
„Ta nul má nya im ról kel le ne va la mit ír ni és éle -
tem rõl. Mond ha tom, hogy éle tem leg szebb imp -
resszi ó it it ten sze rez tem Párisban, de úgy gon do -
lom, hogy ezek az enyé mek csu pán. Nem va gyok
íróiember, ki eze ket fel ta lál ni tud jam, mert a be -
nyo má sok szí nek alak já ban az enyé mek, és így
csak eze ken ke resz tül be szél het nék má sok nak. […]
Ez a hal vány ró zsa szí nû, ezüst tel át tört kis em lék –
az enyém egyedül.”1

Vida Ár pád 1910–1911-re te he tõ pá ri zsi tar tóz -
ko dá sá ról és ta nul má nya i ról má ig nin cse nek ada -
ta ink, és né hány szûk sza vú le vél ki vé te lé vel sze -
mé lyes fel jegy zé sek sem áll nak ren del ke zé sünk re.
Je len ta nul mány fõ ként a kor tár sak él mény be szá -
mo ló inak, vissza em lé ke zé se i nek fel hasz ná lá sá val,
va la mint a mû vész fenn ma radt vagy épp fény ké -
pen rög zí tett pá ri zsi mun ká in ke resz tül pró bál
meg éle sebb ké pet ad ni az er dé lyi mû vész „hal -
vány ró zsa szí nû, ezüst tel át tört” Pá ri zsá ról, hogy
ily mó don az élet mû nek ezt a ki ma gas ló, több
szem pont ból is meg ha tá ro zó ál lo má sát tö re dé kes -
sé ge el le né re is el he lyez ze a kor szak fes té sze té nek
tör té ne té ben.

Vida Ár pád 1884. áp ri lis 4-én szü le tett Ma ros -
vá sár he lyen. Ap ja Vida Kár oly csiz ma dia mes ter,
vá ro si tör vény ha tó sá gi bi zott sá gi tag, any ja Ka pás
Bes se nyei Má ria, „ha tá ro zot tan in tel li gens
vonású”2 asszony. Az if jú Vida 1895-ben, a he lyi
pol gá ri is ko la négy osz tá lyá nak el vég zé se után, a
Ma ros vá sár he lyi Re for má tus Kol lé gi um di ák ja -
ként 1903-ban tett érett sé gi vizs gát. 

Mû vé sze ti kép zés ben elõ ször a kol lé gi u mi
évek alatt ré sze sült, ami kor 1902-ben be irat ko zott
az ak kor fris sen meg ala ku ló, Gu lyás Kár oly ál tal76
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Né ha va ló ban olyan 
ér zé sünk van egyes 
pá ri zsi mun ká it 
szem lél ve, mint ha Csók,
Rippl vagy Vaszary ko rai
mun ká i nak ha tá sát
érez nénk.

VÉCSEI HU NOR

„EZ AZ ÉLET, 
AMELY MÛ VÉ SZEK NEK 
VAN TE REMT VE EGYE DÜL”
Vida Ár pád Pá rizs ban (1910-1911)



ve ze tett ma ros vá sár he lyi „sza bad ké zi raj zi tan fo lyam ra”. Itt he ti két órá ban ter mé -
szet utá ni ak va rel le ket ké szí tet tek, több nyi re „vi rá got, gyümölcsöt”3 fes tet tek. Gu lyás
1930-ban így em lé ke zett vissza nö ven dé ké re: „El sõ lec ké jén még mo soly gott az elõt -
te szo kat lan sa já tos mû vé szi ki fe je zé se ken, de csak ha mar a vé ré vé vált min den, ami
ide vonatkozott.”4 A fi a tal, lel kes di ák ról má sutt meg így írt: „Ahány féltónus vagy
szín erõ csak kel lett, azt mind bát ran rak ta fel ta nít vá nyom a ma ga he lyé re; csak úgy
égett, nõtt ke ze alatt a munka.”5

1903-ban hosszas kér le lés után szü lei be le egyez tek a mû vé sze ti pá lyán va ló el in -
du lá sá ba, vi szont a bu da pes ti Min ta rajz is ko lá ban tett fel vé te li vizs gán nem bi zo -
nyult ele gen dõ nek tu dá sa. Lándor Ti va dar köz ben já rá sá val azon ban meg is mer ke dett
Szé kely Ber ta lan nal, és ahogy Vida le ve lé bõl ér te sül he tünk, vé gül is si ker rel járt: „a
nyá ri váz la ta im be mu ta tá sa után egy újabb fel vé te lin mû vész nö ven dék lettem.”6 Így
1903-tól már a rajz ta nár kép zõ el sõ éves hall ga tói kö zött sze re pel a ne ve a fõ is ko la
értesítõjében.7

