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Kelényi  István A  TÁJ  ÉS  SZELLEME„Térképvázlat” jászsági mûvészekrõl

Tudtam már róla, olvastam és tapasztaltam, hogy van a „helynek szelleme”,akadnak mûvészek, akik az irodalomban és festészetben is kötõdnek ehhez, (sõt azenében is tapasztalni), hogy helyi színezete van a mûnek. Mûszót is kerítettek rá,a „couleur locale” kifejezést, mely nemzetek, korok és tájak „egyéniségének”,egyediségének összefüggéseit sugallja. Taine, a francia filozófus, történetírófelfogásában esztétikai vezérelvként is megjelenik, mint „miliõ”-elmélet. Aztánmodernista koncepciók vagy „marxista” mûvészet-elméletek elsöpörték a mû=opuszvizsgálati asztaláról. Pedig sokkal termékenyebb szempont lehet, mint a strukturalistaelemzés-elképzelések sora. Persze a Jászság nem egyetlen város, mint Firenze, vagyVelence, hogy annak levegõjébõl is már a helyi történelem százados színei áradjanakfelénk-belénk, vagy Róma, ahol évezredek pora és fényei csillámlanak. A jászságiembert is hagyományai kötik a történelemhez,  ragaszkodás a megszerzett hajdaniönállóság emlékeihez, felidézésük pedig újra megerõsíti õt öntudatában. Az önmeg-váltódás magasztos pillanatait idézi az 1745. május 6-i „redemptio”, azaz a vissza-váltás dátumának emlegetése is. (Ekkor váltják vissza 500 ezer aranyforintért újra azI. Lipót által önkényesen elvett kiváltságaikat!) De maga a táj is, mely nem annyirajellegzetesen nagyalföldi világ, hanem már kisebb tájegység, miként a szociológus(Pethõ László) nevezi: manapság mikrorégió inkább, kistáji egység: etnikai, félig-meddig földrajzi és vallási alapon is. Mert a valójában 18 településkörként összetarto-zó jászsági települések kulturálisan tágabban kapcsolódnak egymáshoz, s nemcsupán a Zagyva-medence vidékét jelentik. A Mátra-aljáig és Szolnokig terjedholdudvara, vasúton Budapest felõl Hatvanon át éppúgy megközelíthetõ, mintSátoraljaújhely–Miskolc–Vámosgyörk irányából, vagy Kecskeméttõl, de e szelle-mileg sokfelõl érintkezõ mikrokultúra mégis egyedi és egységes szemléletû marad-hatott.  Ebben nyilván megõrzõ szerepe van magának a tájnak, mely ismétlem alföldisíksági és egyúttal észak felé dombsági jellegû, sõt nem „kunsági”– pusztaság, hiszvizek partja is jellemzi, a Tisza-Zagyva völgye bõvülve a ma Nógrád, Heves, Pestmegyéhez tartozó festõileg is megragadó tájképek  sziluettjeivel. A Jászságbólelszármazott mûvészek közül régebben a szolnoki mûvésztelephez is sokan kapcso-lódtak, de már az elõzõ századtól  (az 1900-as évek elsõ évtizedeitõl)  kialakították amaguk mûvészeti kolóniáit, mûvész-telepeit. Akként, hogy a két, e téren élen járóváros, Jászberény és Jászapáti lett a központja ezen mûvészeti összekapcsolódá-soknak. Van tehát hagyománya a mûvész-közösségeknek is ezen a tájon. Mert hátinkább a jászsági kötelék az, ami összetartja ezt a XIII. század óta, a tatárjárás után Szalkári Rózsa: Nyári vihar
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betelepedett és magyarrávált népet, akik a keleti szár-mazás emlékezetét ismétel-ten felfrissítve mintegyönálló szál szövõdtek belea magyarság históriájába.S ekként a jász alkotókmegérdemlik, hogy önállószínként jelenjenek meg amagyarországi mûvészetpalettáján. Maga a JászMúzeum képzõmûvészetigyûjteménye Jászberény-ben 1873 táján került ahelyi, egyre inkább speci-alizálódó és szaporodógyûjtemény keretébe.  