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SZOMBATI BÁLINT

f. Tóth Árpád (1950–2014) munkássága

MŰVÉSZETÉNEK IDŐRENDI FELOSZTÁSA, 
NAGYOBB LÉLEGZETŰ MUNKACIKLUSAI

f. Tóth Árpád1 hagyatékában egy szűkre szabott feljegyzést találtam, amely segít eligazodni munkásságá-
nak időrendiségében, legalábbis 1984-gyel bezárólag; addig az esztendőig, ameddig markánsabb csapá-
sokon mozgott. A jegyzék a következő: 

Küldeményművészet, 1975– 
Vizuális költészet, 1966–
Anyag, erő, mozgás grafikák, 1969–1975 
Klorofilprés nyomatok, 1969–1973 
Képregények, 1972–1984
Tao Te King grafikák, 1980–1984– 
Színes frottázsképek, 1981
A-C B-D grafikák, 1982
Splendid Isolation kollázs ciklus, 1983–1984.

Mint látható, f. Tóthnál a különféle gondolati és technikai-kifejezésbeli felvetések folyamatosan átfedik 
egymást, egyáltalán nincs olyan periódusa a munkásságának, amelyben figyelme kizárólag egyetlen prob-
lematikára irányult volna. Rendre több vágányon haladt egyszerre: amikor elfogytak egy adott témára 
irányuló ötletei, akkor azonnal váltott, és ráállt egy másik műfajra. Ezzel a módszerrel mindig frissen 
tudta tartani magában a szellemet; nem ismert megtorpanást, megállást. A hagyományos és az új médiu-
mokat úgyszintén át-átcsúsztatta egymáson, hiszen számára a művészet egésze volt a fontos, nem tudta 
a témaköröket vagy a nyelvi eszközöket egymástól elszigetelten szemlélni. „Nem az a fontos, hogy alka-
lomadtán tollhoz, ecsethez, fényképezőgéphez nyúlok, hanem az, hogy a mondanivaló mögött milyen 

1 [fenyvesi] Tóth Árpád, Balatonfenyves, 1950–2014. Modernista szellemben már nagyon fiatalon képverseket, szöve-

ges-képes kollázsokat alkotott. Kassákot és kollégiumi nevelőtanárát, Csiky Tibort tartotta mesterének. Munkái 

szerepeltek a balatonboglári kápolnatárlatok K-358/72 című 1972-es zsűrizett kiállításán. Az egyik legaktívabb 

magyarországi küldeményművész volt, egyben a kísérleti képregény első hazai úttörője is.

szellemi konstelláció húzódik s a magaménak mondható szabadsággal tudok-e élni”, vallotta. A konkrét 
évszámot nélkülöző küldeményművészet pedig – mint valami pulzáló véredény – szakadatlanul működ-
tette a „szervezetet”, szórva szanaszéjjel úgy a tradicionálisabb, mint a korszerűbb munkákat Európa és 
a nagyvilág számos szegletébe a fenyvesi postafiók igénybevételével. 

A lista azért is fontos a számunkra, mert egyértelműen megnevezi, f. Tóth mely munkasorozatait 
tartotta megkérdőjelezhetetlenül érvénytállónak és minőségfelmutatónak; miről vélte azt, hogy általa 
valami újat és értékeset adott a kor művészetének.

A következőkben kísérletet teszek rá, hogy a felsorolt címszavakon végighaladva megközelítsem és 
áttekintsem f. Tóth Árpád munkásságának általa kijelölt kiszögelléseit, számításba véve természetesen mind-
azokat a nem elhanyagolható témaköröket is, melyeket a fenti időrendi besorolás esetleg nem tartalmaz.