1907-ben meg sze rez te a kö zép is ko lai rajz ta ná ri ok le ve lét. Ugyan et tõl az év tõl
kez dõ dõ en egy éves ka to nai ön kén tes sé gi évet töl tött Bécs ben, ahol ez idõ alatt sem
csil la po dott ér dek lõ dé se a mû vé sze tek iránt. Lyka Kár oly nak cím zett le ve lé ben a kö -
vet ke zõ ket ír ta: „a gaz dag mú ze u mok ha tá sa alatt még in kább meg erõ sö dött ben nem
a vágy a mû vé szi pá lyán továbbtanulni.”8

1908 és 1910 kö zött a bu da pes ti Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la rajz ta nár-to vább kép -
zõ jé nek nö ven dé ke volt. Ek ko ri ban kezd meg je len ni a ne ve az új sá gok ha sáb ja in, a
Pes ti Hír lap egy ki ál lí tás kap csán így írt a fi a tal mû vész rõl: „Az aquarellt egyé ni en ke -
ze li. Az aka dé mi á kon ta ní tott s az ezen a tár la ton is fö lös arány ban kép vi selt routine-
festészettel szem ben, mely nek az aquarell épp úgy ál do za tá ul esett, mint az olaj pik -
tú ra – az õ dol ga i nak van va la mi ko moly, ere de ti za mat juk, mely mû ve it a tö meg ter -
me lés nek fö lé be emeli.”9

1908-ban fes tett ak va rell Önarcképét10 a Kép zõ mû vé sze ti Tár su lat bi zott sá ga
1909-ben meg vá sá rol ta a Szép mû vé sze ti Mú ze um szá má ra, ami rõl a Bu da pes ti Hír -
lap egy ko ri szá ma is tudósított.11 1909-tõl fo lya ma to san részt vett mun ká i val az Or -
szá gos Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Tár su lat (a to váb bi ak ban OMKT) ki ál lí tá sa in, de ké -
pe it több, Ma gya ror szá got kép vi se lõ nem zet kö zi tár la ton is ki ál lí tot ták: 1909-ben a
Drez dai Nagy Ak va rell Ki ál lí tá son két mun ká ja is sze re pelt, va la mint 1909 és 1910-
ben al ko tá sa i val a ve len cei nem zet kö zi ki ál lí tá so kon vett részt. 

1910. áp ri lis 27-én Ambrozovics De zsõ tit kár levélben12 ér te sí tet te Vidát, hogy a
Mû csar nok ta va szi tár la tán ki ál lí tott pla kát já ért 200 ko ro nás díj jal tün tet ték ki. Si ke -
rei to vább gyû rûz tek: az OMKT 1910-es té li tár la tán ki ál lí tott, Palágyi La jos író ról ké -
szí tett ak va rell port ré já val el nyer te a 600 ko ro nás Es ter házy-fé le víz fest mény dí jat,
majd az év vé gén az OMKT ál tal ja va solt 1000 ko ro nás ál la mi ösz tön díj ban
részesült.13 Utób bi ról ta nús ko dik Várdai Szi lárd hoz írt 1910. de cem ber 29-én kelt le -
ve le, mely nek egy rész le tét M. Kiss Pál kö zöl te: „A fo lyó hó 21-én kelt s az ösz tön díj
tár gyá ban hoz zám in té zett kö szö nõ le ve lé ben meg nyi lat ko zó szí ves fi gyel mét kö szö -
nöm. Meg jegy zem azon ban, hogy úgy az ed di gi, mint a mos ta ni ösz tön dí jat csak szor -
gal má nak és elõ ha la dá sá nak köszönheti.”14

Ez az ösz tön díj hoz za el azt a pon tot a mû vész éle té ben, ami kor el ha tá roz za,
hogy ta nul mány út ra uta zik – Pá rizs ba. Azt, hogy pon to san mi kor ér ke zett Vida a
fran cia fõ vá ros ba, nem tud hat juk. Annyi bi zo nyos, hogy 1910. de cem ber 22-én
kelt, Lyka Kár oly nak cím zett levelét15 már a pá ri zsi cí mé rõl kül di, mely ben meg is
jegy zi – saj ná la tos mó don igen szûk sza vú an: „Je len leg Párisban va gyok, ta nul má -
nya i mat továbbfolytatandó.16 Így igen va ló szí nû nek tû nik, hogy a Várdai Szi lárd ál -
tal em lí tett, de cem ber 21-én kelt kö szö nõ le vél már szin tén Pá rizs ban fo gan ha tott.
Mind ezek tük ré ben Vidának az 1000 ko ro nás ösz tön dí jat meg kö szö nõ le ve le fel te -
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he tõ en nem sok kal an nak oda íté lé se után szü let he tett – így el uta zá sát is 1910 de -
cem be ré re kel tez het jük.

