
BARTA LAJOS

Kiállításunk nem kizárólag művészettörténeti szempontból vizsgálja Barta Lajos pályáját, hanem a hideg
háború történeti–politikai kontextusában mutatja be a művész lehetséges túlélési stratégiáit: az auto
nómia megtartásának igényét, a kultúrpolitika szempontjainak való megfelelés nyomasztó kényszerét,  
a belső, majd a külföldi emigráció és az idegen közegbe való integráció összes stációját. 

A fiatal korától kezdve európai horizonton tájékozódó szobrász, Barta Lajos (1899–1986) csak az 1940es 
évek második felében talált rá saját művészi útjára, érett, absztrakt stílusára. Ekkor már közel ötvenéves 
volt, túlélte a munkaszolgálatot, a holokausztot, a második világháborút. 194548 között az Európai Iskola 
művészcsoport tagjaként élettársával, Rozsda Endrével csak igen rövid ideig élvezhették a szabadság 
légkörét. Ekkor a pályatársak és a közönség élénk figyelmétől kísérve fedezte fel szobrászként és rajzoló
ként is az absztrakcióban rejlő változatos lehetőségeket. Azokat a művészi élményeket dolgozta fel, ame
lyeket az 1943ig tartó párizsi tartózkodása alatt első kézből gyűjtött, a szürrealizmussal és az absztrakt, 
konstruktív törekvésekkel való találkozást. 1949re Barta rátalált érett, egyéni művészi hangjára, dinami
kus, organikusan egymásba szövődő formák, életigenlő kisugárzás váltak formanyelvének ismertetőjegye
ivé. Plasztikái egyetlen pontból törnek a magasba, az első pillantásra instabil hatást keltő kompozíciók 
a harmonikus súlyelosztással teremtenek egyensúlyt. 1949re, éppen mire Barta rátalált saját hangjára, 
az absztrakció Magyarországon a szocialista realizmus térnyerésével párhuzamosan kiszorult a hivatalos 
művészeti színtérről. Ahhoz, hogy létfenntartását biztosíthassa, beállt a hivatalos művészek sorába, szo
cialista realista stílusú köztéri szobrokat készített állami megrendelésekre, otthonában pedig belső emig
rációba vonulva folytatta saját útját, absztrakt szoborterveket, formakísérleteket rajzolt. Az 1956os for
radalom utáni konszolidáció idején az absztrakt művészet megjelenhetett alkalomszerűen, a nyilvánosság 
tereiben ugyanakkor még sokáig nemkívánatosnak minősült. Barta elszántan újrakezdte szabad szobrászi 
tevékenységét, mintha pótolni szerette volna a Rákosi korszakban elvesztegetett időt. Az 1965ig tartó 
időszak egyre növekvő formai sokszínűségével legkiemelkedőbb alkotói periódusa. Művészi kiteljesedésre 
Magyarországon azonban a hatvanas években sem volt lehetősége, ezért 1965ben Németországba em
igrált. Élete utolsó húsz évében – amely az érett stílusban alkotó évek számát tekintve a művész aktív idő
szakának mintegy fele – a szabadság légkörében alkothatott. Absztrakt elképzelései nagyméretű köztéri 
szobrokként ölthettek formát Németországban. 

Barta Lajos kiállítása folytatása annak az ötödik éve tartó kutatómunkának, melynek során a Kiscelli  
Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményében őrzött anyagokból kiindulva egyes tárgyakon vagy műcso
portokon, azokhoz kötődő történeteken keresztül a hatalom és művészet bonyolult viszonyának kérdését 
elemezzük és mutatjuk be.

A kiállítás és a kétnyelvű katalógus a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, a kölni MartinLantzsch 
NötzelStiftung és a GoetheInstitut Budapest együttműködéseként valósul meg.
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SZEMELVÉNYEK

A Barta Lajos. Túlélési stratégiák című kiállításhoz magyar és német nyelvű katalógust publikálunk.  
A kiadvány – a kiállítás koncepcióját tükrözve – nem törekszik az életmű teljességének a bemutatására, 
hanem a címben foglalt fókusszal válogat.

