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Nógrád és Gömör festője, 
Bácskái Béla 

Amikor 1980. szeptember 20-án Losoncon (Lucenec) megnyílt a Nógrádi Galéria (Novohrads-
cá Galéria) — létrejöttéről a Magyar Nemzet 1980. IX. 17-i számában Sz. Haltenberger Kinga 
izámolt be —, a nyitótárlaton csak Bácskái Béla kapott önálló termet. A városhoz és a nógrádi 
:ájhoz legszorosabban kötődő azon művészek közül, akiknek műveiből a kiállítás anyagát ösz-
izeállitották — Bácskái, Cseh Lajos, Gerö Gusztáv, Gyurkovits Ferenc, Hubacsek Zsigmond, 
Karel Sup és Szabó Gyula — ekkor már egyedül Bácskái élt és alkotott. Hogyan is sej thet te 
volna ekkor még bárki is, hogy az alkotóereje tel jében lévő, az egészségtől — látszólag — 
majd kicsattanó, hatalmas termetű művészről mindez már nem sokáig mondható el, hogy a 
negyvenöt éves korában, 1980. november 7-én váratlan hirtelenséggel elhunyt festőnek életé-
ben ez volt az utolsó kiállítása. 

Bácskái Béla a gömöri Persén (Prsa) született 1935. július 26-án. Nagyapja pásztor, apja — aki 
részt vett a munkásmozgalomban — a füleki vasgyárban volt munkás. Az if jú Bácskái apja 
nyomdokaiba lépve, volt munkahelyén, Füleken tanult szakmát. Mikor 1953-ban megszerezte 
a szakmunkás-bizonyítványt, nem is gondolt a változtatásra, s még két évig itt dolgozott. A 
festészet iránti, már gyermekkorában megmutatkozó vonzalma azonban mindinkább hatalmába 
kerítette. Végül édesanyja — aki egyedül, nagy nehézségek közepette nevelte fel két fiát — 
felkereste a Losoncon élő, elismert festőművészt, Szabó Gyulát, és fia tanítására kérte. A mes-
ter fantáziát látott a fiatal vasöntőben s megkezdte oktatását. Bácskái rohamosan haladt előre 
az ú j ismeretek elsajátításában, s 1955-ben Pozsonyba került a Képzőművészeti Főiskola előké-
szítő osztályába, majd a kővetkező évben véglegesen felvették. Mesterétől — akihez tanítványi 
hűséggel ragaszkodott — főiskolai évei alatt sem szakadt el, állandó levelezésben álltak. 
„Szabó Gyula számomra nagyon sokat jelentett — nyilatkozta 1975-ben a pozsonyi Űj Szó-ban 
—, tőle tanultam a festészet alapjait: az anyagok kezelését, az alap készítését, a kompozíciós 
sémákat s ezek képben való elhelyezését, az izmusok jelentését." 

A főiskolát 1962-ben végezte el, s ú t j a ekkor azonnal visszavezetett szeretett szülőföldjére, 
amelyhez elszakíthatatlan szálak fűzték. Művészi pályája ekkor fonódott össze végérvényesen 
az ihlető nógrádi és gömöri tájakkal. Saját családja nem lévén, édesanyjával és bátyjával élt 
1965-ig Deresken, majd 1965—1971 között Öbáston, ettől kezdve pedig Guszonán. Közben per-
sei szülőházát sem adta fel, s oda időről időre visszajárt. Miként közeli ismerője, művészetének 
egyik méltatója, Sz. Haltenberger Kinga irta: „erős fizikuma volt, naponta dolgozott a kert jé-
ben, ellátta falusi háztartását és több kilométeres túrákat tett motívumokért a közeli tá jakon. 
Mindez ott tükröződött festészetében. A természet szeretete, a munka ismerete és tisztelete s a 
ragaszkodás tá jhoz és emberhez." (A pozsonyi Hét, 1983. 51. sz.) 

Az 1966—1978 közötti években tizenöt önálló kiállítása volt. Első tárlatait (Losonc, 1966; 
Rimaszombat, 1967) példaképe és barát ja , Szabó Gyula nyitotta meg, akinek hatása erősen rá-
nyomta bélyegét Bácskái első alkotói korszakára. (Pl. grafikáit ö is fametszettechnikával alkotta, 
a figurális kompozíciókon ugyancsak mezőn dolgozó, hajladozó asszonyok, öreg parasztok és 
más népi alakok jelennek meg.) Formavilágától véglegesen csak Szabó Gyula 1972-ben bekö-
vetkezett halála után szakadt el, innen számítható a maga sajátos szemléletének kialakulása. 

