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SZABÓ ISTVÁN

A portréfestészet világa

Művészek és modellek a Szolnoki Művésztelepen

A festészet eme speciális ágának: a portréfestészetnek a leghálásabb territóriuma az
autoportrék világa. Itt az előzőekben említett nehézségek szinte teljesen eltűnnek. Nemcsak
azért, mert a művész borotválkozás, fésülködés közben napról napra rendszeresen bele kell,
hogy nézzen a tükörbe, figyelje arcát, arca változásait, ami által a legjobban megfigyelt,
legtöbbször a finom rezdüléseket is regisztráló modelljévé válik saját magának, hanem azért
is, mert müvének: az elkészült önarcképnek a megítélése, szinte kizárólag saját ízlésétől,
kritikai értékelésétől függ. Mert ő ismeri magát legjobban, ő tudja leghívebben követni
viselkedési reakcióinak, hangulatváltozásainak saját arcáról leolvasható, azon tükröződő és
tükröztethető változásait. S ha valaki esetleg több hasonlóságot keresve a festő arcképe és a
festő személyisége között — miként azt más ismert személyek elkészült portréi esetében oly
gyakran meg is teszik — kifogásolná a kép ebbéli sikerültségét, s kritikai megjegyzésekre
ragadtatná magát, még mindig ott a védekezés visszautasíthatatlan lehetősége a művész
számára: akkor ilyen hangulatban voltam, a kép készítésekor ilyennek láttam magamat.

Nem véletlen hát, hogy talán nincs is olyan művész, aki ne örökítette volna meg magát
alkotó évei folyamán. Sőt kifejezetten vannak olyan festők, akik életük szinte minden perió-
dusában készítettek önportrékat, amelyek talán jobban beletartoznak alkotó oeuvre-jükbe,
mint kedvenc témáik Aba-Novák cirkuszi jelenetei, mutatványosai, lacikonyhái, Pólya Ti-
bor korcsolyázói, Edvi Illés tehenei, istálló-belsői). Természetesen ugyanúgy, mint az egy-
egy művész összmunkassaganak véleményezése esetében történik, az önarcképek közül is
csak a legsikerültebbeket tartjuk számon.

Ha csak a Szolnoki Művésztelep alkotóitól idézünk példákat, már a telepalapítás idő-
szakából említhetjük Boruth Andor magáról készített nagyvonalú ceruzarajzát, Perimutter
Izsák, Fényes Adolf több önarcképét, Hegedűs László kettős önarcképét, Szirt Oszkár fehér
kalapos plein air képét, Zádor István ifjúkori, még szakáll nélküli rézkarcát, vagy a már jel-
legzetes kecskeszakállal festett, önvonásait megörökítő közép- és öregkori portréit olajban,
rézkarcban, csakúgy mint Zombory jellegzetes, szakállas öregkori önarcképeit, Aba-Novák:
Barettes önarcképét, Barna kalapos önarcképét, a folyóiratunk előző számában reproduk-
cióban közölt pipázó „Önarckép" című részkarcát, vagy a szobrász Borbereki nagy sikert
aratott műkő önportréját, Pólya Tibor saját, már betegségtől fáradt-gyötört arcú, megdöb-

97



W*"m MŰVÉSZET

Aba-Novák Vilmos:
Kerekjártó Gyula hegedűművész

Basilides Barna: Önarckép

Boruth Andor: Önarckép Borbereki Kovács Zoltán: Önarckép
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bentő szemüveges önmását. Vagy Oelmacher Anna kalapos önportréját, Gecse Árpád Mun-
ka közben képét, Chiovini Ferenc 1936-os Római önarcképét, illetve későbbi időszakából az
1956-os barettes „Önarckép" festményét, Patay Mihály nem teljesen befejezett, tempera
technikával készült festményét, vagy fába metszett vonásait, Duray Tibor, vagy Basilides
Barna egyéni stílusú képmását, P. Bak János önportréját, Háy Károly László önmagáról
készített ceruzarajzát.

