
KÉPZŐMŰVÉSZEK - KIÁLLÍTÁSOK

A szolnoki művésztelcp kiállítása a budapesti újságíró klubban.

A művésztelep fogalma általában valamely tájhoz kapcsolódik, de a művészek szel-
lemi együttműködését is szokta jelenteni, a régi céhbeli összetartozásnak egy újkori vál-
tozatát. Vannak a művésztelepnek tisztes mesterei és vándorlegényei is - és vannak
tradíciói, amelyek - Szolnok esetében - igen jelentősek, de sem valamely speciális
ftílusjegyet nem jelentenek, sem pedig egy bizonyos korszakhoz nem kötődnek, mint
tegzem azt Nagybánya művéjztclepének története. Ez az elaszlicitás a szolnoki művesz.-
telep egyik főkarakterisztikuma, s azt jelenti, hogy a szolnoki hagyományok buzdítanak
s feljogosítanak új és új kísérletek, új keresések útjára.

A hatvan éves művésztelep két nagy egyéniségének Fényes Adolfnak, és Aba-
Nováknak életműve éppen c;t az elvet példázza a gyakorlatban.

Fényes Adolf, aki a müncheni festészet egész tudományát ismerte, s már a korai
Szegényembe/' kepeit i; a saját módján, a saját szívén-szemén szűrte - mégiscsak Szol-
nokon ébredt rá mondanivalójának és színeinek ízére, és bár bizonyára nagyra becsülte,
mind Pettenkofen, mind Deák-Ébner és Bihari szolnoki műveit - a szolnoki hagyo-
mányt -, mégiscsak a maga látta Szolnokot fedezte fel festészetünk számára. •

És ki tudná megmondani, miért éppen Szolnok vált Aba-Novák parasztképeinek
olyan múzsájává, amivel az egyetemes festészet egyik legizgalmasabb témaforrásává
tette S olnokot é-, halhatatlanná életművét. A genius loci-nak kifürkészhetetlen vonzása
e^; S olnoknak is megvan az a fajta hívása, amely mindenütt kialakul, ahol művész-
társaság fészket rak: a festő kelléke Szolnoknak, aki nélkül Szolnok nem is volna egé-
szen hiteles. Nem is volna egészen aionos a róla alkotott fogalommal. Olyanféle Szol-
noknak a művésztelep, mint Párizsnak az Eiffel-torony. Kinyúlik belőle, és szinte arról
mpjíról is megismerik. Ebb51 követke ik a szolnoki Eiffcl-toiony lakinak bizonyos
fajta indokolt biztonságérzete. Alkothatnak kedvük, tehetségük, egyéni.égük megannyi-
féle iránya felé - és nincsen is a művésztelep mai gárdájában kettő sem, aki egymásra
cmlékc_ tetne. A különbö ő generációk egymás melletti alkotó munkája előnyére válik
mindkét félnek, mert a szolid mesterségmívelés, a gonddal, vajúdással való teremtés
nehé :̂ útja megteszi a maga hatását, s elgondolkoztat a h i v a t á s tcrheiről és örö-
meiről.

Nos éppen a hivatás kérdése az, amely jelentésében és feladataiban nagyot válto-
zott, nagyot nőtt korunkban. A ma művészének egy boldogító s egyben nehéz feladat-
többlettel kell számolnia: a művészet új közönségével, a tömegekkel, azokkal, akik ösz-
szességükben jelentik a kort, amelyről a művésznek be kell számolnia. Ha meggondol-
juk, hogy a zseniális francia szobrász Rodin arról panaszkodott az elmúlt században:
„Az antik és a reneszánsz művészei olyan korban éltek, amikor az emberek szerették
a művészetet. Ezek koruk jó ízlésében fürödhettek, míg manapság nincsen általános
jóízlés. A régiek pontosan abban az atmoszférában éltek, amelyre a művésznek, ha na-
gyot akar alkotni, szüksége van. A mai közönség elvesztette ezt a nagyságérzékét. És mi
már nem találunk segítséget, támaszt benne" - ha megértjük Rodin panaszának tragi-
kumát, akkor azt kell mondanunk: a ma művésze a reá figyelő népben rendkívüli biz-
tatást kapott.
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Ma a tömegek azonosulni kívánnak kultúránk javaival, s én szemtanúja vagyok na-
ponta a Nemzeti Galériában annak az élménynek, hogy miképpen veszik birtokukba,
mikéút ismerik fel a művészeti hagyományaink nemzeti köztulajdonát. A művészet meg-
szűnt magánügy lenni. S ha nem magánügy, akkor mondanivalója is közügy és korszerű
kell hogy legyen. A közügy a művészet nyelvére fordítva azt jelenti: élményszerű. A kor-
szerű pedig azt: hogy korunk esztétikai ízlését tükrözze, amelyeket az ipar és a technika
teremtett. Üj formák és színek, sőt új fogalmak területén kell mozognia, melyek mögött
a valóságos élet élménye, a korral való együttélés ritmusa legyen.

