
Szolnok megye képzőművészeti alkotásokkal való
ellátottságáról*

A képzőművészet szerepe és fontossága STolnok megyében nagyobb, mint má-.utt,
hiszen a szolnoki művésztelep több mint siáz éves munkássága, realista - a tájban
gyökerező, mélységes emberi humánumot műves:i fokon ábrázoló - hagyománya szá-
munkra még fokozottabbá tessi a képzőművészetekkel válj foglalkozást. A solnoki
művésztelepen dolgozó Fényes Adolf, Kosr.ta József, Aba-Novák Vilmos, rtb. művé-
szetének megbecsülé;e, közkinccsé tétele mellett a figyelmet erősebben kell a ma
felé fordítanunk. Hogyan állunk ma, hogyan dolgoznak a művészeink? Milyen a me^ye
képzőművészeti ellátottsága?

a) A képzőművészetek szerepét nem szükséges külön kihangsúlyoznunk, hiszen
körtudomás szerint az értelmi nevelés mellett, mennyire fontos az esztétikai nevelés,
az ízlésfejlesztés. A szocidi mus építésében elért nagyszerű eredmények mellett a képző-
művésze;: is „igyekezett szocialista választ adni változó életünk kérdéseire és segített
a nép erkölcsi, világnézeti nevelésében" - állapítja meg a VIII. kongresszus határo-
zata, majd leszögezi, hogy „a párt és népünk számára a művé.;:i alkotás eszmei "ége,
mondanivalója, a szocialista tartalom a legfontosabb. Olyan alkotásokat várunk, ame-
lyekben helyesen és magas művészi színvonalon tükröződnek társadalmunk folyamatai,
amelyeknek hőse a szocializmust építő, kör.össégi ember. A művészi alkotás töltse be
nemes hivatását, segítse a szocialista ember nevelését". Művészeink „megtisztelő fel-
adata, hogy a néppel összeforrva, alkotó munkájukkal tegyék szebbé, gazdagabbá,
nemesebbé az emberek életét, a maguk területén vegyék ki részüket méltón, népünk
nagy műve: a szocialista társadalom teljes felépítéséből".

A fentiekből világosan kitűnik, hogy mennyire fontos a művé-,; i alkotások sze-
repe és mit ronthatnak az ízléstelen, a gyenge vagy giccses alkotások, amelyek a kis-
polgári ízlés káros ideológiáját terjesztik, a nemes, a tartalmas, szocialista cszmeiségű
művészet helyett.

b) A megye képzőművészeti alkotásokkal való ellátottsága vizsgálatánál a felsza-
badulás utáni időkre szorítkozhatunk, hiszen a közterületeken lévő szobrok - az egy-
két Kossuth-szobortól eltekintve - sablonos, gyakran művésjietlen hősi emlékművek.
Csak elvétve található a megyében egy Boibereki-szobor (Verseghy Ferenc), vagy a
karcagi postaépületben lévő bronz dombormű. Ami pedig a festményeket illeti, itt
a II. világháború pusztításai nyomán mérhetetlen kárt szenvedett elsősorban Szolnok.
Hiszen a művésztelcpi törzsanyagon kívül, amelyet 1902-től kezdve a művészek gyűj-
töttek egy létesítendő képzőművészeti múzeum számára, elpusztult a szolnoki köz-
gyűjteményekben és a magángyűjteményekben lévő kb. 3000-4000 db értékes fcst-

A tanulmány a Szolnok Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya megbízásából készült,
munkabizottság közreműködésével. Hozzászólásokat szívesen fogad unk. (Szerk.)
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meny és grafikai alkotás. Nem számítva az egyes kastélyokban őrzött képzőművészeti
anyag külföldre hurcolását vagy elpusztulását. A megyei tanácsházban vagy a szol-
noki városi tanácsházban csak néhány értékes darab rnaradt meg mutatónak (pl.
Vágó Pál: Buda visszafoglalása, Szlányi, Zombory, Zádor, Vidovszky, stb. festményei).

A középületek: a Megyei Tanács, a Megyei és Városi Pártbizottság, a Szolnoki
Városi Tanács van legjobban ellátva megfelelő képzőművészeti anyaggal. A Megyei
Tanács VB évek óta rendszeresen vásárol kiállítási, illetve zsűrizett képzőművészeti
alkotásokat. A vásárolt anyag egy részét a kulturális intézmények rendelkezésére bo-
csátják Szolnokon és vidéken is. Nagyiván, Túrkeve, Jászapáti művelődési házaiban
éppúgy van képzőművészeti alkotás, mint a legújabban felavatott művelődési házakban.
A Megyei Pártbizottság évek óta rendszeresen vásárol nívós képeket és az elmúlt
évben már a járási pártbizottságokhoz is jutottak el megfelelő képzőművészeti al-
kotások.

