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MŰVÉSZEK,MŰHELYEK- LEHETŐSÉGEK

Nemzeti 'irodalmunk nagyjai közül számosan születtek a mai Szabolcs-Szatmár megyében, és
többen életük során itt is munkálkodtak, De festőket, szobrászokat nemigen termett ez a talaj,
Benczúr Gyula Nyíregyházán, Ámos Imre Nagykállón született ugyan, de életművüket nem befo
lyásolta kimutathatóan e táj, Ma is élnek az országban festők, szobrászok, iparművészek, akik
itt születtek, de csak rokoni, baráti látogatásra járnak haza Szatmárba, Beregbe, Szabolcsba;
szellemi kirándulásra nemigen,

A háború utáni felszabadult élet első éveiben Nyíregyházán Bessenyei György Népfőiskolát

- képzőművészeti szabadiskolát - szervezett Ősz Dénes, Berki Nándor, Boross Géza és Diószegi
Balázs. Tizen- huszonéves fiatalok gyűltek össze a megyéből, hogy rajzoljanak, fessenek és köz
ben tanuljanak. Az ötvenes évek elején a felnőttek Pestre rajzottak a Dési Huber és a Derkovits
Gyula népi kollégiumokba és a képzőművészeti főiskolára. A Váci fiúk, András és Mihály mel
lett - aki ekkor még festőnek készült - Batári László, Berecz András, Berendi József; Csisztu Mi
hály, Csizmadia Zoltán. Dániel Reinhold. Cs. Nagy András, Nagy Sándor, Pál Gyula, Palicz Jó
zsef. Óvári László. Tóth László, Soltész Albert indult csapattá szerveződve, hogy meghódítsa a
képzőművészetnek a világot. A fővárosból csak ketten tértek vissza tanulmányaik befejezte után
a szülőföldre, Berecz András és Pál Gyula. Később mindketten a Tanárképző Főiskola rajztan
székén dolgoztak. A szerveződő tanszék lehetőséget nyújtott volna aktív művészeti életre, de a
kulturális irányítás sajnálatosan provinciális szemlélete miatt csupán a volt helyi rajztanárok, ta
nítóképzői oktatók lettek - lehettek - a tanszék dolgozói.

A városból- mert csak Nyíregyházán élt a megyében festő, szobrász - elköltöztek, vagy végleg
eltávoztak az életből: Z. Szalay Pál, Ősz Dénes, Boross Géza, Diószegi Balázs, Berki Nándor.
A hatvanas években festegetett egy-két rajztanár, tanító, pap, de csak Berecz András és Pál Gyu
la jelentkezett igazi művekkel, A megye élő művészetét ők jelentették. I970-ben a megyei tanács
életre hívta a nyíregyházi nemzetkÖziművésztelepet. " ... A művészek Sóstón, a Fenyves turista
házban laktak, ellátásukat és az anyagot a megyei tanács által rendelkezésükre bocsátott hatezer
forintból kellett fedezni. Időbeosztásuk kötetlen volt, a megyéből akár el is távozhattak ... a
művésztelep befejezésekor, szeptember 26-án kiállítással búcsúztak, és egy-egy művüket házigaz
dájuknak, a megyei tanácsnak adományozták ... " (Koroknay Gyula: Nyíregyháza művészeű
emlékei, Nyíregyháza 1971).Az első művésztelepen részt vett Antoni Oledzky , a varsói képzőmű
vészeti főiskola tanársegédje; Paul Michaelis, a drezdai képzőművészeti főiskola tanára; Hriszto
Forev; Haszkovo város (Bulgária) képtárának vezetője. BudapestrőlBanga Ferenc, Benyó Ildikó.
Nagy Előd. Nagy Sándor Zoltán. a Fiatal KépzőművészekStúdiójának tagjai, valamint Szurcsik
János. és a helyiek közül Berecz András és Pál Gyula festőművészek dolgoztak itt.

1972-ben a nyíregyházi Bethlen Gábor utcában három műteremlakás épült. Ide költözött a
Dunántúlról Lakatos Józse/festő,a megyéből- Rakamazról- Huszár István és a tanárképző fő

iskola fiatal tanársegédje, Horváth János festőművész, majd 1977-ben Kádas István grafikus ka
pott alkotási lehetőséget Nyíregyházán. Az évenként megrendezett nemzetközi művésztelepen

sokan megfordultak. "Az első hét évben, 1970 és 76 között nagyobbrészt festők dolgoztak, de
akadt egy-két szobrász, egy-egy grafikus, és volt, aki falikárpitot szőtt. A munkafeltételek e szer
teágazó tevékenységre nem voltak biztosítottak ... A grafikai és szobrászati műhelyfeltételek

szegénysége az alkotó munkát akadályozta. A festő munkához sem voltak meg az optimális fel
tételek ... " (Pedagógiai Műhely, 1978/3.).

l977-ben a FIDEM budapesti kiállítása és kongresszusa idején éremművészeket láttak vendé
gül Sóstón. Az első tábor sikere arra késztette a szervezőket, hogya következő években éremmű

vészeti alkotótelepet szervezzenek, A rendezvények eredményességét elősegítette, hogy sikerült
megteremteni az állandó műhelybázist, az öntödét. Később, az érmészet mellett akisbronzok,
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bronzettok készítése is foglalkoztatja a résztvevőket. Viasz-elvesztéses eljárással öntenek, fel
használva a modern szilikon gumis formaleválasztást. E nemzetközi alkotóműhely az együtt
dolgozás tapasztalatcseréjével nagy lendületet adott a közép-európai éremművészetfejlődésének.

