
A szolnoki művésztelep művészei önmagukról 1932-ben

Az 1932-es év Szolnok életében is a gazdasági válság jellegzetes tüneteit hordozta:
munkanélküliség, leállt fűrészüzemek, az üzleti élet pangása. Ha valaki Szolnok akkori
életét részleteiben is meg akarja ismeri, akkor ebben Nagy Lajos szociográfiai riport-
könyve segíti (megjelent Három magyar város című könyvében a Kosmos kiadásában
1933-ban).

1932-ben volt Szolnokon szociofotó kiállítással egybekötve Kassák Lajos Irodalmi
problémák című előadása is, amelynek következménye az lett, hogy Kassák Lajos írót,
Lengyel Lajos nyomdász grafikust és Tabák Lajos szolnoki magántisztviselőt állami és
társadalmi rend elleni izgatás miatt a rendőrség őrizetbe vette, a fotókiállítást betil-
totta és anyagát lefoglalta. A szolnoki újságok és az országos hírlapok részletesen
kommentálták a szociofotó kiállítás körülményeit.

Az 1932-es évben Irodalmi Kurir címen második évfolyamába lépett Szandai Sán-
dor szobrászművész szerkesztésében megjelenő helyi folyóirat, amelynek haladó beállí-
tottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy József Attila vád alá helyezett kötetéből
közölt verset, Radnóti Miklóst is szerepelteti, Gelléri Andor Endre, Nagy Lajos
novelláit hozza. Beszámol a Baumgarten alapítvány kiosztott díjairól. Jegyzetei, kom-
mentárjai is azt mutatják, hogy a helyi problémák mellett az ország haladó törekvé-
seit is látja és erősíti. Ebben a folyóiratban helyet kaptak a szolnoki művésztelep 30
éves jubileumát ünneplő szolnoki művészek is. „Ankét a festészet jövőjéről" címen
a műteremkiállítást rendező művészeket sorra megszólaltatja a folyóirat, s bevezető-
ként ennyit ír róluk: „A mai viszonyok között nehéz a művészek helyzete, ezen felül
sok probléma vár megoldásra, mégis bizakodó hittel, a szó szoros értelmében - har-
colnak, hogy kulturmissziójukat betölthessék. Szólaljanak meg most ők, a szerények ez
ankét keretében!, hogyan látják a festőművészet jövőjét. Talán egy árnyalattal megvi-
lágosodnak a dolgok. A művészek látó szeme tisztítsa meg a ködtől a horizontot."

Mivel az Irodalmi Kurir című szolnoki folyóirat még az Országos Széchényi
Könyvtárban sem található és így nemcsak a művészetet szerető dolgozók, hanem a
művészettörténész szakemberek előtt is ismeretlen az alábbi cikk, amely a XX. század
festészetének jeles képviselőit, művészet-i felfogásukat ismerteti, közreadjuk a szolnoki
múzeumban őrzött folyóiratból. (Irodalmi Kurir, II. évfolyam 6. szám, 23. p. 1932.
szeptember hó.)

„A művészetről beszéljek? Jobb ha festő erről nem beszél. Magam sem teszem
szívesen. Valahogy eszembe jut az az európai, aki Indiában egy bramint megkért:
„beszélj Bramin, nekem az Istenről" és a bramin hallgatott. Többszöri sürgetésre csu-
pán annyit válaszolt, hogy „te szerencsétlen, hiszen egész idő alatt róla beszéltem." Mi
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festők, akik a tudatalatti és tudatos világok határmezsgyéjén imbolygunk, nem is va-
gyunk alkalmasak arra, hogy szóban, exakt formában értessük meg azt, ami nem is
kívánkozik szavak alá. Optikai tényeket kreálni a feladatunk. Nem elégedünk meg
vizuális tények egyszerű konstatálásával. Miután a művészet jövőjét illetőleg vetődött
fel a kérdés, ez;, el a válasz is adva van. Amint vannak hallásbcli igényeink és élmé-
nyeink, amiket zeneszerzők, illetve interpretátorok elégítenek ki, úgy vannak vizuális
igények, amelyeket mi, festők elégítünk ki. A piktura jövőjét illetőleg valahogy úgy
látom a dolgotl, hegy miután a polgári társadalom messze sem olyan potens, mint
kultúrtényező, hovatovább a közületeknek fogunk dolgozni. Itt a freskó jön leginkább
tekintetbe. Valaha szobrok is csak épületeken voltak és képek is csak falra festve,
később az élet úgy mintázta a dolgokat, hogy meg tudott születni egy kisplasztika és
egy atelierpiktura. Ma mintha a szobrok larsan visszavándorolnának a falakra, avagy
közterekre (ez is architektenikus elem). A: atelier-pikturával meg úgy állunk, hogy az
érdeklődés irányában annyira visszaesett, amire példa még nem is volt. Ehhez persze
hozzájárul az emberek tájékozatlansága, hiszen az új kor annyira kialakulatlan, hogy
a festők egymást nem értik meg, hogy értse meg őket a közönség? Ebből a tényből
él elsősorban a giccs-műkereskedelem, mert az emberi tájékozatlanságot és butaságot
sokkal biztosabba;: lehet kalkulálni', mer^ ez fixebb minden életaxiománál és valósá-
gos csodánál.