KÉPVERSEK, VIZUÁLIS KÖLTEMÉNYEK

„1966-ban Furák Józseffel és Nemes Ferenccel közösen Levélnapló megalkotásába fogtunk. Három év alatt 
meglehetősen vastag kötetté duzzadt az experimentális irodalmi munkánk. Nem vállaltunk fel semmilyen 
korábbi művészeti elképzelést vagy programot, csupán önmagunkat mint végső ideát”, írja Tóth önélet-
rajzi vallomásában, mintegy kijelölve művészeti indulásának a pillanatát. Bár teljesen hihetően hangzik, 
hogy kezdőként középiskolai társaival egyetemben ő sem vált valamely szűk irányzat vagy doktrína köve-
tőjévé, nehéz elképzelni, hogy ne lettek volna bizonyos példaképei, szellemi támpontjai, ihlető forrásai 
már indulását megelőzően. A Levélnaplót lapozgatva egyértelművé válik, hogy a kassáki képvers lehetett 
az első olyan irodalmi-képzőművészeti modell, amelyben mindhárman meglátták a továbbgondolás távlati 
lehetőségét. Nem férhet hozzá kétség ugyanis, hogy f. Tóthék a költészeti-prózai vonalírásból való kitörés 
lehetőségét keresték a közös munkában. Nehéz elképzelni, hogy a tizenhat éves (!) fiataloknak – 1966-ot 
írunk – az akkori körülmények lehetővé tették a hozzáférést az ösztönző hatású mérvadó nyugati forrá-
sokhoz. Maradtak tehát a hazai tájékozódási pontoknál. Tekintve, hogy az idő tájt Tamkó Sirató Károly 
dimenzionista elveit is csak néhány bennfentes ismerhette, Kassák munkássága viszont már úgy-ahogy 
hozzáférhető volt, egyedül az ő avantgárd műveihez fordulhattak útmutatóként. A kassáki képvers ekkor 
már kezdte reneszánszát élni az új nemzedék berkeiben, s ezt a pozitív folyamatot a mester 1967-ben 
bekövetkezett halála még inkább serkentette. A hatvanas évek második felében meglehetősen sok ifjú 
alkotó tűzte zászlajára Kassák aktivista hitvallását, attól eltekintve, hogy teljes fokú elismeréséről még 
korai lett volna beszélni. Idővel pedig a kísérleti költészet nemzetközi vívmányairól tudósító információk 
is beszivárogtak a magyar közeg arra érzékeny sejtjeibe.

A Levélnapló létrehozásának mikéntjéről a kézirat lapjai között nem található elirányító adat. Nemes 
Ferenc közlése szerint az érettségi utáni háromszögeléses levelezés eredményeként megszületett egy 
befejezetlen, félbe maradt levélregény, amelynek fragmentumai soha sem álltak össze egységes művé. 
A „napló” jelenlegi, minden bizonnyal hiányos állapotában 52 darab A4-es lapot tartalmaz. Arra vonatko-
zó adat, hogy eredetileg mekkora volt a terjedelme, nem található. Érdekességét többek között az adja, 
hogy meghatározott szakaszokon klasszikus lineáris vonalsorok alkotják, amelyek itt-ott fellazulnak, 
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és a mondatok vagy a szavak szétszóródnak a térben. A szövegrészek ilyképpen kialakított dinamizmusát 
jelentősen fokozzák bizonyos betűk makróméretű kinagyításai. A műveletek célja, hogy a szövegtestből 
kiszakadt, önálló grafikai jelek állapotába helyezzék őket. A gépelés hol fekete, hol pedig piros, sőt ese-
tenként a papírlapok is többszínűek. A szövegfolyam műfaji besorolása sem egyöntetű: a tudományos és 
bölcselkedő stílust lírai beszúrások élénkítik és oldják fel. Találunk benne a zakatoló automatikus írást 
jellemző részeket, de olyanokat is, amelyek a dallamosság szempontjaira épülnek. Egyes részek viszont 
vendégszöveg-„ízűek”. 

Nyelvtechnikai értelemben egy különleges automatikus írásmóddal szembesít bennünket a Levél-
napló. Egyfajta szabad verseléssel, amelynek kibontási lehetőségei egyszerre lehetnek kötöttek és kötetle-
nek. „ne nyúlj ahhoz a valamihez amit küldtem!!!!!!! ami nálad van. vagy csinálj amit akarsz vele az életmű 
produkció nem áll össze bennem csak a gyomrom remeg”, hangzik a programnyilatkozatként is értelmez-
hető instrukció a fegyelmezettség és a fegyelmezetlenség egyidejű satujában. A szó- és írásakció nem ír 

elő kötelezvényeket, merev műfaji és nyelvi szabályokat, hanem a folytatás, a továbblépés egyenértékűsé-
geként megadja a nyelvi matéria feldolgozásának mérhetetlen szabadságát. „Az új tartalmak bevezetése 
új jelek, jelstruktúrák bevezetésével jár”, olvasható a kézirat 5. oldalán. A szerzőhármas tisztában van 
a vállalt feladattal, de nem határozza meg egyik tagjára vonatkozóan sem, hogyan érhető el a cél, a végső 
idea, tudniillik az önmegvalósítás. A nyelvi folyam lazán, intuitív szálakon fonódik egésszé, kerülve a 
kinyilatkoztatás feszes, dogmába hajló stílusmódszereit. 