Az a rendezvény, ahol öt év alatt negyvenhatan dolgoztak, szükségszerűenmagában hordja a
polaritás lehetőségét.Nemzetközi mércével mérve, a résztvevők közül többen is az európai érem
művészet élvonalába tartoznak. Nagyon jelentős,hogy hazánk művészetihagyományokban nem
gazdag keleti csücskében kialakult egy nemzetközi figyelmet érdemlő alkotóműhely.

Sajnos, a helyi művészeti életet csupán egy-két alkotó tehetsége és szorgalma jelenti. Berecz
András festőművész,a tanárképző főiskola docense következetesen járja a maga útját, felhasz
nálva az elődöktől tanultakat, folytatja a magyar festészet hagyományait. Az emberi harmónia
iránti vágyát a színek egymáshoz való viszonyában, reflexekkel tört, átszőtt szövevényében kere
si. "A hitet, nem a látványt kell festeni, de a látott világ tárgyainak megjelenitésén keresztül ...
ahogyanépdalban együtt a dallam és a szöveg, bennem úgy születik a kép egyszerre" - mondja
Berecz. Festészete a vásárhelyi lírai realizmus körébe tartozik.

Pál Gyula 1981 februárjában még jelen volt a Műcsarnokban, kiállitásának megnyitóján, ahol
a városi tanács elnöke, volt tanítványa, méltatta munkásságát. De a megye alkotói díját már nem
vehette át, a díjkiosztás előtti nap meghalt. Küzdelmes életutat járt végig. Témáival, a közelmúlt
szenvedéseivel gyötört öreg parasztasszonyokkal. sorsközösséget vállalt. Figurái, házai, kerítései
száikásan kemények, mint a munkában, nélkülözésben megszikkadt modelljei. Földszínekkel
festett. Képeinek mindegyike egy-egy marék aszülőföldből.Művészetétnem értékelte a hivata
los művelődéspolitika, hiába terjesztették fel Munkácsy-díjra, nem kapta meg.

Kádas István grafikus Nagykálló szülötte. Hosszú évekig Tatabányán volt vájár. Bányászszi
gorral, fegyelemmel küzd, hogy a vonalat sajátos kifejezési eszközévé szelídítse. Napjainkban
érett művésszé. 1981 tavaszán a Csók Galériában rendezett sikeres kiállítást legújabb lapjaiból.
Mind a litográfia, mind a rézkarc kedvelt műfaja. Foglalkozik kereskedelmi grafikák, plakátok
készítésével is. Képgrafikáiban szívesen nyúl az Ószövetséghez, az ősi mitológiákhoz. A humá
num melletti elkötelezettség és az agresszió elleni tiltakozás sugárzik lapjairól. Felelősség a téma
választásban és a megoldás fegyelme, ezek Kádas művészi érdemei.

Pál Gyula távoztával jelentkezett Sebestyén Sándor. Mestersége üvegműves. Fizikai munkás
ként dolgozott az iparban, közben a megyei művelődési központ szobrászműhelyébenkészült hi
vatására. Szorgalma eredményeként 1981-ben számos hazai kiállításon és pályázaton szerepelt,
de munkáit bemutatta már külföldi tárlatokon is. Fiatalos hévvel, nagy komponálási készséggel
és bronzöntési szaktudással készíti kisplasztikáit. Kísérletező kedve az üvegplasztika területének
meghódítására készteti. Mind a művésztársak, mind a megyei művelődési szakemberek sokat
várnak egyelőre még szertelenül csapongó tehetségétől.

Hiszem, hogy a sokasodó megbízások, feladatok élénken pezsgő művészeti életet teremtenek
Szabolcs-Szatmárban. A sóstói nemzetközi művésztelep talán egész évben látogatható alkotó
műhely lehetne. A jelenleg Budapesten, Pécsett, Szegeden műkődő művészeti szakközépiskolák
hálózata bővíthető volna Szabolcs-Szatmár megyében is, Nyírbátorban vagy a székvárosban.
A tanárképző főiskola és az óvónőképző intézet szintén teret biztosíthatna az elmélyült művészi
munkának.

A SZERKESZTŐSÉG KŐZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyitik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkimélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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