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a 60-as években geometrikus, elvont felfogás 
jellemezte. A városi táj poézisének sajátos meg-
fogalmazásával tűnt fel, az építészet és a táj, egy-
ségbe olvadt leegyszerűsített forma- és színkom-
pozícióiban. A 80-as években visszatért a Duna 
menti táj realista ábrázolásához. Évtizedeken át 
több mint száz murális munkát tervezett és kivi-
telezett főleg belső terekben, többnyire társszer-
zőkkel (Karol Drexler, Szabó Sándor). Grafikával 
és könyvillusztrációval is foglalkozik.” 

Bár túl sok könyvet nem, inkább csak mesé-
ket illusztrált, ám e műfaj elvárásainak is eleget 
tudott tenni, ami azt jelenti, hogy humorral teli 
rajzai harmonizálnak az írott szövegekkel, de 
nem fordítja le őket képzőművészetre, koránt-
sem didaktikusak; mint képek, egyenként is 
megállják a helyüket. Távol áll tőle a szándék, 
hogy beleerőltesse magát a leereszkedő felnőttek 
gyerekgyámolító modorába, vagy felvegye az ún. 
népi hagyományőrzés magamutogató attitűdjeit. 
Rajzaival, bár teljesen más stílusban, hasonló 
élményeket képes kiváltani, mint a cseh Josef 
Lada vagy a szlovák Ľudovit Fulla. 

Egyik méltatója, Zuzana Ševčíková írja – szin-
tén az AB-ART kiadónál –, a róla megjelent mo-
nográfiában: „Főiskolai tanulmányainak befeje-
zésekor, 1952-ben kész volt arra, hogy a képző-
művészet számos ágazatában alkosson. Fennma-
radt iskolai munkái a modell, az emberi jellem 
vagy akár az utcai szituáció iránt tanúsított pon-

Csicsay Alajos 
 

Művészet – művész –  
hagyaték 
 
Egy festőművészről sok mindent el lehet mondani, 
ám szavakkal visszaadni azt, amit eszközeivel a 
világ elé tár, szinte lehetetlen. Különben is, aki lát-
ni tud nemigen kíváncsi rá, hogy mások mit érez-
nek, vagy gondolnak egy-egy alkotó munkáiról. 

Megunt közhely lett manapság a válság(ok)ra 
hivatkozás, ámbár meglehet, mint külső jelen-
ség, az irodalom devalválódása is bizonyos 
egyensúlyvesztésre utal. Miközben értékek hí-
gulnak fel, képek áradata zúdul pillanatonként a 
világra – hordalékostól. Következésképpen szin-
te természetessé vált a kultúra elsivatagosodása. 
Talán nincs is olyan művészeti ág, amelybe a fel-
tűnni akaró áltehetségek ne furakodnának be 
csőstül. Pláne amióta elfogadottá vált, hogy mű-
vészi teljesítmény az, amire e minősítést rára-
gasztják. Városok-szerte rendeznek műsorokat, 
képkiállításokat, zenés, verses, közhelyekkel teli 
megnyitókkal, melyeknek már rég nem az a cél-
juk, hogy műélvezetet keltsenek, hanem inkább 
az, hogy a politikától elhidegült emberek kapja-
nak némi lehetőséget unaloműző összejövetelek-
re. Nem csoda hát, ha az értékek hierarchiája 
összeomlott, újjárendezésére tett kísérlet, ha 
egyáltalán van ilyesmi, hamvába holt. Tény, 
hogy az időnként eluralkodó szellemi kiüresedés 
minden kornak kísérő jelensége – ami megnyug-
vással tölti el a hatalmon levőket –, meg az is 
igaz, hogy mindig akadnak ügyeskedők, akik a 
semmitmondó dolgaikat ilyenkor tudják legin-
kább elsütni. 

Tévedés azt hinni, a művészetben az a jó, ha a 
produktum sokaknak tetszik, esetleg az újszerű-
ség az, ami elkápráztat. Igazi alkotásnak egyedi-
ségében rejteznek titkai, azok a megfoghatatlan 
dolgok, amelyeket csak az, és úgy tudott megfor-
málni, ahogyan tette. Az pedig a befogadón mú-
lik (ha egyáltalán befogadó), hogy eljutnak-e 
hozzá a műalkotásban rejlő sajátos motívumok 
és modulok. 

A valódi művész mindig őszinte és ugyanakkor 
kiszámíthatatlan, mint amilyen Barta Gyula is 
volt. Párkányban született, 1922. november 23-
án. Mesterségbeli tudását kitűnő iskolákban, 
Budapesten és Pozsonyban alapozta meg, majd 
olyan nagynevű mesterek keze alatt fejlesztette 
tovább, mint Dezider Milly és Ján Mudroch. 