Annak a bizonyítékaként, hogy a három ifjú eredeti és maradandó elmélkedéseket kívánt a lapokra 
fektetni, álljon itt a következő markáns idézet: „sürget az idő a most megírt gondolat 5 év múlva nem ér 
egy kalap szart se. szórd ki a középszerű gondolataidat a kukába”. Az elméleti vizsgálódások ezenkívül 
kitérnek a közös programnak arra a tételére is, miszerint nem kívántak képviselni semmilyen korább-
ról ismert művészeti elképzelést vagy programot, csupán önmagukat mint végső ideát. Ismét idézem: 
„Dolgozni napi 8 órát és művészkedni (a szó legszimpatikusabb értelmében) huzamosabban 1-2 éven túl 
még az önkielégítés fokán sem lehet. […] Ha akarunk valamit, akkor azt a legnehezebb megközelítés felől, 
tehát a feltételek, a körülmények megteremtésének kiküzdésével lehet, és esetleg közben a folyamatos 
művészkedés. […] Nem hagyom kiirtani magam, se azt, hogy elvesszek a nyolc órákban. Nincsenek sikerü-
lések, nekem magamat, nekünk magunkat kell megvalósítani”. Elmondható, Tóthék eszmélésük igencsak 
korai szakaszában már teljesen tisztában voltak egyrészt az előttük álló egzisztenciális problémákkal 
és lehetséges akadályokkal, másrészt azzal a felismeréssel is, hogy az elkötelezett művészet teljes embert 
követel. Ellenkező esetben marad a ki nem teljesülés, maradnak a félig kifuttatott ötletek és a hiányos 
önmegvalósítás. Magyarán, a beteljesületlen álmok. A későbbi évek és évtizedek f. Tóth esetében nem is 
szóltak másról, mint erről a kemény küzdelemről.

Tóthnak Furákkal és Nemessel volt még egy izgalmas közös munkája, amelynek létrejötte 1967-re és 
1968-ra esik. Különböző grafikai fokozatú címeket és alcímeket ollóztak ki a napi- és a hetisajtóból, majd 
egy groteszk belső logika szerint verssorokba illesztették őket fekete papírlapokon. A szövegkörnyeze-
tükből kiemelt szavak és mondatrészek új jelentésbeli kapcsolódások szerint nyertek rendeltetést: az 
eredetileg pragmatikus küldetést kiteljesítő nyelvi elemek egyrészt a versszerkezet ismert formája mentén 
rendeződtek el, másrészt az újságcikkek eredendő narrációjának felborítása következtében hangsúlyosan 
abszurd tartalmi összefüggésekbe álltak össze. A sorozatban a képvers szabadabb szerkesztési elvét érvé-
nyesítő példák is szép számmal találhatók, ami arra utal, hogy a szerzők ismerték a dadaista költészet 
„kalaptechnikáját”, tudniillik a véletlennek a vers végső megformálásában betöltött meghatározó szerepét. 
Nem kizárható, hogy egyes munkákat maguk is ezzel az elhíresült avantgárd eljárással alkottak meg, 
belelapátolva a nyersanyagot egy közös tartályba, majd jól megrázva véletlenszerűen emelték vissza az ösz-
szekevert sajtószövegeket. A legkülönbözőbb szövegkörnyezetből kiemelt és nem egyszer banális jelen-
tésű nyelvi foszlányok a játékos logika rendezési elvének szellemében kötődtek, kapcsolódtak össze, 
s a legváratlanabb, legabszurdabb tartalmi fordulatokat vetették fel, rámutatva a hétköznapi életben 
kitapintható abszurditásra.

f. Tóthnak a ’70-es évek elején keletkezett egyéni munkái a potenciálisan európai kaliberű moder-
nista költő-képzőművész arcélét vetítik ki. A képverskísérletek mellett már 1969-től folyamatosan és 
egyidejűleg jelen van munkásságában a grafika, a frottázs, a rajz és a festmény klasszikus médiuma, 
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elő kötelezvényeket, merev műfaji és nyelvi szabályokat, hanem a folytatás, a továbblépés egyenértékűsé-
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külön mechanizmusként pedig a küldeményművészet, amely a munkák kiszórását teszi lehetővé. A képző-
művészeti attitűd széles horizontjának a kiaknázása érhető tetten az írott nyelvvel építkező műveiben 
is. A valamikori Levélnapló nyelvtechnikája az évek múltával új mozzanatokkal egészül ki, gazdagítva 
a kínálkozó poétikai lehetőségeket. Ennek értelmében írógépes tipográfiai verset, szöveges fotóinterven-
ciót, talált költészeti tárgyat, lettraset szabványbetűkkel készült konkrét költeményt, számverset, nyelvi 
permutálást és kollázst egyaránt találhatunk számbelileg sem lebecsülendő opusában. 