Feltűnő, hogy néhány szolnoki iskola, gimnázium kivételével szinte egyetlen közép-
iskola sem rendelkezik olajképpel vagy szoborral; a jászberényi felsőfokú tanítóképző-
ben is csak Vuics István festőművész ajándékaként van néhány értékes festmény. Még
kevésbé található az általános iskolákban eredeti festmény. Még jó, ha rézkarc vagy
művészi reprodukció található a tantestületi szobákban vagy az iskolák folyosóin.
Viszont aránylag jó szolgálatot tett e téren a Megyei Tanács által készíttetett felsza-
badulási rézkarcsorozat, majd pedig Szolnok megye nagyjairól készült művészi réz-
karcok kiadása. Itt az ijkoláknál kell megjegyezni a~t is, hogy szinte teljesen eltűnt
a falakról, a tantestületi szobákból az ízléstelen „krepp papír" dekoráció. Helyüket
reprodukciók, rézkarcok és élő növények foglalták el. Még csak az egyes ált. iskolai
osztálytermekben lévő - a gyerekek által készített, sokszor giccses, őrsi faliújságokat
kellene nevelői irányítással egyszerűbbé és ízlésesebbé tenni. A rajztanárhiány miatt
a megfelelő szakirányítás nem oldható meg mindenütt, de az úttörővezetőknek na-
gyobb figyelmet kellene erre is fordítaniok.

A közterek képzőművészeti ellátottsága elsősorban szobrokkal oldható meg, de
az emlékoszlopok művészi kivitelére is figyelmet kell fordítani. Különösen a szépen
rendbehozott parkok közepén hatnak rosszul a sokhelyütt meglévő rozsdásodó sírkő-
kerítések. S ez nemcsak a régen meglévő szobroknál, emlékoszlopoknál fordul elő,
ízléstelen a jászárokszállási téren felállított rozsdás bádog szputnyik is.

Az újonnan felállíott szobrok közül jó alkotás a kisújszállási Móricz-szobor
(Somogyi Árpád alkotása). Jászberényben a „Békás-kút" (Nagy István műve) a főtéren;
a „Munkás" című bronz szobor az Aprítógépgyár előtt (Buzi Barna alkotása) és a szi-
geten felállított „Déryné" című szobor (Vasas Károly műve) mellett még, a most
felállított „Palotásy János" mellszobor érdemel említést. Karcagon a Művelődési
Ház bejáratánál lévő bronz dombormű értékes alkotás, csak alig észrevehető helyen
van. Túrkevén, a főtéren levő „Agronómusnő" című kettős alkotás érdemel említést.
Szolnokon a Megyei Rendelőintézet udvarára kerülő Medgyessy-szobor - az ottani
széntátolás miatt - a folyosón van, igen rossz megvilágítású helyre beszorítva, pedig
inkább az épület mellett, kint a szabadban kellene elhelyezni. Az épület homlokzatára
tervezett „Kígyóölő" című nagyméretű alumíniumszobor a Megyei Kórház kertjében
a földre lett állítva, mert az épület tetején nem képezték ki a szobornak való helyet
(a pesti tervezők hibája folytán). A Közgazdasági Technikum előtt van Vásárhelyi Pál
mellszobra, 1957-ben állították fel (Tősér János jászárokszállási szobrász alkotása).
A Gépipari Technikum elé Szamuely-szobor (Simon Ferenc műve) került. A pa-
pírgyár cellulózüzeme előtt van egy - olvasó lányokat ábrázoló - alumínium-
szobor, közepes alkotás. A Tiszamenti Vegyiművek üzemi épületei között nincs egy
szobor sem. A lakótelepükön egy-két kicsiny és semmitmondó sgrafitto díszíti a falat,
illetve a kapubejáratot. A Ságvári Endre Műv. Ház oldalsó bejáratánál egy nyolc
négyzetméter nagyságú, nagyszerű, ötalakos domborműfaragás van (Andrásy Kurta
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János alkotása). A Tisza Szálló előtti kis parkba pedig Borberkinek egy régi szolnoki
szobrát sikerült megszerezni, ami az artézi kút helyét szökőkúttal jelzi.

S ha azt sorolnánk fel, hogy hol nincs Szolnokon szobrászati alkotás, mozaik, vagy
sgi'afittó, akkor az MTH iskola modern új épületének homlokzatát említhetnénk
elsőként, majd a Madách utca sarkán lévő Beruházási Bank épületének - erre igen
alkalmas - sarokrészéi. Következő lépés a Postaépülettel szemben lévő Építési Vál-
lalat modern székháza, vagy a Kossuth téri „Múzeum Étterem" sarokhomlokzata,
a 77 lakásos új. épület Táncsics utcai, uavertinolapokkal borított homlokzata, vagy
a Szigligeti Színház új modern oldalhomlokzata mind alkalmas hely arra, hogy képző-
művészeti alkotásai díszítsék. Az új híd környéke, a régi vár történelmi hagyományai,
a Tisia-part néprajzi, történelmi, munkásmozgalmi szobortémákat kínálnak, de néhány
szökőkút is esztétikusabbá tenné a város parkjait.

