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Czolnok, a szép Tisza menti város életrevalósága, hatóságának és polgárainak
kultúraszeretete biztosította a századforduló után egy sereg jó művésznek

a békés alkotómunkát. Az egész határ, az alacsony horizont felé húzódó vetéstáb-
lák, a vékony akácfák alatt megbúvó kis tanyák és a dolgozó nép adták a festői
ihletet, amely létrehozta az alföldi festészet — Vásárhely és Szentes mellett —
legnemesebb alkotásait.

A felszabadulás óta eltelt másfél évtizeddel együtt több, mint egy évszázada
látogatták — s látogatják — a festők Szolnokot. August Pettenkofen, a volt csá-
szári tiszt, aki a szabadságharc leverésére jött hazánkba, 1851-ben visszatért, hogy
a szolnoki élet elevenségét kis képein rögzítse. Vásári jelenetei, lovak, szekerek,
emberek ízléses mértéktartással, biztonságos valósághűséggel, barnásszürke színben
jelennek meg e képeken. Évről évre visszajárt nyaranta, magával hozott más bécsi
festőket, akik közül nem egy jelentős sikereket aratott szolnoki genreképeivel.
A múlt század 80-as éveiben aztán Deák Ébner Lajos, majd az ő ösztönzésére a fia-
tal Bihari Sándor kezdett lejárogatni Szolnokra, s ha a bécsiek számára kuriozi-
tás volt egy tiszai komp vagy egy jól megtermett vásári kofa, a két magyar mű-
vész már kitapintotta a látvány mögött rejtőző lényeget is. Deák Ébner dolgos, harma-
tos asszonyai, Bihari cigányai igazabb képet adtak a nekik ismerős és otthonos vi-
lágról.

A 10-es években, de különösen a századforduló körül egyre kedveltebb és
frekventáltabb lett a nyári Szolnok, és olyan nagy magányosok, mint

Mednyánszky László és Koszta József is kipróbálták varázsát. Ez a varázs pedig
hatott, ha nem is kötötte őket hosszú időre. De amíg ott voltak, remekműveket
alkottak, s Mednyánszky azt vallotta Szolnokról: „Ideálját leltem meg annak, amit
népnek képzeltem". A nép ugyan kevésbé kap szót Mednyánszky szolnoki képein,
de a táj, elsősorban a Magas Tátrától ihletett művész számára a merőben új döb-
benetével jelentkezett. Az emberábrázolás nem annyira foglalkoztatta az úgyneve-
zett „átmenő" festőket, tehát akik rövid időt töltöttek ott — talán Kernstokot és
Vaszaryt kivéve —. mint inkább a tartósan visszatérőket és főleg a letelepedőket.
A nép megjelenítésében Fényes Adolf járt elől. aki már a századforduló előtt meg-
találta csodálatos típusait az Özvegy, a Család, a Falusi szerelmesek, a Duzzogok
alakjaiban. S ahogy szilárdult a kolónia, és gyökeret eresztett 1902-re, úgy teljese-
dett ki s egyre inkább a szolnoki jelleg. Vannak, akik kétségbe vonják, hogy bármi-
féle egység is létre jött volna a szolnoki művészetben, s hogy „iskoláról", tehát
egy egységes stílusról nem lehet beszélni. Kétségtelen, hogy a festői nyelv, a kép-
formálás mikéntje más és más volt. S ha csak ennyi a stílus, úgy igazat kellene
adni a kételkedőknek. De itt többről van szó. egy belső rokonságról, olyanról, ami-
lyent például V. Van Gogh és F. Millet. stílusban erősen különböző festményei
mutatnak. Ennek a belső, nem formai rokonságnak éppen F. Millet adja nyitját:
„Bevallom — magamra vállalva a veszélyt, hogy ismét szocialistának tartsanak —,
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Fényes Adolf: Anya és Qyirmeke. 1901.
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Fényes Adolf: Ebéd. 1904.
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Fényes Adolf: festvérejc. 1906.
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Fényes Adolf: öreg festő téli tájban. 1940 körül.
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engem a művészetben legjobban az emberi tartaiom rendít meg". (F. M. levele
Sensierhez.) A szolnokiaknál is ez a lényeges; az emberi tartalom kutatása és kife-
jezésre való törekvés — még a tájképekben és a csendéletekben is. Ami pedig a
formát illeti, bizonyos fokig azt is meghatározta a táj, mint ahogy a nagybányai
festők motívumait és színeit is, bármily eltérő volt ecsetjárásuk.

