
Szolnok szerepe Aba-Novák Vilmos festészetében

Aba-Novák Vilmos művészpályájának kezdetét és végét egy-egy szolnoki műve
jelzi; a kettő közötti negyedszázados munkásságának remekei zömben Szolnokon
készültek vagy gyakran szolnoki ihletésűek. Ha tekintetbe vesszük, hogy Aba-Novák
budapesti születésű és illetőségű volt, hogy hazánk minden táját ismerte ecsetjén
keresztül, s hogy a fél világot bejárta festőként - és mindezek ismeretében mégis
Szolnokot választotta festészetének állandó kikötőjéül -, akkor e vidéken kell fel-
ismernünk művészi magára- és otthonratalálásának helyét, festői képzeletének é.s
emberi otthonosságának ihlető légkörét.

A magyar festészetben igen gyakori az a jelenség, hogy éppen a legeredetibb,
legerőteljesebb művészegyéniségek nem a fővárosban, hanem hazánk valamely más
táján ütik fel tanyájukat, onnan merítik témáikat, s ezeknek viszik hírét az egyete-
mes festészet fóruma elé. Ezt tette például Tornyai, Koszta, Rudnay, Mednyánszky,
Egry, Rippl-Rónai a nagyjaink közül. Szolnok is búvárára talált az osztrák Pettcn-
kofen óta, múlt századunk jelesei kózül Bihariban, Deák-Ébnerben, művésztelepe
révén századunkban is egy sor olyan festőben, akik állandó kapcsolatot találtak itt
a saját művészi mondanivalójuk és e táj, e nép élete, látványa között.

De Fényes Adolf volt az, aki Aba-Nováknak felcsillantotta a szolnoki kincses-
bánya mélyebb titkait, vagyis azt, hogy mint lehet az itteni emberi-művészi élmé-
nyekből szintézist teremteni, ízes, magyar, modern festői világot. A húszas-harmincas
években ők azon kevesek közé tartoznak, akik következetesen szembeszegültek nem-
csak a műcsarnoki konzervatív festészettel, de a l'art pour l'art szemlélet tématilal-
mával is, mely a motívumot, a cselekményinentes látványt hirdette a festészet ma-
gasztos feladatához egyedül méltónak. Akinek ennél több, elevenebb mondanivalója
volt az életről s az emberről, azt maradinak, s a festészet magasabb, esztétikai cél-
jához kontárnak tartotta.

S éppen, mivel a modernség, a korszerűség zálogaként is a „tiszta festészetet"
jelölték meg, - különös érdemmel jelentkezik c két mester szerepe ma, harminc
év távlatából: éppen ők azok, akik a festészet esztétikai ismérvei szerint is a leg-
modernebbek voltak és maradtak, azon kevesek között, akik azidőben „témáikat"
a népéletből merítették.

„Szakítottam a modern esztétikának azzal a babonájával, hogy nem szabad té-
mához nyúlni, hanem csak motívumhoz. . . Van téma, mert élek, és van vélemé-
nyem róla. Ezt közölni kell ! . . . A k i z á r ó l a g o s festőiséggel ezért nem foglal-
kozom, mert nemcsak szemein van, hanem ember is vagyok."

Az egyszerű témafestészeten, a cselekményábrázoláson túl, -Aba-Novákról az is
elmondható, hogy sajátlagosan elbeszélő festőnk, huszadik-századi értelemben, őrajta
kívül nincsen. Egyedül ő tudta megdönteni azt a jogos ellenszenvet, amelyet a mű-
vészekben és a közönségben egyaránt ébresztett a hosszúéletű műcsarnoki ízetlen
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népszínműfestészet, ez a hamis festői tájszólást mimelő, tartalmában is giccses nép-
életábrázolás. Aba-Novák nyíltan is szemükre vetette, hogy amit csinálnak, éspedig
„nemzeti piktura" címszóval, az nem egyéb a múlt századi müncheni akadémizmus
magyarossá hazudott változatánál.

