
Gondolatok a szolnoki Téli Tárlat után

A megye képzőművészei ezen a télen is megrendezték hagyományos téli tár-
latukat a szolnoki Damjanich János Múzeumban. A már szinte törvény-

szerűvé vált rendszeres számadásokat nemcsak a szakterület és a helyi művészet-
barátok érdeklődése előzi meg, de figyelemmel kíséri szereplésüket az egész ország
kultúrát szomjazó népe is.

A szolnoki művésztelep létrehozása óta eltelt idő elévülhetetlen dicsőségeket
szerzett a városnak is azzal, hogy az itt egymást váltó nemzedékek visszavonhatatlan
érvénnyel bejegyezték nevüket a magyar művészettörténet első lapjaira. Életművük,
gazdag oeuvre-jük nélkül hézagos, sőt elképzelhetetlen képzőművészeti múltunk ösz-
szefoglaló értékelése, mely értékek egyetemes érvénnyel állították oly előkelő helyre
nemzeti kultúránkat.

E táj megnyugtató, muzsikáló szépsége, népének örömei és szenvedései kínáltak
örök témaforrást, kiéghetetlen életprogramot Deák-Ebner, Bihari és Fényes Adolf
szellemének, alkotni vágyó ecsetjének. De Szolnok varázsa, mindig megújuló szép-
ségei a letelepült és gyökeret vert művészeken túl-— ha rövid időre vagy egyes alkal-
makra is — ide vonzották festőink legjobbjait. Hogy csak egy példát említsünk: itt
keresett felüdülést, itt pihent meg nyughatatlan bolyongásai közben a magyar pik-
túra egyik legnagyobb egyénisége, Mednyánszky László is.

A hazánk felszabadulását követő évek komoly feladatok elé állították képző-
művészetünket. Az országos esztétikai problémák mindenütt, valamennyi testrészben
egyformán jelentkeztek. Így volt ez Szolnokon is. Megváltozott társadalmi rendsze-
rünk alapjainak lerakása közben a művészetnek mint felépítménynek is meg kellett
találnia az alaphoz való igazodást. Ez a követelmény nem holmi előreszerkesztett
dogma, hanem objektív törvényszerűség, tudományos igazság, melyet a haladó filozó-
fusok már rég felismertek. Ennek tételeit az elmúlt korok, társadalmak ideológiájá-
nak és művészetének viszonylatában félreérthetetlen logikával igazolta a marxista
történetírás. A társadalmi átalakulás folyamata azonban nem megy máról holnapra.
Nemcsak az elméletet követő gyakorlati megvalósítás közben lépnek fel problémák.
Ezek természetesek, hisz itt nemcsak a gyakorlati tapasztalatok hiánya, hanem, mint-
hogy ezt emberek csinálják, tehát a szubjektum játssza a főszerepet. Ezen kívül
bonyolult feladat az a szükségszerűség is, hogy a régiből ki kell szórnunk az elavultat,
a rozsdásat, de meg kell őriznünk a haladót, az előremutatót — melyek értékeiből
kiindulni és továbbfejlődni kell az újnak —, s az ebből adódó egyenetlenségek, f e l -
csúszások együttes jelentkezése olykor konfliktusokhoz vezethet. Ezek jelentkezése-
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kor a felismerést követő megoldást és rendezést ismét csak a tudományos szocializr
mus tanainak pontos ismerete és helyes alkalmazása oldhatja meg.

Mindezt azért mondtuk el, hogy e kérdéskomplexumot érzékletessé tegyük
a felépítmény, jelen esetbsn a művészet viszonyában is.

Joggal várjuk el alkotóinktól a művészetek bármelyik területén, hogy alkotá-
saikban társadalmi formánk jelen szakaszának fejlődése, az új eredmények újszerű
hangban nyilvánuljanak meg. Sokszor azonban túl magasra toljuk a mércét, s meg-
feledkezve arról, hogy a gazdasági alap lerakása közben — mint az előbbiekben már
tárgyaltuk — konfliktusok is keletkeznek, melyek megoldása olykor visszalépést köve-
tel, mi mégis valami egyértelmű és kristálytiszta valóságot hiányolunk a műalkotá-
sokban. Ez a helytelen, maximalista álláspont aztán nem egy esetben olyan balkeze-
sen hat, mintha az alapot tennénk a felépítmény függvényévé. Pedig tudjuk, hogy
ez fordítva van. A követelmények adminisztratív módszerekkel való behajtása és
minden türelmetlenség előbb-utóbb visszahatásban, negatívumként jelentkezik. Segít-
sük fejlődni művészeink szocialista érzületét, vezessük őket a marxista világnézet
helyességének felismeréséhez, mutassuk meg nekik a jó gyakorlatot, s akkor preg-
nánsan hat majd a törvény, és a művászat akarva, nem akarva, a valóságot fogja
tükrözni.

