkel 
váltakoznak a gömb körül, ami a rotáció érzését kelti. A forgást érzékeltetik 
a gömb körüli koncentrikus szakadozott vonalak is, akárcsak a negyedrészek 
különböző színelosztása. A hangsúlyos piros színfoltok a kép jobb alsó részét 
élénkké, élővé teszik, jóllehet a visszafogottabb, halványabb vöröses színfelü
letek megjelennek a bal felső részben is a hideg kék-szürke által uralt színkör
nyezetben. A felső részben a gyárakat ábrázoló bal negyedet mintha egy köd- 
függöny borítaná, ami a gyárak által kibocsátott füstre, szennyeződésre utal. A 
következő, jobb felső negyedben az ég tiszta kék, négyféle árnyalatú felhőkkel, 
az ellentétes bal alsó negyed sötét színe pedig az éjszakát érzékelteti. A kom
pozíció közepén levő gömb felületén a vörös sötétebb és világosabb árnyalatai 
uralkodnak, hogy a bal felső részében megjelenjen egy világoskék apró tégla
lap mint a világosság jele és mint a jing-jang szimbólumhoz hasonló jelzése 
annak, hogy minden egész két felében megtalálható a másik fél része -  ebben 
az esetben nem egyenlő elosztásban. Az eltolódott egyensúlyt a filmben az em
ber nagyságú óra és a tízórás munkaidő hangsúlyos szerepe tudatosítja: az óra 
mutatóin, mint egy feszületen, roskadozva, a főszereplő a következőt mondja:

117 A kép adatai a színes képek jegyzékében található.
118 Petrić, Vladimír, 1970. 195.
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„Fogalmam sem volt arról, hogy ennyi gyötrelem férhet tíz órába”.119 Ez a jele
net lehetett Babić egyik ihlető forrása az Éjjel-nappal tartó munka megalkotá
sakor, és ez késztethette a kör motívum kiemelt használatára.

A torok -  vagy torokszerű nyílás -  felé rendezetten menetelő embertömeg
-  vagy csak egy ember -  motívuma jelen van Balázs G. Árpád néhány korabeli 
művén is. Példa erre az a két színes alkotása, amely egy téma két variánsa. A 
két, rajzzal kombinált festmény 1934-ben keletkezett, s a művész magánéleté
ről vall. Az egyik variánson az ipari nagyváros jellegzetes architektúrája, a má
sikon a Molochnak az egyéni interpretációja jelenik meg, női akttal. A lépcsőn 
a szerelme felé haladó, pirosba öltözött ember maga a művész, az egyik variáns 
bal oldalán a gyerekek és az anyjuk, a jobb oldalán a művész cselekedetét kri
tizáló asszonyok vannak ábrázolva.120 Ezek a művek bizonyítják, hogy Balázs 
G. Árpád ismerte a Metropolis című filmet, mert használja annak bizonyos 
elemeit, de sajátos, a film tartalmától eltérő jelentéssel ruházza fel őket. Ilyen 
jelentésbeli változást tükröz a Vajdasági Galéria című könyv címlapja is, amely 
a film szabadkai bemutatójával azonos évben (1927-ben) készült. A gótikus, 
sötét nyílás egy nyeregtetős, Galéria feliratú építményen van elhelyezve, rajta 
stilizált emberfigurák tömege vonul a házba, jelképesen a Vajdasági Galéria c. 
könyvbe. A hangsúlyosan szimmetrikus kompozíció két oldalán lombos fasor 
áll, középen pedig egy-egy alacsony, falszerű motívum szegélyezi az utat, ami 
által egy nyílhegyre emlékeztető formának a csúcsában találjuk az embercso
portot. Balázs itt részben a konstruktivizmus szellemében alkot, de a fák és az 
emberi figurák multiplikációja jellegzetes futurista megoldás.

Belgrádi korszakában olyan festménye is akad Babićnak, amely F. Láng 
metropolis-víziójához hasonlóan, az eredeti jellegétől elrugaszkodott város
képet mutat. Egy ilyen mű reprodukciója 1937 decemberében látott napvilá
got a Beogradske opštinske novine (Belgrádi Községi Újság) címoldalán.121 Az 
előtérben építők tömege, a háttérben magas épületek sokasága. E kép sokkal 
inkább elbeszélő és realisztikus jellegű, mint a valamivel korábban keletkezett, 
a nagyváros motívumát ugyancsak tartalmazó következő művei: Ady Endre A 
halál lovai versének illusztrációja (1929, 1930) és Csuka Zoltán Őszi asszony
örvényben című versének illusztrációja, amely 1931-ben a Mindent legyűrő f i 
atalság verseskötethez készült.122 Ez utóbbi előszavát Szenteleky Kornél írta, a 
borítólap fotómontázsát Kapista Simon szabadkai fényképész készítette, ami 
szintén a Kassákkal való szellemi rokonságot mutatja. (Kassák konstruktivista 
alapon vezette be a magyar művészetbe az újnak számító műfajt: a fotómon
tázst.123) Balázs 1933 és 1941 között reprodukált, Belgrádról készült képso-

1,9 Biro, Matthew, 2006. 34.
120 Balázs Aranka adatközlése szerint a Meseillusztrációi és variánsát Balázs G. Árpád ak

kor készítette, amikor elhatározta, hogy új életet kezd harmadik feleségével, Klobucsárevity 
Valériával. Részint optimistán tekintett a jövőbe, részint nagy fájdalmat érzett fiai miatt, 
akiket anyjuk gondjára bízott. Ezek az ellentmondó érzések arra késztették, hogy meseszerű 
képet alkosson, melyen jelképek révén fejezi ki érzelmeit. = Baranyi Anna, 1987. 31., 34.

121 Beogradske opštinske novine, 12. szám, Beograd, 1937. december.
122 Csuka Zoltán, Mindent legyűrő fiatalság. Urania, Újvidék, 1931.
123 Beke László, 2002. 319.

73



25. Jelenet a Metropolis című filmből, 1926

rozatáról Todor Manojlović azonban megjegyzi, hogy Balázs alkotásainak a 
jelentősége a város történetének és fejlődésének a dokumentálásában rejlik, 
amire (felvételek készítésére és azok megfestésére) mindaddig nem fordítottak 
gondot. „Balázsnak az a szerencsés ötlete támadt, hogy kitöltse a fehér folto
kat” -  írja.124 A Háború és a Gép mellett a Város mitizálása jellemző ugyanis az 
expresszionistákra. Balázs tehát a kor és az expresszionista művészet szellemé
ben jár el, amikor megfesti a belgrádi városrészeket, de illusztrálás közben és 
más művein is követi ezt az ikonográfiái toposzt, amely nemcsak a képzőmű
vészetben és filmművészetben, hanem a kor irodalmában is jelen volt, akárcsak 
a montázs technikája is.

124 Todor Manojlović, Izlozbe krajem 1937. Umetnički pregled, I. évf., 4. szám, Beograd, 
1938. 124-126. = Todor Manójlović..., 2008. E témakörben jön létre a Jatagan mala elneve
zésű mappája is (1932-ben, 1934-ben), amelyben a legszegényebb negyednek állít emléket. 
= Baranji, Anna, 1987, 15; Ćetković, V. 1991, 238. Mai szemszögből nézve, a Jatagan mala 
grafikai lapjairól a szakemberek megjegyzik: „Balázs az e témával foglalkozó kortársaihoz 
képest agresszív, manifesztumszerű agitáció nélkül, pedáns részletekkel, a társadalom pe
remére szorultak életének szuggesztív ábrázolását adja, és egy szegénynegyedekkel övezett 
nagyváros köznépi miliőjének krónikáját rajzolja meg” = Čupić, Simonida, 2008. 55.
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Háború

Babić ciklusában az aktuális tar
talmakat felvonultató festmények egy 
része a háborúról és annak következ
ményeiről szól. A téma A Sátán álma, 
az Antikrisztus munka közben, Pilóták, 
Légi-szárazföldi manőver, Harcos és a 
Diktátor című festményeken jut erő
teljesen kifejezésre. A képek egyik fő 
elemét, a robbanás motívumát viszont 
nemcsak a felsorolt műveken, hanem 
a Metropolis (Rakétaállomás) című 
alkotáson is megtaláljuk. A festmény 
füstfelhős kék hátterét fentről egy erős, 
villámszerű felület vágja át, ami leeresz
kedik a mértani formákból konstruált 
gyárakra, emeletes házakra és a kis (3,7 
cm-es) körre amely, mint a jing-jang, 
ketté van osztva, s piros és kék színből 
áll. Nem lehet tudni, hogy a kört érte-e 
találat, vagy valamilyen energiaforrást 
képvisel, amely beleolvad, mint egy 
mellékfolyó, a szélesedő áramvonalba. 
Ennek a robbanásnak a kiváltó oka vi
szont nem háborús esemény, hanem a 
Metropolis film egyik jelenete, amely 
üzemi balesetet mutat be: az egyik 
géptorony felrobbanását. Habár a film 
fekete-fehér, Babić élethű színekkel 
érzékelteti a robbanást. Ez a festmény 
mutat rá arra, hogy a cikluson belül a 
destrukció két formája van jelen, de 
mindkettő kiváltó oka az ember irányí
totta gép. Arra a kérdésre, hogy ilyen
kor az embert ki vagy mi vezérli, Babić 
az Antikrisztus munka közben c. fest
ményével125 ad választ. Az Antikrisztus 
az, akit két emberi profillal ábrázol: az 
egyiket mértani formákból alkotta meg, 
fekete, piros és kék téglalapok ritmikus 
váltakozásából; nyitott, félkör alakú 
szájból párhuzamos egyenes vonalak 
rajzolódnak ki a sötét háttéren. A má-

123 A kép adatai a színes képek jegyzékébe

27. Balázs G. Árpád: 
Őszi asszonyörvényben, 1931

található.

26. Balázs G. Árpád: Belgrád építése,
1937
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sik az első mögött sötét, majdnem 
fekete, arctalan, hatalmas teremt
mény sziluettjeként jelenik meg. A 
képet úgy is felfoghatjuk, mint egy 
robotszerű lény profilját, amelynek 
különböző síkjai, különböző ösz- 
szetevői láthatók külön-külön. A 
szerkesztett, gépies, emberidegen 
fej mögött, a hosszú hajra asszociá
ló hullámos vonalak emberszerűbbé 
teszik a rideg „Antikrisztus” lényét. 
A női robot a Metropolis c. filmben 
a szereplőnő robotszerű mása, aki
nek negatív szerepköre megegyezik 
Babić festményének üzenetével. A 
képtér jobb felső részében levő kis 
(3 cm átmérőjű) piros kör mérete 
kontrasztban van a domináns nagy 
formákkal, és az emberi szférán kí

vüliség érzését kelti. A mű címe utal a XIX. század második felében és a 
századforduló idején felelevenített, az Antikrisztus eljövetelével kapcso
latos gondolatkörre is. Több filozófiai és szépirodalmi mű is foglalkozik 
ezekkel a kérdésekkel, mint például F. Nietzsche Az Antikrisztus. Átok a 
kereszténységre (1888); Selma Lagerlöf Az Antikrisztus csodái (1897) vagy 
Vlagyimir Szolovjov Az Antikrisztus története (Három beszélgetés 1899- 
1900) című műve. Adynak Az Anti-Krisztus útja című verse először 1909- 
ben a Nyugatban jelent meg, Lagerlöf regényére pedig utalást találunk egy 
későbbi cikkében: Emlékezés Millerand miniszterre (1915).126 Babić 1921-ig 
Szegeden, majd később Szabadkán vagy Belgrádban is, az irodalom által 
ismerhette meg a témát, de más forrásokra is támaszkodhatott, például az
1920-as években Belgrádban erősödő antropozófiai mozgalom fórumaként, 
1931 és 1940 között, Upoznaj sebe (Ismerd meg önmagadat) címen megje
lenő folyóiratra. Az Antikrisztus munka közben  és a belgrádi múzeumban 
levő Antikrisztus a templomban  című alkotások alátámasztják a feltevést, 
hogy a festő ismerte az Antikrisztus fogalomkörét és a felsorolt kiadványok 
valamelyikét.

A Diktátor (1936) című festmény127 már egy valóságos, emberi formájú férfi
profilt ábrázol. A férfi hátán fegyver van, amelynek csöve az ég felé mered. Az arc 
mosolyog, a szemgödrök azonban üresek A kép középpontja a sötét horizontnak 
az a része, amely a profil torkánál helyezkedik el. Az ábrázolt motívum A Sátán 
álma és az Antikrisztus munka közben című művekkel hozza összefüggésbe a fest
ményt, valamint a Harcos című képpel,128 amelyen szintén profilból, teljes figurá

126 Ady Endre, Az Anti-Krisztus útja. Elektromos dokumentum: http://vmek.oszk. 
hu/05900/05989/html/aa6.htm#j 163

127 A kép adatai a színes képek jegyzékében található.
128 A kép adatai a színes képek jegyzékében található.

28. Miloš Babiá Antikrisztus munka közben
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val ábrázolt férfit láthatunk.
A fekvő téglalap alakú kép 
felületét szinte teljes mérték
ben a harcos ábrázolása tölti 
ki. A férfi lendületes, nagy 
lépésekkel halad előre, s tes
tének átlója a kompozíció 
fő tengelyét alkotja. Ezt az 
átlós vonalat hangsúlyozza a 
puska, amelyet két kezében 
tart. A szilánkszerű formák
kal, töredezett vonalakkal 
jelölt, a láng minden színé
ben megjelenő színrobbanás 
epicentruma a Harcos figu
rájának térdénél található. A 
Diktátor figurája és annak háttere is ilyen sarkos, hegyes mértani formákból áll 
össze.

A Harcos című festmény a legközvetlenebbül mutatja az olasz futurizmus- 
nak az egész ciklusban érezhető hatását, ez a mű Umberto Boccioni 1913-ban 
keletkezett, A kontinuitás egyedi form ái a térben című szobrával vonható pár
huzamba. A szobor a Ma folyóirat címoldalán is megjelent, 1918-ban Bécsben, 
és Babić innen is ismerhette a jellegzetes 
figurális megoldást. A ciklus a futurizmus 
hagyományát követi azzal a megszorítás
sal, hogy megválik a harmadik dimenzi
ótól, a dinamika érdekében interferált 
síkok segítségével részekre osztja a teret, 
multiplikálja, egymással átszövi a mozgó 
motívumokat, miközben a főszerepet a 
formának és a vonalnak adja.

A Pilóták című alkotás129 a ciklus leg
kisebb, de egyik legfontosabb része, mert 
nemcsak a háború legújabb destruktív, 
halált okozó eszközére mutat rá, hanem 
egyben konkrét utalás is a francia repülő- 
gépgyártásra. Mint tudjuk, Babić a képsoro
zatot a párizsi világkiállításra szánta, feltéte
lezhetően tudta, hogy a repülőgyártásában 
Franciaország messze felülmúlta Angliát, 30. Umberto Boccioni: A kontinuitás 
Németországot és Oroszországot.130 A két- egyedi formái a térben, 1913

129 Pilóták, 45 x 57,5 cm, Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-595. Az 1984-ben 
megjelent katalógusban véletlenül fordítva jelent meg, az 1980-ból származó tanulmányban 
pedig Antihrist u hramu téves címmel).

130 Franciaországban 1913-ban 20 repülőgépgyár volt, míg Angliában csak 9, Németor
szágban 16, Oroszországban 7. = Vojna enciklopedija, 1958 .1. kötet, 405.

29. Miloš Babiá Harcos
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31. Baranyi Károly Ikarosz című szobra Zimonyban

üléses bombázógép az akkori idők leggyorsabb repülője volt,131 s Babić mértani 
formákból összeállított kompozíciójának a közepén is ilyen kétüléses repülőal
kalmatosságot látunk, két pilótával és nyitott kabinnal. (Az első világháború harci 
gépei között volt ilyen.) Első pillantásra úgy tűnik, mintha a formák teljes destruk
ciója uralkodna a képen. A legvilágosabb rész, az explózió epicentruma, a pilóták 
mögött található, ami arra utal, hogy ők is lehetnek a robbanás okozói vagy ép
penséggel a célpontjai. A Légi-szárazföldi manőver c. festményen ezt még inkább 
tudatosítja a festő, mert a kép alsó fele ipari tájat ábrázol, amit több párhuzamos 
vízszintes vonallal jelöl, s a kémények mellett kisebb ferde vonalakkal, az ég felé 
irányuló ágyúcsöveket jelenít meg, akárcsak a képtér közepén levő platformon is. 
A Pilóták című festmény aktuális tematikus egységet képez az 1920-1930-as évek 
művészetében megjelenő, repülőgépet, pilótát vagy Ikaroszt ábrázoló alkotások
kal, mint amilyen például Vasa Pomorisacnak a belgrádi Aeroklub hallja számára 
1932-ben készített vitrázsrajza132 vagy Baranyi Károlynak az 1938-ban készült Ika
rosz című szobra, amely ma is Zimony főutcáján, a valamikori Repülőotthon épü
letének homlokzatán látható.133 Habár a Wright fivérek repülője első alkalommal 
1903-ban emelkedett a magasba, a repülők az első világháborút megelőző években 
és a háború idején fejlődtek sokat. A két világháború közötti időszak volt a repülés

131 Vojna enciklopedija, 1958 .1. kötet, 404-439.
132 Vasa Pomorišac vitrázsvázlata megjelent: Muzej primenjene umetnosti 1950-2005, 

2005. 191.
133 Baranyi Károly még a maga önéletrajzának is az Ikarosz szárnyán címet adta. Lásd: 

Baranyi Károly, Ikarosz szárnyán. Életjel Miniatűrök 11., Szabadka, 1970.
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hőskora.134 Babić, aki átélte az első világháborút és tudatában volt a közelgő világ
égésnek, a repülőknek a destruktív, életkioltó tulajdonságára hívja fel a figyelmet, 
mert csakúgy, mint Fritz Láng a filmjében, abból a feltételezésből indul ki, hogy 
a katasztrófa állandóan fenyeget, s a technikai eszközök könnyelmű alkalmazása 
tragédiához vezethet. Másrészt Babić antimilitarizmusa jut a háborús képeken ki
fejezésre, ami sok más művésznek, így Ljubomir Midének, a Zenit folyóirat egyik 
atyjának és Kassáknak az antimilitarizmusával vonható párhuzamba.

„Végtelen kék kör. Benne csillag/*

A béke lobogója című festmény135 alapját az 1930-ból származó Flag o f  the 
League ofNations plakátterv képezi,136 amelynek hátoldalán Babić feljegyzése 
olvasható. Ennek magyar fordítása a következő: „Rövid ismertetés. A zászló 
egy fehér mező, ezen a mezőn egy kocka áll, ebben a kockában megtörnek 
[...] a színek, ^testvériség, úgy, hogy fehér nyíllal fejeződnek ki, amely a fehér 
mező közepén ér véget, s így a következőt fejezi ki: Mi BÉKÉT!!! akarunk! A 
zászló közepétől szórja fényét a nap, amely mindnyájunkra világít. Emellett 
országunk minden népének a színes zászlai vannak. A rúd végére egy széttárt 
szárnyú fehér galamb kell hogy kerüljön, ami által egy klasszikus szimbólum 
születik meg a zászlón. Csak későn értesültem újság által erről a pályázatról, 
így hát szerencsétlenségemre lekéstem róla. [...] Ezt a zászlót azért küldöm, 
mert az ösztönöm arra késztet, hogy éppen az amerikaiaknak küldjem, hogy 
legalább bemutassam, hogyan fest a Nemzetek Ligája, s felhasználható vala
mennyi nemzetnek a zászlajaként mind napjainkban, mind a jövőben is!...”.137 
A feljegyzésből kiderül, hogy Babić követte a nemzetközi pályázatokat és részt 
vett rajtuk, valamint hogy A béke lobogója plakátterv a Népszövetség (Nem

134 J. Alcock és A. Brown elsőként szállt át egyhuzamban az Atlanti-óceán felett Kingsfort 
Smith pedig a Csendes-óceánt repülte át. Csakhamar megindult a rendszeres légi utasfor
galom -  Párizs és London között 1919-től, Belgrád és Zágráb között 1929-től. A gyárak el
kezdték a modern utasszállító repülőgépek gyártását. Belgrádban 1923-ban létesül az Ikarus 
repülőgyár. =  Vojna enciklopedija, 1958.1. kötet, 404-439.

135 A béke lobogója, 213 x 148 cm, Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-596.
136 Flag of the League ofNations plakátterv, 1930; tempera, tus, 102 x 69,9 cm, Iparművé

szeti Múzeum (Muzej primenjene umetnosti), Beograd, leltári szám: 11237.
137 A feljegyzés eredetiben szerb nyelven íródott: „Kratka legenda: zastava je belő polje 

na tóm polju zauzima mesto jedna kocka, u toj kocki se prelamaju [...] bője *bratsvo, tako da 
izražavaju sa belom strelom koja završava svoj kraj u sredini belog polja i tako izražava ovo: 
Mi očemo: ! -  MMP !!! Od sredine zastave se rasprska Sunce kője sija na sviju nas. Pored 
tóga se nalaze sve zastave bője svih nacija naše zemlje. Na vrhu koplja treba da dodje jedan 
beli golub sa raširenim krilima i tako se dobivá jedan klasičan simbol u zastavi. / íz novina 
sam dockan saznao za ovaj konkurs i tako sam zadocnio na moju nesreću. Ako Društvu 
Naroda zbilja je potrebna jedna zastava, onda može da se primi samo moja! Prva nagrada 
nije dodeljena iz razloga, slo nije moglo da se nade od prispelih radova nijedan orginalan! 
Ovaj orginal sam stvorio u noć u viziji, a takvi poslovi su savršeni! Ovu zastavu šaljem iz 
razloga što me instikt prisiljava da to šaljem baš Amerikancima, barem da dokažem kako 
izgleda zastava Lige Naroda koja može da služi kao zastava svih Naroda kako danas tako i za 
budućnost! Düh i forma je nova u [...] zastave.“
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zetek Szövetsége) pályázatára készült. A Népszövetség 1920-ban kezdte meg 
munkáját, az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) elődjeként a világbéke 
megőrzése és a nemzetközi együttműködés érdekében alakult meg.138 A Nép- 
szövetség székháza Genfben volt.139 A béke lobogója arról tanúskodik, hogy 
Babić teljes mértékben egyetértett a Népszövetség eszméivel. Az alkotáson a 
kék szín dominál, a világos árnyalataitól a sötétekig, a vörös csak néhány rész
leten jelentkezik, például a zászló egyik csíkján és a festmény alsó részében 
elhelyezett fáklyák vékony lángján. A kép központi motívuma a földgömb és 
azon egy zászló, amely Közép-Európa helyére van tűzve és belengi az egész Föl
det. A világ zászlainak hat színe az egyesült világ zászlajának gondolatát idézi. 
Rúdjának csúcsán ötágú csillag és egy felemelt szárnyú madár -  a béke madara 
látható. A földgömb körüli koncentrikus vonalak és pontocskák úgy hatnak, 
mint a planéták a világűrben. A kép aljában az X alakban stilizált emberfigu
rák hosszú sora képviseli az emberek egységét és győzelmét a technika vívmá
nyai fölött. A felemelt kezekben vékony, hosszú vörös fáklyák égnek, melyek a 
kompozíció közepén kettéválnak. A képtér felső bal sarkában a keresztény iko
nográfia Szentlélek-ábrázolásához hasonló, széttárt szárnyú madarat látunk, 
amelyből világosság sugárzik. A sugarak közül a leghosszabb, háromszög alakú 
nyílhegy áthatol a földgömbön. A kép szerkezetének üzenete egybecseng a pla
kátterv másik verzióján található szöveggel: GLÓRIA IN EXCELSIS DEO ET 
IN TERRA PAX HOMINIBUS (Dicsőség Mennyben az Istennek és békesség 
Földön az embernek).140

A háromszög egyik csúcsának körbe helyezése, akárcsak a „béke” szó cirill 
betűkkel való kiírása arra vall, hogy a festő ismerte az orosz konstruktivisták 
munkáját, valamint az orosz forradalom eszméit. El Liszickij orosz építész 
1919-ből származó plakátja, a vörös háromszögnek a fehér körbe helyezésével 
világos üzenetet fejez ki: „ Vörös ékkel zúzd szét a fehéreket!”,141 ami a bolsevi
koknak a cári rendre való támadását szimbolizálja. A béke lobogója festményen 
kozmikus viszonylatban a béke és a tisztaság eszménye nyílhegy alakjában ha
lad át a földön, a káosztól és a háborútól megtisztult békés társadalom képét 
idézve, a végleges tisztaságra, békére való törekvés szimbólumaként.

