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Emlékezések, találkozások
ZÁDOR ISTVÁN MŰVÉSZI HAGYATÉKÁBÓL

A szolnoki művésztelep megnyitásának közelgő háromnegyed évszázados jubi-
leuma teszi időszerűvé, hogy az itt folyó művészeti életről, a jeles alkotók mun-
kásságáról írjunk. Könnyű volna a helyzet, ha a II. világháború szörnyű pusz-
tításai nem tették volna tönkre a művésztelep pavilonjait, s nem semmisült
volna meg vele együtt a tizenkét műterem összes anyaga és a szolnoki művé-
szeti egyesület irattára, minden dokumentuma.

Zádor István, aki 1945 tavaszán megörökítette a szeretett Budapest vérző
sebeit, megrajzolta a szolnoki művésztelepet is kiégett pavilonjaival, csonkán
égnek meredő fenyőivel. Budapesti albumához írott szavai Szolnokra is vonat-
kozhatnak: „Azért készültek ezek a rajzok, hogy a látók lássanak s a még ér-
zők borzadjanak! És majd később, ha a romokat eltakarították, a károkat hely-
reállították, újakat építettek, s egy új, szebb, modernebb város épül a romok
helyén, mutassák meg ezek a rajzok, hogy amikor már nem volt kétséges a
háború kimenetele, a hatalom bitorlói és azok német barátai mégis a háború
prédájának dobták oda Budapestet. Ezt ne felejtsük el!"

Zádor István egyike azon jeles művészeknek, akik — ha nem is szülőföldjük
e táj — felkeresték Szolnokot, felfedezték a Tisza és a Zagyva szögében, a régi
vár helyén meghúzódó művésztelep, a tiszai táj varázsát, az Alföld végtelensé-
gét, Szolnok forgalmas életét, s nemcsak meglátták a táj rejtett szépségeit, ha-
nem művészetükkel láttatni is tudták.

Emlékezések és találkozások... címen Zádor István ezernyi rajzából, réz-
karcából, művészi feljegyzéseiből válogattuk össze ezt az anyagot. Megkönnyí-
tette a helyzetünket az a tény, hogy a művész csaknem teljes életműve Zádor
Istvánná nemes felajánlásából tanácsi támogatással a Damjanich Múzeum
képzőművészeti gyűjteményébe került.

A századfordulón a művészek jórésze Párizsban, az irodalom és a művészet
központjában találkozott az igazi művészettel. így a fiatal Zádor István is há-
roméves párizsi tartózkodása alatt Alexandre Steinleinnél és August Leroux-
nál az École des Beaux-Arts-on tanult: „Steinleinnek köszönhetem az indulás-
nak azt a frissességét, amely aztán oly sok mindent eredményezett művészi
pályámon. Ennek a sok száz rajznak köszönhetem, hogy megtanultam gyorsan
látni és gyorsan rajzolni... Kezdetben az 1906—07-es években még félénkebb
voltam, kemény ceruzával dolgoztam, és ez nem adott módot arra, hogy raj-
zaimnak jó tónusa legyen, így áttértem a lágyabb ceruza, majd később az ujj-
nyi vastag grafitra i s . . .

Este a Café Cluny-ba mentem, ott találtam Márkus Lászlót, a Magyar Ope-
raház későbbi igazgatóját, aki akkor írta párizsi cikkeit Marco néven a magyar
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lapoknak, itt volt Vadász Miklós, aki akkor rajzolta a ,,L' amour" és a „Les
petits jeunes hommes" c. kitűnő rajzsorozatát. És köztük volt Jávor Pál is, a
korán elhunyt kitűnő festő, ott volt Vágó Dezső, a plaketteur (plakett-készítő),
Strakonichy Károly a műtörténész, Jean Preux néven írt a Hét c. lapban. Kroki
rajzolás közben nem a mozdulatlanul ülő, vagy álló modelleket, hanem a moz-
gó férfiakat és nőket, vagy a kabarékban éneklők folytonos mozgását rajzol-
tam. Mindenütt mindenkit figyeltem és rengeteget rajzoltam...

Jávor azt proponálta nekem, menjünk nyáron a szolnoki művésztelepre, ad-
jam be kérvényemet báró Kohner Adolfnak, aki a szolnoki Művészeti Egyesü-
let elnöke volt és minden nyáron egy hónapra 5—5 fiatal művésznek berende-
zett műtermet ingyen és 100—100 korona ösztöndíjat ad, ami akkori időben
elegendő volt a havi ellátásra. Beadtam a kérvényemet és meg is kaptam 1903
nyarára az ösztöndíjat. így már türelmetlenül vártam a május hónapra, ami-
kor Szolnokon folytathatom a rajzolást és festést...