Mamár másfélszáz körülialkotást tartanak számon,történelmi arcképek ésvallásos tárgyú mûvek,tájképek és csendéletekegyaránt vannak itt. AJászapáti mûvésztelep elõ-ször 1922 körül szerve-zõdött meg, kiállítássaldebütáltak az itt összejöttmûvésznövendékek, s ma-napság ennek a hagyo-mánynak a szelleme lebeg a mostani alkotótábor, mûvésztelep fölött és körül is.Jászdózsán pedig Nemzetközi Mûvésztelep körvonalai kezdõdnek. Voltak Jászbe-rényi Nyolcak  is 1936 táján, majd jászsági festõmûvészekként szerepeltek. Jászárok-szálláson is szervezõdött az 1990-es években képzõmûvészeti mûhely, mely máramegszûnni látszik, de a kezdeményezõ készség sosem hiányzik az innen elszármazottmûvészek körébõl.Ekként történhetett, hogy immár 10 éves jubileuma felé közeledik a JAK, azaz aJászságból elszármazott Alkotók Köre. Tagságuk minden évben megrendezi alkotó-táborukat Jászapátin, illetve bemutatkoznak egyénien és közösen az ország kü-lönféle pontjain is. Legutóbb 2004. ápr. 15-én volt közös JAK kiállítás a fõvárosban,melyet e sorok írója nyitott meg az Erzsébetvárosi Közösségi Ház I. emeleti dísztermé-

ben. 1995-ben a Hotel Gel-lértben is volt egy repre-zentatív vernisszázs, azelsõ fõvárosi bemutatko-zás. Persze egyénenkéntelõtte is, utána is volt szá-mos kiállításuk, sõt a nyáritábor zárásaként ismétközös alkotótábori kép-szemlére került sor Jász-apátin. A nyári össze-jöveteleket sokan támogat-ják a Jászságból, elsõsor-ban a Jászok Egyesülete,hisz fontosnak tartják létét,mûködésüket. Az önkor-mányzat Jászapátin, azottani baráti kör  és a turisz-tikai szervek éppúgy segí-tik évente, miként a helyivállalkozók. Egyszóvalvirul és fejlõdik a magvetõknyomán a jó mag, szárbaszökkent és érdemes éven-kénti hozama van, jó ter-més is akad. Csak elöljáró-ban a kezdeményezõkrõl. Az 1995-ben alakult kör egyesületi háttérrel már 1997-tõlrendszeresen kezdett összejönni Vágó Pál hajdani házában Borbás P. Zsuzsa szakmaiirányításával, Szalkári Rózsa  ambiciózus szervezõ-készségével, aki azóta is „szíve”a szervezõdésnek. 1991-tõl létezett ugyan Jászsági Mûvésztelep is (Berény mellett,Tõtevényen), a szûkebb pátriabéliek által mégis a Jászapáti Mûvésztelep a ked-veltebb, sokan jelennek meg itt alapítótagok és újonnan kapcsolódók is. Az önte-vékeny, fejlõdni vágyó fiatalok az utánpótlás reményét hozzák, színesítik a táboréletét. A munka és az eredmény, azaz a bemutatkozás bizonyítja, egyre gazdagodika mûvészeti élet a Jászságban. Tehát nem csupán a földrajzi-népi jász hagyományokmutatják immár a jászság életerejét, helyi színeit, hanem a mûvészi színvonalemelkedése is. Ne feledjük el a mûpártoló közösséget sem, akik nélkül csak légürestérben mozognának. A Jászsági Mûgyûjtõk Társasága is szervezeti formát öltött, sekként mint másik pólus, az alkotó és  mû szükségességéhez kapcsolódó befogadóhármasságában jelen van a mûélvezõ, illetve mûgyûjtõ közönség is. Jelen vannak a
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kiállításokon, s ezzel is támogatják mûvészeiket. A budapesti tavaszi tárlat megmutatta,hogy a JAK életképes. A gyakran együtt és külön szereplõk a táj különbözõtelepüléseirõl jöttek. Jászapáti szülötte Borbás P.Zsuzsa, Deli Julianna, SzalkáriRózsa, Utassy Mária. Jászkisérrõl való Gara Gizella, Gócza Eszter, Gomola György,utóbbi ismert grafikusként, sõt költõi formákban, versekkel is jelentkezik. Méltópárja a sokoldalú Kaszner Margit, akinek múltja, rajzfilm-tevékenysége mutatja akipoentírozott, groteszk és karikaturisztikus látásmód finomságait. Vannak, akiktávolabbról kapcsolódnak – szüleik, férjük révén – a körhöz, de egyéniségük itt isteljesebbé teszi a mûvészi látásmódot. Bendéné May Mária önálló kiállításán ismegmutatta, hogy az impresszionisztikus hatások mellett a téma (pl. A fák állvahalnak meg) mindig és mindenkor egyszersmind jelképessé válik – akár egy Télitáj is – a festõi intenció szerint. Litkeyné Fábián  Rózsa  mindig új és új mûfajokathódit meg, kollázsai remeklések, s  érdekes színvilágot mutatnak (Szárnyalás). Festõikifejezésmódjaiban is – miként Feledy Balázs írta róla – „színjátékai” vannak, mikénta különféle képi mûfajokban, tûzzománcban, tus-lavírozásban, akvarellben is. Õmaga meri vallani: „mosolygó világot” teremt. Bár Kõbányán él régóta, saját mûvésze-

