
BIHARI SÁNDOR EMLÉKEZETE

Bihari Sándor, a magyar népéletkép festészet kimagasló alakja. Működése a ki-
egyezéstől a századfordulóig terjedő időszakra esik. A kapitalizmus hazai kibontako-
zásának kora ez, amely mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban nagy változá-
sokat eredményez. Az 1867-ben szövetségre lépett osztrák-magyar uralkodóosztály
nemcsak pénzügyi és államvezetési kérdésekben egyezett meg egymással, hanem a dol-
gozók és a nemzetiségek elnyomása is közös érdekeik közé tartozott. A XIX. század
második felében rohamosan gyorsuló gazdasági fejlődés jóllehet kedvezett a műszaki
tudományok előrehaladásának, azonban a monarchia korának irodalmi, művészeti és
általános kulturális állapotában, a társadalmi ellentmondások is kifejezést nyertek.
A hivatalos művészet és a kispolgári szemlélet fölé csak azok tudtak emelkedni, akik-
nek nemzeti eseményeket tükröző realista műveik nem a kiegyezés megalkuvó szelle-
mét, hanem a 48-as hagyományokat hordozzák. Ezek sorában a legnagyobbak, mint
Jókai, Liszt és Munkácsy, maradandó alkotásaikkal a magyar kultúrát európai szintre
helyezték.

Az Alföld tája és népe sok festőt megihletett. Kezdve a múlt század közepétől.
a romantika hangján megszólaló népélet-ábrázolókkal, akik elbeszélő módon a kocs-
mázó legényeket és a menekülő betyárokat számos változatban jelenítették meg.
A Borsos é; Th.in után haladó Jankó, Szemlér és társaik által kialakított paraszt idil-
lizmus túllépője, a tehetségével közülük magasan kiemelkedő Munkácsy Mihály volt.
Jeles alkotásaiban drámai szenvedéllyel tárta fel a magyar parasztság nehéz életét és
szabadságszeretetet. A korai óvatos rajzú, illusztratív népizsáner világos tónusú képei-
nek helyébe Munkácsy hevesen kezelt ecsetje által a tartalom súlyának megfelelően
komor, mély zengé"ű színek kerültek előtérbe. A parasztábrázolás Munkácsyval elindí-
tott kritikai realista vonala Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor, Pataky László, Révész
Imre és mások népi valóságot tükröző festészete kapcsán a század végéig nyomon
követhető.

A kilencszázas évek elejétől mindinkább fokozódó társadalmi ellentmondások
Fényes Adolf, Tornyai János és Koszta József festészetében hiteles tolmácsolást nyer-
nek. Műveikben az alföldi nép nehéz viszonyai kritikai éllel jelennek meg. Üj társa-
dalmunk jogos igényeit kifejezni akaró mai festészetünk Munkácsy és körének, vala-
mint az ő nyomdokain tovább haladó alföldi mesterek örökségében sok olyan értéket
talál, amelyek szocialista művészetünk kibontakozásának fontos elemei. Ezért fordu-
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lünk érdeklődéssel - többek között - a magyar népélet ábrázolók egyik vezető egyé-
niségének, Bihari Sándornak kifejezési erejében és nemzeti jellegében tanulságot nyújtó
festészete felé.

A múlt század hetvenes éveitől kivirágzó tájképfestészetünk jelentős mesterei közé
számít Mészöly Géza „ ... halkszavúsága és egyszerűsége nem társtalan - írja Gentbon
István. „Akad kortársa, ki hasonló lelki berendezéssel a zsánerfestést indult meghódí-
tani: Bihari Sándor." i Bihari 1853. május 18-án Nagyváradon látott napvilágot. Szüle-
tési helyére és idejére vonatkozóan - anyakönyvi lap hiányában - megoszlanak a véle-
mények. Mi azt az eredeti bizonylatot vettük alapul, amelyet a szolnoki tanács őriz.2

Atyja, Klein Ignác, egyedül dolgozó váradi szobafestő volt. A gyengén kereső kisiparos
öttagú családját csak nehezen tudta eltartani. Neki segítkező Sándor fia (aki 1883-ban
„Bihari"-ra magyarosította meg nevét) korán fogékonnyá vált a művészet iránt. Szíve-
sen időzött a külvárosi csárdák és szatócsboltok cégtáblái előtt, hogy a rájuk pingált
ételek, italok tarka együttesét megcsodálhassa. Nagy kedvvel rajzolgatott és előszere-
tettel kereste fel a helyi templomokat, hogy az ottani szentképekben elgyönyörköd-
hessen. Ö, aki csak minták után másolgatott, gondolni sem merte, hogy ezeket emberek
festik. Azt hitte, hogy valahogyan teremtődnek. „Én művésznek azt képzeltem - emlé-
kezett vissza önéletrajzában -, aki a másolást a legmagasabb fokra bírja vinni."3

A vidéken töltött gyermekkor után 1873-ban húszéves fiatalemberként Budapestre
ment. Itt, hogy magát fenntarthassa, egy fényképésznél helyezkedett el. 4 A művészet
iránti vonzalma ekkorra már komoly elhatározássá ért meg benne: mindenáron festő
akart lenni. így napi elfoglaltsága után, a Mintarajziskola esti óráit látogatta, amelyet
Székely Bertalan vezetett. A tanoda azonban csak alapismereteket nyújtott, és nem
pótolhatta a felsőfokú művészképzést. Ezért Bihari arra törekedett, hogy tanulmányait
külföldön folytassa.