A vendéglátóipali egységek belső képzőművészeti díszítése terén az utóbbi évben
jelentős előrelépés töi.ént. A földművesszövetkezeti éttermek, cukrászdák jórészéből
eltűntek a giccses cicás csendéletek, őzikés tájképek (gyakran keret nélkül a falra
akasztva) s helyüket esztétikusabb falfestés, ízléses táblák és reprodukciók, vagy réz-
karcok foglalták el. S ez nemcsak olyan nagyobb helyekre vonatkozik, mint Karcag
vagy Túrkeve, hanem pl. a jászdózsai fmsz étterem falain is eredeti rézkarcokat
találunk. De pl. Tötökszentmiklcs és Kunmadaras fmsz éttermeit vagy a kunszent-
mártoni cukrászda falát még mindig elrettentő példakén lehet emlegetni.

Tény, hogy a vendéglátóipari egységek már figyelmet fordítanak erre is, de sok
helyütt: a".t látni, hogy a képeket vagy festményeket hihetetlenül magasra akasztják,
hogy szinte alig lehet látni, tehát inkább dekoráció szerepük van. Nagy örömmel álla-
píthatjuk meg a:t is, hogy Szolnokon a halászcsárdában lévő gyenge mázolmányok
az Ü2let átrendezésével lekerültek a falakról. A Múzeum Étterem új berendezése,
sgiafitto díszítése pedig példát mutat az ízléses berendezésre és díszítésre. A Tisza
S2.álló éttermében nincs semmiféle képzőművészeti alkotás. Pedig az étteremben sok
idegen megfordul és alkalmas volna a szolnoki művészet propagálására. A Tisza
Szálló lakószobáiban sincs egyetlen szolnoki festmény sem, mert a budapesti vállalat
központilag szerezte be a képeket, amelyek között nem találunk különös jó alkotást.

Kultúrintézményeink közül a mozik berendezése, festése - különösen a széles-
vásznú átrendezés óta - sokat javult. Srinte ipatművérzeti alkotásként kell megemlí-
tenünk a szolnoki Vörös Csillag M02Í modern, ízléses, gyönyörű belső kiképzését.

A művelődési házainkban, különösen az újabbakban, nemcsak reprodukciók ta-
lálhatók, amelyekkel a Megyei Népművelési Csoport látta és látja el őket, hanem
egyre több helyen van eredeti olajfestmény is. Meg kell jegyezni, hogy ezek - nem
egy helyen - a legrosszabb helyre vannak akasztva, maga;an és rosszul világított
falrészre. Nem használ neki, gyakran, az ízléstelenül cifra falfestés sem.

A könyvtárak olvasótermeiben már nem egy helyen (Túrkeve, Mezőtúr, Kisúj-
szállás, Jászapáti, Szolnok, Karcag, Tiszapüspöki, Martfű, stb.) ízléses berendezési
tárgyakon kívül értékes képzőművészeti alkotásokat, modern kerámiát is találunk.

A múzeumok gyűjteményében - főleg Szolnokon és Túrkevén van képzőművé-
szeti anyag. Az utóbbi helyen a nemrég megérkezett jelentős Finta-gyűjtemény. Ezek-
ből azonban csak Szolnokon van állandó kiállítás, a Szolnoki Galéria, Túrkevén
az állandó kiállítóterem most van tervezés alatt. A szolnoki múzeum képzőművészeti
anyagának tervszerű fejlesztése megindult.

c) A meglévő alkotások értékelése. A részletesen felsorolt megjegyzések mellett
szükségesnek látszik leszögezni, hogy az elmúlt 2-3 évben jelentős előrehaladást tet-
tünk megye szerte ezen a téren. De mennyiségileg nem elegendő és területi elhelyezés-
ben sem kielégítő az eredmény, ha az elmulasztott lehetőségeket nézzük. Közterületre
jelentős, monumentális munkásmozgalmi, történelmi vagy más témájú szobor még nem
került a megyében felállításra. A szolnoki Kossuth téri szobor most van készülőben.
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Hasonlóképpen tervezve van a szolnoki famunkások domborműve a VII. kerületben
és az egészségügyi szakiskola elé kerülő szobor is. Az utóbbi kettő szobrászati művet
Szabó László és Simon Ferenc készítik.

d) A megyében élő képzőművészek tevékenysége. Munkájuk a Magyar Képző-
művészek Szövetsége Szolnok megyei munkacsoportja keretében folyik. Szolnokon
a művésztclepcn 9 festő és 3 szobrász dolgozik, Jászberényben 5 festő, Alattyánban
1 festő, Mezőtúron és Túrkevcn 1-1 festő, Kisújszálláson és Jászárokszálláson 1-1 szob-
rász tevékenykedik. Az évek óta rendszeresen rendezett Tavasri és Téli Tárlat bemu-
tatott képeit és szoboranyagát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy művészcink munkás-
sága nemcsak témagazdagodásban, hanem a művészi megoldás színvonalában is jelen-
tősen előre haladt. S ez a megállapítás nemcsak a szolnoki művésztelep művészeire
érvényes, hanem különösen a jászberényi festők munkássága is biztató fejlődést mutat.

