
MŰVÉSZET
Egy „brazil" festő Jászberényben

HAMZA DEZSŐ ÁKOS
ÉLETÚTJA ÉS MŰVÉSZETE

Május 15-én Jászberény tanácsa — ünnepi ülésén — a város díszpolgára címet
adományozta Hamza Dezső Ákos festőművésznek, aki „számottevően gazdagí-
totta Jászberény kulturális értékeit, a városnak ajándékozott festményeivel
hatékonyan szolgálja a közművelődés ügyét".

A Sao Paulóból hazalátogatott festőművész május 16-án megnyitott kiállí-
tását igen nagy érdeklődés előzte meg. A Jász Múzeum új épületszárnyában
rendezett tárlat a már itthon lévő gazdag képanyagból értő válogatás, impozáns
látvány. A megnyitóünnepség közönsége elragadtatásának adott hangot, csak-
úgy — a vendégkönyv tanulsága szerint — a későbbi látogatók egész sora.

A május 14—május 26 között Jászberényben tartózkodó művészt és felesé-
gét igen nagy szeretet, megbecsülés övezte, amelyet a vendégek meghatottan
fogadtak.

Hamza Dezső Ákos és felesége Szolnokra is ellátogatott, ahol a művész
gyermek- és ifjúkora egy részét töltötte: az Abonyi úti állami elemi iákola ta-
nulója volt, majd néhány osztályt a Verseghy Gimnáziumban végzett.

Gyermekkor, főiskolás évek

Hamza Dezső Ákos — Hamza Dezső vasúti hivatalnok és Mezei Róza gyerme-
keként 1903. szeptember elsején Hódmezővásárhelyen született — az anyaköny-
vi kivonat bejegyzése szerint — a vasúti főállomás épületében. „Az atya szüle-
téshelye: Jász-Ladány. Az anya születéshelye: Arany. Hunyod vármegye."1 Az
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utóbbiakat azért tartottuk szükségesnek idézni, mert jelentős szerepük van
Hamza gondolkodásmódjának, egyéniségének alakulásában. „Szüleim 1912-ben
költöztek Erdélyből Aradra, az Alföld szélére. Addig amíg újra berendezkedtek,
új lakást találtak, engem Szolnokra vittek. Anyám nővére ott volt férjnél és
két, velem hasonlókorú gyermeke volt. Mi, a két fiú, és a kislány úgy voltunk
nevelve, mintha valóságosan testvérek lettünk volna. így jártam az elemi isko-
la harmadik osztályát Szolnokon. Ha nem lett volna Berény a szomszédban és
nem jártunk volna nagyapámhoz, talán még el is „kunosodom". Apám és sógo-
ra, aki lelkes kun volt, sokat ugratták egymást, hogy melyik a „különb" a kun-e
vagy a jász? Mindenesetre mi gyerekek így aztán alaposan ismertük a jászok és
a kunok minden kiváló tulajdonságát. De nem foglaltunk egyik mellett sem
állást: minket ugyanis ahogy volt egy kis szünidő, vittek le Erdélybe3 ahol is
anyáink székely atyafisága lelkesen fogadott el székelynek. Szívesen mondogat-
ták, székelyek vagytok ti lelkem legénykéi, ,ojtott' székelyek."2

Az első világháború, majd főleg 1919-ben a román intervenció hányatottá
tette az ekkor már gimnáziumi tanulmányait folytató Hamza Dezső Ákos éle-
tét. Végül is Kecskeméten, a piarista gimnáziumban érettségizett.

Művészi hajlamai korán megmutatkoztak, egyaránt vonzalmat érzett a fes-
tészet és szobrászat iránt. Felvették a Képzőművészeti Főiskolára. „.. .Csók Ist-
ván növendéke lettem: szobrászatból pedig Kisfaludy Stróbl Zsigmond volt a
mesterem. Ma is hálával gondolok rájuk, ök tettek képessé annak befogadásá-
ra, amit az akkori európai művészeti forrongás nyújtott minden fiatal művész-
nek."3

A főiskolán későbbi neves szolnoki festők voltak az évfolyamtársai, barátai:
Chiovini Ferenc, Szolnoki Czinóber Miklós — később ő is Párizsban élt — Ge-
cse Árpád és Háy Károly László, aki utolsó alkotó éveivel a Tisza—Zagyva há-
romszögéhez kötődött. Közülük már csak Gecse Árpád van életben. Hamza
Dezső Ákos ugyan csaknem félévszázada nem találkozott hajdani növendék- és
művésztársaival, de ennyi idő után is jól emlékezik rájuk, nagy szeretettel be-
szél róluk.

