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Yáratlan halála megdöbbentette mindazokat, akik művészi munkásságát és
nemes, emberi magatartását ismerik. Nemrégiben még arról beszéltünk,

hogy nagysikerű budapesti gyűjteményes kiállítását Szolnokra is lehozzuk, ahol Háy
Károly László személyesen is jelen akart lenni.* Gyűjteményes kiállítása ugyanis
nemcsak művészi munkáját mutatja, hanem áldozatos, sok veszéllyel járó. küzdelmes
életét is.

Nyolc évvel ezelőtt, 1953-ban a szolnoki művésztelep beutaló műtermébe egy
csendes beszédű, szerény művész jött le Budapestről néhány hónapra. Megtört em-
bernek látszott, de az itteni nyugodt munka lehetősége felvidította, és eredményes
munkára ösztönözte. Háy Károly László azóta szinte minden évben dolgozott a szol-
noki művésztelepen, s bekapcsolódott a város kulturális életébe is. Részt vett a me-
gyei képzőművészeti kiállításokon, gyakran láttuk a TIT klubjában, ahol két ízben
előadást is tartott. Különösen emlékezetes 1955. szeptember 1-i „Képzőművészetünk
időszerű kérdései" című klubelőadása, mert olyan művészettörténeti kérdéseket ve-
tett fel. amelyekről rajta kívül kevesen tudtak volna személyes élményként beszélni.
Előadása bevezetőjében a II. világháború előtti magyar képzőművészet helyzetét és
a szocialista képzőművész-csoport tevékenységét ismertette, amelynek maga is részese
volt. Hiszen művészi munkásságával már 1931-től kezdve a munkásmozgalomhoz
csatlakozott, s 1932-ben tagja lett az illegális kommunista pártnak. Ettől az időtől
kezdve rendszeresen illusztrálta a pártsajtót, illegális plakátokat, röpcédulákat készí-
tett. A Vörös Segély füzeteihez, röplapjaihoz készült munkái nemcsak agitatív ere-
jükkel, hanem művészi mondanivalójukkal és megoldásukkal is figyelemreméltók.
A Szocialista Művészcsoport munkássága azt is bizonyítja, hogy a legnehezebb körül-
mények között is szüksége volt a pártnak művészetre, és akadtak is művészek, akik
ezt vállalni merték. Háy Károly László forradalmi és művészi munkásságáért három
ízben börtönbüntetést is szenvedett, amelyek megtörték ugyan egészségét, de egyúttal
újabb művészi alkotásokra is ihlették: Munkanélküliek, Börtönudvar, Kakas a sze-
métdombon, Kivégzés, a Két pogány közt egy hazáért című befejezetlen linóleum-
sorozat, stb. Háy Károly László részletesen ismertette a Szocialista Művészcsoport
munkájának ismeretlen részleteit, amelyekből most csak a rávonatkozó részletet emel-
tük ki. Előadása folytatásaképpen felszabadulás utáni képzőművészetünk helyzetével
és problémáival foglalkozott. Ez utóbbi részhez élénk és hosszú vita is kapcsolódott,
amelyet Háy Károly László úgy összegezett, hogy képzőművészeti életünkben még
nem alakult ki a szocialista realizmus, felfedezhetők még a régi. elavult irányzatok
nyomai is, de egyre több jel mutat arra, hogy a fejlődés biztató.

^ Jászkunság szerkesztő bizottsága is kegyelettel adózik emlékének, hiszen
folyóiratunk 1955. és 1956. évfolyamának egy-egy címlapján Háy Károly

László rajzai szerepelnek, amelyeket a sok-sok baráti beszélgetés emlékeként szíve-
sen engedett át közlésre.

K. Gy.
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Háy Károly László: Visszapillantás. (Szolnok, 1958.)
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