tének kiteljesítésén túl férjének hagyatékát is gondozza, segíti annak megismertetéséta Jászságban és országszerte. Gomola Erika pedig akként kötõdik Jászapátihoz,hogy ott érettségizett.  Ír, fest, szobrokat készít, talán nagyapjára ütött, bár édesapjais munkásfestõ és fotós volt. Van köztük jogász, tanár, orvos és hivatásos is, mindezegyütt adja a kör sokarcúságát.Gócza Eszter is orvosként mûködött, majd családtagjait festve tért vissza a portré-zás területére. Nála az emlékezet megszépítõ pillanatai találkoznak a mûvészi készségkifejezés-formáival, s adják az intim familiáris-emberi hangulatokat. A hivatásosambíciók sem hiányoznak közülük, akad köztük rajztanár, fõiskolát végzett, s egyéniutakon mestereknél tanult festõ is. A témák sokoldalúságát mutatják Borbás P. Zsu-zsanna önálló tárlata, a miliõ nála is a hajdanit idézi. Napraforgókat, egyéni gyerek-kori emlékeket, az egyszerû hétköznapok világát, a nagyvilági érzések (Bachanália)kavalkádját éppúgy megtaláljuk nála, mint dédszülei rekvizitumait. Ezen mûvészekalkotásait szemlélve rájövünk, nem csupán egy-egy városnak, mûnek van „szelleme”,s  magának a népnek, vagy országnak, hanem országrésznek, tájegységnek, melynekmegkötõ ereje vonzza és tartja meg az egyén és a közösség egyediségét, faji és sze-mélyi jellegét. Ez a személyesség is adja a jászsági mûvészek hiteles összekap-csolódását. Jászkiséren született Gara Gizella, akinek szintén a szülõföld szereteteadja olaj- és akvarellképeiben azt a melegséget, amit sugároznak fái, tájai, múltbapillantó jászsági pillanatai. Kiss Bertalan jászdózsai, tehát a dózsai híd (Holtág aTarnán), a legelõ gulya, más ottani emlék-nyomok és reális látványtöredékek állnak
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tének kiteljesítésén túl férjének hagyatékát is gondozza, segíti annak megismertetéséta Jászságban és országszerte. Gomola Erika pedig akként kötõdik Jászapátihoz,hogy ott érettségizett.  Ír, fest, szobrokat készít, talán nagyapjára ütött, bár édesapjais munkásfestõ és fotós volt. Van köztük jogász, tanár, orvos és hivatásos is, mindezegyütt adja a kör sokarcúságát.Gócza Eszter is orvosként mûködött, majd családtagjait festve tért vissza a portré-zás területére. Nála az emlékezet megszépítõ pillanatai találkoznak a mûvészi készségkifejezés-formáival, s adják az intim familiáris-emberi hangulatokat. A hivatásosambíciók sem hiányoznak közülük, akad köztük rajztanár, fõiskolát végzett, s egyéniutakon mestereknél tanult festõ is. A témák sokoldalúságát mutatják Borbás P. Zsu-zsanna önálló tárlata, a miliõ nála is a hajdanit idézi. Napraforgókat, egyéni gyerek-kori emlékeket, az egyszerû hétköznapok világát, a nagyvilági érzések (Bachanália)kavalkádját éppúgy megtaláljuk nála, mint dédszülei rekvizitumait. Ezen mûvészekalkotásait szemlélve rájövünk, nem csupán egy-egy városnak, mûnek van „szelleme”,s  magának a népnek, vagy országnak, hanem országrésznek, tájegységnek, melynekmegkötõ ereje vonzza és tartja meg az egyén és a közösség egyediségét, faji és sze-mélyi jellegét. Ez a személyesség is adja a jászsági mûvészek hiteles összekap-csolódását. Jászkiséren született Gara Gizella, akinek szintén a szülõföld szereteteadja olaj- és akvarellképeiben azt a melegséget, amit sugároznak fái, tájai, múltbapillantó jászsági pillanatai. Kiss Bertalan jászdózsai, tehát a dózsai híd (Holtág aTarnán), a legelõ gulya, más ottani emlék-nyomok és reális látványtöredékek állnak