Reményteljesen utazott az osztrák császárvárosba, ahol egyelőre ismét fényképész
retusőrként dolgozott.5 Fizetéséből két év alatt sikerült annyit megtakarítania, hogy
vágya beteljesülhetett. 1878-ban a bécsi akadémia növendéke lett. Mesterei Blaas és
Wurzinger voltak, akik tanítványaikat avult tradíciók szerint képezték. A festés helyett
az élettől elszakadt elméletek oktatását helyezték előtérbe. Kezük alól félig kész,
önállótlan művészek kerültek ki. Ennek tudata Bihariban is nagy csalódást keltett.
„Tanulmányaimat befejezvén - jegyzi meg keserűen —, megint koldussá lettem ... s
még nem voltam művész!'6

A klasszikus mestereket külsőségesen utánzó osztrák akadémia elvégzése után
Párizsba, a sokat igérő új művészeti központba vágyott. Pénze viszont már nem volt,
így hazament Nagyváradra. Ügy vélte, hogy külföldi útjának költségeit arcképfestés-
sel fogja otthon előteremteni. Tervéből azonban nem lett semmi, mert alig kapott
megrendelést. Első életképét, a Falusi orvost 1880-ban Váradon festette meg, de kiállí-
tásra szánt munkáját nem fogadták el. A három évig tartó kényszerű váradi portré-
zásokkal felhagyva 1883 elején újra Budapesten próbált szerencsét, s ezúttal sikerrel.
A nyár folyamán megismerkedett Tauszig Hugóval, egy pesti biztosítótársaság igazga-
tójával, aki a fiatal művész tehetségét felfedezte és lehetővé tette, hogy tanulmányait
Párizsban folytassa. A hűséges műbarát egész életében kapcsolatban állt Biharival,
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hatással volt rá, s a festő hozzá írt nagyszámú leveleit összegyűjtötte.7 A továbbiak
során ezekből idézünk.

Bihari Sándor 1883 karácsonyán indult Párizsba. Ütja Münchenen keresztül vitt,
ahol megtekintette a híres képtárakat. A francia fővárosba érve, Párizstól el volt
ragadtatva. Tizian Krisztus sírbatétele c. műve annyira megtetszett neki, hogy lemá-
solásához fogott. Munkája azonban csak évek múlva lett kész, melyet 1886-ban az
állam vásárolt meg tőle a Benczúr-mesteriskola számára. Élményeinek hatásából fel-
ocsúdva céljának megfelelően továbbképzésének lehetőségeit kutatta.

Párizsban ekkor magas színvonalra emelkedtek a magániskolák, ahol a hivatalos
művészetet ápoló akadémiákkal szemben szabadabb szellemű művészképzés folyt, s
mindjobban előtérbe helyezték a természetszemlélet útján való festést. Ezek közé
tartozott Jean Paul Laurens, neves francia történeti festő iskolája is, ahol az idők
során sok magyar tanult. Bihari is ide került. Végtelenül boldog vagyok - írja -,
hogy Váriéban tartózkodom. Itt most, a Salonban, egymás mellett láthatom a német
és a francia munkákat és örülök, hogy az utóbbiakhoz tartózhatom. A franciák egy-
szerűsége ragyog a müncheniek fáradságos ,mache'-ja mellett. És egyáltalán: a mű-
terem, amelybe bekerültem, a legjobb, mert kiválóbb mestert, mint J. P. Laurens,
nem is kívánhattam volna magamnak... lelkiismeretes tanulmányra kötelez, úgy rajz-
ban, mint a festészetben!'8

Párizsban Bihari megismerkedett Munkácsyval, aki az ott dolgozó magyar festőket
esetenként vendégül látta. Ilyenkor alkalmuk volt megcsodálni azt a fényűzést, amely-
ben Munkácsy élt. A szerény körülményekhez szokott váradi fiút azonban ez a csillogó
világ nem ejtette rabul. Meg volt győződve, hogy lehet valaki nagy művész ilyen
pompa nélkül is. A Quartier Montmartreén olcsó műfceremszobát bérelt és munkához
kezdett. Első párizsi életképén, a Cilinderpróbán, a helyben szerzett francia tapasztalat-
ként már érvényesült az egyszerűségre és a levegős ábrázolásra való törekvés. Humo-
ros témájú vásznán egy parasztlegény jellegzetes mozdulatokkal figurázza ki a falusi
ismerősei előtt a cilindert viselő urakat. Ottani barátai, Révész Imre és Karlovszky
Bertalan rávették, hogy alkotásával pályázzon a 6000 frankos Munkácsy-ösztöndíjra,
amelyet Munkácsy Mihály, a fiatal magyar festők párizsi tanulmányainak támogatására
alapított. Ebbéli szándéka ugyan sikertelen maradt, azonban képét az 1884-es budapesti
őszi tárlaton megvásárolták.

Biharit a Munkácsy-ösztöndíjjal kapcsolatos eredménytelensége bár eléggé lehan-
golta, de hogy Párizsban lehetett, változatlanul boldoggá tette. Siker után vágyva fes-
tette meg következő művét, a Kereszttűzben c. alkotását. Csárdában levő huszárokat
ábrázolt, akik egy mosolygó parasztlányt közrefogva ostromolnak. E képén igyekezett
figyelembe venni azokat a szempontokat, melyek előző munkáján még bátortalanul
mutatkoztak. Így elsősorban, a megfelelő téralakításra és az interieur világításának
fokozottabb érzékeltetésére ügyelt. A festői előadásban elért pozitívumai mellett azon-
ban ebből is kiérződött a hatásosságra alapozott mulattató készség. Valószínű ez
ragadta meg a királyt, aki az 1885-ös pesti kiállításon szereplő művét a trónörökös
számára megvette.