KOLLÁZSOK, MONTÁZSOK ÉS KÉPREGÉNYEK

A kontextusukból eltulajdonított betűknek, szavaknak és mondatoknak f. Tóth a ’80-as években kiművelt 
kollázsaiban és montázsaiban úgyszintén konstrukciós jelentőséget tulajdonított, szimbiózisba állítva 
őket a képes magazinokból elszármaztatott látványos képekkel. 

A kollázs – múlt század eleji hódítása óta – ma is az egyik legnépszerűbb képzőművészeti kifejezés-
mód. Népszerűségét nagyrészt annak köszönheti, hogy töretlenül megőrizte száz évvel ezelőtti dinami-
káját, továbbá széleskörűen alkalmazható a műfajok és a művészetek tág spektrumában. Jelenleg is 
ugyanolyan friss, mint a dadaisták és a szürrealisták idején volt, nyelvezete pedig minden eddiginél is gaz-
dagabb, hiszen a fotográfia népművészetté avanzsálása mérhetetlen mennyiségű „nyersanyagot” termel 
alá. A ’60-as évek végén és a ’70-es évek elején fellépő művésznemzedékek, melyeket a modernizmus 
szellemisége állított pályára s melyek nem a hagyományos festészetet és szobrászatot tartották elsősorban 
becsben – ellenkezőleg, inkább lázadtak ellenük –, különös szenvedéllyel és szeretettel fordultak a két 
rokon nyelvtechnika, a kollázs és a montázs felé. A műtárgyak anyagiságát minőségileg megkérdőjelező 
konceptuális alkotók a papír alapú kifejezőeszközökre esküdtek fel, úgymint a fotóra, a szöveges meg-
nyilatkozásokra, továbbá a kollázs- és montázstechnikával készült munkákra, amelyek természetükből 
adódóan könnyen, akár postailag is szállíthatók, terjeszthetők voltak. Másrészt mérhetetlenül olcsóbb 
– hírlapárus standokon kapható – nyersanyagot feltételeztek, nem úgy, mint azok a technikák, melyeknek 
működtetéséhez olajfestékre, vászonra, grafikai présre, fémre vagy kőre volt szükség. A kollázskészítés 
munkaterepe lehetett akár a konyhaasztal is, nem kellettek hozzá műtermi körülmények.

fenyvesi Tóth Árpád nyitott természete és kísérletező mentalitása minden fenntartást nélkülözve 
emelte be alkotói gyakorlatába a képi-szöveges összeillesztés szintetikus nyelvezetének eszköztárát. Az 
eklektikus, különböző tartalmú és ikonográfiájú mozaikos szerkesztés elvét olyannyira megkedvelte, 
hogy évtizedeken át külön programot épített rá, amely műfajilag felölelte a küldeményművészeti produk-
cióhoz tartozó képeslapokat és leporellókat, a Pompás elszigetelődés című önmeghatározó sorozat ’80-as 
évekbeli darabjait, majd képregényeit, színes képmontázsait, sőt még a vizuális költeményeit is. Nem 
a dadaista rombolás szellemében alkotott a felsorolt műfajokban, ellenkezőleg, inkább a konstruktivista 
szerkesztés fegyelmezettségét próbálta érvényesíteni; azt az ésszerűbb nyelvi felfogást, amely ott mun-
kált tanárának, Csiky Tibornak a szobrászati-plasztikai műveiben, s amely emellett felidézte a kassáki 
képarchitektúra belső fegyelmezettségét. Gyakorlatilag is alátámasztva f. Tóth ifjúkori vallomását, mely 
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szerint Csiky mellett a magyar avantgárd atyját, Kassák Lajost tartotta mesterének. Kassák halála 1967-ben 
következett be, f. Tóth első képversei pedig pont abban az esztendőben jöttek létre.

