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Különös effektusok – a könyvborítón Živojin Turinski: Nagy szimbólum Benes József – linómetszet, Új Symposion 1961. 28. szám

Kapitány László: Tájkép, 1962



Nem volt jogom meglepődni, hiszen korábban már
nemegyszer adódott alkalmam a szerző képző-
művészeti jellegű írásait olvasni: annak, aki valaha
is belemerült az egykori Új Symposion című folyóirat
teljesítményrendszerébe, tudnia kell, hogy ezen
könyv szerzője sajátos érdeklődést tanúsított a kép-
zőművészet iránt. Mégis, sokak számára egyfajta
meglepetést okozott Bányai János Különös effektusok
című nemrégiben megjelent könyve, amely az iro-
dalomértelmezés és az irodalmi teoretizálás révén
tekintélyt szerzett tanár képzőművészeti írásaiból
válogat. Aki bepillantást nyer ebbe az elegáns, rep-
rezentatívnak is mondható könyvbe, azt tapasztal-
hatja, hogy szerzője számára a vizualitás taglalása
aligha jelentett alkalmi jellegű tevékenységet, és
hogy Bányai még véletlenül sem azért fordult a kép-
zőművészet felé, hogy pusztán bizonyságot nyerjen
másutt tetten érhető esztétikai fogékonysága.
Ellenkezőleg, számára az esztétikai jellegű világ-
formálásnak és a művészet autonómiájának a leg-
fontosabb tétjei tárulnak fel a képzőművészethez
való viszonyulásban.
Valójában Bányai a képzőművészetnek különös,
dekonstruktív szerepet juttat: nem véletlenül bon-
colgatja az „új” festészet mozgásrendjét, mert
az „halálos sebet ejt megrögzött, féltve őrzött és
sokszor semmitmondó esztétikai fogalmainkon”.
„Behorpasztani az esztétikai kritériumok bádogha-
jóját”, ez a(z említett) festészet tétje. Bányai moz-
gásformák, sebességek, töredékes kőleletek, rozsdás
vaslemezek esztétikai szerepköreit elemzi, de azért,
hogy minél erőteljesebben megmutassa azt a tényt,
hogyan tudja a festészet kiharcolni autonómiáját
a megbízatásokat osztogató, parancsoló esztétikával
szemben. A képzőművészetet tolmácsoló Bányai
gyakori szava a minden pátoszt nélkülöző „sza-
badság”, amelynek kiharcolásában a festészetnek