Munkácsy Biharira gyakorolt hatását főleg az ő első párizsi képein lehet nyomon
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követni. A jelenetek csoportosítása, az alakok hű jellemzése és az érzékletes festé-s
tekintetében vásznain a nagy magyar mester stílusával rokon vonásokat találhatunk.
Mégis őt kevésbé Munkácsy nehézveretű ábrázolásmódja, vagy méginkább a müncheni
akadémikus piktúra technikai gyakorlata érdekelte. Sokkal inkább a franciák póztalan
könnyedsége, Bastien Lepage finom naturalizmu:a maradt meg. Mint több más ott élő
művész számára, neki is az atmoszférának, a formákat és a színeket alakítgató fény
hatásának tanulmányozása volt a legfőbb újdonság. Felfedezése annak, hogy a levegő
által betöltött környezetben új, eddig nem ismert viszonylatokban mutatkozik meg
minden, amely által festőibbé és életszerűbbé válik az ábrázolandó világ.

Bihari élet- és "munkakörülményei a siker nyomán javult. Üj és tága abb műtermet
bérelt, s a párizsi magyar barátaival közös házban lakott. Itt dolgozgatva egy szabad-
ban létrehozandó plein air kép eszméje támadt fel benne, melyet ottani festő kollégája,
Deák Ébner Lajos biztatására hazai környezetben, Szolnokon szeretett volna meg-
festeni. Az Ebéd c. alkotásának gondolata foglalkoztatta. Ez azonban csak hosszú
évek múlva készült el. Rohamosan erősödő honvágya és alföldi jellegű témája arra
ösztönözték, hogy hazatérjen. „Ésszerű fejlődésre - jegyzi meg - csak olyan körülmé-
nyek között lehet számítani, ha országunkat és népünket helyes szemlélettel meg-
ismerhetem." 9

Elhatározását tett követte. Másfélévi párizsi tartózkodás után, 1885 nyarán hazajött
és Deák Ébnerrel együtt Szolnokon telepedett le. „Az a benyomás, amelyet Szolnok
tesz fám — említi —, igen kedvező. Remélem mindazt megtalálom itt, amiről már régóta
álmodom." 10 Bihari itt vált a magyar népéletkép-festészet egyik legjelentősebb meste-
révé. Ide tért vksza évek múltán sokszor, amikor külföldön az eredménytelen kísér-
letére ckben elfáradt. És mindig friss erőtől telve érezte magát az Alföldön, ahol
művészetének alakjai éltek, akiknek realista ábrázolása munkásságának igazi értékét
jelentik.

A századvégi Szolnokon még nem találunk olyan épületeket, amelyek megfelelő
műtermeket nyújtottak volna. Ez viszont nem okozott különösebb gondot azoknak az
úttörő osztrák (Pettenkofen és köre), valamint magyar mestereknek (Aggházy, Deák
Ébner, Mednyánszky), akik csak a nyarakat töltötték itt, és akkor a szabadban vagy
valamelyik ház kertjében festegettek. A modellszerzés már nehezebben ment, mert a
parasztoknak sem kedvük, sem idejük nem volt a „pózoláshoz". Végül is ezt a fontos
szükségletet, a ráérő szolnoki cigányok elégítették ki, akik néhány garasért szívesen
álltak a művészek rendelkezésére. Bihari első itteni festményének, az 1886-ban létre-
hoaott Bíró előtt c. alkotásának is ők a főszereplői. Készülő művéről - többek kö-
zött - ezt írta: „Nagy kedvet kaptam, hogy képemet tempera festékkel kezdjem meg
és csak azután fogok olajfestékkel beledolgozni. Ez a mód a színeket sokkal derű-
sebbé teszi... A kompozíció tiszta és egyszerű s az ennek alapját képező humor nem
tolakszik nagyon előtérbe... A kivitelezésben annyira megyek, amennyire ezt képes-
ségeim megengedik... Egyszer már látni szeretném és meg akarom mutatni, mily
messzire juthatok." u

Festménye gerendás mennyezetű, tágas helyiséget ábrázol, mely ülő és álló ala-
kokkal van benépesítve. A falu bírójának szobáját látjuk, ahova a cigányok bepana-
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szólni jöttek egy duhaj legényt, aki egyikőjük hegedűjét összetörte. A figyelem a tör-
vény embere és a kárvallott cigány felé irányul. A rongyos ruhájú muzsikus tönkrement
hangszerét mutatva meséli el a számára balul végződő történetet. Mögötte álló társai
szavainak részvétteljes arccal adnak nyomatékot. A széken ülő idős bíró nyugalmas
bölcsességgel hallgatja meg az eléje járuló cigány sérelmét. Látszik rajta, hogy úgy
neki, mind a jelenet többi résztvevőinek: a bűntudatot nem érző legénynek és a moso-
lyogva pipázgató jegyzőnek inkább szórakoztató esetet!, semmint érdemleges ügyet
jelent a dolog.

