
Gondolatok
tt szolnoki ntűvésztelep múltjáról és jelenéről

A jubileumok alkalmat adnak arra, hogy a mindennapok közepette kissé meg-
illetődött és ünnepélyes gondolatokkal közelítsünk olyan dolgok múltja felé, amelyeK
azt megérdemlik. A szolnoki müvészteiep fennállásának hatvanadik esztendeje arra
késztet bennünket, hogy mélyebben tűnődjünk el e táj festészeti hagyományának je-
lentőségén, — annál is inkább, mert a megye művészeinek és népművészeinek tavaszi,
jubiláris kiállítása* figyelemre méltó súllyal és sokféle Ígérettel vallotta meg helyét
es rangját képzőművészetünkben.

Aligha akad ember, aki valaha ne érezte volna a genius loci varázsát, azt a
különös érzést, ameu^ei azoK a helyek lepnek meg bennünket, amelyeknek múltjá-
ban nagyszerű tervek, gondolatok és tettek fogantak rneg. Rajtunk múlik, hogy ne
tompán, süketen haladjunk el vagy éljünk az emlékezetes múltú helyeken, s hogy
elevenné és hatékonnyá váljék bennünk az egykori nemes törekvések szelleme.

A magyar festészetinek Szolnokon és környékén született alkotásai azt mutat-
ják, hogy e város mindenkor rév volt művészeink számára, csöndes, kitartó hívást
küldött azok felé, akik egyszer megfelelték különös vonzását. ígéret, enyheség és
gazdag szépségforrás kellett legyen e tájban és népében, hogy ide tudta csalogatni
az idegen művészt és a külföldről megtérő magyart egyaránt. Nemcsak vonzani tudta
őket, de megérleltte bennük művészetük sajátosan hazai, bensőséges hangját. Milyen
különös, hogy Pettenkojen negyedszázadon át évente idekívánkozott, s itt bontotta ki
az akkori osztrák festői hangtól oly elütő, mélyen valóságos, őszinte és magyar csen-
gésű hangját. Ennek a festőnek a művészete biztos és félreérthetetlen példa arra, hogy
a nemzeti jelleget valóban az a táj és népe ihleti erősen és alakítja, amelynek lég-
körében megszületik. S ha ettől a helyi sugalmazástól nem is válik Pettenkofen ma-
gyar festővé — mint ahogyan Markó Károly sem vált Itáliában olasz festővé —,
művészetük gyümölcsén megérezni a talajváltozást s az oltás eredményét. Nos, meny-
nyivel inkább érezhették a honi táj édes ízeit azok a magyar festők, akik idegenből
hazatérve itt találtak önmagukra, s felfigyeltek a visszhangra, ahogyan a magyar táj
tudott felelni festészetük sajátos hangjára. Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor és Fényes
Adolf szolnoki képei — hogy csak a legjellegzetesebb példákat említsük — magukon
viselik ennek az örömteljes hazatalálásnak, ennek a komoly s egyben boldog hazai
eszmélkedésnek eleven jegyeit. Az itt születő művészetnek legsajátosabb vonása a
rendkívül következetes valószerűség, az emberábrázolás közvetlensége, a természet-
látás elevensége. Együttesen: olyasvalami, amit leginkább a „derűs realizmus" jelző-
vel illethetnénk. Ha ezt a művészetet egybevetjük például a hódmezővásárhelyivel
— elsősorban Tornyaira és Endre Bélára gondolván —, tapasztalnunk kell, hogy a
szolnokiból hiányzik az a súlyos, szenvedélyes, drámai harag, amely az Alföld kemen-
céjében, Vásárhelyen izzott a jelzett korszakban. Ámde Tornyaiék festői mondani-
valójához hozzá kell számítanunk azt a népért tudatosan síkraszálló, fűtött művészi
légkört, amelyből e művészcsoport drámája kipattant, másrészt azt a végtelen „söm-
mit" — így nevezte Tornyai szűkebb hazájának táját —, amelyből a felfokozott kép-
zeletnek és érzelemnek kellett magávalragadó képet teremtenie. Valóban úgy lehet,
hogy a látvány kiessége, viszonylagos „témátlansága" mindinkább befelé fordítja,
képzeletére utalja a bévülről forrongó s a mélységek felé vonzódó művészt. Szolnok
inkább oldást adott, enyhet nyújtott környékének elevenebb látványával, életének
mozgalmasságával, s még síkságainak csendje sem rejtegette azt a súlyos némaságot,
nem hívta ki a magányos kedélynek azt a fenyegető morajlásét, amelyről Tornyai