1926-ban a Képzőművészeti Főiskola elvégzése után Csók István segítségé-
vel ösztöndíjjal Párizsba ment. Összesen — megszorításokkal — 15 évig élt a
„fény városában". ^Párizs akkor nekem a világot jelentette, a szépséget, a sza-
badságot: de az értelmi, szellemi fejlődést is."

Párizs ege alatt

„Mi, az akkor Párizsban élő magyar fiatalok általában azonos csalódások után
kerültünk a Szajna partjára. 1914-ben a magyarságunkat gyalázta meg a hábo-
rú, majd amikor a szabadság és függetlenségünk kivívásának történelmi lehe-
tősége helyett újra elnyomatás várt népünkre, megcsúfolták emberségünket is.
Ezért próbáltunk a Szajna partján új életet építeni Szent Genovéva védelmé-
ben. Sokan felejteni akartak, franciává válni. De hiába. A múlt századvég ro-
mantikus naivitással hirdette, hogy a művész hazája a nagyvilág, holott talán
éppen az ö számára a legnehezebb a szellemi környezetváltás. Az alkotó művész
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hazája népének lelkivilága. De amíg mi ezeken a problémákon filozofálgattunk
és talaj£ kerestünk a lábunk alá, a Rajna túlsó oldalán fellángolt az őrület...
És akkor a mi ottani látóhatárunkból és történelmi távlatból a magyarság, a
magyar nép elpusztulásának félelme vetült elénk. Az ezer éve hódító, pusztító
germán imperializmus végleges győzelmétől féltünk.'*

Nem voltak felhőtlenek ezek az éveim sem, mondta beszélgetésünkkor.
Pedig a mindig újat, korszerűbbet kívánó párizsi művészvilág eszményi közeg
volt számára.

A művészi formanyelvét mindinkább megtaláló fiatal festő 1929-ben kiál-
lításon mutatkozott be — az akkori Galerié Miromesnü-ben a párizsi közönség-
nek.5 De új „szerelme" a film is éppen ezekhez az évekhez kötődik. Érdeklődése
és tehetsége révén elérte, hogy az akkor már világhírű Rene Clair asszisztense
lehetett.6 A film — viszonylagosan — még akkor is új művészetnek számított,
s Hamzát szenvedélyesen érdekelték az új művészeti ág formanyelvén egysze-
rűen, de hatásosan ábrázolható társadalmi korrajzok.

A René Clairrel, a filmmel való találkozás meghatározó erejű volt Hamza
számára, hiszen életének következő két évtizedét a filmkészítés foglalta le. De
más megközelítésből, Hamza világnézeti fejlődése szempontjából is nagyon fon-
tosak az 1926—1935 közötti párizsi évek. ösztönös „némef'-ellenességét, ame-
lyet mintegy családi örökségként kapott, tudatossá tette a francia szellemi élet,
a párizsi utcák emberének hangulata. Hamza Hitler hatalomra jutása után to-
vább szilárdította kapcsolatait elsősorban a magyar emigráció baloldali szár-
nyával — antifasiszta újságot is szerkesztett — általában mindazokkal, akik
már felismerték, hogy a német fasizmus Európa békéjét és szabadságát veszé-
lyezteti. Barátai közül később többen a francia ellenállási mozgalom hőseiként
haltak meg. Hevesi András, a Párizsi eső írója francia katonaként halt hősi
halált.