Az ábrázoltak keresetlen természetessége valószerűvé teszi a képet. A mély tónus-
ban festett embercsoport, zengzetes hangsúlyt kap a meszelt falú szoba ezüstös leve-
gősségében. A művész karakterizáló törekvése és megragadó helyzetteremtése valame-
lyest Munkácsy kompozícióira utalnak. A fény alakulásának tanulmányozása és ennek
kapcsán az áttetsző színek alkalmazása pedig, a francia piktúra Bastien Lepage-i vona-
lának eredményeit tükrözi. Műve „a festői ábrázolás gondosságával, a háttér finom
szürkés tónusával, a sziluett-hatás ritmusával - Végvári Lajos szerint - átmenetet jelent
a Hollósy-kör felé. 2 1 A képen szétáramló szelíd derű tartalmat hordozóan sugározza
Bihari népi zamatú humorát. Nagy sikerű alkotás - mely a századvég hazai falusi
társadalmának egyes alakjait típussá fejlesztve jelenítette meg -, főművének tekinthető.
Festménye a magyar zsánerképek egyik remeke lett. í

A Bíró előtt-tel ismét pályázott a Munkácsy-ösztöndíjra. Próbálkozása azonban
most is eredménytelen maradt. Véle szemben Koroknyai Ottó lett a nyertes. „Nekünk

^ , . a . i ^ . . ^ ; : L,,yj ,iott (1896).
Eredetije a Magyar Nemzeti Galériában.
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Bihari müve jeltétlenül különbnek látszik - írja Farkas Zoltán -, de Munkácsyhoz
közelebb állott Koroknyai festésmódja, mely az ő hatása alatt az övéhez rokon úton
járt: aszfaltos, meleg tónusú alapba ágyazta be a kompozíciót, és belőle fejlesztette
ki színeit, Bihari képe ellenben másképpen készült: hidegebb színekkel, nem mun-
kácsysan." 13

Alkotása végül is az 1886-os budapesti őszi kiállítás sikeres műve lett, melyet
a 600 forintos Társulati-díjjal tüntettek ki, s ez is a király tulajdonába került. Bihari
Sándor hírneve ezzel megalapozottá vált. Amint munkásságának e kiváló eredménye
mutatja, Szolnok sajátosan magyar környezetében1, a nép között Bihari önmagára talált,
De fejlődésére az itt kialakult baráti, kollegális légkör is ösztönzően hatott. A Bíró
előtt-tel egyidőben hozta létre gyermek-témájú műveit is: a vidám hangulatú Fürösztés,
és a szabadban készült Kéjutazás a Zagyván c. tanulmányait. Ebből az időszakból
való mecénása, Tauszig Hugó édesanyjának portréja. Az ezüstösen szürke hátterű,
fekete csipkekendős nő arcképét finom festőiséggel oldotta meg. í

Szolnokon is, meg Párizsban is Bihari közel másfél évig tartózkodott. A meg-
érdemelt erkölcsi és anyagi siker után külföldre vágyott és elhatározta, hogy Velen-
cébe utazik. 1887 januárjában érkezett meg ide, ahol hat hónap alatt néhány zsáner-
témát festett meg. Ezek közül, a Velencei konyha c. műve lett a legjobb. „E képemnél
- jegyzi meg -, főleg azt akarom elérni, hogy a megvilágításban és a Clair-obscur-ben
olyasvalamit oldjak meg, amit eddig nem próbáltam... Arra törekszem, hogy színt és
áttetszőséget vigyek bele." 14 Itteni munkái azonban a szolnoki alkotásai mögött ma-
radtak. Bár most a rá jellemző szorgalommal dolgozott, mégis a hazai táj és a pa-
raszti élet hiánya miatt alkotóereje csökkent. Ezt tükrözik velencei képei is, melyeken
a századvégi olasz naturalista festészet hatása érvényesült. Bihari maga is érezte, hogy
művészi törekvése megrekedt, ezért könnyű szívvel hagyta el a „Lagunák városá"-t,
hogy mielőbb hazatérve a neki alkalmasabb Hódmezővásárhelyen pihenje ki itáliai
fáradalmait.

Az Alföldön ismét elemében érezte magát. Önbizalma és munkakedve napról-
napra nőtt, s hamarosan új témái születtek. Először kis tanulmányával', a Falusi borbély
iZobá-val foglalkozott, de azt abbahagyva olyan képet akart festeni, melynek mon-
danivalója szerinte jobban bevilágít a nép életébe. Ezzel a céllal hozta létre a Leány-
kérő c. művet, őszinte ünnepélyességű alkotása harmónikusabbá válna, ha az alakok
részletessége nem bontaná meg a cselekmény hangulatát. Vásznát egy külföldi nemes-
nek adta el, s az érte kapott összegen Belgiumba és Hollandiába rövid látogatást
tett. 1888 júliusában jött vissza és egy időre szülőföldjén, Biharban telepedett le.

Itt - ifjúsági élményeinek színhelyén - hozta létre az Oláh temetés c. művét.
„Munkámat nagyon megnehezíti - írja -, hogy nincsenek modelljeim... A téma nem
éppen hálás, de eredeti és annál dicsérendőbb, ha az adott viszonyok között meg tudom
festeni." ü Képén román parasztokat látunk, akik egy zsúpfedeles ház előtt levő ravatal
körül állva megilletődve hallgatják az elhunytat búcsúztató pópa szavait. Kifejezés-
teljes alakjain hűen tükröződik a gyászolók csöndes fájdalma. A gondosan komponált
embercsoport és a hegyes környezetű táj levegősen, világos színekkel van megfestve,
mely által Bihari a céljául kitűzött plein air hatását jól érzékelteti. Alkotása az 1880.-i
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kiállításon észrevétlenül maradt. Nyilván nemcsak kis mérete miatt, hanem azért is,
mert tőle inkább elbeszélő jellegű, derűs témákat vártak. A nemzetiséginek számító
román falusi nép szerepeltetését a korabeli művészpolitika sem vette szívesen.