Vajon milyen osztályrészt tud vállalni a mai Szolnok, a művésztelep korunk mű-
vészeti feladataiból? Biztató alapvonásuk a művészeknek, hogy nincsen közöttük élet-
koránál fáradtabb, fantáziátlanabb, de leglényegesebb, hogy mindegyik „ráharapott"
már arra a csalétekre, amit saját ízlése, egyéni vágyai diktálnak. Vagyis kibontakoztak,
vagy kibontakoznak az egyéniségek körvonalai. Erényeiket és gyengeségeiket még nem
fedi a könnyű rutin, s az uniformizálódás lápját már kikerülték.

E kamarakiállítás - amely a szolnoki és budapesti újságírók baráti együttműködé-
séből született meg - meggyőzően mutatja, hogy Szolnokon nem honol a tespedés szel-
leme: festők és szobrászok, a múlt gazdag örökségének biztatásával vívják napi küzdel-
müket a kifejezés igazságáért.

Dr. Bényi László

A túrkevei Finta Emlékkiállítás.

Régóta várt nap ez a mai; egyrészt azért, hogy láthassuk egy Kevi ember viszontag-
ságos úton elért művészi sikereinek remekműveit, de joggal várták tőlünk ezt a napot
azért is, hogy egy ilyen komoly tehetséggel felruházott ember csupaszív cselekedetének,
hazaszeretetéből fakadó kérésének eleget tegyünk, és közrebocsássuk műveit, hogy gyö-
nyörködhessenek, megismerhessék és joggal büszkélkedhessenek Túrkeve lakói a művé-
szet ilyen kimagasló alakjával, mint szülöttjükkel.

A kunsági, a kevi föld nemcsak az acélos búza termelésére alkalmas, kinő itt a
művészet, a kultúra, és innen sarjadt, országunkban elsőnek,, a parasztságot szebb útra
vivő, nagyüzemi szocialista gazdálkodás is.

Nemcsak kinőtt, hanem világhírnévre tjett szert a nagyüzemi szocialista gazdál-
kodás éppúgy, mint az acélos búza, vagy a művészet. A mai nap jellegéből fakadóan
engedjék meg, hogy én csak a művészeti kérdéssel, a Finta hírnévvel foglalkozzam.

Nem is olyan régen egy szegényparaszti, kubikos család - sok-sok hasonló sorsban,
nehéz körülmények között élőhöz hasonlóan - kis közösségi életüket élték. Az apa
nehéz sorsa, vándorútjai, de közösségben élő gondolkodása a gyermekek fejében is
egyre érik. Az anya írástudatlansága önállóságra ösztönzi a gyerekeket, és az egyszerű
családból már olyanok nőnek ki, mint Finta Árpád, aki a Tanácsköztársaság idején
Szolnokon kifejtett direktóriumi tagságáért meghurcolásban részesült, és sok-sok társá-
val együtt a Horthy-fasiszták Héjjas különítményének áldozatává vált. Hős lett, kegye-
lettel őrizzük meg emlékét.