Voltak a müvésztársadalomban nem is egyedülálló jelenségként olyanok is, akik
jelentős részben saját arcvonásaikból építkeztek. Nemcsak úgy, mint a szolnoki telepen is
megforduló debreceni Holló László, aki hosszú élete során tucatjával készítette életmü-
vének egy jelentős részét képező, jellegzetes vonásait megörökítő arcmásait, hanem mint a
szolnoki kolónia 1956 utáni nemzedékének kimagasló képességű grafikus művésze, Gácsi
Mihály, akinek szinte minden humoros rézkarcán, de még a komolyabb hangvételüeken is
összetéveszthetetlenül tűnnek fel jellegzetes arcvonásai. Nemcsak azért, mert más modell
nem állott volna rendelkezésére. Hiszen köztudott volt róla városszerte, hogy mindenkit
megfigyelt-megismert piacon, kocsmákban, s kiválasztva kedvenceit, azokkal barátságot
kötve — lettek légyen azok akármely réteghez tartozóak is — egy-egy típusának
megtestesítőjévé tette meg őket karcain, metszetein. Hanem inkább talán azért, mert lapjai
annyira belülről fakadtak, annyira személyes érzelem, és gondolatvilágot fejeztek ki, ame-
lyeket talán nem tudott, nem akart másokhoz kötni.

Az önportrén kívül a portretizálás másik hálás területe a család és a barátok,
művészkollégák lefestése. A szolnoki festőkolónia száz éve alatt számtalan, e kategóriákba
sorolható remekművet említhetünk. Hogy csak néhányat idézzünk közülük mondandónk
alátámasztására, megemlítjük Fényes Adolftól barátjáról, mecénásáról, báró Kohner
Adolfról festett képeit, festőtársáról, Vidovszky Béláról, Illés Antalról készített munkáját,
Aba-Nováktól barátjáról, Kerékgyártó Gyula hegedűművészről készített rézkarcát, Borbe-
rekitől az Aba-Novák, Wlassics Gyula, dr. Kohner Adolf, dr. Tóth Tamás polgármestert
ábrázoló büsztöket, mely utóbbiról még készülése közben a kortárs krónikás — 1933-ban —
többek között azt írja: „A polgármesteri dolgozószobában, ahol máskor tisztviselők,
ügyes-bajos polgárok, referensek adják egymásnak a kilincset, fehér munkaköpenyes fiatal-
ember dolgozik. Borbereki, a szobrász. Előtte faállványon agyagtömb, ezt gyúrja és simítja,
hogy majd kőbe halhatatlanítsa a modell arcvonásait. A modellje (dr. Tóth Tamás szolnoki
polgármester) mellette ül; anyagja, amit gyors keze munkál, az engedelmes és simulékony
agyag, eszköze egyetlen simító-fácska — és tehetsége."

A családtagok, barátok, müvészkollégák arcvonásai sok esetben csak ezekről a nagy
szeretettel, alapos ismereteken alapuló, egymásra odafigyelő, s így belülről is tudott-érzett,
akár behunyt szemel is felidézhető vonásokat rögzíteni képes alkotásokról maradtak azokra,
akiknek már — lévén egy későbbi kor szülöttei — nem állt módjukban a modelleket
személyesen ismerni.

így örökítette meg például; Zádor István Pólya Tibort szolnoki műtermében 1925-ben,
amely festményről a műterem falán már Pólya nevezetes és sikeres plakátjai: a Modiano
cigarettáé és a Pálma gumitalpat reklámozó népszerű falragaszok is megismerhetőek. Vagy
ugyancsak ide kívánkozik Pólya Tibornak a maga sajátos, kissé humorizáló, de igen-igen
kedves stílusában pillanatfelvétel-szerűén „lekapott", a díványon elszundító Fényes Adolfot
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Fazekas Magdolna:
Férfiportré

Fényes Adolf Illés Antal arcképe Gácsi Mihály: Lovag-Halál-Ördög
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megörökitő „Az alvó Fényes bácsi"-ja, Aba-Novák-ja festés közben, vagy az egészen
különleges kompozíciójú, 1933-ban készült Hármas önarcképe. Mely képről készülése
idején a kortárs riporter többek között azt közli, hogy Pólya Tibor művésztelepi szobájának
(melynek egyébként egyik sarka félig budoár, félig dohányzó) „... középpontjában legújabb
képe áll, amely a művészt, feleségét és Gogót (Pólya Tibor leánya) ábrázolja. Pompás
alkotás, vertikális vonalait megtörik, élénkítik a karok s a szék kiszögellései, azért lezárt
kompozíció az egész, a színek s formák bensőséges harmóniájával a kép Pólya egyik reme-
ke. — Nem is fog vevőre találni az őszi tárlaton".