Az Oláh temetés befejezése után a téli hónapokat Münchenben töltötte. Külföldi
útja most sem vált hasznára. Kínlódva dolgozott, s müveiből a német kispolgári kedé-
lyesség áradt. Ezt követően hazatért Biharba, ahol egy magyar tárgyú képet szeretett
volna készíteni. Itt született alkotása, a Munka után. Mezőn ülő parasztcsaládot áb-
rázol, amint napnyugta felé vacsorájukat főzik. „Ez alkalommal - jegyzi meg -, nem
annyira a kép témája, mint inkább a festői hatás elérése célom. Ezt tűztem ki fel-
adatul, és ez minden törekvésem." 16 Elgondolását azonban nem sikerült megvalósfr-
rania, ezért művét elégedetlenségében megsemmisítette. E vásznán néhány évvel ké-
sőbb, a hasonló mondanivalójú Pusztai csendélet-tt festette meg, amely reálisan fejezi
ki az alföldi parasztság életének egy jelenetét.

Pályájának kedvezőtlen hullámvölgyéből kiemelkedni akarva hozta létre 1899 telén
a biztos sikert igérő Falu rosszá-t. Festményén egy mulatozó legényt látunk, aki utca-
hosszat muzsikáltatva vonul el a falubeliek előtt. Művét a hivatalos elismerés az 1000
forintos Társulati-díj felével jutalmazta. Bihari e képénél a kor divatos népszínmű
igényeit vette figyelembe. A következő év nyarán Szolnokon festette Az első bámulok,
A nap játéka, A varróban és a Szabad ég alatt c. kisméretű tanulmányait, melyek
a művész ember és természet szeretetét tükrözik. E képsorozata szinte nyitánya volt
a Programbeszéd c. alkotásának, amelyet rövid külföldi tartózkodása után 1891-ben

Bihari Sanaur: Programbeszéd (1891).
Eredetije a Magyar Nemzeti Galériában.
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festett meg. Szolnokról írt levelében erről így tesz említést: „Csak néhány napig ma-
i adok még itt, hogy képemet befejezzem, ami remélhetőleg sikerülni fog." 17

Plein air tanulságokat mutató, levegős hatású festménye, egy Mikszáth tollára
való, századvégi követválasztást örökít meg. A cselekmény hőse, a jelölt úr széken
állva, szívre tett kézzel mondja el politikai hitvallását az őt körülvevő parasztoknak.
Mögötte levő asztalnál a plébános és a község elöljárói egy nagygazdával borozgatva,
a közhangulatot figyelik. Az egybegyűlt földművesek bár érdeklődéssel, de nem sok
bizalommal hallgatják a szónokot. Bihari e művével magasan kiemelkedik a korabeli
zsánerfestészet valóságkendőző szemléletéből. Alkotásán a reálisan jellemzett típusok
és a hiteles helyzetrajz által kritikai éllel tárja fel a magyar falu akkori oszrály-
tagozódását

A Programbeszéd elkészültével egy ideig főleg arcképeket fe"tett. Többek között
Agai Adolf, R .Keményffi Gizella és Keszler József portréit, önálló személyeket meg-
örökítő alkotásai általában arról tanúskodnak, hogy ezek mélyebb jellemzésűek, mint
a lélekrajzilag kevésbé elemzett sokalakos kompozíciói. Portréi között számos női kép-
mást találhatunk. Ide tartoznak feleségéről készült művei is, melyeknek egyik legsike-
rültebbje a Csipkés Milka. E bensőséges hangulatú kép fiatal, barna hajú lányt ábrá-
zol, akinek fején fehér csipkekendő van. Profilban látható fényárnyékos arca komoly,
kissé szomorkás lelkű nőt tükröz. Vállát sárga kendő borítja, amelynek élénk színe
az olaj zöld háttérből kicseng. Bihari önarcképei szintén figyelemre méltók. Ezek hűen
kifejezik azt az alakulást, mely művészeti fejlődésében a jellemző erő és a festői
megjelenítés tekintetében beállott. Arcmásainak tartalmi és formai színvonala a kor-
rekt rajzú Deák Ébner és a gyors ecsetjárású Leibl között húzható meg.

A kilencvenes évek elejéről származó arcképei Budapesten kívül a Cegléd mel-
letti Törtelen készültek, ahova nyaranta Szolnok helyett néhány éven át járt. Ezt meg-
előzőleg Karlovszky Bertalannal társulva a fővárosban pár hónapig tartó festőiskolát
nyitott. Bár reumatikus fájdalmai egyre inkább kínozták, s betegségét Teplicen kel-
lett gyógyítkatni, mégis amint lehetett, szorgalmasan dolgozott. Ezt mutatják A kínnál
és a Falusi csendélet c. művei is. Az 1893-as év nála változó értékű volt. Ekkor hozta
létre Az ő nótája c. képét, melyen a sírva-vígadós gazdalegényének témáját ismételtt
meg. Elmélyülés helyett ennél is a sikert jelentő (állami aranyérmet kapott rá) humo-
rizálás került előtérbe. Ugyanez évben festette a Vasárnap délután c. művét, mely
egyik legjelentősebb munkája lett. Ezért bízvást mondhatta: „...úgy érzem, hogy ez