Ezt az ikonográfiái modellt abban az időben többen alkalmazták -  Babić 
más alkotásain is előfordul, például a Metropolis c. film plakátján, ahol az i 
betűre tett pontba helyezi a kívülről jött hosszú szárú háromszöget. Branko Ve 
Poljanski, aki testvérével Ljubomir Micictyel a Zenit folyóiratot tartotta élet-

138 A főkezdeményező az USA elnöke, Woodrow Wilson volt, de a nagyhatalmak nézet
eltérései miatt, a társulat megalakulásáról szóló egyezmény aláírása után (26 ország írta alá 
és később még többen csatlakoztak) az USA nem lett a Népszövetség tagja. = Enciklopedijski 
leksikon -  Istorija, 1970.158-159.

139 Itt említjük meg, hogy a székház ugyanannak a budapesti építésznek, Vágó Józsefnek 
(1877-1947) a műve, aki testvérével, Vágó Lászlóval 1906-ban megtervezte Dömötör Mik
sa bérházát, amelyben jelenleg a szabadkai Városi Múzeum található. =  Lambrichs, Anne, 
2005. 142-161.

140 A plakát másik verziója is a belgrádi Iparművészeti Múzeum gyűjteményében talál
ható.

141 A konstruktivizmus -  válogatás a mozgalom dokumentumaiból, 1979. 17. kép.
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32. El Lisickij: Vörös ékkel zúzd szét a fehéreket!, plakát, 1919

33. Miloš Babié: Flag o f the League o f 34. Miloš Babié: A béke lobogója,
Nations, plakátterv, 1930 festmény 1930 körül
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35. Balázs G. Árpád: Közel a temetőhöz, 1930

ben,142 1926-ban a Tűmbe című verskötet borítóján a kör közepébe ágyazott 
háromszögbe a „zenit” szót írja ki. (A zenit is egy bizonyos kör alakú testet, 
pontosabban tetőpontot jelent.)143 Babić festményével izgalmas kompozíciós 
párhuzamot képvisel Balázs G. Árpádnak a Közel a temetőhöz (1929, 1930) c.

142 Micic Zágrábban 1921-ben indítja el a Zenitet, és sokkal kevesebb szellemi támo
gatást kap hozzá, mint Kassák Budapesten, 1916-ban, a Ma megteremtéséhez. = Passuth 
Krisztina, 1998. 141.

143 Šuvaković, Miško, 1989. 26.
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Ady-vers-illusztrációja, amelynek bal felső sarkában a vers kezdősorára utal
va -  „Egy ablaka lesz a szobámnak...” - , ablakszerű négyzetben, egy szem
golyót látni. Babić képén az egységes egészet a földgömb képviseli, Balázsnál 
a négyzetbe zárt szem a költő lelkének tükre. A holtak pozíciójából alulról 
a négyzet felé, vagy onnan -  nem lehet tudni - , kubista módszerrel forma
bontott, sírkeresztek sugara száll, vagy ahogy maga a költő fogalmaz: „Né
zem, nézem a temetőt: / Itt van az ablakom előtt. / Síró, rettegő félálomban / 
Ezerszer is megkérdem én: / Én szállók, vagy ő jön felém?”. A bekeretezett, 
predimenzionált szem, amely minden felett dominál, és sugarak veszik kö
rül, a keresztény ikonográfia Isten-szemére, a Szentháromság szimbólumára 
emlékeztet -  a szemre, amely mindent lát. Isten feje mögött a dicsfény há
romszög, az élő személy feje fölött pedig négyszög alakú.144 Balázs alkotásának 
ez a részlete kapcsolatban áll korának avantgárd, konstruktivista törekvései
vel, amelyek példája Csuka Zoltán Mindent legyűrő fiatalság (Újvidék, 1931) 
c. verseskötetének a fedőlapja is. A piros kör közepébe hatoló fekete négyzet 
kapcsolatot mutat a Kassák-kör konstruktivista-aktivista törekvéseivel. Csuka 
minden alkalommal külön figyelmet fordított könyveinek a grafikai megfor- 
málóira, akiknek a munkája vizuálisan is utalt a Kassák-körrel való szellemi 
kapcsolatára. A Mindent legyűrő fiatalság c. könyv borítólapján, mint már 
említettük, ezért volt fotómontázs. Kassák népszerűsége fokozódott a 20-as 
évek második felében Vajdaságban. A Bácsmegyei Napló például 1927-28-ban 
Kassák számozott verseit közölte. „Felolvasó estéket rendeznek a verseiből.”
-  írja Tamás István -  „A Bécsben megjelenő Ma mindenütt ott van, fiatal diá
kok, akik Adyt se értek rá szeretni, Kassákra esküsznek.”145 Ugyanakkor Csuka 
könyvének fedőlapján szereplő fekete és piros szín utalás az 1910-es forradal
mi Adyra, akinek Piros és fekete című verse így indul: „Hagyjátok el ezt a piros- 
fehér-zöld színt, / Lejárt az ideje! / Más szín illeti most a magyar nemzetet: / 
Piros és fekete.”146 Balázs G. Árpád is Kassák törekvéseivel szimpatizált, és ha 
konstruktivista képarchitektúráját nem is alkalmazta, mint például Babić, ezen 
az Ady-versillusztráción, amely szinte egyidejűleg keletkezett Babićnak A béke 
lobogója c. festményével, mégis érezhető a hatása. A két alkotás érzelmi töltete 
azonban különböző: az egyik optimista és megnyugtató, a másik fájdalmas és 
lidércesen nyugtalanító.

A kör és a kerék megjelenítése a XX. eleje óta egyre több avantgárd képző- 
művészeti és irodalmi műnek a kulcsfontosságú része, Cézanne közvetítésével 
a kubizmusban, valamint a futurizmusban, dadaizmusban, vorticizmusban, 
konsrtuktivizmusban, szuprematizmusban és másutt. A kör magában foglalja 
a mozgást és ebből kifolyólag a változás/változtatás tényét, az energiaforrást, 
a fényt, az életet stb., de az első emberi találmányra is asszociál, amely a gép 
alkotóeleme lett: a kerékre. A gépek, közöttük a gépkocsi, a vonat és a repülő,

144 A keresztény művészet lexikona, 1986. 70-71.
145 A hivatalos magyar irodalomtörténetet megelőzve a gimnázium magyar óráin Vö

rösmarty és Csokonai mellett Kassákból írtak házi dolgozatot. -  írja Tamás István Kassák 
Lajos két karrierje címmel a Bácsmegyei Napló bán, 1928. március 4-én. =  Toldi Éva, 1993. 
14-15.

146 Bölöni György, 1966.432-433.
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helyet kaptak a konstruktivista alkotásokban, az ún. mechano-művészeknél, 
akik 1910-től mechanikai szerkezeteket mutattak be. Ilyenek például Raoul 
Hausmann, Francis Picabie és Kurt Schwitters, valamint azok a magyar alko
tók is, akik a Ma körül gyülekeztek Bécsben az 1920-as évek elején: Moholy- 
Nagy László, Kassák Lajos, Bortnyik Sándor és társaik,147 akárcsak a Ma ter
jesztésének területén levő aktivista művészek, így a Vajdaságban elsősorban 
Csuka Zoltán, és mint láttuk, a képzőművészek közül Balázs G. Árpád és Miloš 
Babić.

Balázs G. Árpád Ady-illusztrációi között az akvarell technikával készült Ha
lál a síneken (1929) versillusztráció nyíltan mutat rá a jellegzetes vizuális nyelv 
alkalmazására. Az illusztráció hangsúlyos része a hatalmas kerék, amelynek 
küllőjébe kapaszkodik a sínek között álló, a szembejövő vonatra váró ember, 
ahogy a vers is mondja: „Fáradt karokkal és kesergőn / Hideg síneken szorítok 
/ S várom alkonyban a halált.. A távolból érkező szárnyas „halálgép” a sötét 
vonat, mint ahogy a versben áll: „Jön, jön fekete szárnyú múltam”. A képtér 
nagy részét betöltő, emberi léptéket meghaladó kerékbe kapaszkodó ember 
karját a küllők között átnyúlva megragadja egy, a kerék túlsó oldalán levő em
beri figura, ami a versben gyakran ismétlődő „Élet” egyik és másik oldalára: 
az életre és a halálra utal: „S megölellek még egyszer, Élet, / Utolsót lendül a 
karom / S úgy fonódik be görcsösen / Küllőibe a szent keréknek.”

Hogy Balázsnak milyen kapcsolatai voltak Kassákkal és Csukával, arról 
konkrét, fent már ismertetett adatok vallanak, de Babićnak a magyar akti- 
vizmushoz fűződő korai kapcsolatára az eddigi kutatás nem talált közvetlen 
utalást. Mivel Babić 1918 és 1921 között Szegeden járt iparművészeti középis
kolába, feltételezhető, hogy 1919 novemberében láthatta Moholy-Nagy László 
korai expresszionista tájképeit és portréit, valamint Gergely Sándor aktivista 
szobrász alkotásait a városban megrendezett közös műteremtárlatukon.148 A 
kiállítást a szegedi sajtó -  két jobboldali lap kivételével -  kedvezőn fogadta, Ju
hász Gyula lelkesen ismertette pártfogoltjai művészetét.149 Azt is lehetségesnek 
tartjuk, hogy mivel 1921-től Szabadkán tartózkodott Babić, jelen volt a Korzó 
Moziban 1922. november 19-én tartott dadaista matinén,150 amely csak há
rom nappal előzte meg Balázs G. Árpád első önálló tárlatát Szabadkán, a Lloyd 
dísztermében. A dadaista matiné az utolsó s egyben legattraktívabb dada-ma-

147 Szabó Júlia, 1981.93-94.
148 Szelesi Zoltán, 1980.176-177. „Gergely legsikeresebb munkái a monumentális hatá

sú Önportré, a Tabu, a Torzó és a Juhász Gyula portréja voltak kiállítva, míg Moholy-Nagy 
művei között szerepelt Juhász Gyula és Móra Ferenc portréja.” = Apró Ferenc, 1975.

149 A Szeged és Vidékében (okt. 31.) így írt: „Meg kell állapítanunk, hogy ennyire európai 
értékű és jelentőségű művészet még eddig nem nyilatkozott meg városunkban, mint ami eb
ben a szerény szegedi atelierben most összezsúfolva van. A legtisztább és legkomolyabb mai 
művészi törekvések bátor és erős eredményeit láthatja itt az ember, és akinek szíve és érzéke 
van magasrendű artisztikum iránt kalapot emel ennyi művészi becsület, tehetség és bátorság 
előtt” Juhász Gyula két írásának részlete (Szeged és Vidéke, október 31., Délmagyarország, 
november, november 4.) megjelent a Moholy-Nagy Lászlóról készült monográfiában =  
Passuth Krisztina, 1982. 358-359.

150 Golubović, Vida, 1990/7-8. 1383-1403; Cindori, Marija, 2000.
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nifesztáció volt a Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyság területén.151 Mikes 
Flóris a Hírlap152 irodalmi rovatá
ban több folytatásban írt a dadaista 
matinéról, összehasonlítva azt az eszé
ki és az újvidéki dadaista matinéval. A 
szabadkai esemény zenitista, dadaista, 
aktivista és konstruktivista manifesz- 
tációként, valamint a bécsi magyar 
avantgárd képviselőinek bemutat
kozásaként lett elképzelve. A műsor 
nemzetközi jellegű volt, és egy csoport 
költő, teoretikus és színművész lépett 
fel (Đurica Brkić, Arató Endre, Csuka 
Zoltán, egy „extrém zágrábi dadaista”,
Drágán Aleksić, Sugár Andor, Mester 
János), azzal a céllal, hogy az új művé
szeti eredményeket sokkoló, provo
katív módon közelítse a közönséghez.
Műveikkel -  a szabadkai és újvidéki 
művészek közreműködésével -  képvi
seltették magukat: Kassák Lajos, Újvári 
Erzsi, Csont Ádám, Haraszti Sándor és 
Tamás István is. A műsor egy része „a
fény architektúrája” volt, amelynek során Sugár Andor Antracén lázadás című 
művének előadása közben a színeket diapozitívról vetítették.153 Ugyanabban az 
évben az újvidéki Út című folyóirat 2. száma közölte a zenitista Boško Tokin 
Kinematográfia című írását.154 A magyar avantgárd irodalom korán érdeklőd
ni kezdett a film iránt, s a Nyugat nemcsak az építészet, a zene, hanem a film 
új törekvéseivel is szolidaritást mutatott. Már a folyóirat alapításának évében, 
1908-ban, terjedelmes írás foglalkozott „a művészeti produkció új technikájá
val”, melynek egyre nagyobb közönsége volt.155

Mint már szóltunk róla, Babić 1923-ban Belrádba költözött, s az abban 
az évben létrejött Futur (Futúra) iparművészeti műhelyt kezdte el látogat
ni, egészen 1927-ig, a műhely megszűnéséig.156 Ottó Bihali-Merin, a mű

36. Csuka Zoltán Mindent legyűrő 
fiatalság verseskötetének fedőlapja

151 Jovanov, Jasna, 1999. 70.
152 A Hírlap (1921-29; 1941) c. napilap indulásakor a jugoszláviai „magyarság politikai, 

gazdasági, kulturális életmegnyilvánulásainak krónikása” kívánt lenni, párton kívüli állás
pontot képviselt, egy-két éven belül mégis a pártharcok színtere és áldozata lett. A Hírlapot 
a Magyar Párt orgánumaként tartották számon. Az 1929-es januári diktatúra szüntette meg. 
1941. április 20-án rövid időre újjáéled, augusztus 31-áig jelenik meg. = Kolozsi Tibor 1979; 
Gerold László 2001. 121.

153 Cindori, Marija, 2000. 41-42.
154 Boško Tokin, Kinematografia. Út, 2. Növi Sad, 1922.16 =  Varagić, Slađana, 2008.502.
155 Cindori-Šinković, Marija, 2007. 17-18.
156 Bojana Popović kézirata.
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hely egyik vezetője így emlékezett vissza Babićra: „A Rige od Fere utca 3. 
szám alatti Futur cégtábla- és szobafestőműhelyben dolgoztunk, amelyet 
testvérem, Pavle és én irányítottunk.157 Esténként néha a művészetről és 
a művészekről beszélgettünk, a Bauhausról, vagy lapozgattuk a folyóira
tokat, amelyeket Berlinből hoztam. Ő akkor már festegetett, sápadt volt, 
szegény, s valami nagyon nagy után vágyakozott.”15S Ottó Bihali-Merin 
nemzedéktársa volt Babićnak, és testvérével együtt a baloldali eszmék szó
szólója, jelentős írói, kiadói és szervezői tehetség,159 Berlin pedig az avant
gárd művészet központja volt az 1920-as években.160 Bécs mellett és után 
éppen itt jött létre a legnagyobb magyar művészkolónia, s itt bontakozott 
ki több magyar művész pályája, mint például Péri Lászlóé vagy Moholy- 
Nagy Lászlóé.161 Moholy-Nagy igen rövid idő alatt a berlini kör egyik elis
mert képzőművésze lett -  a weimari, majd dessaui, illetve berlini Bauhaus 
tantervének kialakításában játszott döntő szerepet.162 Az iskolának már
1922-ben vezérszerepe volt az európai konstruktív irányzatok között, a De 
Stijl körül csoportosuló művészek és az orosz konstruktivisták, Kazimir 
Malevics és El Liszickij is, a Bauhausban találtak szövetségesre. Babić mű
vészeti és politikai nézeteire tehát döntő hatást gyakoroltak a Futur műte
remben hallottak és látottak, illetve Ottó Bihali-Merin kapcsolata a német 
konstruktivista művészettel, a Bauhaussal -  főleg korai belgrádi éveiben. 
(Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy éppen a Futurba kezdett járni.). 
A magyar aktivisták műveiben és a zágráb-belgrádi Zenit folyóirat körébe 
tartozó alkotóknál egyaránt, Malevics, Tatlin és Rodcsenkó orosz művé
szek hatása érzékelhető -  Kassák Lajos például Bortnyik Sándorral szovjet
orosz mintára teremti meg az 1920-as évek elején a „képarchitektúra” mű
faját és ideológiáját.163 A Zágrábban 1921 és 1923 között, majd Belgrádban 
1923 és 1926 között megjelenő Zenit mindent elfogad, ami Oroszországból 
érkezik, különös figyelmet szentel az oroszok forradalmának, jövőről al
kotott víziójának, művészetének és a kultúra társadalmi szerepéről vallott

157 Ottó Bihali Merin (1904-1993) és Pavle Bihali (1898-1941) Zimonyban születtek. =  
Jugoslovenski književni leksikon, 1984. 60-61.

158 Ottó Bihali Merinnek, a Miloš Babić tíz képe című kiállítás megnyitóján, 1981. január 
27-én elhangzott méltatásból. A szöveg egésze a belgrádi Nemzeti Múzeumban található. = 
Baranyi Anna, 1984. 11.

159 Ottó Bihali-Merin a belgrádi Művészeti Iskola után a berlini akadémián folytatta 
tanulmányait, 1924-től tagja a Kommunista Pártnak, 1928-ban Belgrádban a fivérével meg
alapítja a Nolit kiadóházat és a Nova literatura folyóiratot, 1933-ban Párizsba költözik, mint 
az Antifasiszta Intézet titkára, 1930 és 1934 között többször jár a Szovjetunióban, 1934-től 
Svájcban él, 1938-ban Peter Thoene álnéven könyve jelenik meg Modern Germán Art címen 
Londonban, Herbert Read előszavával. =  Enciklopedija likovnih umjetnostiy 1959. 375; Li- 
kovna encikolpedija Jugoslavije, 1984. 126; Jugoslovenski književni leksikon, 1984. 60-61.

160 Beke László, 2002. 322.
161 Pataki Gábor, 1999. 68., 72; Nemes Lampérth József 1920-ban Moholy-Naggyal 

együtt állít ki Berlinben. Tihanyi Lajos 1921-ben a Galerie Möllerben mutatja be képeit, 
berlini tartózkodása alatt főművei születnek meg. =  Passuth Krisztina, 1998. 99-100.

162 Passuth Krisztina, 1998. 88; Beke László, 2002. 322.
163 Beke László, 2002. 319; Flaker, Aleksandar, 1984.
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nézetének.164 A Zenit 1922 februárjában megjelenő, 11. számának címolda
lán Tatlin Vázlatterv a harm adik internacionálé emlékművéhez (1920) al
kotásának az egyik legelső reprodukciója található. Itt utalunk arra a fontos 
tényezőre, amely kihatott Babić és sok más művész tevékenységére, ami pe
dig az 1920-as évek első felében jelentkező avantgárd lapok, a bécsi M a, az 
újvidéki Út, a zágráb-belgrádi Zenit, a holland De Stijl stb. megjelenéséhez 
köthető. Ezek a lapok a megfelelő kiállítási infrastruktúra és katalógusok 
híján a művészek összeköttetését tették lehetővé, és nemcsak az avantgárd 
művészet propagálói, hanem a művészek fontos fórumai is voltak. A ma
gyar, a szovjet-orosz, a német, holland, cseh, lengyel, szerb, horvát, román 
rokon szellemű mozgalmak így lehettek kapcsolatban egymással.165

Fontos fórum volt a belgrádi Nova literatura című folyóirat is, ame
lyet 1928-ban alapított Pavle és Ottó Bihali. A folyóirat célja az új köny
vek és eszmék ismertetése, valamint a gondolkodó ifjúság aktív erőinek 
segítése volt. A lap aktivista magatartást feltételezett, és a megcsontosodott 
konzervatív, burzsoá értékeket kérdőjelezte meg, vitát agitálva. A kortárs 
festők műveivel és fényképekkel gazdagon illusztrált kiadványnak széles 
körű nemzetközi irodalmi kitekintése és nagyszámú haladó gondolkodású 
munkatársa volt.166 Nem zárhatjuk ki annak az eshetőségét sem, hogy Babić 
olvasta a lapot, ugyanúgy, mint a Zenitet, amely a Futur műhely új, épület
díszítő, reklámfestő munkáját is hirdette.167 A Zenit tipográfiája rokonsá
got mutat a 20-as évekre jellemző nemzetközi új tipográfiai jelrendszerrel, 
így a bécsi Máéval is (felkiáltójelek, nyilak, négyzetek, körök, vertikálisan 
vagy diagonálisan szedett sorok, kiemelt betűk és számok stb.).168 Babić 
reklámgrafikai munkássága és az általunk vizsgált tíz festménye tehát nem
csak a Futur műhelyhez, hanem a zenitistákhoz és az európai avantgárd 
lapokhoz is köthető. Mihailo S. Petrovnak a Zenit 1924. évi kiállítására ké
szült plakátja169 rokonságot mutat Babić képeivel (kör, emeletes ház stb.). 
De a Zenit körében szinte kizárólag kisméretű művek születtek, és olyan 
szerény hordozókon, mint amilyen a papír is,170 Babić pedig több nagymé
retű vásznat használt alapnak, ami összefüggésbe hozható a Futurral együtt 
kivitelezett nagyobb méretű falfestményekkel.

