
A szolnoki művésztelep életéről

A művésztclep életében a napok, a hónapok, az évek úgy suhannak el, min1,
vonaton ülve a táviróoszlopok, és a jubileumok az állomások, ahol rövid időre meg-
állítjuk az időt, visszanézünk és emlékezünk.

Ez a harmadik jubileum, amit itt élek. Az első a 25 éves. Akkor még nem volt
mire visszaemlékeznem, de hallgattam Szlányi Lajos bácsi tempós, pontos vissza-
emlékezéseit az elóidőkrc. Beszélt Tölgyessyröl, Mészölyről, Deák-Ébnerről, akik még
együtt sakkoztak Pettenkofenncl a .,Magyar Király"-ban, és akiknek a képeit az idi:
ugyanoda hozta vissza, csak azt a helyet most Szolnoki Galériának hívják. Beszéltek
Fényes, Zombory az első huszonöt évről és azokról, akik már addigra kiestek:
Mihalikról, Olgyayról, Pongrátzról és Bihariról, és főként humoros történeteket
Pólya Tibor a múltról.

Ezeket a történeteket később újakkal tetéztük a jó kedély ébrentartására, a ma-
gunk szórakoztatására. A nehezebb időkben sokszor volt erre szükség. Tréfáltunk
akkor is, amikor erre semmi okunk nem volt. Pólya Tibor volt a kedély, a lüktető
élet bázisa és Iván öccsével a tréfák fő forrása. Kedélyesen és munkában telt el a
második huszonöt év, és harmóniában - ahogy a 80 éves Zádor István is mondta
a Televízió jubileumi adásában - „soha sem volt köztünk még hangos vitatkozás
sem".

Mindenhonnan jöttek festők ide. Mind más volt, mint ember és más volt, mint
rcstő. Összefogta őket a művészi minőség foka, amivel együtt jái a másiknak és
másnak, hasonlónak megbecsülése. De egyek lettek Szolnokban és Szolnok által
Mindegyiknek mást mondott a szolnoki élet, a szolnoki táj, de mindegyiknek mon-
aott életre szólót, iránymutatót, lényegbevágóan átalakítót.

A látszólag nyilt és derűs, de belső lényegében igen zárkózott Fényes Adoli
a paraszti szobák és udvarok meghittségében, a Nagy-Alföld kis tanyáinak csend-
jeben bújt meg legszívesebben. Utolsó önarcképén is a Zagyva-parti Tabán felől néz
vissza egész életére. A pesti fiú Aba-Novák, itt találta meg a jellemző ezüstös kolo-
íitot, itt találkozott a néppel, a vásárokkal, a laci-konyhákkal. Szolnoki akart ma-
radni Pesten is, és az itt kapott sallangos dohányzacskó mindig - még a szmokin-
gos vacsorákon is - ott volt a nadrágzsebben és abból tömte meg a kis pipáját.

Van itt valami és kellett lenni mindig valaminek, ami más vidéknek és ország-
nak szülöttét ide tudta kapcsolni, hogy mi, arról a képek beszéltek leghitelesebben.
A végtelen síkság, a boltozatos égbolt, a két folyó, a zeg-zugos szolnoki Tabán, a
piacok, vásárok nyüzsgő élete és a gulyák a szandai-réten, a mértéktartó opálos
alapszín és a benne kicsattanó színek és fények. Minden, minden együtt, a táj vál-
io?atossága, az élet üteme és ezeknek állandó alakulása.

Alig maradt azokból a motívumokból, amik ide vonzották Pettenkofent. Hol
van már a sáros piactét, a deszkapalló járdák? Aszfaltos főtér lett belőle modern
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bérpalotákkal. Hol van a dis?nópiac, amit még én is festettem? Park és játszótér
van ott a Tisza Szállónál. A szerük és nyári jászlak helyén üzemi székház, és a régi
szántóföldeken új városrész,

A művésztelepet a második világháború esztelen pusztításai majdnem pusztu-
lásba vitték, de az újjáépítés talpraallította. és most a regiek helyett új művészekkel
halad az élet.

Szolnok, a katasztrófákból úgy eled, mint a visszametszett fa, erőteljesebb haj-
tásokkal. Fejlődik a város, változik az élet. S a fejlődés üteme mindig erősebb.
Nemrég még kisváros, most ipari gócpont. Művészek és témák változnak, de Szol-
nok vonzása a régi marad.

Három napig állunk az ..állomáson" és emlékezünk a művésztelep hatvan évéről.
Azután megindul a vonat, az idő új feladatok, új jubileumok felé. Csak ne tűnnék
ez a futás s/ámomra mindig gyorsabbnak!

Chiovini Ferenc

Szabó László szobrászművész
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emlékplakettje a művésztelep 60 éves évfordulójár/t