Meg ér ke zé se után nem sok kal, 1911. ja nu ár 5-én Gu lyás Kár oly nak írt sza vai
mély el szánt sá got tük röz nek: „Na gyon bol dog va gyok. Oda ju tot tam, ahol már nem
elég meg áll ni, jár ni kell tud nom, és én me gyek a ma gam út ján, ér zek ma gam ban erõt
az önállóságra.”17

Pá ri zsi tar tóz ko dá sa alatt egy fran cia csa lád nál szállt meg, hogy a nyel vet mi nél
job ban el sa já tít has sa. A Montparnasse észa ki fe lé ben ta lál ha tó szûk kis ut cá nak az
egyik több szin tes la kó há zá ban la kott a Passage Stanislas (nap ja ink ban Rue Jules
Chaplain) 15. szám alatt. A Pá rizs ba gra vi tá ló ma gyar mû vész nem ze dék nek már a
szá zad ele jé tõl ked velt kör nyé ke a Montparnasse, mely rõl Bölöni György 1906-ban
így írt: „A pá ri zsi ma gyar ne gyed, a Montparnasse gya rap szik. Boulevard-jain ma gyar
szó üti meg a fülünket.”18

Pá ri zsi szobám19 cí mû, 1911-ben ké szült ak va rell je ot ta ni la ká sát örö kí ti meg. A
hal vány tó nu sok kal meg fes tett, váz la tos fris ses ség gel ha tó ké pen csend élet sze rû
rész le tek kel je le nik meg szo bá já nak egyik szeg le te: a ve tet len ágy mel lett kis fe ke te
toilette-asztal, raj ta dí szes asz ta li óra, va la mint két ki sebb kép, az asz tal mö gött pe -
dig egy ma gas, ara nyo zott ke re tû tü kör lát ha tó. Az ágy elõtt, fe hér ab rosszal bo rí tott
ala csony ke rek asz tal kán kék gyer tya tar tó ban ap rócs ka gyer tya, mel let te egy fé lig
meg evett al ma és egy kagy ló. 

Nem csak Vidát ih let te al ko tás ra pá ri zsi ott ho na, így volt ez zel Bá lint Re zsõ is.
Bá lint Re zsõ (1885–1945) ma gán is ko lai ta nul má nya it kö ve tõ en, nagy bá nyai ta nul -
má nya it fél be sza kít va 1909 õszén uta zott elõ ször rö vid idõ re Pá rizs ba, majd az év
vé gén vissza tér ve, egy 1911-es nagy bá nyai meg sza kí tás sal 1912 ele jé ig tar tóz ko dott
ott. An nak el le né re, hogy ek kor ké szült mû ve i nek több sé ge má ig is me ret len, még is
ta lá lunk írá sá ban er re va ló uta lást: „Kis ho tel szo bám csend éle te it fes tet tem. A kan dal -
lón ál ló üveg bu rás ré gi órát, mos dó asz talt. He te kig fes tet tem ilyeneket.”20

Hogy mit je lent he tett Vidának a ka pott 1000 ko ro na ösz tön díj, azt egy má sik pá -
ri zsi ma gyar ösz tön dí jas ese tét vizs gál va vi lá go sab ban lát hat juk. Márffy Ödön
(1878–1959), no ha ta nul mány út ja né hány év vel ko rább ra te he tõ (1902–1906), 1200
ko ro ná val ér ke zett meg Pá rizs ba. Az ösz tön díj csu pán 200 ko ro ná val ma radt el az
ak tu á lis éves hi va tal no ki fi ze té sé tõl, így a meg kö ze lí tõ leg 1200 frank nak meg fe le lõ
összeg a ta nul má nyok ra és a ha vi 25 fran kos lak bér re is ele gen dõ volt.21

Vida ösz tön dí ja, az év vé gén ka pott 600 ko ro nás Es ter házy-fé le víz fest mény díj -
jal együtt, min den bi zonnyal fe dez te a ha son ló ki adá so kat, és mint az ek kor ké szült,
a vá ros mon dén szó ra ko zá sa it meg örö kí tõ ké pei is bi zo nyít ják, ott le he tett a ká vé -
zók, café-concertek, szín há zak mu lat sá ga in is.