£s itt sem szabad megfeledkeznünk a múlt értékeiről, melyeknek átmentése
és szerves továbbfejlesztése nélkül felmerülne a „hova tovább?" vagy az

„egyáltalán miből hová?" kérdése. Ugyanakkor haladó hagyományaink e szükséges
felismerése és kiválogatása sem valami magától adódó feladata honi művészetünk-
nek. Művészettörténetünk tisztázta már és egyértelműen kinyilvánította, hogy nem-
zeti művészetünk múltjából mint továbbmutató örökséget Nagybányát és Szolnokot
s vele az alföldi festészetet kell elfogadnunk. A helyi centrumoknak, művészi életünk
e kis testecskéinek — és ezzel maradjunk végleg Szolnoknál — saját feladata az
örökség átvétele és értékeinek beágyazása az újba, a társadalmi, művészi haladóba.

A művészi „új" fogalmának meghatározása, pontos és helyes értelmezése is
említést kíván. Nemcsak azért, mert ez nagyban kapcsolódik képzőművészetünk sar-
kalatos problémaköréhez, a tartalom és a forma kérdéséhez, hanem azért is, mivel
ezek a fogalmak a közelmúltban hamis megfogalmazásban léptek porondra Szolnokon.
A művésztelep fiatal és vitathatatlanul nagy reményekre jogosult nemzedéke valami
különleges önigazolásként tette magáévá és hirdette az „új, tehát kvalitás" káros,
antimarxista „elmélet"-ét. Ez a credo azonban önmaguknak is ártott. Ártalmas volt
mindenképpen, mert tagadta haladó hagyományaink tiszteletét, s ezzel saját fejlő-
désükben is magukra maradtak. A „minden áron újat" alkotni a művészetben soha
sem vezetett eredményre. Régi alapigazság, hogy egy rossz, művészietlen, ám modern-
kedő kép sohasem helyezhető egy hagyományosabb stílusú, kvalitásos mű elé. Ez az
axióma természetesen fordítva is érvényes. Bátran kimondhatjuk ismét, hogy a kvali-
tás fokát nem az ehhez vagy ahhoz az irányzathoz és stílushoz való tartozás hatá-
rozza meg, hanem a mű benső lényege, őszintesége, általános és örök emberi mon-
danivalója. Ezek birtokában minden irányzatban lehet remekművet létrehozni.
Továbbmenve, ártalmas volt az említett felfogás azért is, mert az „új" fogalmát
a tartalomtól függetlenül, csupán formaproblémákra szorították. Félreértés ne essék,
ez az írás nem azért foglalkozott elsőnek és olyan hangsúllyal a szocialista téma.
ésszerű kialakításának fontosságával, hogy ezzel a megjelenítés eszközeinek másod-



rangot adjon, vágy mellékesként tüntesse fel azt. Ellenkezőleg. Azt valljuk, hogy
a korszerű tartalom szavahihetőén csak korszerű formaeszközökkel ábrázolható.
Az 1950-es évek elején volt kultúrpolitikánknak egy súlyos tévedése, mikor a szocia-
lista-realista művészetet fotonaturalisztikus követelményekre uniformizálta. Ezt a
képzőművészet-ellenes szemléleti hibát azonban felismertük, és felszámoltuk már, s
helyet adtunk az egyéni utakat kereső, közérthető, modern stílusok kibontakoztatá-
sának és fejlődésének. Ezek után — úgy véljük — világossá vált, hogy miért ostoroz-
tuk ezt a Szolnokon dívott, előbb idézett teóriát. Bár a polgári esztétizálás e mellék-
termékét, a segítő szívek figyelmeztető szavára és saját józanságukra hallgatva, s
felismerve benne fejlődésük gátját, kiselejtezték maguk közül a fiatalok, mégis fog-
lalkoznunk kellett vele — ha múlt időben is —, mert a művészettörténész csak így
tudja érdemben és teljes áttekinthetőséggel bemutatni becsületreméltó, elért ered-
ményeikhez vezető útjukat.

