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Ujragondolt életstratégia

A 60 ÉVES FODOR JÓZSEF KÉPEI A TORNYAI MÚZEUMBAN

Fodor József "vásárhelyi festo",
s aki számára mond valamit ez a fo-
galom. az a Fodor-képek ismerete nél-
kül is több-kevesebb biztonsággal be
tudja mérni mesterünk emberi és mo-
vészi paramétereit. A ..vásárhelyiség-
nek" ugyanis jelentése van a jelenkori
magyar kultÚrában: sajátos szellemi és
etikai értékek közegét, egyfajta társa-
dalmi indítékú magatartást és ábrázo-
lási törekvést értünk alatta. Olyan mu-
vészi-világnézeti koncepciót, amely
történelmileg meghatározott mássá-
gunk (az esztétika ezt különösségnek
nevezi). illetve e másság keretében is
megnyilatkozó általános emberi mi-
niSségnekvállalásával kíván beleszólni
az egyetemes muvészeti fejlodésbe.
Az ezzel a jelzcSvelilletett festészeti
program ebbeli szándékaiban nemzeti
festészetünk egyik.meghatározó irány-
zatának, a szociális elhivatottságá al-
földi piktúrának az örököse, hisz a ké-
pi mondanivaló népi beállítottsága,
a környezo tájjal és embervilággal

való azonosulás -igaz.változóformákkalésfunkciókkal-a ..vásárhelyinek" titulált al-
kotók munkásságában is eminens szerepet játszik.

Fodor józsef múv.észetetermészetes köntösként viseli és sugározza a ..vásárhelyi"
mincSségeket.Felfogásában a muvészet elscSsorbana muvészeten kívüli valóság koncent-
rált megragadása, az emberi sorskérdések kutatása. nyomonkövetése és átélése a termé-
szeti-társadalmi mozgásoknak. értelmezése és megválaszolásaa korproblémáknak. Ké-
peinek megtartó- és hatóereje a vizuális költészetté transzponált szociális dokumentá-
ció. életélményeinek társadalmasított megvallása. Születése okán is "vásárhelyi". így
nemcsak kívülrcSl,de belülrcSIis ismeri ábrázolásának tárgyát; a ..helyi jellegben" nem



1996. március J11

röghözkötöttséget, hanem az ihletó otthonosságot érzékeli, a paraszti-kisvárosi élet-
forma kitermelte szigorú, de vonzó erkölcsiséget. Ez az erkölcsiség viszonyÍtási pont,I "merce szamara.

Hogy a hatvanas években indul6, s mára zenitjére éro pályája a törekvések, logi-
kák és meggyozodések imponál6 folytonosságát mutatja, az vitathatatlanul magatartá-
sának és koncepciójának stabilitásából ered. Ez a stabilitás - kiegészülve szemléletmód-
jának tárgyilagosságával - a kohéziós ero, amely mlivészi fejlodésének egyes szakaszait
összefogja. Az alapértékekben megnyilatkozó egynemliség mögött ugyanakkor állandó
mozgást és fejlodést tapasztalhatunk, igazodást az élet által felvetett új problémákhoz,
amely szükségképpen egy és ugyanazon dolog új megközelítésével, változó értelmezé-
sével jár: - a következetesen képviselt életeszmények szüntelen revíziójával és újragon-
dolásával.