A szá zad ele ji Pá rizs Montparnasse kör nyé ki ká vé há za i nak gya ko ri je len sé ge
volt, hogy a kör nyék ma gán is ko lá it (Julian, Colarossi, Grande-Chaumière) lá to ga tó
mû vész nö ven dé kek a fris sen szer zett ta pasz ta la ta i kat eze ken a he lye ken vi tat ták
meg, vagy épp ott al kot tak, mint ahogy azt az 1911-ben elõ ször Pá rizs ba lá to ga tó
Herman Li pót is tet te mû vész ba rát ja, Jules Pascin társaságában.22 Adolphe Brasler,
Pá rizs ban élõ kri ti kus eme ká vé há za kat a mû vé sze ti élet re gya ko rolt ha tá suk mi att
egye ne sen „dokt rí nák és pen zu mok nél kü li egye tem lá to ga tás nak” tekintette.23

Vida Ár pád, az El len õr cí mû ma ros vá sár he lyi na pi lap szer kesz tõ sé gé be írt, 1911.
áp ri lis 9-én kelt le ve lé ben épp az egyik ilyen mû vész ká vé ház ba nyújt be te kin tést: „A
Taverne du Pantheon – éj je li ká vé ház. Leg fes tõ ibb nõk he lye, ki ket va la ha lát hat éle -
té ben az em ber. Egyik asz tal nál fes tõk ül nek (ta nul má nyoz zák õk is az éle tet), ci ga -
ret táz nak, ab szin tot isznak.”24

Több olyan mû vét is a pá ri zsi idõ sza ká hoz köt het jük, me ly csak fény ké pes rep -
ro duk ci ó kon ma rad  fenn. M. Kiss Pál 1943-ban fel vé te le ket ké szí tett a mû vész báty -78
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já nak tu laj do nát ké pe zõ al ko tá sok ról. Két év vel ké sõbb, a tá bor no ki ran got vi se lõ
Vida Gyu la Ma ros vá sár hely ka to nai pa rancs no ka ként a he lyi mú ze um gyûj te mé nyé -
ben lé võ Vida-munkák ki szol gál ta tá sá ról in téz ke dett, az eze ket szál lí tó vo nat sze rel -
vény azon ban 1945. már ci us 29-én egy bom ba ta lá lat kö vet kez té ben por rá égett.25

Vida szá mos, fény kép rõl is mert ké pén ele ve ne dik meg a ká vé há zak vi lá ga. Ezek
szén nel, pasz tel lel exp resszív mó don, ki tû nõ raj zos ság gal ki vi te le zett al ko tá sok, me -
lyek az áb rá zolt je le net pil la nat sze rû sé gé vel hat nak. Ka la pos höl gyek és urak, kis
asz ta lok nál fo lyó be szél ge té sek és ita lo zá sok. Ké pi, váz la tos fel jegy zé sei ál tal szá -
munk ra is me ret len mû vész asz ta lok tár sa sá gá nak ré sze sei le he tünk. Az egyik raj zon
asz tal nál ülõ, ke mény ka la pos urak meg hitt be szél ge té se ele ve ne dik meg. A kép jobb
al só sar ká ban Vida fel je gyez te a ká vé zó ne vét, s bár a fel irat csak tö re dé ke sen ol vas -
ha tó, fel té te lez he tõ en a Café l’Avenue a szó ban for gó lo kál. 

Va ri e ték, ze nés-tán cos elõ adá sok sze rep lõi tûn nek fel több, szin tén el pusz tult
mun ká ján. Tech ni kai ki vi te le zés ük vál to za tos, van nak köz tük pasz tel lek, ak va rel -
lek és olaj ké pek is. Szín pa don, ri val da fény ben áb rá zolt éne kes nõk, ál ar cot vi se lõ
tán cos nõk, Degas-ra em lé kez te tõ me ren gõ ba le ri nák vagy ép pen sze re pük bõl ki -
sza kí tott, pöttyös kosz tü mû har le ki nek fog lal koz tat ták iga zán mû vé szi fan tá zi á -
ját. Az egyik ilyen mun kán egy szí nész pá ros lát ha tó: szé les, fod ros szok nyá jú

