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A fiatalon el-
hunyt grafikusmű-
vész alkotásaiból
kiállítás nyílt Szol-
nokon, a Damja-
nich János Mú-
zeumban. A kiállí-
tott 63 darab fa-
metszet, ceruza-
krétarajz és dió-
páccal festett kép
átfogja a művész
egész életpályáját,
s így a kiállítás le-
hetővé teszi, hogy
Patay Mihály mű-
vészi fejlődését
nyomon kövessük.
A szolnoki művész-
telep sok neves
művésze az alkotás
mellett feladatának
tekintette a fiata-
lok nevelését is.
így került a szol-
noki születésű Pa-
tay Mihály is a polgári iskola elvég-
zése után a művészteleppel kapcsolatba,
majd — a művészek ösztönzésére —
a Képzőművészeti Főiskolára. Már a fő-
iskolai évek során eldőlt, hogy a famet-
szet lesz művészetének legalkalmasabb
kifej ezésmód j a.

Az itt közölt önarckép, a balladás han-
gulatot árasztó Négyesfogat, a paraszti
élet sok apró eseménye és alakja: a Böl-
lérek, Kordésok, a Kubikosok művészi
ábrázolása megszerzi számára a székes-
főváros grafikai díját.

1939-ben állami ösztöndíj a klasszikus
művészet hazájának kapuit tárja íel
előtte. Az Olaszországban eltöltött két és
fél év művészetének új állomását jelenti.
Kitárult lélekkel nyúl a műemlékekben
és természeti szépségekben gazdag olasz
városok és tájak lebilincselő témáihoz.
Firenzében egy szűk sikátorból a Palazzo
Vecchio kivilágítva ragadja meg képze-
letét, Tripoliszban a tengerparti sétány,
a Lungo Maré fametszetét készíti el. De
nem kerüli el figyelmét a halászok küzdel-
mes élete, vagy egy kis négergyerek fájda-

lommal és gyanak-
vással teli tekin-
tete sem. Egy egész
nép elnyomása, ki-

zsákmányoltsága
sugárzik elénk a
Bambino képéről.

A háborús pusz-
títás elsodorta Pa-
tay Mihály addig
készített fametsze-
teinek dúcait is.
Hadifogságból ha-
zatérve egy ideig
nem is metsz fába;
asztalosoktól ka-
pott diópáccal al-
kotja első mun-
káit. Csakhamar
visszatér azonban
a fametszethez, és
tapogatózva, új
utakat keresve
metszi újabb mű-
veit. A Sáros út
és a címlapon sze-

replő Kubikosok mutatják, hogy mű-
vészete nem tört meg, hanem tovább-
fejlődött. Rajzaiban, fametszeteiben he-
lyet kapnak a^ emberek, a Dózsa-kom-
pozícióhoz készülő tanulmányfejek mel-
lett az új életünket jellemző nagy építke-
zések, a tiszai öntözőművek is. Egyik
építkezési vállalat tervezőirodájában vég-
zett műszaki rajzolói munkája azonban
erősen gátolja művészi kiteljesülését.

Kcrai halá'ával egy Ígéretes művészi
pálya zárult le, s ez — elfogultság nél-
kül állapíthatjuk meg — nemcsak a szol-
noki művésztelep, hanem az egész ma-
gyar művészeti élet vesztesége.

Patay Mihály halálával a JÁSZKUN-
SÁG szerkesztőbizottságát is nagy veszte-
ség érte: bár neve nem szerepelt minden
számunkban, kezenyomát, névtelen mun-
káját őrzi a két évfolyam egész sor
illusztrációja. Készséges munkatársunk
emlékét örökítiük meg ezzel a rövid
megemlékezéssel.
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A Pálazzo Vecchlo kivilágítva (1940.) Lungo Maré (Tripolisz) (1941)
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Bambino (1939.)
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Sáros út (1953.)
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