Szolnokra már nagyon kíváncsi voltam, ahol első saját műtermemben dol-
gozhattam. Az azévi ösztöndíjasok Glatter Gyula, a kitűnő portréfestő, Halász
H. Hradil Elemér, egy Kassán élő festő, Faragó Géza plakátfestő, karikaturista
és nagyon mulatságos, szórakoztató kollega, Jávor Pál és én voltunk. Rajtunk
kívül vendég tagok is voltak, akik ugyan a Telepen kívül laktak, de a Telepen
dolgozhattak. Mint az idősebb művészek növendékei, vagy régebbi barátai.
Ilyenek voltak: Hatvány Ferenc és a nagy építész Lechner Ödön fia, Lechner
Dönci, aki akkor jött meg világkörüli útjáról, Pólya Tibor, igen ötletes és te-
hetséges, legfiatalabb növendéke Fényes Adolfnak és szolnoki fiú.

Abban az évben a Telep törzstagjai voltak: Fényes Adolf, Mihalik Dániel,
Szlányi Lajos, Kléh János, Zombori Lajos és Illés Antal. A műtermek igen
ízlésesen voltak berendezve. Egy nagy műterem, ablakán zöld vászonyfüg-
gönnyel, asztal, karosszékek, székek, a hálószobában ágy, szekrény, mosdó,
mind keményfából. Az ösztöndíjból bőven telt az ellátás, melyet a Tisza túlsó
partján levő Arany Lakat vendéglőben, akkor fillérekért kaptunk. Szép volta
Tiszán átvezető fahíd, a kilátás a Tiszára, a halászbárkákra és a Tiszába tor-
kolló Zagyva túlsó partján fekvő Tabán kicsi, és festői utcáival. Nagy kedvvel
jártam bennök, festői motívumokért, amelyeket keresni sem kellett, olyan bő-
ven akadtak. Nagy volt a kontraszt Párizs boulevardjai után. Maga a Művész-
telep kertje még túl fiatal volt a pár éves fáival, gyengén pázsitozva. Viszont
igen festőiek voltak a kis tabáni házak enteriőrjei búboskemencéikkel és
a Művészteleppel szemben álló régi Vártemplom belseje, sok színes zászlójával,
melyből Jávor Pál akkor egy napon szép interieurt festett.

De a Telepen kívül, túl a Vártemplomon, Alcsi felé már a nagy Alföldön
voltunk, tanyáival, gémes kútjaival, itt-ott útmenti akácfákkal és beláthatatlan
nagy éggel. A Párizs utáni nagy ellentét teljesen magával ragadott és visszaál-
modtam magam kisgyerekkori Nagykikinda körüli nagy síkságra. Itt Alcsi-nak
hívták ezt a tanyavilágot, amelyben nem tudtam akkor eleget gyönyörködni.
Estefele még a gyönyörű naplementék is variálták az egész beláthatatlan ter-
mészetet, a horizontig más-más formájú, mindig kisebbedő felhőivel.

Első szolnoki hónapjaimban sokat festettem, rajzoltam, nagyon kellemes
társaságban, és aminek legjobban örültem, közeli barátságba jutottam Fényes
Adolffal, aki rábeszélt, hogy Pestre visszatérve, jöjjek el a Japán-kávéház mű-
vész asztalához, barátkozzam össze a művészekkel, a napi munka után jólesően
szórakoztató és pihentető társaságukkal.
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Egyelőre Szolnokon dolgoztam. A zeg-zugos tabáni utcákban kezdtem, ame-
lyeken járva, kis festőszékemre leülve, majd munka után felállva, körülnézve,
nem tudtam hol vagyok. És csak nehezen ismertem rá az irányra, amely felé
elindulhatok. Olyan festőiek voltak, hogy nagyon gyakran tértem ide vissza
újra, meg újra.

A Tisza túlsó párja magas volt, melyen fent a Művésztelep festői tagozatú
épületei látszottak. Ma már nem csodálkozom, hogy idővel teljes húsz nyarat
töltöttem Szolnokon, ahol az első világháború utáni években főleg grafikai
munkáimmal művészetem csúcspontjait értem el. Szolnoknak köszönhetem,
hogy itt inspirált munkáimat 17 múzeum vásárolta meg.