Ulrich Winkler a katalógusban megjelent tanulmányából úgy válogattuk, hogy érzékletes betekintést 
nyújtsanak Barta Lajos életútjába, a döntési helyzetekbe, amelyekbe belekényszerült, valamint szakmai 
és egzisztenciális túlélési stratégiáiba.

ÖNTUDATRA ÉBREDÉS A STIGMA JEGYÉBEN
Már a korai budapesti évek komoly próbatételek elé állították Barta Lajost. Két dolog eb
ben az időszakban világossá vált számára: a tény, hogy homoszexuális, és hogy elkötele
zett a művészet iránt, s ezeket környezetének is jelezte. Már tízévesen kijelentette, hogy 
művész akar lenni. Így hát uralkodó természetű édesanyja, akinek autoritását Barta ek
kor még nem kérdőjelezte meg, egyszerre két problémával szembesült, és határozottan 
cselekedett. Különféle orvosokhoz küldte el fiát, hogy „kigyógyítsák” bátyját, Istvánt pe
dig arra kérte, hogy „átszoktatás végett vigye el a kisöccsét valami jobb bordélyba.”. Fia 
pálya választását ugyanakkor támogatta, így került a fiú tizenöt évesen az Iparrajziskolá
ba, ahol megkezdhette művészeti tanulmányait. Mindezek felvállalásával Barta két nagy 
horderejű, életre szóló döntést hozott meg már igen fiatalon, ami önmagában különleges 
társadalmi státust jelölt ki számára. Alacsony termete pedig további, szó szerint szembe
tűnő stigmával súlyosbította az előbbieket: Barta magassága mindössze 149 cm volt, amit 
tudomásunk szerint a növekedési hormon zavara okozhatott.

MENEKÜLNI ÉS ÉLETBEN MARADNI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
1938ban az első zsidótörvény tovább nehezítette a magyarországi zsidók helyzetét, ami 
arra késztette Bartát és Rozsda Endrét, hogy még abban az évben Párizsba menjenek. Itt 
1942 tavaszán jóhiszeműen eleget tettek a felhívásnak: zsidóként regisztráltatták magu
kat. Barta nem sokkal később, úgyszólván az utolsó pillanatban szökött meg a megsem
misítő táborba induló egyik transzportból. Onnantól kezdve úgy érezték, folyamatosan 
figyelik őket. Gyakran változtatták a lakóhelyüket, végül 1943ban, lényegében nincste
lenül, visszatértek a biztonságosabbnak vélt Budapestre. Itt Barta 1944ben kénytelen 
volt magára tűzni a sárga csillagot, munkaszolgálatra vitték, majd egy razzia során újra 
közvetlen életveszélybe került. Megszökött, és egészen a felszabadulásig bujkált.

MŰVÉSZI ÖNMEGHATÁROZÁS AZ EURÓPAI ISKOLÁN BELÜL
1945ben, közvetlenül a háború vége után Budapesten létrejött az Európai Iskola, amely
nek Barta és Rozsda kezdettől fogva tagjai voltak. Barta ebben az időszakban arra töre
kedett, hogy munkájába beépítse a szürrealizmus és a konstruktivizmus elemeit, és hogy 
ezeken keresztül rátaláljon saját egyéni hangvételére. 

Még 1943ban, közvetlenül hazatérése után, egy vak zongorista koncertje olyan 
mély benyomást tett rá, hogy ott, a nézőtéren ülve megalkotta első nonfiguratív rajzát, így 
egy éles fordulattal megteremtve egyéni művészi stílusának előfeltételeit. Jóval később 
is pontosan emlékezett erre a momentumra: „Egyéni stílusomat 1943-ban találtam meg, 
44 éves koromban. Tizennégy éven át erősen kerestem, és mindig nyugtalan voltam. Csak 
amikor végre absztrakt lettem, leltem úgyszólván »isteni nyugalomra«.”

Barta tehát csak élete közepén, ennek a revelatív élménynek köszönhetően talál
ta meg a kapcsolatot a haladó kortárs művészettel; az Európai Iskola védőernyője alatt 
pedig megkezdte alkotói pályájának második, döntő felét, amelyet az absztrakció uralt.