A külföldi, hazai, országos és megyei kiállításaik, amelyek közül 1962-ben csak
Szolnokon hét kiállítás nyilt, azt igazolják, hogy Szolnok jelentős szerepet játszik
hazánk képzőművészeti életében. Művészeinkben tehetség és szándék van, hogy népünk
ejztétikai nevelését szolgálják, dolgozzanak, alkossanak. Murányi Kovács Endre mű-
vészettörténész: a Népszabadságban (1962. szept 28-i szám) a budapesti újságiróklub-
ban rendezett kamarakiállításról többek között ezeket írta, miután nagy elismeréssel
srólt a kiállítás egészéről: „közös vonásnak látszik egy bizonyos fajta lírai hangütés . . .
és a csendes munkák, idilli hangulatok, szép tiszai tájak és emberek ábrázolása köz-
ben a Szolnoki Művésztelep mai alkotói a mában élnek, kitekintenek a nagyvilágba.
És népmilliók gondja a gondjuk".

Képzőművészeink az alkotó tevékenység mellett különösen sokat segítenek a kép-
zőművészeti szakkörök munkájában azáltal, hogy azokat vezetve, a tagok esztétikai
nevelését tűzik ki főfeladatként. Rendszeres kiállításlátogatókat nevelnek.

e) A beruházási 1,4 0/00 felhasználása új létesítményekhez. Ezen a téren nem
tudunk jó eredményekről beszámolni, hiszen a Tiszamenti Vegyiművek több mint fél-
milliárdos költségvetéséből szinte semmi képzőművészeti alkotás nem született. -
A Tisza-híddal kapcsolatos tervről sem tudunk, pedig ez az ország első állandó, leg-
régibb hídja. A Megyei Rendelőintézet félresikerült szobrát említettük. A hatalmas
lakásépítkezéseink mellett csak az Építőipari Szálloda előtt felállított Tisza Antal
mellszobor az egyetlen alkotás. A Megyei és Városi Tanácsaink nem tudták keresztül-
vinni azt, hogy a 77 lakásos ház domborművét és szökőkútját szolnoki művészek csi-
nálják. A munkaelosztó bizottság másnak osztotta ki a munkát.

A Művelődési Osztály mellett igen nagy felelősség terheli a Megyei Tervosztályt,
az Építési Osztályt és az egyes beruházókat, akik nem harcolnak kellőkép azért, hogy
a 1,4 0/00 tényleg felhasználásra kerüljön megfelelő képzőművészeti alkotásokra. -
A martfűi és jászberényi nagy üzemi beruházásokat sem kísérte szobrászatilag méltó
és jelentős alkotás. Az MTH iskola és kollégium, vagy a Tisza-parti Gimnázium új
épülete is kíván hozzá méltó szobrot vagy domborművét.

0 Egyéb lehetőségek, állami vásárlási keret és községfejlesztési alap felhasználása.
Az állami vásárlási keretből évenként rendszeresen történik vásárlás a megyei
képzőművészektől kb. 45 000 Ft erejéig. Évek óta rendszeresen vásárol külön a
Megyei Tanács VB, a Megyei Párt VB és a Várod Tanács VB. Elvétve egy-egy üzem
is jelentkezik egy-egy kép megvásárlására. De az üzemek sokkal többet tehetnének
ezen a téren, megbízások adásával, szocialista szerződések kötésével segíthetnék a fia-
tal művészek helyzetét. Vállalataink, kereskedelmi szerveink, tanácsaink grafikai meg-
bízásokkal (plakátok, meghívók, oklevelek, stb. rajzoltatásával) foglalkoztathatnák
a művészeket. Jelentősebb események, évfordulók alkalmával, nagyobb létesítmé-
nyek avatására emlékplakettek készítése, mint tettük pl. a művésztelep 60 éves jubi-
leumakor, mind megannyi művészi foglalkoztatási alkalom.
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g) Pályázatok helyzete és lehetőségei.
Hasznos kezdeményezést sikerrel bonyolított le a Megyei Tanács Művelődésügyi

