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Az alföldi festészet fejedelme
Nagy Imre – Tóth Károly – Nátyi Róbert: Tornyai. Tanulmányok Tornyai János 
(1869–1936) születésének 150. évfordulója tiszteletére
Hódmezővásárhely, 2020, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

Tornyai János 1869-ben született Hód-
mezővásárhelyen, és 1936-ban hunyt el 
Budapesten. Megélt 67 éve alatt, küzdel-
mes élete során, egészen egyedi művészi 
pályafutása évei sorjázásában a 20. század 
első felében olyan életmű megvalósítójává 
vált, mellyel átírta a magyar képzőmű-
vészet történetét. Paraszti sorba született, 
édesanyja írástudatlan, édesapja ambi-
ciózus parasztember, aki fiát lelkésznek 
szánta. Korának, szülővárosának, majd 
hazájának, meghatározó, progresszív fes-
tőjévé vált, hatalmas szellemi utat is  
megtéve. Szülővárosában nem végezte el  
a gimnáziumot, később lehetőséget kapott 
képzőművészeti főiskolai tanulmányok 
folytatására, de nem szerzett diplomát, 
mégis kortársai közül kiemelkedett olva-
sottságával, sokirányú műveltségével. 
Művészi munkásságával együtt létrejött 
néprajzi gyűjteménye kora kiemelkedő 
kollekciójává vált, s később alapját képezte 
Hódmezővásárhely múzeumi gyűjtemé-
nyének. Látóköre bővítésében nagy szere-
pet játszottak külföldi utazásai, fiatalkori 
két párizsi ösztöndíjas időszaka, melyben 
– azon túl, hogy falja a múzeumokat – két 
fontos körülmény életre szólóan lényeges 
számára: megismerkedik és végső soron 
szorosabbnak nevezhető kapcsolatba ke-
rül Munkácsy Mihállyal, s kétszer is rö-
videbb, de intenzív tanulmányi időt tölt  
a neves Julian Akadémián. Katonaidejét 
töltve is gyakorolja hivatását. Fiatal korá-
ban járt a Felvidéken, később Itáliába is 
eljut, franciául, németül beszél. Ezek a kö-
rülmények azért fontosak, mert Tornyait 
ma igazán a magyar táj, s tán mondani 
lehet: a magyar néplélek festőjének tart-

juk, festészete tematikájában is döntően 
szülőhazája látványába és atmoszférájába 
ereszti erős gyökereit, ám – s életútjában 
ez az unikális – az évek során kialakult 
festészeti felfogása abszolút újszerű, erő-
teljesen progresszív úgy, hogy hiába ismeri 
kora európai festészeti folyamatait és je-
lenségeit (és érdeklik nagy kortársai telje-
sítményei), mégis egy valóban minden 
kortársától eltérő, erősen személyes festői 
felfogást alakít ki. Ennek elméleti, lélektani 
motivációiról ő maga is sokat írt, s mely-
nek lényegét az ösztönös, a feltörő szenve-
délyre alapítja, s persze, hogy fontos az elé 
terülő látvány, de a kép lényege más kell, 
hogy legyen („a lelkét inkább, mint a kül-
sejét”). Festészete különlegessége az is, 
hogy ez a szenvedélyesség képi eszköztá-
rában úgy válik lényegivé, hogy munkái-
ban ugyanakkor sosincs semmi esetleges-
ség, véletlenszerűség, noha a néző néha 
ezt érzékelné. Mai szóhasználatunkkal 
nyugodtan nevezhetjük a 20. századi ma-
gyar expresszionizmus előfutárának, sőt 
talán forrásának is, de kétségtelen, hogy 
a minősítések, művészettörténeti besoro-
lások folyamatosan vita tárgyát képezték, 
képezik, melyek természetesen összefüg-
gésben állnak a magyar társadalmi, poli-
tikai rendszerváltozások (!) művészetké-
pének változásaival.