]^ézzük meg most már közelebbről e kis közösség működését, különös tekin-
tettel a fellendülés és a kibontakozás legutóbbi szakaszára.

Az e sorok elején már említett gazdag hagyományok felújítását és ennek az új
idők szavának megfelelő továbbfejlődését biztosítva éreztük akkor, amikor a jelen-
legi szolnoki kolónia letelepedett és megállapodott. A legkomolyabb biztatást, az első
éitékadó eredményeket az egy év előtti Téli Tárlat hozta meg. Szélesre tágult pers-
pektívát láthattunk ezen még akkor is, ha itt még sok bírálni való, kifogásolandó
akadt. Az ideológiai-esztétikai zavarok már tisztulóban voltak, de még mindig maradt
bizonytalanság elég. Ez a bizonytalanság, a mesterségbeli és tartalmi tisztázatlanság
elsősorban a fiatal festőket jellemezte. Nem tehetségüket bíráltuk akkor, hanem azt,
hogy még nem találták meg önmagukat és helyüket új környezetükben.

Az 1960-as Tavaszi Tárlat — visszatekintve jól emlékezhetünk — ugrásszerű
fejlődésben nyilatkozott meg. Mi eredményezte ezt? Vitán felül az, hogy felismerték
a valóságot, s kezdték meglátni Szolnokot. Megérezték jellegzetességeit, arculatát,
egész atmoszféráját, s ez a tipizálás lehetőségeinek birtokosává tette őket. Komoly
segítséget kaptak ebben a szolnoki festészet haladó hagyományai mellett a mai idő-
sebb nemzedéktől. Ifjaink művészi szemlélete, festői ábrázolásmódja modernebb,
frissebb ugyan, de ahhoz, hogy eredményesen lápjenek tovább, át kell venniük a
meglévő régi értékeket. Nem szégyen megtanulni a bizonytalanságban és a keresgé-
lésben azt, ami a tapasztaltaknak rég a birtokában van. Helyes közeledés történt ezen
a téren is a fiatalok részéről. Ez a közeledés azonban nem jelentette az egyéniség
és az újszerűség feladását.

Ezt követően várakozásunk és fokozott érdeklődésünk közepette nyílt meg
az 1960—61-es Téli Tárlat. Teljes bizalmunk előfeltételei biztosítva voltak, mégis meg-
lepetésben volt részünk, mert az, amit itt láttunk, túlhaladta elképzeléseinket. Nem-
csak a felszabadulásunk utáni legjobb kiállítást kellett üdvözölnünk, hanem az egyes
művészek érzékletesen kimutatható fejlődését is, sőt azt a tényt, hogy akik eddig
a rangsor végére kényszerültek, most egy csapásra betörtek az élvonalba. A művészi
kvalitás nemcsak a mesterségbeli eszközök gazdagságában volt lemérhető, örven-
detes összhangban párosult emellé a tartalom őszinte szavú, lényeget adó megszólal-
tatása is. Hogy miképp nyilvánult ez meg az egyes művekben, azt a kiállítók sorba-
vételénél fogjuk megmutatni.

Az egyéni bemutatást ismét Chiovini Ferenc. képeinek említésével kell

18



Mészáros Lajos: Csapolás. (Olajfestmény.)
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Antal Hóna: Pihenő. (Rőmfe,)
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Chiovini Ferenc: Istállók Hékcn. (Olajfestmény.)

Palicz József: Hegyoldal. (Olajfestmény.)
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Szabó László: Nyílazó fiú. (Gipsz.)
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kezdeni. A művésztelep nesztorának kijáró, kötelező tisztelet mellett ez mint
a nagytekintélyű múlt, a hagyományok élő ébren tartójának is kijár. A köztisztelet-
ben álló mester négy képének bemutatásával szerzett magának újabb elismeréseket.
Chiovini a pettenkofeni finom naturalizmust továbbfejlesztve jutott el a magyar táj
és a falusi nép realista ábrázolásáig. Ez a lírai alaphangú valóságfestés be is telje-
sedett nála egy, a maga korára helyezve friss, festői szemlélettel. Nem várhatjuk
természetesen, hogy e régen megalapozott és kiforrott alkotásmódját a legújszerűbb
törekvések bármelyikével is felfrissítse. Az újat nála az élményszerűségben, a tarta-
lom hitelességében kell keresni, mellyel a történelmi idők átalakította környezet éle-
téről beszél. Elmondhatjuk, hogy ma is Szolnok egyik leghivatottabb ábrázolója,
amit elsősorban a .,Karám" és az „Istállók Héken" című poátikus vásznaival igazolt.

