Egy elfeledett magyar „kubista”. Bánszky Sándor (1888-1918) szegedi szobrász
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A tanulmány a pályáján ígéretesen induló Bánszky Sándor (1888-1918) szegedi szobrászművész
tragikusan korai halálával megszakadó művészi fejlődéséről, plasztikai munkásságáról értekezik.
A világhírű kubista szobrásszal, Csáky Józseffel barátságot ápoló Bánszky 1913-ban érkezett
Párizsba, hogy bekapcsolódjon a modern művészet fővárosának pezsgő szellemiségű, munkára
serkentő vérkeringésébe. Az alkotó halála után, az első világháborút követő időszak viszontagságainak következtében életműve szinte teljesen szétszóródott. Több mint negyven szerencsésen
megmenekült kisplasztikája, plakettje és gipszvázlata a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe
került, így jelenlegi ismereteink szerint a szegedi múzeum a legnagyobb műtárgy együttessel
rendelkezik a szobrásztól. A XX. század elején Párizsban élő és alkotó magyar művész kolónia
modernista, kubista törekvéseket követő tagjainak munkásságára fokozódó szakmai figyelem
irányul. Bánszky torzóban maradt életműve fontos tanulságokkal szolgálhat a XX. század eleji
modern hazai törekvések megértésében, illetve ismereteink árnyaltabbá tételében.
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A Móra Ferenc Múzeumban megrendezett Moholy és
a Szegedi avantgárd című kiállítás egyik meglepetése
Bánszky Sándor szegedi származású, tragikusan
rövid pályát befutó szobrászművész alkotásainak
újra fölfedezése volt. A tanulmány írásával éppen
egy időben, a Virág Judit Galéria Párizs-Budapest
1890-1960 című kiállításán, a magyar kubisták
szekciójában is szerepel egy a Móra Ferenc Múzeum
gyűjteményében őrzött kisplasztikája (Kaszás-Kelen
et al. 2017: 64).
Bánszky életéről, művészetéről nagyon keveset
tudunk. Szeged képzőművészetének szorgalmas
múlt századi kutatója, Szelesi Zoltán (1920-1985)
ugyan tett erőfeszítéseket az életmű fölélesztésére
és a tudományos köztudatba történő rögzítésére,
de úgy tűnik, hogy ez a buzgólkodása mindmáig
hatástalan maradt (Szelesi 1969: 145-147; Szelesi
1970: 970-971; Szelesi 1972-73: 100-101).
Tanulmányaiban vázlatosan tisztázta a művész rövid
életrajzát és elhelyezte őt a XX. század eleji avantgárd
mozgalmakban – az életmű töredékessége ellenére is
– annak egyik érdekes képviselőjeként.
A Szegeden született Bánszky Sándornak (18881918), barátjával, a nemzetközileg is elismert, a
kubizmus népszerű szobrászaként számon tartott
Csáky Józseffel (1888-1971) párhuzamosan indult
művészi pályája. A korán szülők nélkül maradt fiú
1899. január 1-től a szegedi árvaházban nevelkedett.