Finta Gergely (művész nevén Zádori Oszkár) már gyermekkorában megmutatkozó
tehetségével nagy hírnévre tett szert. De az akkori korban - hasonlóan többi társához
- külföldre kellett mennie, hogy tehetségét kibontakoztathassa, amiről sok-sok alkotá-
sán keresztül meggyőződhettünk. És mielőtt a ma ünnepelt Finta Sándorról szólnék,
hadd köszöntsem a még ma is köztünk élő Finta Sámuelt, aki ma is itt van közöttünk
és jólképzett kőfaragó mesteri munkájával igyekszik öregbíteni a Finta nevet. Sajnos
a sor nem lehet teljes, mivel a legifjabb Finta fiú fiatalon elhunyt és ő tetteivel nem
ékesíthette a Finta nevet.
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Utoljára, de nem utolsó sorban kívánok Finta Sándorról szólni, az öt testvér közül
a legidősebbről, aki 195b. augusztus 2-án az Amerikai Egyesült Államokban hunyt el,
es már élete, művészi munkássága delén kifejezésre juttatta, hogy munkáival, tehetségé-
vel a kevi emberek műveltségét kívánja elősegíteni. Ennek következménye az, hogy
munkáit Túrkeve város dolgozóira hagyta, aminek megérkezése után a legszebb, leg*
kedveltebb darabjait a helyi lehetőségekhez viszonyítva itt most kiállítottuk, közre-
bocsátottuk.

Amikor e kiállítás megnyitása alkalmával megemlékezünk a neves művészről és
köszönetünket fejezzük ki hagyatékáért, akkor emlékezésünk vissza száll életének görön-
gyös, nehéz útjára.

Ifjúkori hevessége miatt törvény elé került, és 12 évet kellett ezért szenvednie.
Ezen idő alatt a Szamosújvári fegyházban kezdett szobrászkodni, Gergely öccse példá-
jára. - Ezen időből kiemelkedő műve: ,.Kovács az üllőnél".

Kiszabadulása után itthon, Túrkcvén szobrászkodott. 1917-ben készíti el művészi
kisplakettjét, a „Kevi talicskást". - Művészi értékén túl a plakettben kifejezésre jut
apja nehéz sorsa, amit ő maga is megkóstolt, mert 12 éves korában már apját elkísérte
Nagyváradra, ahol a huszárlaktanya földmunkáinál ő maga is dolgozott, mint apja
csatlósa, segítője. De már több is volt ebben, mert 1918-ban a „Sztrájk" című plakettje
a munkások harci mozgalmát, elszántságát juttatja kifejezésre. Értékét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint Szigeti István érmészeti kutató írása, melyből kitűnik, hogy ezen
plakettet 500 példányban sokszorosították 1919-ben a Tanácskormány igazságügyminisz-
tere megrendelésére. Ezen plakett másolatát rézmetszetben kívánták használni a hiva-
talos papírok fejlécén és a papírok víznyomására. Sajnos azonban erre nem kerülhetett
sor, sem az emlékplakett közrebocsátásra, mivel a Tanácsköztársaságot megdöntötték.

Tudomásunk szerint az emlékplaketteket egy Dr. Vajda Jenő ügyvédnél hagyta
megőrzésre, sajnos azonban - az 1945-ös ostrom alatti elhunyta miatt a plakettek hol-
létéről még ma sem lehet tudni. Ugyancsak nem azokról az egyéb szobrokról sem, ame-
lyet szintén a nevezett személynél hagyott megőrzésre.

1920-ban történt kivándorlásának oka ismeretlen, de a „Sztrájk" című plakettnek
a Tanácsköztársaság alatti felhasználása egyik oka lehet, s minden józan embernek meg
kell azt érteni, hogy azt kivándorlása után jó maga sem fejtegette.

Közvetlenül kivándorlása után sok emlékmű-pályázatot nyert meg, amelyből ki-
emelkedő Rio de Janeiróban az „Erő" szobrának pályázata. A Botondot és Lehelt
ábrázoló szobra is a világkiállítás kapuja elé került, aminek kis plasztikája itt a kiál-
lításon megtalálható.