ABA NOVAK VILMOS

Mi a festészet jövője? Arra felelni a jóslás határán mozog, az új prófétáknak
pedig a magyar közmondás nem sok jót ígér.

A társadalmi és gazdasági viszonyok mindig döntő hatással voltak minden kor
festészetének kialakulására, a jövőben is úgy lesz.

Az impresszionizmus lazaságának reakciójaképpen az utána jövő kutatások fel-
használásával, tömörebb, szervesebb irányelvekkel halad a festészet.

A modern építészeti stílus már érezteti kívánalmait és kedvez a falhoz jobban
idomuló és freskószerű megoldásoknak.

A gazdasági életben a plakát szerepe fokozódik.
Az előre nem látott irányító okokat pedig én sem látom.

CHIOVINI FERENC

A művészet jövőjéről csak nagy általánosságban tudok beszélni. Jóslásokba nehéz
lelkiismeretes művésznek belemenni. Azt mondhatom, hogy a művészet olyan, mint
egy-egy emberi szerv, egyszer nagyon kivirágzik, kifejlődik, máskor egészen elsatnyul,
elcsökevényesedik. A régi Görögországban az volt a jelmondat: művészet nélkül nem
érdemes élni. A művészet mellett minden eltörpült. Más korban pedig a képrombolók
elpusztították a művészi alkotásokat. így váltakozott ez és ma sajnos egy olyan perió-
dusban vagyunkl, amikor a közönség a művészettel szemben legnagyobb mértékben
közömbösen viseltetik. Bizonyosra vehető, hogy ez meg fog változni, de hogy az érdek-
lődés feltámadása a művészet iránt mit eredményez majd és, hogy milyen terméke-
nyítő hatással lesz a művészekre, az a jövő titka.

FÉNYES ADOLF

Lényegi szempontból a művészet múltja, jelene és jövője egy és állandó: fantá-
ziát, színt és érdekességet keverni az emberiség életébe, ezáltal gazdagabbá és teljessé
tenni azt. Van evvel szemben egy nagy kérdés, a művészet mai anyagi válsága. Ez a
válság tulajdonképpen nem maí, s így nem lehet teljesen az általános gazdasági vál-
sággal magyarázni. A közönség (kivéve talán a renaissance idejét) sohasem volt eléggé
széles körben szervezve és nevelve a művészet számára, ez iránt a nagy tőkefelesle-
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geknek minden időben csak igen kis hányada érdeklődött. Normális viszonyok közt á
gazdasági vérbőség mindig ki tudott termelni annyi felvevőt, hogy fenn tudta tartani
a művészetet s így a művészetnek ez az organikus gazdasági válsága kevésbé volt
érezhető, mint ma. A közeli esztendőben, míg a mai zavaros és ingadozó világhelyzet
nem jut egyensúlyra, nem igen lehet a művészet és a művészek helyzetének jobbra-
fordulását várni. Azután pedig: minél szélesebb rétegeket felvevőképessé tenni, s a
mainál jóval nagyobb tömegeknek művészet iránt való érdeklődését felkelteni. -
Ennek a két feladatnak megoldása fog a művészetnek nyugodt bázist és fejlődőképes-
séget biztosítani. Ami a művészet tartalmi jövőjét illeti, az utolsó harminc esztendő
próbálkozásai után európaszerte kialakult egy lehiggadt, de minden ízében új és ak-
tuális naturalizmus, s érzésem szerint ez fog századunk művészetének irányt adni.
Eléggé általános felfogás, hogy a festészet a jövőben mindinkább a falfestés felé spe-
cializálódik. Indok: mágnások helyett mindinkább a közületek lesznek megrendelőkké,
a művészek tehát nem polgári lakások, hanem középületek dekorálására fognak meg-
bízást kapni. Az indokolás kétségtelenül helyes. Egy művész tehetségének viszont
lényegi része, hogy intim, vagy nagyméretű feladatok iránt érdeklődik-e. S minthogy
mindig lesznek kiváló festők, akik érzéseiket kisebb dimenziókban tudják kifejezni,
kétségtelen, hogy freskófestészet mellett, mindig lesz táblakép-festészet is.

