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BALÁZS KATA

Hajnal János műtermében

Giovanni Hajnal (azaz Hajnal János, aki 1958-tól, az 
állampolgárság megszerzésétől olasz néven szignálta 
műveit) a magyarországi murális művészet ígérete 
volt. Imre Gábor mellett a mintázás, Révész Imre mel-
lett a rajz és festészet alapjait Kecskeméten sajátítot-
ta el, első kiállítását is a felnövekvésének színhelyét 
jelentő alföldi városban rendezte, majd a Képzőművé-
szeti Főiskolán Aba-Novák Vilmos és Szőnyi István 
volt a mestere. Aba-Novák mellett dolgozott, többek 
között ő készítette el – Aba-Novák halála után – a 
pannonhalmi Szent István-kápolna falképkartonjait. 
1942-ben néhány társával elkészítette Tiszaújfalu 
(Tiszaalpár) bencés templomának freskóját. 1945-ben 
Budapesten Ferenczy Bénivel állított ki, a tárlatról 
Kassák írt kritikát. Tizennyolc évesen gyalogosan 
jutott el Olaszországba, tanult Németországban és 
Svédországban is. A II. világháború szörnyűségeit Magyarországon élte végig, felesége és családja révén 
közvetlen fenyegetettségben, majd 1948-ban végleg Olaszországba távozott. 97 évesen, az olaszországi 
magyar közösségben töltött ötvenkét év után, 2010-ben hunyt el Rómában.

*

Hajnal műveiből 2014 májusában a Római Magyar Akadémia rendezett kiállítást. A tárlat (amelyet a művész 
lányának és vejének – a hagyaték őrzőinek – segítségével az akadémia állandó kurátora, Németh Pál és 
ennek a rövid szövegnek a szerzője rendezett) célja az volt, hogy a magyar közönséget megismertesse 
Hajnal műveivel, valamint az olasz közönséget segítse az alkotóról való tudása elmélyítésében és kiter-
jesztésében. A kiállítás, amelyhez kétnyelvű katalógus is készült, remélhetőleg előkészíti egy nagyobb 
szabású magyarországi bemutató létrejöttét, amely összesíti majd a művésszel kapcsolatos olasz és magyar 

elkövetkezik az a pillanat, amikor a régi töltetek kimerülnek, a Balaton-parti léthelyzetben pedig nem vár 
semmi, csak a magány, a befelé fordulás.

f. Tóth nyilvános szereplése 1973-ban törte át a honi kereteket, miután részt vett különféle nemzet-
közi – főként küldeményművészeti – kiállításokon, idővel azonban az úgynevezett peremművészetnek, 
a szubkultúrának is a legszélére került. Bár az értékdiktáló művészkörökön kívül, a posztmodern kor amúgy 
is beszűkülő köreiben fontos kísérletek kerültek ki a műhelyéből, a felvetett ötletek és elképzelések teljes 
mérvű kiérlelésére már nem adódott igazán lehetősége. Olyan helyzetben találta magát, amelyben az egyén 
arra kényszerül, hogy saját énjével vívjon harcot, önmagával szálljon párbeszédbe és vitába, hogy tisz-
tázza belső alkotói dilemmáit.  

A sorscsapásként átélt beszűkülés érzése f. Tóthnál a ’80-as évek elején jelentkezett, összeérve a kor-
szak általánosan is rossznak mondható hangulatával, amely az orwelli 1984-es esztendőt megelőző és 
követő években tetőzött. A vélt vagy valós negatív erők hatásaként kicsapódó borús közhangulat a poszt-
modern paradigma izmosodásával még kifejezettebbé vált: a művészetben egy fajta nemzeti bezárkózást, 
elkülönülést eredményezett, visszaszorítva az előző korszak nemzetköziségének, együvé tartozásának az 
eszméjét. Az ideológiai megrázkódtatások nyomán háttérbe szorult a ’60-as és a ’70-es évek ideaművészete, 
hogy helyet adjon a feltámadt különféle festészeti tendenciáknak, mint amilyen az olasz transzavantgárd, 
a német Heftige Malerei, a francia új vadak, az amerikai pattern painting stb. Számos alkotó – közöttük 
f. Tóth Árpád – válaszút elé került: vagy alkalmazkodik az új trendhez, vagy pedig kitart eredeti elvei mel-
lett, megkockáztatva, hogy kiesik a figyelem látóköréből. Esetleg több vágányon próbál továbbmenni, belső 
kompromisszumot kötve a hagyományos és a kortárs művészetfelfogás között. f. Tóthnak, aki a kezdetek-
től művelte a grafika, a rajz és a festészet műfaji leágazásait, ez nem okozott különösebb fejfájást. Így, 
a Pompás elszigetelődés című szintetikus ciklus kidolgozásával egyidejűleg grafikákat, frottázsokat és 
festményeket is készített.