Egyik korai alkotói kísérleti terepévé ugyanis a képverset, illetve a vizuális költészetet tette meg. Két 
szakköri társával, Furák Józseffel és Nemes Ferenccel együttműködve már tizenhét évesen jelentős 
képversciklust hozott létre oly módon, hogy a napi sajtótermékekből erősebb karakterű címeket vágott 

ki, és azokat a hagyományos versírás szabályai szerint versekké szervezte. A munkák alapjaként fekete 
papírt használt, amely jól ellenpontozta a világos árnyalatú újságpapírcsíkokat. Az eredeti szövegkörnye-
zetből kiemelt és a sajátos költői logika által egymás alá rendelt újságcímek szürreális tartalmi kapcsoló-
dásokat hoztak létre, elvonatkoztatva és újra szervezve a valóságra történt eredeti utalásokat. A képversek-
ben ilyképpen a sajtó pragmatikus nyelve egy elidegenedett, életidegen és rideg metavalóság látomását 
teremtette meg, ami félreérthetetlen társadalomkritikai szándékról tanúskodott. Ez az ideológiai állás-
pont f. Tóth későbbi munkáiban is tisztán visszatükröződött.

A kivágás és a ragasztás munkamódszerének eme kezdeti próbálkozása immár jelezte, az éppen hogy 
csak lendületet vett ifjú alkotó milyen irányt kívánt szabni a későbbi kibontakozásnak. Az út a képregé-
nyek világába vezetett. Tóth merész lépésre szánta magát, hiszen a ’70-es évek elején a műfaj ugyancsak 
gyerekcipőben járt Magyarországon. A hetisajtóban publikált hazai képregények neves írók kötelező házi 
olvasmányként ismert prózai történeteit dolgozták fel a maguk túltengően irodalmi felfogásában, ahol 
a rajznak, a vizuális nyelvnek alig jutott szerep. Az akkori próbálkozásokról utólag megállapítható, hogy 
valójában a műfaj kicsúfolásai voltak. A Nyugaton már nagykorúvá vált kísérleti, illetve művészi képre-
gényt tájainkon csak az ínyencek és a megszállottak ismerték; a kiadók úgy tettek, mintha nem is létezne. 
A műfajról alkotott összkép csak évtizedek múltával állt össze, akkora volt a lemaradás. f. Tóth képre-
gényeit ezért a magyar művészet progresszív áramában elhelyezni cseppet sem könnyű, hiszen helyben 
nem támaszkodhatott előképekre, elődökre, mivel ő maga volt az úttörője az „új képregény” irányzatának. 
Ha most történetesen a ’70-es években járnánk, képregényei elé a „kísérleti” jelző illenék, mert akkori-
ban mindent így minősítettek, ami eltért a megszokottól, ami új volt. Több évtized távlatából azonban 
már nem beszélhetünk kizárólag experimentumról.