FÖBSTNER DÉNES

Ügy látom, hogy a jövő művészete éppen olyan lesz, mint a jelené, vagy a volt
múlté. A jövő művészetét is a divatok fogják nagyrészt uralni, amit itt-ott csak egy-
egy zseniálisabb egyéniség bonthat meg. A régi művészetet eggyé kovácsolta valami-
lyen eszme, például a kereszténységet a hit. Ezért a régiek művészete egyetemes volt,
ami a jövőben elképzelhetetlen és szinte kizártnak látszik.

ISTOKOVICS KALMAN

Roppant nehéz helyzetben vagyok, mikor a művészet jövőjéről kell írnom. Nem
is kedvelem ezt a témát, hogy őszinte legyek, mert próféciáim nem szeretek. A kér-
dés pedig a prófécia határán mozog, tehát azért amit mondok, felelősséget nem vál-
lalok és kérem a nyájas utókort, hogy ne mosolyogjon le, ha jóslásom nem követkéz-'
nék be. Emlékezzünk csak vissza arra az időre, amikor a fotografálógépet feltalálták.
Akkor is nagy izgalommal érdeklődtek a legkiválóbb művészeknél és a legkitűnőbb
esztétikusoknál is1, hogy milyen befolyással lesz a gépi ábrázolás a festészetre és mi-
lyen ellentétes vélemények kerültek ki. Voltak, akik a festészet felett meghúzták a
lélekharangot, mondván: „minek ma már festeni s rajzolni, mikor azt a gép tökélete-
sen elvégzi az emberen, az emberi elme s kéz helyett?" És lám mennyire nem lett
igazuk, mert a művészetnek soha olyan fellendülése nem állt be, mint amilyent a
fotografálógép feltalálása előidézett. Hiszen mindig más az, amit a gép állít elő és
amit az emberi agy teremt. Ellenben a fotografálógép a szolgálatába lépett a festé-
szetnek, a képek reprodukálása által', azok terjesztésében és népszerűsítésével. Hány
kitűnő művet csak reprodukcióban ismerünk, amit éppen azért tudunk élvezni, mert
előállításuk fotografikus, tehát tárgyilagos és megbízható. De nem akarok elkalan-
dozni a tárgytól, mert a kérdés az: mi a festészet jövője? Pár sorban nehéz ezt elin-
tézni. Véleményem röviden összefoglalva a következő: a festőművészetnek mindig és
mindig tágabb tere nyílik. Tessék csak elképzelni a rádiót és azt, hogy majd a kép-
leadások is olyan tökéletesek lesznek, mint ma a hangleadás, és éppen úgy fogja a
rádió leközvetíteni a londoni és a párizsi stb. képkiállításokat, mint most a hangver-
senyeket. Ilyen módon ellátogathatunk otthonunkból ki sem mozdulva nagy mesterek
műtermeibe, láthatjuk őket munkaközben', élvezhetjük készülő műveiket Madagasz-
kárban úgy, mint Budapesten. Ez aztán bclát-hatatlan mértékben fogja népszerűsíteni
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á művészetet és lehetővé teszi a festőművészet alkotásainak minél szélesebb körben
való terjesztését. Azt hiszem elég, ha csak erre világítok rá az ankét keretében.

PÓLYA TIBOR

Stílusok születésénél az építészet lendül neki legelőbb, s ezt követi sorban a
szobrászat, majd a festészet. A mai általános forrongásból kicsillognak az új építészet
első formái, melyek a fénynek, levegőnek és általában a higiéniának jegyében szület-
tek. Fesl-ő létemre elsősorban a festészet jövője érdekel s miután a függvénye, kiegé-
szítője az építészetnek, a festészetet is a jövőben világosnak, derűsnek látom és éppen
higiéniai okokból valószínűnek tartom a falfestmény, a freskó újraszületését.