S végül Babićra hathatott Petar Dobrović esti figurális rajztanfolyamának 
a látogatása 1934 és 1940 között, de például A béke lobogója és a festmények 
többsége esetében is nyilvánvaló, hogy a művek a rajztanfolyam látogatása 
kezdetén már megvoltak, és egységes koncepciójuk is kialakult már. Any- 
nyi bizonyos, hogy az 1936-ban keletkezett A Sátán álma és a Diktátor című 
festmények ennek a rajztanfolyamnak az idején ketkeztek. A rajztanfolyamot

164 Prolid, Modrag B., 1967. 14-15.
165 Pataki Gábor, 1999. 68.
166 Jugoslovenski književni leksikon, 1984. 571-572.
167 Popović, Bojana, kézirat.
168 Passuth Krisztina, 1998. 96-97.
169 A plakát Passuth Krisztina Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907-1930. 

című könyvének fedőlapján, és a könyv 153. oldalán jelent meg. = Passuth Krisztina, 1998.
170 Passuth Krisztina, 1998. 151.
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-  amelyet a Babićhoz hasonló nézeteket valló, a festészet mellett elkötelezett 
Dobrović vezetett -  inkább fontos szellemi hatásként említjük. A magyar mű
vészettörténetben Dobrovics Péterként ismert festőművész Pécsett született 
1890-ben, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végzett, 1912-től többször 
Párizsban tartózkodott, tevékeny tagja volt a Nagybányáról radikálisabb szem
léletük miatt kivált, úgynevezett „neosok”-ból alakuló kecskeméti művészte
lep progresszív szárnyának.171 Rövid ideig Kassák köréhez tartozott, amiről 
a Krisztus siratása című alkotása is tanúskodik (1915).172 Dobrovics volt az 
irányítója és elnöke a Pécsi Művészkörnek, melyből az ő inspirációival indult 
útnak a pécsi „bauhausler”-ek egy része -  a weimari, majd dessaui Bauhaus 
magyar részvevői közül hat művész származott Pécsről, illetve Baranyából 
(Breuer Marcell, Frobáth Alfréd, Molnár Farkas, Johann Hugó, Stefán Henrik, 
Weiniger Andor). Tanítványai 1921-ben az ő hatása alatt az expresszionizmus 
és kubizmus jegyében rendeztek tárlatot Pécsett.173 A természete szerint akti
vista művész 1921 augusztusában a Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság 
elnöke volt, de mivel az államalakulat csak hat napig állt fenn, a Horthy-csa- 
patok bevonulása után a küldöttség élén Belgrádban tárgyaló Dobrovics már 
nem tért vissza Magyarországra.174 Esti figurális rajztanfolyamát 1934 és 1940 
között tartotta a belgrádi Kolarac Népegyetemen.175 A feladatát így fogalmazta 
meg: „Ennek a tanfolyamnak nem az a célja, hogy nevelje a művészeket, ha
nem hogy fejlessze a képzőművészeti mentalitást, hogy magasabb szintű kép
zőművészeti álláspontra késztesse azokat, akiknek a foglalkozása megkövetel 
egy bizonyos fokú képzőművészeti ügyességet/*176 Dobrovics festészete ekkor 
már a fauves kolorizmusának jegyében állt, tehát nem ez hathatott Babićra. „A 
XX. század monumentális stílusa" felé irányította tanítványait, ami az Örök, a 
Nagy és a Tökéletes fogalmát, a kozmikus igazságokat hirdette.177 A kozmikus 
távlat volt jelen a kortárs írók körében is, akikkel Babić kapcsolatot tartott, és 
akiknek munkásságát ismerhette. Ilyen volt Rabindranath Tagore (az 1913- 
ban irodalmi Nobel-díjat kapott indiai költő és filozófus), aki 1926-os európai 
körútja során vendégszerepeit Párizsban, Londonban, Bécsben, Budapesten, 
Zágrábban, Belgrádban178 és Szófiában.179 Versei, melyek mindenre kiterjedő

171 Várkonyi György, 1991. 269.
172 A Krisztus siratása reprodukálva 1915-ben a Tett c. lap II. számában, valamint: 

Čupić, Simona, 2003. 31.
173 Várkonyi György, 1991. 277.
174 Várkonyi György, 1991. 278.
175 A szabadkai művészek közül 1934-től Hangya András látogatta Dobrovics esti rajz

tanfolyamát, amelynek példájára a háború után Szabadkán hasonló tanfolyamot indított. = 
Gajdos Tibor, 1970.

176 Izložba crtačke škole. Politika, Beograd, 1. novembar 1937, 11. Közli: Čupić, Simona, 
2003. 75.

177 Simona Čupić, 2003. 43-44.
178 Hírlap, 1926. XI. 10; Najčuveniji među trista tniliona, slavni pesnik R. Tagore, u našoj

sredini. Pravda, Beograd, XXII/314, 16. XI 1926. str. 1; Hírlap, 1926. XI. 17; Beogradani
oduševljeno pozdravljaju velikog indijskog pesnika, Dva predavanja g. Rabindranata Tagore.
Politika, Beograd, XIII/6699., 1926. XI. 17., 6.

179 Hírlap, 1926. XI. 19.
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szeretettel vannak átitatva, az ember és a világűr misztikus egységét hirdetik. 
A XX. századi kortárs szerb irodalom egyik legjelentősebb képviselője, Miloš 
Crnjanski180 ugyanakkor megfigyelte, hogy a modern irodalom visszatéríti 
az embert „a kozmikus, titokzatos magosságokba”, az ember pedig, Rastko 
Petrović szerint „egy állat, amelynek az állkapcsa az örökkévalóság felé van ki
tárva”. A „kozmikusság” a kozmopolitizmussal áll kapcsolatban, amely inkább 
a világ egységének lírai megélése. Crnjanski ezt az érzést „szumátraizmus”-nak 
nevezi.181 Vándorlások (Seobe) című regénye a Srpski književni glasnik című 
folyóiratban 1927 és 1929 között jelent meg folytatásokban.182 Ennek kezdő 
sorai a kozmikus végtelent vetítik elénk: „Végtelen kék kör. Benne csillag." 
Babićnak A béke lobogója c. festménye mintha e sorokat vizualizálná.

Vajon milyen nagyobb hatás érte Babićot a Futur megszűnése (1927) és az 
említett rajztanfolyam látogatásának megkezdése (1934) közötti időszakban a 
Metropolison és más filmeken, a Nova literaturán és más folyóiratokon, napi
lapokon, könyveken, tárlatokon kívül? Azért is fontos ezt tudni, mert vélemé
nyünk szerint valóban ebben az időszakban kezdte festeni a ciklus képeit, mint 
ahogy a későbbiekben maga és felesége is rámutatott.183 Igaz, Irina Subotić túl 
korainak tartja ezeket az évszámokat -  szerinte 1930 és 1937 között keletkez
tek a művek -  és mi sem tartjuk pontosnak az összes közlést, mert például az 
Éjjel-nappal tartó munka c. festmény a fentebb vázolt tények tükrében 1926 
előtt után keletkezhetett; a Metropolis, illetve Rakétaállomás pedig, a belgrádi 
Iparművészeti Múzeum plakáttervei és a film vetítésének ideje alapján pedig 
1927 és 1930 között.184 Bizonyára ennek az időszaknak a történelmi, politikai

180 Miloš Crnjanski 1893. október 26-án Csongrádon született, de családja 1896-ban 
Temesvárra költözött. Első verseit a zombori Golub címet viselő szerb nyelvű ifjúsági lap
ban jelentette meg 1908 és 1911 között. 1912-ben beiratkozott a rijekai (Fiume) Export 
Akadémiára, majd 1913-ban Bécsben orvostanhallgató. Az I. világháború idején 1915-ben 
Galíciába került, megsebesül, Bécsben ápolják. Felépülése után 1916-ban Szegedre, a MÁV 
igazgatóságára vezénylték. 1917-ben Komáromban, majd Esztergomban és Olaszországban 
szolgált. A háborús élmény és az „elveszett generáció" tudata, erősen meghatározta költé
szetét és prózáját (Lirika Itake -  Ithaka lírája, Dnevnik o Čarnojeviću -  Čarnojević naplója). 
1918-ban egy rövid időre újra beiratkozott a bécsi Export Akadémiára, de 1919-ben végleg 
elhagyta Magyarországot, és, mint megannyi magyarországi szerb értelmiségi, Szerbiába 
költözött. Belgrádban telepedett le, a filológiai karon irodalmat hallgatott. Eközben a Dán 
című újságot szerkesztette. 1922-ben Pancsován (Pančevo) az oltani gimnáziumban tanít. 
1928-ban Berlinben a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Nagykövetségének sajtóattaséjaként 
dolgozik. 1935-ben a német fővárosból, 1938-ban pedig Rómából tudósít.

181 Jovan Deretić, 1987. 236.
182 Palavestra, Predrag, 1978. 13.
183 Irina Subotić művészettörténész tanulmányában feltünteti, hogy a festményekről 

készült fényképek hátulján levő feljegyzés szerint a Repülőgyár (Éjjel-nappal tartó munka)
1923-ban, a Légi-szárazföldi manőver 1924-ben, a Rakétaállomás (Metropolis), valamint a 
Harcos és a Diktátor 1926-ban keletkezett. = Subotić, Irina 1980. 391-392; A béke lobogója 
festmény előtanulmánya a festő özvegyének 1981-beli elmondása szerint 1926-ban keletke
zett = Baranyi Anna, 1987. 12.

184 A belgrádi Iparművészeti Múzeumban Babić négy Metropolis plakáttervét őrzik. A 
három, szinte egyforma, plakátterv egyikének hátlapján Babić feljegyezte a keletkezés dátu
mát: 1930. = Bojana Popović muzeológus szíves adatközlése.
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és társadalmi eseményei voltak azok, amelyek kiváltották Babić aktivista ma
gatartását. Egyes szabadkai lapok hangsúlyozták, hogy az 1930-as évek elején 
Gandhi is békére és türelemre intette Nyugat-Európát,185 s ha megnézzük a 
történelmi körülményeket, azt mondhatjuk: nem oktalanul. Terjedt a fasiz
mus. 1926 novemberében Mussolini diadalittasan bevonult Rómába, Olasz- 
ország-szerte üldözték a szlávokat, akik merényletet kíséreltek meg ellene; a 
fasiszták felgyújtották házaikat,186 s kiüldözték a papjaikat az olaszországi ál
lami iskolákból.187 Az 1956-ban megrendezett belgrádi retrospektív kiállítá
sán Babić a fent ismertetett képeinek nem véletlenül adott ilyen címeket: A 
fasizmus térhódítása, A második világháború víziója, Mussolini. A fentiekben 
utaltunk az 1929. január 6-én bekövetkezett diktatúrára és annak következmé
nyeire, ami szintén mélyen érintette Babićot. Az elnyomatás következtében az 
aktivista szellemű művésznek még inkább kinyílt az alkotó-, változtatni akaró 
kedve, alkotásaival üzenni szeretett volna embertársainak. A felesége tanúsága 
szerint, aki mellesleg zsidó származású volt, elég sok időt, igyekezetei és pénzt 
fektetett abba, hogy írásban figyelmeztesse a világ számos államférfiját és vallá
si vezetőjét a nácizmus terjedése miatt az emberiséget fenyegető kataklizmára. 
Ehhez hozzájárult Hitler nyílt antiszemitizmusa is.188

Babić ciklusa tehát elkötelezett hozzáállásról tanúskodik, és határozott 
háborúellenességet tükröz. Aktivista és konstruktivista szemléletének -  akár
csak az egyensúly elérésére irányuló törekvésének -  pikturális megjelenítése 
jelképes tartalmat hordoz, s az egységes duális elven alapszik, amelynek mik
ro- és makrorendszere, valamint centrikus és acentrikus képszerkesztése az 
alkotások és általában a ciklus kétpólusosságában jut kifejezésre. Ikonográfiái 
programja az ellentétes fogalmakkal manipulál, mint amilyen: a háború-béke, 
rombolás-építés, káosz-rend, megoszlás-egység, szellemi-anyagi, idő-időt
lenség, fölérendeltség-alárendeltség stb. Ennek következtében a kör és a jing- 
jang szimbólum fontos helyet kap festményein, akárcsak mindaz a szellemi és 
festészeti örökség, aminek birtokában volt.

IRODALOM

APRÓ Ferenc
1975. Moholy Nagy László és Gergely Sándor 1919-es kiállítása. In: Művészet, Budapest, 

1975. március 
Arpad Balaz. slike, grafike, crtezi 1920-1970.
1970. Galerija savremene likovne umetnosti, Növi Sad 
BAJKAY Éva
1996. A kubizmus és expresszionizmus nagybányai szimbiózisa: Dömötör Gizella és Mund

Hugó. In: Nagybánya művészete. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 341-348.

185 Gandhi vitaestje Genfben. Napló, 1931. XII. 20., 25.
186 Hírlap, 1926. XI. 5., XI. 9, XI. 10.
187 Kitiltották az olasz állami iskolákból a szláv papokat. Hírlap, 1926. XI. 30. 3.
188 Subotić, Irina, 1980. 395-396.

90



BAKOS Katalin
2007. 10 x 10 év az utcán. A magyar plakátművészet története 1890-1990. Corvina, Buda

pest
BALÁZS G. Árpád
1969. Bolyongó paletta. Életjel Miniatűrök 5., Szabadka 
BARANYI Anna
1984. Poklon zbirka -  Ajándékgyűjtemény, Miloš Babić. Gradski muzej, Subotica -  Városi 

Múzeum, Szabadka 
1987. Balázs G. Árpád. Gradski muzej, Subotica -  Városi Múzeum, Szabadka 
BORI Imre
1980. Balázs G. Árpád. Fórum Könyvkiadó, Űjvidék
1982. A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Fórum Könyvkiadó, Üjvidék
1993. A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Fórum Könyvkiadó, Űjvidék 
BÖLÖNI György
1966. Az igazi Ady. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
CINDORI, Marija
2002. Aktivistička dadaistička matinéja u Subotici. In: Centralnoevropski aspekti 

vojvodanskih avangradi 1920-2000, Muzej savremene umetnosti, Növi Sad
CINDORI-ŠINKOVIĆ, Marija
2007. Endre Adi u srpskoj književnosti (1906-2006). Institut za književnost i umetnost, 

Beograd -  Fórum, Növi Sad / Újvidék
ĆETKOVIĆ, Vjekoslav
1991. Socijalna umetnost u Srbiji izmedu dva rata, Akademija umetnosti, Növi Sad 
ĆOSIĆ, Božica
1969. Socijalna umetnost u Srbiji. In: 1929-1950. Nadrealizam. Socijalna umetnost. 

Jugoslovenska umetnost XX véka. Muzej savremene umetnosti, Beograd, 24-35.
ČUPIĆ, Simona
2003. Petar Dobrović. Prosveta, Beograd
2008. Teme i ideje modernog: Srpko slikarstvo 1900-1941. Galerija Matice srpske, Növi Sad 
DENEGRI, Jesa
1978. Srpska grafika 1900-1950. In: Jugoslovenska grafika 1900-1950. Jugoslovenska 

umetnost XX véka. Muzej savremene umetnosti, Beograd, 43-48.
2002. Primeri istorijskogmodernizma. In: Centralnoevropski aspekti vojvodanskih avangardi 

1920-2000. Granični fenomeni, fenomeni granica. Muzej savremene umetnosti, Növi 
Sad

DERETIĆ, Jovan
1987. Kratka istorija srpske književnosti. BIGZ, Beograd 
DURÁNCI, Béla
1970. Balázs G. Árpád újvidéki kiállítási katalógusának szövege. In: Arpad Balaz. Slike, 

grafike, crteži 1920-1970. Galerija savremene likovne umsetnosti, Növi Sad
Enciklopedijski leksikon -  Istorija 
1970. Interes, Beograd 
Enciklopedija likovnih umjetnosti, 7-1V.
1959. Izdanje i naklada leksikografskog zavoda FNRJ, Zagreb 
FARKAS Zoltán
1932. Balázs Árpád Ady- illusztrációi. In: Nyugat, 17. szám, Budapest
FLAKER, Aleksandar
1984. Ruska avangarda. Glóbus, Zagreb
GAJDOS Tibor
1970. A csillagos homlokú. Hangya András életútja. Életjel, Szabadka
1977. Képzőművészeti élet Szabadkán a két világháború között. Szabadka

91



GELLÉR Katalin
1997. A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolci Galéria, Mis

kolc
2003. Mester, hol lakói? Nagy Sándor művészete. Balassi Kiadó, Budapest 
GEROLD László
2001. Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000). Fórum Könyvkiadó, Újvidék 
GOLUBOVIĆ, Vida
1990. Dada u Subotici. Obešen čovek & Koncert mirisa i svetla. In: Književnost, 7 -8 , Beograd, 

1383-1423.
GULYÁS Gizella
1977. „Mindig a figura és a mozgás érdekelt, a dinamika, az élet.” A kilencvenéves Balázs G. 

Árpád műtermében. In: Híd, október, 10. szám, Újvidék, 1280-1286.
2001. A vajdasági magyar művészek kapcsolatteremtésének lehetőségei és korlátjai 1918 után. 

A vajdasági képzőművészek egyesületének története (1923-1925). In: Külön világban és 
külön időben. A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül. Ma
gyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest 

GYÖRFFY Miklós
1992. Berlin fölött az idő. Német némafilmek. In: Filmvilág, 3. szám, Budapest, 37-45. 
JOVANOV, Jasna
1999. Demistifikacija Apokrif a -  Dadaizam na jugoslovenskim prostorima 1920-1922.

Apostrof, Növi Sad 
Jugoslovenski književni leksikon 
1984. Matica srpska, Növi Sad 
KÁICH Katalin
1978. A becskereki Ady Társaság. In: Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 36-37.
A keresztény művészet lexikona
1986. (Jutta Seibert, szerk.) Corvina Könyvkiadó, Budapest 
KOLIGER Károly
1998. A rajztanító publicista. A lapszerkesztő Balázs G. Árpád. 1-2. In: Üzenet, XIX. évfo

lyam, 1-2. szám, Szabadka, január-február
KOLOZSI Tibor
1979. Szabadkai sajtó (1919-1945). Fórum Könyvkiadó, Újvidék 
Likovna encikolpedija Jugoslavije
1984. Jugoslovenski zavod „Miroslav Krleža", Zagreb 
A konstruktivizmus -  válogatás a mozgalom dokumentumaiból
1979. (Bajkay R. Éva, szerk.) Gondolat, Budapest 
LAKIĆEVIĆ PAVIĆEVIĆ, Vesna
1994. Ilustrovana štampa za decu kod Srba, ULUPUDS, Beograd 
LAMBRICHS, Anne
2005. Vágó József. Holnap Kiadó, Budapest 
MEZEI Ottó
1983. Nagybánya. A hazai szabad iskolák múltjából. Múzsák Közművelődési Kiadó, Buda

pest
Nagybánya és a vajdaságiak
1996. Képzőművészeti Találkozó, Szabadka -  Fórum, Újvidék 
NINKOV K. Olga
2003. A vajdasági magyar könyvillusztráció (1918-2000). In: „Az elsüllyedt jelek”. A 20. szá

zad magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül. Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Társasága, Budapest, 5-56.

2004. Istorijat umetničkog odelenja Gradskog muzeja u Subotici (1894-2004) -  A Városi 
Múzeum képzőművészeti osztályának története (1894-2004). In: Museion, 4, Városi 
Múzeum, Szabadka, 207-270.

92



2008-a. Povodom 30 godina postojanja legata Miloša Babića u Gradskom muzeju Subotica -  
Miloša Babić Ajándékgyűjtemény 30 éve. Adalék a tíz kép ikonográfiájához. In: Museion, 
7, Városi Múzeum, Szabadka, 139-156.

2008-b. „Beskrajni krug. U njemu zvezdan. Ikonografski program ciklusa Miloša Babića. 
In: Evropski konteksti umetnosti XX véka u Vojvodini. Muzej savremene umetnosti 
Vojvodine, Növi Sad, 461-470.

Muzej primenjene umetnosti 1950-2005.
2005. Muzej primenjene umetnosti, Beograd 
PALAVESTRA, Predrag
1978. Pesnički román Milosa Crnjanskog. In: Miloš Crnjanski, Seobey Prosveta, Beograd 
PASSUTH Krisztina
1982. Moholy-Nagy. Corvina, Budapest
1998. Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907-1930. Balassi, Budapest 
PETRANOVIĆ, Branko
1981. Istorija Jugoslavije 1918-1978. Nolit, Beograd 
PETRIĆ, Vladimír
1970. Razvoj filmskih vrsta. Umetnicka akademija, Beograd 
POPOVIĆ, Bojana
Ografičkom dizajnu Miloša Babića, kézirat 
PROTIĆ, B. Modrag
1967. Treta decenija -  konstruktivno slikarstvo. Muzej savremene umetnosti, Beograd 
RÉTI István
1954. A Nagybányai Művésztelep. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest 
SUBOTIĆ, Irina
1980. Deset slika Miloša Babića. In: Zbornik za likovne umetnosti, 16, Növi Sad, 387-404.
1983. Zenit i avangarda dvadesetih godina. Narodni muzej, Beograd
2000. Od avangarde do arkadije. Clio, Beograd 
STOJANOVIĆ, Ljiljana
1987. Jugoslovenski umetnici -  Praški đaci 1900-1929. Muzej savremene umetnosti, 

Beograd 
SZABÓ Júlia
1981. A magyar aktivizmus művészete 1915-1927. Corvina, Budapest 
SZELESI Zoltán
1980. Szeged művészeti kapcsolatai Vajdasággal. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyé

ben, Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága 1980. október 27-28-án tartott tudo
mányos ülésszakán elhangzott előadások, kézirat gyanánt, 171-182.

Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927-1933.
1943. Szenteleky Társaság, Zombor-Budapest 
ŠUVAKOVIĆ, Miško
1989. Scene jezika -  uloga teksta u likovnim umetnostima - fragmentarne istorije 1920-1990.

ULUS, Beograd 
Todor Manójlović, građanin sveta
2008. (Jasna Jovanov, szer.) Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Növi Sad 
TOLDI Éva
1993. Herceg János. Fórum Könyvkiadó, Űjvidék 
TRIFUNOVIĆ, Lazar
1973. Srpsko slikarstvo 1900-1940. Nolit, Beograd 
URBAN, G. Ottó
2006. Morbid Colors: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914. 

Munincipal Hous and Arbot Vitae Press, Prague

93



VARAGIĆ, Slađana
2008. Avangardni eklekticizam: zenitizam. In: Evropski konteksti umetnosti XX veka u 

Vojvodini. Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 495-511.
VÁRKONYI György
1991. Dobrovics Péter a magyar képzőművészetben. In: Janus Pannonius Múzeum Évköny

ve, 36, 269-278.
Vojna enciklopedija
1958. (Boško Šiljegović, szerk.) Izdanje redakcije vojne enciklopedije, Beograd

94



II.