ALKALMAZKODÁS ÉS KÉTELY A RÁKOSI-KORSZAKBAN
1949 őszén kiáltották ki a Magyar Népköztársaságot, amit éles kultúrpolitikai fordulat 
követett. A művészetet szovjet mintára a politika szolgálatába állították, az absztrakt 
művészeket hiteltelenítették, munkájukat szisztematikusan lehetetlenné tették. A Rákosi 
korban az avantgárd művészetet mint „nem kívánatos formalizmust” diszkreditálták és 
távol tartották a nyilvánosságtól. Barta egzisztenciáját veszély fenyegette. Mint számos 
más művész, ő is kénytelen volt valamiképpen reagálni az új helyzetre. A művészeknek 

„felkínálták” a párt és az állam szolgálatát – és ha nem fogadták el az ajánlatot, kizárták 
őket a nyilvánosságból. Hogy mennyire húsba vágó fordulat ez, Barta számára 1949 őszén 
vált világossá, amikor tudomást szerzett róla, hogy a Sztálinemlékműre kiírt pályázatra 
őt nem hívták meg. Ez a körülmény balsejtelemmel töltötte el: talán máris a nemkívána
tos „formalisták” között tartják számon. Hogy kitörjön a létét veszélyeztető kategóriából, 
amely egyet jelentett a hivatás gyakorlásának korlátozásával, azonnal felhagyott önálló 
szobrászi tevékenységével. Jól tudta azonban, hogy ezen felül nyilvános gesztust is kell 
tennie, ezért öt művészkollégával együtt felszólítás nélkül beadta saját pályamunkáját. 
Így „önként” és nyilvánosan meghajolt a politika és a szocialista realizmus diktátuma előtt. 
Ezzel párhuzamosan Bartának az 1950ben készült rajzai sejtetik, milyen mély lelki  
válságot élt át, miután önmagát mint avantgárd művészt nyilvánosan megtagadta. A vál
tozatos stílusú és ellentmondásos intenciójú rajzok jól szemléltetik, hogy művészi önér
telmezésében hogyan birkózott, küzdött egymással az alávetettség elfogadásának és  
a lázadásnak az érzése. 

HARC AZ ABSZTRAKCIÓÉRT A FORRADALOM UTÁN
Barta évtizedekkel később is pontosan fel tudta idézni, hogyan töltötte el növekvő aggo
dalommal és félelemmel 1957. október 23ának estéje, mert művészkollégája, aki albérlője  
volt a műteremlakásban, nem tért haza. A kolléga nyilvánvalóan politikailag óvatlanul 
nyilatkozott, ezért késő éjszakáig fogva tartották és kihallgatták. Barta úgy próbálta le
győzni a félelmét, hogy rajzolni kezdett. Ezen az éjszakán három rajz keletkezett, a lapok 
hátulján ugyanaz a rejtjeles felirat: „Anyagyilkos tárgyalása 1957 okt. 23.”. Másnap három 
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további rajzot vetett papírra. Büntetéstől tartva gondosan, apró betűs, rejtjeles feliratok
kal látta el a rajzok felső szélét: „Éjjeli őrjárat”. A művész később úgy nyilatkozott, hogy 
a feliratot mint félelem és bizalmatlanság szülte figyelmeztetést saját magának szánta: 
fokozott éberségre intette magát általa. Csakhogy ezt a bizalmatlanságot könnyen lehe
tett volna a népköztársaság és államszervei legitimitásának kétségbe vonásaként értel
mezni. A cím ezért látszólag Rembrandt Éjjeli őrjáratára utalt, a titkosszolgálat a német
alföldi festészet aranykorára asszociálhatott róla. Az előző napi feliratot – „Anyagyilkos 
tárgyalása” – Barta saját közlése szerint egy gyilkosságról szóló aktuális híradásból vette. 
Ebben az esetben a felirat kódolt vád: a művész az elnyomó hatalmat citálja bíróság elé, az 
áldozat „anya” pedig az ország. Ilyenféle „ellenforradalmi” gondolatok valóban veszélyt 
hoztak volna Barta fejére, ha nyíltan kimondja őket. A rajzok tényleges jelentésére azok a 
címek utalnak, amelyekkel a művész a vázlatok nyomán később létrejött kész szobrokat 
ellátta: Titok, Erő, Kíváncsiság, Félelem, Az anyagyilkos tárgyalása, Kém – Hallgatózók.