akár küldetésszerű szerep is juthat: önmagát csak
úgy szabadíthatja meg a ráaggatott láncoktól, hogy
közben, kockázatokat vállalva, az „emberi szabadság”
kérdéseibe mélyed bele. Bányai gondolkodásán
a korabeli egzisztencializmus rajta hagyta kézjegyét,
ezzel magyarázható, hogy miközben a festészet
teret nyer a világ uralkodó tárgyiasságával szemben,
azaz ledobja magáról a világban érvényesülő tárgy-
viszonyok igáját, szükségszerűen rákérdez a világba
belevetett, és azzal szemben formálódó „emberi”
szabadságra.
Aki ismeri Bányai irodalmi ténykedésének stációit,
eljárásmódjait, azonosíthatja e helyütt is a motívum-
rendszer kivetüléseit, ám ezúttal a képzőművészet
vonatkozásában. Bányai, egy kiérlelt esztétikai tudás
birtokában és az idevágó érzékenységtől vezérelve,
feljogosítva érezhette magát arra, hogy az irodalom-
elemzés mellett a képzőművészettel kapcsolatban
is közölje gondolatait. Így egyértelműen kijelenthető,
hogy a vonatkozó életmű nem teljes a képzőművé-
szeti érzékenység számbavétele nélkül, és hogy
a vonatkozó oeuvre kiiktathatatlan része a (vajdasági)
magyar vizuális reflexivitás panteonjának.
Harmincnégy írást foglal magában a kötet – az Új
Symposionban, a Hídban és a Bányai-könyvekben
található írásokból áll össze a Különös effektusok
– és nyugodtan mondhatjuk, hogy átfogó módon
ad hírt arról, hogyan bontotta ki a szerző a képző-
művészetre utaló gondolkodását. Igaz, idővel módo-
sult, pontosabban szűkült a képzőművészeti
érdeklődési mozgástér, de ez még véletlenül sem
jelentette az érdeklődés lanyhulását. Az említett
tény inkább az életvezetés kényszereivel, az elke-
rülhetetlen ésszerűsítés, a társadalmi szerepvállalások
szaporodásával magyarázható.
Bányai a kezdetektől fogva az Új Symposion című
folyóirat konstitutív része, az alapleütések hozzá is
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kapcsolódnak: a visszatekintő elbeszélések, Tolnai
Ottó mellett, őt nevezik meg „tevékeny stratégaként”,
a születő kezdet stratégájaként.1 Lassanként meg
is szilárdul a szétágazó szerep- és magatartás -
spektrum: ott az ún. objektív költészet mellett lándzsát
törő esztéta, a szó fegyelmét, a megnevezésnek
a költészetben kibontott aktusát, a geometriai for-
mákból kibontott versanyagot figyelő elemző, a szikár,
egzakt nyelven beszélő, nagyszabású elméletíró,
a lírarezdüléseket hallatlanul jól ismerő tolmács,
a műalkotások mélyére jutó, finom hangszerelésű
értelmező, a formák variabilitását szenzitív módon
taglaló interpretátor, a homme de lettres, és a peda-
gógiai nimbusszal, tekintéllyel bíró egyetemi tanár,
akit figyelemmel öveznek a határokon túl is. És ott
van Bányai, az Új Symposion és a Híd főszerkesztője,
majd a Forum Könyvkiadó főszerkesztője, a kiadóház
vezérigazgatója, a hangadó közéleti szereplő, a vaj-
dasági magyar irodalom gesztusait szisztematikusan
figyelő bíráló, és nem utolsósorban a kisebbség-
megőrző stratégiákat kibontó művelődéspolitikus.
Utópiája a magaskultúra volt: ha valaki mélyen
meg volt győződve arról, hogy a kisebbségi csak
úgy törekedhet felfelé, ha körömszakadtáig védi
a kultúráját, akkor az ő volt. Ezen tény magyarázza
azon törekvéseit, hogy leltározza a kisebbség kul-
turális tevékenységeit, folytonosan kulturális stra-
tégiákat fontolgasson, hogy rendületlenül kísérje
a kisebbségi teljesítményeket, amelyeket elenged-
hetetlenül fontosnak tartott a magaskultúra kiépí-
tésének szempontjából. Azt mondta voltaképpen,
hogy nincs méltóságteljesebb formája a meggyö-
kerezésnek, mint a magaskultúra áhítatos tisztelete.
A magaskultúra pantheonja – ennél jobban nem
is lehet kifejezni utópiáját, amely kitapintható kép-
zőművészeti írásaiban is, amely az idevágó lehe-
tőségeket helyezi mérlegre.
Kezdetben, a XX. század hatvanas éveiben, a legen-
dák, mítoszok által övezett, kísérletező újvidéki Ifjúsági
Tribünön szervezett kiállításokat látogató Bányai sok-
felé figyel, különféle képzőművészeti irányulásokat
értelmez, megannyi művészeti megvalósulásra kérdez