Farkasok 
és angyalok





LÓRIA
Peity Laura művészetéről a pécsi Lettre Internationaléban (2001)

Apja is festő. A szabadkai Dekorban dolgozott mint kirakatrendező, cím
festő. Tudatában lehetett annak, hogy a gyermekek előbb azok akarnak lenni, 
amik a szüleik, akiktől az életet tanulják. Mégis, egy kicsit kételkedve fogadta 
Laura elhatározását. Végül egy lerajzolt kéz győzte meg, és döntötte le az első 
akadályt. Máskülönben történhetett volna úgy is, mint Szabadka első festőnő
jével több mint száz évvel ezelőtt. 1900-ban a tehetséges Csóvits Ilona édesap
jának akarata ellenére, belső kényszertől hajtva lépett erre a pályára. Mivel apja 
részéről sohasem nyert bocsánatot, mindvégig megtört és magányos maradt. 
Festészete is csak az ismert müncheni Ashbe akadémián teljesedett ki. Ezt a pe
riódusát ismerte és írt róla kortársa és honfitársa, Csáth Géza. Csonka életműve 
azonban megkezdte azt az utat, amelyre egyre több nő lépett. (Most akaratlanul 
is a Keserű Katalin az Ernst Múzeumban rendezett női alkotókról szóló tárlat 
jut az eszünkbe.) Sajnos, habár Csóvits Ilonát és Laurát egy évszázad választja 
el, mégis akad hasonlóság sorsukban, mint például a háború. Csóvits Ilonának 
az első, majd a második világháború jutott ki, ami végérvényesen megölte mű
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vészi tettvágyát és erejét. Laura éppen az akadémiai tanulmányainak a végén 
tartott, amikor élete része lett egy háború, minden embertelenségével, az ér
tékek válságával, egy ország megszűnésével, mindennek a megkérdőjelezésé
vel együtt. Az élmény hasonlít Bulgakov Mester és Margarita-beli ördögének a 
megjelenéséhez. A 90-es évek voltak ezek, amikor a történelemkönyvek hirte
len kinyíltak, hogy mi élők belebukjunk azokba, mint egy nagy gödörbe. Fon
tos-e mindez, amikor Laura művészetéről beszélünk? Elválaszthatatlan tőle, de 
a megértéshez nem kötelező a kettő összekapcsolása. Mindenkinek lehetnek 
rossz napjai. Csak hát ez az időtartam Laura esetében nem egy-két nap, ha
nem tíz év. Ő képviseli többedmagával a szabadkai képzőművészet 90-es éveit. 
Ikonográfiájával, technikájával, életformájával. Laura képei által egy lezárult 
korszak spirituális lecsapódásával állunk szemben. Jellemző rá, hogy nehezen 
alkuszik meg, nem hajt fejet a piac és a közízlés törvényei előtt. Még akkor sem, 
ha egzisztenciális problémái adódnak ebből.

A mindennapi élet darabkái kuszán ötvöződnek a múlt mozzanataival. La
ura festett és rajzolt, maszatolt, többnyire kis formátumokban. A kevés szín 
és a fekete, bizonytalannak tűnő vonalak mellett az alapul használt felületnek 
mindig külön szerep jutott. Képei, mint egy (rém)álom vagy (rém)látomás ki
élesedett részletei, inkább éreztetnek, mintsem láttatnak érzéseket, emlékeket, 
megtörtént és nem megtörtént dolgokat. A 90-es évek elején és első felében, 
amikor még minden olyan hihetetlennek tűnt, az emberek mégis kutyául érez
ték magukat, és Laura képein is végigvonul egy megzavarodott kutya, amelyből 
időnként farkas, időnként pedig naivan mosolygó beteg állat lett. Helyenként 
megjelent a történelem őrjöngő lendületben levő kereke is, hol biciklikerékként, 
hol meg biciklisták csapataként. Ez utóbbiban persze az „El innen!” akarása 
is benne van, a szabadság, a mozgás vágya, de a vidék jellegzetes közlekedési 
eszközéhez való ragaszkodás is. Benne van a vonzódás az idevalósi egyszerű 
emberek, szokásaik és utcáik iránt. Az állandó ragaszkodás a röghöz, annak 
perifériális, egyszerű és kis dolgaihoz. Ebben érzi a szerzőnő szellemi rokoná
nak a néhai szabadkai rajztehetséget, Bíró Miklóst, akinek ötven képből álló 
hagyatékrésze éppen e nehéz időkben (2000-ben) került a Szabadkai Múzeum 
gyűjteményébe. Peity Laura szellemi útitársai a Párizsba elszármazott, híressé 
vált Jel színház tagjai is. A kalapos figurák mintha csak az előadás szereplői 
közül lépnének a képtérbe. A szellemi elődök között itt van még Kosztolányi és 
Csáth, majd a nagypapa, Eberhard János is. Talányos élete egyik fénypontja a 
saját alapítású Jánoska Jazz Bánd, Szabadka 30-as éveiben. Laura bizonyára tőle 
örökölte az improvizáció szeretetét és készségét, amelyet sokszor hasznosít az 
anyaggal való kommunikálása közben. A nagypapa matróz pólóban és bicikli
vel jelenik meg unokája képein. Közben, a 90-es évek második felében, feltűn
nek a rózsaszín halak és az angyalok „lenyomatai”. Persze, fáznak. A kutya érzés 
vágyakozásba, merengésbe, vágyálmokba csap át, aminek forrása lehetett az 
intim élet öröme, az akkori kollektív közérzet vagy a kis műterem, valamikori 
cukrászműhely gyúróasztala is.

(...)
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CSURGÓ NYOMOKON
Suhajda Zita festészetéről (2004)

A szabadkai Képzőművészeti Találkozó 2004-es évadjának első kiállítása 
január 30-án nyílt meg, ami egyben a kiállító művésznő első nagy önálló sza
badkai tárlata, de jubileuma is: tíz éve végzett a budapesti Magyar Képzőművé
szeti Egyetem festő szakán. Több festői periódusa is kimaradt a tárlatból, de a 
tíz év sem kis idő, sok minden belefér, főleg egy ilyen kereső, nyughatatlan szel
lemű alkotó esetében. Kimaradt például a figurális és a konstruktivista megol
dások periódusa, de amit a kiállítást rendező intézmény felső kilenc termében 
láthatunk, az így is kerek egész, hatalmas anyag, az utóbbi egy-két év termése. 
Csupa absztrakció, színcsurgatás, ami kissé szokatlan a manapság figurádéra 
és táj festészetre szoktatott közönség körében. Mégis, mint ahogy a képek, úgy 
a tárlatmegnyitó is tele volt nemes érzelmekkel. Az esemény telejes összhang
ban állt a tárlat Dripping -  Angeli elnevezésével, ami az anyai vezetéknévből 
(Angeli) ered, s mint a szerzőnőtől megtudtuk, egybecseng firenzei angyalél
ményeivel, valamint azokkal az angyali, sárga, sugárzó foltokkal, vonalakkal, 
amelyek a képekről néztek le a megnyitó nagyszámú közönségére. Mint kide
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rült, nemcsak Ljuba Popović (előző, több hónapos kiállítása) képes magához 
vonzani a szabadkai közönséget!

Szabadka és Palics művészközösségének fiatal tagja Suhajda Zita (Sza
badka, 1970), elhivatott festő és képzőművészeti pedagógus, aki a szabadkai 
építészeti szakközépiskolában tanít immár több éve. Expresszív színkeze
lése fokozatosan fejlődött a Budapesten töltött akadémiai (1989-1994) és 
a mesterképző évektől (1994-1996) máig. Kandinszkij akvarelljeivel ro
konítható színvilága és a figuráció konstruktív felfogásából kiindulva egy 
intenzív, kolorisztikus és absztrakt apparátusba lépett, egy ideig megtartva 
a konstruktivista jellegű kompozíciót. Két komponens, a mozgás és a fény 
áttörései jelentették Zita új, az olasz futurizmus mozgalmával rokon alkotói 
fázisát. A belgrádi Októberi Szalon 1999-ben megrendezett tárlata Zita két 
ilyen festményét mutatta be. Nos, innen vezetett az út a csurgatásos fes
tészet, a dripping paint felé, ami a két világháború közötti amerikai abszt
rakt expresszionistákat jutattja eszünkbe, mindenekelőtt Jackson Pollockot. 
Suhajda Zita effajta automatizmusa a szín és a forma sokéves tanulmányo
zásából ered, és a belső érzelmi és racionális szféra által vezérelt művelet 
által jól tükrözi a szerzőt. A most kiállított festmények keletkezésük idő
pontjának és helyszínének művészileg megformált dokumentumai. Ha más 
idő- és földrajzi távlatból tekintünk rájuk, elsődleges jelentésük a vászon és 
a szín játékának esztétikája -  ami ugyancsak egy fontos részük - ,  de annál 
sokkal többet hordoznak magukban.

Suhajda Zita dripping paint módszere egymás után több, rendszerint há
rom festmény alkotásából áll. A miniatűr ciklusok egyes képei kevésbé élnek 
autonóm jelleggel, csak együttes hatásukban érvényesülnek. Mivel az így kelet
kezett képek a festő akcióját tükrözik, az első vagy az utolsó kép erőteljesebb a 
másik kettőnél. A módszer a távol-keleti képalkotás technikájával rokonítható, 
amelynél a rövid és gyors festési akciót hosszú meditáció előzi meg. A festőnő 
számára ez a fajta szellemiség nem ismeretlen fogalom, sőt gyökerestül megha
tározza az életét. Festészetének ehhez a pontjához azon a fájdalmon és dacon 
át jutott el, amely 1995-ben vette kezdetét. Akkor történt ugyanis, hogy egyik 
legsikeresebb képét, amellyel tanára, Gerzson Pál nagyrabecsülését vívta ki, va
lamelyik évfolyamtársa leöntötte piszkos terpentinnel, ami tartós csorgó nyo
mokat hagyott a kép felületén. Néhány évvel később ez az incidens, igaz, más 
indítékkal, adta meg Zitának azt a kezdő gesztust, amelynek nyomait a jelenlegi 
kiállításon szemlélhetjük. A vászonra szórt nyomok a kilátástalanság és tehe
tetlenség érzéséből fakadnak. Zita festményei, képei néha sírnak és véreznek, 
máskor puhán és vidáman csorognak, mint az eső, egy olyan áttekinthetetlen 
rácsos idegzetet teremtve a képfelületen, amelyen keresztül nem látható, vagy 
alig észlelhető konkrét forma. Mindazonáltal döbbenenetes és teljesen egybe- 
siklik a korunkat jellemző lényeges vonással maga az alkotói folyamatnak a 
módja: kezdetben létezik egy bizonyos akarat, ami később a kivitelezés folya
mán kiszámíthatalanná válik, és elveszíti a végső produktum feletti kontrollt. 
Semmi sem fix, nem biztos, minden átfolyik egymáson, a felismerhetetlenségig 
alakítva a formát.
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A kép hangnemét mégis a művésznő adja meg, képes örülni és élvezni a 
színt, a ritmust és azok játékát, keresve a szépet a dolgok létezésében. Számá
ra a színek mindig is meghatározott jelentéssel bírtak, amiről a szerzőnő által 
a felkérésünkre, a Sava Babiétyal 2003. május 7-én, a szabadkai Városi Mú
zeumban történő beszélgetés alkalmából, írt szöveg tanúskodik. A rövid írás, 
melynek témája Palics, a festőnő lakhelye, menhelye és ihletőforrása, így szól: 
„Amikor Palics felé utazom az autópályán, alig várom, hogy megpillantsam a 
parányi oázist, az elvarázsolt szigetet a határtalan mezők közepén. / Palicson, a 
tó mellett elfelejtem a százéves fákat, és egy végtelen nyugalom ölel magához. 
Itt valahol a végtelen közepén, ahol a kozmikus csend ringat el, megtalálom 
a helyet, ahol eljátszhatok a vibráló fényekkel; a kékkel, az éggel; a vertikális 
végtelennel. / Ezoterikus, apró, színtelen és tétlen villák éterikus környezetben; 
úgy érzem, a tökéletes nyugalom védőburkában vagyok, ahol nincs jelen, múlt 
és jövő, hanem az egész egy pillanattá olvad, ilyenkor a pillanatnak élek, átélem 
a formák, foltok örömét és a határtalan szabadság érzetét. Hókadt és homályos 
érzés, mintha nem volna valóság, csak egy lebegő állapot. / A parkban mindig 
a fákon túlra, föl az égre figyelek; a kékek, a vibráló sárga fények függőleges szö
vevénye jelenik meg előttem, és amikor festek is. / A parton a világmindenség 
közepén érzem magam, az egész áttetsző és fájdalmas, de örömteli szépségében. 
A függőleges és a vízszintes kék ütközik, a szférikus sárgák metszik az egészet, 
és néhol egy-egy piros folt, az élet jelenik meg. A kék az állandósult nyugalmat, 
a belső természetet, a piros a pillanatnyi életet, a sárgák, az izgalmas ívek, haj
latok, kerekded gesztusok a szecessziót jelképezik, és a fényt, ha vertikálisan 
szövik át a képet. / Télen és ősszel a magány minden ízét megízlelhetem (levegő
-  kék), nyáron a vibráló tömeget nézegetem vitorlázás közben (tűz -  piros) s a 
függőleges árbocokat a tó vizén (víz -  sárga fények). / Az illat, a levegő, a rend 
és csend ütközik a bonyolult lélekkel, az élettel, a kereső szemekkel az egész 
egy felbolydult szövevénnyé válik, majd kiteljesül. / Amikor festek, belebújok 
a képbe, az egészet átrendezem, majd a kép magát élő, vibráló szerkezetté ren
dezi. / Az egész áttetsző, hirtelen, de szokványos és mindig izgalmas, mert van. 
Valójában az egész egy érzés, egy illat, de leginkább a vágy és a hiány, az egész 
egy vers, nyitott vázlatosság.”

Suhajda Zita kitartó útja ebben az absztrakt művészetet egyre kevésbé pár
toló környezetben arra mutat rá, hogy az enformel kísérletező expresszív vonu
latának friss hajtásával állunk szemben. Suhajda Zita annak a szellemiségnek 
a jogos utódja tehát, amely annyira jellemezte a korábbi vajdasági pikturális 
avantgárd eszményét, és olyan kiváló élművészeit, mint amilyenek Ács József, 
Benes József és Petrik Pál voltak, vagy amilyenek a szabadkaiak „párizsi festői”: 
Josip Skenderović Ago és Csikós Tibor. A szabadkai képzőművészeti színtéren 
Suhajda Zita festészeti vállalkozása fényes ellenpontja a fiatal és idősebb alkotó 
nemzedék figuratív, és nosztalgikus táj festészetének.
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„BIG BROTHER IS WATCHING YOU”
Az 55 éves Nagy Testvér. Szalma László tárlata

A szabadkai Szabadegyetem képtárában 2004. február 10-én nyílt meg Szal
ma Lászlónak, az alkalmazott grafika kiváló művelőjének a kiállítása, mely nem 
más, mint George Orwell 1984 című regényének vizuális adaptációja. A re
gényben szereplő Nagy Testvér most a televíziós csatornák valóságshow-jai ál
tal nőtt népszerű figurává, de visszhangja él a megsemmisülő személyi szabad
ság minden pillanatában. A rémes téma a megnyitóra mégis meleg hangulatba
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burkolva érkezett, hiszen a válogatott vendégsereg Szalma László munkássága 
előtt tisztelgett. A tartalom, aktualitásán kívül az ötlet sokszínű megformálása 
ütötte szíven a publikumot. Különböző kifejezési technikák vonulnak fel: rajz, 
festészet, szobrászat, assamblage, film és akció. Minden a maga helyén, minden 
a legjobb időzítéssel. Még a meghívók és a katalógus is magukon hordozták 
a szerző -aki 1975-től a 7 Nap hetilap grafikai szerkesztője - , edzett kezének 
nyomát. Meg kell hagyni, Szalma eredeti elképzelése teljes egészében csakis a 
megnyitón volt tapasztalható, ami felért egy happeninggel. Az érkező tárlatlá
togatókat a kiállítás elején egy felirat figyelmezette: „Kamerával őrzött terület”, 
aztán többen is csodálkozva vették észre a képtár végében a falra vetített, éppen 
belépő látogatók képét. Orwell regényének szereplői, a szerelmes pár és a Nagy 
Testvér körüli események a falakra aggatott, klasszikusnak mondható képeken 
követte egymást narratív sorrendben. A többféle technikával és más-más stí
lusban készült képsor csúcsát a négyujjas kéz rajza és gipszszobra képviselte. A 
megcsonkított kéz tenyerén ötujjas kis kéz meredt befelé. Nem véletlen, hogy 
ezt a szabadság útját képviselő assamblage követte: a fehér felületből kinyúló 
kéz tenyerén színes tájkép volt látható. A megnyitó kezdetét a művész által le
rántott fekete függöny jelentette: a „101. szoba” nyílásából lépett elénk Júlia és 
Winston (Körmöci Petronella és Káló Béla színművészek) katonazubbonyban, 
majd egy-egy könyvrészletet olvastak fel. Az akciót Szalma László zárta, hátat 
fordítva, pengével sebet ejtve ujján, s vérével a fehér kerámialapokra ezt írva: 
„101. szoba”. Ennyit a produkcióról.

Szalma László és Orwell könyve azonos évben láttak napvilágot, 1949-ben, 
és több közös vonásuk is van: allegóriák alkalmazása, az aktualitás előtérbe he
lyezése, provokálás és kritika. Húszévesek voltak, amikor az ember a Holdra lé
pett, és Szabadkán megalakult a Bosch+Bosch multimediális és konceptualista 
művészcsoport -  melynek Szalma alapító tagja. A 60-as évek lázadó nemze
dékére jellemző közösségi és felelősségérzés, a nem konvencionális magatar
tás mindig is jellemezte Szalma Lászlót, aki azonban idővel a képzőművészet 
konvencionálisabb ága, az akvarellfestészet és rajz felé irányította figyelmét, 
békésebb témákat keresve. A zentai Városi Múzeum az Őszi akvarellfestésen 
elnyert egynéhány pályanyertes munkáját is őrzi, s ha sor kerülne a műfaj pre
zentálására, alkotásai nem maradhatnának ki. Lázadó, a koncepciót és ötle
tet állandóan kereső, kedvelő szelleme ez idő alatt a 7 Nap újszerű, sokszor 
merészen kollázsolt címlapmegoldásaiban mutatkozott meg (ezzel a tevékeny
ségével ő indította be a színes 7 Napot, borítóterveiért 1978-ban megkapta a 
jugoszláv újságírók I. díját), ami azért is érdekes, mert a hetilap grafikai szer
kesztői posztját Sáfrány Imre, a vajdasági képzőművészeti színtér nyughatat
lan szellemű „rendbontója” utódjaként vette át. Szalma angazsáltsága idővel az 
illusztráció műfajában is újat hoztak kiállításra hangolt könyvillusztációiban, 
mert provokáló egyénisége és a multimediális kifejezéshez való vonzódása so
hasem apadt el. A Don Quijote és A kis herceg után talán George Orwell 1984 
című regényének ez a mostani, sajátos vizuális megjelenítése a legerőteljesebb. 
A nagy kalandor régi, konceptualista formájának műveléséhez tért vissza a ki
állítótérbe. Az aktuális téma parlagon heverő kivitelezési formájához az újvi
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déki Kortárs Képzőművészeti Múzeum 2002-ben készült, nagyobb áttekintése 
is lendületet adott, mert Szalma korai munkái közül a Da-da vonat fotódoku
mentációját szinte favorizálták.

Szalma László ezzel a tárlatával sem tér el angazsált állásfoglalásától és 
konceptuális megfogalmazásmódjától, ami a kezdetektől jellemezte alkotóte
vékenységét. A Big Brother is watching You című kiállítás a regény megjele
nésének ötvenötödik évében képzőművészeti emléket állít e műnek és írójá
nak, akinek a látomásai már nem számítanak tudományos fantasztikumnak. 
Természetesen egy ilyen projektum megértéséhez az a legjobb, ha ismerjük az 
irodalmi alapot, de nélküle is elég, ha átengedjük magunkat az intuíciónk
nak és a mindennapi életből vett tapasztalatainknak. Ma, amikor olyan, mások 
megfigyelésén, meglesésén alapuló tévéműsorokat kezdtek el sugározni, mint 
a Big Brother, bújtatva és ízesítve kapjuk azokat az eszméket, amelyeknek már 
Orwell is tudatában volt. Kultikus regényének antitotalitarizmusa időszerű 
és egybecseng a globalizáció kiváltotta reakciókkal. Vajon létezik-e vidékünk 
Don Quijote-ja esetében szebb és másként lehetséges módja az elmúlt 55 év 
megünneplésének?

*

A Big Brother visszatér címet viselő projektumot Szabadkán és Zentán lát
hatta a közönség, Szabadka város pedig az 2004-es év egyik legsikeresebb ren
dezvényének tekintette, Szalma Lászlót Dr. Borogvári Ferenc Díjjal tüntette ki. 
Még látható volt a zentai Városi Múzeumban, a 2005. április 15-én megnyílt, 
A Kis Herceg újra a földön  című tárlata, amikor hirtelen távozott az élők sorá
ból. Az utolsó üzenete tehát a szeretet, a művészet és a lényegi dolgokra való 
odafigyelés jegyében állt. Szalma László 2005. április 22-én hunyt el, az említett 
kiállítás meghívóján pedig ez volt olvasható: „Éjszaka majd fölnézel a csilla
gokra. Az enyém sokkal kisebb, semhogy megmutathatnám, hol van. De jobb 
is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így 
aztán minden csillagot szívesen nézel majd... Mind barátod lesz. Azonfelül egy 
ajándékot is adok neked.”
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MOSOLYGÓ PATCHWORK PORTRÉ
Torok Melinda kiállításához (2005)

Bármely tevékenységhez hasonlóan, Torok Melinda alkotómunkásságát is 
az élettér politikai és szociális adottságainak és a szubjektív világlátás viszony
latában kell szemlélnünk, ami mindenképpen szélesebb behatárolási terület
re enged következtetni. Magiszteri munkáiról keletkezési időpontját tekintve, 
tudjuk, hogy azok konkrétan az 2003 utáni időszakhoz kötődnek, közvetve pe
dig az előző évtizedhez, valamint genetikai és szellemi őseinek az életszakasza
ihoz. A vertikális idősík kíséretében egy horizontális térbeli változatosság jele
nik meg, s bár az alkotások itt készültek, más-más európai és Európán kívüli 
kultúrákra asszociálnak. Eltérő formai megoldásokat látunk a képeken, változó 
technikákat (festészet, rajz, fametszet, varrás, ragasztás stb.), stílusokat (poin- 
tillizmus, hiperrealizmus, impresszionizmus, reneszánsz, szecesszió, pop art, 
etno-stílus stb.), méreteket és alkotási folyamatokat. (Vannak művek, amelyek 
szinte automatikusan, egy szuszra készültek, más művek elkészültét viszont
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tervezés és hosszú, átgondolt alkotási folyamat előzte meg.) Minden egy ősi, 
tematikus egység, az emberi arc, köré tömörül, és az arra enged következtetni, 
hogy Torok Melinda egységes művészi programja az eltérő időket és tereket 
ötvöző szellemünk határtalan természetének bemutatása. Új dimenziót ad a 
tartalomnak a tény, hogy az arcok magát a művésznőt ábrázolják, tehát min
den esetben önarcképről van szó. A képek az alkotó véleményét és álláspontját 
hangsúlyozzák, egyes szám első személyben szólnak hozzánk, vallomásként az 
egyéni élményről és tapasztalatról. Ez mind én vagyok -  szól az üzenet -  lehe
tek ilyen is és olyan is; tetszik, ahogyan az arcom változik, és együtt alakul a nap 
színeinek és az álmok illatának változásaival. Homo ludens vagyok. Szeretek 
játszani és mozogni, nem szeretem a korlátok kötöttségeit és a stagnálást, mivel 
számomra megadatott a tudás, a képesség és a mozgás. S ami megadatott, azt 
nem felejthetem el, mert számomra abban óriási lehetőségek rejlenek.

