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A művészet évezredeken át a jó és igaz jellem 
érzékletes ábrázolására törekedett, s a háborúkban 
a hősiességet, a bátorságot, az önfeláldozást, vagy 
az értelmes és hasznos stratégiai-taktikai elgondo-
lásokat, illetve az emberfeletti akaraterő megannyi 
megnyilvánulását csodálta. Esetleg éppen fordítva, 
a gyávaságot, az árulást, a haszonlesést, az ostoba 
vakmerőséget és hasonló jellemhibákat állította pel-
lengérre sok irodalmi és képzőművészeti alkotásban. 
Mindez egy zárt értékrenden alapult, amely egyrészt 
valláserkölcsi, másrészt arisztokrata és/vagy polgári 
utilitarista eszmék ötvözete volt. A rend, a fegyelem, 
a mértékletesség, a kötelességtudat, vagy ahogyan az 
erényes emberi magatartást már Arisztotelész elne-
vezte: a derekasság volt a cél és a norma. Békeidőben 
készülni kellett a háborúra, vagyis az erényes maga-
tartás gyakorlásával erősítették a testet és szellemet, 
hogy azután a csatákban derekasan helyt állhassanak. 
Az élet háborúk sorozatából állt, vagy az arra való 
felkészülésből, így az erények gyakorlása soha abba 
nem maradhatott.8 Az erőpróbák veszteseit is pozití-
van értékelték, azt mondták, hogy önfeláldozó életet 
éltek és bátran haltak meg. Vagyis a háború nem 
volt valami eredendően rossz dolog, hanem az élet 
velejárója, sőt, nemegyszer úgy gondoltak rá, mint 
a civilizáció továbbfejlődését előmozdító szükséges 
eseményre. A modern időkben megváltozott a hábo-
rúk éthosza. Lehetséges, hogy az elsőnek nevezett 
világháború volt egyben az utolsó olyan csatározás, 
amelyet még derekas emberek vívtak, vagy legalábbis 
sok katona, a hátország népe, és a hadifestők zöme is 
nyilván úgy gondolta, hogy derekas küzdelem zajlik. 
Mednyánszkyval kapcsolatban szokták megjegyezni, 
hogy kezdetben még romantikus elképzelései voltak 
a háborúról, azért is jelentkezett önként hadifestőnek 
– pedig már elmúlt a hatvankét éves –, de az ember-
telen körülmények, az abszurd parancsok9 és az esz-

8   Az európai keresztény felfogással szemben az Iszlám tanítása 
szerint kétféle háború van, a nagy-háború és a kis-háború; a na-
gyot az ember egy életen át önmagában vívja a gonosz erők ellen, 
a kis-háború pedig a nagy-háború folytatása kívül, az embert kö-
rülvevő világban, mert a ránk törő gonoszt ott is kötelességünk 
legyőzni. Ez a felfogás a háborút szükségesnek tartja, a sikeres 
harcot dicsőségesnek mondja.
9  Egyszer a katonák tábortűznél szárítgatták átázott, papírtalpú 
bakancsukat, ami a melegtől és a gyors száradástól összezsugoro-
dott és középen széthasadt. Mikor a parancsnok ezt látta, meg-
fenyegette őket, hogy aki legközelebb tűznél meri szárítani vizes 
bakancsát, azt kikötteti. 