Tornyai János születése 150. évfordulója 
alkalmából a nevét viselő hódmezővásár-
helyi múzeum az alkalomhoz illő, nagy-
szabású, életmű kiállítást és program so-
rozatot szervezett, amely elé a szorosan 
vett művészettörténeti szcéna is nagy vá-
rakozással tekintett, hiszen a megelőző 
években intenzív kutató munka indult  
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a Tornyai életmű több, addig tisztázat- 
lan kérdésében, s maga a kiállítás is meg-
kísérelt ezekre válaszokat adni. Továbbá  
a Tor nyai János Múzeum egy nagyszabású 
konferenciát, tudományos tanácskozást is 
szervezett, amelyen a legkiválóbb magyar 
kutatók vettek részt, s e konferencia anya-
gát is megjelentették egy kiállítási kataló-
gussal együtt. A teljes életmű egészéről, 
mai értékeléséről azonban a következő év-
ben, 2020-ban jelent meg ugyancsak a mú-
zeum kiadásában a Tornyai című, reprezen-
tatív külsejű, 300 oldalas, bő és rendkívül 
értékes és látványos képanyagot is magá-
ban foglaló tanulmánykötet, amely a Ta
nulmányok Tornyai János (1869–1936) szüle
tésének 150. évfordulója tiszteletére alcímet 
viseli. Annak a körülménynek, hogy a ki-
advány nem a kiállításra jelent meg, hanem 
egy évvel később, olyan előnyei vannak, 
hogy a szerzők több esetben már hivat-
kozni tudnak a kiállítás szakmai tanulsá-
gaira, sőt korábbi megállapításaikat is 
korrigálni, pontosítani tudták. A kötetet 
három szerző jegyzi, Nagy Imre, Tóth Ká-
roly és Nátyi Róbert művészettörténészek, 
akik mindhárman – más irányú tevékeny-
ségük mellett – elkötelezett kutatói a Tor-
nyai életműnek. Szerencséje van a dél-ma-
gyarországi régiónak, hogy három ilyen 
felkészült szakembert foglalkoztat általá-
ban a magyar alföldi festészet témaköre, 
s alkotóik. Érzékelhető, hogy mindhár-
man személyesen is erősen kötődnek e 
régióhoz, kutató munkájuk intenzivitását 
elősegíti a nemcsak tudományos, de sze-
mélyes jelenlét és vonzalom is. Közülük is 
talán kiemelhető Nagy Imre szerepe, aki 
hosszú éveken át, mint a Tornyai János 
Múzeum igazgatója, nemcsak „birtokon 
belül” volt, de ezt a pozícióját igen inten-
zíven használta ki Tornyai-kutatásokra is. 
Ráadásul „helyzeti előnye” a kezére ját-
szott, hiszen az általa vezetett intézmény 
egyedülálló gyűjteményében mélyedhetett 
el. Azonban már itt tegyük hozzá azon-
nal, hogy – írásaiból kitűnően – ugyan-
csak sok időt töltött a Magyar Nemzeti 
Galéria adattárában is, ahonnan elsősor-

ban fényképek értelmezésével kapunk új 
következtetéseket. A másik két szerző te-
vékenységét is az jellemzi, hogy következ-
tetéseik erősen tapasztalati alapúak, nem 
hipotézisek megfogalmazói, még ha ter-
mészetesen maradnak megválaszolatlan 
kérdések is. A Tornyaival kapcsolatosan 
tanulmányozható, kutatható anyag, ter-
mészetesen a képek, rajzok, vázlatok szinte 
egyedülálló tömegén túl, a szintén igen 
ritkán rendelkezésre álló, hatalmas írásos 
dokumentumanyag, amely nagyobbrészt 
Tornyai naplóinak, naplórészleteinek au-
tográf együttese, különböző időszakok-
ban keletkezett írásban rögzített vallomá-
sainak, gondolatainak sokasága, továbbá 
elérhető levelezése. Már ehelyütt meg kell 
jegyeznünk, hogy ugyan néha úgy tűnik: 
már-már szinte túl hosszan idézik a szerzők 
a festő írásos gondolatait, a végén mindig 
belátjuk: igazuk van! Tornyai János kivé-
telesen magas színvonalúan ír (is!). Nem-
csak stílusa veretesen alföldi(es), de gon-
dolatmenetei, argumentációi, nyelvezete 
is folyamatosan mély intellektuális adott-
ságokat, képességeket, éleslátást is sugá-
roznak, s mindez tetéződik még pszichéje 
különös érzékenységével, melyre a vele 
kapcsolatban álló nőkkel összefüggő val-
lomásaiban találunk sok példát. A könyvet 
szerkesztő Nagy Imrének nem is lehetett 
könnyű dolga, amikor a festőtől jó idézetet 
kellett találnia a könyv hátsó borítójára, 
de megtalálta, s amely így szól: „Konven-
cióktól-szabálytól, rajztudástól és aprólé-
kosságtól felszabadultan csak a legutóbbi 
időben kezdtem igazán pingálni… De bi-
zonyos, hogy hiszem, hogy olyan anyag-
gal mehetek le s olyan kiállítást rendezhe-
tünk Hódmezőn a mi drága földijeinknek, 
jóakaróimnak és jóbarátainknak, amilyen 
még nemigen volt Vásárhelyen és sehol az 
országban, de még Párisban sé (sic!) na-
gyon gyakran… Ezt én mondom: Tornyai 
János.” Az idézet nemcsak a művészi hát-
térre, az erős lokálpatriotizmusra utal, 
amely egész életében meghatározó iránytű 
volt számára, de jelzi személyiségének ön-
tudatosságát, elhivatott magabiztosságát. 
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A szöveg egyébként egy Galyasi Miklós-
nak 1934-ben írt – tehát késői – leveléből 
származik.