„A fény harcosa tudja, hogy a nagy álom sok ezer apró dologból tevődik 
össze, mint ahogyan a napfényt is milliónyi sugár alkotja.” (Paulo Coelho után 
szabadon). Alkotásain Torok Melinda küzd az anyagi és szellemi értelemben 
vett határok ellen. Felhívja figyelmünket a rendszer zsákutcájára, amely, an
nak ellenére, hogy a sokszínűség továbbra is létezik, a beskatulyázáson, határ
szabáson keresztül kitart a látókör beszűkítése mellett, mivel az így keletkező 
sablonok könnyebben kezelhetőek és manipulálhatóak. Korunk ösztönzőleg 
hat arra, hogy az álentitás kiépítése érdekében, vakon lemondjunk -  az egy 
kiválasztottat kivéve -  minden más szféráról, ideértve a mások, a másmilyenek 
meg nem értését. Ezzel megszűnik a kommunikáció gazdag tárháza, vagyis az 
együttélés és a teljesség élménye. A kiállításon szereplő minden portré -  min
den ember, szín, nap és ötlet -  önmagáért beszélő egység, de valódi átélésük 
csak a többiek társaságában lehetséges. így maga a kiállítás is egy portré, mely 
számos különböző arcképből áll össze, egy művész naplójának több lapjából, 
avagy egyazon dolog több aspektusából.

Az egy motívum variálása vagy a szereplők átváltozása közismert mind a 
zeneművészetben, mind az irodalomban. Magiszteri munkájának szöveges ré
szében Torok Melinda maga is idéz erre vonatkozóan néhány példát, kiemelve 
Raymond Queneau Stílusgyakorlatainak indikáló szerepét. A módszer iránti 
tudatos viszonyulással és a párhuzamba állított művészeti formákkal a művész
nő azt az akadályt hárítja el, amelyet csupán kevés alkotó lép át. Ezzel mintegy 
rámutat a művészetek és a hivatások közötti felosztottságra, keresve az őket 
összekötő átjárót. A különböző stílusú kísérőszöveg írása a festményhez szintén 
igazolja az adott mű, az arckép, többrétegűségének szükségességét. A kiállítás
ról alkotott általános érzelmi benyomásban a reneszánsz érzés kerül előtérbe, 
mely felett dominál a szépség, a gyöngédség és a nyugalom. Mintha konfliktus, 
pusztítás és bánat nem is létezne. Legalábbis nem Torok Melinda festészetében. 
Számára fontos, hogy a képnek gyógyító ereje legyen, ő  akkor fest, amikor 
jókedvű, azt vallja, hogy energiája beolvad a műbe, amely azután kisugárzik 
a szemlélőre. Számára tehát a festészet nem a problémák bemutatásának esz
köze, hanem azok megoldásának lehetősége, pozitív energiák sugárzása. Ezért 
érezzük jól magunkat magiszteri munkáinak társaságában és mosollyal az ar
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cunkon távozunk a kiállításról. „Az összhang biztonságérzetet kelt bennünk, 
és azt az érzést sugallja, hogy ami velünk történik, kölcsönös kapcsolatban van 
egymással” -  mondja Melinda, akinek tárlata egyben fiatalkori arcképe is, és 
visszatérés olyan alapértékekhez, mint amilyen a sokszínűség gazdagsága és 
annak szépséges visszahatása.

Torok Melinda fény és színek iránti egyéni érzéke, a korábbiakhoz hason
lóan, ezen a tárlatán is kifejezésre jut. Élénk színekkel festett képeivel vezeti be 
a szemlélőt az anyag szférájába, a fehér és arany látszólag befejezetlen képeivel, 
pedig a szellemébe. A sötétség színeivel is játszik, nem feledve a nappalt és az 
éjszakát, az álmot és a valóságot. Ezért a kiállítás, amely biztos mozgást tükröz 
az ilyen hatások skáláján, s egyben izgalmas festészeti és érzéki élmény is. E 
hatásoknak köszönhetően hatol be a művésznő a különböző arcokba, nőtípu
sokba, sőt faj típusokba, új olvasati és gondolkodási lehetőségeket kínálva.
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TUDÓS NŐK
Janovics Erika fantázia-jelmezterve Moliére Tudós nők című darabjához

Nem rendelésre készült, és nem megvalósult színdarab jelmeztervéről van 
szó Janovics Erika (Újvidék, 1973) Moliére Tudós nők című darabja egyik sze
replőjének 1999-ben keletkezett fantázia-jelmezterve esetében. Ahogy a szerző 
mondja: „Elképzeltem, milyen lenne, ha megcsinálnám Moliére tudós nőinek 
kosztümjeit.” A jelmezterv annak a kollekciónak a része, amelyet 1999-ben az 
Újvidéki Színház kiállítótermében láthatott a közönség Janovics Erika önálló 
kiállításán, egy évvel azután, hogy befejezte a belgrádi Iparművészeti és Forma- 
tervezési Egyetem kosztümtervezői szakát. Az álmokban szárnyaló kreativitás 
a gyakorlatban még a kiállítás évében otthonra talált: a fiatal jelmeztervezőnő 
1999-ben lett a szabadkai Gyermekszínház jelmez- és bábtervezője. Innentől 
Janovics Erika egyre több színháznak tervezett nem kis sikerrel. A Jancsi és Ju
liska című előadás jelmezeivel, először 2000-ben, a Vajdasági Hivatásos Színhá
zak 49. Találkozóján nyert díjat, hogy aztán szinte minden évben ehhez hason
ló sikerekkel gazdagodjon a pályafutása. Az egyik legemlékezetesebb, kiforrott 
művészre valló alkotása a Rozsdaszínország aranya című zenés gyermekelőadás 
jelmeze- és maszktervezete (2003), amelyekből Beszédes István három verses
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gyermekdrámát tartalmazó könyvében láthatjuk. Akinek volt szerencséje szín
padon is megcsodálni ezeket, megérti mit jelent a színházi előadás szempont
jából egy jó jelmeztervező munkája. A sikeres tervrajzok közül néhány köz
gyűjteménybe került be Vajdasági Színháztörténeti Múzeum gyűjteményébe és 
a szabadkai Városi Múzeum gyűjteményébe. Mi most ezek közül választottunk 
egyet, annál is inkább, mivel a művésznő sorsdöntő évének emlékei. Másrészt, 
a létező jelmeztervek két fajtája közül nem egy technikai vázlatot mutatunk be, 
aminek a végcélja a jelmez tündöklése, és aminek a kivitelezése folyamán -  a 
festőtől vagy szobrásztól eltérően -  az alkotófolyamatot nehezíti vagy könnyíti 
még legalább három tényező: a rendező, a színész és a varrónő. A tervezőnek 
a varrás tudományát is ismernie kell, mint ahogy Janovics esete is bizonyítja. 
A kész jelmez tehát egy egységes tevékenység függvénye. Mégis, mint látjuk, 
vannak más esetek is. Olyanok, mint az itt látható példa, amely nem más, mint 
a szabadjára engedett fantázia által kreált jelmezterv, amely már magában is 
egy teljes értékű művészeti alkotás. Mutatja a ruhát, de még inkább a figura 
jellemét, szellemi tulajdonságait és a szituáció -  a színdarab -  hangulatát.

A Tudós nők szereplőjének fantázia-jelmezterve kitűnően illik Moliére 
(1622-1673) jellemábrázoló attitűdjéhez, és kivitelezésében a XVII. század ba
rokkosán gazdag anyaghasználata nyilvánul meg. A tempera a haj, a mell és a 
ruha anyagszerűségének érzékeltetését szolgálja, a tus-, ceruza- és pasztell az 
arc, kéz és láb, a harisnya, cipő és a hálós, ujjatlan könyékkesztyű jellegzetes vo
nalainak a kiemelését, a „csípőfodor” szélének körülrajzolását, a kollázs tech
nika pedig a szoknya egy részén levő virágmintás, brokát drapéria ábrázolását. 
Moliére korabeli úri viselet elemei variálódnak a jelmeztervező ötleteivel. A ba
rokkban előszeretettel viselt nyakfodor például a figura csípőjére van helyezve, 
aminek így külön üzenete van. A csökkentett színvilág ellenére is egy fokozot
tan dinamikus művel állunk szemben. Az egyszínű, nagyobb felületek élénkítő 
eleme azok részletgazdagsága: a pöttyök, foltok, hálózó vagy szaporán hullámzó 
vonalak, szivaccsal, ecsettel odanyomkodott szabálytalan foltok. A dinamikát 
fokozza a kompozíció is, amely egy ellentéten alapul: a nyers papírszínnel össz
hangba levő nagy, ártatlanul érzéki ruha rózsaszínje, melyet súlytalanná tesz 
az eláradó fehér, szemben áll a az ebből élesen kinyúló figura feketével és kék
kel formált hideg részleteivel. Valójában a nő testhelyzete határozza meg a mű 
aszimmetrikus szerkezetét, növelve mozgalmasságát: miközben a test balra dől 
egy kissé, az alkotó láttatja velünk kinyújtott, fekete hálóval körülzárt, erotikus 
kezét és lábat. A combharisnyáján felül kivillanó vékony comb magamutogató, 
sőt kihívó. A széttárt kéz ujjai ragadozót sejtetnek. A vele merőlegesen átellen- 
ben levő kék cipő rendületlenül a kékharisnyás nő fogalmához vezet el, azaz a 
tudálékos, okoskodó, entellektüel nőéhez. Mindez együtt mindenre kész nőt 
sejtet. Ugyanakkor a nő szeme (lelkivilágának tükre), csukva van. A túlszíne
zett száj szintén erősen zárva van. Az arc vonásai élesek, kissé torzak. A fekete 
villás haj tincsekben lóg a nyakba, mégis egy fehér csipkekorona díszeleg rajta. 
Az egész test nyúlánk, erős, sőt agresszív és éles kontrasztot képvisel a rajta levő 
ruhával. Janovics Erika a ruhakölteményt ügyesen félrebillentve mutatta meg, 
hogy mi rejlik mögötte, felhasználva az egyetemi tanulmányai alatt alkalmazott 
Wilhelm Reich művei ihlette fekete hálós korszakát.
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ARANYRÖG
Nemes Fekete Edit aranyvasárnapi kiállítása a zentai Városi Múzeumban (2005)

Nemes Feke Editnek (Szabadka, 1944) a kishegyesi sár, a föld jelenti az 
életet, otthont, hazát, emlékezetet. Keramikus lévén aktív dialógusnak is 
nevezhető ez a viszony. Alkotásainak többségén a termőföld és az életet adó nő 
tartalmi kapcsolata van jelen, gyakran ősi igazságokat, legendákat, keresztény 
üzeneteket közvetítve egy-egy aktuális eseménysorozat, életérzés vagy jelentős 
évforduló kapcsán. Pályafutásának negyven évén át így vonult végig a tájunkhoz 
kötődő témák serege. Kezdetben, 1962 és 1974 között, az újvidéki főiskolán 
szorgalmazott népi díszítőmotívumok jelentek meg kerámiatányérjain és 
szobrain. A korszakra jellemző csillogó, színes, majolikamázas figurákat 
alkotott: mákmadarat, gyöngytyúkot és „halas kislányát meg napraforgót. 
Ehhez csatlakozott 1973-tól a makói művésztelepen keletkezett hagyma
motívum. A család és a zene élménye 1976-tól alakult kompozíciókká, 
melyeken belül először tevődött a nőre a hangsúly. A dekoratív színkezelést 
ekkor váltotta fel a monokróm, a részletgazdagságot pedig az egyszerűsítés.
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Három év kényszerszünet után tört fel Nemes Fekete Editből a Sógornőm 
emlékére című ciklus (1982), vele jelenik meg a „távozók” motívuma s a falra 
akasztható, domborműves formai megoldás, valamint a természetes színek 
megkapó áradata. A patinázott terrakotta újra a női figurára fókuszál, melyet 
egy hajlított agyaglap formál.

A nő megjelenítése több variáción át a földdel, illetve az agyaggal 
állt szinkronban. A két fogalom szorosan fedte egymást a szerzőnek a 
világegyetemről alkotott gondolatrendszerében. Számára a nő olyan, mint a 
föld -  az Egész középpontja, amely megtart, befogad és kibocsát. E fogalompárt 
1983-tól a föld irányából közelítette meg: a föld mint rög, a föld és asszony 
mint rög. Az élet a Rög hasadékaiban veszik el, vagy éppen bukkan elő. Egyik 
alkotásának címében ez így szól: „Minden itt kezdődik és minden itt végződik”. 
Formáját tekintve a Nemes Fekete Edit által megmintázott rög a szántás közben 
az ekével kifordított hant alakját követi. Ilyen rögön nyugszik az 1983 és 1998 
között általa alkotott Csépe-plakett, amelyet mindig más-más Csépe Imre- 
szöveg illusztrációja díszít. A maga nemében egyedülálló alkotássorozat az 
illusztrációs műfajban is újításnak számít, amit a későbbiekben Nemes Fekete 
Edit más profán és szakrális művek illusztrálásával folytat -  így jelentek meg 
Szenteleky Kornél vizualizált szövegei tányérokon és a „rögök”-ön.

Az 1990-es évek drámai eseményeit tükröző kerámiák képviselik Nemes 
Fekete Edit alkotói aranykorszakát. Az egyéni formai és tartalmi összhanggal 
tartós nyomot hagyott képzőművészetünkben az utókor számára. A föld 
megtartó, de elindító erejét is kinyújtott, megdöntött menetelőkké merevedett 
háromszögekkel jelenítette meg a „Menni, megállni, maradni, visszamenni?” 
sürgető kérdések mentén. A miniatűr fejekkel végződő csúcsos háromszögek 
és ellentétpárjaik: az egyenesen álló maradókat jelképező, kinyúlt, hasonló 
figurák a középpontban a harmadik alakzatot, a spirált fogták közre, amely 
a fejlődés jelképe. A hármas tagolás formai rokonságot mutat a Rög hasonló 
felépítésével, s a későbbi ciklusok e két megoldást fogják ötvözni. Az absztrakt 
kompozíció 1992-ben a szabadkai kiállítás után kikerült Németországba. Ez 
újabb erőt kölcsönzött a következő lépésekhez: 1994-ben a roskadozó ember és 
ház témakör, a düledező ház és asszony motívum dominál, a házat és embert 
mint szerves egészet fogalmazta meg: „A ház a maradás, de az ember is ház”

A kereszténység 2000 éves jubileuma előtt jelent meg az évtizedeken át 
elnyomott s most reneszánszát élő szakrális motívumok feldolgozása. Nemes 
Fekete Edit alkotásainak egyik alapmotívuma lett a Korpusz, amely sokszor 
a Rög csúcsát képezi. A magyar honfoglalás és a kereszténység felvételének 
ezer éve kapcsán a magyar ősi monda- és hitvilág is témává vált, s főleg a 
makói művésztelepen készült munkáit jellemzi. Egyre nagyobb és összetettebb 
jelenetek születtek kőcserép technikával, az előző ciklus absztrahálásától és 
intuitív hatásától visszakanyarodva a figuratív és narratív ábrázolásmódhoz. 
A festék és oxidok mérsékelt adagolásával jelennek meg az antológiái értékű 
A kereszténység 2000 éve című ciklus különálló részei: Hét vezér (1996-ban), 
Makói Madonna (1998-ban), Angyali üdvözlet, Krisztus a siratókkal, Tűzimádók 
Boldogasszonya (1999-ben), Boldogasszony, Életfa, Tűzhalom, Az Éden
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kapujában, Szent Margit, Az áldozat (Szent Gellért), A béke angyala, Fzaf sirató 
(2000-ben). Ezeket az alkotásokat a Szabadkán, Topolyán, Zentán, valamint 
Magyarországon és 2000-ben Hannoverban, az Expo világkiállításon láthatta 
a közönség, de kiadványok illusztrációjaként is szerepelnek. Időközben még 
két párját ritkító vallásos alkotása született Nemes Fekete Editnek: 1996-ban a 
Keresztúty amely az egyházaskéri templomban, valamint 1999-ben a Majdányi 
Madonna, amely a majdányi templomban lett elhelyezve.

A zentai aranyvasárnapi tárlat a fentebb dióhéjban vázolt folyamatot 
kívánja bemutatni. A hangsúly Nemes Fekete Edit aranykorszakának szobraira 
van helyezve, úgyhogy az időszerű nagy keresztény ünnep főmotívuma, 
a Madonna és a kis Jézus, illetve az anyának és gyermekének az ábrázolása 
dominál. A tárlat új színfoltját a puritán kollázsok alkotják, amelyeket a szerző 
az utóbbi egy évben készített és amelyek a technikai váltás ellenére végigviszik 
a kerámiában rögzítetteket. Talán nem mellékes megemlíteni, hogy a vajdasági 
művészettörténet egyiklegtermékenyebb és legsikeresebb keramikusművészével 
állunk szemben, akinek alkotói aktivitását sem a személyes, sem a társadalmi 
problémák nem tudták meggátolni. Sorsát vállaló, kreatív, pontosságot, és 
tudást sugárzó személyisége példaértékű. Legsikeresebb alkotásai megközelítik 
azt az emelkedett szakrális szférát, amelynek az arany a jelképe. S ha már a 
karácsony küszöbén állunk, nem kellene-e jobban szemügyre venni ezeket 
a Nemes Fekete Edit által formált rögöket? Nem hasonlítanak-e egy-egy 
barlanghoz? Mert jelentésük szinte ugyanaz. Sok eredetmítosz szerint a barlang 
a Földanya méhének jelképe, és mint ilyen a magzati állapot és újjászületés 
színtere. Jézus is barlangban születik. A barlang lehet kultikus hely, szentély 
is, de a fölénk boruló égbolt jelképe is, és a világ szinonimája. Ügy, ahogy a mi 
Editünk számára a Rögben az Istenanya, Jézus, a kereszt, az angyal, a hét vezér 
és az áldozati ló egyaránt megjelenik.
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REFLEKTORFÉNYBEN
Sagmeister Peity Laura 2008. évi tárlata

Sagmeister Peity Laura Reflektorfényben című kiállítása 2008. december 
2-án nyílt meg Szabadkán, a Soltis Lajos Stúdió galériájában. A szabadkai, egy 
ideje Magyarkanizsán élő festőnő 2006. évi nagyméretű önálló tárlata után be
következett szélcsendet ez a színre lépése szakította meg, amely hangulatában 
idézi a szabadkai Könyvtárban, 92-ben megrendezett kiállítását. A két kamara
tárlat között sok minden történt a szerzővel és abból kifolyólag műveivel is, de a 
jelenlegi tárlat is bizonyítja: a szerző hű maradt önmagához és figyelemre mél
tó, nagyszámú, állandó közönségéhez, mely főként a színházi világ és az iro
dalmi körök alkotóiból, közönségéből verbuválódott. A szabadkaiak körében 
Sárgaházként ismert épületnek újabban színházat és annak kávéházát magában 
foglaló részében most újra Laura kezdő -  itt a pécsi mesterkurzust megelőző 
évekre gondolunk - , alkotásainak hangulatával, a jellemző kisméretű, vázlat
szerű alkotásokkal találkozhatunk. A változás a színkezelésben történt: amíg 
korábban a lavírozott tus és ceruzarajz mellett a hideg kék szín uralkodott, 
most az időközben fontos helyet nyert kárminpiros és rózsaszín lepi el a lapo
kat. Az alizarin krapplacknak nevezett, nőies attitűdöt tükröző festék, bőséges
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használata egyedivé teszi az alkotásokat, mintegy az alkotó védjegyévé válik, 
különlegessé és korhűvé avatva őt. A 90-es években ugyanis megfigyelhető a 
rózsaszín és a lila előretörése, széles körben való elterjedése, ami az angyal és 
pillangó motívumok egyre nagyobb, a reklámgrafikában és a képzőművészet 
más ágaiban jelentkező közkedveltségével, gyakori használatával esett egybe. 
Ez az egybeesés Sagmeister P. Lauránál is megfigyelhető, de nála emberi és álla
ti figurán, növényen vagy ősbölényen is jelentkezik, mint korpuszalkotó elem, 
vagy mint annak árnyéka, tehát a materiális és a metafizikus jelzője, mint test 
és lélek egymástól elválaszthatatlan egysége.

A Reflektorfényben című alkotáson (vegyes technika, 30x23 cm, magántu
lajdon) két emberi figura sziluettjét látjuk, pontosabban egy nagyobb és egy ki
sebb vöröses színű árnyképet, valamint a lábuknál kezdődő, a lap alsó széle ál
tal elvágott rózsaszín árnyékukat, amit a figurák előtt levő magas reflektor fénye 
okoz. A kép nézője tehát az árnyak árnyékai, a megvilágított testek, a színészek 
között és hátuk mögött találja magát, maga is egy erős fényforrás előtt állva, 
hiszen a képmező felső részében jelentős helyet foglal el egy szürkéskék színű 
kör, a reflektor. Ez utóbbi tudatosítása mellett egy kicsit viccesnek hat az ala
csonyabb figura által magasra, szinte a reflektorral egy szintben tartott mécses, 
de a tárgynak a ceruzától nyert komor feketesége lehűti a gúnyos gondolatot, 
így alakul ki a képben a két ellenpólus is: a meleg és a hideg, illetve az érzelem 
és a gondolati szféra, amely minden művészetnek, így a színházművészetnek 
és képzőművészetnek is, lényegi összetevője. A kép ritmusát is két ellenérték 
adja: a két figura erősen függőleges vonala statikusan szilárd érzést kelt, amit 
a középen elhelyezett reflektor szimmetriája pecsétel meg, ám a nagyobb test 
balra irányuló rövid árnyékvonala, amely folytatódik a másik figura kezeiben
-  melyek közül az egyiket lefelé, a másikat felfelé tartja a fekete mécsesben 
csúcsosodó átlót épít, ami finom, majdnem rejtett mozgalmasságot kölcsönöz 
a képnek.