De kapcsolata volt már ekkor az itthoni baloldali érzelmű írókkal, művé-
szekkel is. 1929-ben amikor hazalátogatott, Féja Géza meghívta őt Esztergom-
táborba, a fiúnevelő intézetbe, ahol az író Bányai Kornéllal együtt tanárkodott.
Hamza Dezső Ákos Féja Géza közvetítésével ismerkedett meg Bajcsy-Zsilinszky
Endrével. „Az az igazság, hogy Bajcsy-Zsilinszkyvel szemben valószínűleg a ré-
gebbi események miatt előítéletem volt. Amikor Féja bemutatott neki sokáig
beszélgettünk. Fokozatosan megváltozott a véleményem, nem nehéz volt fel-
ismernem, hogy Bajcsy-Zsilinszky milyen nagy kaliberű ember, messzire látó,
vezetésre képes."' — emlékezett első találkozásukra Hamza, amely — valószí-
nűsíthetően — az 1929-es esztergomtáborbéli kirándulást követően történt.

Hamza Dezső Ákos ekkor még visszatért Párizsba, de a magyar filmgyár-
tással is kapcsolatba került, az első magyar hangosfilm párizsi születésénél
„bábáskodhatott". Itt gyártotta ugyanis az amerikai Paramount cég a filmjeit,
több nyelvű változatban. Hegedűs Tibor rendezte. Az orvos titka és A kacagó
asszony című filmek magyar változatát, Bajor Gizi és Somlay Artúr, illetve
Bajor Gizi és Rajnai Gábor főszereplésével.8 Hamza a Paramount-cég megbí-
zottjaként, gyártásvezetőként irányította a filmkészítést. Egyébként arról a
tényről, hogy René Clair asszisztense volt — ez a Hamzáról szóló irodalomban
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A művész a jászberényi kiállításon feleségével

mindenhol szerepel" — a festőművész minden hamis mítoszt eloszlatott. „Két-
ségtelenül érdekelt a film, de meg kell mondanom, sohsem voltam René Clair
felfedezettje, vagy kegyeltje. Először az éhség vitt ki a filmgyárba, s talán sze-
rencsém volt, hogy a francia mester szűkebb stábjába bekerülhettem. Egysze-
rűen „ellestem" a filmkészítést. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a2
akkori Európa egyik legrangosabb műhelyében tehettem ezt."9

Hamza nevéhez fűződik az első magyar szinkronkísérlet is. „A Búrt kapi-
tány expedíciójáról készült amerikai filmet kellett magyarítanom*. Egyszerűen
kitaláltam, hogyan is megy ez: a szájmozgáshoz, az eseményhez igazítottam a
fordítást."10

1935-ben válaszút elé került. Korda Sándor Londonba hívta, — a szíve ha-
za. Búcsút mondott a Pathé stúdióinak...

A „Hamza Film"

Hazatérése után kihallgatást kért a kultuszminisztertől, rajztanári állásért fo-
lyamodott. Hamar kiderült, a kulturális kormányzatnak — tekintettel a film-
készítésben szerzett ismereteire — más tervei voltak Hamzával. Á Hunnia Film-
gyárba irányították, ahol — nyilván szakmai féltékenységből — a számlázáshoz
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osztották be. Hamza azonban tapasztalatai révén rövidesen gyártásvezető lett,
majd később néhány barátjával Hamza Film néven önálló vállalkozásba kez-
dett. A Hamza Film akkor érte el első sikerét, amikor Herczeg Ferenc több re-
gényének, írásának megfilmesítését engedélyezte. így rendezhette meg első já-
tékfilmjét Hamza, A Gyurkovics fiúkat, Simor Erzsivel a főszerepben. Ezt a
filmet 1940-től játszották a mozik, A láp virága — szintén Hamza rendezése —
1942-ben került közönség elé, Fényes Alice és Jávor Pál szereplésével, ugyan-
ebben az évben mutatták be az Annanáriát — Szörényi Évával a címszerepben
— a Szíriuszt és a Külvárosi őrszobát. Ez utóbbi két film főszerepét Karády
Katalin játszotta, a Külvárosi őrszobában Nagy István volt a partnere. Az Egy
szoknya, egy nadrág, Ragaszkodom a szerelemhez (1943) mai megítélés szerint
erősen kommersz filmek kategóriájába tartoztak11 — „meg kellett élnem vala-
miből", mondta az egykori rendező — de Az ördöglovas — Fényes Alice és
Benkő Gyula játszottak benne — már alig leplezte németellenességét.