A „világfájdalom” azonban nagyon is érzékelhetően ott ült f. Tóth valamennyi korabeli munkáján, mű-
fajtól és technikától függetlenül. A pompás elszigetelődés öniróniával áthatott terminusa találóan adta 
vissza a művész egyre megrögzültebb életérzését. A kollázstechnikát érvényesítő alkotások az egyén 
hősi küzdelmére reflektálnak, s az emberi intellektusban tartalékolt humánus érzéseket szembesítik a kül-
világ gépiesített, technologizált életvitelének dologi tulajdonságaival. A munkákat lapozgatva az örökös 
kétkedés és elbizonytalanodás diagnosztikája fogalmazódik meg bennünk. A fokozódó elszigetelődés és 
a viszonylagos visszhangtalanság ölelésében munkálkodó művész emberfeletti odüsszeuszi bolyongásra 
kényszerült, amely végül is tragikus kifejletet hozott a számára.
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kezdenie a pályáját – néhány szerencsés véletlennek és a monumentális méretű művek alkotásában meg-
mutatkozó tehetsége iránt nyitottnak mutatkozó döntéshozóknak köszönhetően. A Sixtus-kápolnában 
Michelangelo mennyezetfreskójának tanulmányozása közben kapta a tippet egy teremőrtől, hogy adjon 
be művet az egyházművészeti kiállításra 1950-ben. Figurális batikműveivel pályázott, amelyeknek a szer-
vezők rögtön önálló termet biztosítottak. Így indult újra a pályája Olaszországban.

*

Hajnal János olaszországi működése idején leginkább az alkalmazott művészetben, illetve egyházmű-
vészként dolgozott. A számtalan olaszországi, amerikai, dél-amerikai, európai falkép-, mozaik- és üvegablak-
megbízás és nyertes pályázat között olyan főművek bújnak meg, mint a – Luigi Nervi által tervezett – vati káni 
audencia-terem hatalmas nonfigurális üvegablakai (1971) vagy a milánói dóm két időszakban készült 
ablakai (1953, 1988), amelyek a dóm üvegablak-restaurálásaiért, megóvásáért felelős helyettes építészvezető, 
Ernesto Brivio lelkesedését is kiváltották. Ebbe a sorba illeszthető a római Santa Maria Maggiore ikono-
gráfiai újításokat mutató rózsaablaka is (1995). Hajnal mozaikművei a mediterrán mozaikművészeti hagyo-
mány ismeretéről tettek bizonyságot a római San Leone Magnóba készült korai alkotásától kezdve.

A római tárlat mégis arra törekedett, hogy az életművet több szempontból mutassa be, és a megbízá-
sokra készült művek mellett az autonóm alkotásokra hívja fel a figyelmet. Ezek között – a csendéletek, 
portrék, önvizsgálatra hívó és „hitvallást” megfogalmazó önarcképek, a zenei tematika és a mitológiai 
ihletettségű festmények mellett – az olasz kultúrához köthető festmények, grafikai művek, illusztrációk 
különleges helyet töltenek be. Dante illusztrálásához többször is visszatért, néhány ilyen lapja be is ke-
rült az 1989-es Dante-díszkiadásba, és szerepelt a Casa di Dante által rendezett, L’inferno dantesco című 
kiállításon. A római dialektusban író Trilussa (Carlo Alberto Salustri) ironikus és kritikus „tanmeséi-
nek” illusztrációi (1977) mellett történeti érdeklődés is tükröződött a nagy erővel, de főként az alkotó 
maga számára készített dinamikus tusrajz-, nyomat- és metszetformában készülő munkáiban: ilyenek 
a salernói orvosi iskola, a Regola Sanitaria Salernitana illusztrációi. Giacomo Leopardi A remeterigó című 
költeménye által ihletett festménye is az olasz irodalommal való kapcsolatát mutatja. Az irodalom egyéb-
ként is meghatározó volt pályája során, a magyar költészet szeretete pedig a külföldön töltött évtizedek 
alatt sem csökkent, egyenesen gyűjtötte az irodalmi relikviákat.