hölgy, mel let te frakk ban egy fi a tal fér fi. A nõ arc ki fe je zé se s kar já nak tar tá sa ar ra utal,
hogy épp éne ké vel szó ra koz tat ja a kö zön sé get. A pub li ku mot Vida a kom po zí ció al só
re gisz te ré ben, a szín pad elõtt ülõ né hány hát ból áb rá zolt alak kal ér zé kel te ti. A kép
jobb al só sar ká ban sze rep lõ fel irat ból ki de rül, hogy az áb rá zolt szín pa di je le net a kor
egyik nép sze rû szín há zá ban, a Gaîte-Montparnasse-ban ját szó dik. A szá zad ele ji pá -
ri zsi szín há zak ol csó be lé põ i nek kö szön he tõ en a ke vés bé te he tõ sek is meg en ged het -
ték ma guk nak az ilyen szó ra ko zást. A kü lön bö zõ szín há zak re per to ár ja nem sok ban
kü lön bö zött egy más tól. A Gaîte-Montparnasse-ban az elõ adás rö vid bo hó za tok és
éne kes be té tek fü zé ré bõl állt, me lyek kö zé – akár a Mont martre nagy café-concert-
jeiben – va ri e té sek, ut cai éne kes nõk, di zõ zök, kü lön cök, ha za fi as ko dó ka to nák, te het -
ség te len san zon éne ke sek pro duk ci ói ékelõdtek.26
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Kávéházi jelenet (Pasztell, papír; m.n. J.j.l. Café Laven [...]. Elpusztult)



Csak né hány sza bad ban ját szó dó
je le ne tét is mer jük, ame lyek rõl el -
mond ha tó, hogy az elõbb is mer te tett
mun kák tól a hely szín bõl adó dó an egy
va la mi ben hang sú lyo san el tér nek: a
ter mé sze tes meg vi lá gí tás és a plein
air-hatások vál to za tos meg nyil vá nu -
lá sa it mu tat ják.

Fenn ma radt Vida több kis mé re tû,
len dü le tes vo nal ve ze té sû szén raj za is,
me lyek né hány hang sú lyos vo nal lal
ra gad ják meg a szín ház ban fel lé põ
vagy ép pen az ut cán sé tá ló ala kok ka -
rak te rét, moz du la ta it. Ezek a szel le -
mes, fi nom kis raj zok ki vá ló an meg -
ele ve ní tik azt a ké pet, mely rõl Vida
1911-ben a kö vet ke zõ képp írt: „Itt [a]
Boulevard St. Michel – a Quartier-
Latin öröm-ut cá ja. Legexotikusabb
mû vész ala kok, nõk és cocotte-ok ve -
gye sen. Ölel kez ve men nek az ut cán,
éne kel ve és csó ko lóz va. Sen ki sem bot -
rán ko zik meg ezen, mert õ is ezt te szi,
vagy ép pen most hagy ta abba.”27

Ar ról, hogy Vida Pá rizs ban kik nek
a tár sa sá gát él vez het te, ki vel sé tál ha -

tott az ut cá kon, kik kel ta lál koz ha tott a ká vé há zak ban, szín há zak ban, nincs tu do má -
sunk. A mû vész tár sa sá gok hoz va ló vi szo nyu lá sá hoz az M. Kiss Pál ál tal kö zölt ada -
tok ad hat nak tám pon tot: „Gu lyás nem gyõ zi biz tat ni le ve lé ben ar ra, hogy a mû vész
bol do gu lá sá hoz más mû vé szek kel és kri ti ku sok kal va ló ba rát ko zás is hoz zá tar to zik.
Test vé re sze mér mes, töp ren gõ, ví vó dó em ber nek ír ja le, aki na gyon lel ki is me re tes az
alkotómunkában.”28 Mind ezek mel lett ab ban biz to sak le he tünk, hogy pá ri zsi tar tóz -
ko dá sa alatt rend sze re sen ta lál ko zott La ka tos Im ré vel és Vályi Fé lix hír lap író val. Az
1907-tõl Pá rizs ban élõ, szin tén ma ros vá sár he lyi szü le té sû La ka tos Im rét két fenn ma -
radt mun ká ja is meg örö kí ti, Vályiról pe dig tud juk, hogy nem volt is me ret len a kor -
szak mû vész kö re i ben. Csók Ist ván vissza em lé ke zé sé ben, az 1903–1910 kö zöt ti pá ri -
zsi idõ sza kát tár gyal va em lí ti meg, hogy Márffy Ödön és Lavotta Re zsõ el ma rad ha tat -
lan ba rát ja volt az ak kor a Sor bonne -ra já ró Vályi Fé lix, ki vel ma ga is kap cso lat ban
állt.29 Vida Pá rizs után is tart hat ta a kap cso la tot Vályival, er rõl ta nús ko dik az új ság -
író nak az 1914. ok tó ber 12-én kelt le ve le, mely ben biz tat ja az ak kor már tu ber ku ló -
zis sal ke zelt mû vészt, hogy ne csüg ged jen, mert fi a tal, erõs szer ve ze te le gyõ zi majd a
sú lyos betegséget.30

