
Hűség a piktűrához és
az emberekhez
— Fazekas Magdolna képei, rajzai

A magyar művészet kincsestárában voltak s vannak olyan értékek, amelyeknek
szélesebb körű ismeretsége lassan érik be, — ha nem kapja őket szárnyára a
hír, a korízlés szeszélye, avagy megalapozott új igénye, vagy ha a vakvéletlen
folytán az érdeklődés hullámvölgyében reked egy-egy életmű, fejlődésének las-
súbb, egyenletesebb üteme miatt. De már a nem túl távoli jövőben sort kell
kerítenie a műtörténetnek is arra, hogy számot vessen megőrzendő javaival,
mégpedig úgy, hogy felszínen tartsa már ma azokat a — figyelem perifériájára
szorult — művészeti jelenségeket is, amelyeknek fajsúlya és szerepe pontosab-
ban mutatható ki egy nagyobb időbeli és országos távlat mércéjén.

Ilyenfajta előrelátás vezette e sorok íróját — nem egészen ok nélkül —
arra, hogy Fazekas Magdolna műhelytitkainak közelebbi megismerésére töre-
kedjék, a képeivel való korábbi, alkalomszerű találkozások után. Gyűjteményes
kiállításán, a Szolnoki Galériában a két évtizedes pálya eredményeképpen, első
ízben kaptunk valóban átfogó képet alkotói egyéniségéről: most sejtjük meg
a festőben lakozó művészt.

Ez utóbbi teremti meg mindazt, ami — a mesterségbeli tudáson belül és túl
— ennek a piktúrának a lényege, — de alig foglalható szóba. Mert van valami
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ezekben a képekben, amitől — mihelyt kilépünk közegükből — hívságosnak
tűnik a beszéd, kevésnek a kiállítás szépségét méltató szó, — valami, ami miatt
az esztétika használatos jelzői legfeljebb öltözete szerint jellemezhetik ezt az
életművet.

Ha ugyanis külső jegyek alapján a posztimpresszionizmus gyűjtőfogalmába
sorolnánk — ezzel eleve betájolnánk egy olyan stílusegyvelegbe, ahol századunk
legkülönfélébb festői törekvéseit azoknak egyik ismérve, az ún. atmoszférikus
szín- és fényérzékelés szerint szokták leginkább közös nevezőre hozni. Márpedig
Fazekas Magdolna festészete vállalkozásában más, — ezért több a pusztán esz-
tétikai élménynél az, amit nyújt.

Művei légkörében észrevétlen azonosulunk azzal a sűrű, igézetes világgal,
s azzal az ünnepies bódulattal, amit — megfelelő szakkifejezés híján — e pik-
túra természetittasságának kell neveznünk, — ha érzelmi telítettségét akarjuk
megkülönböztetni a plein-air-acíta látás — bárminő gazdag — optikai élmé-
nyétől.

Szinte azt mondhatni: megindultság nélkül nem nyúl ecsethez, tollhoz, ce-
ruzához ez a kéz, — s hogy aztán ebből a bensőséges indíttatásból nem csupán
valamely szolíd-szelíd festői líra születik, hanem egy halkszavú, de határozott
egyéniség élet- és emberismerete is kibontakozik belőle, erről a művészi megfi-
gyelés élessége és karakteressége kezeskedik. Még érzékenyen imbolygó színei,
árnyékainak vibrálása sem fedi el, hanem kiemeli az emberi kedély legmélyebb
vonásait, azokat az arcon-tájon átsuhanó borulásokat és derüléseket, amelyek
olykor többet árulnak el egy-egy ábrázolt személyről vagy tájról, mint a találó
formai hasonlatosság.

Vagyis — ha ez a művész arcot, kezet, tartást fest: sorsot mond el, — jö-
vendöl a fiatal tekintetekből, az elmondatlant olvassa az öregekéből, s a föld
üzenetét a tájakéból. Voltaképpen e művész emberségének gazdagsága és mély-
sége az, ami portréiból és tájaiból szíven üt, és már modelljeinek megválasztása
maga az, amiben ez az emberség nem téved. Ez a fajta mélyrelátás a nyitja
annak, hogy sohasem a szokványosat ragadja meg témáiban, — holott azok a
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képek címe szerint semmiféle váratlanságot nem ígérnek. E hatásában nemes
és választékos piktúrának a vonzása alighanem abból adódik, hogy ezt a mű-
vészt nem érdekli a nyilvánvaló, a megnyerő, a felületi szépség, a magát kínáló
természeti báj, s egy-egy látvány csábító artisztikuma, — azt önmagában véve
valószínűleg ízetlennek találja.