a jobb alkotásaim közé fog tartozni." 18

Képe a vidéki tekintetes urak szórakozását ábrázolja, melyszerint pipafüu é.;
vörösbor, kártya és politizálgatás töltik be a századvégi alföldi kispolgárok kedélyes,
de szellemtelen vasárnap délutánjait. A kártyázó férfiak és az uzsonnázó asszonyok
pompásan jellemzett alakjai keresetlenül helyezkednek el a szobában. A jól megfigyelt
tárgyi részletek által valósághű környezet teremtődik. Palettájának sötét tónusa!, itt
derűs lokálszínekké világosodott. Egy-egy szürke, fekete, lila vagy barna ruha telt-
hatású foltja az ezüstös szobabelsőben kellemes festői összképet ad. Műve társadalom-
kritikai és megjelenítésben értékei folytán gazdag anyagú oeuvrejéből méltán magas-
lik ki.
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Bihari élete 1894-től meglehetősen változatos. Sem egészsége, sem alkotói egyen-
súlya nem volt kielégítő, ami arra ösztönözte, hogy más-más helyen keressen testi és
lelki felüdülést. Jó orvosságnak érezte a klasszikusok tanulmányozását. Ezért egy éven
belül kétszer is megfordult Itáliában, ahol az olasz mesterek közül főleg Raffaello
tetszett neki. Tavasszal néhány tájképpel tért haza. Külföldi útjai közt levő nyarat
ezúttal is Törtelen töltötte és egy régebbi témáját, A szegény ember gyermeke c. művét
dolgozta fel.

Közben elérkezett a millcniumi ünnepségekre való országos készülődés ideje. Ebből
az alkalomból az állam megbízásokat adott nagyméretű történelmi képek megfesté-
sére, melyek a múlt egy-egy híres eseményét örökítették meg. A hazai uralkodó
osztály ezekkel a reprezentatív művekkel kívánta emlékezetessé tenni az ezeréves úri
Magyarország fennállásának évfordulóját. Budapesten kívül, a jelentősebb vidéki vá-
rosok is ellátták a művészeket ilyen feladatokkal. Nagyvárad Bihari Sándort kérte fel,
hogy fesse meg a város számára „Zsigmond király a nagyváradi székesegyházban
Szt. László sírjánál fogadja Jagelló Ulászló lengyel királyt" c. képét. Bár e megbízás
Bihari népéletképfestői érdeklődésének nem felelt meg, de szülővárosa kívánságát nem
akarta visszautasítani. Kompozíciójához megfelelő templombelsőt keresve!, 1895 tavaszán
ausztriai tanulmányútra indult. „Most itt vagyok Bécsben - írja - és a Szt. István
templomban megkezdtem egy vázlatot. Ez minden valószínűség szerint elég lesz ahhoz,
hogy komolyan hozzáfogjak munkámhoz." 19

Hazatérése után, művén három évig dolgozott. Festményével kapcsolatos színváz-
latai gótikus belsejű kápolnát ábrázolnak, amelyben főpapok és udvari emberek jöttek
össze, hogy tanúi legyenek a két uralkodó történelmi jelentőségű találkozásának. A téma
csábító lehetőségeket kínált az ünnepi pompa anyagszerű érzékeltetésére, de Bihari
nem benczuri hatásossággal akarta megfesteni az eseményt. Kisméretű vásznain finom,
tört színekkel, ezüstös tónusban oldotta meg feladatát, s a jelenet hangulati tartalmá-
nak megragadására törekedett. Az 1896-i ezredévi kiállításon szereplő vázlatát Klotild
hercegnő vette meg. A két év múlva elkészült, Váradra szánt nagy alkotását pedig
Vaszary-díjjal tüntették ki.

Sikerén felbuzdulva a Krisztus temetése c. nagyméretű bibliai képhez fogott,
melyen életnagyságú alakokat szerepeltetett. Művével azonban nem volt megelégedve.
Sok vergődés után később az egészet átfestette. Festménye kissé átlósan komponált,
balról-jobbra haladó csoportot ábrázol. A menet élén két férfi a halott Krisztust viszi.
Mögöttük gyászoló asszonyok és szegény emberek lépdelnek. Oldalt a fájdalmában
térdre roskadt Mária látható. A jelenet drámaiságát a művész borús egű tájjal igye-
kezett fokozni. Alkotását azonban minden igyekezete ellenére sem tudta megjeleníté-
sileg és tartalmi vonatkozásban befejezetté érlelni.

Az egészségileg amúgy is gyönge festőt e két nagyméretű vászna igen megkínozta-,
bár külső elismerésben nem volt hiánya. A milleneumi év alkalmából Ferenc József-
renddel tüntették ki. 1897 tavaszán ismét Velencébe tett látogatást, majd betegségétől
hajtva Münchenen át Badgasteinba utazott, hogy ott gyógykezeltesse magát. Utjának
szakmai tapasztalatait így summázta: „Münchenben egy hétig voltam, s megnéztem a
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kiállítást, amelyet rendkívül szépen rendeztek meg ... A képek azonban nem nyújtot-
tak semmi meglepőt és semmi újat... A mi osztályunk, másokéhoz viszonyítva, kissé
ósdi. Fakult és nincs benne újszerűség, kísérletezés. Benczúr, Eisenhut, Csók és Liezen-
mayer nagy képeit a müncheni festők nem sokra becsülik... Még Csók tetszik a leg-
jobban ... Az az általános vélemény, hogy el vagyunk maradva, amit részben magam
is belátok!' M Ez a Bihari nézetét is tükröző jelenség híven érzékelteti festészetünk
múlt századvégi helyzetét. A maradinak bélyegzett akadémikus piktúra és a festői
hatásokra törekvő iránynak a harcát.