A szolnoki művészet, kialakulása és irányvonala épp úgy Fényes Adolf nevéhez
fűződik, mint a nagybányaié Ferenczy Károlyéhoz. A két nagy tehetség egyforma
erővel határozta meg a két kolónia útját,1 fémjelezte annak törekvéseit és eredmé-
nyeit. A művésztelep megalakulásától kezdve, 1902-töl 1942--ig, Fényes Adolf min-
den nyáron járta a határt, festette a szántást, az alkonyt, a kis Zagyva-hidat, a
túlsó part, a Tabán színes házacskáit, a tanyákat s a bennük élő, szépséges és
dolgos embereket. Fáradhatatlanul és pihenéstelenül. félelmetes fegyelemmel dol-
gozott a nap meghatározott óráiban, a magaszabta életrendben. Hatalmas figurája,
derűs-rezes orra otthonos jelensége volt Szolnoknak a városon belül és kívül.

j?vtizedre kiterjedő tanulmányait a legjobb iskolákban a legjobb mestereknél
végezte. Itthon Székely Bertalannál kezdett, ahol megtanulta a fegyelme-

zett, szívós munkát s a képalkotás akkori szabályait. Weimarban, Max Thedy isko-
láján a népi zsáner, tehát az egyszerű emberek apró. mindennapi tevékenységét
ábrázoló kompozíció gyakorlatát. Párizsban, a Juíien Akadémián a szabadabb szín-
használatot. Visszatérve Weimarba. megerősítette emberábrázoló készségét, végül
ismét itthon, Benczúr Gyula mesteriskolájában fejezte be tanulmányait, — bár fel •
tehető, hogy szt soha nem tartotta befejezettneK.

A Műcsarnoknak 1894-től kezdve állandó kiállítója volt, de valójában az 1899.
cvi tavaszi nemzetközi kiállításon jelentkezett a legsajátosabb Fényes-művekkel, a
Szegénye :nberek élete című sorozaV. első darabjaival. Ezskkel a képekkel már fel-
hívta a figyelmet az elnyomásra, s az elnyomók mindent el is követtek, hogy ezt
a figyelmeztetést lehetőleg bagatiliizálják. De a tények, melyek e képek témáját
í?.ugserálták, nem voltak lekicsinyeihetők. E tények pedig, a ,9Q-eí évek nagy arató-
sztrájkjai és általában a szegény parasztság megmozdulásra eléggé megriasztották
az uralkodó osztályt ahhoz, hogy c^endőrsortűzzel válaszoljon.'Ezek után „kitántor-
gott Amerikába másfélmillió emberünk". Az elcsendesedett táj. a magára maradt
ember megrendítette festőinket, és páratlan szépségű képekben adott hírt a század-
icrduló körüli szegenyemberekről. •