Amikor Fodor szegedi tanulmányait befejezve bekapcsolódik a mÍÍvészeti életbe,
a vásárhelyi program a fénykorát éli. Az alföldi hagyomány, s vele a közösségi élmény
újrafelfedezése, a cselekvo emberrel való termékeny efyüttmliködés vágya a pálya-
kezdo mÍÍvészt is lelkesültséggel tölti el, magától értetódo természetességgelcsatlakozik
hát ahhoz a múvésztáborhoz, amely a szolgálatetika szellemében a magyar vidék civili-
zációs fejlódésének felgyorsítását szorgalmazza. Hovatartozását, elkötelezettségét do-
kumentálandó, azon szellemi és érzelmi hatásokat próbálja vizuális jelekké tömönteni,
melyeknek egyéniségét köszönheti. Ez pedig nem más, mint az útrabocsátó környezet,
a paraszti lét súlyos és józan realitásait, de természetes emberségét is megtestesító hét-
köznapi valósá~, a tanyák, szántóföldek, dús vegetáci6jú árterek világa. Az emberrel
összenott termeszet. Hagyományosnak tetszo témakör, s hagyományosnak elkönyvelt,
természetelv1í interpretáció -ám a képi gesztusok mögött személyiség munkál, amely-
nek stHusos ereje alakítólag hat a formára, s így új kontextusban, új feszültséggel telítve
szólal meg a régi gondolat.

Nincs most itt helyünk elósorjázni azokat a látás- és kifejezésbeli sajátosságokat,
amelyek a pályakezdo Fodor piktúráját jellemzik, ezekrol boséggel és kimerítoen szólt
több ízben is a kritika. Legyen elég itt annyit leszögeznünk, hogy a rusztikus formá-
lású, rajzos festómodor keretében egy meditatÍv hajlandóságú, az életet a negadvumok
felól is értelmezni óhajtó festói alkat szólal meg, akitól nem idegen a szkepszis sem, jól-
lehet sosem válik kesernyés hangulatainak foglyává. Kohánnál tapasztaltunk efféle illú-
zi6tlan, a tényeket tudomásul vevo, ám azok alakítható~át is megsejtetó világlátást.
Fodor azonban j6val mértéktart6bb habitus, mint az immar klasszikusnak számító vá-
sárhelyi mester - inkább a lefokozások, mint a felfokozások embere.

Az erkölcsös életvitel kérdése -más vásárhelyiekhez hasonlóan - a társadalom-
morál, a másokért való élés jegyében vetül fel ekkoriban mesterünk mÍÍvészetében; úgy
véli, hogy az egyén fejlodése csak a nembelivel együtt teljesülhet ki, a megváltást, a fel-
emelkedést csak a társadalmi cselekvés,a közösen - és a közösségért-vállaltfelelosség
hozza el. A fiatal Fodor festészete ennek a gondolatnak a jegyében fogant, ez a korai
képek szépségének és hitelességénekforrása, ám egyben a korlátja is.

Igen, a korlátja, mert csakhamar bizonyossá válik, hogy a társadalomközpontú
személyiségkoncepciót az idoközben alakuló, megváltozó valóság nem respektálja, ki-
derül, hogy vannak problémák, melyek megoldhatatlanok a nembeliség, a társadalmi-
ság jegyében. A hatvanas évek végén meginduló társadalmi és gazdasági átrétegezódés,
a patriarchális falusi világ bomlása sok vásárhelyi mesterrel egyidejdlegFodort is rádöb-
benti az unipoláris személyiségkép tarthatatlanságára, az emberi lét individuális oldalá-
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nak, a privát szférából adódó kötöttségek fontosságára.Az eddig mértékad6nak tekintett
természeti kultúra értékeinek válsága,a szocialistának mondott társadalmi formáció so-
rozatos megrázkódtatásai, a sokasodó konfliktusok indikálta távlathiány mesterünket
is önvizsgálatra, etikai világképének, életstratégiájának átépítésére kényszeríti.

Az eddig vallott eszmények feladása,az átVáltástermészetesen nem volt zökkeneS-
mentes, zavar, befeléfordulás, esetenként kiábrándulás kísérte, amit a leglátványosabban
a kifejezés expresszivitásának elmélyülésében, a festeSszubjektív hangoltságát tükrözeS,
pszichogram jellegu zaklatott tájképekben érhetünk tetten. A fiatal Fodorra oly jel-
lemzeSfigurativitás néhány évre háttérbe szorul, kevés számú emberábrázolásait szo-
rongás hatja át, vonalvezetésében feltunik a groteszk, a kontrasztokkal operáló drama-
tikus képszerkezet.