Pá rizs ban el ért si ke rét bi zo nyít ja, hogy Vida 1911-ben részt vett a Société
Nationale des Beaux-arts éves ki ál lí tá sán (Mars-me zei Sza lon). A L’Art et les Artistes
pá ri zsi, fél éven te meg je le nõ mû vé sze ti fo lyó irat 1911-es szá má ban az em lí tett tár la -
tot be mu ta tó cik ké ben a fes té sze ti rész le gen ki ál lí tó mû vé szek, mint Emile-Bastien
Lepage, Pierre Braquemond, André Dauchez, Francis Jourdain, René Seyssaud mel -
lett Vida Ár pá dot is a min den kép pen em lí tés re mél tók kö zé sorolta.31 1911-ben a
Société Nationale des Beaux-arts ar ról ér te sí tet te Vidát, hogy mun ká it el fo gad ták, s
az 1200-as szám alatt je gyez ték be.32
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Színpadi jelenet (Pasztell, papír; 24 x 16,5 cm., J.j.l.
Gaîté Montparnasse. Elpusztult)



Rippl-Ró nai em lé ke zé sé ben a kö vet ke zõ kép pen szól a Mars-me zei Sza lon ról,
ahol õ ma ga is ki ál lí tott: „Mi fi a ta lok, so kan, akik a ré gi Sza lon kottériáival épp úgy
elé ge det le nek vol tunk, mint a ná lunk nál sok kal je len tõ sebb fran cia mû vé szek egész
so ra – mely bõl a Puvis de Chavannes, Besnard, Dagnan-Bouveret, Carolus-Duran,
Roll, Helleu, Boldini, Cazin, Dalou, Bourdelle ne ve ket ta lán elég em lí te nem –
Meissonier el nök sé ge alatt eb ben az el he lye zé sé nél fog va Mars-me zei Sza lon nak ne -
ve zett újabb ki ál lí tá si he lyi ség ben igye kez tünk érvényesülni.”33 Az 1900-as évek ele -
jén, an nak el le né re, hogy né há nyan – így Czóbel Bé la 1906-ban és Rippl-Ró nai Jó -
zsef 1907-ben – ki ál lí tot tak az ak kor már hi deg és ki mért lég kö rû nek szá mí tó Mars-
me zei Sza lon ban, a fi a tal pá ri zsi ma gyar mû vé szek több sé ge in kább a Salon
d’Automne és a Salon des Indépendants újí tó, mo dern szem lé le tû tár la ta in kép vi sel -
tet te magát.34 Vida 1911-es Mars-me zei Sza lo non va ló rész vé te lé bõl így azt a kö vet -
kez te tést von hat juk le, hogy a ha gyo má nyo sabb, kon zer va tí vabb (Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts, Salon des Artistes Français) és a mo der nebb szem lé le tû
(Salon d’Automne, Salon des Indépendants) sza lo nok kö zött la ví ro zó mû vé sze té vel
in kább a vissza fo got tabb stí lust kép vi se lõ mû vé szek so rá ba tar to zott. 

Vida pá ri zsi te vé keny sé gé nek még egyet len moz za na tá ról kell meg em lé kez nünk.
Ot ta ni tar tóz ko dá sa alatt a mú ze u mok ban ré gi mes te rek mun ká it má sol ta. Tu do má -
sunk van ar ról, hogy Velázquez port ré i ról ké szí tett másolatokat,35 va la mint az Ernst
Mú ze um 1925. évi auk ci ó ján sze rep lõ, Remb randt után fes tett Hendrickje Stoeffels
képmása36 is fel te he tõ en eb bõl az idõ sza ká ból va ló. A ré gi mes te rek má so lá sa, mely -
re leg in kább a Louvre ha tal mas gyûj te mé nye nyúj tott le he tõ sé get, szin te va la mennyi
szá zad ele ji pá ri zsi ma gán is ko lá ban je len tõs ok ta tá si mód szer nek számított.37 A
Louvre-ban va ló má so lás ról Bá lint Re zsõ is írt vissza em lé ke zé sé ben: „Egy kis
Tintorettót má sol tam a hosszú ke reszt fo lyo són, Krisz tus le vé tel ét a ke reszt rõl. […] Egy
hó na pig má sol tam a te nyér nyi ké pet meg fe szí tett igye ke zet tel, vé gül is két ség beeset -
ten, egyé ni in terp re tá lás ban fe jez tem be.”38