• Szolnok, Damjanich Múzeum, 1959. május 30-június il.
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képei és levelei vallanak. Az itt működött íestők nem váltak egy-egy tanya remetéivé,
önkéntes foglyaivá, s így nem is teremtették meg annak legsajátabb festői világát,
miiként Koszta vagy Tornyai az Alföld más táján. Ez részben az itt, Szolnok táján
dolgozottak művészi egyéniségén és törekvésein múlott, de koruk művészi igényén
is, különösen az elmúlt század utolsó évtizedeiben. Deák-Ébner és Bihari a maguk
idejében és módján úttörői voltak népéletkép-festészetünknek, ha nem is a kritikai
tartalom, hanem festészetünk mesterségbeli megújhodása terén, hiszen a szabad ég
alatti festés lehetőségeit ízlelték, ösvényét taposták a zsánerképfestészet ódonná váló
műfajában. Ha Deák-Ébner Hazatérő aratóit magunk elé idézzük, és me.gérezzük an-
nak valódi közlését, elsősorban annak a felfedezésnek mámorát sejthetjük meg
belőle, hogy az atmoszférafestést nem csupán a szabad ég, de hazai ég alatt kísérelte
meg. Tehát nemcsak technikai, látásbeli újdonságot próbált, nem hűvösen tapasztalta
mestersége modernizálását, hanem egyben nemzeti festészetünk magyar hangját is
megújhodni érezte. Aratóinak széles, derűs, szabad vonulása nemcsak a műterem-
festésizetből kiszabadult művész önömét fejezi ki. hanem a hazatalált emberét is, ettől
cseng fel olyan frissen, mint a mezei dal. Festészetének elkomolyodó arca, néhány
idősebbkori képén, azt bizonyítja, hogy realizmusával bizony az emberi kifejezés leg-
mélyebb rétedig is tudott hatolni. Ugyanez vonatkozik a tán még máig sem eléggé
méltányolt Bihari Sándorra, akinek csak féligmeddig tréfálódzó, elbeszélő ízessége
mélyén az együttérzőn figyelő ember rejlik.

És Fényes Adolftól, ki némethonból a „Szegényember" témakörrel érkezett,
majd e „témát" élményévé és magyarrá szította festészetében, vajon tőle zokon
vehetjük-e, ha lelkében és festészetében egyaránt felragyogott a nap derűje, s ha a
szegénység drámája után megszomjúhozta a gyengédség érzelmének benső sugár-
zását „Testvérek" című képén vagy megmámorosodott a napsütötte udvaron csöndes
munkába feledkezők látványán a „Babfejtők" című képe szerint: színei kivilágosod-
tak, mondanivalója megenyhült, merthát betelt a szomorúsággal, és alighanem sze-
retett volna vigasztalóbb világba merülni.