VERESÉG ÉS EMIGRÁCIÓ
1964ben Barta Kecskeméten, akkori lakhelyén, a művészklubban kapott lehetőséget egyéni  
kiállításra. A helyi sajtóban megsemmisítő kritika jelent meg róla, amelynek szerzője azzal 
zárta írását, hogy a művész nem formálhat igényt nagy formátumú szobrok készítésére. Noha 
Bartának 1965ig négy köztéri szobra is felállításra került Magyarországon, abban a  remé
nyében, hogy alkotásai a köztéri szobrászat kerülőútján át majd megkapják a megfelelő el
ismerést, csalatkoznia kellett. Ekkor már régen foglalkoztatta a gondolat, hogy kivándorol, 
azonban egy ilyen horderejű döntést nem volt könnyű meghoznia. Ekkorra már bőven elmúlt 
hatvanéves, nehezen tudta elképzelni az újrakezdést. Ugyanakkor egyre világosabbá vált 
számára, hogy az 1956 utáni »félszabadságban« már nem tud élni. A kecskeméti művészklubban 
rendezett kiállítás ennek keserű bizonyítéka volt. Barta és az ő művészete mellékvágányra került 
Magyarországon, ő pedig hatvanhat évesen már nem tudta, nem is akarta elviselni a remény
telenséget és azt, hogy nem becsülik meg művészként.

EMIGRÁCIÓ: A SIKER STRATÉGIÁI
Az áttelepülés, a nyugatnémetországi társadalomba való integráció, a bekerülés annak 
intézményes és intézményen kívüli kulturális szövetébe, az új privát és szakmai kapcso
lati háló kiépítése, az új célok kitűzése komoly kihívások elé állították a művészt. 1965 
tavaszán váratlanul felbukkant Svájc kölni nagykövetségén. Ekkor Hans Müller kultúrat
tasé, régi barát még Budapestről, hozzásegítette, hogy szállást kapjon a Künstlerbahnof  
Rolandsecken, Bonntól délre. Barta nem is kerülhetett volna jobb helyre. Művészek társa
ságába csöppent, kapcsolatokra tehetett szert, a várótermet pedig lakásként és műte
remként is tudta használni. 1967től pedig már önálló műterme volt Kölnben. 

„Művek nélküli művészként” – alig tudott magával vinni valamit az emigrációba – 
kezdetben elsősorban azon dolgozott, hogy létrehozzon egy szoborállományt, amellyel 
megfelelő módon be tud mutatkozni a nyilvánosság előtt. Elsősorban azokat a szobrait 
alkotta újra, amelyeket Magyarországon hagyott. Bámulatosan rövid idő alatt otthonosan 
érezte magát a Rajnavidéken, és kérvényezte a német állampolgárságot. 

A hetvenes évek első felében sokat tartózkodott Párizsban, ahol egy megrende
lő magánmegbízásai miatt műtermet is fenntartott. Miután visszatért Németországba, 
1977től rendszeresen vett részt köztéri szobrok elkészítésére kiírt pályázatokon, melyek 
során számos állami megbízáshoz jutott. 