Bánszky szülővárosában végzett középiskolai
tanulmányai folytatásaként, 1902-től az ungvári
agyagipari szakiskolában, majd 1904 őszétől a
székelyudvarhelyi kő- és agyagipari szakiskolában
sajátította el a szakmai alapokat (Apró 1978: 4).
Szeged város ösztöndíjban részesítette az agyagipari
szakra beiratkozott, szorgalmas, az önképzőkörben is
aktív tanulót (Hargita 1905: 6). Az iskolát az 1905/6os tanévben végezte el. Ezután Münchenbe utazott.
Hazatérve, Csáky Józseffel együtt a pécsi Zsolnay
gyárban dolgoztak. A pécsi gyár – világszerte keresett
szecessziós kerámiáinak sorával – ekkor érkezett
sikerei csúcsára. Számos vezető tervezőművész
műtermébe osztottak be fiatal iparművészeket.
Bánszky és Csáky Zsolnayéknál Kapás Nagy Mihály
(1864?-1943) irányítása alatt dolgozott (Csenkey
2000: 136).
Később, 1907-től 1909-ig Maróti Géza (18751941) és Mátrai Lajos (1875-1965) tanítványaként
az Iparművészeti Iskola hallgatója volt. Az iskolát a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 300 koronás
államsegélyének jóvoltából látogathatta (Fittler
1909: 8). 1907-ben nyerte el első megrendelését
a Markovits Iván plakettre. Ezekben az években,
Bécsben, majd Olaszországban tett tanulmányutat.
Innentől kezdve életrajzának dátumai bizonytalanok.
A Magyar Iparművészet 1909. évi 7. számában az
Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola
tanítványainak munkái között reprodukálták
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Zeneművész síremléke című munkájának vázlatát1. A
fotográfia tanúsága szerint a terv a korszak funerális
emlékeinek szimbolizáló irányzatához tartozott
(Magyar Iparművészet 1909: 287). 1911-12 között
a díszítőszobrászat tanársegédjeként működött volt
iskolájában (Helbing 1930: 78). 1911 júliusában
Párizsban tartózkodott, hiszen a Móra Ferenc
Múzeum tulajdonába került vázlatai szerint, több
akt tanulmányán ez a helymegjelölés szerepel. Ezek
a rajzok tömbszerű, összefogott plasztikusságukkal
túllépnek a korábbi részletező akadémista
stúdiumokon2. 1911-ben mesterével, Maróti Gézával
szép sikert értek el a Torinói Világkiállítás magyar
pavilonjának dekorációs munkájával. A londoni The
Studio folyóirat reprodukálta munkájukat. A korai
évekből, 1910-ből, hírlaptudósításból ismerjük még a
Vak ember című szobrát (Szalay 1911).
Az említett időszakban illusztrálással is foglakozott. A
szegeden kiadott Színházi Újság 2. és 3. évfolyamának
(1911) borítólapjain is találkozhatunk nevével
(Lakatos 1988: 2646-47). Utóbb, amikor már évek
óta külföldön élt, még 1916-ban is jelent meg példány
az ő grafikájával (Lakatos 1986: 2397). 1912-ben
illusztrációival jelent meg, Halmi József és Kálmán
József szerkesztésében az Új magyar írók albuma című
antológia.
Ezekből az évekből számos, a kor dekoratív,
a szimbolizmus és a szecesszió formaelemeit
megidéző érmét és plakettjét ismerjük. 1911-ben a
Műemlékek Országos Bizottsága megrendelésére
Schulek Frigyesről készített bronz plakettet. Salomeja erőteljes szimbolizmusával a századforduló
tendenciáinak felerősödéséről tanúskodik. Wagnerről
és Beethovenről mintázott bronzlapjai oldott
festőiségükkel hatnak.
Végül 1913 tavaszán utazhatott álmai városába,
Párizsba, hogy bekapcsolódhasson a modern művészeti
mozgalmak vérkeringésébe. Az 1913-as szegedi
tavaszi tárlat megnyitójának (május 1.) idejében
külföldön tartózkodott, hiszen éppen a külhonban
élő művészek – jelesül Csáky, Cs. Joachim Ferenc,
Bánszky és Pick Lajos – munkáinak befogadása
miatt halasztották el néhány nappal a verniszázst.
Igaz, hogy a Délmagyarország című napilap névtelen
recenzense Berlinben tartózkodóként írta le Bánszkyt,
mint a monumentális művek leghivatottabb ifjú
mesterét (Délmagyarország 1913: 7). Már ebben
az évben kiállítója volt a Salon d’Automne-nak,
ahol egy gipsz portréját mutatták be (Passuth et
al. 2006: 321). Szolcsányi Gyula (1889-1971),
harmadik szegedi szobrász barátjuk a következő év
elején követte kollégáit. Az 1914 tavaszán megnyílt
Expozition de Artistes Indépendants-on (Független
Művészek Kiállítása) Csáky és Bánszky is szerepeltek
műveikkel. A Délmagyarország név nélkül szereplő
párizsi tudósítója szerint Bánszky egy embert
ábrázoló síkokból felépített festményével szerepelt
(Délmagyarország 1914a: 9-10, idézi Apró 1988: 65).
Párizsból is tartotta a kapcsolatot a hazai művészeti
élet szereplőivel, művészbarátaival. A párizsi