f. Tóth 1972-ben alkotta meg első művészi képregényeit, melyeket szívesebben nevezett „sztripeknek”, 
csak hogy elsőre megkülönböztesse saját műfaji törekvéseit az alacsony színvonalú didaktikus képre-
gény kategóriájától. A sorsdöntő impulzusokat jugoszláviai látogatásai alkalmával szerezte, első kézből 
ismerve meg a szabadkai Slavko Matković úgynevezett szignalista sztripjeit. Matković tudniillik egy olyan 
műfaji modellt alkotott meg, amelyben a hangsúly nem az írott nyelvhasználatra került, hanem az 
absztrakt jelek és a szimbólumok széleskörű alkalmazására, összevonására. Képregényei nem története-
ket mondtak el, hanem asszociatív, fantáziadús vizuális utalásokat villantottak fel, szétfeszítve a műfaj 
hagyományos kereteit és a nézőre bízva az értelmezést. Ezeknek a munkáknak a közvetlen hatására 
jöttek létre f. Tóth első olyan kísérletei, melyeknek a nyelvi leleménye a kollázs és a montázs világából 
származott, szinte teljesen száműzve a rajzot. Általában A4 méretben megalkotott fekete-fehér korai kép-
regényei mellett a ’80-as években 50×70 cm méretű színes táblákat is szerkesztett, melyeknek összegző 
kiállítására 1987-ben került sor az Óbudai Pincegalériában. A színes munkákban tökélyre fejlesztette azt 
a különlegesen dinamikus vizuális nyelvet, melynek csíráit a ’70-es évek első felében hívta életre. Az 
apró fotómozaik-képekből kikerekedett táblákhoz a kollázsból és a montázsból vette a nyelvi fortélyokat. 
Nagyon kevés műfaji alapszabályt tartott be. Kizárólag a négyzetes felosztással és a csíkokba szervezett, 
kézzel írott szövegegységekkel tett kivételt. A szabályokra nem is volt szüksége, hiszen Matković képregé-
nyeihez hasonlóan az övéi is alacsony narratív szinten mozogtak. Céljuk nem az elbeszélés, a történetiség, 
hanem a hangulati és az érzéki felütés volt. Gondolatiságuk az absztrakció és a fantázia tartományába 
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gényeit ezért a magyar művészet progresszív áramában elhelyezni cseppet sem könnyű, hiszen helyben 
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ban mindent így minősítettek, ami eltért a megszokottól, ami új volt. Több évtized távlatából azonban 
már nem beszélhetünk kizárólag experimentumról.
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absztrakt jelek és a szimbólumok széleskörű alkalmazására, összevonására. Képregényei nem története-
ket mondtak el, hanem asszociatív, fantáziadús vizuális utalásokat villantottak fel, szétfeszítve a műfaj 
hagyományos kereteit és a nézőre bízva az értelmezést. Ezeknek a munkáknak a közvetlen hatására 
jöttek létre f. Tóth első olyan kísérletei, melyeknek a nyelvi leleménye a kollázs és a montázs világából 
származott, szinte teljesen száműzve a rajzot. Általában A4 méretben megalkotott fekete-fehér korai kép-
regényei mellett a ’80-as években 50×70 cm méretű színes táblákat is szerkesztett, melyeknek összegző 
kiállítására 1987-ben került sor az Óbudai Pincegalériában. A színes munkákban tökélyre fejlesztette azt 
a különlegesen dinamikus vizuális nyelvet, melynek csíráit a ’70-es évek első felében hívta életre. Az 
apró fotómozaik-képekből kikerekedett táblákhoz a kollázsból és a montázsból vette a nyelvi fortélyokat. 
Nagyon kevés műfaji alapszabályt tartott be. Kizárólag a négyzetes felosztással és a csíkokba szervezett, 
kézzel írott szövegegységekkel tett kivételt. A szabályokra nem is volt szüksége, hiszen Matković képregé-
nyeihez hasonlóan az övéi is alacsony narratív szinten mozogtak. Céljuk nem az elbeszélés, a történetiség, 
hanem a hangulati és az érzéki felütés volt. Gondolatiságuk az absztrakció és a fantázia tartományába 
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vájt járatokat, és a jelek birodalmába vitt el. A jelekből pedig szubjektív úton dekódolható gondolatokat 
lehetett kibontani. A fotóelemekre f. Tóth nem úgy tekintett, mint amelyek konkrét cselekvési folyamato-
kat vagy mozzanatokat adnak át a nézőnek, hanem vonatkozásokként ékelte be őket az angolból és a né-
metből vett szavak, szótöredékek és mondatok alkotta kontextusba. Ezeket nevezte szignáloknak. Erre 
az alkotói folyamatra az jellemző, hogy az agy nem teljesen kész gondolatsort kezd el realizálni – nem „tál-
cán kapja” a jelentést –, így a jelentésegységeket a befogadó a saját felkészültsége, tapasztalata alapján 
vonhatja ki az alkotásból, ráhagyatkozva saját asszociatív képességére. A képnégyzetek közötti kapcsolat 
– eltérően a hagyományos képregénytől – nem lineáris, hanem dimenziós, térben kiteljesedő, vagyis bár-
hol ráköthető a képtábla többi szegmensére. A néző szeme nem a vonalban mozog, hanem mintegy „ugrál-
va” teremti meg a képnégyzetek közötti összefüggéseket. Mindemellett fontos tulajdonságuk az is, hogy 
általában önálló képi egységként, a kontextuson kívül is megállják a helyüket. 