Külföldi tartózkodásával Bihari a század végétől kezdve történelmi és bibliai
témájú képeiből s főleg e számára szokatlan műfajból kiábrándulva érdeklődéssel
fordult újra a népélet és az alföldi táj ábrázolása felé. Néhány velencei képén kívül,
több szolnoki tárgyú alkotását festette meg. Az ekkor készült Vizet merítő lányok a
Tiszán, a Legelő kosok és a Leány kecskével c. művei az 1898-99-i pesti tárlaton
voltak láthatók. Lippich Gusztáv szolnoki főispán arcképét pedig egyéb munkáival
együtt a következő évben mutatta be. Életének hátralevő hat esztendejét nagy rész-
ben a művészetére egészségesen ható Szolnokon töltötte el.

A több mint félszázados múltra visszatekintő szolnoki művé:ztelep jelentősége
nagy fontossággal bir az új magyar képzőművészet történetében. „Hiszen a 19. század
második felében - írja Végvári Lajos, a művésztelep monográfusa - részben itt ala-
kult ki a hazai életkép és tájképfestészet, közelebbről az alföldi tájfestészet." 31 Mint
Nagybányán, úgy Szolnokon sem bontakozott ki egy egységes irányzat, de az itt mű-
ködő mesterek: Deák Ébner Lajos, Bihari Sándor, Fényes Adolf, Pólya Tibor, Zom-
bory Lajos1, Aba Novak Vilmos és mások, ha egymástól eltérően festettek is, összes-
ségükben mégis hű képet adtak az Alföld tájáról és népéről. „A szolnoki művész-
telep (iQoz-től) nem ellenlábasa Nagybányának - jegyzi meg Végvári -, sőt törek-
vései hasonlóak... Szinte Nagybányával egyidőben - sőt Pettenkofen és Deák Ebner
személyét illetően már előbb - felfedezhetők Szolnokon dolgozott művészek munkái-
ban az ún. plener-festő törekvések." n Bihari itteni késői műveit szintén az új irányzat
szellemisége hatotta át.

A szolnoki környezet, a parasztok közelsége, a kollegákkal együtt végzett munka
serkentőleg hatottak alkotókészségére. Űjult erővel fogott munkához. Hiába hívták
külföldi utazásokra, nem ment. „En alföldi vagyok - vallja -, szeretem a port, pisz-
kot, meleget s mindent, ami ezzel jár. Nem kívánkozom el innen." a Ezidőben festett
képei között sok tájábrázolás van, melyek felfrissült természetszemléletét tükrözik.
Szabadban készült tanulmányai a környék jellegzetes alföldi hangulatát rögzítik. -
Elmélyülten örökítette meg a napsugaras tarlót, a csillogó Zagyva-partot, a hazafelé
tartó csordát és a réten legelő libákat. Derűs nyári délelőttök és hirtelen jött zivata-
rok épp úgy váltakoznak az ő vásznain is1, mint ez a szeszélyes alföldi időjárásban
gyakran gyakran előfordul. Jelentősebb idevágó művei: a Learatva, Készül a vacsora,
őszi napsugár, Zivatarban és a Csalamádégyüjtés. E képein a táj és a benne élő
földművesek szoros kapcsolatát fejezi ki.

Bihari a vidéki élet finom érzékű megfigyelője volt. Festményei sokszor a Gár-
donyi-novellák hangulatát idézik fel bennünk. Különösen a falusi nők szorgalma ra-
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gadta meg. A mindennapok változatos tennivalói között ábrázolta őket, amint var-
rogatnak, zöldséget tisztítanak vagy vizet hordanak. Ezeken a művein nyoma sincs
a humornak, alkotásai a női munka megbecsülését fejezik ki. Némely képéről azon-
ban az asszonyi tere-fere és a lányokat vidító-ringató szerelem megjelenítése sem
hiányzik. E tárgykörbe tartoznak: a Rossznyelvű, a Titkos beszélgetés és az Elha-
gyatva c. művei. Festményein a legények is gyakran helyet kapnak, amint a lányokat
karolják, vagy amint a kocsmában mulatnak. Otthon csak a pipázgató öreg gazdák
és a játszadozó gyerekek maradtak. A parasztemberek életét azonban mégsem a
szórakozás, hanem a munkában eltelt napok jellemzik. Ezt tükrözi többek között a
régi témájú Ebéd c. alkotása is, mely a tűző nap elől faárnyékba húzódó parasztpár
étkezését ábrázolja. Bihari késői szolnoki műveinek témagazdagsága bizonyítja, hogy
milyen érdeklődéssel merült el az alföldi földművesek életének és környezetének
tanulmányozásában. E korszakból való plein-air tanulmányainak egyik legszebbike,
a Dinnyét evő parasztfiú.

