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Fodor József redivivus
Manapság, amikor a 

m�vészet és az újdon-

ság szinte szinonim 

fogalmakká lettek, ha 

nem állnak lelkes szó-

szólók valamely, a ver-

senyb�l már kiesett, 

lezárult vagy befejezett 

életm� mellé, könnyen 

a feledés homályába 

veszhetnek tegnap 

még nagyra becsült 

m�vészi teljesítmé-

nyek is. Minden elis-

merést megérdemel 

tehát Hódmez�vásár-

hely önkormányzata, 

amely a város 2007-

ben elhunyt jeles fes-

t�m�vésze, Fodor Jó-

zsef emlékét ébren tartandó, gonddal 

kivitelezett könyvet jelentetett meg 

a megdöbbent� hirtelenséggel távo-

zott mester életútjáról és életm�vér�l. 

A  m�vész özvegyének támogatásával 

kiadott munka csaknem másfél száz 

kép és fél tucat baráti visszaemléke-

zés tükrében idézi fel Fodor József 

rokonszenves emberi habitusát és 

sokarcú m�vészi világát – a kiadvány 

élén egy kritikai igény� portrétanul-

mánnyal (Fodor József a krónikás 

fest�). Ennek megírására Feledy Ba-

lázst kapott felkérést, ami két okból 

is szerencsésnek mondható. Egyfel�l 

azért, mert Feledy jó szem� és szép 

tollú kritikus, másfel�l amiatt, mert 

a város nevével fémjelzett pikturá-

lis koncepciót illet�en semleges m�-

ítésznek számít, nem tartozik sem 

az itteni törekvések elfogult híveinek, 

sem ellenfeleinek táborába. Írásából 

kitetszik, hogy az �szinte megismerés 

szándékával, befolyás-

mentesen, a saját judi-

ciumára támaszkodva 

alakította ki vélemé-

nyét, ezért is tudott 

egyéni szempontú, de 

a tárgyilagosság krité-

riumait sem mell�z� 

értékelést adni Fodor 

József majd félszáza-

dos munkásságáról.

Fodor emberi és 

alkotói alapállását 

meghatározandó, jó 

érzékkel a fest� ön-

vallomásaiból indul ki, 

azokra az els� ízben 

1964-ben megfogal-

mazott, majd az évek 

során többször is meg-

ismételt teoretikus, ars poetica sú-

lyú megnyilatkozásokra támaszkodik, 

amelyek magyarázzák és igazolják a 

képeken megnyilvánuló gesztusokat. 

Önvallomásaiban Fodor rendre vá-

sárhelyi identitásáról beszél, azokról 

az érzelmi, szellemi és etikai köt�dé-

sekr�l, életélményekr�l ad számot, 

amelyek hatására már pályakezd�ként 

eldöntötte, hogy sz�kebb pátriája, az 

itteni táj- és embervilág fest�-króni-

kása kíván lenni. Így amikor az ötve-

nes évek végén, szegedi tanulmányait 

befejezve bekapcsolódik a m�vészeti 

életbe, nem kérdés számára, hogy 

hol a helye: magától értet�d� termé-

szetességgel csatlakozik az alföldi ha-

gyománykört megújítani szándékozó 

„vásárhelyi iskola” programjához, tu-

datosan vállalva az irányzat tematikai, 

szemléleti és stílusbeli jellemz�it is.

A  következ�kben azokat az ese-

ményeket és indítékokat teszi górcs� 

Fodor József a krónikás fest�. 