f. Tóth képregény-korszaka 1984-ig tartott, melynek lezártával elindította Pompás elszigetelődés című 
– részben önéletrajzi – montázssorozatát, amelyre egyértelműen az orwelli életérzés visszatükröződése-
ként, egyéni értelmezéseként lehet tekinteni. Javarészt fekete-fehér A4-es lapjai az elembertelenedett 
társadalom vészjósló hangulatát és depresszív életérzését árasztják magukból, emellett felfoghatók a kö-
zösségtől elszigetelődött egyén egzisztenciális aggodalmaihoz fűződő vallomásoknak is. A lapokból áradó 
drámai szürkeséget ellensúlyozandó úgyszintén a ’80-as évek elején fogott hozzá egy színes montázs-
ciklushoz, amelyből száműzte az ideológiai utalásokat, visszavezetve a nyelvet a vizuális költészet – avagy 
a plakátköltészet – nyelvközpontú, önreflexív tartományába, a „tiszta” művészet térközeibe. Ezek a válto-
zások híven jelezték f. Tóth intellektuális érdeklődésének és lelki állapotának a rezgéseit, kilendüléseit.

Képregényei és Pompás elszigetelődés című lapjai által f. Tóth sikerrel művelt ki egy mindenkor fel-
ismerhető, egyéni erjesztésű nyelv- és stílusformázó eljárást, amely által – ma már nem kétséges – felzár-
kózott a hasonló törekvéseket képviselő kiemelkedő európai alkotók mezőnyébe. A Pompás elszigetelődés 
két dologról szól: az egyén és a legtágabb emberi közösség megpróbáltatásairól, szorongásairól, aggodal-
mairól. És a két dolog valahol nagyon is összeér. Tartalmi magvukat a konkrét életkörülmények és az 
egzisztenciális gondok gyűrűzik át, mindenekfelett abból a rádöbbenésből merítve ihletet, hogy a vidéki, 
falusi szellemi élet szintjén elkallódnak nemcsak a valódi tehetségek, hanem az igazi ötletek is. 

A pezsgő ifjúkori budapesti tanulókorszakot a munkafeladatokkal ellátott székesfehérvári és nagyka-
nizsai évek, valamint a nyíregyházi katonáskodás váltották fel. f. Tóth belekerült az életvitel „szokásos” 
kereteibe, melynek következtében némileg fellazultak azok a közvetlen emberi kapcsolatok és barátságok, 
amelyek oly meghatározóan fontosak voltak a kezdetek kezdetén. A volt diáktársaival ápolt együttmű-
ködés még évtizedekig töretlennek bizonyult ugyan, el-eljárt a nevével is fémjelzett belföldi és egyéni 
kiállításmegnyitókra, valamint délvidéki barátaihoz Jugoszláviába, ám a fenyvesi eseménytelen, ingersze-
gény környezet lassacskán kikezdte az intellektusát. Esetében is érvényesült az igazság, hogy ha valaki 
távol van az események magjától, előbb-utóbb kikopik a gondolkodásból, megfeledkeznek róla. A köz-
vetlen fizikai kapcsolatot semmilyen másik nem tudja pótolni, helyettesíteni. Ha valaki időnként nem 
mutatja meg magát, kíméletlenül kiesik a jelenből. Hiába a már megszerzett érdemek, a valaha vágányra 
állított barátságok, a művészi pálya ígéretes indulása, a postai küldeménycsere hatékonysága, előbb-utóbb 
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BALÁZS KATA

Hajnal János műtermében

Giovanni Hajnal (azaz Hajnal János, aki 1958-tól, az 
állampolgárság megszerzésétől olasz néven szignálta 
műveit) a magyarországi murális művészet ígérete 
volt. Imre Gábor mellett a mintázás, Révész Imre mel-
lett a rajz és festészet alapjait Kecskeméten sajátítot-
ta el, első kiállítását is a felnövekvésének színhelyét 
jelentő alföldi városban rendezte, majd a Képzőművé-
szeti Főiskolán Aba-Novák Vilmos és Szőnyi István 
volt a mestere. Aba-Novák mellett dolgozott, többek 
között ő készítette el – Aba-Novák halála után – a 
pannonhalmi Szent István-kápolna falképkartonjait. 
1942-ben néhány társával elkészítette Tiszaújfalu 
(Tiszaalpár) bencés templomának freskóját. 1945-ben 
Budapesten Ferenczy Bénivel állított ki, a tárlatról 
Kassák írt kritikát. Tizennyolc évesen gyalogosan 
jutott el Olaszországba, tanult Németországban és 
Svédországban is. A II. világháború szörnyűségeit Magyarországon élte végig, felesége és családja révén 
közvetlen fenyegetettségben, majd 1948-ban végleg Olaszországba távozott. 97 évesen, az olaszországi 
magyar közösségben töltött ötvenkét év után, 2010-ben hunyt el Rómában.