Mindemellett tökéletesen tudatában volt a műtárgyat felértékelő múzeumi kon
textus hatalmának, ezért hosszú éveken át, rendszeresen ajándékozott műveket fontos 
modern gyűjteményeknek, hogy ezáltal a nyilvános megbízásokon és kiállításokon túl is 
bizonyítsa egyéni művészi kvalitásait. Mindezt egy általános stratégia részeként kell értel
meznünk, olyan művészi alapvetésként, amely Barta legfőbb célját volt hivatott szolgálni: 
hogy nyomot hagyjon, megőrződjön az emlékezetünkben. 
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LOVACSKÁK
A gellérthegyi Jubileumi parkot a felszabadulás 20. évfordulójának alkalmából létesítették. 
A tágas parkban játszótér is helyet kapott, ehhez pályázati kiírással kerestek megfelelő, 
játék funkcióval bíró szobrokat. Barta sikert aratott pályázatával, egy absztrakt mászó
kaegyüttes modelljével. A zsűritől dicséretet kapott, el is nyerte a megbízást. Csakhogy 
ezután váratlanul nagy csönd lett a projekt körül. Barta felkereste a zsűrielnököt, hogy 
magyarázatot kérjen; hosszas mellébeszélés után végül kiderült, hogy a munka műalkotás, 
és ezért nem alkalmas játszótérre. Bartát ekkor saját bevallása szerint a válasz kihozta 
a  sodrából, még öngyilkossággal is fenyegetőzött. Végül úgy tudta megtartani a meg
bízást, hogy kompromisszumot kötött: vállalta, hogy a benyújtott terv helyett figuratív 
szobrot, három lovat fog készíteni a játszótérre. Barta három hasonló, mégsem egyforma, 
individuális állatfigurát tervezett. Csakhogy ezzel megint ellenállásba ütközött a hivatal
nál: költséghatékonysági okokra hivatkozva csak az egyik modellt akarták felnagyítani, 
és ezt három példányban elhelyezni a parkban. Barta vehemensen képviselte az elkép
zelését: „a világon nem létezik három egyforma ló. Ha azt akarják, hogy realista művet 
alkossak, ragaszkodom három különböző lóhoz.” Végül engedtek neki, és a szoborcsoport 
az ő elképzelései szerint valósult meg, nem sokkal a park terv szerinti, 1965. februári meg
nyitása előtt.

A Nők Lapja 1967-es számának címlapja



BARTA LAJOS 
(Budapest, 1899 – Köln, 1986)

1915–1917  A budapesti Iparművészeti Iskola növendéke, később Telcs Ede magántanítványa.
1919–1927  Tanuló és vándorévek Romániában, Szlovákiában, Ausztriában,  

Olaszországban és Franciaországban. Neoklasszicista stílusban dolgozik.
1932 Találkozik a nála tizennégy évvel fiatalabb festővel, Rozsda Endrével,  

az ismeretségből húsz évig tartó élettársi kapcsolat lesz.
1938–1943  Rozsdával közös műtermet bérelnek Párizsban.
–  Fogékonyságot mutat az aktuális szürrealista irányzatok, valamint  

az AbstractionCréation csoport eszméi iránt.
–  A zsidóüldözés miatt 1943ban Rozsda Endrével visszatérnek Budapestre.
–  Művészeti áttörés, az absztrakt stílus kezdetei.
1944/45  Üldözöttként bujkál.
1945–1949  Barta az Európai Iskola alapító tagja, hamarosan a magyarországi absztrakció egyik  

vezető alakjává válik.
–  Megtalálja saját egyéni művészi stílusát.
–  A Magyar Népköztársaság kultúrpolitikája nemkívánatossá nyilvánítja az absztrakt  

művészetet.
1950–1956  Barta szobrászként meghajlik a szocialista realizmus elvárásai előtt.
–  Rajzolóként ellenáll, és belső emigrációba vonul.
1956–1965  A Formalista Művészek Csoportjának alapító tagja.
–  Sokoldalú absztrakt alkotói tevékenységének kibontakozása.
–  Bartának négy absztrakt köztéri szobra születik Magyarországon.
1962/63  Nyugateurópai tanulmányút.
–  Találkozik Henry Moore és Kenneth Armitage szobrászokkal.
–  A Pár című terrakotta szobor a Centre Pompidouba kerül.
–  Visszatérése után a Magyar Nemzeti Galéria megvásárolja Tavasz című szobrát.
1964  A szaporodó korlátozások és egy kiállítás kapcsán íródott megsemmisítő kritika  

lerombolják Barta abbéli reményeit, hogy művészetét elismerjék saját hazájában.
1965–1967  Barta végleg elhagyja a Magyar Népköztársaságot, és nem sokkal ezután német  

állampolgárságért folyamodik.
–  A Künstlerbahnhof Rolandseck lesz lakó és munkahelye.
–  Első németországi kiállítása a Galerie Próban.
–  Kölnbe költözik, saját műterembe.
1970  Egyéni kiállítása nyílik a Bonni Városi Múzeumban.
–  A következő évben a Hajladozó az első bronzba öntött köztéri szobra.
1971–1974  Barta évekig egy második műtermet tart fenn Párizsban, ottani magán  

portrémegbízásokat teljesít.
–  Életművének nagy részét először önteti bronzba.
1978–1986  Hat pályázaton is első díjat nyer, így további köztéri alkotások születhetnek.  