Mint fentebb említettük, a családtagok, barátok, kollégák és önmaguk vonásait hordozó
alkotások szabadabban, kötetlenebbül készíthetők, mintha azokat megrendelésre festené a
művész. Ez kétségtelenül felszabadítóan hat, önfeledtebb munkát tesz lehetővé. Ezen az
előnyön túl azonban van egy kétségtelen hátránya is, amire a Pólya Tibor családi tablójának
készüléséről beszámoló riporter idézett utolsó mondatában ráhibázott: az ilyen típusú képek
nem, vagy csak nagyon kis mértékben árusíthatók. Mert általában maga az ábrázolt személy
tart rá elsősorban igényt, ragaszkodik a képhez, s maga is művész lévén, nem biztos, hogy
olyan anyagi helyzetben van, hogy azt valós árán meg is tudná vásárolni. A családtagok meg
a róluk készült képeket tartják vissza. így az ilyen típusú képek egy festészetből, művé-
szetből amúgy is bizonytalan körülmények között élő, általában családos alkotó inkább csak
dicsőséget, semmint pénzt jelentenek. Az általánosan kialakult gyakorlatban a müvésztársat
lefestő szerző számára egy kollégáról készített mü, anyagilag egyáltalán nem jelent előnyt,
mert a formula az, hogy a megfestett művész portréjáért a barát saját alkotásai közül ad egyet
cserébe.

Mindezeknek ellenére a művészek, így a szolnoki kolónia tagjai is rendszeresen mű-
velték az alkotás lehetőségének ezt a területét is. Zádor István karosszékben ülő felesége,
Fazekas Magda férjéről készített Férfiportré című vászna, Simon Ferenc Berényi Ferencről,
Baranyó Sándorról, Szabó László feleségéről, lányáról-fiáról faragott szobrai, Chiovini
Gácsi Mihályról festett müve vagy a már említett Római önarcképén a háttérben ülő
feleségének portréja, Gácsi Mihály Cégem reklámja, Lovag-halál-ördög című Dürer para-
frázisa, Simon Ferenc Mensáros-büsztje feltétlenül ebbe a sorba tartoznak.

Sőt, a sokoldalú és utolérhetetlen fantáziájú Pólya Tibor 1927-ben mintegy összegzé-
seként a fentebb elmondottaknak — miszerint a portréfestészet egyik leggyakrabban müveit
ága a barátokról, müvészkollégákról készített, legbelsőbb érzésekből fakadó porték —, a
müvésztelep negyedszázados jubileuma alkalmából egyetlen 130x100 cm-es képen örökíti
meg a szolnoki kolónia első periódusát meghatározó festőket a művésztelep parkjában a
balról jobbra a következő sorrendben: Fényes, Zombory, Szlányi, Szüle, Vidovszky, Zádor,
Pólya Tibor és Pólya Iván. Nemcsak a hiteles portrék szempontjából jelentős ez a kép, de
tükrözi azt a beszélgetésekkel, vidámsággal, jó hangulattal teli baráti légkört is, ami ebben
az első korszakban a müvésztelepen alapvetően meghatározó, kimutatható és jellemző volt.

Nem kerülünk magunkkal ellentmondásba, amikor azt mondjuk, hogy a portréfestészet
leggyakrabban használt terrénuma az önportrék, családtagokról, barátokról, kollégákról
készített alkotások világa. Külső megrendelések ugyanis csak ritkán érhetők el, s azt is
inkább a már befutott, jó portréfestőnek elismert országos hírre szert tett művészek kapják.
Akik természetesen igyekeznek — már csak hírnevük védelme, öregbítése, de egyéni
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Gecse Árpád: Első önarcképem

Hegedűs László: Kettős önarckép

Oelmacher Anna: Önarckép

Háy Károly László:
Önarckép
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becsvágyuk szerint is — a megrendelő igényeinek maximálisan megfelelni. Ezt olvashatjuk
többek között az országosan ismert és elismert Pólya Tibor egyik nyilatkozatában is, aki
betegsége miatt kényszerűen kiszakadva a potenciális megrendelők sűrűbb közegéből, a
pesti társasági és közéletből, utolsó szolnoki évei alatt meglehetősen nehéz anyagi helyzetbe
kerül. S jóllehet állandóan tartja a kapcsolatot a fővárossal, a nem napi jelenlét, amely a
megrendelések alapfeltétele, csökkenti a megbízások számát, mi miatt olyan keserű
kijelentésre, szomorú, de igaz konklúzió levonására kényszerül, hogy: „...A plakáttervező
és portréfestő (ő mindkettőt rendszeresen művelte) tartja el a művészt... persze ez nem azt
jelenti, mintha a portrét vagy plakátot kisebb ambícióval s művészettel csinálnám, mint
festményeimet. De pénzt csak ezek hoznak a konyhára."