Közvetlenül a német megszállás előtt, 1944. tavaszán került volna a mo-
zikba Hamza legtöbbet mondó, humanista elkötelezettségű filmje, az Egy fiúnak
a fele.t2 "Ez a filmem erős egyházi támogatással készült. Azt hittem> az egyház
tekintélye talán megfékezi a cenzúrát. Tudtam, ha ez nem így lesz, akkor ez a
film nem kerül bemutatásra. A film ugyanis a faji megkülönböztetés tartha-

• tatlanságáról, embertelenségéről szólt. Sajnos, a római katolikus egyház tekin-
télye is kevés volt, az Egy fiúnak a fele nem került az akkori közönség elé, sőt
engem „örökre" eltiltottak a rendezéstől. De ezt a büntetést barátaim révén si-
került valahogy kijátszani, s még elkészíthettem egy játékfilmet (Ez történt

és egy kisfilmet (Szerelmes szívek).13

Nem csupán az érdekesség okán jegyezzük meg, hogy az 1944-ben betiltott
film főszereplői a későbbi szolnoki színészek, Kelemen Éva és Gozmány György
voltak. ,

A felszabadulás után Hamza D. Ákos itthon nem rendezett játékfilmet, el-
lenben A kommunista Budapestért című dokumentumfilmet 1948-ban ő készí-
tette. Rendezői pályáját Olaszországban folytatta, Rómában forgatta 1950-ben
a Különös találka, 1951-ben pedig A szép Tiberisz aranya című filmet.14 Brazí-
liában két játékfilm elkészítése kötődik nevéhez.

Az ellenállási mozgalomban

Bajcsy-Zsilinszky Endre és Hamza Dezső Ákos ismeretsége és kölcsönös rokon-
szenve az 1940-es évek elejére már bensőséges barátsággá változott. Hamza
sikeres producerként és rendezőként igen széles körű kapcsolatokkal rendelke-
zett, számos befolyásos, vagy éppen illegalitásban lévő embert hívott meg
Bajcsy-Zsilinszky kérésére, biztatására a pálkövi tanyára. Ezek, a baráti össze-
jöveteleknek álcázott találkozók többnyire politikai egyeztetések, megbeszélé-
sek voltak. Ezeken a találkozókon egyre sürgetőbben vetődött fel a nemzeti
ellenállás, a német megszállás veszélye. „1943 nyarán kérésére leutaztam Bala-
tonrendesre, ahonnan csak rövid séta volt a pálkövi Zsilinszky-tanya. Bajcsy-
Zsilinszky ekkor nekem — és másoknak, bizalmi embereinek — arról beszélt,
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hogy a német megszállás tényleges bekövetkezéséig nem kezdhetünk nyílt el-
ellenállásba, mert ez csak az ország hamarabbi megszállását hozná magával."a

A német megszállás napján, 1944. tavaszán — hosszas előkészítő munka
után — Hamza vezetésével megalakult a Magyar Filmmunkások Szabad Szak-
szervezete. „Talán pontosabb és érdemibb ha úgy mondjuk; egyik alapítója
voltam ennek az ellenállási csoportnak. A lehetőségeink sajnos igen szerények
voltak, inkább kapcsolatainkban volt az erő. Somogyi Miklós, a MÉMOSZ akko-
ri elnöke nagyon sokat segített nekünk a konspirációban is. Somogyinak meg-
bízható kapcsolata volt az illegalitásban élő kommunistákhoz, Rajk Lászlóhoz,
Sándor Pálhoz és másokhoz, így én meglehetősen széles horizonton közvetít-
hettem."16

1944 őszén az események felgyorsultak, a Lakatos-kormány Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endrét kiszabadította Gestapo fogságából. A végzetes október 15.-ének regge-
Jén hagyhatta el a börtönt, de a sikertelen kiugrási kísérlet után újra menekül-
nie kellett. „Dr. Borsos Endrének, a közigazgatási bíróság elnökének lakásán
jelentkezett, itt azonban nem merték vállalni befogadását. Mindössze addig
engedték be, míg a bíró fia átszaladt Hamza D. Ákos, az ismert filmrendező és
vállalkozó Feszty utcai lakására. Hamza kapcsolatot tartott fenn Somogyi Mik-
lóssal, az Építőmunkások Szakszervezetének titkárával, Zsilinszky ezt tudta, s
akkorra már megtanulta, hogy kockázatot csak erről az oldalról várhat.