Osztálya az elmúlt évben, amikor a családi ünnepségek rendezésére szolgáló repre-
zentatív helyiségek belső díszítésére alkalmas művészi képekre, domborművekre hir-
detett pályázatot. Ezen a Szolnok megyei képzőművészeken kívül részt vehettek Békés
és Csongrád megye, valamint Szeged város képzőművészei is. Az újszerű és a'í igé-
nyeket felismerő kezdeményezésnek méltó eredménye lett. Az életszagú, művészi,
a családi életet, szeretet kifejező pompás művek nagy számából nehéz volt kiválasz-
tani az első hetet, amelyet jutalmaztak és a további kilenc alkotást, amelyet pedig
nagyobb "méretben kivitelezésre alkalmasnak tartott a zsűri - művészi mondani-
valója és témája miatt. Az elfogadott művekből kiállítás is nyilt a szolnoki múzeum-
ban. Az ízléses katalógust pedig nemcsak Szolnok megye, hanem a szomszéd megye
tanács vehetőinek is megküldte a Művelődésügyi Osztály felhasználás végett. Szolnok
Városi Tanács VB példamutatóan járt el, mert a most létesülő esketó'ter?nébe kivá-
lasztotta Simon Ferenc: Fészekben című domborművét, Meggyes László: Család és
Palicz József: Család című olajfestményét, hogy az elfogadott vázlatokat nagyobb
méretben kivitelezve, igazán színvonalas alkotásokkal díszítse esketötermét.

A pályázat sikere arra biztat, hogy tegyük rendszeressé, belekapcsolva a pálya-
dijakba az üzemek hozzájárulását is.

h) Giccs elleni küzdelem, piacok ellenőrzése, adminisztratív intézkedések.
Ez a munka adminisztratív eszközökkel egyáltalán nem folyik, pedig a városok

és falvak piacain még ma is rendszeresen árusítanak rikító színű falvédőket, családi
fényképkereteket staniolba ágyazva, fodros, dísze?, angóramacskás díszpárnákat stb.
S egyáltalán nem feketén, hanem kisiparosok jogosítvánnyal és szövetkezeti vásározó
részlegek. S ha a porcelánboltok ízléstelen giccseire gondolunk, amit az állami keres-
kedelem hoz forgalomba, akkor felmerül a szükségessége annak, hogy országosan
kellene ezek árusítását betiltani. Hozhatna a kereskedelem ízléses keretben reproduk-
ciókat olcsó áron, meg lenne a hatása. S ha a helyenként még igényként jelentkező
szentképre van szüksége a vásárlónak, akkor az inkább Murilló vagy Raffael Madon-
nája legyen.

A giccs elleni küzdelemnek nem elsősorban tiltó jellege legyen, hanem a jót,
a művészit kell propagálni. S az üzletekben a művészi reprodukciók árusítását meg
kellene szervezni.

Az egyes tanácsházakon, művelődési házakban, üzemekben meglévő giccsek eltá-
volítása szervezéssel megoldható, hiszen instruktorok, megyei, járási vezetők meg-
megfordulnak mindenütt és baráti szóval eltávolíttathatják a meg nem felelő alko-
tásokat.

i) Magánosok részéről történő vásárlások helyzete.
Ezen a téren aránylag nagyon rossz a helyzet. Szinte csak elvétve történik meg,

hogy kiállításokról vásárolnak képet részletre. Azonban a Képcsarnok által árusított
rézkarcok és olajfestmények terjesztése jól folyik. Az új lakásokhoz már a bútor mel-
lett: meg van az igény művészi alkotásra is. Esetenként egy-egy pedagógus, tanácsi
dolgozó a műtermekből közvetlenül vesz meg képet. Kár, hogy nincs Szolnokon olyan
reprezentatív üzlet, ahol a modern bútorok mellett ízléses, művészi festmények is
árusításra kerülnek.,' s a Képcsarnok lerakatának méltóbb üzleti elhelyezés biztosítandó.
Hiszen ez az eldugott helyen lévő képcsarnoki lerakat szűk szobája teljesen alkal-
matlan a képzőművészet propagálására. S kár az is, hogy a szolnoki lerakat csak
Szolnokon és a szolnoki járásban terjesztheti a művészi alkotásokat, a megye többi
területére nem mehet. Célszerű volna hatáskörét szélesíteni.

j) Lakáskultúra, kerámia, textil felhasználása.
A terület vizsgálata nem egyszerű. Tény az, hogy a rengeteg új lakás szinte

rákényszeríti az embereket, hogy lakásukat modern bútorokkal, ízlésesebben rendezzék
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be. A szobák festését, díszítését is egyszerű, pasztel színekkel oldják meg. De elszo-
morító látvány sok helyütt a modern lakások lépcsőházainak ízléstelen, mintás fal-
festése.

Irodák, intézmények, hivatalok, iskolák, üzemek egyre inkább rátérnek a kellemes
pasztel-szinek használatára. S ez nemcsak esztétikusabbá teszi a környezetet, hanem
az ízléspropagáló hatása is jelentős. Hiszen aki megszokta a szemnek derűsebb, olcsóbb
festési módszereket, az nem fog a lakásban sem megtűrni régi módi, vagy újszerűnek
nevezett ízléstelen színtákolmányokat. Fokozottan kellene figyelmet fordítani arra,
hogy ne az ccetleg túlbuzgó házfelügyelő vagy más egyéni ízlése határozza meg a fal-
festések módját. S gyakran látni, hogy a szobafestők drágán, igen cifra munkát végez- .
nek. Példaként akár csak a Tisza Szálló termeit is említhetnénk, amely stilszerűtlen,
de az általános iskola osztálytermének a mennyezetét sem kell kazettás, hengeres fes-
téssel ellátni.