A nagy figura „fröccsentett”, színének a partnere felé folyó nyúlványai egy 
kontra átló mentén haladnak. A foltfestészet ismert szenzációja, ami egy igen 
intenzív színnel párosul, annyira meglepő, hogy lebilincseli a figyelmünket, és 
egy hihetetlenül izgalmas, drámaivá növelt élményben részesíti a szemlélőt. A 
foltfestészet az akciófestészet egyik formája, más néven tasizmus, a XX. század 
második felének művészetében kapott teret. Nem azt ábrázolja, ami a termé
szetben, a festőt körülvevő valóságban játszódik le, hanem azt, ami a képen, 
magában a kompozícióban. Fontos alkotói eleme az akció, aminek nyoma ma
radandó értéket képez, s a mostani esetben kiválóan illik a színház inspirálta 
alkotáshoz, hiszen a színház maga is az akció művészete. Sagmeister P. Laura 
számára mindig is fontos volt a festészeti akció, az általa kezelt anyagok ter
mészetének érvényre juttatása és az asszociáción alapuló improvizáció. Mint 
a foltfestészetről általában, Lauráról is elmondható, hogy a festéket nem szín
értékként kezeli, hanem konkrét anyagként -  számára elementáris, drámai erő 
nyilvánul meg a nyersen hagyott papírban is - , ami elemien érzéki, archaikus 
erőket mozgató észleléstartomány, s a spontán festészet körébe vonja az alko
tót, másrészt az informel művészetével állítja rokonságban.
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A „forma nélküli” vagy anyagfestészetnek is nevezett művészet, a nem éle
sen körülhatárolt forma művészete otthonra lelt a festőnő emlékeket, vissza
tükröződéseket őrző képein. A mellékelt alkotás sem egy konkrét előadáshoz 
kötődik, hanem több színházi élmény reflexiója. Hiszen az emlékeknek is, mint 
az álomnak, sokszor nem éles a körvonaluk, puhán lélegezve átfolynak egymás
ba, mint ahogy a mellékelt képen is az árnykép vonala kicsapódik, és átfolyik 
minden máson. Társíthatnánk ezt még Novalisnak, a romantizmus költőjének 
az elképzelésével, mely megkülönbözteti a férfi- és a női tudatot: a férfitudat 
kristály természetű, felosztó és határozott vonalvezetésű, a női vegetatív ter
mészetű, folyékony és átalakuló, nyitott az átmenetre, képes egybeolvadni a 
környezetével. A szecesszió művészete sikeresen egyesítette a nő figuráját ezzel 
az eszmével. Sagmeister P. Laura művei pedig a szürrealizmus művészetével 
korreszpondensek. Ez utóbbi irányzat előfutára volt a gesztusfestészetnek, és 
mint ilyen ősszülője az itt mellékelt műnek is.
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HOLDRÓL ÁLMODIK A HAL -  VAGY FORDÍTVA?
Milán Tomié első önálló szabadkai kiállítása elé (2008)

Hogy a művészet mennyire az élet megnyilatkozása, azt jól példázza Milán 
Tomié (Uljma, 1957) is, aki hosszú utat tett meg eddig, a bemutatkozó tárlatáig. 
Milyen lehetett elindulni a dél-bánáti Uljmából, a ma már távoli 60-as és 70-es 
években, nem tudhatjuk. Tomié 1976-ban fejezte be Belgrádban az ipari for
matervezési középiskolát, majd ugyanott, a Formatervezési Kar Könyvgrafikai 
Műhelye bibliofil kiadványaként, 1980/81-ben nyomtatásra kerültek lavírozott 
rajzai és Pierre Jean Jouve verskötetének grafikai terve, Bogdán Kršić tanár ve
zetése alatt. Diplomamunkája a Brač szigetén élő költő, Iván Ivanišević Kita 
cvitja razlikova című kötetének kivitelezése volt. Alkotásain már akkor ott ta
láljuk a ma is szembeötlő, ikonográfiái és stílusjegyeket: egyfelől a metafizikus 
festészetet, a dekoratív vonalvezetést és az asszociációs formákat -  a jól ismert 
szimbólumokat, a polifon, ismétlődő részletek apró sorozatait; másfelől az élő 
ritmus és az erős színek kifejező gesztusát, avagy a monokróm szomszédságá
ban megbújó minimalista vonalvezetést és színvilágot. A széles grafikai és fes
tészeti dialektikus spektrumot váratlan és jelentős kilengések kísérték életében: 
a 80-as években, a belgrádi képzőművészeti porondon játszott figyelemre méltó
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szerepet, azután az újvidéki Bogdán Šuput Formatervezési Középiskolában ta
nított, majd Szabadkára kerülve szintén tanárként működik. A változásoknak 
ez a kiállítás a tetőpontja. Tomié festészetének egy része ismeretlen marad most 
már számunkra, a jelenlegi kiállítás csak az elmúlt néhány év termését mutatja 
be. Amellett, hogy az eddigi gyakori közös tárlatokon való részvételt felcserélte 
most az önálló bemutatkozásra, változást jelent a festmények formátuma is. Az 
okok elemzése hasznos adatokkal szolgálna a szabadkai műtermek történeté
hez. A könyvformátumot galériafalakra cserélte fel, de a kiállítás szükségleteire 
példásan kasírozott alap megmaradt. A 80-as évek festészeti lázadása, a „tarka 
festmények” pikturalizmusának robbanása után, az újraértelmezett kifutópá
lyájáról indul most Milán Tomié.

A 70-es évek koncepciós kalandjai után, belgrádi aranyévek alatt az új fes
tészeti gyakorlat megengedte az alkotóknak, hogy kiállításukat médiumnak 
nyilvánítsák, s hogy hozzáállásban és stílusban teljesen különböző alkotáso
kat állítsanak ki. „A posztmodern művész minden akar lenni! Minden nyelvet 
beszélni akar, és nem az identitás megszállottja.” A Milán Tomié által hasz
nált nyelvek közül az absztrakt expresszionizmus hasonlóságot mutat a XX. 
század 30-as éveinek festészeti hasonmásaival és olyan festőkkel, mint André 
Masson, Arshile Gorky, Willem de Kooning, Grace Hartigan, Hans Hofmann 
és Sam Francis. A szürrealizmusra alapozott festői automatizmus doktrínája az 
alkotóművész tudatalattijának a megérintését hangsúlyozza. Tomié erről így 
vall: „Magával ragad a kör és a spirál.” Ami ekkor születik, az nem határozható 
meg a festmény elnevezésével: a képzettársítások változóak, éppúgy, mint az a 
festmény keletkezése közben jövő emberek, vagy a napok sajátosságai. Az alko
tások kötődnek a festő belső világához és mindenhez, ami őt körülveszi. Ezért 
találunk nála gyermekrajzokat, a reggeli kávé színeit, rossz napot, a művészte
lepek táj- és figuratív ábrázolása utáni vágyat, Kandinskyt, totemeket és iko
nokat, festői elhatározást, pusztítást és agressziót, de az alapszínek és a fények 
bájos játékát is... De, ahogyan Kandinsky mondta: „Nem az a fontos, hogy 
mit, hanem, hogy hogyan”. Lényeges, hogy Milán Tomié többet láttat minden 
felkínált, megalkotott festményben az egyszerű festménynél, s ez valójában az 
intellektuális, egy kicsit gúnyos telítettség, amely másságot kölcsönöz művé
szetének.
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A KÓKUSZDIÓ SZÉTTÖRÉSE
Csikós Tibor kiállítása a szabadkai Képzőművészeti Találkozóban (2008)

Csikós Tibor (Martonos, 1957) pályájának kezdete a Kanizsai Körhöz kö
tődik, tehát opusának egy szakasza a kör többi tagjához is -  Bicskei Zoltán
hoz (1958), Nagy Józsefhez (1957), de leginkább Dobó Tihamér Cigonyához 
(1937-1987). Ez utóbbi genius lociként hatott fiatalabb képzőművész társaira. 
Művészi hitvallásuk, az egyszerűsítés elvét követve, a következő volt: a vonal 
mint szó, a mozdulat mint indíték, a természet mint példa, a honi táj és em
ber mint ihletőerő. Csikós levelezésünk folyamán minderről így írt: „Tiha
mér művészi példaképem volt egészen kiskoromtól, később barátok lettünk, 
majd kollégák. Elvitt magával a kocsmába, a barátaihoz. Az öreg Bakota bácsi 
piszkos bádogbögréje (erősen gyengénlátó volt) azóta is kísért. Durbincs só
gor népdalokat, betyárnótákat énekelt nekünk a Beograd kocsma asztalánál. 
De beszélhetnék Vas Bandiról és Cigonya egész kanizsai világáról hosszasan. 
Akkoriban többször is hangoztatta: egyetlen suhintással, a rajztoll vagy ecset 
egyetlen suhintásával megrajzolni a horizont vonalát, néhány helyi motívum

118



(bogáncs, kóró stb.) akcentusával megtámogatva azt. Erről másoknak is be
szélt, ez közismert, meg is írták többen. [...] Mielőtt elment volna, megígértem 
neki, hogy megvalósítom tájfestői gondolatát helyette” Csikós gesztusrajzainak 
és kollázsainak egy részét a barát, kolléga, festő, illetve Magyarkanizsa legendás 
alakja emlékének szentelte.

Csikós Tibor pályáján 1987-ben kettős fordulat történt: nyolc hónapos 
ösztöndíjjal Párizsban tartózkodott, s közben Dobó Tihamér búcsút vett az 
élettől. E két esemény egymásba fonódott: „Párizsban Joelle Serve grafikus- 
művész Atelier 63 nevű műhelyében egy cinklemezről rézkarc és foltmaratás 
beiktatásával monotípiákat nyomtattam, Tihamér ritmikusan tagolt Tisza- 
parti tájképeire emlékezve. Az egész eredménye az lett, hogy egyfajta mini- 
malizmus -  redukcionizmus jelentkezett grafikáimban. Született egy grafikai 
sorozat, aminek központi motívuma egy kivilágított éjszakai ablak, amit kí
vülről szemlélünk. Az egész ciklus megjelent később Újvidéken, a Fórum ki
adó által 1987 őszén megjelentetett Teleírt világ című, a vajdasági magyar líra 
antológiája illusztrációjaként.” (Ugyanebben az évben Nagy József Párizsban 
megrendezte első önálló színdarabját, a Pekingi kacsát. Ő ugyanis 1980-tól itt 
működött, majd 1985-ben megalapította a Jel színházat.) A következő hirtelen 
változás a nyolc hónapos párizsi ösztöndíj vége felé történt. Csikós látogatni 
kezdte a híres Atelier 17-tt, amit az európai grafika egyik kulcsfontoságú egyé
nisége alapított és vezetett: Stanlley William Hayter (1901-1988). „Teljesen új 
utakra terelt a térlátásos absztrakció, amit ettől a legendás hírű angol mestertől 
sajátítottam el. Hatása elől kitérni nem lehetett, és nem is igen akartam. Szá
momra teljesen új dolgokkal találkoztam. Üj látásmód, fogalmak és technika. 
Nem volt olyan ember a műhelyben, akire ne hatott volna Hayter és segédje: 
Hector Saunier rézmetsző technikája és a teljesen új színezési lehetőségek, amit 
a viszkozitás technika rejt magában. Ezt egyébként Hayter találta ki, a maga 
idejében nagy változást jelentett ez. Az a garfikus, aki ezt nem tanulta, nehezen 
is tudja elképzelni, hogyan működik ez, engem sokszor kérdeznek kollégák, 
képzett garfikusok.” A viszkozitás technikája elősegítette Csikós végérvényes 
eltávolodását a figuratív kifejezésmódtól. A nonfiguratív művészetben elsősor
ban a térre és annak rétegeire öszpontosít. „Ennek Mán Ray festészeti világá
hoz, Miro (aki szintén az Atelier 17-ben grafikázott) színes munkáinak teréhez 
van köze. Hayter buzdította hallgatóit az egyéni formanyelv kialakítására és a 
szükségletek tudatos kitapintására. Közben a következő megfigyelésekre hívta 
fel a figyelmet: Mi van elöl, hátul? A vonal a szóló elem, azt kíséri a textúra és 
ellenpontozza is azt. Fehéren jelenik meg a fekete, vagy fordítva? A grafikus 
kifordítja a teret stb.“ Hayter egyéni viszonya az anyagokhoz az 1930-as évek
ben kialakult bioromantika művelőinek körébe sorolja őt, amit alátámaszt a 
szerves vegytan tudományából és a geológiából szerzett diplomája. Szenzibili- 
tása, a vonal és az anyag vizualizált kapcsolatának művelése könnyen érthető 
és elfogadható volt Csikós számára, hiszen erre éppen Dobó Tihamér rajzai 
hangolták rá. Ráadásul olyan közegből származott, ahol az informel művésze
tének éppen a Vajdaságban voltak az 1960-as években kimagasló képviselői Ács 
József, Benes József és Petrik Pál személyében. Budapesti akadémiai évei alatt
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(1977-1981) az Erdély Miklós vezette Indigó csoport találkozóit látogatta, ahol 
az interdiszciplináris kifejezésmód érvényesült, illetve a Fluxus hagyománya: 
minden a folyamatban rejlik. A kísérleti, új művészi formák arra ösztönözték 
a fiatal alkotót, hogy mint diplomás festőművész visszatérjen a grafikához (hi
szen középiskolai tanulmányai ehhez a műfajhoz kötődtek), s egy új, csakis 
számára látható és érzékelhető vonal és tér, szín és fény kapcsolatot teremtsen 
meg. Ehhez adott újabb lendületet 1988 tavaszán Lucio Fontana (1899—1968) 
gyűjteményes kiállításának megtekintése a párizsi Pompidou Központban. Az 
informel festészet mesterének több száz munkája óriási hatással volt a szerző
re: „Fontana hatalmas, mintegy 50 cm-es agyaggalacsinokat gyúrt, majd egy 
rúddal éles lyukat vájt beléjük, puha masszában nagyon éles szélű, durva lyuk. 
(Akaratlanul is Odüsszeusz kalandja jut eszünkbe a Küklopsszal...) Megpró
báltam Fontana módszerét áthelyezni a grafikába. Textúra -  textildarab (géz) 
lenyomata a lágy alapban (grafikai technika). A fogalom (fej és radiáció) jelölve 
van rajzban. Mindez határozott, vékony éles krokivonal rézkarcban. Gyors, di
namikus képződmény. A lágyság ellentéte. Amikor mindez megjelent az Atelier
17-beli próbanyomatomon, cinklemezem kitakartam aszfalttal, csak egészen 
kicsi lyukat hagytam rajta valahol, és egész délutánra salétromsavoldatba he
lyeztem. Talán egy napba is beletellett, mire a sav egy millimétert kimélyítette 
a lemezemet. Ezután még néhány lyukat kellett maratni a kompozíció kiegé
szítésére. Ennek eredménye a Variation du tété III. című kisgrafikám, amit azu
tán több színes variációban is kinyomtattam.” E munkák közül egy a Rukovet 
(szabadkai irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat) 1990-ben megjelent, 
harmadik számának előlapjára került, a többi oldalt pedig Csikós alkotásaival 
illusztrálták. Ugyanabban az évben az újvidéki Új Symposion 4. számában jelent 
meg írása a kínai fametszés technikájáról, az előző évben pedig több lapban is 
napvilágott látott kanizsai és szabadkai kamarakiállításainak és párizsi útkere
séseinek visszhangja (A. I.: Na tragu velikih -  UParizpo novu slikarsku tehniku, 
Subotičke novine, 23. XII 1988; Dudás Károly: A madár árnyéka, 7 Nap 1989.1. 
6.). Szabadkán ekkor már bizonyos fokú népszerűségnek örvendett, és három 
középiskola közkedvelt tanára lett (a Svetozar Markovié Társadalmi Tevékeny
ségek Oktatási Központjában, a Bosa Miličević Közgazdasági Középiskolában, 
valamint a Lazar Nešić Vegyészeti és Technológiai Szakközépiskolában).

Csikós Tibor 1988-ban volt a szabadkai Képzőművészeti Találkozó Grafikai 
Műtermének vendége. A műhely gyűjteményében őt éppen a számára fontos 
művészeti fordulat évében, 1987-ban keletkezett akvatinta technikával készült 
alkotása képviseli, amelyen nagy nyugalom és -  csodálatos módon -  a későbbi 
érett alkotásainak monumentalitása érezhető. Mindehhez immár a 90-es évek, 
a Budapesten való letelepedés vezetett. Folyamat volt ez, Csikós pedig mindig 
tudatában van a folyamatoknak, alkotásainak nagy részét is ezzel a címmel ille
ti, figyeli őket, hogyan forrnak ki és folynak egymásba. Az 1988-ban felhasznált 
fej -  amőba motívum a 90-es évek dereka táján kör motívummá, olyan gesztus
motívummá vált, mint amit automatikus körmozdulatokkal szoktunk firkálni, 
vagy amilyenek a mantra ismétlődő kerek szavai. A festő ismétlő mozdulatok
kal akkumulálja őket egy képi struktúrát teremtve a felületen, amely egyébként
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egyre színesebbé vált. Mivel a fekete minden alkotásán átvonul mint valami 
grafikai cégjelzés vagy mátrix, és bizonyos feszültséget erdeményez, a megjele
nő színek erre épülve erős fényhatást keltenek. Ebben sejlenek fel a struktúrák 
rétegei, azok lágy áthajlásai, esteleges formává szerveződő réteges alakzatai. A 
színek és fények difúziója Seurat alkotási eljárását idézi. A képek dinamikája 
szagatott és gyors, de kompakt. A lélegzet és a pillanat van benne minden kép
ben, ezért nem volt nehéz általuk lépést tenni az aktuális lepke effektus ihlette 
ciklus megteremtése felé. Kivéve néhány drámai hangulatú művét, Csikós Ti
bor egyéni stílusú, érett műveit a lírai hangvétel jellemzi, mintha alaptermé
szetének kivetített kódja köszönne ránk. A művész 1988-ban a következőket 
jegyezte fel: „Amikor festek, ugyanazt teszem, mint amikor széttörök egy kó
kuszdiót, hagyom, hogy történjék valami. Rájöttem: a festészet nem ábrázol, 
hanem történik." Tegyük hozzá, Csikós esetében a történés legfontosabb része 
ő maga, hiszen megfigyeléseivel és interveniálásával hozzájárul a kép keletke
zéséhez. Alkotása nem tépi ki magát kezei közül, s fordítva, ő sem független 
tőle. Egyszeri és együttes építkezésről van tehát szó, amelyben a reflexeknek 
fontos szerep jut.

Csikós Tibor 2002 óta Göteborgban él, Szabadkán újra a tavalyi három hó
napos kínai tartózkodása után állított ki. Ez az első ilyen méretű önálló kiállítá
sa a Vajdasában. Szolgálja művészetének megismerését a közönség körében és 
önmaga felülvizsgálását. Mert a kiállítás is egy kép, és olyan, mint egy kókusz
dió, melynek rituális széttörése a kiállításmegnyitón megy végbe.
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TECHNOROMANTIKA
Molnár Imre zentai (2007) és szabadkai (2008) tárlatai kapcsán

Nem véletlen, hogy Molnár Imre (Szivác, 1954) első nagy itthoni tárlatára 
a zentai Városi Múzeumban került sor -  a szerző ugyanis az itteni művészte
lep, illetve grafikai műhely tagja, így a helybeli közönség több csoportos be
mutatkozás által is már betekinthetett munkásságába. Az sem véletlen, hogy 
ezt a tárlatot a szabadkai Képzőművészeti Találkozóban megrendezett kiállítás 
követte. Molnár Imre valamivel több mint egy évtizedes alkotótevékenységét 
mutatta be, és eltért minden előző tárlatától, amelyek a következő sorrendben 
kerültek a közönség elé: Kiskunhalas (1993), Szabadka (1996, 2001), Űjvidék 
(1997), Szivác (2001), Budapest (2006). Csoportos tárlata természetesen sok
kal több volt, melyekhez hozzátartozik még két művésztelephez fűződő akti
vitása is, Ómoravicán és a magyarországi Tállyán. Molnár Imre a Szenteleky- 
napokról általánosan ismert Szivácon született és nevelkedett tizenöt éves 
koráig, Zomborban járt középiskolába, Szegeden fejezte be 1988-ban a Tanár
képző Főiskola rajz szakát, ma Szabadkán él és tanít. A vajdasági alkotók több
ségének megszokott útvonalától eltérő életállomások más-más tapasztalatokat
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eredményeztek, másrészt a 60-as és 70-es években népszerű képregény és űr
fantasztikum is fontos szerepet töltött be képzőművészeti stílusának formálá
sában. Molnár Imre stílusa mára, a vajdasági képzőművészet egyedi és különös 
színfoltjává vált.

Eddigi alkotótevékenységének alapja a rajz, ellentétben sok más alkotóval, 
akinél csak kiegészítő vagy segítőeszköz. A többnyire nonfiguratív kompozíci
óin különböző struktúrákat épít, és azok mozgását követi. Az ember vagy állat 
figurája csak időnként bukkan fel, kontrapunktot alkotva környezetével, jelez
ve: mi is, mint minden, egy láthatatlan egésznek vagyunk a részei, és különbö
ző, gyakran áttekinthetetlen struktúrákat foglalunk magunkban, vagy éppen 
gyártunk magunk körül. A feszülő áramvonalak között két ellenpólus egzisztál, 
gyakran egy-egy erupció vagy csöndes egymás mellett lebegés állapotában. Az 
élő természet -  fakéreg, fűszál, indák, hínár, izom, inak, csírázó magvak -  vagy 
az életidegen, a természettől független gépezet, téglafal, gyakran szabad szem
mel nem látható, multiplikált részletei jelennek meg. A szerző az anyagok és 
folyamatok sajátos világát vetíti elénk, gyakran tükörképet állítva két különbö
ző dimenziónak. Bennük a végtelen mint konstans kategória jelenik meg, ami 
miatt nem véletlen a mélybe vesző spirál motívumának a gyakori feltűnése. A 
fekete-fehér rajz sajátosságát felhasználva az alkotások egy folyamatos negatív- 
pozitív viszonyról szólnak, a fekete és fehér ellentétére és ritmusára épülnek, s a 
bipoláris mindenség különbözőségére építő kompozíciók távoli rokonai, gon
dolunk itt V. Vasarely és M. C. Escher alkotótevékenységének párhuzamára. A 
szerző rajzainak másik része -  vagy inkább esetleges rétege -  a szürrealizmus 
gyakorlatát, a tudat és a tudatalatti összemosódását követi. Egy-egy erős szín 
megjelenése valamely részletnek a hangsúlyozását szolgája, máskor a halvány 
színek monokróm tónusokban olvadnak bele a lágy alapba. A valóságnak e két 
állapota érdekli Molnár Imrét: a képlékeny, szétmálló és puha, valamint az erő
sen körülhatárolt, szilárd és kemény anyagok léte, viselkedése. Ezek mindkét 
esetben gazdag törésvonalakkal, sűrű, apró részekből összerakott szerkezetek
ben jelennek meg, ami a szerző aprólékos munkáját dicséri.

A kézműves munka már magában lebilincselő hatását a rajzok mérete fo
kozza, ami a 90-es évek derekán vált dominánssá az eddig többször szerepel
tetett miniatűrökkel szemben. Az utóbbiak Molnár mikroszkopikus érdeklő
dését mutatják. A szerző szemének azonban nincs szüksége nagyítóra -  habár 
ezen ismeretanyag részben a tudomány térhódításából fakad, ő intuitíve érez 
rá a struktúrákra és azok törvényszerűségeire. Mert érzéseink, gondolataink, 
mozdulataink, sorsaink hasonló módon rendeződnek, szövődnek vagy éppen 
törnek, szakadnak, hullnak szét, mint a körülöttünk levő organikus világ részei. 
Ilyen interakciók léteznek különböző anyagok életében: a fa kérgében, a csap
dává rendeződő sűrű hínárban, a fűszálak játékában, a csírázó magvakban, sőt 
az elektromosságban, a modulok mozgásában is. A modulok viselkedésének 
„tanulmányrajzai”-val Molnár Imre 2007-ben felvételt nyert a Vajdasági Kép
zőművészek Egyesületébe, s pontosan ez a ciklusa utal közvetlenül az 1930-as 
években Kállai Ernő által felismert bioromantikándk nevezett képzőművészeti 
vonulatra, aminek lényegét a Kunst und Wirklichkeit, a Bioromantik és a Termé-
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szét rejtett arca című műveiben írja le. Kállai rámutat a tudomány és a művészet 
spirituális kapcsoltára, illetve az absztrakt művészet valóságképére, a természet 
szabad szemmel nem látható struktúrájának szinte fotografikus reprezentáci
ójára. Az „élet ősjeleit” fedezi fel pl. P. Kleenél, M. Ernstnél, F. Kuhrnál. Gon
dolatmenetének fő inspirációja a korszak biológiatudománya, azon belül is a 
mikrobiológia és az endokrinológia. A bioromantika fogalmát és művészetét a 
naturalista és realista művészet racionalizmusával és materializmusával szem
ben definiálta, és örömmel üdvözölte azokat a művészeket, akik képesek voltak 
ráérezni a természet egyetemes harmóniájára (Hornyik Sándor), ami a mikro
kozmosztól a makrokozmoszig mindenütt jelen van. Nos, Molnár Imre ennek 
a bioromantikának drámaivá formált utódja, aki a vajdasági alkotók többségé
nek megszokott útvonalától eltérően a 60-as és 70-es években népszerű képre
gény és űrfantasztikum égisze alól érkezett, és fejlődött egyénien jellegzetes, jól 
felismerhető alkotóvá.