Az 1905. évi nagy gyűjteményes-kiállításán már úgy lépett föl, hogy a kcrebéíi •
1 ritika lázítónak minősítette. A;nagy orosz forradalom esztendejében valóban lazí-
tásnak tűnhetett egy polgári humanista művész kiállása a nép mellett, a mezít-
lábások, az elhagyottak, a kiéhezettek bemutatása minden anekdótikus vonás és
szépítés nélkül. Mégis, J-a publikum és kritika elutasító magatartása ellenére, az
igazán értő és érző nézők és szakemberek fölismerték e művészet nagyságát, jelen-
tőségét, és — bár ellentmondásnak látszik -^ már 1895-től kezdve egyik kitüntetést
és díjat a másik után kapta. Mindez • azt bizonyítja, hogy olyan objektív értékű
és' rninőségű művek ezek, amelyeket lehetetlen volt el nem ismerni. A minőség
pedig igen sokoldalú volt, mert kutatókedve újabb és újabb festői megoldásokra
ösztönözte, és a korai, még Munkácsy-hatást mutató képei mellett, amelyek a fény-
árnyék drámai játékára épültek, tehát ezekkel egyidejűleg megjelentek a csodás
színességű, napfényes képek. A Csendes boldogság búsbarnája mellett felcsendül
a Babfajtők pompás sárga-rózsaszín harmóniája, s a nagy, egész felületet betöltő
figurák mellett és után a környezetében tevékenykedő ember. A fényben fürdő
fehér tanyaházak, a villogó piros tetők, vagy szoknyák a tájban élő asszonyokon,
a szolnoki táj egésze adta az ösztönzést a napos-színes alkotásokhoz. A megszínese-
dés másik okát a külföldi utazások tapasztalataiban találjuk. A plain-air, vagy:s
a napfény-festés francia találmány, de Szinyei Merse Pál már a 70-es évek elején
megtalálta és megformálta vele és általa a ragyogó Majálist. Fényes Adolf utazásai
során, vagy akár már párizsi tanulmányai idején láthatta az új kísérletek nagy-
szerű eredményeit. Tehát több összetevőből kovácsolódott az új látás, az új gya-
korlat. Az 1910 körüli években festette a bámulatos szépségű és elevenségű csend-
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életeit, melyekben a nép művészi ízlését, a maga készítette mindennapi használati
tárgyainak nemes arányait, formáit és színeit mutatja meg. Ezekben az években
ismét utazgatott, főleg Itáliában és Franciaországban, ahol kissé leegyszerűsített
formákkal, hullámzó vonalvezetéssel ábrázolta a tájat, múzeumbelsőket, templomo-
kat. Visszatérte után a Balkán-háború cinikus' véráldozata megrendítette, és azt
mindenfajta humanitás sérelmének tekintette. A maga emberságét megóvandó, el-
utasította ezt a világot, s a jelképek, a szimbólumok világába menekült. Ettől kezdve
a biblia adta témáit, amelyek azonban szintén a háborút, a gyászt, a siratást sugall-
ták. A Tanácsköztársaság visszaadta a reményét, főiskolai katedrát kapott, de a
levert forradalom után ismét magára maradt, magába húzódott. Szolnok volt az
egyetlen biztos talaj a lába alatt, s a 20-as években készült, éledő optimizmust
sejtető képeit, mint a Tavaszi szántás, a Nyár a tanyákon, stb.-t, csakhamar fel-
váltották a szorongás, a rettegés izgalmát hordozó képek. A Bujkáló nap, a Nyug-
talan idő a világválság kifejezői. Ha kinn járt a művész a földeken, kis vázlatain
a természet derűjét fogta ccsetvégre, de ha ugyanazt a motívumot a műteremben
feldolgozta, elborult az ég, súlyos fellegek árnyéka sötétítette a vidám zöldeket.
A náci fasizmus előestéje volt ez. Aztán a 30-as években egyre szélesebben terjsdő
embertelenség menekülésre késztette — még mélyebben önmagába. A Magányos
Zouos, az Éjszakai támadás, végül a Sziklavár, amiben menedéket remélt, a nagy
humanista művész világos, félreérthetetlen állásfoglalása volt. Valószínűleg utolsó
képe az öreg festő téli tájban, ahol a Zagyva mellől visszanéz, s búcsúzik szeretett
világától, szeretett Szolnokjától.

Oda többé vissza nem tért. Keserű mosollyal figyelte a faji öntudat gőgjével har-
sogó politikát, mely ugyanakkor német rabláncra fűzte az országot. Emberi sére-
lemből már akkor oly sok kijutott az öreg művésznek, hogy minden segítő szándé-
kot visszautasított. Viselni akarta milliókkal közös sorsát, Európa legjobbjainak,
Albert Einsteinnek, Thomas Mannák a sorsát, csak éppen már nem volt ereje,
hogy hazát cseréljen, hogy védett pozíciókból szemlélődjék és ítéljen. így hát éhe-
zésre és magányos halálra ítélte őt a fasizmus.

XTáborús veszteségeink hosszú sorában egyik legjelentősebb veszteségünk
Fényes Adolf pusztulása, de életmüve a modern magyar festészet élén áll.

S ha a magyar művészetről szólunk, Fényes Adolf festészete az, amely tartalmával
— a földdel és néppel való összeforrottságával — és formájával — a munkácsys fény-
árnyék alkalmazása utáni világos, az alföldi kerámiákra emlékeztető színeivel •—
egyként képviseli a nemzeti vonásokat. A külföldi kiállításokon a kritika minden-
kor ezt a sajátosságát hangsúlyozta.

A Szegényemberek élete ciklussal iskolát teremtett a népi zsánerben, ezen belül
kritikai magatartásban, és kései szimbolikus-romantikus képei egy vesztébe rohanó
világ szorongásos jelbeszédei.

Az Alföld szülötte az Alföldön találta mindenkori igazi ihletését, és Szolnok
városának s magának a telepnek jelentősége elválaszthatatlan Fényes Adolf élet-
művétől. Ennek az életműnek páratlan szépsége és humanitása előkészítője volt
az útnak, melyen ma Szolnok és mindnyájan járunk: a szocializmus útjának.

Oelmacher Anna
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