Nagyon kellemes volt az élet Szolnokon ösztöndíjas koromban. Már az első
évben Szolnok környékén lakó birtokosok hívtak meg bennünket. Tiszavár-
konyban gazdálkodott Domokos Jenő, akihez mindig együttesen rándultunk ki.
Elmondtam, hogy Párizsban Durand Ruel műkereskedő nagy lakásában az
impresszionista festőket kérte fel, hogy lakása fehér ajtóira fessenek képeket.
Ott láttam Monet, Sisley, Pissarro, Manet képeit, valósítsuk ezt meg Domokos
Jenő kúriájának fehérre festett ajtain is. Nagy halló-val fogadták és mindjárt
hozzá is fogtunk. Jávor Pál, Faragó Géza, Pólya Tibor, Lechner Ödön, Kléh
János, és folytatólagosan éveken keresztül valóságos képtár lett a fehér lakk
ajtókból. Mint kezdeményező én sem maradhattam ki. (Nagy kár, hogy a má-
sodik világháború pusztításai során ezek is elpusztultak K. Gy.).

Most már Alcsi felé jártam ki, ócska kis házak helyett most már alföldi tája-
kat festve...

1914. tavaszán Jávor Pál, Barta Ernő és Fényes bácsi felhívta figyelmemet,
hogy a szolnoki Művésztelepen egy ún. vendégműterem üresen áll, meg is kap-
tam rá a Művésztelep Igazgatóságának hozzájárulását és le is költöztünk. Sok
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mindent vittünk le, úgy gondoltuk, hosszabb ideig maradunk. De szolnoki tar-
tózkodásunknak a trónörökös meggyilkolása véget vetett, kitört a háború és
megkaptam behívómat...."

Zádbr István, mint annyi művésztársa, kikerült a lövészárokba, ahonnan sú-
lyos sebesüléssel tért haza. Felépülése után, mint művészt vitték ki a frontra.
Érdemes emlékezéseiből feleleveníteni találkozását Mednyánszky László festő-
művésszel, mert eddig nem ismert adatok elevenednek meg előttünk.

,,... Tersánszky vezérezredes paancsnoksága alatt voltam a katonai mű-
vészeti csoport vezetője, amikor 1917. őszén táviratban értesített a főhadiszál-
lás, hogy báró Mednyánszky László festőművész ekkor és ekkor érkezik, fo-
gadjam és mutassam be a vezérezredes hadseregparancsnoknak. Mi akkor egy
kis galíciai városban voltunk, Tersánszky vezérezredes rendkívül megörült,
hogy mint civil festőművész, végre egy igazi úr, egy báró érkezik hozzánk.
Ügy rendelkezett, ne is vezessem elé bemutatás céljából külön kihallgatásra,
hanem majd csak a vacsoránál mutassam be neki a többi tiszt jelenlétében,
közvetlen maga mellett rezerváltatott terítéket számára. A hadseregparancsnok
környezete csupa grófból állt, magyarok és osztrákok vegyesen, hamar híre
ment, hogy egy új művész, aki amellett báró is, érkezik hozzánk. Faggattak,
milyen, de én csak a nagy művészről beszéltem és személyéről nem árultam
el semmit.

Végre eljött a nagy vacsora ideje, és a teremben, ahol tele volt tábornokok-
kal, vezérkari törzstisztekkel, grófi adjutánsokkal és fehérkesztyűs felszolgáló
legénységgel, bevezettem egy alacsony, kopott és gyűrött ruhájú, rossz cipőjű,
ápolatlan ősz szakállú kis embert, bakasapkával a fején, aki huncutul moso-
lyogva nézett körül és igen jól mulatott az elképedt arcú, láthatóan zavarba
jött társaságon.

Ilyen volt külsőleg Mednyánszky.
De fölényes műveltségével, kultúrájával, nagyszerű nyelvtudásával és hu-

morával hamarosan lebilincselt mindenkit. Ez volt az igazi lénye, ilyen volt az
ember, a művész.

Aztán elkísértem a frontra. Igénytelenségét, szerénységét, amelyet különben
már a lénye is elárult, valamint kimeríthetetlen munkabírását itt ismertem
meg. — Hajnalban útnak indult, egyedül szeretett barangolni és rajzszerszá-
main kívül nem vitt magával mást, mint két üres zsemlét. Visszatértéig, késő
estig ezeket eszegette zsebéből, morzsánként.

Amikor egy-egy ilyen útjáról megjött, vázlatok és rajzok tömegét hozta ma-
gával. De mik voltak ezek a kis remekművek, mi érdekelte őt a háborúban?