A XX. század eleji szellemi mozgalmakhoz is kapcsolódó bioromantika a 
század végére, az eljövendő korszak beköszöntőjeként, átadta helyét a kevés
bé romantikus technokultúrának. Lehet-e a humánumtól megfosztott techno
uralom romantikus? Molnár Imre rajzaival reagál erre a változásra, s időnként 
a tudományos fantasztikum felé kalauzolja a nézőt, máskor a XX. század végé
ről ismert életterünk, gúzsba kötöttségünk, elhagyatottságunk és szorongató 
létünk érzésvilágába.
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TÖREKVÉS A TÖKÉLETES EGYSZERŰSÉGRE
Gyurkovics Hunor aranyvasárnapi kiállítása a zentai Városi Múzeumban (2008)

Gyurkovics Hunor (Pécs, 1941) festőművész és grafikusművész szellemisé
gének alapját gyermekkori lakóhelye, a szlavóniai Haraszti archaikus magyar 
népi kultúrája határozza meg. Néprajzi érdeklődése, a vallás és a természet irán
ti vonzódása is innen ered. Képzőművészeti fejlődését a népművészet jelkép
gazdagsága, a református hit puritán egyszerűsége, valamint a képzőművészeti 
intézményekben szerzett technikai tudás formálta. Az újvidéki Iparművésze
ti Középiskola grafikai szakán 1964-ben, a belgrádi Iparművészeti Akadémia 
reklámgrafikai szakán pedig, Miloš Ćirić tanítványaként, 1969-ben szerzett 
diplomát. Szabadkán 1971-ben telepedett le, amikor a Tanítóképző, később 
Pedagógiai Főiskola képzőművészet és módszertan tanáraként vállalt állást. 
Kötődése Harasztihoz és a környékén levő Kórogy, Szentlászló és Rétfalu népi 
hagyományához azonban sohasem szűnt meg: a 80-as években néprajzi gyűj
tést végzett, fényképezett és rajzolt, s végül Harasztiban néprajzi gyűjteményt 
alapított. A tervezett művésztelep és képtár létrehozását a háború akadályozta
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meg. A festésben viszont semmi sem tudta megakadályozni, mint ahogy abban 
sem, hogy alkotásaiban folytassa az ehhez a földhöz és népéhez kötődő tema
tikáját, amit leginkább a mostani kiállításon főként a Háborús világ és Életfa 
ciklusok bizonyítanak.

Gyurkovics Hunor mozgalmas életformáját és széles körű érdeklődését 
tükrözi számos művésztelepi látogatása (Csurgó, Topolya, Écska, Zenta, Be
cse, Grožnjan, Lendva, Strumica, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Kőszeg, 
Makó stb. -  alapító tagja a Buckagányó, az ómoraviacai 9+1 és a hortobágyi 
művésztelepeknek, és tanulmányútja Angliába, Dániaba, Franciaországba, 
Hollandiába, Németországba, Romániába, Svájcba, Svédországba, Kínába. Al
kotásai ott szerepelnek számos művésztelep gyűjteményében, s e telepek han
gulatereje is meghatározta alkotásainak forma- és tartalomvilágát. A mostani 
kiállításon a Hajdúböszörményen keletkezett Ősi föld  című ciklusának részét 
láthatja a köszönség. Utazásain az akvarell és a rajz került előtérbe, de a több 
időt igénylő olaj és pasztell határozta meg első nagyobb színrelépéseit. Alkotó- 
tevékenységéhez ugyanis egyaránt hozzátartozik a hagyományos olaj festészet, 
pasztell, akvarell és a grafika, de a plakátokat, könyveket, folyóiratokat, reklám
füzeteket tervező alkalmazott grafika is.

Gyurkovics Hunor legsikeresebb alkotásai a rajz és a grafika területéről szár
maznak, a könnyed vonalvezetés, valamint a stabil szerkezet jellemzi őket. Zárt 
és kiegyensúlyozott szerkezetükkel, mozgást és nyugalmat egyesítő jellegükkel, 
egyszerűségükkel a rendet, a szilárdságot, a tisztaságot hangsúlyozzák. Ahogy 
maga a művész módja, mottója a tökéletes egyszerűség. Habár pedagógiai és 
rajztehetsége különböző tankönyvek illusztrálásában is megnyilvánult -  pl. 
Zima Imre: Daloskönyv az általános iskolák számára (Horvátországi Magyarok 
Szövetsége, Eszék, 1975), Erdély Lenke: Gyakorló nyelvtan, Tankönyv az általá
nos iskolák 4. osztálya számára (Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988,1996) - , 
rajzait kevésbé ismerik, hiszen kiállításokon alig szerepeltek. E munkáit a népi 
tárgykultúra ihlette, a táj és épületek, illetve az ember, ritkábban állat testtartá
sa, mozgása. Gyurkovics Hunor egyszerű vonalvezetése a portrékészítésben éri 
el tetőfokát. Utazásai során keletkezett rajzai tematikus tömböt alkotnak és na
gyobb figyelmet érdemelnek. Drávaszögi kötődését könyvillusztrációs vállal
kozásaiban is érzékeltette, nemcsak horvátországi kiadású magyar könyvek és 
folyóiratok illusztrálásában, hanem a népi motívumok használatában is. Űjab- 
ban az aracsi templomrom áll illusztrációs tevékenységének középpontjában.

Grafiaki munkássága rajzaiban, linó- és fametszeteiben, valamint védjegyek 
és könyvek fedőlapjának tervezésében, illusztrálásában teljesedik ki. A nyom
tatást igénylő grafikai műfajok művelését esetében a nem megfelelő műhely
feltételek akasztották meg. Egyedi, kisebb remekműveknek számító védjegyei 
azonban széles körben elterjedtek. Azon kevés vajdasági iparművészek közé 
tartozik, akik szakmai pontossággal és ötletességgel készítik e szimbólumo
kat, ráadásul egész pályafutása során. Mégis csupán a megrendelők ismerik, 
a nagyközönség csak a jelet ismerik őket, szerzőjét már nem. Talán egy kellő 
figyelmmel megrendezett retrospektív tárlat, rávilágíthat majd e nagy grafikai 
tudást igénylő aktivitásra. Védjegyei közül csak néhány: Pedagógiai Akadémia

126



(1971), Suboticafilm (1971), Jugoszláv Magyar Művelődési Társaság (1980), 
Thurzó Lajos Művelődési Központ, Zenta (1987), Gyöngyösbokréta (1980, 
2002).

Gyurkovics Hunor az iparművészet kötelező pontosságát, világos formálá
sát, szigorú szerkesztési módját kamatoztatja pasztellképein és olajfestménye
in. Lírai alkata azonban a lekerekített puha formakezelésben, de még inkább 
az akvarell művelésében jut kifejezésre. Szigorú egyszerűséggel főleg azokat az 
olaj- vagy pasztellképeit szerkeszti, amelyek egy-két motívumra építve fejeznek 
ki általános érvényű gondolatokat. Festészetének kedvenc témái a tájkép és a 
villágmindenségről vagy a kereszténységről szóló szimbolikus képek. Ez utób
biak készítése a balkáni háború idején vett lendületet, amikor külön ciklusokat 
szentelt az ember és a hit kapcsolatáról szóló építményeknek, jelképeknek. A 
motívumok megszerkesztésére, jelkép-dimenziójára külön gondot fordít, ilyen 
a Háborús világ cilus, a Tűzkeresztség és a Tűzkakas című képei. Ahogy Ne
mes Feket Editnél az „elmenők”, úgy Gyurkovics Hunornál a „siratok” váltak 
visszatérő motívummá. Az élet diktálta jelképek sorába tartozik a Szemtelen, 
esztelen és szívtelen című festménye, amelynek perforált hordozója úgy jött lét
re, hogy Harasztiban egy festménye átlőték. Ez arra ösztökélte a festőt, hogy a 
keletkezett űr gondolatával tovább foglalkozzon, de a remény sosem hagyta el, 
mert minden rossznak, sötétnek, rombolónak és szomorúnak ellentétes párja 
is létezik a világban, és Gyurkovics Hunor szeretné felmutatni azt. A feloldás 
és a józanság keresése, a világosságtól nyert megnyugvás predesztinálja őt arra, 
hogy Aranyvasárnap nyíljon kiállítása Zentán, ahol a karácsonyi előkészüle
tekhez immár hagyományosan egy-egy jeles alkotó kiállítása is hozzátartozik. 
Ezeknek az aranyvasárnapi kiállításoknak külön hangulatuk és jelentőségük 
van, erősítik a városnak a képzőművészet terén szerzett megkülömböztetett, 
megkerülhetetlen helyét -  amihez némikép Gyurkovics Hunor is hozzájárult, 
hiszen a zentai művésztelepnek 1976-tól tagja és az itteni Akvarellfestészeti nap 
elmaradhatatlan alkotója.

Gyurkovics Hunor műveit kollektív tárlatokon 1968 óta több mint 200 al
kalommal, egyéni kiállításon 1971 óta több mint 50 alkalommal mutatta be itt
hon és külföldön. Zentai aranyvasárnapi kiállítása az első retrospektív tárlata, 
amire már igen régen készült és mi is régóta vártuk.
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ÁCS JÓZSEF-AJÁNDÉGYŰJTEMÉNY
Topolyai Múzeum (2009)

Ács Józsefről

Ács József (Topolya, 1914 -  Újvidék, 1990) festőművész, műkritikus és pe
dagógus, a vajdasági képzőművészet fél évszázadának kulcsfigurája több ízben 
is döntő hatással volt a vajdasági festészet fejlődésére. Ács József a belgrádi 
Királyi Művészeti Iskola pedagógiai szakán végez 1938-ban, majd az újonnan 
alakult belgrádi Képzőművészeti Akadémián, Milun Milunović osztályában 
folytatja tanulmányait 1941 áprilisáig. 1938-ban a szabadkai Népkörben a Híd 
folyóirat köré csoportosuló fiatalok tárlatán szerepel, s kiérdemli a Bácsmegyei 
Napló napilap különdíját. A zentai gimnázium rajztanára (1942-1953), Topo
lyán az alsó gimnázium igazgatója (1945-től), Újvidéken az iparművészeti is
kola igazgatója (1953-1956). A Magyar Szó napilap képzőművészeti kritikusa 
(1956-1980), amiből kifolyólag több mint két évtizeden át vajdasági tárlato
kat és művészeket, továbbá fontosabb jugoszláv és külföldi kortárs művésze
ti eseményeket mutat be. Sem előtte, sem utána nem akadt hozzá hasonlóan 
szakképzett és széles látókörű, figyelmét az egész Vajdaságra, de azon túlra 
is kiterjesztő magyar nyelven író műkritikusunk. Munkásságának ez a része 
feldolgozásra és bemutatásra vár, mint ahogyan a lapban megjelenő rovata, a
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Képzőművészeti Levelezőiskola is. Sajátos, a fiatalokat támogató tanfolyamá
nak levelező tagjai között találjuk Harkai Imre (1952-2004) építészmérnök és 
népi építészetkutatót is, akinek könyvtára az ő közreműködésével létrehozott 
Topolyai Múzeumban külön helyet kapott. Mindamellett Ács József fő tevé
kenysége mindvégig a festészet jelenti, korának egyik jelentős festőművészét 
tisztelhetjük benne. Jelentős opust hagyott maga után. Az informel festészet 
korai és jelentős alkotójaként tartjuk számon, jóllehet életműve páratlanul he
terogén, számos festészeti stíluson halad át több tartalmi szálon. Jól példázta 
ezt retrospektív tárlata az újvidéki Kortárs Képzőművészeti Képtárban 1986- 
ban, valamint Miloš Arsić művészettörténész által írt katalógus és a Fórum 
Könyvkiadónál ezzel egyidejűleg megjelenő kismonográfiája.

Ács a művészetben tudományt is látott, amire korának technikai vívmá
nyai és az európai művészet kísérletező hagyománya ösztönözte, de valójában 
veleszületett tulajdonsága volt a természettudományi érdeklődés. A termé
szettudományos jelenségek elvontsága, metafizikája az ő számára hasonlított a 
művészeti jelenségekkel. Vidékünk egyik első absztrakt festője. Furcsa egybe
esés egyébként, hogy az absztrakt képzőművészet vidéki városainkban szinte 
az ember Holdra lépésével egy időben nyert teret. A festés és írás mellett Ács 
társadalomformáló szerepe a művésztelepek szervezésében is kifejezésre jutott, 
mint nagyszerű szervező és pozitív értelemben vett vezéregyéniség működött. 
Életfilozófiáját alapvetően meghatározza a művészet erkölcsi állásfoglalásának 
elsődlegességéről, a művészeti tevékenység programszerű és elkötelezett rend
szeréről vallott nézete. Nem véletlenül lett a jugoszláv művésztelepi mozgalom 
megalapítója és lelkes részvevője, amivel kezdetben közvetett szerepet játszott 
a rendszer által szorgalmazott szocialista realizmustól való megszabadulásban 
és a kortárs képzőművészeti tendenciák szabad áramlásának, az aktuális vajda
sági művészet és a művészek újfajta mecenatúrájának megteremtésében. Mint 
a zentai művésztelep egyik megalapítójának és haláláig rendszeres résztvevőjé
nek, valamint szellemi koordinátorának (1952-1990) neki köszönhető az ex
perimentális módszer fejlesztése -  így alakul meg az EK csoport (1969-1971) 
-, és a figyelemreméltó értékeket, kutatásokat eredményező, húsz éven át tartó 
aktuális agrár karakterű programművészet (1978-tól). Ács számos más mű
vésztelep részvevője és támogatója is. Topolyán is közreműködött (1953-ban) 
a művésztelep megalapításában, többedmagával a művészetek szintézisének
-  építészet és más képzőművészeti műfajok -  egymást kiegészítő programját 
hirdette. Ennek példái a topolyai Szakmunkásképző Iskola falán általa készí
tett graffitos, a Népkönyvtár épületén és a gimnázium előcsarnokában levő 
mozaikok. Mivel a művésztelepek a helyi közgyűjteményeket gyarapították, a 
vajdasági múzeumok és képtárak közkincsét folyamatosan, mára már pótolha
tatlan értékekkel növelték. Részben ez is Ács érdeme. A gyűjtemény-megala
pozásnak, -gyarapításnak egyik dimenziója, hogy így Ács-művek is kerültek 
múzeumainkba és más közgyűjteményekbe -  Topolyán például a művésztelep 
gyűjteményébe, ami azért is fontos, mert a művésztelep létrejöttéig Ácsot mint 
topolyai képzőművészt tartják számon, Bicskei Péter, Acsády Ilona, Nagyapáti 
Kukac Péter és Boschán György mellett. A legtöbb Ács-alkotást eddig a zentai
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Városi Múzeum tulajdonában van -  Tóth Margit ajándékgyűjteményének kö
szönhetően is de állandó jelleggel Ács-alkotások csak a Topolyai Múzeum 
megalakulásakor (2002) megnyíló honi képtárban vannak kiállítva.

Az ajándékgyűjteményről

A Topolyai Múzeumba 2009 szeptemberében bekerülő Ács József-ajándék- 
gyűjtemény és a hozzá készült színes katalógus híven tükrözi a szerző életmű
vének szinte minden fontosabb festészeti állomását, és két fiának -  ifj. Ács Jó
zsef biológusnak és iskolaigazgatónak, valamint Ács Ferenc meteorológusnak, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszéke professzorának
-  édesapjukhoz és Topolyához fűződő tiszteletét, szeretetét. Topolya községgel 
a 63-1/09 iktató szám alatt kötött szerződés értelmében az ajándékgyűjtemény 
az 1959-1989 közötti időszak 32 alkotását és a dokumentumokkal együtt, Ács 
József kitüntetéseit foglalja magába. Többek között a Magyar Szó Díját (1979), 
az Űjvidék Októberi Díját (1967), a Vuk-díjat (1988), a Vajdasági Felszabadu
lási Díjat, egy érmet a zentai község fejlesztéséért, a Zentai Képviselő-testület 
ezüstérmét és a Szerbiai Közművelődési Közösség Arany Jelvényét. Vajdaság 
gazdag ajándékgyűjteményei között ez az egyetlen, amely Ács Józsefnek állít 
emléket, ugyanakkor ez Topolya első és a helyi jelentőségen jóval túlmutató 
képzőművészeti ajándékegyüttes, ami a művésztelep és néprajzkutatás mellett 
most a helytörténeti múzeum és képtár továbbfejlesztésének szükségességét és 
lehetőségét veti fel. Művészettörténeti szempontból fontos kollekcióval állunk 
szemben. A 32 alkotás művészeti súlyát tekintve a festő komplex bemutatásá
ban és a vajdasági festészet feldolgozásában megkerülhetetlen szegmens lesz. 
A kollekció értékét alátámasztja az a tény, hogy több mű is országos tárlaton 
szerepelt és katalógusokban reprodukálva lett.

A harminc év termését képviselő, különböző technikájú (olaj, szitanyo
mat, vegyes technika) több tematikus csoport többnyire a nonfiguratív kife
jezésforma jegyében született. A tér metafizikájának és fenomenológiájának 
elemzésén alapuló festmények a teljes absztrakciót képviselik, és idővel a sima 
olajsíkról (Elektromágneses tér, 1959) az ún. fésűs korszakra, illetve az anyag
festészetre váltanak (Közlekedési jelek, 1961; Félkörös kompozíció, 1961 körül). 
Az informelnek ez az Ács-féle művelése az ő élteművének, de a vajdasági mű
vészetnek is az egyik legjelentősebb fejezetét képezi. Az általa láttatott térben 
állandó expresszív mozgást figyelhetünk meg, hiszen a szerző maga is perpe
tuum mobile alkat (Mozgás a sárga tájban, 1964; Mozgás, 1964-67 körül). A 
mozgás és a modern élet jelképeként az autót választja, és számos művében va
riálja (Éjjeli vezetés, 1968-1971 között; Négy ajtó az autón, 1971; Szélvédő avagy 
Izgalom, 1972; Holdfény, 1972; Kéz, láb, autó, 1971-77 körül). Absztrakt és sti
lizált tájkép-kompozícióinak alapmotívumául a kört használja, ami a századelő 
avantgárd művészeti mozgalmaival köti össze (Sugárzás a félkörökön át, 1963; 
A körök titka, 1963; Mozgás a sárga tájban, 1964; Felejthetetlen, 1967.). A zentai 
művésztelep experimentális szakaszának korai példája az EK csoport tagjaként

130



alkotott színes műanyag montázs (Az importparadicsom veszélyezteti a hazai 
termelést, 1971.). A telepi programművészet során a legmodernebb irányzato
kat alkalmazza, pl. a hetvenes évek közepe táján Amerikában kialakuló pattern 
painting irányzat módszerét (Paprika, 1981; Cserepes virágok, 1981 körül), vagy 
az idézetek filozófiáját, melyhez az elsők között nyúl (Ferksevit -  Reminiszcen
cia Franz Marc festészetére, 1989). Ez utóbbi módszerrel a művésztelepen kívül 
többet foglalkozik, amikor pl. Rubens, Millet, Michelangelo műveit idézi (Eu
rópa elrablása -  Rubens-évforduló, 1977.). A konceptualista művészet hatására 
a hetvenes évektől gyakran használ szöveget képépítő és üzenetbővítő elem
ként, s ezzel egy időben más alkotásain egyes motívumokat, képnégyzeteket 
multiplikál (Két nemzedék, 1976; Kukorica, 1976; Cím nélkül, 1982.). Elkötele
zetten foglalkozik festészetében az ún. politikai földrajz témájával, az aktuális 
történelmi eseményekkel (Olaszország, Albánia, Szicília; 1978-79; Irán, 1980.), 
de a szocialista időszak szorgalmazta partizántémákhoz kötődő képei is ha
sonló stílusban keletkeznek (Partizán művészet, 1981; Szövetségesek, 1981.). A 
kevés önéletrajzi ihletésű festménye közül ebben a kollekcióban a hiperrealista 
„Az ivás azonosítása önmagam azonosítása akar lenni” szöveget tartalmazó kép 
van jelen (1986-87 körül). Az adományozók álláspontja szerint, az ajándék
gyűjtemény bővíthető, és nemcsak általuk, hanem bárki más által is -  amire 
máris akadna példa. Tehát ha Topolya község készen áll a Topolyai Múzeum 
bővítésére, az épület korábban tervezett további adaptálására, a tetőtér beépíté
sére, egy jelentős múzeumi gyűjtemény kialakulását követhetnénk nyomon.
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3. Balázs G. Árpád: Meseillustráció, előtanulmány; 1934



4. Balázs G. Árpád: Meseillusztrációy 1934 

IV



5. Miloš Babić: Légi-szárazföldi manőver

V



6. Miloš Babić: Metropolis, más néven Rakétaállomás

VI



7. Miloš Babić: Éjjel-nappal tartó munka

VII



8. Miloš Babić: A Sátán álma, 1936 

VIII



10. Miloš Babić: A Sátán álma, részlet, 1936

IX

9. Miloš Babiá A Sátán álma, részlet, 1936



12. Miloš Babiá Pilóták

X

11. Miloš Babić: 
Antikrisztus munka közben



13. Miloš Babić: Diktátor; 1936

14. Miloš Babić: Harcos



15. Miloš Babić: A béke lobogója, 1930 körül 

XII



16. Balázs G. Árpád: Halál a síneken, 1929

17. Miloš Babiá A béke lobogója, részlet, 1930 körül

XIII



XIV



18-21. Szalma László: BigBrother is Watching You című tárlatának megnyitója,
dokumentumfotók, 2004.