*

Hajnal műveiből 2014 májusában a Római Magyar Akadémia rendezett kiállítást. A tárlat (amelyet a művész 
lányának és vejének – a hagyaték őrzőinek – segítségével az akadémia állandó kurátora, Németh Pál és 
ennek a rövid szövegnek a szerzője rendezett) célja az volt, hogy a magyar közönséget megismertesse 
Hajnal műveivel, valamint az olasz közönséget segítse az alkotóról való tudása elmélyítésében és kiter-
jesztésében. A kiállítás, amelyhez kétnyelvű katalógus is készült, remélhetőleg előkészíti egy nagyobb 
szabású magyarországi bemutató létrejöttét, amely összesíti majd a művésszel kapcsolatos olasz és magyar 

elkövetkezik az a pillanat, amikor a régi töltetek kimerülnek, a Balaton-parti léthelyzetben pedig nem vár 
semmi, csak a magány, a befelé fordulás.

f. Tóth nyilvános szereplése 1973-ban törte át a honi kereteket, miután részt vett különféle nemzet-
közi – főként küldeményművészeti – kiállításokon, idővel azonban az úgynevezett peremművészetnek, 
a szubkultúrának is a legszélére került. Bár az értékdiktáló művészkörökön kívül, a posztmodern kor amúgy 
is beszűkülő köreiben fontos kísérletek kerültek ki a műhelyéből, a felvetett ötletek és elképzelések teljes 
mérvű kiérlelésére már nem adódott igazán lehetősége. Olyan helyzetben találta magát, amelyben az egyén 
arra kényszerül, hogy saját énjével vívjon harcot, önmagával szálljon párbeszédbe és vitába, hogy tisz-
tázza belső alkotói dilemmáit.  

A sorscsapásként átélt beszűkülés érzése f. Tóthnál a ’80-as évek elején jelentkezett, összeérve a kor-
szak általánosan is rossznak mondható hangulatával, amely az orwelli 1984-es esztendőt megelőző és 
követő években tetőzött. A vélt vagy valós negatív erők hatásaként kicsapódó borús közhangulat a poszt-
modern paradigma izmosodásával még kifejezettebbé vált: a művészetben egy fajta nemzeti bezárkózást, 
elkülönülést eredményezett, visszaszorítva az előző korszak nemzetköziségének, együvé tartozásának az 
eszméjét. Az ideológiai megrázkódtatások nyomán háttérbe szorult a ’60-as és a ’70-es évek ideaművészete, 
hogy helyet adjon a feltámadt különféle festészeti tendenciáknak, mint amilyen az olasz transzavantgárd, 
a német Heftige Malerei, a francia új vadak, az amerikai pattern painting stb. Számos alkotó – közöttük 
f. Tóth Árpád – válaszút elé került: vagy alkalmazkodik az új trendhez, vagy pedig kitart eredeti elvei mel-
lett, megkockáztatva, hogy kiesik a figyelem látóköréből. Esetleg több vágányon próbál továbbmenni, belső 
kompromisszumot kötve a hagyományos és a kortárs művészetfelfogás között. f. Tóthnak, aki a kezdetek-
től művelte a grafika, a rajz és a festészet műfaji leágazásait, ez nem okozott különösebb fejfájást. Így, 
a Pompás elszigetelődés című szintetikus ciklus kidolgozásával egyidejűleg grafikákat, frottázsokat és 
festményeket is készített.

A „világfájdalom” azonban nagyon is érzékelhetően ott ült f. Tóth valamennyi korabeli munkáján, mű-
fajtól és technikától függetlenül. A pompás elszigetelődés öniróniával áthatott terminusa találóan adta 
vissza a művész egyre megrögzültebb életérzését. A kollázstechnikát érvényesítő alkotások az egyén 
hősi küzdelmére reflektálnak, s az emberi intellektusban tartalékolt humánus érzéseket szembesítik a kül-
világ gépiesített, technologizált életvitelének dologi tulajdonságaival. A munkákat lapozgatva az örökös 
kétkedés és elbizonytalanodás diagnosztikája fogalmazódik meg bennünk. A fokozódó elszigetelődés és 
a viszonylagos visszhangtalanság ölelésében munkálkodó művész emberfeletti odüsszeuszi bolyongásra 
kényszerült, amely végül is tragikus kifejletet hozott a számára.
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