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A Nyolcak-níűvészcsoport utolsó mo
'híkánjáról, a négy évtizede Ausztráliá
ban élő, kilencvenhárom éves Orbán
Dezsőről szól Passuth Krisztinának, A
Nyolcak [estészete és a Magyar művé

szek az európai avantgarde-ban című

kitűnő monográfíák szerzőjének új
munkája, amelyet - "A művészet kis
könyvtára" című sorozatban - ez év
tavaszán adott közre a' Corvina Kiadó.

Passuth Krisztina tanulmányából meg
tudjuk, hogy az 1884-ben született mű

vész a század első évtizedében mate
matikát tanult a budapesti egyetemen
(abszolvált is ...), elsősorban azonban
a festészet érdekelte. Tagja volt az 1909
ben ..,... Kernstok Károly vezetésével 
létrejött Nyolcak-festőtársaságnak,amely
éppen az ő mütermében szerve
ződött meg. A nyolc művész fellépése
felszabadító hatású volt"; három közös
tárlatuktól (1909, 1911, 1912) számítja
a művészettörténeti irodalom a modern
magyar festészet megszületését, Kern
stok, Orbán, Márffy és a Nyolcak moz
galmának többi résztvevője szövetségese
volt Adynak és a Nyugat Irógárdájának,
a feudális maradványok ellen küzdő

polgári radikalizmusnak (Huszadik Szá
zad, Társadalomtudományi Társaság) s
az új zenei törekvések (Bartók, Kodály,
Weiner Leó) és az új múvészetbölcselet
kezdeményezőinek (Fülep Lajos, Lukács
György, "Vasárnapi Kör").

Orbánt párizsi tanulmányútja során
Gauguin, Van Gogh, elsősorban azonban
Cézanne művészete igézte meg. Gertrude
Stein írónö és műgyűjtő szalonjában
Matísse-szal és Picassóval is megismer
kedett; a magyar festők közül gimná
ziumi iskolatársa: Gulácsy Lajos és Be
rény Róbert voltak a legjobb barátai.

Orbán 1910 körüli munkái város- és
tájképek, csendéletek és női aktok. Ösz
szefogott. tömör szerkesztés, konstruktiv
tendencia, eleven, de nem harsány szí
nek jellemzik e műveket ("Dekoratív
kompozíció hat női akttal", "Kaktuszos
csendélet", "Csendélet körtékkel és pa
raszttányérral"), A Nyolcak festői kö
zött - Czigány Dezső mellett - Orbán
volt a legmértéktartóbb, a legkevésbé
forradalmi egyéniség, ily rnódon őkörü

lötte nem folytak oly parázs csatározá
sok, mint például Kernstok vagy Ti
hanyi l,ajos munkái körül. Bölöni
György találóan írt róla az Auróra
című folyóiratban (1911. évf.), hogy "Or
bán a legegyszerűbb festő a Nyolcak
között , .. Nem a túlzások embere; ke
rüli azt, ami kihívó és feltűnő". A
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semmitmondó jelenségekből csinált rnű

vészetet." Hozzátehetjük: fegyelmezett,
tartalmas, lakonikus szavú művésze

tet ...
Az 1919-es Tanácsköztársaság művé

szeti közéletéhe Orbán Dezső is bekap
csolódott, bár szerepe nem volt számot
tevő. A kommün bukása után korábban
avaritgarde - bár "fontolva haladóan"
avaritgarde... - piktúrája konzervatí
vabb irányba fordult, egyáltalában nem
volt azonban konzervatív az az értékes
tevékenysége, amelyet mint művész-pe

dagógus fejtett ki. Hl31-ben megalapí
totta az Atelier szabadískolát, amely
nek gondosan összeválogatott tanári
kara (Gádor István keramíkus, Lesznai
Anna íparművész. Rónai Dénes fotomű

vész, Kner Albert tipográfus stb.) a
Bauhaus szelleméhez hasonló alapelvek
szerint oktatta a növendékeket.

Orbán Dezső 1939-ben - a náci ve
szély erősödésekor - elhagyta Magyar
országot, s családjával együtt Ausztrá
liában telepedett le. Hamarosan megbe
csült festője lett az ötödik világrésznek:
számos kiállítása nyílott Sydney-ben,
munkáit a legtekintélyesebb ausztrál
múzeumok őrzik, rríűvészetelméleti

könyveket publikál, s ma is igazgatja
magánakadémiáját, az Orban's Studio-t.

A tengeren túl festett munkáí részben
- de nem kizárólag - az absztrakt
művészet körébe tartoznak. Vallásos
ihletésű képeket is fest ("Hozsánna!",
"Megtérés") ; e műveivel - két ízben is
elnyerte a szakrális szellemű ausztráliai
képzőművészet legkiemelkedőbb alkotá
sainak kitüntetésére alapított Blake
dijat.

Passuth Krisztina könyve nem pane
girikoszi hangú, a művész períódusaí
között - színvonal és esztétikai prog
resszivitás tekintetében - a szerző kü
lönbséget tesz, de a mester számos al
kotását - főleg az 1910 körüli Orbán
kompozíciókat - magasra értékeli s a
kor magyar művészetének legjava al
kotásai közé sorolja. [Ez a felfogás mél
tányesabbnak tűnik Németh Lajosénál.
aki - Modern magyar művészet círnű

könyvében (1968) - e kurta és fagyos
véleményt nyilvánítja Orbánról.: "A
Nyolcak tehetségben legszerényebb mes
tere: Orbán Dezső a Cézanne-követők

táborába tartozott ...l
Passuth Krisztina kísmonográfíája

értékes munka, azonban nem mentes
egy-két kisebb fogyatékosságtól . .. így
például a bibliográfia túl szűkös: Bölöni
György, Tersánszky J. Jenő, Szíj Béla
és Frank János tanulmányai s cikkei
feltétlenül említést érdemeltek volna.