XV



22. Suhajda Zita: Piros vonal L, II., 2001 

XVI



23. Milán Tomié: Prex, 2008

XVII



24. Csikós Tibor: Folyamat sz 206, 2006 

XVIII



25. Kanyó Janovics Erika: Moliére Tudós nők c. darabja szereplőjének
fantázia-jelmezterve, 1999

XIX



27. Gyurkovics Hunor: Keresztút, 1995 

XX

26. Ács József: A körök titka, 1963



28. Molnár Imre-Mirko: Tálya -  Modulációk sorozat, 2006

29. Ács József: Sugárzás a félkörökön át, 1963

XXI



30. Torok Melinda: Intervenció II, Tájkép, 2004 

XXII



31. Sagmeister Peity Laura: Reflektorfényben, 2008

XXIII



32. Nemes Fekete Edit: Makói Madonna II., 2000 

XXIV



UTÓSZÓ

A Farkasok és angyalok cím az sugallja, hogy a könyv a XX. század 90-es évei 
vajdasági művészetének ikonográfiái sajátosságait foglalja össze. Az olvasónak 
viszont első pillanatra úgy tűnik, hogy ez a munka nem az ezredvég művészetét 
mutatja be. A kiadvány ugyanis egy ívet rajzol a Vajdaság egy kultikussá nőtt 
műve, a Zentai csata című festmény keletkezésének (1896) és Ács József hagya
tékának a topolyai múzeumba kerülésének (2009) 113 éves időszaka fölé. En
nek az idősíknak szerves része a 90-es évek képzőművészete, melynek gyökerei 
és fiatal hajtásai ugyanolyan fontosak képzőművészeti életünkben, mint maga 
a kérdéses korszak. Meggyőződésünk, hogy a parciális kutatás és annak bemu
tatása magában foglalja képzőművészetünk múltját, és utal jövőjére is. Termé
szetesen tudjuk, hogy a kiválasztott korszakok művészete sokkal terebélyesebb, 
sokszínűbb, sokkal több művész munkásságával kell és érdemes foglalkozni.

A könyv írója a 90-es évek elején kezdte el pályafutását, a vajdasági mű
vészettörténészeket jellemző terhelés alatt több korszakot és tágabb tartalmi 
területet kutatott, s rendezett velük kapcsolatos kiállításokat. A destruktív erők 
jellemezte évtizedben tekintett vissz a múltra, és követte a vele azonos időben 
és térben alkotó képzőművészek munkáját úgy, hogy egyre inkább az ikonog
ráfiái sajátosságok kerültek érdeklődésének középpontjába.

Az Élet jel szerkesztőjének felkérése az eddig megjelent tanulmányainak és 
egyéb olyan írásainak a válogatására, illetve újraközlésére vonatkozott, ame
lyek nem jelentek még meg magyar nyelven, de a vajdasági magyar képzőmű
vészet szempontjából jelentős adatokkal szolgálnak, másrészt azokra, amelyek, 
kortársalkotókat mutatnak be. Az előlegezett bizalom arra sarkallta a szerzőt, 
hogy ne csak a kisebb, katalógusokban megjelent írásokat közölje újra, hanem 
új adatokkal és megállapításokkal is bővítse tanulmányait.

Az első fejezet két tanulmánya tehát az 1895 és 1937 közötti időszakra vo
natkozik, ezekben a szerző új kutatási eredményeket tár az olvasó elé, a máso
dik fejezet a 2001 és 2009 között keletkezett, rövidebb lélegzetű esszéket, tanul
mányokat foglalja magában, melyek többnyire a művészek felkérésre készültek 
és a velük közösen szerzett tapasztalatokra is reflektálnak.

Az első tanulmány egy fontos történelmi esemény megünneplésére készü
lő, békés társadalom s erre az alkalomra készült festmény köré koncentrálódik, 
a társadalomról és a műről adva képet. A könyv folytatásában a századforduló 
és az ezredvég párhuzamba állítása az országok szétesésén, az új művészi szer
veződéseken, a különféle művészeti iskolák találkozásán és a művészeknek a
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közönséggel való viszonyán kívül rámutat az egzisztenciális gondok terhelte 
időszakok hasonlóságára és különbözőségére -  a művészeti koncepció, szerep- 
vállalás és ikonográfia szempontjából is.

Az egymás mellé állított esszékből és tanulmányokból kiderül az is, hogy az 
alkotó más-más iskolákban, műhelyekben tanultak: Eisenhut, a palánkai (bács
kai) születésű, német származású művész Budapesten és Münchenben szerezte 
tudását. A felvidéki születésű Balázs G. Árpád szülei Bácskában telepedtek le, 
ő maga Budapesten, majd Prágában fejezte be az akadémiát, s Szabadkán meg 
Belgrádban teljesedett ki a munkássága. Folytathatjuk a sort Miloš Babictyal, 
aki Szegedről érkezett szüleivel Szabadkára, majd Belgrádban telepedett le, de 
Szabadkán alkotta meg nagyméretű képeit. Az általunk röviden bemutatott 
kortárs művészek viszont már többnyire Vajdaságban születtek, és többé-ke- 
vésbé itt is tevékenykednek/tevékenykedtek, de más-más iskolában tanultak: 
Belgrád, Újvidék, Párizs, Budapest, Szeged és Pécs művészeti műhelyeinek a 
helyi színeit és egyéni tehetségüket vetítették a modern törekvésekre mindig 
érzékenyen reagáló vajdasági képzőművészeti palettára.

A könyv koncepcióját az Életjel szerkesztője, Dévavári Beszédes Valéria 
is alakította, aki a gazdag hagyománnyal rendelkező szabadkai kiadóműhely 
honismereti és művészetpártoló szellemét követve érdemesnek tartotta, hogy a 
szerző tanulmányaiból válogasson, s gazdagon illusztrálva könyv formában is 
megjelentesse őket. Ezért is meg türelméért, lelkesedéséért is köszönet illeti.

Öröm a szerző számára, hogy olyan szakvéleményezőkkel működhetett 
együtt, akik az adott témák kiváló szakértői: dr. Baranyi Anna művészettör
ténész, a szabadkai Városi Múzeum egykori munkatársa, Balázs G. Árpád 
monográfusa; dr. Bellák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria 
munkatársa, Benczúr Gyula monográfusa; Pejin Attila, a zentai Városi Múze
um történésze, a Zentai csata állandó tárlatának a kurátora.

Reményeink szerint munkánk gazdagítani fogja azt a tudást, amely az el
hanyagoltság ellenére továbbra is fel-felbukkan vizuális nyelvünk öröklött és 
alakított látóhatárán.
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KÉPEK JEGYZÉKE

Fekete-fehér illusztrációk jegyzéke

EISENHUT ZENTAI CSATÁJA

1. Eisenhut Ferenc: Gül baba halála, 1886, olaj, vászon, 196 x 240 cm, jelzés balra lent: 
Eisenhut Ferencz 1886 München, Magyar Nagykövetség, Ankara
2. Eisenhut Ferenc: A Zentai csata olajvázlata, amely a Szépművészeti Múzeum tulajdoná
ban volt. Vasárnapi Újság, 1903. L. évf. 41. sz. Budapest, 680. oldal.
3. Eisenhut Ferenc: A Zentai csata olajvázlata. Lappang. Forrás: Hans Supritz fotódoku
mentuma.
4. Eisenhut Ferenc: Gyalogos katona, papír, ceruza; 34,5 x 22 cm, Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged. Leltári szám: 92.17.116.
5. Eisenhut Ferenc: Háromalakos kompozíció, papír, ceruza; 44,9 x 31,1 cm, Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest. Leltári szám: 1903-550.
6. A pócsi Istenszülő a zentai győzelem palladiuma, 1698. Nünberg, Germanisches 
Nationalmuseum. Forrás: Szilárdfy Zoltán, 2000. 19. kép.
7. A zentai csata a máriapócsi Madonna kegyképével, XVII. század vége, rézmetszet, 25 x 33 cm, 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok. Forrás: Galavics Géza, 1986.60. ábra.
8. Johann Andreas Pfeffel: A zentai csata allegóriája a pócsi kegyképpel 1698, rézmetszet, 
38,5 x 33,5 cm, Országos Széchényi Könyvtár. Forrás: Szilárdfy Zoltán, 1984. 19. kép.
9. Balthazar Permoser: Savoyai lenő apoteózisa, 1718-1721, fehér márvány, h: 230 cm, Bécs, 
Barockmuseum. Forrás: Galavics Géza, 1986. 103. kép
10. Barzellini József: Zentai ütközet. Forrás: Ugróczi Ferenc, Zenati ütközet, Szeged 1816, 
Mohay Tamás, 2008. 11. kép
11. Jan van Huchtenburg: A zentai csata, 1720, rézmetszet, 46 x 59 cm. Magyar Nemzeti 
Múzeum Történelmi Képcsarnok. Forrás: Galavics Géza, 1986. 101. ábra.
12. Benczúr Gyula: Budavár visszavétele, 1896, olaj, vászon, 356 x 705 cm, jelzet jobbra lent: 
Benczúr Gyula Budapest 1896. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Leltári szám: FK 2867.
13. Eisenhut Ferenc: Zentai csata, 1896, olaj, vászon, 400 x 700 cm, jelzet jobbra lent: 
Eisenhut Ferencz München 1896. In situ: Valamikori vármegyeháza, Zombor.
14. A Vármegyeháza, Zombor. Korabeli képeslap.
15. Eisenhut Ferenc: Országháza, 1895, jelzés jobbra lent: Eisenhut Ferencz Bp 1895. Lap
pang. Hans Supritz fotódokumentuma.
16. Eisenhut Ferenc: Csendélet pisztollyal és rézkupával 1896, olaj, vászon, 121 x 96 cm, jelzés 
jobbra fönt: Eisenhut F 896., magántulajdon. Nagyházi Galéria fotóarchívuma, Budapest.
17. Eisenhut Ferenc: Az újlaki Krstbeier villa, 1896, olaj, vászon, 24 x 33 cm, jelzés jobbra lent: Eisenhut 
Ferencz Illők Villa Krstbajer, 1896., Janus Pannonius Múzeum, Pécs. Leltári szám: 68256.

AKTIVISTA PÁRHUZAMOK (1912-1937)

1. Új művészek könyve, szerkesztette: Kassák Lajos és Moholy-Nagy László, címlap, Verlag 
Julius Fischer, Bécs 1922.

135



2. Balázs G. Árpád: Önarckép, 1914, olaj, karton, 60 x 40 cm, jelzet jobba lent: Balázs G. Á; 
Városi Múzeum, Szabadka, leltári szám: U-945.
3. Balázs G. Árpád: Bűnbánat, 1921, rézkarc, 22,7 x 17,2, jelzés nélkül, Városi Múzeum, 
Szabadka. Leltári szám: U-1171.
4. Balázs G. Árpád: Látomás, 1921, rézkarc (?), 58 x 43 cm, magántulajdon. Forrás: Arpad 
Balaž -  slike, grafije i crteži 1920-1970. Galerija savremen likovne umetnosti Növi Sad, 
katalógus.
5. Balázs G. Árpád: Bömse iskolája, 1922, litográfia, 50,3 x 39,7 (41,6 x 31,3) jelzet balra 
lent: Brömsova škola 922; jelzet jobbra lent: Balázs. Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: 
U-1173
6. Balázs G. Árpád: Önarckép, 1922, litográfia, 50,5 x 38,7 cm, jelzet balra lent: Praha 922, 
jelzet jobbra lent: Balázs Á., Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1156.
7. Balázs G. Árpád: Absztrakt kompozíció, 1925, ceruza, 18,1 x 16 cm, jelzet jobbra lent: 
Balázs, Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1158.
8. Balázs G. Árpád: Pietáy 1923, olaj, vászon, 45,5 x 66,5, jelzet jobbra lent: Balázs, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1141.
9. Balázs G. Árpád: Felvonulásy 1926, litográfia, 21,2 x 17 cm, jelzet jobbra lent: Balázs G. Á., 
Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1191.
10. Balázs G. Árpád önálló tárlatának rendezése közben, a zentai Vladica Nikolić-tyal, a 
Cvijeta Zuzorić Képtárban 1932-ben. Dokumentumfénykép, a szabadkai Városi Múzeum 
művészeti osztályának dokumentumgyűjteményéből.
11. Balázs G. Árpád: Hétfő, 1929, litográfia, 33 x 25,3 cm (22 x 17,6 cm), jelzet balra lent:
Balázs G. Á., Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U -l 165. :
12. Balázs G. Árpád: Sziráky Dénes Sándor, Minden új a nap alatt című verseskötetének 
fedőlapja, Minerva, Szabadka, 1936.
13. Balázs G. Árpád: A halál lovai, 1930, litográfia, 40,4 x 30,9 cm (28,7 x 22,7 cm), jelzet 
balra lent: A halál lovai, jelzet balra lent: Balázs G. Á., Városi Múzeum, Szabadka. Leltári 
szám: U -l 195.
14. A Metropolis című film reklámja. Bácsmegyei Napló, Szabadka, 1927. április 20.12. oldal.
15. Miloš Babić: A Sátán álma festmény részlete, 1936.
16. Boris Bilinsky: A Metropolis című fim párizsi plakátja, 1927. Elektromos dokumentum: 
tobatheinfilmicwaters.com/.../
17. Bottlik József: A Metropolis című film plakátja, 1927, litográfia, 126 x 95 cm, jelzés jobb
ra fönt: B27., Kunossy Rt. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Leltári szám: 
4/1927. Forrás: Bakos Katalin, 2007.194.
18. Miloš Babić: A Metropolis című film plakátterve, 1930, tempera, tus, Muzej primenjene 
umetnosti (Iparművészeti Múzeum), Beograd. Leltári szám: 11324.
19. Miloš Babić: Ford Autó Fair plakátterv, 1930 körül, tempera, tus, Muzej primenjene 
umetnosti, Beograd. Leltári szám: 11236.
20. Miloš Babiá Metropolis vagy Rakétaállomás, olaj, vászon, 143 x 82 cm, jelzet nélkül, 
Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-592.
21. Miloš Babić: Légi-szárazföldi manőver, olaj, vászon, 178,5 x 127 cm, jelzet nélkül, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-590.
22. Részlet Fritz Láng Metopolis című filmjéből, 1926. Elektromos dokumentum.
23. Balázs G. Árpád: Vojvođanska galerija -  Vajdasági Galéria, címlap, Minerva D.D. 
Subotica 1927.
24. Miloš Babić: A béke lobogója festmény részlete.
25. Jelenet a Matropolis című filmből, 1926. Forrás: Metropolis, filmelméleti és filmtörténeti 
folyóirat, X. évf. 4. szám, Budapest, 2006. 85. oldal.
26. Balázs G. Árpád: Belgrád építése, 1937, olaj, karton, 99 x 100 cm. Megjelent a Beogradske 
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mény adatai =  Balázs G. Árpád, Fórum Könyvkiadó, Újvidék 1980.
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Zoltán, Mindent legyűrő fiatalság. Uránia, Noviszád, 1931.
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28. Miloš Babić: Antikrisztus munka közben, olaj, vászon, 138 x 95 cm, jelzet nélkül, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-589.
29. Miloš Babić: Harcos, olaj, vászon, 113 x 142,5 cm, jelzet nélkül, Városi Múzeum, Szabad
ka. Leltári szám: U-593.
30. Umberto Boccioni: A kontinuitás egyedi formái a térben, 1913, bronz, h: 110 cm, 
Metropoliten Museum of Art, New York
31. Baranyi Károly: Ikarusz, 1937., a volt Repülőotthon épületének oldalfalán, Zimony.
32. El Lisickij: Vörös ékkel zúzd szét a fehéreket!, 1919., plakát,
33. Miloš Babić: Flag of the League of Nations, plakátterv, 1930, tempera, tus, Muzej 
primenjene umetnosti (Iparművészeti Múzeum), Beograd. Leltári szám: 11237.
34. Miloš Babić: A béke lobogója, 1930 körül, olaj, vászon, 213 x 148 cm, jelzet nélkül, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-596.
35. Balázs G. Árpád: Közel a temetőhöz, Ady Endre versének illusztrációja, 1930, litog
ráfia, 39,8 x 31,5 (28,1 x 22,2) cm, jelzet balra lent: Közel a temetőhöz, jelzet jobbra lent: 
Balázs G. Á., Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1193.
36. Csuka Zoltán Mindent legyűrő fiatalság című verseskötetének fedőlapja. Uránia, 
Noviszád, 1931.

FARKASOK ÉS ANGYALOK

1. Lória. Peity Laura műtermében. Fotó: Ninkov K. Olga, 2004 novembere.
2. Csurgó nyomokon. Suhajda Zita műtermében. Fotó: Ninkov K. Olga, 2004.
3. BigBrother is Watching You. Szalma László műtermében. Fotó: Hevér Miklós, 2003. november 23.
4. Mosolygó patchwork portré. Torok Melinda Belgrádban rendezett magiszteri kiállításán. 
Fotó: Milán Blanuša, 2005.
5. Tudós nők. Janovics Erika a varróműhelyben. Fotó: Hevér Miklós, 2004.
6. Aranyrög. Nemes Fekete Edith kollázskészítés közben. Fotó: Nemes János, 2006.
7. Reflektorfényben. Sagmeister Peity Laura a tárlatmegnyitón. Fotó: Molnár Edvárd, 2008.
8. A Holdról álmodik a hal- vagy fordítva? Milán Tomié otthonában. Fotó: Szilágyi Nándor, 2008.
9. A kókuszdió széttörése. Csikós Tibor. Fotó: Ninkov K. Olga, 2008.
10. Technoromantika. Molnár Imre önálló, szabadkai tárlatának megnyitóján. Fotó: Molnár 
Rudolf, 2008.
11. Törekvés a tökéletes egyszerűségre. Gyurkovics Hunor a Pedagógiai Főiskolán levő műter
mében. Fotó: Hevér Miklós, 2004.
12. Ács József Ajándékgyűjtemény. Ács József akvarellfestés közben a Tisza-parton. Archív 
fotó száma: 4153. Városi Múzeum, Zenta.
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1. Eisenhut Ferenc: Zentai csata, 1896, olaj, vászon, 400 x 700 cm, jelzés jobbra lent: Eisenhut 
Ferencz 1896. München. In situ, Zombor. Fotó: Augustin Juriga.
2. Eisenhut Ferenc: Az újlaki Krstbeier Villa, 1896, olaj, vászon, 24 x 33 cm, jelzés jobbra lent: 
Eisenhut Ferencz Illők Villa Krstbajer 1896., Janus Panonnius Múzeum, Pécs. Leltári szám: 
68256. Fotó: Fűzi István.
3. Balázs G. Árpád: Meseillusztráció, előtanulmány, 1934, tempera, tus, 50,5 x 42 cm, jelzet 
jobbra lent: Balázs G. Á., Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1259.
4. Balázs G. Árpád: Meseillusztráció, 1934, akvarell, tus, 39,5 x 29,9 cm, jelzet jobbra fönt: 
Balázs, jelzés jobbra lent A.G. Balázs. Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-1210.
5. Miloš Babić: Légi-szárazföldi manőver, olaj, vászon, 178,5 x 127 cm, jelzet nélkül, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-590.
6. Miloš Babić: Metropolis, más néven Rakétaállomás> olaj, vászon, 143 x 82 cm, jelzet nélkül, 
Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-592.
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7. Miloš Babić: Éjjel-nappal tartó munka, olaj, vászon, 149 x 93,5 cm, jelzés balra fönt: 
Babitch, Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-591.

8. Miloš Babiá A Sátán álma, 1936, olaj, vászon, 313 x 214,5 cm, jelzés balra lent: Babitch 
1936. Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-594.

9. Miloš Babić A Sátán álma című festményének részlete.
10. Miloš Babié A Sátán álma című festményének részlete.
11. Miloš Babić: Antikrisztus munka közben, olaj, vászon, 138 x 95 cm, jelzet nélkül, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-589.
12. Miloš Babić: Pilóták, olaj, vászon, 45 x 57,5 cm, jelzés balra fönt: Babitch. Városi Múze
um, Szabadka. Leltári szám: U-595.
13. Miloš Babić: Diktátor, 1936, olaj, vászon, 79 x 104 cm, jelzés balra lent: Babitch 1936. 
Városi Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-588.
14. Miloš Babié Harcos, olaj, vászon, 113 x 142,5 cm, jelzet nélkül, Városi Múzeum, Szabad
ka. Leltári szám: U-593.
15. Miloš Babié: A béke lobogója, 1930 körül, olaj, vászon, 213 x 148 cm, jelzés nélkül, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: U-596.
16. Balázs G. Árpád: Halál a síneken, Ady Endre versének illusztrációja, 1929, akvarell, 
tus, 40,5 x 32,7 (25,2 x 20,3) cm, jelzet balra lent: Ady: Halál a síneken, jelzet jobbra lent: 
Balázs G. Á., Petőfi Irodalmi Múzeum, leltári szám: 82.34.1.
17. Milos Babié A béke lobogója című festmény részlete.
18-21. Szalma László Big Brother is Watching You című tárlatának megnyitója, dokumen
tumfotó, 2004. Fotó: ifj. Novák Mihály, Nikola Tumbas
22. Suhajda Zita: Piros vonal II., 2001, olaj, vászon, 100 x 100 cm, jelzés jobbra lent: ZITA, 
magántulajdon.
23. Milán Tomié: Prex, 2008, vegyes technika (akrill, tempera, kréta, karton), 80 x 59,5 cm, 
a szerző tulajdona
24. Csikós Tibor: Folyamat sz 206, 2006, szitanyomat, 42 x 30 cm, a szerző tulajdona.
25. Kanyó Janovics Erika: Moliére Tudós nők című darabja szereplőjének fantázia-jelmez- 
terve, 1999, vegyes technika (tempera, tus, pasztell, ceruza, papír), 63 x 42,5 cm, Városi 
Múzeum, Szabadka. Leltári szám: P-61.
26. Ács József: A körök titka, 1963, olaj, vászon, 39,8 x 50,5 cm, jelzet nélkül, Topolyai Mú
zeum. Leltári szám: 29.
27. Gyurkovics Hunor: Keresztút, 1995, akvarell, 35 x 50 cm, jelzet jobbra lent: Hunor 95, a 
szerző tulajdona.
28. Molnár Imre -  Mirko: Tálya -  Modulációk sorozat, 2006, tusrajz, 50 x 70 cm, a szerző 
tulajdona.
29. Ács József: Sugárzás a félkörökön át, 1963, olaj, vászon, 80 x 100, jelzet balra lent: ÁCS. 
Topolyai Múzeum. Leltári szám: 26.
30. Torok Melinda: Intervenció II, 2004, olaj, vászon, 30 x 35, 2005; Tájkép, 2004, olaj, vá
szon, 30 x 35, 2005. A képek a szerző tulajdonában vannak.
31. Sagmeister Peity Laura: Reflektorfényben, 2008, vegyes technika (akvarell, ceruza, papír), 
30 x 23 cm, jelzés jobbra lent: S.L.08., magántulajdon.
32. Nemes Fekete Edit: Makói Madonna II., 2000, oxidos kőcserép, 46 x 40,5 x 11 cm, a 
szerző tulajdona.

Egyes műalkotások és dokumentumok felhasználásának lehetőségéért köszönettel tarto
zunk a Magyar Nemzeti Galériának, Móra Ferenc Múzeumnak, Janus Panonnius Múzeum
nak, Petőfi Irodalmi Múzeumnak, valamint a belgrádi Iparművészeti Múzeumnak (Muzej 
primenjene umetnosti), a szabadkai és zentai Városi Múzeumoknak, a Topolyai Múzeum
nak (ez utóbbi két intézmény műtárgyainak fotóit Hevér Miklós készítette) és a szabadkai 
Városi Könyvtárnak.
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