Pá ri zsi ta nul má nyai után Vida Mün chen be lá to ga tott, majd Itá li á ba uta zott.
Olasz or szá gi út ja alatt több ol da las, raj zok kal is il luszt rált fel jegy zé se ket ké szí tett.
Ve len ce, Fi ren ze, Ró ma, Ná poly és új ra Ve len ce volt az útvonala.39 1911 te lén már
nagy va ló szí nû ség gel Bu da pes ten le he tett, hi szen az OMKT 1911-es ju bi lá ris té li tár -
la tá nak ka ta ló gu sá ban már Kun ut cai mû ter mé nek a cí me sze re pelt. 

Az 1912-es ta va szi tár la ton ki ál lí tott ké pe i nek már a cí mei is el árul ják, hogy azok
Pá rizs ban születtek.40 Ha son ló an be szé de sek az 1912-es té li tár su la ti kiállításon,41

va la mint a Ma gyar Ak va rell- és Pasz tell fes tõk Egye sü le té nek és a Ma gyar Gra fi ku sok
Egye sü le té nek 1912. évi kiállításán42 sze rep lõ mun ká i nak kép cí mei.

Ha za té ré se után nem csak a fõ vá ros ban ör ven dett nép sze rû ség nek, szü lõ vá ro sá -
ból is meg bí zá sok kal hal moz ták el.43 Bu da pes ten és Ma ros vá sár he lyen egy aránt dol -
go zott. A szü lõi haj lék ban be ren de zett kis mû ter mé rõl Gu lyás Kár oly ad ér zék le tes
le írást: „Itt vol tak fel so ra koz tat va kül föl di ta nul má nyai száz szám ra, a pár isi cir kusz,
bretli bo hóc vi lá ga, a szín há zak, pá ho lyok pub li ku má ról né hány oda ve tett szín folt tal
tör tént fel vé tel, – a sze pa rék né pe, a vil lany vi lá gí tás özön fé nyé ben ba le ri nák, tö meg -
áb rá zo lá sok, fa sor ok, er dõ, fel hõ ta nul má nyok, han gu la tok, – egy át te kint he tet len,
khaotikus más fél esz ten dõs pár isi tar tóz ko dás emlékei.”44

Az 1913-as év tõl egész sé gi ál la po ta azon ban hir te len rom la ni kez dett, gyógy ke -
ze lés re járt, és fo ko za to san vissza vo nult a tár la tok ról is. Be teg sé ge ide jén ba rá tai, tá -
mo ga tói biz tat ták, mint ar ról a már em lí tett Vályi-levél is ta nús ko dik. Egy ko ri ta ná -
ra, Edvi Il lés Ala dár 1913. ok tó ber 13-án Vidához írt le ve lé ben a kö vet ke zõ so rok kal
fe je zi ki bá na tát, hogy mû vész tár sa kény sze rû en vissza vo nult a ki ál lí tá sok ról: „Ki ál -
lí tá sunk van a Nem ze ti Sza lon ban, de én bi zony nél kü lö zöm a ke gyed szép, erõ tel jes
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ak va rell je it és kí vá nom, hogy ke zé be ve hes se az oly rég óta pi hen te tett ecse tet, és még
sok szép kép pel aján dé koz has sa meg a ma gyar piktúrát.”45