Ezek a nagyméretű szobrok képviselik művészi hagyatékát a Rajnavidéken.

Enteriőrkép a Tavaszi Tárlatból 
(Barta baloldalt, a Hullám című 
gipszszobrával), 1957
archív fotó



BARTA LAJOS KISCELLBEN 
– INTÉZMÉNYI STRATÉGIA

Barta Lajos kiállítása folytatása annak az ötödik éve tartó kutatómunkának, melynek során a Kiscelli 
Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményében őrzött anyagokból kiindulva egyes tárgyakon vagy műcso
portokon, azokhoz kötődő történeteken keresztül a hatalom és művészet bonyolult viszonyának kérdését 
elemezzük és mutatjuk be. A kiállítássorozat a második világháború utáni időszak magyarországi művé
szetének különböző jelenségeit állította fókuszba, azt a korszakot, amelyben minden művészi cselekvés 
egyben politikai jelentőséggel is bírt. 

Az 1958as brüsszeli világkiállításon, mellyel a Mutató nélkül. B. A. úr X-ben című kiállítás foglalkozott, 
egyértelműen a Kádárrendszer legitimálása volt a tét. A dekoráció kategóriájába kerülve, valamint gyak
ran személyes kapcsolatok révén vált lehetővé a hatvanas évektől az absztrakt épületplasztikák elhelye
zése középületeken, és ahogyan a Különutak. Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció című 2017ben 
megrendezett kiállítás mutatta. Ez nem csak a hatalom absztrakcióhoz való ambivalens, vagyis ekkorra 
már nem tisztán elutasító viszonyát tükrözte, de bizonyos alkotók számára egyfajta művészi menekü
lőutat és egzisztenciális túlélést is jelentett. Az intézményeken keresztüli hatalomgyakorlás rendszerét, 
szintjeit és módszereit, a differenciáló kultúrpolitika közegében az állandóan változó határokat, a külön
böző egyéni művészi és generációs stratégiákat igyekezett árnyaltan bemutatni a nemrég bezárt 1971. 
Párhuzamos különidők című kiállításunk is. 

Michel Foucault írásaiban a hatalom „erőviszonyok örökké változó sokasága”. A hatalom intézményesí
tett korlátozásainak következtében, annak ellenében jöttek létre korszakunkban az alternatív színterek 
a privát vagy félprivát szférában: a második nyilvánosság, valamint az illegális és a megengedett közöt
ti térben az úgynevezett harmadik nyilvánosság. A második nyilvánosságba szorult absztrakt művészek 
számára jelentett menedéket és támogatást például az az informális kapcsolati háló, amelynek az ötve
nes évek végétől résztvevője, majd egyik működtetője volt a tüdőgyógyász Dr. Levendel László. A Kiscelli 
Múzeum – Fővárosi Képtárban letétként őrzött gyűjteményét, valamint Levendel orvosi, értelmiségi és 
művészetpártoló pályáját, holisztikus szemléletét mutatta be a balatonfüredi Vaszary Galériában 2018
ban Menedék a tüdőszanatóriumban címmel rendezett tárlatunk. Levendel gyűjteményébe elsősorban a 
volt Európai Iskola művészeinek alkotásai kerültek be, közöttük Barta Lajos művei is.

Barta Lajos művészetének és pályájának fordulópontjai részben kötődnek a fent említett kiállítássorozat
ban felvetett kérdésekhez. Gyűjteményünkben számos Bartarajzot és szobrot őrzünk. A Levendelgyűj
temény darabjai mellett a Makariusgyűjtemény múzeumba bekerült anyagának tárgyai is kiállításra 
kerülnek, kiegészülve egy gazdag németországi válogatással, magángyűjtőktől és közgyűjteményekből, 
valamint a hagyatékot őrző székesfehérvári Szent István Király Múzeumból kölcsönzött műtárgyakkal.
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