Nem is csalódott. Hamza dr. Borsosékhoz sietett, éppen egy légiriadó ide-
jén érkezett. A ház népe menekült a pincébe, Zsilinszky azonban nem tarthatott
ideiglenes szállásadóival, nehogy felismerjék, és ezzel bajba sodorja Borsosokat.
Hamza vele maradt, s azalatt megbeszélték, hogy Zsilinszky este átmegy Ham-
záékhoz, s amíg valami gyanúsat nem észlelnek, ott marad. Első, igazi búvóhelye
azért is megfelelőnek látszott, mert Hamza több ellenállási csoporttal állt kap-
csolatban, a legélénkebben a Somogyi Miklóséval, akivel még nyáron közös ter-
vet szőttek, hogy Zsilinszkyt a Gestapo markából kiragadják. Ezenfelül Hamza
összeköttetésben volt Rajk Lászlóval, Faust Imrével, Linder Bélával, STándor
Pállal és Kálotay Gáborral is.

Hamza első dolga volt e vezetőkkel tanácskozni^ s hogy a polgári oldal tel-
jesebb képviseletet kapjon, bevonták a tárgyalásokba Bethlen Istvánt is. A kon-
szolidáció egykori koronázatlan királya megérhette, hogy tíz körömmel azokba
kellett kapaszkodnia, akiket a Peyerrel kötött paktumban eltiltott a falun tör-
ténő szervezkedéstől. Dicséretére legyen mondva, beismerte tévedését, s amint
Hamza nekem elmondotta, a legbiztosabb ellenállási bázisnak a munkásságot
tekintette. Olyannyira, hogy felvetette a kérdést, nem tudnának-e a munkásság
képviselői a fővárosban általános sztrájkot kirobbantani?""

Hamza Dezső Ákos személyes találkozásukkor a fentiekkel kapcsolatban
néhány — a dolog érdemi részét nem érintő kiigazítást tett. Ügy emlékezett,
hogy Bajcsy-Zsilinszkyt október 16-án — egy figyelemelterelő „müriadó" idején
— a délelőtti órákban kísérte át a Feszty úti lakásába.18

Sikerült néhány részletet megtudnunk a Bajcsy-Zsilinszky fegyveres ki-
szabadítására készített tervről. „Bajcsy-Zsilinszky tudott a tervünkről, azzal
egyet is értett, de 1944. szeptember végén, október elején türelemre intett
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bennünket. Azt üzente a felesége révén, hogy várjunk, valami van a levegő-
ben. . . A fegyveres rohamcsapat készenlétét Somogyi fenntartotta, de a börtön
megrohanására már nem került sor, hiszen Bajcsy-Zsilinszky október 15-én
reggel kiszabadult."®

Hamza emlékezete szerint Bajcsy-Zsilinszky 10—12 napig tartózkodott a
Feszty úti lakásában, onnan szervezte a nemzeti ellenállást.

„Zsilinszky menten régi barátját, Tombor Jenőt ajánlotta, aki az 1919-es
hadjárat során igazolta, hogy nemcsak elméletileg a legképzettebb katonák
egyike, hanem a gyakorlati hadvezetésnek is mestere. Senki sem emelt kifogást
személye ellen, így Hamza érintkezési keresett vele, és lakására hívta. Tombor
eljött, és összeült Zsilinszkyvel és a Házigazdával. (Hamza beszélte el nekem a
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részleteket.) Rögvest az elején kiderült, hogy nem értenek egyet. A késő éjsza-
kába nyúlóan meghánytak-vetettek mindent. Tombor azonban váltig kitartott
azon álláspontja mellett, hogy fegyveres ellenállást csak a szovjet hadsereggel
karöltve, a szovjet vezérkar jóváhagyásával szabad kezdeményezni. Szaksze-
rűen boncolta, hogy minden vezérkar pontosan, saját erejére alapozva, hosz-
szabb időre előre kidolgozza terveit, s a terveibe nem illő cselekményektől nem
engedi magát befolyásoltatni. Egy támadás előkészítésénél ugyanis aprólékosan
fel kell mérni, milyen csapattestekkel rendelkezik a hadvezetőség, mennyi hadi-
anyagra van szüksége, hogy eredményt érjen el, és azt hol, mikorra tudja össz-
pontosítani. Minden eltérés a tervtől, egy látszólag kedvező is, esetleg az egész
akció kudarcát eredményezheti. Nem lehet például ötven harckocsival kezde-
ményezni egy fontos áttörést, ha a vezérkar tudja, hogy ezt csak száz kocsival
érheti el. Tombor tehát első teendőként írta elő az összeköttetés megteremtését
a Malinovszkij-hadsereggel."20