Nagy Imre Miklós Péter múzeumigaz-
gató pontosan tájékoztató előszavát köve-
tően két olyan tanulmányát teszi közzé, 
melyek már címeikkel jelzik azt a fentebb 
megfogalmazott érzést, miszerint milyen 
„jó tolla” volt Tornyainak, ugyanis mind-
két írása címe egy-egy idézet Tornyaitól. 
A Múzeumot csinált, felolvasott… Vásár-
helynek becsületes nevet szerzett című 
írás (amely tehát Tornyai saját fogalmazá-
sa – egyes szám harmadik személyben! – 
az általa jegyzett nevezetes Mindenki 
Könyvéből). Tornyai életrajzát teszi közzé, 
melynek különlegessége a rendkívül iz-
galmas dokumentáltság, fotókkal, korai 
rajzokkal, festmények reprodukcióival, 
Tornyai írásaiból vett bőséges idézetekkel. 
Már ez az életét végigtekintő írás felvil-
lantja magánéletének folyamatos bonyo-
lultságát, s másik írásában, melynek elébb 
alcímét idézzük: Tornyai János és a nők 
ezt elemzi, fontos művészi összefüggése-
ket találva. A szerző igen találó címet írt 
ezen írása fölé: Én nagyon jó ember vagyok, 
de nagyon rossz természetem van – idéz 
tehát Tornyaitól, s bizony úgy tűnik, hogy 
ezúttal is a szerző jól választott. Tornyai-
nak több ismert és eddig ismeretlen nők-
höz fűződő kapcsolatából négy tart hosz-
szabb ideig, kevés idillel, ám mindegyik 
sok konfliktussal. Sikertelen korán meg-
kötött első házassága Szabados Leonával. 
Mikor kiheveri ennek megrázkódtatását, 
különös és hosszú ideig tartó kapcsolata 
alakult ki az eredetileg hozzá cselédként 
belépő Kovács Márival, aki tizennégy év-
vel volt fiatalabb nála. A szituációt bonyo-
lítja, hogy – mint köztudott – Mári is fes-
teni kezd, és Tornyait szinte lázba hozza 
Mári festészete, fejlődő ars poeticájának 
Mári személyisége, piktúrája alapját képezi. 
Márit Holczinger Katalin követi, akit a fő-
városban ismert meg, mint a Benczúr-
mesteriskola modelljét. Festészetében e 
modellje által kerül központi helyre az akt 
festése, kimagasló eredményekkel, ám 

Katalin megbízhatatlansága újabb csaló-
dás a festőnek. Végül az idősödő művész 
1925-ben ismerkedik meg a nála huszon-
kilenc évvel fiatalabb Proits (később Szabó) 
Rozáliával, aki szintén először alkalma-
zottja, majd modellje (aki által ismét új 
elemek kerülnek piktúrájába), s akit fele-
ségül vesz ugyan, de kapcsolatuk konflik-
tusokkal terhes. Felesége hozzá való viszo-
nyulásának legékesebb bizonyítéka, hogy 
amikor 85 évesen elhunyt 1983-ban, s mű-
termes lakását kiutalták egy festőnek, a la-
kás felújításakor, 1984-ben, elsősorban  
a padlózat megbontásakor került elő az 
„évszázad festőlelete”, 718 darab (!) Tornyai-
festmény, valamint dokumentumok, fotók, 
továbbá Tornyai több mint harminc éven 
át vezetett naplója. Mindez azért fontos, 
mert ezzel az évvel – noha természetesen 
korábban már nagy Tornyai szakirodalom 
jött létre – az életművével kapcsolatos ku-
tatások nemcsak újraindultak, de vado-
natúj eredményeket is hoztak. Nagy Imre 
írásai ugyan nem mentesek ismétlésektől, 
ám a Tornyai és a nők című írásában sikere-
sen kerül el minden bulvár ízű gondolat-
menetet, amelyre egyébként ezek a bonyo-
lult férfi–nő kapcsolatok bőven adnának 
lehetőséget, s írásának éppen az a külön-
legessége, hogy az egyes kapcsolatok fel-
tárása egyben azonnal szigorú szakmai 
elemzésekkel ötvöződik.