A sebesültek szenvedései, a katonák nehéz munkája, az ember és a lovak
küzdelmei, hóban, fagyban és sárban, kínlódásuk lerongyolódott ruháikban,
magukra borított pokrócaikba, sátorlapjaikba burkolva borús, szürke ég alatt.
Hadvezérek, tisztek és urak nem érdekelték, bár mint a sajtó hadiszállás tag-
jának, feladata lett volna a háború népszerűsítése és dicsőítése, művészetével
tulajdonképpen ellenpropagandát fejtett ki. A szegényember, a közkatona, a
trén-kocsisok, a lesoványodott lovak és a nehéz, súlyos férfi munka volt az,
ami őhozzá közel állt. És amit bámulatosán könnyed és szellemes kifejező esz-
közeivel ismertetett meg az emberekkel. Fáradhatatlan volt, munkájában, a
borús, havas, sáros időt, az elesett embereket szerette: a nép fiait nehéz hét-
köznapjaiban.

Később az olasz fronton találkoztam vele újra. Késő ősz volt, sok munka
után együtt jöttünk hazafelé Triesztből Bécsbe. Vastag, sáros bakancs volt
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rajta, kabátja alatt három mellény, mely alól spárgával kötve legalább 10—15
kis kulcs lógott ki. Végig ketten maradtunk a fülkében, elalvás előtt beszélget-
tünk. Itt árulta el, de csak véletlenül, hogy egy ilyen két zsemlés kiránduláson
a két front közé került, amit valahogy nem vettek észre, leült egy sziklára és
festeni kezdett. Az olaszok előbb nem tudták mire vélni ezt a kis, furcsa öreg-
embert, majd minden művészet előtti tiszteletük ellenére, lövöldözni kezdtek
reá. Szerencsére azonban csak könnyebben sebesült meg, a maga lábán tudott
visszajutni állásaink közé . . . . "

Zádor István a háborút követően az őszirózsás Forradalom és a Magyar Ta-
nácsköztársaság sok fontos eseményét örökítette meg rajzaiban. 1920-ban Né-
metországban a Raj na-vidékről készített sok nagyméretű rézkarcot. Külföldi
útjai során felkereste Olaszországot, Egyiptomot, az arab vidéket, Angliát,
Hollandiát és 1937-ben újra Párizst is.

,,A napok múlva megnyíló Világkiállításra mentem rajzolni. Itt először a
szovjet pavilon tetején álló hatalmas, sarló-kalapácsot tartó emberpár, Muhina
alkotása fogott meg. Ez volt az első rajzom a Világkiállításon, amit aztán sok
kínálkozó témájú rajz követett. A közelében felépült magyar pavilont az épüle-
teken dolgozó emberekkel. Végre búcsúzni tudtam Párizstól.

A sok munkától, élménytől elfáradtan végre hazamehettem, hogy a kedves
szolnoki művésztelepen kipihenhessem magam. Nyári szokásomhoz híven so-
kat eveztem, úsztam, de dolgoztam is. A szokásos nyári együttlét, régi barátaim,
megszokott társaságom valóságos otthonná tette Szolnokot, ahová mindig tü-
relmetlenül mentünk le, jól és elég szépen berendezett műtermembe.

Különös varázsa van itt a levegőnek, amely a legtisztább napsütésben is
ezüst fátyollal von be mindent. Itt nincsenek nyers színek, itt valami csendes
harmónia tölti meg az atmoszférát, és magyarázza meg, mit találtak itt a mű-
vészek, ahol a laikus számára nincs egyéb, unalmas Alföldnél. Megragadták
őket a Tisza kanyarulatai, füzesei, az Alföld különös felhőképződései, a Zagy-
va-parti tanyák, a szolnoki Tabán zeg-zugos utcái halászok öreg házaival, me-
lyek között úgy eltéved az idegen, mint Velence sikátoraiban. Az Alföld meszi
láthatárának monumentalitása, mely felett szebb a zivataros felhők száguldása,
a napnyugta mindent vérben és aranyban füröszto grandiozitása, mint az Óceá-
non. Itt az Alföld látszólagos ürességében egy-egy satnya akácfának is megnő
a jelentősége, egy korhadt kerítés is művészi élménnyé nő és az alföldi ember
tempós mozgása ritmusává válik a tájnak is . . . "

1945-ben az elpusztított Budapest rajzolásakor Illés Béla kérte meg, hogy
Pervomajszkij ukrán költőről, a jeles Petőfi-műfordítóról készítsen portrét,
ezzel indult meg egy nagyszerű portrésorozata, amely az újjáépítés munkás-
hőseit, a Budapesten megfordult kiváló művészeket, Kossuth-díjasainkat örö-
kítette meg.

Zádor István emlékezéseiből, rajzaiból villantottunk fel néhány kis részletet,
de érezni lehet ebből is, hogy — mint Uitz Béla írta róla — „Egy művész, aki
az életének minden percét arra szentelte, hogy az életet ábrázolja és élete
minden percét a művészetnek is szentelte. —"

KAPOSVÁRI GYULA
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