Irkoláink, napközi otthonaik, kultúrotthonaink textil és kerámia felhasználás te-
kintetében népművészeti anyagot használnak helyesen, de a modern, nyomott textilek,
egyszínű sárga, krém függönyök is mindinkább terjednek. S természetesen hatással
vannak a lakáskultúra alakulására. Jó szolgálatot tesznek az ilyen kiállítások (Szolnok,
Karcag) és az ízléses otthon témájú TlT-előadások.

k) ízlésnevelés: szakkörök, kiállítások, művészettörténeti ismeretterjesztés, sajtó.
Ezen a területen az utóbbi években jelentős fejlődésről és eredményekről szá-

molhatunk be.
A szakköri munka rendszeres végzése hozza a legjobb eredményeket. A megye

területén 8 szakkört vezetnek képzőművészeink; Szolnokon 4, Mezőtúron, Karcagon,
Jászberényben és Martfűn 1-1. Feladatuk elsősorban a művészeti ismeretek megszer-
zése, az ízlésnevelés és amellett a művészeti alkotások készítésére irányuló folyamatos
munka. Az évenként rendezett kiállításaik sikeres műveket mutatnak. S a szakkörök
tagjai rendszeres kiállításlátogatókká válnak.

Kiállítások terén évről évre nagyobb az előrehaladás. Az elmúlt évben Szolnokon
pl. 24 kiállítás volt, amelynek kb. 2/:i-a képzőművészeti. Zömükben a múzeumban ren-
deztük, de a Szigligeti Színház előcsarnokában az egyes bemutatók alkalmával meg-
rendezett kamarakiállításoknak is meg volt a sikerük. A művészeti alkotások olyan
közönség elé is eljutottak, akik a színházba már eljárnak, de a múzeumi tárlatokra
még nem. Sikeres volt a Szolnoki Papírgyár művelődési házában megrendezett megyei
képzőművészeti kiállítás is, amelynek a megnyitásakor művész-munkás találkozót is
szerveztünk, nagy sikerrel. A kiállítás továbbvándorolt Martfűre, a művész-munkás
találkozót azonban a helyi szervek közömbössége miatt megrendezni nem sikerült,
pedig ez ügyben a helyszínen kétszer is történt megbeszélés. A kiállításnak ott is nagy
közönségsikere volt. Természetes, hogy bizonyos képek még szokatlanok a művésze-
tekkel csak most ismerkedő közönség előtt. Tiszaföldváron és Kunszentmártonban
nem sikerült a továbbvándoroltatást megoldani a helyi szervek miatt.

A kiállításokon rendszeressé vált, hogy csoportos látgatásoknál tárlatvezetést tar-
tunk nemcsak helyi erőkkel, hanem a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai is gyak-
ran lejönnek ilyen, előre meghirdetett tárlatvezetésre vagy kiállítás megnyitásra. S ez
utóbbiak már Szolnokon igen látogatottak. A Téli Tárlat megnyitásának zsúfolt termei
mellett meg kell említenünk az Aba-Novák Emlékkiállítás megnyitását, amelyet a sza-
kadó eső ellenére is olyan nagyszámú közönség keresett fel, hogy megteltek a kiállító-
termek felnőtt közönséggel, akik élvezettel hallgatták meg Supka Magdolna magas-
szintű tárlatvezetését.

Túr kévén rendszeresen van képzőművészeti kiállítás. Az októberben megnyílt
Finta Emlékkiállítás - az aznapon rendezett országos vásár ellenére is - zsúfolt házat
eredményezett. Jászberényben, Tiszafüreden, Mezőtúron volt kiállítás, de a megye
területileg nincs még ellátva. Vándorkiállítások, reprodukciós kiállítások kellenek
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ahhoz, hogy a falusi, termelőszövetkezeti lakosság esztétikai nevelését fejleszteni lehes-
sen. Nehezíti a helyzetet, hogy a megfelelő kiállítási lehetőségek hiányzanak. S a most
épült modern művelődési házak sincsenek ellátva képakasztásra alkalmas vasakkal,
így a falak összeszögelése nélkül csak nagy költséggel lehet állványokat odaszállítva
kiállításokat rendezni. Ilyen irányú felmérést folytatott a megyei múzeum a török-
szentmiklósi járás, a szolnoki, valamint a kunszentmártoni járás területén, de Martfű
és Törökszcntmiklós kivételével nincs alkalmas helyiség. S a művelődé i házak kiál-
lításokra alkalmas szobáit, termeit nem szabadna agyoncifrázott falfestékkel fedni.