rá. És olyan nevek jelennek meg értelmezéseiben,
akik szinte kultikus jelentéssel bírnak az egykori
jugoszláv képzőművészet terrénumán, mint a figu-
ralitást sajátos viszonylatokba helyező Miroslav Šutelj
(amúgy, a róla készült írás címe a könyv címe is
egyúttal), a fekete képeket festő Mića Popović, majd
a korán elhunyt teoretikus-művész, a festészetről
traktátust író Leonid Šejka, vagy a festő, egyúttal
lehengerlő képzőművészeti kritikus, Miodrag Protić.
A kései Bányai reflexivitása viszont mindinkább
Maurits Ferenc művészetére összpontosít, több mint
tünet, hogy a könyv tizenhárom írása a festőhöz/köl-
tőhöz kötődik. Bányai szinte együtt gondolkodik,
együtt lélegzik Maurits vizuális moccanásaival, vona-
lakkal behálózott alakjaival, Franz Kafka világát pre-
zentáló művészetével. Így nem túlzok, ha azt
mondom, hogy a Különös effektusokban ott találjuk
egy betétszerűen létező kismonográfia kezdeményeit
is Maurits Ferencről. Van is jelképes értelme annak
a ténynek, hogy a kötetben, amelyben egyébként
minden szöveget az adott képzőművész alkotása
kíséri-illusztrálja, találunk egy korabeli, sokatmondó,
fényképet is, méghozzá Maurits (akinek grafikái, fest-
ményei is láthatók a könyv különböző pontjain)
1973 áprilisában megrendezett tárlatának megnyi-
tójáról. Hiszen egy pillanat erejéig sem kérdéses,
hogy milyen elismerésben részesíti Bányai Mauritsot,
aki ugyan belül van a neoavantgárdon, de személyes
teljesítményei nem engedélyezik a könnyed beso-
rolást: képes a látványt látomássá átalakítani, kitágítani
a művészeti látás optikai lehetőségeit, és úgy formálja
képeit, hogy „gondolkodó ecsetet” mozgat.
Ugyanakkor mást is rögzíthet a Különös effektusok
olvasója: Bányai szót ejt a vajdasági magyar kép-
zőművészet olyan nagyságairól is, mint Sáfrány
Imre, Hangya András, Ács József és B. Szabó György.
Elkötelezettsége itt különösen csillog: ha az említett
képek esetében úgy jelenik meg, mint érdekelt
elemző, úgy itt a vajdasági magyarok kultúrája iránt
aggódó értelmiségi is megmutatkozik. Nem véletlen,
hogy kultúraféltése a festészet felől fogalmazódik
meg. Így, miközben az egyes szerzőkkel foglalkozik,

1 Losoncz Alpár: A hatalom (nélküliség) horizontja. Forum, Újvidék, 2018. 222.
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állandóan a vajdasági magyar képzőművészet érve-
rését tapogatja, alkalomadtán elégedetlenségét
fejezi ki, és mérlegeli a vonatkozó dinamika esélyeit,
a képzőművészet lemaradásait, megtorpanásait.
Ebből a szempontból külön figyelmet érdemel
a kötet leghosszabb írása, amely A kéztartás
művészete címet viseli, és a vajdasági magyar
kultúra genezise szempontjából olyannyira fontos
szereplőt tárgyalja, mint a sajnálatosan korán
elhunyt tanár, kritikus B. Szabó György. Olyan kér-
déseket feszeget itt Bányai, amelyek végigkísérik
a kisebbségi értelmiségit kanyarokkal teli pályáján,
és amelyek sajátos módon jelennek meg a művé-
szet földjén: B. Szabó, az elméleti kérdésekbe is
szívesen belemerülő alkotó, az elvont művészet
jelentéseit értelmező, majd az elementaritásban
kiteljesedő vonalművészeti orientáció részese, és
mint ilyen mindig, hogy Bányait idézzem, a „nagy-
világhoz kíván szólni”. Ám sohasem, és ismét idé-
zek a könyvből, a szülőföld feladásának árán,
nem valamilyen gyökértelen igény révén. Így értel-
mezi Bányai a filozófiai képfogalmat megformáló