Még ö'y saiátos hangra érdemes emlékeznünk Szolnok közelebbi múltiából,
mielőtt jelenére térnénk. Ez a hang Aba-Novák Vilmosé. Nemcsak „szeretett Szol-
nokra járni", de művészi fejlődésének egyik fontos határkövévé vált az. amit szol-
noki élményei váltottak ki belőle. Gondoljuk meg, hogy 1935-ben New York felhő-
karcolói és a zsögödi hegyek után közvetlenül, még azon a nyáron Szolnokra sietett,
mert nagyon meg akart már érkezni és nem a városba, hanem énnen az Alföldre,
hogy ismét kibeszélgethesse magát ecsetével. ízesen és eredetien. Két dolds sikerült
itt neki: feltámasztania a hamvában hunyó néoéletkénet. széles elbesizélő kedvvel
s a népszínművi adomázás penésze nélkül. — másrészt Tisza parti kompos. bárkas
és vásáros képeivel egyéni látású, erőteljes s a jellegtelenséget messze kerülő módon
írta be Szolnokot festészetünk emlékkönyvébe.

Efféle — s még hányféle — örökségek biztatása és figyelmeztetése háramlik
a ma Szolnokon működő művészekre. A kiállítást e nvár eleién eev ankét zárta le,
s minthogy e sorok írója azon részt vett. s az — a kiállító művészek zömének részt-
vételével — zártkörű volt: talán hflves a művészpt-nártoló és -kedvelő közönséget
ennek az ankétnak a feladatáról tájékoztatni. A kiállítást záró vidéki ankétok álta-
lában azt a célt szoliaáliák, ho?v a művészekben felmerülő problémák vagy a művek
kancán felmerülő kritika szóbeli megvitatásra kerüljön, vagyis hogy maguk a mű-
vp^ek munkálkodásuk közvetlen szakmai visszhangjáról értesülienek. s a főváros
szakmai kiküldöttei vagv meghívottjai közvetlen tapasztalatot, élményt szerezzenek
pav-aaV vidéki művésztelen problémáiról. E sorok íróia azzal a naffvon jóleső érzés-
ről távozott a szolnoki kiállításról, ho.sv itt nem honol sem a tesoedés. <̂ m a termé-
'rp.tipi-1 öneléeültsé" szelleme: fiatal tehetsé^k vívják nani küzdelmüket a kifejezés
!<>iazsá<?áért. « az idősebb és középgeneráció sem engedi át magát az elsívárodás, az
önismétlés kénveimének.

Ojnak tűnik a Szolnok-táji művészi magatartásban, a témához való hozzá-
állásban az a bizonvos súlvos mondanivaló és kifejezésmód, amelyet a régebbi szol-
noki művészetiben elvétve találtunk. Heves indulatviláaát. a monumentalitás feltétlen
i<?énvét sűrű és tömör fogalmazásit festészetével árulja el Baranya Sándor. Szín-
"ilása merész. eruDtív kedéTwilát?ét a mesterségbeli tudás f<r*vpime +artia féken.
Rótos Sándort, ugyancsak fűtött benső viláeií művésznek mutatiák művei, annak
pll^nére hony ̂ érzplemvilágának mélyé* kiérlelt povpnsúlvoc fö<rfni kifeiezésmód ta-
karja. „Tiszn uarC-ián^k nyugalmas látvánvs fnW-i°l ö~v°ndf>7íet. mint csunán szí-
neinek finoman effvbehanaoit. mé'v ha.n«iáva.i. Kívánr^isAffiir* "iost prra iránvnl-
v^i^n p ifövptkc7etf«en végigvezetett, befelezett festői hangnemből merre felé veszi
további útját? A kifejezés ereje s a mondanivaló érces tisztasága párosul Simon
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Ferenc Dózsa-szobortervében, ebben a kisméretű, mégis monumentális terrakottában.
Nagy István szobrai arról tanúskodnak, hogy érdemes a mesterségbeli eszközök el-
sajátítása után a természet legközvetlenebb közelségébe férkőzni frisseségért és
őszinteségért, s hogy azt a művészi többletet, amelyet semmiféle modor nem adhat
meg, eredetiséggel jutalmazza a természeti valóság. A grafikusok felvonulása im-
pozáns volt: Gácsi Mihály linói a Dózsa-sorozatából a régi fametszetek egyszerűség-
ben rejlő erejét idézik, hangja pedig igazán heroikus, történelmi festészetünk legr
tisztább hevére emlékeztet. Mészáros Lajos Bánk bán-sorozata több a szövegillusztrá-
ciónál, drámát, színpadi szcenirozást is nyújt, sőt mintha még zenei élményeinkre is
utalna Bánk-kai kapcsolatban. Riba János hangja egyéni, szintézist ad szín- és forma-
világában. Fazekas Magda grafikái erőteljesek a karakter felismerésében, vonal-
vezetése izgatott és ugyanakkor biztos. Festményein ezek a vonások átváltanak lírába,
emberi-művészi élményének finom és választékos hangú tolmácsolásába.