Salon des Indépendante mintájára életre hívott,
Zsűrimentesek nevű csoportosulásnak, Bornemissza
Géza, Boromissza Tibor, Csorba Géza, Csáky József,
Czigány Dezső és még sok más művész mellett alapító
tagja volt, akik a Műcsarnok, a Nemzeti Szalon, illetve
a Művészház bírálati rendszerével nem értettek egyet
(Délmagyarország 2014b: 6).
Bánszky párizsi időszakáról, csakúgy, mint
korábbi hazai pályájáról, szinte semmi adattal nem
rendelkezünk. Tudjuk, hogy műtermet bérelt a rue
Vaugirard-on, ahová a magyar művészkolónia tagjai
(Szobotka Imre, Bossányi Ervin) sokszor ellátogattak.
Ekkor mintázta, a társasághoz tartozó Eckhardt
Sándor nyelvészről, mindmáig lappangó portréját
(Szelesi 1969: 146). Csákyhoz való baráti viszonya
ekkora már megromlott. A Franciaországban alkotó
kubista szobrász visszaemlékezéseiben sokat írt
Szegedről indult művészbarátairól (Brummerről,
Cs Joachim Ferencről), akikkel sorsa Párizsban
is összefonódott, de egyetlen sort sem találunk
Bánszkyhoz fűződő ekkori kapcsolatáról (Csáky
1972). Csáky, – aki ebben az időszakban még
festőnek készült – megemlékezett róla, hogy
művészi tanulmányaik elején Bánszky nagyobb
művészettörténeti jártasságának köszönhetően nagy
hatással volt rá. Barátságukat, szakmai kapcsolatukat
tovább mélyítette egymás munkáinak, rajzainak az
elemzése, kritizálása. Évekkel később viszonyuk úgy
tűnik a város által adományozható Ferenc József
ösztöndíj odaítélése (1910) kapcsán megromlott.
Csáky 1964-ben egy Szelesi Zoltánnak Szegedre
írt levelében a maga szempontjából mesélte el a
történetet (Szelesi 2004: 183-185). Szerinte Bánszky
egy egész kollekcióra való kiállítási anyaggal pályázott
a városnál és kapcsolatai révén bízott is a számára
kedvező elbírálásban. Közös barátjuk Szalay János
újságíró hatékony közbenjárására mégis Csáky
nyerte el a döntéshozók támogatását, ami lehetővé
tette a művész további Párizsban maradását. A pórul
járt Bánszky jóval később került csak ki a Szajna
partjára, bár a város az ő tanulmányi költségeihez is
hozzájárult 500 frankkal (Délmagyarország 1910a: 11;
Délmagyarország 1910b: 11; Délmagyarország, 1914c:
9).
Az első világháború kitörése miatt Bánszkyt, mint
az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgárát,
internálótáborba telepítették, ahol 1918 végén
a spanyolnátha járvány következtében elhunyt.
Táborbeli időszakáról két érdekes akvarellt őriz a
Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteménye.
Egy Konnerth Hermann nevű erdélyi származású
barátja, tábori társa, két kubizáló portrét festett a
szobrászról3. Egyik háromnegyed profilban, a másik
frontális nézetben ábrázolja a művészt. Mindkét
alkotás, a barátnak szóló dedikáció szerint 1918
szeptemberében készült4.
A bevezetőben említett szegedi kiállításon látott
alkotásai a táborban születtek, jórészt gipszből,
kis méretben azzal a szándékkal, hogy később
maradandóbb anyagba átültetve kerülhessenek a
közönség elé. Arra, hogy töretlenül dolgozott a
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táborban is, illetve, hogy kapcsolatai nem szűntek
meg a hazai képzőművészettel, kiváló példa, Szeged
1915. január 30-án elhunyt polgármesterének Lázár
Györgynek, a város által kiírt síremlékére a távolból ő
is pályázott. 1916. szeptember 15-én keltezett levele,
– melyben említi, hogy a modellt is elkészítette – meg
is érkezett a tanácshoz (Délmagyarország 1917a: 8). A
város el is küldte a szobrásznak Lázár fotóját, aminek
a megérkezését dr. Gaál Endre kultúrtanácsosnak
címzett, szeptember 27-i levelében nyugtázta a
művész (Délmagyarország 1917b: 7).
Az alkotó halála után, a világháborút követő zavaros
időszakban senki sem foglalkozott a Franciaországban
készült munkák hazahozatalával. 1921 márciusából
egy rövid tudósításban olvassuk, hogy a város a
konzulátus segítségével elhatározta Bánszky javainak
a hazaszállítását (Délmagyarország 1921a: 3).
Decemberben a külügyminiszter arról tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy Párizsból megérkezett
a hagyaték (Délmagyarország 1921b: 3). Végül a
szobroknak egy kis része 1922-ben érkezett Szegedre,
ezután kerültek az alkotások a Móra Ferenc Múzeum
gyűjteményébe. Bánszky halála után hagyatéka a
párizsi magyar nagykövetségre került, ahonnan
Szeged város hazahozatta (Délmagyarország 1927: 4).
A korabeli leltárkönyv 1922. január 28-i bejegyzése
szerint 45 tétel jutott a Móra Ferenc Múzeum
tulajdonába. A többnyire kisméretű gipszek között
az arckép plakettek számaránya a legmagasabb.
A legtöbb profilból, az akadémikus szabályoknak
megfelelően ábrázolja modelljét. Bánszky széles
technikai és műfaji repertoárja ezen a néhány
művön is megmutatkozik: Bortolini portréja (1.
kép) a reneszánsz pisanelloi klasszicitásával mutatja
felkészültségét, míg Richard Wagnerről készített,
lényegre törő, összefogott plakettje a német zeneköltő
titáni erejének hű tükrözőjeként enyhén historizáló
hatást kelt. Az első csók „Le Premier Baiser” című
érem lépcsőn ülő két meztelen gyermek alakja még a
századforduló szimbolizáló, szecessziós művészetének
a befolyása alatt keletkezett. A múzeum tulajdonába
jutott alkotásokon kívül ismeretesek még plakettjei és
emlékplakettjei Beethovenről, Napóleonról, Schulek
Frigyesről (Csongor–T. Simon 1969: 175-176).