Művészettörténeti ismeretterjesztés elsősorban a városokban folyik. A tárlatveze-
tések mellett az előadások szemléltetése diafilmekkel és keskenyfilmekkel folyik. Kár
azonban az hogy a z~i évvel ezelőtt megindult művészettörténeti szabadegyetem és
előadássorozat folytatása megakadt Szolnokon. A megye néhány városát kivéve szinte
sehol sincs rendszeres ismeretterjesztő munka.

A sajtó szerepe a művészeti munkában jelentős fejlődésen ment át. Kendszeresen
foglalkozik a kiállításokkal, művészeti kérdéseket tárgyal, de mennyiségileg kevés
terjedelemben. A vasárnapi kulturális mellékletek szép feladata volna az irodalmi
rész mellett nemcsak illusztrációkat közölni, hanem a művészeti kérdésekről, vitákról,
a műtermekben folyó munkáról, a művészeti ismeretterjesztés feladatairól írni. -
A Jászkunság rendszeresen közöl - a terjedelméhez képest - még aránytalanul több
művészi vonatkozású cikket, de nem jut hely például a gyakran rendezett kiállítások,
tárlatok elemző bírálatára. Mint jelentős eredményt kell megemlítenünk, hogy miide:i
fontosabb kiállításunkról készül katalógus. Szövege és illusztrációja alkalmassá teszi,
hogy a látott anyag szélesebb körre is elterjedjen.

Összefoglalva: A megyei helyzetet az országos eredményekhez és hibákhoz viszo-
nyítva megállapíthatjuk, hogy Szolnok megye képzőművészei országos viszonylatban
is eredményesen dolgoznak. A szakfolyóiratok, országos és vidéki kiállítások, a napi-

' lapok egyre gyakrabban emlegetik a szolnoki művésztelep nevét. A művészeti ismeret-
terjesztő munka terén, a kiállítások rendezése és az előadások tartása tekintetében
Szolnokon és néhány városban jelentős fejlődés van. Azonban ez a hatókör a látszó-
lagos nagy számok ellenére sem terjed ki nagy tömegekre. Hiszen a rendszeres tárlat-
látogatók emelik a látogatók számát. Megindult a törekvés a megyei múzeum és
a népművelési tanácsadó részéről, hogy a szinte fehér foltként jelentkező községek,
járások területére eljuttassunk vándor- és reprodukciós kiállításokat. Szolnokon
a megyei vezetők, valamint a Szolnok városi tanács- és pártvezetők rendszeresen fog-
lalkoznak a képzőművészeti feladatokkal. Azonban a beruházásokkal kapcsolatos
1,4 ezrelék felhasználása terén nagyon kevés történt Szolnok megyében. Jelentős volt
a családi ünnepek pályázat eredménye. Egyes üzemek (a Tisza Bútorgyár, Martfű és
a Vízügyi Igazgatóság, valamint az Állami Gazdaságok Igazgatósága) már vásárolt
néhány képet, azonban az üzemekkel szocialista szerződéseket nem sikerült kötni, pedig
1961-ben a Munka dicsérete kiállítással kapcsolatban a Megyei Művelődésügyi Osztály
ilyet kezdeményezett is. Ez azt is jelenti, hogy nincs rendszeres kapcsolat a művészek
és az üzemek között. A Szakszervezetek Megyei Tanácsa sokat tehet azirányban, hogy
a művészek és az üzemek között szocialista szerződések, megbízások létesüljenek.
Elég itt említeni Borsod megye és Miskolc város példamutató helyzetét.
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Javaslatok:

1. A művészeti munka hatáskörét a városokból és a megyeszékhelyről a területre
kiszélesíteni. Kiállítások szervezése (vándor és reprodukciós kiállítások, magyaráza-
tokkal, tárlatvezetéssel; kercte:ett reprodukciók árusítása a községekben rendezett
kiállításokon, stb.).

2. A képzőművészeti alkotások eljutásának megteremtése a gimnáziumok, az álta-
lános iskola és a községi tanácsház köréig. A gimnáziumoknál évenként 4000, az álta-
lános iskoláknál évenként 2000 Ft és a községfejlesztési alapból a községi tanácsok
rcr.ére hasonló összeg biztosítása a II. ötéves terv hátralévő időszakában. A vásárlás
a helyi szervek és a megyei szervek által közös kiválogatás útján történjék.

3. Az üzemek és a művészek között szocialista szerződések és megbízások létre-
hozása, amelynek alapján rendszeres kapcsolat alakulhat ki az egyes művészek és
üzemek között. A Megyei Tanács VB kezdeményezze a Szakszervezetek Megyei Taná-
csával közösen.

4. A tervezések, beruházások során fokozott figyelmet fordítani a képzőművészeti
alkotásokra. S itt nemcsak a Tervosztálynál lebonyolított beruházásokat kell figye-
lembe venni, hanem a miniszteriális színtűeket is. Tervet kell a beruházások várható
lehetőségeire kidolgozni, hogy hová milyen művészi alkotást kell és lehet elhelyezni.
A bevezetőben csak Szolnokon felsoroltakon kívül a Tisza-híddal, kapcsolatosan, vagy
a fegyverneki erdő 1919-es mártírjainak a 4-es műút mentén, a szolnoki vár területén,
a megnyíló Ságvári körúton, a több mint egy milliárdos beruházásként 1969-ig meg-
épülő vasútállomás területén stb. számos lehetőség kínálkozik.