Tisztes művészi'múlt áll Chiovini Ferenc mögött s a témáihoz való hűség arany-
fedezete, de aki azt hiszi, hogy pontossággal kiszámítható pályájának további menete,
az bizonyára téved. Mert éppen mostanában tér vissza hozzá ifjúkorának lendülete,
megízesedve az arányló ősz zamataival, szüntelen munkálkodásának eredményeivel
gazdagodva. „Vágtató lovai" utaltak erre a kiállításon, az „Udvar ősszel" pedii. mond-
hatni, a kiállítás legőszintébb, tűnődő hangját szólaltatta meg. Az idősebb generáció-
ból Csabai-Wagner József „Fűzek" című tusrajza a természet hosszas, csendes szem-
lélésére vall, s a fiatalabbak közül Bokros László „Hazafelé" című
festményén érezzük egyéniségének és mondanivalójának legmegfelelőbb útját.
Meggyes László „Portré"-ja mutatja a lírában való otthonosságát s azt a képességét,
hogy érzékeny színlátással követni tudja elmélyülő mondanivalóját. Mészáros Lajos
„Almaszedőivel" jár legközelebb önmagához e képének kvalitásai ígérnek mesterség-
beli kibontakozást. Sáros András „Tavaszi szántás" című kis akvarellje finom és
gondos művecske, őszinte hangjával férkőzik közel, Vuics István „Krumplikapálói"
friss és nem szokványos színérzékről tanúskodnak. Nagy Sándor „Zagyva partján"
című festménye közvetlen élményt árul el.

A kiállításnak még két — a többitől merőben eltérő hangú — festményét em-
lítem. Az egyik: Mihály István „Mosó nő"-je. amelynek színviláen oly tökéletes har-
móniában van az előadásmód gyors, ösztönös és heves lendületével, és Gálfi Béla
„Kertemben" című képe, ee a művész szívében fogant és éppen érzéseinek tisztasága
miatt közvetlen alkotás.

A népművészek munkája képzeletindítóan fejezi be a kiállítást: Palatínus
Ferenc és Péntek Lajos munkái az életből sáriadnak ki, eredetiségük, humoruk vetek-
szik elevenségükkel, Badar Balázs és Badar Erzsébet tálai, kancsói. Kántor és Szabó
munkái régi magyar motívumkincset őriznek, biztos érzékkel az iparművészeti giccs
ellenében.

Gondolhatja az olvasó, hogy ezek a sorok távolról sem merítik ki e jubiláris
kiállítás minden érdemét, s bizonyos, hogy nem méltatják minden képességük sze-
rint az egyes művészeket. Másrészt elmarasztaló véleményt sem tartalmaznak, mivel-
hogy első és gyors áttekintésre ez a kiállítás döntően pozitív értékeket jelzett: jóné-
hány művész töprengő, vívódó alkotómunkája, kínja és öröme, reménye és csügge-
dése van e művek möPött. s mindez bőséges ok arra. hogy a szakmai hozzászólás is
a mesterség tiszteletéből fakadjon. Intő például szolgált számomra egy angol festő
véleménye, aki szerint: a kritikának sosem szabad rosszabbnak lennie a kritizált mű-
alkotásnál. S végülis valószínű, hogy a művészeti haladás legjobb eszköze: az önkri-
tika, amelyet maiga a művész gyakorol.

B. Supka Magdolna
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