1923-ban az Egyesült Államokba ment, ahol tanfolyamokon és egyetemen fejlesz-
tette művészi tudását. Petőfi márvány szobrát a Cleveland-i egyetemen helyezték el.
Készített Kossuth-szobrokat és emlékműveket, valamint sok plakettet a kormány meg-
rendelésére éppúgy, mint az egyház részére. Faragásokat készít fából, bölény csontból.
Kisebb szobrokat, plaketteket bronzból, melyből egyik legkiemelkedőbb munkája az
1926-ban elkészített „Néger rabszolgák dala" c. plakettje, mely 30 cm átmérőjű öntött
bronz. 5 néger tanárt mintáz meg rajta, az érem szélén körbefutó kottaszalaggal; a
néger rabszolgák dalának szava olvasható le róla. A nagy művész sokszor megsiratta
az elnyomott amerikai néger-milliók sorsát, s ezzel a plakettjével örök emlékként mu-
tatja, emberiességét kifejezésre juttatva, az elnyomással egyet nem értését.

Finta Sándor mesternek művészeti munkája általában ismert előttünk. Igaz, koráb-
ban csak fényképekről, vagy a 30-as években Amerikában járt Nagy István miniszteri
osztálytanácsostól küldött két darab plakettből és öt kis bronzszobráról, amit már
akkor is a túrkevei múzeumnak szánt, illetve Túrkeve lakosságának. Sajnos az akkori
vezetés hibájából ezek Debrecenbe kerültek. S most, amikor hagyatékából teljes egé-
szében megismerhetjük művészi munkásságát közrebocsátott művein keresztül, akkor
mindjárt gondolkodni kell azon, hogy ezen szép gyűjteményt, ami Túrkeve tulajdonát
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képezi, meg kellene ismertetni az ország egyéb területén, legalábbis Szolnok megyében,
a kunsági városokban. Annál is inkább kell ezt mondanom, mert amikor barátaimnak
elmondottam, hogy ma hova jövök, a filmhíradóban látott szobrokon keresztül kifeje-
zésre juttatták igényüket ezen művész munkáinak megtekintésére. Szinte irigylésre méltó
embernek tartottak, hogy e nagy művész munkáit szűk pátriájában, szülővárosában lát-
hatom meg.

Hogy Finta Sándor nem szakadt el egy percre sem szülőföldjétől, azt elsősorb-an
hagyatéka mutatja, de szobrászati alkotásán túl írói tevékenysége is, mert ezen művé-
szettel is foglalkozott. Műveiben szinte kizárólag ifjúsági emlékeit örökítette meg, ame-
lyeket saját illusztrációjával díszített. Az ecsegpusztai pásztor élet, a pásztor ember
szabad élete ábrázolásának minden sorában a boldog gyermekkorra utal, amit
egyik nyilatkozatában is kifejezésre juttat: „Minden túlerőt legyőztem és minden fárad-
ságot kibírtam és ma, amikor úgy gondolom, hogy művészeti pályám zenitjét elértem,
úgy szeretnék ismét 4 éves lenni, kis falovacskákon lovagolni". (1938-ban tett nyilatko-
zatából.)

Finta Sándor érzelmi beállítottságára jellemző, a szüntelen hazavágyódás Túrke-
vére, szülővárosába, amit 1957 februárjában Dr. Győrffy Lajosnak írt leveléből érzé-
kelhetünk.

Ügy gondolom, hogy Sámuel öccsére bízott feladatban segítenünk kell, hogy való-
ban a „galuska temetőben" és az általa komponált síremlék megvalósulva hirdesse a
Finta név és cselekedet örökét.

De kötelezettséggel tartozunk mi, a megye és a város vetetői is, a Finta művészet-
nek, hogy a már 1936-ban kért, s újból és újból megi:mételt Finta-múzeum megvalósul-
jon. Múzeum már van, a mi szocialista rendszerünknek köszönhető, a múzeumban Finta-
hagyaték is található és a már elviekben elfogadott név felvételét a legrövidebb időn
belül rendeini kell és a túrkevei múzeumot Finta-múzeumnak kell nevezni, amely rész-
ben e család művészetét, de még inkább a szocialista kultúrát hirdesse, és a múzeumi
munkán keresztül a tudomány e/_en ágának e városban való fejlesztésével szélesítsük és
segítsük a népművelési munkát, a tudatformálást, Túrkeve szocializmus útjára lépett
parasztságának magasszintű műveltségét.