Fel kell tételeznünk, hogy Fazekas Magdolna gondolkodásában, életfelfogá-
sában rejlik az a fajta költőiség, ami például a verset, a formai kvalitáson kívül,
valóban verssé avatja. Mert festőként, e képesség nélkül, szinte lehetetlen fel-
fedezni azokat a rejtőzködő szépségű — szomorúság által megjelölt — igénytelen
leányalakokat, akiket a művész megörökítendőnek ítél, s akik őnélküle csupán
az egyszervoltak millióihoz tartoznának. A jelentékenységet mutatni meg a lát-
szólag jelentéktelenben — úgy tűnik — ez ennek az életműnek a tétje. Felfe-
dezetlenül semmit sem hagyni az élet, s a világ legparányabb kínálatából sem!
Üjdonság van ebben, telhetetlen befogadása a természet teljességének, s a vágy,
hogy mindenki részesülhessen ebben az újongó megismerésben.

S ha ugyanekkor a művek vonulatára rárajzolódik finoman a fájdalmasság
meghatározatlan vonása is, ez alig titkolhatóan abból a szorongásból ered, hogy
minden megnyert, meglátott, átélt szépségtől egyszer el kell szabadulnunk, ki-
nek-kinek útja végeztével... Nem a fáknak fáj a lombok elvesztése, nem a hó-
foltaknak az olvadás okozta elmúlásuk, nem a kerti padnak a rászaladó őszi
árnyék váratlan hűvössége, — hanem nekünk a múlandóság. Ezt az elvesztést
ábrázolni, ezt a lappangó, nyilaló halálsejtésünket vígaszossá írni át az évszakok
és életkorok hangszerelésében, ez nemcsak táj- és portréfestészet, hanem vala-
mikép zene is. Fazekas Magdolna festészetének muzikalitásáról nem csupán
színharmóniáinak gazdagsága, tiszta, dallamos csengése vall, hanem előadás-
módjának hajlékonysága, hangjának remegő-áracló telítettsége az eozinos szín-
orgiákban, majd hirtelen-csitulása, oldódása a lefogott, tompafényű színekben,
— páratlan pianissimóiban . . .

E kiállítás emlékei úgylehet majd visszajárnak olykor hozzánk, csendesen,
a mélyreivódott élmények módjára, lábujjhegyen, talán egy nagybeteg ágyánál
adódhat, hogy a saját visszatartott lélegzetünk Fazekas Magdolna „Alvóját",
ceruzájának lebegő érintését juttatja eszünkbe, — s így, óvatlanul lassan esz-
mélünk rá a vonalművészet lehetséges varázsára. Adódhat az is, hogy egy régi
bútor ódon illatáról, a dió ízéről, a nagy fa árnyékáról a dióbarna „Nagymama"-
kép dereng fel, azé, akinek érett-dió-tekintetére már ráereszkedik az elnehezült
szemhéj, s akinek arcára oly mély árkot vájt a sok-sok felismerés, hogy ahhoz
egyetlen élet nem elég, — tán ősök sírását hozta s viszi magával...

Mit ér e rejtelmes képi jelbeszédhez képest stíluskritikailag azt megállapí-
tani, hogy ecset- és színkezelése szempontjából Fazekas Magdolna posztimpresz-
szionista; de mit jelent akár az is, hogy klasszikus tökélyű rajzának a lényegest
megragadó életszerűsége révén a realista ábrázolás leghitelesebb és legavatot-
tabb jelenkori mívelői között találjuk őt, — mit ér, ha ezek a jelzők elfedik
festészetének legsajátabb, egyéni vonásait, azokat, amelyekből — bárhány
festő közül — fel lehet ismerni őt. Tudni lehet, hogy senki más így, éppen így
nem tapintotta a világot, mert alig akad más, akinek ennyire fontos az élet név-
telen, jeltelen és néma csodáinak megéneklése.

S ha most úgy kérdeznék tőlem e kiállításról mint olvasmány végén, hogy
miről szól végül is e könyv? — azt felelném: a hűségről szól. Fazekas Magdolna
hűségéről önmagához, a piktúrához és az emberekhez.

B. SUPKA MAGDOLNA
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