A Gulliver utazásait nagy kedvvel illusztrálta, de e grafikákat sosem publikálta. Kiállítani eddig közel 
sem tudtunk annyi grafikai művet, amennyit az életmű gazdagsága lehetővé tenne: csak említeni tudjuk 
Hajnal rajzait Aldo Palazzeschi műveihez, vagy akár az egyházi megbízásra készült grafikai lapokat, köz-
tük a Chiese e Santi di Roma (1975) híres római templomépületeket és titulusszentjeiket ábrázoló, nagy 
kifejezőerővel rendelkező lapjait, vagy nagyfokú szociális érzékenységről tanúskodó újságillusztrációit, 
melyek a hatvanas–hetvenes évek nyugtalan történelmi eseményeire reflektálnak. A háború után újjáéledő 
Magyarországon készült, újságillusztrációkból a bombázás utáni Buda utcáiról készült sorozat például 
kiemelkedő dokumentum. Hajnalnak a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzött grafikái közül 
az Apokalipszis című mű (1940 körül) – középkori fametszetekre utaló világával – felidézi a II. világháború 
traumáját, amely mint téma végigkísérte Hajnal művészetét. 

művészettörténeti gyűjtések és kutatások tanulságait. Az utóbbiakban Sümegi György járt élen, hiszen 
több kiállításon is szerepeltette az alkotót, továbbá kiállítást rendezett Hajnal korai periódusáról (1997). 
Az évek során két portréfilm készült a művészről (Érdi Sándor, 1993; Dékány István, 2003), 1998-ban pedig 
Rádai Eszter készített vele rádióinterjút. Ezekből derül ki az a küzdelem, ahogyan a kezdeti, a háború és 
a változó politikai rendszerek által meg-megtört tanulóévek és a magyarországi időszak után sikerült újra-
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A művész római tárlatán szerepelt az Olaszországba való költözése idején készült Herkules egyik 
próbáját ábrázoló, figurális batikműve. A technikával való kísérletezést (amit sokszor a festővászonhoz 
való hozzáférés nehézségei miatt választott) Magyarországon kezdte, a legfigyelemreméltóbbat, a Halotti 
beszéd batikmásolatát Aba-Novák Vilmos vette meg. Hajnal életművén végighúzódnak – néha a nagy mu-
rális megbízások kompozícióiban vagy éppen a grafikák lapjain – az alkotónak a téma iránti folyamatos 
érdeklődését bizonyító állatképek. Hogy mennyire nem csupán előkészítő tanulmányok, anatómiai tanul-
mányok ezek, azt erősíti az olasz szakértők által rendszeresen említett párhuzam Kokoschka állatképei-
vel. Hajnal már Budapesten is rendszeres látogatója volt az állatkertnek, Rómában ugyanígy, ezzel építve 
„privát állatkertjét”. Az állatfigurák egyrészt az alkotói gondolkodás és módszer hordozói, hiszen a világ 
dolgaira és teremtményeire nyitott, kíváncsi, jó megfigyelőképességgel rendelkező és azt folyamatosan 
fejlesztő művész számára szabad terepet biztosítanak. Ezeknek az ábrázolásoknak részét képezik mind 
az „élet után” skiccelt jelenetek, mind azoknak a kreatív fantázia által „megemésztett” és átdolgozott le-
nyomatai is. Az ábrázolt állatok valamiképpen az emberi világot tükrözik vissza, lecsupaszítva és leegysze-
rűsítve egy-egy tulajdonságot, hangulatot fogalmaznak meg. Ezek a képek, amelyeket körülleng a melan-
kólia, a sötét hangulat, de legalábbis az alkotóra oly jellemző groteszk szemlélet, a minden élőlény által 
közösen megosztott szenvedésről, egyéni vagy társas magányról beszélnek, szinte egzisztencialista beállí-
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TRICEPS

Tohuvabohu dúrban

55 éves a fluxus-zene

Létezik zene és nem zene. A kettő között, a kísérleti művészet gyanús „köztes tartományában” helyezkedik 
el a nem-zene. Innét ered a nemzetközi fluxus-zene is, amely különféle zenei világnézetek ideáit pulzálta, 
az idő és a muzsika érzékeny összefüggéseit kutatta. Mindezt – természetesen – az elhivatottak tökéletes 
komolytalanságával.

