
Az Alföld a festészetben*

Külső szemlélő joggal kérdezhetné, mi forrong, zajlik itt az alföldi festészet
körül. A Műcsarnokban alföldi kiállítás nyílt, mely utóbb Szófiában, Szegeden
is bemutatásra került, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ankétot szerve-
zett Hódmezővásárhelyt az alföldi festők problémájáról, újjáéledt a vásárhelyi,
szolnoki, kecskeméti művésztelep, Szolnok ma képtárat nyit, a képzőművészeti
irodalom egyik legmélyrehatóbb sikere Kiss Lajos visszaemlékezése a vásárhelyi
századelő művészéletéről, a Magyar Mesterek monográfiasorozatában Tornyai
János után Koszta Józsefről is megjelent már kötet, Németh László nagy regé-
nyében, az Égető Eszterben egy Tornyai-féle figura viaskodik önmagával és
környezetével. Vannak, akik e jelenségek miatt féltik képzőművészeti közéle-
tünket az egyoldalúságtól — persze, főként olyanok, akik egy másfajta egyoldalú-
ság fanatikusai •—, a józanabbak valamiféle újkeletű provinciáiizmus neszét
veszik az alföldiek népszerűségében.

Holott csupán haladó hagyományaink egészséges kiegyensúlyozásáról van
szó, arról, hogy pikturánk egyik elhanyagolt, háttérbe szorított ága kellő hang-
súlyt kapjon, nemzeti képzőművészetünk többi eredménye mellett megfelelő
figyelem jusson a Tisza vidéki szegénynép festőinek, szobrászainak is. Mert
nagyon is sürgető volt körülnézni a házunk táján, ráfigyelni képzőművészetünk
egyik leggazdagabb örökségrészének a sorsára, Munkácsy alkotómódszerének,
az őt tápláló alföldi világ élményanyagának továbbélésére. Ma már, fél évszá-
zad távolából, tisztán látható, hogy a szabadban való festés eszményei miként
rombolták le Munkácsy kontrasztjainak tekintélyét, viszont az is látható, hogy
amíg egy festőcsoport a plein-air hegemóniájáért küzdött, azalatt éppen Mun-
kácsy követői haladták túl az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus szab-
ványait, s teremtették meg a modern magyar festészet egy sajátos, helyi tar-
talmú, érzelmileg túláradó válfaját. Lehet, hogy az alföldiek azért nem szereztek
elegendő hírt s nevet a földesurak és iparbárók kulturális fórumai előtt, mert
működésüket nem volt mód semmiféle közhasználatú kategóriába begyömö-
szölni. Az ezeréves szentistváni patinától, a lovagias magyar rendek sujtás-
szemléletétől épp oly messze estek törekvéseik, mint az öncélú deformálás előtt
térdreeső burzsoá sznobizmustól.

Az alföldiek művészetét manapság azért szeretjük különösen, mert alkotá-
saikban a századforduló nehéz valósága tükröződik vissza olyan élességgel, őszin-

* Elhangzott 1960. március 6-án a szolnoki Damjanich Múzeum állandó képző-
művészeti kiállítása, a Szolnoki Galéria megnyitásán.
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teseggel, indulattal, amire ilyen fokban más táján a hazának nemigen akadt példa.
Szenvedély, siralom, reménykedés, erő, fátum, fogadkozás, fohászkodás, káp-
rázat, földhözkötöttség keveredik megrendítő vallomássá életművükben. A kriti-
kai realizmus magyar jellegzetessége él tovább képeikben a XX. század körül-
ményei között, a romantikus hevület, az indulatos keserűség, a fenyegető mélabú.
Munkásságukban a látvány sűrű élményhez kapcsolódik, bővérű koloritjuk szív-

Deák-Ébner Lajos: Baromfivásár. (1885.)
A Szolnoki Galéria anyagából

szaggató hangulatokat tolmácsol, művészi tevékenységük elválaszthatatlan em-
beri szolidaritásuktól, formáik a mondanivalótól lettek izzóvá, expresszívvé
Mai festő es mubarát előtt azt tanúsítják az alföldiek, hogy a legkorszerűbb
maga az elet, akkor tart a művész lépést a korral, ha megérti kortársait, kifejezi
azt, amit észrevett a természet, a társadalom, a lélek mozgásából.
brf- t f oszlatax nxincleri olyan tévhitet, mely azzal keserítené a bennfentese-
ket, mintha az alföldi festők élesztgetésére valaki vagy valami ellen került volna
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sor. A Szolnoki Galéria összeállítói, megteremtői, létrehívói Deák-Ébnerhez, Biha-
rihoz, Fényes Adolfhoz, Tornyaihoz, Kosztéhoz, Aba-Nooákhoz, Rudnayhoz hason-
lóan szeretik képzőművészetünk sok más nagyságát is, azokat is, akik pályájuk
alakulása miatt nem sorakoznak oly szorosan a szolnokiakhoz. Rippl-Rónai szi-
porkázó festői szellemességének, Ferenczy Károly gordonkahangú érzékletessé-
gének, Csók István mediterrán vidámságának, Egry József pannóniai lírájának,
Derkooits pártos szenvedélyének nem lehet hátat fordítani senki kedvéért sem.
A művészettörténészek, restaurátorok haladó nemzeti kultúránk egységéről kí-
vánnak tanúbizonyságot tenni, amikor az alföldi, a szolnoki piktura értékeinek
felmutatása után a nagybányai festők szép termését tervezik összegyűjteni,
hogy dús szellemi örökségünket mind teljesebben, mind sokrétűbben ismerhesse
meg a képzőművészet közönsége, a művelődő magyar nép.

A Szolnoki Galéria egy olyan megyében született most meg, amelyik már
a szocializmus útját járja. A művésztelep, a város művészei olyan helyen dol-
goznak, ahol a tanulságos tradíciók és az igazságos társadalmat építő erők egy-
aránt segítségére lehetnek az alkotó munkának. Remélhető, hogy a Szolnoki
Galéria kiállításai hozzájárulnak a képzőművészeti közműveltség terjesztésé-
hez, és elősegítik a szocialista realizmus térhódítását festőink, szobrászaink,
grafikusaink körében. S ezáltal Szolnok korunk új művészetének egyik jelentős
központjává fejlődik.

Tudjuk, hogy a szocialista kultúra csak a maradandó előzmények progresz-
szív tanulságainak figyelembe vételével alakítható ki, s éppen ezért a jövő érde-
kében igyekszünk mind hiánytalanabbul felidézni a múlt remekeit.

Pogány Ö. Gábor
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