Baranya Sándornál egy kicsit hosszabban kell időznünk, mivel kiállított képeit
sok vita követte. Ahhoz nem férhet kétség, hogy ő Szolnok legerőteljesebb művész-
egyénisége, s hogy ez az érték nem csupán festői előadásmódjában, a festék pasztó-
zus felarkásában keresendő. Ez a forma csak eszköze annak, amit el akar és el is
tud mondani. A vitát „őszi szántás" című képe váltotta ki, melynek festői kvalitá-
sait egyöntetű elismerés fogadta. A kifogás a tartalmat érintette azzal a megállapí-
tással, hogy az ekével, lóval szántó, magára maradt egyéni gazda már nem tipikus
a termelőszövetkezeti megyében. A tipizálást megkövetelni ábrázoló művészetünk-
ben helyes és jogos. Elmélyedve a kép hangulatában, azonban más konzekvenciára
kell hogy jussunk. Baranya piktúrájában nsm csupán az érzelmi élet vetületei kap-
nak hangot. Egyénisége nagymértékben intellektuális, s érzései mellett szinte tudo-
mányos alapossággal képes bonckés alá v^nni az emberi érzelmek és jellemek alaku-
lásának pszichikai rejtelmeit. Ezzel a mélybelátással és érzékenységgel markol bele
a társadalmi jelenségek rejtett folyamatába, ennek az egyes emberre kiható, átala-
kulóban vagy még forrongásban lévő vulkánjába. Nem megvédeni akarjuk a képet,
de meg kell látnunk benne a drámai konfliktust, mely a helyi jellegből kilépve sok-
kal általánosabb és egyben szélesebbkörű, mondhatnánk össz-társadalmi síkon szinte-
tizálja éppen egyik legaktuálisabb emberi, társadalmi problémánkat. Bírálnunk kell
..Őszi Tiszá"-ját, melynek felületi és síkbani elcsúszásai, plasztikai hiányosságai ért-
hetetlenül, zavaróan hatnak.

A legfiatalabb festő-nemzedéknél az elsőség ezúttal Meggyes Lászlót és Mészáros
Lajost illeti. Legkimutathatóbb fejlődésük nemcsak tehetségüket, de elmélyült munka-
akarásukat is feltárja. Egy év alatt megtett útjuk követendő példaként szolgálhat
sok kortársuknak. Ha nem is az előbbiek férfias lendülete, de örvendetes haladása e
csoportba utalja Fazekas Magda képeit is.

Meggyes László termékenységét öt kép igazolja. Ezek között a ..Gabona-
rostálás" egyéni sikere mellett a kiállítás legjobb művei közé sorolható. A kompo-
zíció fő erénye az egyszerűség, a logikai egység, melyet a tüzes színek mértéktartó
használata követ. A valóság itt nem hősi pátosszal, hanem lírai közvetítéssel nyer
kifejezést. Épp ily ihletett hangon szól a szemlélőhöz ..Anya" című vászna is, mely
mélyről fakadó őszintesége mellett kultúrált színérzékre is vall. Festészeti szempont-
ból az előbbi helyes megoldást kereste „Mezőn"-je is, de több rossz tárgyi megfigye-
lés lerontotta a jelentkező értékeket.

Mészáros Lajos két képpel is elegendő biztosítékot hagyott maga felől. A kiál-
lítás legjobb munkái közt tudhattuk „Csapolás"-át, melyen a kevés szóval sokat



mondás a domináló. A művész a legegyszerűbb eszközökkel, a vertikális és a hori-
zontális tagolás mértani látszatával tudott képének monumentális hatást biztosítani.
Itt nyugalom és erő együtt van jelen, melyet teljesebbé gazdagít a mindent elborító
tűz-fény áradat. Azért is üdvözölnünk kellett e képet, mert ezzel a mezőgazdasági
jellegből túltekintve, bátran és tipizált megjelenítésében az ipari munka himnikus
dicsőítését adta. A .,Kombájnjavító"-n is megtalálhatók voltak a festői gazdagodás
jelei, azonban hibás kompozicionális elrendezés folytán ezek kibontakozás nélkül
maradtak.