B. Szabó híressé vált kitételét, miszerint még senki
sem szólt Bartók nyelvén.
Van tehát egy kiállításlátogató Bányai, aki behatol
a formák sokszor rejtjelezett titkaiba, és formaaffini-
tását próbálgatja, és aki miközben a kiállítási teremben
sétálgat, úgy tolmácsol, hogy egyúttal általános esz-
tétikai kérdéseket is felszínre hoz. Elvontnak nevezett
festészeti megnyilatkozásokat boncolgat, amelyeket
viszonylatba hoz az anyag gyűrődésével, felületek
sokszorozódásával foglalkozik, a vonalvezetéshez
rendel különös meglátásokat, az utakon elhajított
tárgyaknak a képbe való beemelését elemzi.
A korai Bányainál, a figyelmes olvasó számára, még
kritikai megjegyzések is adódnak. Azért hangsú-
lyozom ezt, mert későbbi képzőművészeti okfejté-
seiben inkább ahhoz a beállítottsághoz igazodik,
amit irodalomértelmezéseiben programatikusan úgy
fejezett ki, hogy a megértésnek át kell vennie
a kritika helyét. De még a korai írásokkal kapcso-
latban is tisztelnünk kell az arányokat, ezek is alap-
vetően a megértés és a ráépülő magyarázatok
mentén szerveződnek. Bányai számára a művészeti

Maurits Ferenc: Boszniai látképek
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forma olyan megértést igénylő komplex jelentés-
centrum, amely ennek megfelelő, kitartó befogadást
követel. Ezért érdemes említeni, hogy a fiatal Bányai
szerét ejti, hogy értelmezései kontextusában fontos
helyeken kritikai megjegyzésekkel éljen: mondjuk,
azt közli, hogy a később Magyarországon tekintélyes
pályát befutó, ám ekkor még fiatal Benes József
„filozófiája” még egyenetlen, hovatovább anekdotázó
elemeket tartalmaz, vagy Ernszt Nyeizvesztnij rajzai
helyenként nem győzik meg az értelmezőt, bár
hozzáteszi, hogy a művész „érti saját tárgyát”. Ők
nem találnak mindig telibe, noha jelentékeny jelen-
tésmezőket nyitnak meg. Hovatovább még azt
a tényt is érdemes figyelemben részesíteni, hogy
a nevezetes értelmezőt, Oto Bihalji-Merint Bányai
külön dicséretben részesíti, mert esztétikai reflexi-
vitásából kihagyhatatlan mozzanatnak bizonyul,
hogy a kritikát elsődlegesnek tartja. De az itt már
szóba hozott B. Szabó György is dicsfénybe kerül,
mert ugyan igaz, hogy az absztrakt művészet moz-
galmának volt részese, de sohasem mondott le
a kritika különös jogairól.

Aztán előttünk áll egy rekapituláló Bányai is, aki
úgy foglalkozik az általa kiválasztott vajdasági magyar
festőkkel, hogy közben arra irányul, hogy megragadja
művészi életművük egészét, és beszámoljon az opus
általános kontúrjairól. B. Szabó mellett itt különösen
Ács Józsefre kell gondolnunk, aki a vajdasági magyar
képzőművészek afféle védnöke volt, és akiről Bányai
azt állapítja meg, hogy voltaképpen a „létezés
foglya”. Ahogy mondtam, azonosítható egy alkalom -
adtán jelentékennyé váló egzisztencialista árnyalat
a Bányai-féle elemzésekben: gyakran él ugyanis
egzisztencialista fogalmakkal, talán még erőtelje-
sebben, mint irodalmi fejtegetéseiben.
Külön fejezetet nyithatnánk annak kapcsán, hogy
Bányai számára a képzőművészet esztétikuma
milyen dialogikus kapcsolatba lép az irodalmi jelen-
tésalkotással. Sokfajta nyomot azonosíthatunk,
az összefüggések kiterjednek a legkülönfélébb
dimenziókig. Valamifajta vezérfonál a Bányai által
egyebütt részletesen elemzett Nemes Nagy Ágnes
egyik itt idézett kijelentése is lehetne, miszerint
a vers közelebb áll a festményhez, mint a próza.