5. El kell érni, hogy a szolnoki és a megyei művészek munkái is felállításra
kerüljenek itthon is. Belső termek díszítésénél freskók, táblaképek megbízásból készít-
hetők. Ebben a Megyei Tanács VB-nek kell megállapodásra jutnia a Képzőművészeti
Alap Munkaelosztó Bizottságával.

6. A Megyei Tanács Tervező Irodája által készített épülettervekhez elsősorban
szolnoki művészek nyerjenek megbízásokat. A beruházónak joga van ilyet meg-
határozni.

7. Mivel a szolnoki művésztelep országos viszonylatban is művészeti góc, az állami
vásárlókeretből felemelt ellátottságot kellene biztosítani.

8. Legalább kétévenként pályázatokat kiírni bizonyos képzőművészeti alkotások
megvalósítására.

9. A vendéglátóipari egységeket az fmsz és a vállalat megbízottai, valamint mű-
vészekből álló bizottsággal végignézni és javaslatot tenni a meg nem felelő művek
eltávolítására, a termek berendezésére. A Tisza Szálló éttermébe és szobáiba szolnoki
vonatkozású képek, szobrok elhelyezésére megtenni a lépéseket.

10. El kell készíteni egy központi utasítást, amely az iskolák, a művelődési intéz-
mények, tanácsházak szobafestéséhez szakszerű segítséget nyújt (színminták, színek
meghatározása) és figyelemmel lenni az évenkénti festés megoldására.

11. A giccs elleni küzdelemben adminisztratív intézkedésekkel kell a piacokon
árult és a helyenként közterületen, középületben megtalálható giccs ellen fellépni.
Egy-egy bizottság nézze meg városonként a piacokat. A kereskedelem és a tanács kép-
viselőivel el kell érni, hogy az ízléstelen dolgok árusításától as engedélyt megvonják.

12. A művészettörténeti ismeretterjesztés hatáskörét kiterjeszteni községi szintig.
El kell érni 1965-ig, hogy minden községben a vándorkiállítással kapcsolatosan 3-5
előadásból álló művészeti sorozat legyen, ahol a képzőművészetről és a lakáskultúráról
legyen szó, megfelelően illusztrálva.

13. Lehetőleg kétévenként rendezzünk „Képzőművészeti Hetek"-et Szolnokon,
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pályázatkiírással egybekötve, amelyen a legsikeresebb alkotásért Aba-Novák Vilmosról
vagy Fényes Adolfról elnevezett érem kerülhetne kiosztásra.

14. A szolnoki művészteleptől reprezentatív alkotásokat várunk. Külföldi és hazai
szakértőknek, érdeklődőknek a telepet mutogatjuk, de ehhez szükséges a külső és belső
oly fokú rendbehozása, amely méltóképpen reprezentálja is a telepet. Parkok, utak,
műtermek, világítás, stb. megoldásának előkészítése a Képzőművészeti Alap és a Tanács
közös munkájával. S egyúttal napirendre tűzni a tanácsi kezelésbe vétel kérdését.

15. A kiemelt javaslatok megoldásán kívül meg kell valósítani a jelentésben rész-
letezett apróbb feladatokat is.

16. A Megyei Képzőművészeti Munkacsoport helyzetéről és eredményeiről kétéven-
ként évkönyvet megjelentetni.

17. A Néplap vasárnapi irodalmi-művészeti mellékletében rendszeresebben kell
művészeti vonatkozású cikkeket közölni.

18. A kiállításokhoz népszerűsítő, jól illusztrált katalógusok készítendők az eddigi
gyakorlat szerint.

Kaposvári Gyula

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI :

Bereczki Lajos, az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága Mezőgazdasági Osztályá-
nak vezetője (Szolnok); Gácsi Ferenc, a Központi Statisztikai Hivatal Szolnok Megyei
Igazgatósága munkatársa (Szolnok); Kaposvári Gyula, a szolnoki Damjanich János
Múzeum igazgatója (Szolnok); Kormos László, a N'agykunsági Ref. Egyházmegyei
Levéltár vezetője (Kenderes); Csalogné Pócs Éva muzeológus, a szolnoki Damjanich
János Múzeum munkatársa (Szolnok); Sági Pál tanár, a Szakszervezetek Megyei Taná-
csa munkatársa (Szolnok); Seres Imre közgazdász, a Megyei Tanács VB Kereskedelmi
Osztálya munkatársa (Szolnok); Soós István közgazdász, az MSZMP Szolnok Megyei
Bizottsága munkatársa (Szolnok).
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