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Kismesterek nagy példája
TORMA IMRE, MAKÓ FESTOJE

Kett6s évfordul6 érintkezési pontján nyílt meg Torma Imre centenáriumi emlék-
kiállítása a mak6i J6zsef Attila Múzeumban: 1893. december 3-án született, s negyven
esztendeje, 1954.január 4-én hunyt el, szül6városában.

A ma már ritkaságszámba men6en tartalmas, a Mak6i Múzeum Füzeteinek 78.
számaként napvilágot látott katal6gusban szeretett61 és együttérzést61 f{Ítött kortársi
(vissza)emlékezéseket olvashatunk r6la, de egyetlen szakbírálat sem világítja át az
életmu szerkezetét, azt hiszem, azért, mert ilyenben sohasem részesült Torma Imre.
S mivel az ad6sságsúlya mégis, mindenekel6tt a város szívét nyomta, a kiállítás rendez6i
igyekeztek minél több képet egybegyujteni; így az elegyes összkép újra csak meg-
nehezítette az ut6kor kr6nikásának a dolgát a biztos tájékoz6áásban. Kevesebb több-
nek, igazabbnak mutatta volna a fest6 áldozatvállalását (vagy ösztöneinek sugallatát),
hogy mindvégig Mak6n maradt, s a város els6 házifest6jeként muködött. Mert ez az
a szerep, amely minden fest6i mondatának különös nyomatékot kölcsönöz.

Parasztgyerek, napszámos, szobafest6inas, dekorat6r; elkésve, munka mellett vé-
gez középiskolát s néhány tanulmányi évet az Iparmuvészeti F6iskolán, Simay Imre
osztályában. (Talán innen a szobrászi plaszticitás, amelyre fest6isége rásimul.) Két
nemzetközi tárlaton is elismerést, illetve díjat nyer (1924-bena monzai nemzetközi if-
júsági kiállításon, s 1937-ben Nápolyban), de ezeknek a rendezvényeknek a muvészet-
történeti jelent6sége ma már egyszeruen ellen6rizhetetlen. Idehaza viszont életében
Mak6n kívül csak Szegeden és H6dmez6vásárhelyen mutatkozott be egyéni tárlattal.

Érthet6, hiszen els6sorban ezen a tájegységen övezhette érdek16dés, hisz alföldi
fest6 volt, az alföldi iskola középs6 hullámgyurujéhez sorolhat6 Torma Imre is, bár
hivatalosan a muvészeti irodalom nem tartotta számon; Mak6 félreesett az alföldi festé-
szet fé)útvonalát61 (H6dmez6vásárhely-Szentes-Békéscsaba).

Persze az alföldi festészethez fuz6d6 viszonyát is balsors kísérte: kibontakozása-
kor éppen, átmenetileg szünetelt az alföldiek diadalmenete, az ötvenes évek végén be-
következett h6dmez6vásárhelyi reneszánszot viszont már nem érte meg.

Maradt tehát számára az egyszemélyes muhely, muvésztelep (milyen különös
muvészettörténeti igazságszolgáltatás, kárp6tlás: az ut6bbi három évtizedben egyik
muvésztelepi kísérlet követte a másikat, volt fest6i és avantgarde grafikai telep, évek
6ta muködik a határon túli magyar muvészek telepe és egy népi faszoborfarag6 tábor),
ahol egyedül kellett eldöntenie viszonyát a Munkácsy-hagyományhoz (indulásának kö-
rülményei is hasonlatosak voltak), majd Rudnay, Endre Béla, Koszta, s a két világ-
háború közötti magyar festészet nyomjelz6 vonalán megtett kitér6inek a hitelességét,
id6tartamát és mélységi szintjét az impresszionista oldás, illetve az expresszionisztikus
kitárulkozás irányában.

Magányáb61 ad6dtak azok a bizonytalanságok is, amiket tapintatlanság volt újra a
nyilvánosság elé tárni; tehetségét és a kor muvészeti problémái iránti felel6sségtudatát
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amúgy is csak legjobb munkáiban mérhetjük hozzá a vonulathoz, amelyhez tartozott.
(Sajnos, a m{ívek datálás szerinti csoportosítása sem volt megoldva, kivéve, ahol ritkán
maga jelzi az évszámot.) Mindenesetre kétségtelen, hogy els6 magára találásának az
emlékeiben, a feltehet6leg a hús~ évek végér61-harmincas évek elejér61származó Ma-
kói piac a pesti Dunaparton, az Asóra támaszkodó paraszt, a Varró no, az 1931-es, nagy
Maros-part(a korszak egyik legszebb, valóban Egryhez viszonyítható vizes-egesfestmé-
nye) közegében és a harmincas évek végi b6 termésb61 megmaradt legszebb virágcsend-
életekben (például a nagybányai Ziffer Sándor rokontémájához i1l6Rózsák, az .1939-es
Dáliák, az érzékletes és "monumentális" Virágcsendéletkosárban) rendkívül eredeti mó-
don ízesülnek a nagybányai, az alföldi és a Gresham-kör, tehát a század eleji-középi ma-
gyar festészet meghatározó stílushangulatai. (Vegytisztán egyetlen fest6i irányzat ele-
mei, programja sem mutatható ki életm{ívében.)

Nem ismerem freskóit (makói görög katolikus templom, hegyfalusi Gerliczy-
kastély, battonyai görögkeleti templom), de a monumentalitás iránti fejlett érzéke jól
lemérhet6 mind a Töltésoldal, az Országút és a Napfelkelte (1947) neoklasszicista
s egyben expresszív eszközeiben. Ezeket a csúcsokat, pályája magaslati pontjait talán be
sem fogta a korabeli makói polgár pillantása, lesiklott róluk a szárazabb vagy poétiku-
sabb életképek, arcmások, virágcsendéletek, vagy éppen szocreál munkajelenetek ké-
nyelmesebben fogyasztható esztétikumára.

Mégis az övé, mármint a makói polgárság öröksége maradt a legjobb rész is
Torma m{ívészetéb6l, s láthatatlanul ezekre a cölöpökre épül a majdani új Maros-parti
város, a m{ívészetszeret6, a mecénás, a m{íveltMakó.

Tudniillik azáltal, hogy - szegénysége miatt? tehetetlenségb61? szü16föld-szeretet-
b61?mindegy! - álmait végleg ennek a hármashatár-szegelletbe szorult vidéki kisváros-
nak a látóhatárához, méreteihez szabta, s örök hOSégetesküdött eladdig feltáratlan bá-
jainak, mindenképpen beleavatkozott Makó szellemi klímájának a lassú, finom, tetten
alig érhet6 színesítéséhez/színességéhez.

A múlt század közepét61 kezdve történelmi körülményeink arra játszottak, hogy
a magyar kultúra egyetlen központja a f6város, Budapest legyen. Trianon után azon-
ban minden magyar város, határon innen és túl, a fennmaradás m1Thelyeivélépett eM,
s egy-egy megszállott vagy tudós tanár, m{ívészvagy közm{íve16désinapszámos h{ísége" ," " k diadal ' k ' . l ' d Kárp
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emelkedés példáiból.
Ha e fény16 pontokat összekötjük, a feszes vonalhálóban megjelen6 Makó fel-

iratú körjelb6l immár nem hiányozhat Torma Imre neve.
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