Portré Fodor József fest�m�-

vészr�l, Hódmez�vásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormány-

zata, Hódmez�vásárhely
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alá Feledy, amelyek sorsformálónak 

bizonyultak mind a magánélet, mind 

a m�vészi fejl�dés tekintetében mes-

terük számára. Sorsformáló volt már 

maga a származás is, a  vásárhelyi 

születés és ifjúkor, a paraszti-kézm�-

ves �sök, a kisvárosi életforma szigo-

rú, de vonzó erkölcsisége, a  sajátos 

természeti környezet, a  csaknem év-

tizedes tanítóskodás, majd a foko-

zatos integrálódás a város kulturális 

és politikai közéletébe, amelyeknek 

az általa vezetett különféle m�vészeti 

szabadiskolák és lokálpatrióta akciók 

révén csakhamar maga is befolyásos 

alakítója lett. A  vásárhelyi tradíció-

kat ébren tartó Füstös Zoltántól és 

Galyasi Miklóstól tanultak a szabad 

leveg�j� tokaji m�vésztelepen kapnak 

el�ször visszaigazolást, majd érnek be 

végérvényesen a Tornyai Múzeumtól 

szervezett rangos �szi Tárlatokon, 

ahol az 1970-t�l hivatalosan is a helyi 

m�vésztelep tagjának számító Fodor 

József – mint az alapító generáció 

nyomába lép� második nemzedék 

kiemelked� képvisel�je – 1984-ben 

elnyeri a kitüntet� Tornyai-plakettet.

A  sok ismeretlen adatot és ösz-

szefüggést feltáró áttekintést Fodor 

József m�vészettörténeti helyének 

kijelölése, illetve m�vészetének kva-

lifi kálása követi. Feledy Fodort népi 

beállítottságú mondanivalói és realis-

ta el�adásmódja révén nemzeti festé-

szetünk egyik meghatározó irányzata, 

a szociális elkötelezettség� alföldi pik-

túra jelenkori folytatójaként defi niálja, 

aki azonban a jelzett szellemi moz-

gástéren belül meglehet�s szuvereni-

tással mozog. Szuverenitásának kul-

csa látásmódjának személyességében 

rejlik, amelynek stílusos ereje a „saját 

világ” élményével ruházza fel, azaz új 

feszültségekkel telíti a hagyományos-

nak elkönyvelt alföldi problematikákat. 

Helyesen állapítja meg, hogy a „helyi 

jelleg” Fodor számára nem röghöz 

kötöttséget, provincializmust, hanem 

ihlet� otthonosságot jelent, a helyi té-

mák ürügyén tudja plasztikussá tenni 

lelkiségének és temperamentumának 

valós karakterét, a  látottakhoz való 

érzelmi és szellemi viszonyát.

Feledy számára Fodor József tel-

jesítménye a törekvések, logikák és 

meggy�z�dések imponáló folytonos-

ságát mutatja, amit a m�vész ma-

gatartásának és koncepciójának kö-

vetkezetességével magyaráz. Ebbeli 

nézetéb�l fakadóan eltekint a pálya 

történeti szakaszolásától, s  az id�-

rend�séget mell�zve csak globálisan, 

csupán az alapértékekben megnyilat-

kozó egynem�ségre fi gyelve kísérli 

meg az életm� min�sítését. Sorra 

veszi a fest�t�l kultivált m�fajokat, 

s  valamennyi m�csoportból kiemel 

és kommentál néhány típusérték�nek 

tekinthet� alkotást, majd az ezekben 

fellelt értékelemek általánosításával 

fogalmazza meg az életm� egészére 

vonatkozó elismer� ítéletét. Summá-

zata szerint a Fodor-képek megtar-

tó- és hatóereje a tartalom, a valóság 

tényeinek krónikás h�ség� megjele-

nítése, a vizuális költészetté transzpo-

nált szociális dokumentáció.

Tekintettel az életm� sajátossá-

gai ra, illetve a választott megközelí-

tési módra, ez a kvalifi kációs mód-

szer elvileg nem vitatható, hátulüt�je 

viszont, hogy homályba hagyja azt a 

fejl�dési ívet, amelyet az évek során 

Fodor m�vészete befutott, s amelynek 

végkifejleteként mesterünk festészete 

– anélkül hogy kilépett volna a termé-

szetelv�ség kereteib�l – az elvontság 

irányába modult el. Az alapértékek-

ben megnyilvánuló stabilitás mögött 

ugyanis állandó volt a mozgás, iga-

zodni kellett az élet által felvetett új 

problémákhoz, ami szükségképpen 

egy és ugyanazon dolog új megköze-
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lítésével, változó értelmezésével járt. 