Maurits Ferenc: Portré, fekete, kietlen éggel Maurits Ferenc: Tanulmányfej
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Ez a testvéri viszony a festmény és a vers között
Bányait megerősíti meggyőződéseiben. Sáfrány Imre
fotogramja, amelyet a „szilárd fény” távlatában értel-
mez, Rilke, Nemes Nagy és Babits Mihály vonatkozó
verseinek jelentéskörnyezetében nyer tolmácsolást.
A vers képes felidézni a „sötétkamrán átrepülő
madárt”, aminek kapcsán Bányai egyenesen egy
módszertani programot fogalmaz meg: „csak semmi
kommentár! Nézni, nézni, nézni! Ami látható!” (79.
o). Megszüntetni, leállítani a kommentárt, és csak
a nézés aktusába ruházni az energiát: ezen irányulás
kicsúcsosodása a Bányai által kiemelt „képíró”
Maurits, akinek munkásságában összefutnak a vers
és a kép szálai, pontosabban a „képíró szavak” és
a „festészetet jelentő képírása”. Sőt, mi több, több-
szörösen figyelemre méltó, hogy a Különös effek-
tusok éppen a vers és a  festmény közötti
vérszövetség jegyében fejeződik be: Maurits A költő
halála című festményéről van szó, amely Pilinszky
János halálhíre nyomán jött létre.
Aztán Benes Józsefet illetően felötlik, hogy eljárásainak
irányát az irodalommal való sajátos, Bányai által pre-
tenciózusnak minősített kapcsolata szabja meg. De
még az a tény is lényeges, hogy a vajdasági magyar
képzőművészet kitüntetett válfaja, mármint az illuszt-
ráció is összefüggésben áll az irodalom és a képző-
művészet sokrétű relációival. És ne hagyjuk ki a már
említett B. Szabót sem, aki nem csak képzőművész
volt, hanem irodalomértelmező is, és aki úgy rajzolt,
azaz úgy öntötte formába a kéztartás művészetét,
hogy vonalai megkísérelték követni a szavak moz-
gásrendjét, és úgy, hogy a művész folytonosan a szó
és a vonal konfigurációján munkálkodott.
Bányait amúgy külön vonzotta a metafora problé-
mahelyzete, és az, hogy milyen szerepkörrel bír
a metafora a képzőművészeti esztétika alakulásában.
Figyeljük csak meg: Sáfrány Imre híres virágnosztal-
giáját bemutatva Bányai a metaforát, az aláhullásban
lévő virág metaforikus sűrítettségét, a metaforában
rejlő áttételeket egyenesen a festészet kiútjának
minősíti, amely biztosítja a nélkülözhetetlen szabad
lélegzést. És ha itt a metafora közelségbe kerül
a „bonyolult szabadság” lehetőségterével, akkor

a képíró Mauritsot taglalva Bányai azt mutatja, hogy
a metafora mintegy Maurits képei előtt jár, méghozzá
a művész emlékfixációiban, a családtagok, a gyer-
mekkori események vonatkozásában stabilizálódó
jelentések révén.
Egy fontos könyvvel lettünk tehát gazdagabbak. Ami
bizonyos: a Különös effektusok után nem hivatkoz-
hatunk arra, hogy Bányai János elmélyülő, egzisz-
tenciális esélyeket latolgató képzőművészeti írásai
ismeretlenek számunkra. Egyben látjuk most azt,
ami eleddig szétszórtságban létezett. És közben ne
felejtsük el a tényt: a szerző az idén lenne nyolcvan
éves, ha élne. Aki el is töpreng az általa elemzett
Hangya András kapcsán, hogy mit jelent egyáltalán
az a feltételes módban megfogalmazott mondat,
miszerint „valaki most lenne/lehetne nyolcvan éves”.
Nos, nem egyebet, mint az életrajz post-mortem
történő meghosszabbítását. A Különös effektusok is
ez: egy olyan ember életrajzának a folytatása, aki
hozzájárult a vizuális kultúra értelmezéséhez, és
más módokon is belevéste jeleit, jelentéseit a (vaj-
dasági) magyar kultúra humuszába.

(Bányai János: Különös effektusok. Újvidék, 2019.
Forum Könyvkiadó)
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