Nézzük, hogyan mutatja be őt az AB-ART ál-
tal kiadott Szlovákiai magyar ki kicsoda: 
„Művészete főleg a tájképfestészet és a murális 
alkotások terén bontakozott ki. Tájképfestészetét 

Barta Gyula 
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olajfestményekhez, amelyekben megjelenik a tér 
kompozíciójának precíz, mozaikszerű ábrázolá-
sa. (…) Barta Gyula sohasem egyoldalú; a mo-
dern vidék konstruktivista interpretációja mel-
lett is van érzéke a finom költészet, a báj és a 
csillogás, valamint környezete hétköznapi szép-
sége iránt. A költői interpretációk sorában emlí-
tést érdemelnek a vizeket és hajókat ábrázoló 
képei (…), melyeket sajátos képi kompozíció for-
májában adják vissza a fény és a színek gazdag-
ságából, a víztükör visszaverődéséből származó 
varázslatos élményt. 

Az architektúrán belül Barta Gyula sok olyan 
monumentális alkotás szerzője, amelyek gyakran 
sajátos, nem hagyományos anyagból készültek. 
Ezek egyenesen kötődnek működési helyeihez és 
feladataihoz. A festő az egyik helyen 
felfüggeszthető képet készít valódi, szinte moza-
ikszerű struktúrával. Máshol monumentális, 
tisztán geometrikus, legömbölyített formákkal és 
nagy méretekkel dolgozik, melyek közvetlenül a 
tárgyi környezet (gépek, technika, földművelés) 
inspirációira reagálnak. A megfigyelt valós vilá-
got a formák „szeleteivel”, az ismert részletekből 
és a dekoratív elemekből szerkesztett kollázsok-
kal ábrázolja. Az építészet számára készített 
munkáinak egész sorában megjelenik a Nap va-
rázslatos témája. Ezekben a képekben a táj szür-
realista módon átváltozik, a tárgyak pedig meg-
elevenednek. A szövött kárpitban rejlő lehetősé-
gek ösztönző ereje köszön vissza a nagy hatású 
bel- és kültéri kerámia domborművéből (…), 
melynek témája az élet fája.” 

Nem célunk, hogy más (nagyobbrészt magyar) 
művészettörténészek, -teoretikusok és más mél-
tatók írásaiból is idézzünk, mert mindnyájan 
szinte ugyanúgy vélekednek róla, mint Ševčíková. 
Inkább szóljunk néhány szót párkányi mivoltáról, 
már csak azért is, mert annak idején elhangzottak 
róla olyan dezorientáló, a közvéleményt befolyá-
solni szándékozó megjegyzések, melyekkel igye-

tosságáról, odafigyeléséről tanúskodnak. Korai 
rajzaiból már kiérezhető az utca, az iparosított 
környezet iránti vonzalma. Gépek, oszlopok, ipa-
ri berendezések alkotják képei geometriai struk-
túrájának rendszerét, ritmusát, esztétikáját.” 

Tagadhatatlan, hogy sokat dolgozott megren-
delésre, társalkotókkal, főleg üzemek, termelő-
szövetkezetek, hivatalok és ipari nagyvállalatok 
részére, melyek szinte kivétel nélkül murális mű-
vek. El lehet képzelni, mekkora kihívások voltak 
ezek egy olyan autonóm személyiség számára, 
mint amilyen ő volt. Nem annyira a mindent át-
ható ideológia súlya nehezedett rá, aminek alig 
látni nyomát a munkáin, mint inkább a megren-
delők gyermeteg okoskodásai, hogy zavaros el-
képzeléseikből mi minden kerüljön rá egy-egy 
falfestményre vagy mozaikképre. Minden bi-
zonnyal ezért lelhető fel bennük gyakran 
Bartának az oly jellegzetes, incselkedő mosolya. 

Pályáján úgy indult ő is, mint a legtöbb kora-
beli tájképfestő nálunk. Az ötvenes években 
klasszikus térábrázolását, enyhén kubista, szin-
tetikus térszerkesztési móddal vitte tovább. 
Ševčíková szerint: „Barta munkásságában fellel-
hetők olyan sajátosságok is, amelyek folyamato-
san jelen vannak spontán festői ecsetkezelésé-
ben. Ezek a színes jelek, ill. a finom és pontos 
geometriai formák alkalmazása. A mondriáni 
vízszintesek és függőlegesek, az árnyalatai kont-
rasztok, a világos színárnyalatok és a színes felü-
leti jelzések új horizontot nyitnak Barta képzele-
tében. Ez szolgál az architektonikus környezet-
ben való alkotás alapjául (…), illetve azokhoz az 

Barta Gyula: Erdő alatti rétek 

Barta Gyula: Rekviem Csernobilért 
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tom kötelességemnek javasolni, hogy a város 
közepén felépült ún. sétálóutcát, hivatalos nevén 
Fő utca, a város önkormányzata róla nevezze el 
Barta Gyula sétánynak, szlovákul: Kolonáda 
Júliusa Bartu. 

Minden város, sőt kisebb települések is büsz-
kék neves szülötteikre, emléküket igyekeznek 
megőrizni úgy, hogy egy-egy utcát, iskolát, köz-
épületet róluk neveznek el, ami egyúttal a tele-
pülés rangját is emeli. 

Remélem, javaslatom meghallgatásra talál, és 
a közeljövőben realizálódik. 