Más forrásokból tudjuk, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. november 18-
án — a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának elnökeként — le-
velet írt Malinovszkij marsallnak, de a történelmi fontosságú kérés — ismert
okoknál fogva — sajnos már nem érkezett meg Malinovszkij tiszaföldvári fő-
hadiszállására.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. őszén kormányrendeletben ismerte
el Hamza Dezső Ákos érdemeit „a nemzeti ellenállási mozgalomban és német-
ellenes szabadságharcban."21

bajtársnak

BUDAPEST.

A Magyar Nemzeti Ellenállás Szabadságharcosainak Szövetsége
1946. évi október hó 6»án 12 órakor a Magyar Nemzetgyűlés üléstermében

(VII. sz. kapu) tartja alakuló közgyűlését.
Tisztelettel értesítjük, hogy a kiküldött jelölőbizottság igen tisztelt Bajtársunkat
egyhangúlag elflöki...aag3rt.aná:Ga ; í.tag tisztségre

jelölte és a közgyűlésen megválasztására javaslatot tesz.
Felkérjük, hogy a jelölést elfogadni és a közgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

Tekintettel, hogy a Köztársasági Elnök Űr a megalakítandó
, szövetség díszelnökségét elvállalta, pontos megjelenést kérünk.

A közgyűlésen való megjelenésnél e' meghívó felmutatandó.
Az alakuló közgyűlést megelőzően a Batthyányemlékmécses előtt (V., Báthory
és Klebelsberg utcák keresztezése) 11 órakor kegyeletes ünnepséget rendezünk.

Bajtársi tisztelettel:
Magyar Nemzeti Ellenállás Szabadságharcosainak Szövetsége

Előkészítő Bizottsága.
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PONTI HÍRADÓ R.T.

Budapest, 1946. augusztus 7,

B E O B I Z O L E V É L

A Magyar Központi Híradó Bt. ezennel felkéri Hamza
D. Alw^t, hogy a vállalat kib5vitéoe érdekében tanulmányozza a
televízió éa telefilm kérdését és megbízza, hogy e munkálatok e l-
végzéséhez szüíeéges tanulmányok befejeztével a Magyar Kád Iá te-
levíziós osztályának megszervezésére és irányítására rendelkezés-
re álljon.

TiBztelettel kérjük az arra illetékeseket, hogy
Hamza I>. /kost és foleeégét, nint munkatársát e.megbízólevél a-
1 apján munkájában támogatni és elflesgiteni szívesek legyenek.

Teljes t isetelettel

Ortutay Gyula dr.
a Magyar Központi Híradó Bt.

elnöke

A felszabadulás után Hamza élénk közéleti tevékenységet folytatott Buda-
pesten. ,,Nagy hittel láttam munkához, különböző politikai és szakmai felkérés-
nek tettem eleget. 1946-ban Ortutay — a Magyar Központi Híradó Rt. elnöke-
ként — megbízott a televíziózás, a telefilm tanulmányozásával és külföldre kül-
dött, hogy majd kellő tapasztalatok után megszervezzem a magyar televíziózást.
Sajnos a megbízásnak a későbbiek folyamán már nem tehettem eleget. A körül-
mények arra ösztönöztek, hogy külföldön keressem boldogulásomat. De annyi
év után is fontosnak tartom elmondani, hogy érvényes útiokmányokkal, Vas
Zoltán kocsiján hagytam el az országot. Olaszországba mentem, s lehet ott
nem festeni?"23