Az egyedül levő, korosodó művész sokáig nélkülözte a családi élet melegét.
Ezutáni vágyából születtek meg azok a képei, melyek az anyát és gyermekét gazdag
viszonylatban ábrázolják. Ilyenek az Alszik a baba, a Fésülés, az Érdekes könyv és
még más festményei. Ötven éves korában megházasodott. Egy fiatal szolnoki tanítp-

Bihari Sándor: Vasárnap délután (1893).
Eredetije a Magyar Nemzeti Galériában.
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nőt vett el feleségül. Szép emlékét őrzi ennek a Mézeshetek c. hangulatos vászna,
melyen félhomályos szobában, terített asztal mögött levő pamlagon egy csókban össze-
forrt házaspárt látunk. E sikeres alkotását puha, meleg tónusai és érzelmi mélysége
révén, joggal rokonítják Réti István interieur képeivel.

Bihari Sándor mint zsánerfestő vált naggyá. De népszerűvé főleg cigány ábrá-
zolásai tették. Ezekhez az akkoriban semmibe vett emberekhez nem vállveregető le-
ereszkedéssel fordult, hanem barátként közeledett hozzájuk, hogy szokásaikat és ér-
dekes gondolkodásukat megismerhesse. Ilyen kapcsolat révén jöttek létre eredeti
cigényképei, mint az Első próba, Tanul a banda, a Prímás és még számos más e
tárgykörbe tartozó alkotásai. Ezek azért váltottak ki és keltenek ma is széles érdek-
lődést, mert a cigányok egykori sajátos élet- és társadalmi körülményeit hűen tük-
rözik.

A hányatott életű, beteges művész Szolnokon bár kedvvel és termékenyen dol-
gozott, azonban már nem volt a régi erejű. „Bizony, lassan-lassan elérünk egy kort
mi is - írja 1903-ban -, akik néhány évvel ezelőtt még fiatal, reményteljes művészek,
voltunk. Reményeinket elhagyjuk, s nemsokára az öregek közé számítunk, végül csak
nagy fáradsággal tudjuk életünket és művészetünket fenntartani. Az idő hamar elmú-
lik: De félre minden komorsággal! Aminek jönnie kell, az elöl úgy sem térhetünk
ki. A munka még mindig örömet jelent, és ez a fő dolog!' M Halálsejtése nem volt
alaptalan. Két évre rá Szolnokon, A falusi szabó c. képe festésekor meghűlt és tüdő-
gyulladást kapott. Gyenge szervezete a betegségnek nem tudott ellenállni. Rövid szen-
vedés után 1906. március 28-án egy budapesti kórházban fejezte be küzdelmekben
és alkotásokban egyaránt gazdag életét.

Hátrahagyott műveiből még elhunytának évében, 1906 őszén a Műcsarnokban
kiállítást rendeztek. Több mint négyszáz alkotását mutatták be. Ezeknek nagy része
azonban vázlat volt. Jelentős festményei közül: a Bíró előtt, a Programbeszéd és
a Vasárnap délután c. képei szerepeltek. Első eredményeit tükröző vásznai, mint
a Cilinderpróba és a Kereszttűzben sem ekkor, sem azóta nem volt látható. Az élet-
művét megoszlóan bíráló korabeli kritika szerint Bihari bár a plein-air festésben is
ért el eredményeket, különösen a századfordulótól, azonban munkásságának jelentő-
sége a régebbi zsánerképein alapszik. Festészetének régi, de kitűnő méltatója, Fónagy
Béla így összegezte jelentőségét: „A mindennapi élet a maga egyszerűségében az ő
képein jelent meg először ünneplő ruha és etnográfiai érdekesség nélkül... Nem for-
radalom, mely átgázol a múlton, és a múlt romjain építi az újat. Csak egy lépés
előre: a színpadról az életbe. Az osztályozás a realizmus nevet adta neki!' ffi

Bihari művészi tevékenysége nem volt egyöntetű. Alkotásai hitelesen tárják fel
azt az időszakot, melyben pályafutása lezajlott. A haladó és a visszahúzó erők harca
nemcsak kora feudál-polgári társadalmában, de saját művészi kibontakozásában is
végbement. Az az alkotói kettősség, mely egyrészt a valóságtartalom korszerű festői
eszközökkel történő megragadására irányult; másrészt az akadémikus szemlélet kö-
töttségével párosuló irodalmias érdeklődéséből adódott, mindig komoly gondot oko-
zott számára. Sűrű helyváltoztatása, gyakori külföldi utazgatásai nyugtalan, kereső
lelkiállapotára utalnak. Életművének jelentőségét akkor láthatjuk világosari, ha törek-

190



vések a századvégi zsánerfestészet viszonylatában értékeljük. A nyolcvanas évek köz-
ízlését szolgáló, színpadszerűen jelentkezett parasztábrázolások adomázó világából
Bihari legjobb műveivel kilépett. Az alföldi nép valóságos környezetéből merített
alkotásain a parasztok érző és önállóan gondolkodó emberekké válnak. Ecsetje
nyomán a hazai vidéki élet századvégi állapota tárul fel, melyben a kor falusi társa-
dalma sokrétűen tükröződik.

Bihari Sándor, mint a szolnoki művésztelep egyik jeles alapító tagja, Munkácsy
szellemiségének demokratizmusát és a plein-air ábrázolás eredményeit alkotásaiban
sokszor egyesítette. „Szíve és értelme - értékelte Bihari művészetét újabban Oelmacher
Anna - az egyszerű emberekhez húzta, őszinteségre való hajlama elvezette a szolnoki
képek tisztaságához és nagyszerűségéhez-"26 Sikeres műveit nemzeti festészetünk
megbecsült értékei között tartjuk számon.
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