Ez az év döntő jelentőségű volt pályája alakulása szempontjából. A főiskola elvégzése óta 
már eltelt egy évtized, s ezalatt fontos ösztönző és irányt szabó hatások érték. Szabó Gyula 
halálával ő vált e vidék egyetlen realista, az érzékelhető és létező világot megjelenítő, a ter-
mészet és az ember kapcsolatát ú j ra és újra megfogalmazó festőjévé. „Szlovákiában a magyar 
lakosság javarészt az ország déli részén, mezőgazdasági vidéken él, s mélyen gyökerező kap-
csolat fűzi a hazai röghöz és a földdel végzett munkához; ezt a történelmi igazságot senki sem 
fejezte ki oly meggyőzően, mint éppen Bácskái." — irta a művészetét eddig legteljesebben is-
mertető, magyar—szlovák kétnyelvű albumban Klára Kubickova. (Bácskái Béla. Madách-
Tatran közös kiadás, Bratislava, 1983. 28 olda.) 

Táj képfestészetét az utolsó években Guszona környéke ihlette. Ezen a vidéken festette az 
első Gömöri hullámzások cimű akvarellt — e motívumot többször is megfestette —, s jelentős 
számú olajképet is, amelyek komoly sikert arattak az 1973-as komáromi kiállításán. Első kor-
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szakának élénk, intenzív színei később fokozatosan letompulnak, s Cezanne elemzése nyomán 
hangsúlyozottabb szerepet nyernek művészetében a térformák. Figurális festészetét ,,a gyári 
környezetből merített munkajelenetek" jellemzik. Felkeresi volt munkahelyét, a füleki gyárat 
és az apátfalvi (opatovoi) Polána üzemet, s e gyári képein a dolgozó embert és helytállását, a 
mindennapi munka szépségét fogalmazza meg. 

Művészi törekvéseinek és eredményeinek, ha lassan is, megérdemelt visszhangja támad. 
Képei országos bemutatókon vesznek részt (Prága, Pozsony), de kiáll í t ják Moszkvában és Szó-
fiában is. 1974-ben meghívták Hajdúböszörménybe, a nemzetközi szimpozionra, s a következő 
évben itt veszi át a Káplár Miklós-díjat. Az alföldi táj , a Hortobágy ú j élményt nyúj t számára, 
s egy teljes akvarellsorozat megfestésére ösztönzi. 1977-ben meghívják a salgótarjáni szimpo-
zionra is. Bátyjával együtt gyakran kirándulnak Magyarországra, bejárva ilyenkor egy-egy 
tájegységet. (Utolsó közös ú t juk Gyula és Békéscsaba környékére vezetett 1980-ban.) De jól 
ismerte az itteni művészi életet is, sok hazai bará t ja volt. Századunk magyar festőművészei 
közül Egry József és Derkovits Gyula művészete állt hozzá legközelebb. 

Bacskainak, a tájképfestőnek és a gyári munkajelenetek ábrázolójának legszeretettebb mo-
dellje azonban az édesanyja volt. Számtalan vásznán örökítette meg kukoricatörés, kapálás 
vagy a falusi élet adta egyéb tevékenység, főzés, mosás, de pihenés, olvasás közben is. 

1980 őszén a Rozsnyó (Roznava) környéki bányákba járt rajzolni; itt bányászkörnyezetben 
készült egy sorozatra. E művészi szándékát sa jnos már nem tudta megvalósítani, tervéből 
mindössze néhány rajzvázlat készült el. Tele volt tervekkel, amikor váratlan és hirtelen halála 
kiütötte kezéból az ecsetet. Halálával betölthetetlen ür támadt; a nógrádi és gömöri t á jak leg-
hűségesebb ábrázolója a lkotóereje teljében, felfelé ívelő művészi pályája derekán távozott. A 
veszteséget, amely az itt élő embereket Bácskái halálával érte, jól érzékeltették író és költő 
barátai — Koncsol László, Keszeli Ferenc, Tőzsér Árpád, Soóky László — a pozsonyi Irodalmi 
Szemle 1980. év 10. számában reá emlékező írásai. Soóky László Fejla Bácskái Béla sírja lölé 
című versében így ír: 

pet rence-lovacs kák 
játékos patácskák 
Bácskái Bélára 
lélekharang kongat 

Szülőfalujában, Persén az édesapja mellé temették el 1980 novemberében. 
Dr. Polgárdy Géza 
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