Tisztelettel: aláírás 
Javaslatomhoz kérem a következő civil szer-

vezetek csatlakozását: 
Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, 
A helyi képzőművészek csoportja, 
A Csemadok Párkányi Alapszervezete, 
A Párkányi Szlovák–Magyar Baráti Társaság, 

akikhez javaslatomnak egy-egy példányát eljut-
tatom.” 

A felkért szervezetek egyetértésüket írásban 
juttatták el a beadvány írójához és az illetékesek-
hez. Ami érthetetlen, én a javaslat beterjesztője, 
semmilyen hivatalos választ nem kaptam, de 
tudtommal senki sem, hacsak annyit nem, hogy 
a városi hivatal egyik akkori tisztviselőnője szó-
ban jegyezte meg, a sétány, illetve a sétálóutca 
szlovákul nem kolonáda. Ez igaz. Aztán az a szó-
beszéd is járta, hogy a felterjesztés tárgyát képe-
ző utca elnevezésére biztosan akad majd más, 
arra érdemesebb személy, meg hogy Barta Gyu-
láról az újonnan felépült dunai rakpartot, mint 
sétányt lehetne elnevezni. Ám ez sem történt 
meg. Azonban áll a mások által nehezen kiküz-
dött Sobieski-szobor, s végül 2011-ben, bár kissé 
fura módon, a városi galéria kapta meg Barta 
Gyula nevét. Legalább ennyit. 
 
A képek forrása: Barta Monografia. Bratislava: 
AB-ART Könyvkiadó. 2007. 

keztek megkérdőjelezni Bartának a szülőváros-
ához való hűségét. E rágalmakat eleve cáfolja a 
rokonaihoz és a barátaihoz való ragaszkodása, 
akikhez gyakran hazalátogatott, továbbá az is, 
hogy állandó kapcsolatban állt az 1981-ben ala-
kult Párkányi Képzőművészkörrel, amelynek tisz-
teletbeli tagjai közé választották. A kör megalaku-
lásának 15. évfordulója alkalmából, 1996-ban 
megjelent katalógus az ő bemutatásával kezdő-
dik. Főként halálát követően szállingóztak, ki tud-
ja kinek a révén és mi célból, olyan felháborítóan 
sértő susmogások, hogy itt hagyta a várost. Nem 
itt élt és alkotott, hanem Pozsonyban, és nem is 
volt már igazán magyar. Hogy ez nem puszta gya-
núként merült fel, több különös jel is utal rá. 

Barta Gyula 2008. szeptember 11-én hunyt el 
váratlanul Pozsonyban. Szlovákia fővárosának 
Rózsavölgyi (szlovákul Ružinov) temetőjében 
kísérték el utolsó útján családja tagjai, barátai, 
ismerősei, köztük e sorok írója is, aki a város 
polgármesterének beleegyezésével (az elhangzott 
szövegben, „megbízásából”), Párkány önkor-
mányzata és lakossága nevében mondott búcsú-
beszédet. Többek között e szavakat is: „Városunk 
szülötteinek és a benne otthonra találtaknak ve-
led kapcsolatban azt is emlékezetükbe kell vésni-
ük, hogy te szülővárosod őszinte szeretetén kí-
vül, csodálója voltál minden természet-, és em-
ber alkotta szépségnek, amelyek hazánk terüle-
tén elénk tárulnak: legyenek azok a Duna-menti 
síkság virágban pompázó rétjei, búzamezői vagy 
a hóval borította Tátra békét, nyugalmat árasztó 
lankái. Mint művész, igyekeztél hidakat építeni a 
szlovák és a magyar nemzet kultúrája közt, s 
mint ember, társakra, barátokra lelni mindkét 
nemzet fiai között.” 

2008. szeptember 26-án pedig egy beadvány-
nyal fordult a város polgármesteréhez és a képvi-
selő-testülethez, amelyben a következőket írta: 
„Ez év szeptemberében Pozsonyban, 86 éves ko-
rában elhunyt Barta Gyula Párkány város Pro 
Urbe-díjasa, érdemes művész (több más rangos 
elismerés kitüntetettje), városunk szülötte. 

Képzőművészeti munkássága országszerte 
ismert, sőt mondhatnánk, Európa-szerte, mivel 
alkotásai bekerültek Moszkvától Londonig 
számtalan nagyváros műgyűjtőinek magángyűj-
teményeibe, Szlovákiának pedig több városi ga-
lériájába, sőt a Szlovák Nemzeti Galériába is. 

Tőle ered a gondolat, hogy városunk központ-
jában olyan sétány (több is) épüljön, amely az 
amúgy is a környezetébe harmonikusan illeszke-
dő település esztétikai adottságait még inkább 
kiemeli. Azt is ő javasolta, elsőként, hogy az 
1683-as párkányi csata emlékét a város lovas-
szoborral (konkrétan Sobieski Jánosra gondolt) 
örökítse meg. Ezt az óhaját adta tovább Bartusz 
Gyulának és többek között nekem is. Ezért is tar-

Barta Gyula: Illusztráció 