Az idegenben festett művek elemzése
sem elég alapos: a mester Ausztráliá
ban alkotott munkáíról jobbára csak
általánosságokat olvasunk. De így is
elégedettek lehetünk a magyar festészet
század eleji megújulásában derekasan
közreműködött múvészról írott szép és
okos könyvecskével.

A budapesti Szépművészeti Múzeum
Képtára címmel - Urbach Zsuzsa, H.
Takács Marianna, Kovács Éva és néhai
Pataky Dénes szövegével - hasznos
kiadványt jelentetett meg a közelmúlt
ban a Corvina. A finom papírra nyo
mott és míntegy nyolcvan - részben
színes - reprodukciót tartalmazó (mé
gis olcsó!) kötetke ismerteti a Szépmű

vészeti Múzeum történetet; a gyűjte

mény létrejöttét és fokozatos gyarapo
dását. Az Urbach Zsuzsa által írott be
vezető tisztelettel emlékezik meg az
adományozókról, akiknek sora Pyrker
János László egykori egri érsektől a
kortársi művészet egyik legnagyobb ha
tású egyéníségéíg: Victor Vasarelyíg
terjed. De sokat tettek a Múzeumért az
intézmény élén állott nagy formátumú
művészettörténészek is, fŐként Pulszky
Károly ésPetrovics Elek.

A képtáblákon felvonulnak a múzeum
kincsei. .. Az egyik legelső közöttük Raf
faello ún. "Esterházy-Madonná"-ja. E
művet persze mindenekelőtt színbelí
és szerkezeti szépségeíért és érzelmi
gazdagságáért: Mária, a gyermek Jézus
és a kís Keresztelő Szent János ábrá
zolásának gyengéd bájáért csodáljuk,
de érdekes a híres kép vándorútja is,
hiszen nemcsak "habent sua fata libelli"
nemcsak a könyveknek van meg a sor~
suk, de a műtárgyaknak is. Raffaello
- nem egészen befejezett -.Madonná
ja egy időben XI. Kelemen pápáé volt,
tőle azután - ajándékként - a Habs
burg-családhoz került. A XVIII. század
második felében a felvilágosodással ro
k?~szenvező Kaunitz herceg, Mária Te
rezia kancellárja volt a kép tulajdonosa
~~jd a "Fényes" melléknevet joggai
kiérdemelt Esterházy Miklós herceg vá
sárotta meg az itáliai reneszánsz pik
túra e remekét, amelyet ekkortól emle
getnek "Esterházy-Madonna"-ként.

Raffaello művét az európai festészet

további sugárzó alkotásai követik. Az
ifjan elhunyt Giorgione férfíportréiátöl
(a modell személye tisztázatlan), Tizia
nónak - az egyik velencei dózséról fes
tett - mellképétől, a manierista El
Greco extatikus látomasaítól id. Pieter
Bruegel "Keresztelő Szent János prédí
kációjá"-n, Rembrandt "Öreg rabbinus"
án és Delacroix indulatoktól feszülő,

robbanó koloritú marokkói vázlatán át
a XIX. és XX. század fordulóján mű

ködött posztimpresszionista mesterekíg
(Toulouse-Lautrec, Gauguin, Cézanne.
Bonnard) töretlenül ível a reprodukálás
ra kiválasztott, nagyszerűnél nagysze
rűbb művek sora.

A kötet olvasója-lapozgatója azonban
egy kicsit elkedvetlenedik, amikor - a
77. lapon - a kellemetlenül .édeskés
osztrák biedermeierfestőnek, Frierlrlch
von Amerlíngnek 'avas illatú "Olvasó
nő"-jével találkozik. E kis igényű, ba
nális munka után - örömünkre 
újra mesteri alkotások tűnnek sze
münkbe, így az élete tizedik évtizedé
ben járó Oskar Kokoschka - bibliai
tárgyú - "Veronika" című ifjúkori fő
műve és Kokoschka kortársának, Marc
Chagallnak "Kék falu" című - 1968
ból való - fesíménye. (E varázsos
hangulatú képet a néhány év előtti bu
dapesti Chagall-tárlat alkalmából vásá
rolta meg a magyar állam a Dél-Fran
ciaországban élő mestertől.)

A könyvecske legutolsó képtábláin a
múzeum néhány nonfiguratív kompo
zícióját találhatjuk: kitűnik közülük a
holland Théo van Doesburg - geomet
riai idomokból felépített - képarchitek
túrája és Victor Vasarely (Vásárhelyi
Győző) nagyméretű olajfestménye. (E
sorok írója a Vasarely-műhöz fűzött

kommentárból értesült arról, hogy a
pécsi születésű, mérnöki alkatú művész

Vásárhelyi Pálnak, a XIX. század nagy
Tisza-szabályozó mérnökériek, Széchenyi
István munkatársának a (eszármazottja.)

A négy művészettörténészmagvas 8ZÖ
vege, a képanyag összeállítása - leszá
mítva a technikai virtuozitásnál többet
nem nyújtó Amerlíng-lányábrázolás
közlését - és a Kossuth nyomda mun
kája minden elismerést megérdemel.

D.1.

• A SZERKESZTÖSÉG ~ÖZ~I: Ké~jük,k~ves munkatársalnkat, fiogy a jő
~~ben lapunknak ~szá~lt ~ézlratalkat ket peldanyban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelo gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be
mert ,ezz~l egyrészt m;gkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kézíratmásolás többlet-költségeitől

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. .
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