1. kép: Bortolini plakett, gipsz, 10 cm. Felirat a hátoldalán: Villefranche le
25. jan. 1915. MFM ltsz.: 95.19.292. Magyar András felvétele, 2016.

A legérdekesebbek figurális kísérletei, melyek egy
sokat ígérő konstruktív, geometrikus plasztikai
tehetségről tesznek tanúbizonyságot. Alakjai
dinamikus mozgásukkal, széles, erőt sugárzó
gesztusaikkal a hazai aktivisták 1919-es mozgósító
plakátjainak, grafikáinak az előfutárai. A favágó (Le
bûcheron) című plakett gipszöntvény izmos férfi aktja
nagy lendülettel kezd munkájához (2. kép). Kezében a
fejsze lecsapni készül az elkorhadt fa törzsére. A relief
szimbolikájának értelmezését Máté evangéliumának
francia nyelvű sorai könnyítik meg: „tout arbre qui
ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu”,
„Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják,
és tűzre vetik” (Máté 7.19.).

2. kép: A favágó (Le bûcheron) plakett, gipszöntvény, 12x15,5 cm. MFM
ltsz.: 95.19.298. Magyar András felvétele, 2016.

Kacsa című kisplasztikája tömör, zárt formájával,
lényegre törő, konstruktív fogalmazásával Constantin
Brancusi (1876-1957) művészetének megértéséről
tanúskodik (3. kép). A síkokra komponált, éles
határokkal elkülönített részletek sallangmentes
előadásmódja a modern magyar plasztika szerencsés
kísérletei közé sorolja a művet, csak sajnálhatjuk,
hogy ezeknek a munkáknak nem történt folytatása5.
A hadifogolytáborban készült alkotások közül az
internáltak békevágyának ad hangot a mindössze 11
centiméter magas galambot formázó kisplasztika (4.
kép). A hátratekintő madár csőrében a béke olajágát
hordozza. Testének anatómia alapvonalai megfelelnek
a valóságnak, mégis visszafogott modellálása csak
az alapvető részleteket hangsúlyozza ki. Redukáló,
összegző előadásmódja a modern formanyelv
meghódítására tett kísérletnek tekinthető. Az 1915
körül mintázott Holló-n, a madár letisztult, simára
csiszolt egyszerű felülete meglepő kontrasztban áll,
a karmos lábak alatt látható elgyötört emberfej torz
grimaszba merevült, beesett szemüregű, groteszk
„vigyorba” fagyott arcával. Kézenfekvőnek tűnik, hogy
tábori élményeiben keressük a szokatlan makabrikus
jelenet aktualitását.
Kisméretű, Férfifej című gipszvázlata a románkori
apostol alakok, szakállas férfiszentek egyszerűségük
ellenére is monumentális, aszkézisben nemesedett
portré ábrázolásaira emlékeztetnek (5. kép). Szintén
csak tanulmányként fennmaradt Félakt-ja (Félelem)
expresszív, dinamikus, erőteljesen jobb felé dőlő átlós
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kompozíciója bizonyítja, hogy a francia fővárosban
Bánszkyt a kubizmus korabeli eredményei nem
hagyták hidegen (6. kép). A felsőtest különböző
izomcsoportjai a kubista formaelveknek megfelelően
alakítják át az emberi testet. Az arcél és a haj dekoratív
hullámokba rendezett fonatai időtlen klasszicizmust
sugároznak, míg a szikár akt lényegre törő
konstruktivizmusa plasztikai feszültséget kölcsönöz a