telen rombolás10 látványa hamarosan kiábrándulttá 
tette. A központi hatalmaknál a háború glorifikálá-
sának parancsa ideológiai szűrőként működött – míg 
a túloldalon, az antant művészetpolitikája az ellenség 
becsmérlésére épült, a „boche”-ok kegyetlenkedései-
nek bemutatásával és állandó hangoztatásával tartot-
ták ébren a háborús pszichózist. Kétféle látásmód, 
kétféle gondolkodásmód csapott össze, s ez a művé-
szet további fejlődésére is nagy hatással volt. Nem 
csak az intim szférában, de társadalmi viszonyok-
ban, és a művészeti életben is mind erőszakosabban 
jelentkeztek egymásnak ellentmondó tendenciák: 
az építés és a rombolás (konstrukció és dekonstruk-
ció), a dada mindent elutasító törekvése, a tudatos 
alkotással szemben a tudatalatti kivetítése (az egyre 
vadabb figuratív expresszionizmus), vagy a szürre-
alisták automatikus írása-festése. Magyarországon 
ugyanakkor az avantgárd térhódítása mellett fölerő-
södött egy nemzeti érzelmű, immár nem annyira 
romantikus, mint inkább a reális ábrázolást előtérbe 
helyező művészet. És ez a népi-nemzeti irányvonal, 
mely 1945-ig tartott, ugyanúgy az első világháború 
eredménye, a háború (Zádor kifejezésével szólva) 
művészi megnyilvánulása volt, mint a csatatereken 
rajzolt-festett képeknek legalábbis egy része – ha a 
dokumentarista illusztrátorok képeit nem soroljuk a 
művészi ábrázolások közé. 

Abban tehát igaza lett Lykának, hogy nem csak 
a tűzvonalban bóklászó művészek munkái, de a 
háború utáni nemzedék szinte minden törekvése 
valahogy szervesen összefüggött a nagy kataklizmá-
val. Miként az említett cikkben olvasható jóslata is 
valóra vált, bár ő még némi fenntartással közölte azt, 
de a történések később bőségesen igazolták prognó-
zisát, miszerint: „Várható egy stilizáló, a nagy kompo-
zíciót hangsúlyozó festészet és szobrászat föllendülése, 
egy művészeté, amely a rendet, a szervezettséget írta 
zászlajára s így talán meg fog egyezni a közhangulattal, 
amely a mindent feldúló háború után a szervezkedést és 
a rendet fogja szomjazni.”.

10  Éppen az esztelen rombolás, a gátlástalan erkölcstelenség 
késztetett sok nyugat-európai művészt új utak keresésére, példá-
ul hasonló okok miatt jött létre a dadaizmusnak nevezett művé-
szeti mozgalom.

1914-ben és a következő években a fotótechnika 
még gyermekcipőben járt: a haditudósítók, harctéri 
rajzolók jó része – köztük kiváló festőművészek – 
rajzirónnal a kezében járta a harcmezőt, figyelte s 
rögzítette a katonák életét. Közéjük tartozott például 
Mednyánszky László, Vaszary János. Többnyire 
az úgynevezett Haditudósító Parancsnokságon 
jelentkeztek, ki bevonulásra kötelezett katonaként, 
ki – eleinte szinte csodaváró – háborús jelenetek 
megörökítésére vágyó képzőművészként. 
Szempontjaik között szerepelt a polgári világgal 
szembeni, kemény, erős behatásokat remélő alkotói 
várakozás.

Az osztrák-magyar hadvezérek, de a haditudósítók 
– így a képzőművészek – tudattalan elvárása is 

egy kissé az 1848-49-es harcok nyomán élt. Volt, 
aki gyönyörű lovasrohamokat várt, egyáltalán, a 
monarchia hadseregének győzelmét. S a valóság 
mennyire más képet festett…! Így rajzoltak-festettek 
egyre inkább másféle képet a fronton látottakról, de 
leginkább rajzoltak. Voltak, akik az idillinek tűnő 
tábori életet inkább, mint a rohamokat, a gépies 
gyilkolás világát. Hiszen ez volt az, amit a hadvezetés 
és a sajtó is elvárt. 

Persze, a témaválasztás végül is művészi kérdés: azt 
adják-e, amit elvárnak tőlük, vagy azt, amit látnak… 

Kövér Gyula is a behívott művészek közé tartozott. 
A magyarörmény fiatalember a Miskolci 10. 
Gyalogezred katonájaként vonult ki a keleti frontra, 
az Osztrák-Magyar Haditudósító Főhadiszállás 

Benedek Katalin

Kövér Gyula frontrajzai
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(a Kriegspressehauptquartier) Kunstgruppe nevű 
részlegének tagjaként. 