Magyarán szólva: Fodor József fest�i 

pályája – hasonlóan nemzedéktársai 

többségéhez – korántsem volt egye-

nes vonalú, amint azt Feledy sejtetni 

engedi. Hullámhegyek és hullámvöl-

gyek tarkították, amelyek mögött nem 

nehéz felfedezni a kor viharveréseit. 

Nemcsak sorsosainak múltbeli élete 

hagyott életre szóló nyomokat benne, 

de mélyen érintették azok a társadal-

mi, gazdasági és politikai természet� 

ellentmondások is, amelyek a hetve-

nes évekt�l kezd�d�en beárnyékolták 

a magyar vidék, s�t az egész ország 

életét. El�bb a mértékadónak tekin-

tett paraszti kisvilág bomlása, majd 

a szocialistának mondott társadalmi 

formáció sorozatos megrázkódtatásai, 

végül a sokáig hittel támogatott, ám 

a történelem által megingatott társa-

dalomcentrikus személyiségfelfogás 

válsága hatott rá deprimálólag, s  ez 

nem egy esetben a pillanatnyi kedély-

állapotot híven tükröz� téma-, m�faj- 

és stílusváltással is járt. A  feloldódás 

csak a nyolcvanas-kilencvenes évek 

fordulóján következett be, amikor a 

nyomasztó távlathiányt megelégelve 

Fodor újragondolta életeszményeit. 

A  revízió nyilvánvalóvá tette, hogy a 

múlt tiszta képletei immár vissza-

hozhatatlanok, s ezért a folytonosság 

csak spirituálisan, az élet etikai di-

menzióiban juthat érvényre, s érvény-

re juttatása kompakt közösség híján 

óhatatlanul is az egyénre hárul.

A  felismerés „intellektualizálta” 

mesterünk látványinspirációjú festé-

szetét, míg korábban – képletesen 

szólva – kívülr�l befelé építkezett, azaz 

a konkrét élményekb�l kiindulva jutott 

el az ábrázolás lényegét adó gondolati 

általánosításhoz, most a lényegi mon-

danivalóból következtet vissza az él-

mény forrásául szolgáló valóságra. Ez 

a normatívnak elismert értékek vizuá-

lis érzékeltetésére törekv�, belülr�l, 

a gondolat fel�l eszközölt képformálás 

szükségképpen elvonatkoztatásokhoz 

vezetett, s�t új karaktert adott a for-

mának is, amely már nem – vagy leg-

alábbis nem kifejezetten – a látványi 

tényez�k mintájára, hanem a jelképes 

tartalomhoz idomuló formah�ség kí-

vánalma szerint alakult. A pálya utolsó 

évtizedéb�l számos példát hozhatunk 

erre a rejtett, a kép jelentésrétegének 

megtöbbszöröz�déséb�l adódó abszt-

rakcióra, most legyen elég csak Fo-

dor csúcsteljesítményeire, a Vásárhely 

szellemi prominenseit megjelenít� re-

mek portrésorozatra és a természet 

szellemi-pszichikai aspektusait is fel-

táró tájképlátomásokra utalnunk.

Az itt kifejtettek természetesen 

nem írják felül Feledy Balázs Fodor- 

értelmezését, mert amit a maga által 

vállalt m�faji keretben a mesterr�l 

és munkáiról elmond, az helytálló és 

igaz. Feledy írása ugyanis nem szak-

tanulmány, hanem esszé, az esszében 

pedig, tudjuk, sosem a  kikristályoso-

dott kánonnak, hanem a személyes 

benyomásnak, a  találkozás primer 

élményének kell dominálnia. Ez pe-

dig maradéktalanul megvalósult. Azt 

sem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy 

nem állt módjában a teljes Fodor-ha-

gyatékkal megismerkednie, csupán 

egy alkalmilag összeálló, s  ráadásul 

datálatlan képkontingenst tanulmá-

nyozhatott. Teljesítménye így is fi gye-

lemre méltó: megtette az els� lépést 

a Fodor-életm� tudományos igény� 

feltérképezése felé.

Tasnádi Attila