Nátyi Róbert is egy Tornyai-idézetet vá-
lasztott írása címéül: „Csak az utóbbi idő-
ben kezdtem igazán pingálni”, de írása 
tartalmát tanulmánya alcíme körvonalazza: 
Tornyai János stílusának, modernizmusá-
nak gyökerei. Igényes írása felveti azokat 
a stílus-meghatározási kérdéseket, me-
lyekre már utaltunk. Korábban rendkívül 
erősen hangsúlyozták Munkácsyban való 
gyökerezettségét, majd a művészettörté-
net a realizmus (néha naturalizmus) egyik 
sajátos változatának ítélte meg Tornyai 
festészetét, volt, aki a szimbólumok erejét 
tartotta meghatározónak, eljutva ahhoz  
a mai állásponthoz, amely expressis ver-
bis a magyar expresszionizmus különös 
és egyedi minőségének ítéli ezt a piktúrát. 
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Nátyi írásában felveti kortársaihoz való 
viszonyának kérdéseit, Thorma Jánostól, 
Vaszary Jánoson át Endre Béláig (akivel 
talán a legszorosabb kollegiális viszonyt 
ápolta) Rudnay Gyuláig és Nagy Istvánig. 
Mélyenszántó elemzést ad Tornyai egyet-
len önarcképéről, itt is felvetve máig meg-
levő datálási problémákat, majd a művész 
aktjainak együtteséről ír érzékletesen, 
hivatkozva a 2019-es életmű kiállításon 
látottakra. Tanulmányában ő is az idő-
rendre épít, s itt említjük meg, hogy Hód-
mezővásárhely fundamentális fontossága 
mellett milyen különös hazai vándor is 
Tornyai. Hiszen a húszas években Buda-
pestre költözik, majd Baján születnek meg 
értékes munkái, s meghatározó szentend-
rei időszaka, amelynek lényeges szemé-
lyes adaléka, hogy a nála harminc évvel 
fiatalabb Barcsay Jenővel kerül szoros, 
szinte baráti kapcsolatba. Írása befejező 
soraiban Nátyi Róbert összegzésében 
visszatér a stíluskérdésekhez, s így ír: „az 
Európa szerte elterjedt, kortárs expresszio-
nistákkal is csak kifejezésmódjuk hason-
lóan romantikus lobogású, féktelen di-
namizmusa köti őket össze, minden más 
külsődleges azonosság csupán a kirob banó 
ecsetjárás sajátja”.

A Tornyaival már korábban is elmé-
lyülten foglalkozó Tóth Károlynak is két 
írása olvasható a kötetben. Az első – címe: 
Munkácsy Mihály műterme és a Julian 
Akadémia között, avagy Tornyai János 
Párizsban (1894–1897) – újabb kutatási 
eredményekkel pontosítja Tornyai párizsi 
tartózkodásainak adatszerűségeit, fóku-
szálva egyben Tornyai pályakezdő évei-
nek festői teljesítményeire. Míg ez az írás 
elsősorban tényszerűségével ragadja meg 
az olvasót, addig a második teoretikus 
következtetéseivel, ugyanis ennek címe: 
Az alföldi festészet, Tornyai János hozzá-
járulása egy művészettörténeti fogalom 
létrejöttéhez. A szerző itt áttekintést ad az 
alföldi festőiskolákról, műhelyekről, is-
mertetést ad a kor művészszerveződései-
ről. Izgalmas történeti kutatásainak köz-
zététele, hogy hogyan változik Tornyai 

művészetének recepciós folyamata, érté-
kelése. Fontos következtetése, hogy Tor-
nyai művészetének nagy a szerepe abban, 
hogy megszületett a jellegzetes alföldi 
képtípus, s ezzel együtt vált valósággá maga 
az alföldi festészet terminus technicus.