Fodor, aki a tények elkötelezett je, nehezen turi a tisztázatlan helyzetet, s kitar-
tóan keresi a deprimáltságát feloldó fogódzókat. Ebbeli küzdelmei ébresztik rá, hogy
a múlt tiszta képletei immár visszahozhatatlanok, továbblépni csak a valóság többesé-
lyes, alternativisztikus szituációinak vállalásávallehet. Miután az egyenesvonalú távlat
megszunt, a folytonosság csupán az élet etikai dimeDZÍóiban juthat érvényre, s ér-
vényrejuttatása kompakt közösség híján óhatatlanul is az egyénre hárul. Az eShelytállá-
sán, tisztességén múlik, hogy miként alakul az összemberi sors.

Ez a felismerés válik plasztikussá abban a pompás portrésorozatban, amelyben
Vásárhely szellemi prominensei eleStttiszteleg mesterünk, s amelynek elseStáblái még
a nyolcvanas évekbeSldatálódnak. A portrékban megidézett személyiségek a gondol-
kodé, é~ feleleSsélet képi alteregóiként jelennek meg a vásznakon, magatartásjegyeik,
lelkiségük kibontásával nem kevesebbreSIszándékozik meggyeSznia festeS,mint az ér-
téketikai gondolkodás mineSségetteremteSerejéreSl.Aligha kétséges, hogy az ábrázolt
arcmások tükrében önmagát is megrajzolja mesterünk, hisz amit kiválasztottaiban
nagyra becsül, az számára is követend6 norma. Rejtett önarcképek lennének hát ezek
a portrék? Igen, azok is, s mint ilyenek, markáns összesurítései az életút eddigi tapasz-
talatainak.

Az összegzés, a szintézis másik terepe úgy tetszik, a tájkép. Nagyon sajátos ábrá-
zolások ezek, mert nincsenek konkrét hasonmásaik, hogy mi mégis valóságosnak fo-
gadjuk el eSket,az a festeSbenfelhalmozódott élményrétegek szuggesztivitásából, a lelki
emlékképek hitelességébcSlad6dik. Nem is táj a f6szerep16bennük, hanem a természet,
amely egyszerre szellemi tartalom és tárgyiasság,s mint ilyen, lelki és szellemi tapaszta-
latok analógiája. A természeti ereSksajátos játéka, egymásnak feszülése és kiegyenlítcS-
dése izgatja; azokra a bioritmusokra, belscShullámzásokra koncentrál, amelyek a ter-
mészetet permanens mozgásban tartják. Ezt a mozgásbeli folyamatosságot megjelení-
tendo, Fodor a festoi eszköztár szinte teljes arzenálját beveti, a szemlélés, a látásmód
sokféleségével dolgozik. A színek polaritása, a felületek összefüggése, a transzparencia
együttesen formálódik képi valósággá. A képek dinamikája a szemléMt is megérinti,
voltaképpeni mondanivalójuk a nézo asszociatív készségeinek bekapcsolásával alakul
ki. Ha a portrésorozat a cselekveSemberség dicsérete volt, a tájképciklus annak múvészi
tudatosítása, hogy bármiféle rend csak küzdelem során bontakozik ki, ahhoz tehát,
hogy a természeti harmóniák egyéni és társadalmi létünkben is visszhangozzanak, aktí-
vizálódnunk kell, mind fIZikai,mind lelki értelemben.

Summázatként bízvást elmondhatjuk: a 60 éves Fodor József képeit szemlélve
nem csupán egy rangos muvészi beérkezésnek lehetünk szemtanúi, de megtapasztalói
egy olyan alkotói fIlozófIának is, amelynek tanulságait érdemes megszívelni.