Az „ecset" vonzásában

Friss diplomájával és Csók István ajánló levelével Hamza 1926-ban telepedett
le Párizsban. Különböző festőiskolákat, műtermeket látogatott és természetesen
festett. Megélhetési forrása azonban hamarosan a filmgyári munkája lett. De
1929-re így is volt már annyi képe, hogy kiállíthatott a Galerié Miromesnil-ben.
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Sajnos élete első kiállításának képei közül egy sem maradt ránk. 1935-ben,
amikor elhatározta, hogy hazatér, a Párizsban festett képeit egy bérház pincé-
jében helyezte el, gondozásukat két barátjára bízta. Kitört a második világ-
háború, barátai meghaltak, a festményeknek nyomuk veszett.

A Jászberénybe hazakerült ajándékkollekcióban viszont két kép Hamza
festészetének második életszakaszából származik. Értjük ezalatt az olaszországi
tartózkodását az 1950-es évek elején. A Dinnyeszüret szerepel a tárlaton. Ez
még nagyjából figurális kompozíció, meglehetősen groteszk hangvételű, de a
téma középpontjában már fellelhetők azok a vonal- és színritmusok, amelyek a
későbbi Hamza-műveket oly jellegzetessé teszik.

Az első brazíliai évek művészi terméséről is csak közvetve tájékozódhatunk.
Egy Buenos Airesben megjelent magyar nyelvű folyóirat 1963-ban terjedelmes,
alapos tanulmányt közöl Hamza festészetéről.2'3 A folyóiratban is közölt portré-
sorozat — és más festmény — is bizonyítja, hogy Hamza a közlést megelőző
időben még figurális kompozíciókat is festett. 1955—1971 között a tengeren-
túlon hét nagyobb kiállítása volt, majd festményeinek hosszabb európai turnéja
a bécsi Künstlerhausban kezdődött 1972-ben. Bécsi kritikusa szerint „a filozó-
fiai tartalmat nem nélkülöző képek Csók István életszemléletének és színvilá-
gának derűjét árasztják."-6 A Lettres francaises-ben — a párizsi Galeire Trans-
position-béli kiállításról szólva — Henri Adam azt írja, hogy Hamza Dezső
Ákos „festészete elsősorban színritmusaival tűnik ki",21 a Carrefourban Lucette
Schouler a festői utalások jelentős művészének véli;2s a Le Nouveau Juvenal
kritikusának Andre Webernek érett szimbolizmusa tetszik;20 Róbert Vrinat a
Nouveaux Joursban a vibráló absztrakt vonalakért lelkesedik.10 A Gazetta del
Popolo pedig egy négyhasábos méltatásban „romantikus nonfiguratívnak"'11 véli
Hamzát. Más olasz kritikus pedig ^absztrakt szürrealistának" mondja.

A művész szerint minden megállapításban lehet valami igazság, de talán
— szerinte — az olasz kritikus, Miche Berra meghatározása közelíti legponto-
sabban festészetét. — De tudja — teszi hozzá —, a festészetre is igaz, ami a
filmművészetre: az alkotónak az a dolga, hogy igyekezzék őszintén és tökélete-
sen kifejezni önmagát.. .32