1914-ben szá mos sza na tó ri u mot vé gig járt Bernády György és Soófalvy Illyés Sán -
dor me cé ná sa tá mo ga tá sá val: Davost, Arcót, Ab bá zi át, Gyalut.46 Bernádyhoz fû zõ dõ
kap cso la tá ról egy az Or szá gos Szé chényi Könyv tár Kéz irat tá rá ban fenn ma radt le vél
nyújt ér zék le tes képet.47 Bernády György 1912. de cem ber 16-án le ve let írt a sok ol da -
lú, a mû vé sze tek iránt lá za san ér dek lõ dõ és ér tõ, ak ko ri ban a kul tusz mi nisz té ri um -
ban dol go zó Koronghi Lippich Elek nek. A le vél fel ve ze tõ so rá ból ki de rül, hogy cím -
zett pa ran csá nak en ge del mes ked ve írt Vida Ár pád nak, s vá lasz le ve lét, „mely azon -
ban nem nyújt tel jes felvilágosítást”48, mel lé kel te. Az így fenn ma radt Vida-levél egy
iz gal mas for rás a kor szak mû ked ve lõ kö zön sé gé rõl, a tár la to kon ki ál lí tott ké pek fo -
gad ta tá sá ról, az esz té ti kai él mé nye ken tú li „ha tá sok ról”. Vida a le vél ele jén meg kö -
szö ni Bernády szí ves ér dek lõ dé sét, va la mint jó aka ra tú köz ben já rá sát egy rész le te sen
nem em lí tett kér vé nye ügyé ben, majd a tárgy ra tér: „A le vél ben szó ba ho zott akt mo -
dell jé rõl ír ha tom, hogy az nem volt a kér dé ses úri nõ, s így az alap ta lan ké tel ke dés nek
sem mi he lye. Mo del lem egy volt ne ve lõ nõ, ki a Mû csar nok ban ki ál lí tott pár isi nõi arc -
ké pe met lát va – is me ret le nül el jött hoz zám s fel aján lot ta ma gát a le fes tés re. Az egész
do log ha son ló ar cok össze ta lál ko zá sán ala pu ló té ve dés – sem mi más.”49 Mind ezek
vé gén azt is meg em lí ti Vida, hogy a fest mény Soófalvy Illyés Sán dor, me cé ná sa tu -
laj do ná ban van, aki nek nagy lel kû anya gi se gít sé gé ért há lá ból aján dé koz ta.

Utol só hó nap ja it a bu da ke szi Er zsé bet ki rály né sza na tó ri um ban töl töt te. 1915.
feb ru ár 21-én vég zett a tü dõ baj az ak kor mind össze 31 éves mû vésszel. 

Vida Ár pád Pá rizs ban ké szült mun ká it ne héz va la mely nagy stí lus irány zat hoz
köt ni. Ugyan így egyes mû vé szek ha tá sát sem tud juk egy ér tel mû en ki mu tat ni mû ve -
in. Bár az bi zo nyos, hogy töb ben is ha tot tak rá, hi szen mint min den fi a tal, út ját ke -
re sõ mû vész, ma ga is ita tós pa pír ként szív ta ma gá ba a ren ge teg új im pul zust. Ezek -
nek az ele gye vi szont ne he zen szét szá laz ha tó, meg fog ha tó. Rabinovszky Má ri usz, a
Ma gyar mû vé szet a szá zad ele jén cí met vi se lõ gé pelt jegy ze té ben a kor szak fes té sze -
tét tár gyal va a szin te ti kus tö rek vé sek ál tal jel lem zett cso port ba, ezen be lül a pá ri zsi
ha tá sok alatt al ko tó mû vé szek kö zé so rol ja Vidát, „va ló szí nû leg Rippl ha tá sa alatt”.50

Eb be a cso port ba so rol ja Vida mel lett még Vaszary Já nos 1900–1903 kö zöt ti és Csók
Ist ván 1910 kö rü li idõ sza kát, va la mint Egry Jó zsef nek a szin tén pá ri zsi ha tá so kat
tük rö zõ mun ká it.

Né ha va ló ban olyan ér zé sünk van egyes pá ri zsi mun ká it szem lél ve, mint ha Csók,
Rippl vagy Vaszary ko rai mun ká i nak ha tá sát érez nénk. El kép zel he tõ e mû vé szek
köz vet len ha tá sa is, de sok kal va ló szí nûbb az, hogy a ha son ló sá gok csu pán ab ból
adód nak, hogy e ko rai, út ke re sõ mun kák szin tén pá ri zsi ha tá sok alatt szü let tek. 

Vida pá ri zsi idõ szak ára egy faj ta ol dott fran cia fes tõ i ség jel lem zõ, mely az imp -
resszi o nis ta ha tá so kat ma gu kon vi se lõ, sza bad ban vagy épp sö tét éj sza kai ká vé ház -
ban ját szó dó je le ne tek tõl a fauve-os jel le gû raj zo kig ter jed, szem lé le tü ket pe dig leg -
in kább a kor szak fran cia sza lon fes té sze té nek irá nya ha tá roz za meg. 
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