
zásához, tehát az átalakítás a színház használatában komoly előnyöket jelent. A bő-
vítés külső megfogalmazása építészetileg helyes. A tervező helyesen járt el, amikor
nem igazodott a színház jelenlegi jellegtelen és esztétikailag kedvezőtlen homlok-
zatához.Az új homlokzaton jelentkező főbejárat, illetve a főbejárat felett megjelenő
egységes üvegosztások a színház korszerű megjelenését biztosítják, ugyanakkor &~i
épület tömeg megjelenése- egyszerű és harmonikus."

A színház felújításában még többet, szebbet szeretne a tervezés és az építőipar
megvalósítani. Szolnok kulturális életében igen nagy jelentőségű a színház újjászüle-
tése. Most még ez az első lépés. De társadalmi összefogással, egyetakarársal, közös
törekvéssel ez az igyekezet értékes szép gyümölcsöt fog teremni, aminek a neve:
uj Szigligeti Színház,

Nagy Ferenc

Sterio Károly, elfeledett festő tevékenysége
a Jászkunságban

Vannak kisebb rangú vidéki festők, akik néha méltán, de legtöbbször méltat-
lanul elenyésző kis szerepet kapnak a művészettörténetben. Működésük valóban
nem mindig ér fel a fővárosi művészekével, de a maguk körét betöltik becsülettel.
Nem egyszer megtörténik, hogy hagyatékuk sok évtizeden át együtt marad és így,
együttesen, a világ színe elé kerülve a festőt is jobb világításba helyezi. Kozina
Sándor, a biedermejer kor kimagasló művészegyénisége, aki 1873-ban halt meg, máig
sem kapott összefoglaló ismertetést, műtermét leánya, majd unokája 1945-ig majdnem
egészében együtt tartotta, akkor a második világháború forgataga elpusztította. Sterio
Károllyal, a szintén magyar biedermejer festővel sem bánt az utókor kellő módon
Halála után, 70 évvel később, még együtt volt a hagyatéka a leányánál, szerencsénkre
nemcsak felfedezték nála Vas megyében, hanem Szombathelyen ki is állították és a
Vasi Szemlében értekezés is jelent meg róla (1937, 64. lap, Gothard István).

1962-ben illő róla megemlékezni, mert kerek 100 évvel ezelőtt halt meg. De
illő azért is, mert egyike volt a Jászkunság felfedezőinek.

Ahogy Gothard írja, emigrált görög családból származott, és 1820-ban Szászka-
Kányán született, ahol apjának bányája volt. Bécsben és Münchenben tanult, majd
Pesten telepedett meg. A szabadságharc hőseiről számos képet festett és csatajelene-
teket is megörökített. Egyébként olajban és aquarellben egyaránt sikeresen dolgo-

ott. Máig is közismert és kőrajzban elterjedt képe Széchenyit ábrázolja lóháton
a Duna partján. Sűrűn szerepelt a fővárosi kiállításokon, arcképek és életképek
voltak a legkedvesebb területei. Nemcsak a Nemzeti Galériában képviselt, hanem
számos magángyűjteményben is.

A szombathelyi értékes gyűjteményről egyébként a szakirodalom nem igen vett
tudomást, így a Sterio-név kézi könyveinkben alig szerepel bővebben, sőt a legújabb
művészettörténetünkben éppen Ferenc néven.

Vonzódása az élet jelenségei iránt kielégülést találhatott a Jászkunság érdekes
tájaiban. Akkoriban Pettenkofen már járta évenként Szolnokot és környékét, a fel-
fedezés érdeme az övé, de Sterio is bekapcsolódik a korai tanulmányozók sorába.
A Budapesti Hírlap 1857. április 5-i száma jelenti, hogy festőnk a jászkun népélet

108



tanulmányozásáról vhsratért a fővárosba, de bejárta a Kiskunságot is: öt képet fes-
tett: Tanya a nagy Kunságon. Nemzeti tánc Jászberényben. Újoncok vonulása.
Templomba menetel Halason. Szérű Félegyházán. A tudósítás kiemeli, hogy min-
denütt „igaz szívességgel fogadták".

Gothard István említett cikkében arról is szó van. hogy mikor 1857-ben Ferenc
József bemutatta Erzsébet királynőnek a Nagyalföldet, a jászkunkerületi ünnepély
alkalmával a rendezőség a vendégeknek rajzokat és vízfestményeket adott át, ame-
lyeken Sterio „a jászkun népet házi tűzhelyénél, napi foglalkozása közben utánoz-
hatatlan művészettel örökítik meg". A dicsérő szavak a rendezőség elnökének
Steriohoz intézett köszönő iratából vettek. Gothard szerint a körút 1856-ban esett
meg, ami téves, a levél pedig 1858-ból kelt. Ez utóbbi adat az akkori táblabírói
adminisztrációt ismerve, esetleg igaz lehet. A fenti öt képen kívül tehát nyilván
több vázlatot és rajzot is vitt magával a Jászkunságból a festő.

A Sterio-család leszármazottjai részben kihaltak, részben elkerültek Szombat-
helyről, így a hagyaték szétszóródott.

Dr Csatkai Endre
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