Fazekas Magda most alakítja ki az egyéni stílusát, s így bizonyos fokig még
idegen hatások bűvöletében él. Ez sem vitathatja el tőle igen jóleső fejlődését.
„Pihenő kubikosok"-ja elsősorban nagybaloghi érzülettel készült, de a formai meg-
oldás Boross Gézára is emlékeztet. Hogy következetesen törekszik az egyéni művészi
nyelv kialakítására, azt „Interieur"-jén bizonyította be.

Az együttes különálló egyénisége Bokros László. Felkészültségét nem most
fedeztük fel, rég számolunk vele, mégis bizonyosfokú megtorpanást érzünk nála.
Ebben nem tétlenséget látunk, hanem azt, hogy még mindig keresgél, a formai nyelv
kialakításán munkálkodik. Kísérletezéseiben sok a jó próbálkozás, da olykor túlhaj-
tott, kissé eredetieskedő, tehát magáévá nem tett elemek is becsúsznak ide. Modern,
friss szemlélete, könnyedén felépített kompozíciója, a színek vibráló harmóniája tette
elsősorban szimpatikussá a „Megérkeztek a gépek" hangulatgazdag vásznát, melyben
ésszerű továbblépésének lehetőségeit is látjuk. Ez az életközelség már némileg lekopik
„Etet5"-jén, melyet — festői szépségei mellett — cselekménytelenségre kárhoztatott

Palicz József egyre több sikerrel kísérletezik olajképekkel is. Igaz, a tárlaton
csaK egy ilyent mutatott be, de ezzel is igazolta megállapításunk helyességét. „Hegy-
oldal"-át elsősorban logikusan felépített kompozíció, érzékletes levegő-perspektíva,
harmonikus színek és lágy tónusok tették kiemeltté. A vártnál nagyobb eredményeket
láthattunk a művésztelepen kívül élők munkáiban is. Nagy Sándor, aki szolnoki
ugyan, elsősorban „A Duna Nagymarosnál" című festményén keltette azt az érzést,
hogy itt minden a helyén van. Festői szemlélete kemény, rajzos megoldást követ.

A megye területéről Makay József bebizonyította, hogy többre is képes, mint
amit eddig láttunk tőle. Előnyére vált, hogy ezúttal nem mutatott be erejét meg-
haladó, nagyméretű kompozíciót. Mostani vásznai sokkal egységesebbek voltak, fes-
tőileg gazdagodtak, s hangulatban is több éleíszagú volt bennük. Ilyen értelemben
„Hámor" című képét illeti dicséret. Csabai-Wagner Józsefet „Csendélet"-e, Gecse
Árpádot „Leány korsóval" című vászna, Sáros Andrást ,,Iskolareform"-ja és Vuics
Istvánt „Delelő gulyá"-ja tette említésre méltóvá.

^ grafikai anyag ezúttal szerényebben húzódott meg a kiállító-termek félre-
eső falain és ablakmélyedéseiben. Eredményekben Antal Ilona és Palicz

József munkái emelkedtek ki az átlagból. Antal Ilonánál ugyan nélkülöznünk kellett
a friss termést, de kiállításra szánt régebbi dolgai is jelesen képviselték tehetségét.
A sokszorosító grafikát, elsősorban a litográfiát kedveli, itt van igazán elemében.
Színes és fekete-fehér kőrajzai közül a „Pihenő" és az „Ági" című lapok érzékeny,
finom lírát közvetítettek.

A monotypiában otthonos Palicz József most a meglepetést egy szőnyegtervé-
vel okozta. A színek folthatásokban való érvényesítése helyett itt a műfajnak meg-
felelő dekorativitást és a konstruktív elemek érvényesülését helyezte előtérbe.
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Gácsi Mihály egyetlen akvarelljével, a tetszetős könnyedséggel festett
„Építkezés"-sel csak életjelt adott magáról. Nem értjük, és nem is lehet elfogadni
tőle, hogy ilyen könnyen vette a tárlaton való részvételt. Pedig akik ismerjük, tudjuk,
hogy lett volna mit kiállítania.