Hamzának ez az első kiállítása itthon. A nyolcvannégy éves — hál'istennek
teljes testi és szellemi erőben lévő művésznek megadatott, hogy az életművet
közelítő nagyságrendű, gazdag válogatással mutatkozzék be a magyar közön-
ségnek. Képei láttán közhelynek tűnik a megállapítás, hogy Hamza igen széles
gondolati horizonton alkotó, nagy felelősségtudatú művész, aki stílusirányzattól
függetlenül, magabiztos technikával újat képes alkotni. Példázza ezt a kilenc
képből álló Genezis sorozata (Koncepció, Alkotás, Éva, Első emberpár stb.),
amely hosszabb gondolati érés után, 1972-ben absztrakt felfogásban került vá-
szonra. Ugyancsak 1972-es születésű a hagyományosnak mondott festői formák
szerint készült döbbenetes hatású képe, a Mindennapi kenyerünket című fest-
ménye. Erről a képről csont-bőr gyermekek néznek a világra, nagy, tiszta, de
csodálkozó szemekkel: miért nem adtok enni?! Stílusában a Genezis és a Min-
dennapi kenyerünket közötti, a szimbolista irányzathoz közelítő alkotása, az
1980-ban készült, néhány egyszerű vonallal, folthatással építkező kép, a Vég.
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A művész nézetével nagyjából azonosítható az a vélemény, hogy Hamza
képi világa — festői pályája harmadik szakaszában, Brazíliában teljesedett ki,
de a környezeti hatásoktól, Brazília művészeti sajátosságaitól mentesen. Abszt-
rahált alkotásain a hullámzó, spirális vonalú ritmusok dinamikája van túlsúly-
ban, mintegy az élet változékonyságának, szüntelen folyamatának és önmagába
való '/isszatérésének lenyomata. A művész azonban nem vész el a szüntelenül
változó élet folyamatának puszta szemlélésében, hanem odafigyel az emberi
drámákra, szenvedésekre, törekvésekre, sőt a néző figyelmét és együttérzését
utalással és jelképes ábrázolással irányítja feléjük. Szimbolikus látásmódja
számára az ember ellentmondásosságával együtt művészetének központi szerep-
lője akkor is, amikor figurális alkotásain — pl. Mindennapi kenyerünket c. kép
— drámai feszültséggel telített vásznát nézzük, de akkor is. amikor az elember-
telenedett város betonrengetegét ábrázolja, vagy emberformájú számjeleket mu-
tat bs, amelyek kitekertségükben gyötrődnek, mintegy segítséget kérve emelik
kezeiket. A kezeket, amelyek festészetében visszatérő ábrázolt elemként jelen-
nek meg, de szervesen beillesztve a szimbólumoknak és jelzéseknek ebbe a
rendszerébe. E műyészethez akkor kerülhetünk közel, ha a képek tartalmát,
hangulatát tekintjük hangsúlyosnak a formai elemekkel szemben.

A Jászberénynek ajándékozott képanyag — összesen 113 festmény — po-
tenciálisan életmű kiállításnak is felfogható. Sajnos az indulás éveinek munkái
— említettük — hiányoznak. Mindenesetre ezzel, vagy enélkül a nyolcvannégy
éves mester eddigi életműve műtörténészi elemzésre vár.

Szólnunk kell még arról, hogyan is kerültek a Jász Múzeumba Hamza Dezsü
Ákos festményei.

Néhány éve még csak egy levél jelezte, hogy egy Sao Paulo-i felhőkarcoló
tetején valaki milyen sokszor és milyen szeretettel gondol a Csörsz-árka szab-
dalta jász-homokra, a Zagyva-parti ligetekre, a berényi, a ladányi, a kiséri te-
metőkben rég elkorhadt fakeresztekre. .. ".. .munkásságom végső értelmét je-
lentené, ha annak minden eredménye a forráshoz, az eredethez kerülne vissza.
Eleimtől, Apámtól, Nagyapámtól a Jászföld mélységes szeretetét kaptam indító
és alapot képező ösztönzésül. Nagyapám Hamza Pál katolikus néptanító volt.
Oktatása nyomán már gyermekként átéreztem, hogy az ö lelki, értelmi világá-
ban életének célját a nép tanítása jelentette. Egyenes leszármazottjaival, fiaival
és unokáival tizenegy pedagógus volt a családunkban. Apám emlékére művé-
szeti életem eredményét ajánlom fel Jászberénynek, a Jászságnak. Ez gyakorla-
tilag az elmúlt években Bécsben, Párizsban, Münchenben és Torinóban rende-
zett kiállításaim anyagát jelenti.. ,"33

Az említett kiállítások anyagát külképviseleti szerveink segítségével még
tavaly hazahozták.

A Jász Múzeum új épületszárnyában rendezett kiállítás nagyszerű látvány,
a képek elhelyezéséről, a kiállítás rendezéséről Hamza Dezső Ákos a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozott.

TÁLAS LÁSZLÓ — TISZAI LAJOS
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