Jól táplált, kopaszodó, pepita zakós, szomorú szemű úriember: René Block berlini-stuttgarti galerista 
és elméletíró tartotta Budapesten, a kilencvenes évek elején az első kimerítő előadást1 a mozgalom „han-
gos” és „süket” kompozícióiról. „Wilhelm Busch ’62-es szerzeményében szétvertek egy versenyzongorát, 
ami nagy felháborodást okozott. A zongora azonban menthetetlenül lehangolt volt, és a művészek menthe-
tetlenül lelkesek. A fluxus sohasem szólított fel rombolásra – apró örömöket kínált…” – mondta befejezésül. 
Hittük is, nem is: lehunyt pillákkal és remegő térdekkel távoztunk.2

A fluxus, ez az antiművészet, neodada „áramlás” a hatvanas években született és tündökölt. „Ugyan-
azokba a folyamokba lépők re más és más víz árad. És a lelkek pedig a nedvességből párolognak fel.” 
Hérakleitosz töredékét újra és újra és újra átgondolva jutottak el a „minden művészet” és a „mindenki mű-
vész” axiómákig. A mozgalomnak nem volt kidolgozott művészetpolitikai programja: inkább szociális, 
mint esztétikai célok vezérelték. Művelőinek különös örömet okozott a szépművészeti ideálok eliminációja, és 
büszkék voltak rá, hogy kenyerüket legtöbben az alkalmazott művészetek területén keresik. A copyrightot 
nevetséges atavizmusnak tartották, és új műfajok: a mail és videó és concept art és zenei eventek létreho-
zása mellett képesek voltak megteremteni szinte mindennek (tudomány, sport, dizájn, divat, játék, tipográfia 
stb.) a sajátos fluxus-változatát. Sámánok és bohócok voltak, de a könyörtelen kor ősmintákat faragott 
belőlük: Wolf Vostell a bebetonozás és dé/collage, Nam June Paik a video art, Ray Johnson a network, Ben 

1 Goethe Intézet és Artpool, Budapest, 1993. október 19.

2 Az első magyarországi flux-eseményt 1973. május 12-én szombatra, a budapesti Egyetemi Színpadra szervezte 

Beke László és Szjóbi Tamás, ahol Yoko Ono, Emmett Williams, Ben Vautier, Tomas Schmit, Henning Christiansen, 

George Brecht, Ayo, Robert Watts, Robert Bozzi, Mieko (Chieko), Shiomi, Milan Knizak, La Monte Young, Walter 

Marchetti és Juan Hidalgo műveit adták volna elő felkért művészek és nem-művészek. Sajnos a színpad ajtaját 

bezárva találták. Lásd ST. AUBY Tamás, Az 1973. május 12-re tervezett és betiltott Fluxkoncert dokumentumai, 

Orpheus 1993/1., 52–72.

tódással. A fenti párhuzam különösen a majmokat ábrázoló, nagyszámú kép esetében nyilvánvaló. A sötét 
magányosság-érzet és szorongás, amelynek kifejezéséhez az emberi világot leképező állati karaktereket 
hívja segítségül az alkotó, a háború okozta bizalmatlanság, kiszolgáltatottság, csalódottság élményével 
minden bizonnyal összefüggésben áll. 

*

Hajnal a klasszikus mediterrán művészet tisztelete mellett északi útjai során a fauve-izmussal és az 
expresszionizmussal ismerkedett meg alaposan, így többek között Munch, Nolde vagy Käthe Kollwitz 
alapvető hatással volt rá. Ezek az irányzatok maradtak meghatározóak számára hosszú alkotói pályája 
során. Olaszországban ennek eredményként rendszerint a „pittore nordico” (északi festő) jelzővel illet-
ték. Lendületes, különösen az állatokat ábrázoló grafikái, feszes kompozíciói kapcsán egy svájci kutató 
egyenesen a japán fametszőket emlegette, a szecesszió formanyelve pedig a korai állatképeken mutatko-
zik meg. Hajnal a harmincas évek elején közel került az új tárgyias sághoz is: ez a nagy csoportnyi, 
szinte ismeretlen, Grosz és Dix karikaturisztikus, társadalomkritikus műveit idéző grafika nem csupán 
Hajnal egész életművét meghatározó szociális érzékenységének eredetét mutatja meg, hanem az új tár-
gyiasság magyarországi jelenlétéről is további és figyelemreméltó adalékokkal szolgálhat.