S hogy mit jelent ez?
Azt, hogy művészi szándékainak igazán szívből fakadó, igényei szerinti megvaló-

sítására a szűk anyagiak miatt alig-alig nyílik lehetőség. Még a megélhetést biztosító portré
megrendelések, plakát, Pólya esetében reklám-képeslapok, könyvillusztrációk, iparművé-
szeti tervek, film díszlettervek sem tudják azt az elegendő, és nyugodt anyagi biztonságot
nyújtani, ami legbensőbb művészi elképzeléseinek vászonra varázslásához szükséges lenne.

Ezek között legelső, különösen realista indíttatás esetében a modell kérdése. Ami min-
dig szinte leküzdhetetlen nehézséget okozott minden művész számára főleg az induláskor.
Akkor, amikor még sem pénze, sem neve nem volt akár a legígéretesebb tehetségnek sem.
Egry József önéletrajzi soraiból mindenesetre ez olvasható ki.

„... 1905 végén indultam Párizsba.... éjjel érkeztünk... a következő nap beiratkoztunk a
Juliánba... fölkerestem Kóber Leót, akihez egy ösmerőse ajánlt Pestről egy pár sorral.
Kóber sok mindenben segített... (ennek ellenére) Sokat szenvedtem. Közben a pénzből is
kifogytam. A Juliánt is ott kellett hagynom. Esti rajzolásra csak itt-ott mehettem.
Megkezdődött a nélkülözés minden átka... Próbáltam a Szajnán a kirakodó hajókon keresni
valamit. Nehéz munka volt. Nem bírtam. Egy francia szobrászbarátom osztotta meg néha
ebédjét velem a munkásétkezdében. Egy német barátom adott kölcsön itt-ott egy-két fran-
kot. Debreceni Dávid szobrász minden hónapban kétszer vendégül látott hazulról kapott
szalonnájára..."

Ilyen nyomorgás, alkalmi munkákkal szerzett fillérekből tengődés közepette szinte
álomnak tűnt, hogy folytassa a Juliánén a szisztematikus képzést, igénybe vegye az ott lévő
képzési, modell utáni rajzolás lehetőségeit. Hiszen mindez számara megfizethetetlen
összegekbe került. Ennek ellenére maradt, s megpróbálta a maga módján pótolni a hiá-
nyokat. „... Párizsban két modellünk volt. Egy vén koldusforma csavargó és egy mulatt
nő... Fizetni nem tudtunk nekik, ők hiteleztek modellórákat s egyebet is. Esti aktra is ritkán
járhattunk pénzhiány miatt. Kijártunk Párizs környékére festeni. Én közben gyakoroltam
magam késdobálásban és kankadobálásban, mert azzal lehetett egy kis pénzt keresni a nyert
holmikon. Csak sajnos nem sokáig, mert már mindenütt megismertek, és a nem hagytak
dobni, játszani... A házbérrel adósok voltunk. Le voltunk rongyolódva. A koldusmodellünk
jobb ruhában járt, mint mi. A kofaasszony már nem hitelezett... (később) egy osztrák
csavargóasszony kislányával járt hozzánk modellnek, hetenként egyszer. Az afrikai nő el-
maradt. Eltűnt végleg. A koldus férfi modellünk, aki hozta az afrikai nőt, azt mondotta, hogy
valószínű eltették láb alól a bennszülött barátai, valami politikai okok miatt. Többször
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Perimutter Izsák: Önarckép

P. Bak János: Önarckép

Simon Ferenc: Mensáros László
portréja
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Szabó László: Agi Szirt Oszkár: Önarckép

benéztünk a hullanézőbe, hogy nem látjuk-e ott... Sajnáltuk, mert igen kedves, müveit,
ideális lélek volt... (ezt) a modell mulatt nőt »Ádi«-nak neveztük, nagyon ragaszkodott
hozzánk. Az öreg koldus (ellenben) csavargó gazember volt...".

Számtalan formája kínálkozott tehát a modell utáni festésnek. Sokan azonban csak azok
precíz lerajzolásáig, az arcvonások, a mozdulatok hű visszaadásáig jutottak el. Mások —
mint Egry — megannyi küszködés, nélkülözés ellenére is festészetünk élvonalába.

A szolnoki müvésztelepen kapuinak megnyitása után, a Művészeti Egyesület körül-
tekintő gondoskodásának köszönhetően a modellek szinte intézményesen biztosítva voltak
nemcsak a törzstag és vendégművészek, de a körükhöz tartozó növendékek számára is, ami
nagyon sok terhet vett le különösen az induló, ám anyagiakban ugyancsak nemigen dúskáló
fiatal müvészpalánták válláról.
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