Már ismert festőművész volt, az első komoly 
kiállítása Münchenben zajlott 1906-ban, majd 
következett Budapesten 1909-ben és 1911-ben. 

Az I. világháborúban, a „Nagy Háborúban” – 
természetesen sok magyarörmény vett részt, így 
például az a Bányai Elemér, akit részben Ady 
Endre verse után az irodalom iránt érdeklődők 
ma is többnyire újságírói álnevén, Zubolyként 
ismernek. Zuboly egyébként az Uzsoki-szorosban 
halt hősi halált 1915-ben, a Budapesti Újságírók 
Egyesülete hamvait hazahozatta és a Kerepesi 
temetőben helyezte el. Az erdélyi magyarörmények 
egyébként nemzetiségi számarányukat meghaladó 
mértékben vettek részt a háborúban (Bogdánok, 
Csíkyak, Dájbukátok, Dávidok, Esztegárok, Fejérek, 
Gajzágók, Kabdebók, Merzák, Voithok, Wertánok, 
Zakariások, stb). 

Kövér Gyula a Miskolci 10-es Gyalogezred 
kötelékébe tartozott. Ez a gyalogezred a Przemyśl-
ben és körülötte zajló rohamok és ellentámadások 
tüzében élt több mint két éven keresztül. Az erődben 
jelent meg az első, úgynevezett tábori újság: ez 
mindenekelőtt a katonáknak szólt és az ellenfél 
propagandáját ellensúlyozni volt hivatott. 

A 10-es honvéd című ezredújság a következő 
rovatokkal jelentkezett minden hónap 1-jén és 
l7-én: a heti tárca szerepét betöltő rovatban a 
szerkesztő tréfásan számolt be az eseményekről; az 
ezred történetéből vett epizódokról, de különféle 
rovatok is színesítették a lapot. 

A „10-es honvéd” első száma 1917. július 15-én 
jelent meg. Kövér Gyula festőművész az újság 
illusztrátora volt, ceruzarajzzal, karikatúrákon 
örökítette meg például az ezred jellegzetes és híres 
alakjait. (Ilyen jellegű rajzai egyébként napvilágot 
láttak a „Kacagólapok a komoly időkből” című 
karikatúra-gyűjteményben, 1915-16.) 

Kövér Gyula legsikeresebb darabjai női aktok, 
ezért őt többnyire a női báj festőjeként tartjuk 
számon. Sok díjban és elismerésben részesült, köztük 
Ferenc József-díjat kapott 1914-ben, a Nemzeti 
Szalon ezüstérmét 1931-ben, Balló-díjat 1933-ban 
és 1935-ben. 

Ám létezik egy másik művész is, aki fiatalemberként 
a háborúba ment. Nemhiába tanult Münchenben 
rézkarcolást. Ez a fajta részletgazdagság, apró 
kézrezdülések ceruzarajzainak technikai és szellemi 
segítője. Harctéri rajzai hiteles (topográfiailag 
is) és reális tudósítások. Hiteles tudósítások egy 
véres háború hétköznapjairól. A nyomorúságos 

ebédosztásról, a jobbára széldeszkákból összetákolt 
fedezékekről, állásokról. A katonák fáradtságáról, 
fásultságáról, vagy éppen elszántságáról. Nem 
látványt tár elénk, hanem a háború világát, annak 
egyik vetületét mutatja meg. Érzékeny vonalai 
kerülik az ábrázolás témájához, tárgyához fűződő 
érzelmi viszonyulását. Szinte egy egész század mozog 
papirosán, amint a rohamjárőrök elfoglalják a 
Magyaros hegyhátat. 

És a női aktokkal szemben ezek a frontrajzok 
valóban művészi igényű alkotások. 

„Készül az ebéd – Úz-völgy 1917. VI. 19.”

„Az 1.zlj. orvosfőnökének fedezéke a Magyaroson 1917.VII.15.” 

„Romok a Zlota-Lipa 
partján – 
Zawalóv.

1916.VI.15”
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