A kiállítási megnyitó végén szálljon gondolatunk a messze távolban lévő özvegy
Finta Sándornéhoz, akinek szintén része volt abban, hogy ez a nagyértékű hagyaték
Túrkevére kerüljön. S most a kiállítás megnyitásakor engedjék meg, hogy a megjelent
ünneplő közönség nevében és a Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága nevében
is köszönetünket fejezzük ki Finta Sándornénak.

Amikor ismételten köszönetet mondok és elismerésemet fejezem ki e nemes csele-
kedetért, ugyanakkor Túrkeve közönségének rendelkezésére bocsájtom e hagyatékban
való gyönyörködést, s a kiállítást ezennel megnyitottnak tekintem.

Fodor Mihály
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A túrkevei Finta Emlékkiállitás megnyitásakor az ifjú látogatók a művész
„Anyánk" című szobrát nézik.
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Aba-Novák Vilmos Emlékkiállítás Szolnokon

Évszázados és hosszú a szolnoki művészet útja, és ezen az úton új mérföldkövet
állítunk, ami fémjelei a múltat és mutat a jövőbe, amerre majd utódaink járnak.

Hazajött Aba-Novák Vilmos. A könyörtelen sors korán elragadta, de műveiben
jelen van, szelleme tovább él és hat.

Én, a kortárs és barát, üdvözöllek, Vili! Itthon vagy, mert mi magunkénak tar-
tunk, mert Te is annak tartottad magad.

A művészetnek is vannak hősei: azok, akik agyot alkottak. Már életedben annak
tisztelt Magyarországon kívül Pádua, Róma, Velence, New York és minden nagy város,
ahová műveid elértek.

Képeid most új útra indulnak. Az első állomás Budapest volt, most Szolnok, az-
után Varsó következik. Szakadatlan munkában telt el életed. Dolgoztál nappal a nap-
világnál, éjjel a kék villanykörtéknél. Mindnyájan megilletődve nézzük képeidet. Nekem
a legtöbbje többet mond, mint másnak. Nálam emlékeket idéz. Cséplés ideién indul-
tunk el veled. Patay Miska vitt a kólájukon, Alföldet, tanyákat, kompjárást nézni.
Láttam a cséplőmunkásokat a képeken a géppel, a kompátkelésnél a tiszapüspöki kom-
pot, a kompon a kólát, amivel mentünk. Együtt voltunk a vásárokon, együtt ültünk
a lacikonyhákban, néztük és rajzoltuk a sergőt, együtt festettük a tiszai bárkákat. Ott
voltunk a „Gazdag Cirkusz"-ban - emlékszem - egy nyári délután, és este az elő-
adáson.

A jászszentandrási freskók! . . . A hónapokig tartó munka együttes láza mintha
ma volna.

Legtöbb képed szolnoki vagy szolnoki ihletésű. Pesten is szolnoki maradtál. Egy-
szer sallangos dohányzacskót adtam Neked. Megörültél neki, és a pesti, szmokingos
vacsorákon is abból tömted meg a pipádat.

Azután az arcképeken . . . feleséged, kislányod, a barátok, mind egy-egy régi isme-
rős, régi kedves emlék, és a meghívón az önarcképed a sárga gyökérkalappal, emlékszem
rá, amikor festetted.

Mindig az élet sűrejét kerested, és mindig eligazodtál benne. Előttem vagy most
is robosztus magaddal, kiapadhatatlan fantáziáddal, formáló-erőddel. Az élet elmúlhat,
de képeidben minden megmaradt.

Nagy életművet hagytál magad után, Vili! Ennek méltatása, nem feladatom; el-
végzi azt hű művészettörténészed.

Mindnyájan, akik itt emlékkiállításod megnyitására összegyűltünk, ünnepeljük mű-
veidben a nagy művészt, és áldozunk emlékednek.

Ezeknek a kegyeletes érzéseknek és gondolatoknak hangulatában nyitom meg a
kiállítást.

Chiovini Ferenc
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