műnek.

elő, nemcsak itthon, hanem Franciaországban
is, tovább árnyalva a szobrászról és művészetéről
kialakult eddigi képet.

3. kép: Kacsa, 1917, kő, 12x9x7 cm. MFM ltsz.: 99.65.1423. Magyar
András felvétele, 2016.

5. kép: : Férfifej, gipsz. MFM ltsz.: 96.19.308. Magyar András felvétele,
2016.

3. kép: Galamb, gipsz, 11 cm. MFM ltsz.: 96.19.307. Magyar András
felvétele, 2016.

Bánszky Sándornak sajnálatosan rövid pályafutása
alatt a körülményei, lehetőségei sem voltak
biztosítottak a művészi kiteljesedésre. Ennek ellenére
a kevés fennmaradt alkotása és terve, illetve kisszámú
kivitelezett plakettje alapján a XX. század eleji magyar
szobrászat ígéretes tehetségeként tarthatjuk számon.
Bízunk benne, hogy a munkássága iránt megélénkülő
szakmai figyelem kapcsán újabb alkotásai kerülnek

6. kép: : Félakt (Félelem), gipsz, 22 cm. MFM ltsz.: 96.19.310. Magyar
András felvétele, 2016.
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Konnerth Hermann (Nagyszeben, 1881-Berlin, 1966) teológus, festő.
Az erdélyi lelkész fia érettségi után teológiát és germanisztikát tanult
Marburgban, Berlinben és Bonnban. Ekkor kezdett el Kant filozófiájával
és a francia posztimpresszionizmus festészetével foglalkozni. Az első
világháború kitörése Franciaországban érte, ahol internálták. 1921ben rövid időre visszatért Erdélybe, majd Berlinbe költözött, ahol
nélkülözések között halt meg.
3
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A szakirodalomban korábban Galamb címen említették a munkát. Így
jelent meg a reprodukciója (Szelesi 1975: 101; Magyar Művészet 18901919 II. 1981: 428; 912. kép).
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Nátyi Róbert \ Veritatis Imgao, Második szám (2017)

A forgotten Hungarian "Cubist". Sándor Bánszky (1888-1918), a sculptor from Szeged
Róbert Nátyi
TThe study explores the artistic development and plastic work of Sándor Bánszky (1888-1918) sculptor of
Szeged who died too tragically and early in his career. Bánszky who had a great friensdhip with the cubist
sculptor József Csáky arrived in Paris in 1913 to join the sparkling, work-stimulating blood circulation of the
capital of modern art. After the death of the artist, followed by the vicissitudes of the post-World War I world,
his oeuvre was almost scattered. More than forty luckily saved small-scale sculptures, plaques and plasterwork
were included in the collection of the Móra Ferenc Museum so according to our present knowledge the
Szeged Museum has the largest collection of the artist. An increasing professional attention was directed to
Hungarian artists who followed modernist, Cubist aspirations and lived and worked in Paris at the beginning
of the 20th century. Bánszky's half-born oeuvre can provide important lessons in understanding the modern
Hungarian aspirations of the early 20th century and making our knowledge more subtle.