A szobrászati műfajt négy kiállító művész alkotásai képviselték a Téli Tár-
laton. Hárman ezek közül a mfivcsztelepi közösség lakói. Mindhárman fia-

talok, akik már eddig is bebizonyítottak, hogy tehetségük meghaladja az átlagost.
Az elmúlt Tavaszi Tárlator, jogos bírálatot kapott Simon Ferenc, aki különben a kis
csoport legfelkészültebb tagja, s aki azon a kiállításon igen egyenetlen anyaggal sze-
repelt, aminek legfőbb oka a különböző kísérletezéseken túl az érzelem félénk ki-
nyilvánítása volt. Ügy tűnt, mintha a legtöbb esetben csak biztoskezű szakmai tudá-
sára támaszkodnék. Ezt a hiedelmet Simon most eloszlatta, és meggyőzött bennünket
érzelemgazdagságáról is. „Női protré"-ja nemcsak a kiállítás legszebb szobra, de
tökéletes remekmű, mely múzeumi gyűjteménybe kívánkozik. A megjelenítés, a le-
egyszerűsített, sommázott formák abszolút tisztaságában, a plasztikai törvények leg-
haladóbb érvényével közvetítik az anyagból kilépő és megtestesült emberi érzéseket,
f szeretet túláradó sugarát. Bemutatta „Semmelweis"-ének eredetijét is, melynek
bronz önvénye a budapesti István Kórház parkjában van elhelyezve. Ennek merőben
más, erőteljesebb, tagoltabb formai megoldása a szabad térre való komponálás igényei-
nek megfelelően történt. Más szobrászati eljárás otthonos művelőjének ismerhettük meg
ismét a lemezdomborításban. E „Dombormü"-vön elsősorban a kompozíció dekoratív
és mégis érzéki megszólaltatásának célja vezette.

Szabó László a legkésőbbi jövevénye a telepnek, de máris beilleszkedett új kör-
nyezetébe. Ismételt sikerének nemcsak képességei, de mérhetetlen szerénysége is a
titka. A „Nyilazó fiú" megmintázásakor igen nehéz feladatra vállalkozott. Sikerrel.
A mozgás életszerű megfigyelését megragadó bravúros lendület nem ártott a szo-
bornak, ezt mindvégig teljes egyensúlyban és zártságban volt képes megtartani.
„Modellező" című faszobrán is ez az életszerűség jelentkezik. Az ő ,,Portré"-ja is mél-
tán sorakozik a többi jeles alkotás mellé. Erőteljesebb formákat alkalmazott, melyen
a síkokra bontott fej alkati elemei érzékletesen követik a plasztikai hatást.

Nagy István ez alkalommal inkább csak vázlatszerű kis szobrokkal jelentke-
zett. Ezek a kisplasztikák tömörek és frissek. A „Sommás" monumentális hatású,
statikus felépítésű kompozíciója a tipizálás olyan példája, mely már így is nagy-
méretű kivitelezést sürget magának.

A megye más községében élő Papi Lajost nyilván nehezebb körülmények zavar-
ják fejlődésében. „Férfi portré"-ja iószándékú szobor, melyen érezni lehet elképze-
léseit, de a művészi megoldást lehetetlenné tette a mesterségbeli tudnivalók kiütköző
hiánya.

^ szocializmus alapjainak letétele közben nem kis szerep jut a művészetnek,
mely a tudat formálásának egyik legfontosabb, sajátos eszköze. Társadal-

munkban betöltött feladatáról már beszéltünk, s azokról a kapcsolatokról, melyek
fejlődését segítik. Művészeti életünk tudományos szerveinek elvi irányítása és segí-
tése mellett nagy felelősség hárul a helyi tanácsokra is. Népművelési kádereink szak-
szerű vagy rossz hozzáállása döntően befolyásolhatja helyi művészeti centrumaink
sorsát. A művészettel nemcsak szóban, hanem példamutató tettekkel kell törődni.
Ez felismerése annak a történelmi folyamatnak, hogyha a feudalizmus, majd a bur-
zsoázia és az ő érdekeiket és ízlésüket kiszolgáló művészeteknél a mecénás szerepében
tudtak tetszelegni, akkor a mi társadalmunknak — mely minden dolgozó javait szol-
gálja, s melynek művészete össznépi kultúrát, közkincset teremt — a művészet-
pártolás elsőrendű kötelessége. Szolnok képzőművészete is igényli ezt az irányítást
és segítséget. Nem jogtalanul, mert eredményei nemcsak egy városnak, hanem egész
népünknek tartalmas, maradandó értékeket, a művészi szép élményét ajándékozzák.

Ecsery Elemér