Aba-Novák szerint a festő elsőrendű kötelessége „életet csinálni a vásznon", és
mint írta: „túl minden izmuson, időálló, korszerű, aktuális piktura kellene, kulturált
festők kellenek, kik életükkel teremtenek életet vásznaikon, egészség kell itt, mely
megöli végre a pikturában a múlt század csökevényeit, és lehetetlenné teszi az izmu-
sok által nehezen szült ál-modernséget, ad azonban a végletekig konstruktív, ép és
kokain-mentes művészetet!"

Ennek az ép és kokain-mentes művészetnek a feltételeit találta ő meg Szolno-
kon. Hiszen „ez a pesti modernség annyira híján van minden emberinek, hogy fenn-
maradása már nem is kérdés-., élményt a képre, és nem dekoratív ötletet!" Az él-
ményt találta meg Szolnokon, s ettől az élménytől termékenyült meg képzelete, és
fittyet hányva a korabeli esztétikai aggályoknak - ízes, széles elbeszélő kedvére
bízta magát: „ E z e n a p o n t o n okozok fájdalmat puszta létem által . . . sokat
szidnak ők engem, ám legyen, felkészültségem teljesebb, fantáziám dúsabb, nem
lehetek pesszimista a harc kimenetelében".

És Aba-Novák festészetének páratlan értékei éppen abban a módban mutatkoz-
nak meg, a h o g y a n a képzeletét festészetében foganatosította. Elsősorban is úgy,
hogy mondanivalóját egyetemes értékűvé szélesítette. Ehhez új stílust, új festői elő-
adásmódot kellett teremtenie, hiszen elavult nyelvezettel - bármily eleven lett lé-
gyen is az életszemlélete - nem tudott volna európai szintre, korszerűségre emel-
kedni. Festéstechnikai szempontból a temperához folyamodott, hogy nagyonis hang-
súlyos mondanivalóját, emberábrázolását nyomatékkal, tiszta forma- és színvilággal
fejezhesse ki. Azzal is forradalmasította a korabeli emberábrázolást, hogy a lélek-
tani jellemzést magasra fokozta az arc- és kézjáték beszédességével, jellegzetesen
abanováki expresszivitással. S éppen a műcsarnokiak által a legkonvencionálisabban
jellemzett népéletkép műfajában végzett vakmerő műtétet a lagymatag, hízelgő, hamis
és éppen ezért sértő „rózsaszín" parasztábrázoláson. Aba-Novák parasztjai nem szé-
pek. Munkában megfáradt, súlyos kezű, vésett arcú, szótlan emberek - így látta
őket a mezőn, ebédjük közben, vagy rövid pihenésükben. Vásáraikon, ünnepeiken
azonban széleskcdvűek, tüzes vérűek - vígadozásukban nagyon hasonlatosak Ady
Endre magyarjaihoz: „Már nem várunk, semmit se várunk, de egyet még ugrik a
kedvünk, egy fene, hátha vígabb lesz a halálunk".

Súlyos betegen, élete utolsó szakaszában, ha állványához tudott még ülni buda-
pesti műtermében: hát Szolnokra zarándokolt képzelete, vágyakozása, megelevened-
tek benne a vásárok, iddogáló, bölcselkedő öreg parasztok, kondér mellett állc
kenyértestíí menyecskék, és a művész öt érzékszervvel érzékelte még utoljára is ezt
a földi világot, melyet elhagyni, néki éppen, művészi teremtőkepcssége teljében, oly
végtelenül nehéz volt. Életműve az utókor számára nagyszerű tanúságtétel arról, amit
Aba-Novák oly tömören tett a művész kötelességévé: „Életet csinálj a vásznon!"

B. Supka Magdolna

Olvasóink figyelmébe: Pcttenkofen Szolnokon című cikkünk - amely születésé-
nek 140. évfordulója (1822. május 10.) alkalmából ismerteti a szolnoki művészeti élet
elindítójának szolnoki munkásságát - anyagtorlódás miatt a következő számban je-
lenik meg.
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