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össze mûveiben mintegy körképpé, tájat és embert összekötve. A régebbenelszármazottaknál is – a múltból és jelenbõl összekapcsolódva – az egykori jászságiélet kellékei jelennek meg mindig reális közelségben, mint Zarkóczy Bélafestményeiben, rajzaiban. Szabari Zoltán drámaibban fogja fel a témát, s ekkéntjeleníti meg Kálváriá-ját a realitás szûrõjén. Az egyébként nyomdász, de magátfestõként is alföldinek és jászságinak valló Bobák László is realista, tanyái mégislíraiak. Portré-emlékezései egyszerre valóságosak és merengõen poetikusak, akárcsakTiszapartja  és Erdõrészlete, mintha az egészet akarná átölelni egy villanásnyitisztásban. Emlékezõ emlékeztetés ez a festõi attitûd, a lokális-színek természetiszépségének megõrzésére is mozgósít, s fölfedezteti környezetünk értékeit. MolnárJános szülei révén kapcsolódik a Jászsághoz, sokoldalú mûvész, hivatásos grafikus,akinek festõi stúdiumai is eredetiek. Kitekintõ alkat, egyszerre lát innen és túl,határainkon is át, erdélyi és felvidéki magyarság-mozzanatok dúsulnak nálajelképessé. A szepességi oltárképek reminiszcenciája éppúgy felvillan nála, (SzentLászló a Tátrában, Szent Sebestyén, Siratás), mint a hazátlanság  kifejezõdése, azerdélyi-csángó és határon kívüli magyarság hazátlanságának mementója (Bozgor,hazátlan). A  jákóhalmai Szöllõsi Edit  –  aki a tavaszi tárlaton a jövendõ nemzedéketképviselte – fekete-fehér dramaturgiája éppúgy érdekes, mint az egymáson áttûnõ

Halraj kék-fehér ritmusa, remek grafikusi ötletességgel debütált. G. Utassy Máriá-nál, akinek festõi készsége a kézi festésû textilek színvilágában fejlõdött, valamintUtassy Petronellánál is finom pasztellszínek és erõteljes dekorativitás együtt jelenikmeg, csendéletben és selyemkendõk harmóniájában egyaránt. Rajztanár D. KovácsJúlia, akinek tankönyv-illusztrációi éppúgy önkifejezési formái, mint a tájhoz(Jászfelsõszentgyörgy) születése okán és vonzódása miatt kötõdõ, emberi érzelmeketis kifejezõ tájképei. Laki Ida Jászjákóhalmán (saját  szülõfalujának adományozvatöbb mûvét, Képtárat létesítve) mutatja be földijeinek az egyszerû köznapi helyze-tektõl az absztrakcióig ívelõ sokrétû látásmódját, festészetét. Olvasó leány és Meren-gõ portréja éppúgy szerepel itt, mint utazási élmény, s a bioritmikus (áramkörök-imitáció) lenyomatok festõi képzelete. S végül, de nem utolsósorban mutatjuk be azalkotótábor ritmikus visszatértét személyében is megtestesítõ Szalkári Rózsát,akinek jászapáti temploma nem csupán a bravúrosan megfestett témát jeleníti meg,hanem az emlékezõ pillanat-fölvétele is, a viharos ég és napsütés találkozása fényés árnyék határán! Az egykori életképek megõrzõ hangulatát – „Már csak emlék”– képcímében jelképesen is kifejezi, amint az Élet a malomnál örök és megismét-lõdõ témájában a múlt, a hagyomány ismerete és az érzést átadni szándékozó mûvész
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életszeretete felsejlik. Tiszteletadás a szülõföldnek, ahová visszatér társaival, hogyott sokoldalúan fejtse ki munkásságát, grafikában, festményben, szervezésben ésfáradhatatlan összetartásban egyaránt. Ezzel adja maga-magát a tájnak, ahonnanvétetett minden emberi rezdülése. Virágok, földdarabkák és életszeletkék mind-minda táj szellemét és fölmagasztosító légkörét idézik. Már-már hallani véljük, s nemcsupán látjuk az Éjféli mise felmagasztaló földi-égi hangjait, a szülõföld dallamát,miként õrzi egy grafikája is a Jász-himnusz zendülését. Mindannyiunkban fölkeltiaz évszakonként megújuló és mégis maradandóan állandó jász-föld vetéseinekzöldülését, s a mögötte élõ emberek szív-lüktetését.
Molnár János: Bozgor hazátlan

Bobák László: Tisztás
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