A kötet érdemi záró anyaga az ugyan-
csak Tóth Károly által elkészített életrajzi 
kronológia, amely azzal a kellemes meg-
lepetéssel szolgál, hogy a szerző nemcsak 
a kötetben már korábban közzétett adato-
kat sűríti, tömöríti az időrend kereteibe, 
hanem rengeteg olyan új információt is  
ad a figyelmes olvasónak, melyekről ezt  
megelőzően nem volt szó, így a szükség-
szerűen bizonyos szárazságot jelentő ol-
dalak képesek újra felvillanyozni az ér-
deklődést.

Összességében jelentős kultúrpoliti- 
kai és művészettörténeti tettnek tartható 
a könyv megjelenése. Vitánk a koncepció-
val, a végeredménnyel nem lehet sok, de 
méltánytalannak ítélem, hogy mindhárom 
szerző szinte csak negatív példákként em-
líti Bodnár Éva művészettörténész Tor-
nyaival kapcsolatos publikációs, kutatási 
eredményeit, s mindkét könyvéről, az 
1956-os, majd az 1986-os műről is kizáró-
lag bírálóan tesznek említést. Az is meg-
lepő, hogy míg szinte minden hivatkozott, 
Tornyairól bármit is leíró személy eseté-
ben közlik annak születési és halálozási 
adatait, Bodnár Évánál ez elmarad, így 
csak jelezzük, hogy a mégis csak Tornyai-
val kapcsolatosan is jelentős tevékeny-
séget végző művészettörténész születése 
századik évfordulójára ebben az évben 
emlékezhetünk. A születési és halálozási 
dátumok közlésének nem látjuk logikáját, 
mert miért fontosabb ez az adat Korongi 
Lippich Eleknél, mint például Rudnay 
Gyulánál vagy Fülöp Erzsébetnél? A há-
rom szerző természetesen jó kapcsola- 
tot ápol egymással, s ezért is kicsit sok  
– jellemzően tudományoskodóan láb - 
jegy zet ben közzétéve – a kölcsönös egy-
másnak tett köszönetnyilvánítás. Ezt  
egy bevezetőben közzétett egy mondat- 
tal el lehetett volna intézni. Mint ahogy 
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egy-egy ismertető életrajzi mondat is hiány-
zik a szerzőkről.

A kötetet irodalomjegyzék és az egyes 
írásokat követő angol nyelvű summary teszi 
teljessé kinyomtatott állapotában, amely-
ből azonban hiányzik egy névmutató, 
mely a könyv használhatóságát hatéko-
nyabbá tette volna. A kötet képanyaga is 
rendkívüli. Mivel a képcímek és az ehhez 
kapcsolódó adatok nincsenek számsor-
renddel ellátva, ezért e sorok írójának he-
venyészett számítása (a kötet ismételt 
örömteli átlapozása) kellett ahhoz, hogy 
közzétegyük: közel kétszáz mű változó 
minőségű reprodukciója látható, melyek 
a dolog természetéből eredően nemcsak 
festményreprodukciók, hanem rajzoké és 
fotográfiáké is. A kötet grafikai tervezése, 
a képek digitális retusálása, nyomdai elő-
készítése (ismét) Szántó Mira Judit mun-
káját dicséri. Itt kell szólnunk arról, hogy 
hasonló típusú kiadványokban a művek, 
festmények reprodukciója jellemzően ki-

sebb az eredetinél. Ebben a könyvben vi-
szont abban az élményben is van részünk, 
hogy – mivel Tornyai ontotta a kisméretű 
remekműveket – nemcsak hogy eredeti 
nagyságban, de egy-egy esetben még ta-
lán az eredeti méretnél nagyobban is lát-
ható egy-egy kép, ami emeli a mű élvez-
hetőségét. A reprodukciókat is a könyv 
szerkesztője, Nagy Imre válogatta. Feltét-
lenül megemlítendő a Keskeny és Társai 
2001 Kft. nyomdai kivitelezési munkájának 
igényessége, s hogy épp az ilyen nagysza-
bású vállalkozásoknál nélkülözhetetlen, 
mint ez esetben is, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatása. S mivel a kolofonban 
kinyomtatták, hadd jelezzük bizakodóan, 
hogy bizony a kinyomtatott 300 példány 
– a könyv jelentőségéhez méltón – nem lesz 
elegendő.

Tornyai János művészi nagyságát e kötet 
által tisztábban látjuk, s csak megbizonyo-
sodhatunk arról, hogy immár több mint 85 
évvel halála után életműve nem avul. Sőt!
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