PÖLYA IVÁN

Nem tudhatjuk milyen lesz a jövő művészete, lesz-e egyáltalán művészet? Hiszen
manapság gyakran hallani, hogy a művészet felesleges. A ma sportkultusza, anyagi
bajok, politikai villongások elvonják a figyelmet a művészetről és annak művelőiről.
De a múló divat nem térítheti el az emberiség érdeklődését és rajongását a szép
iránt, ami a művészeti alkotások lényege. Ha visszatekintünk a múltba, nem tudjuk
megállapítani mi a szépség lényege, a közös szép a régi nagy mesterek alkotásaiban.
Az egyént felfogás áttörheti a törvényeket és korlátokat a jövőben is, ha egyébként
újszerűt, érdekeset és nagyszabásút ad. Hogy milyen lesz tehát a jövő művészete,
naturális vagy elvont, antik vagy modern', nem tudhatjuk, de jó művészetnek kell
lennie, hogy régi publikumát visszaszerezhesse.

RÉVÉSZ PÉTER PÁL

Bajos próféciát mondani, hogy a jövő művészete még szélsőségesebb irány felé
fog-e tendálni, vagy egy darabig a jelenlegi keresgélő, talán önmagát még meg uein
talált törekvések jegyében marad, vagy visszagravitál régebbi irányok felé. Szinyei
egy biliárdparti alkalmával egy hozzá intézett hasonló kérdésre így felelt: A művé-
szetnél is úgy van, mint a biliárdnál, az szabály, hogy egyik láb kell, hogy a földet
érje, különben nem érvényes a lökés. így a pikturában is kell, hogy a realitás talaja
legyen a bázis. Ezt a kitűnő mondást én is aláírom.

SZLANYI LAJOS

Kétségtelen, hogy a világválság nehéz helyzetet teremtett a művészet tovább gya-
korlási- és fejlődési lehetőségének. A válság itt is gátlóan akar ma»kolni a munkás-
kezekbe, amint azt a felvetett kérdés is igazolni látszik. Méltón félhetnénk egy vissza-
eséstől, ha a varázs, amely a művészetben lakozik döntően ellenállhatatlan erejű nem
volna. Nem elsőrangú életszükségletnek tartják, mégis megtaláljuk a koldus kuny-
hóban és a gazdag palotában egyaránt. Az emberi ügyesség hatása, amely az élet-
telen anyagból művészi ihletséggel és tudással új életet teremt - a mű életét -,
minden időkben csodálatra késztet emberi lelkeket, akik erre képtelenek, vagy éppen
azokat1, akik hasonló képességükkel önzetlenül még inkább méltányolni tudják a
bennük rejlő értékeket. E lelkesedni tudók táborának áldozatkészségi lehetősége és
a művész önzetlensége, fejlődni akarása lendíthetnek egyaránt magasabb nívó eléré-
séhez. Ennek a két tényezőnek egymással kiegyensúlyozottsága adja meg a talajt a
magasabb kvalitás elérhetésére, mely a műtörténelem eseményévé magasztosul egy-
egy művész életének kollektív alkotásával. Ez az a lehetőség, mellyel egy művész
jól-rosszul sáfárkodhat. A legmagasabb nívó elérésénél egy idealista nem ismer
akadályt, mentői nagyobb a gátlás, annál nagyobb legyen a nekifeszülés. Aki a mű-
vészetnek szenteli életét, annak ezzel számolnia kell. Ez így volt minden időben,
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valószínűleg így lesz ezután ís. A gyöngék, az önmagukat, avagy áz önmaguk érdek-
csoportját túlbecsülő egymásnak stréberkedők művészi élete, szappanbuborék, a tör-
ténelem eddigi nagy egyéniségeihez képest. Ez a művészi élet logikája és itt van
letéve a jövője: mentői több erősakaratú tehetség terem1, hogy egymást nemes ver-
senyre animálva értékes alkotásokra segítse, annál nívósabb a művészi kultúra.
Technikai eszközök fejlődése csak beláthatatlan hasznára lehetnek a művészet min-
den ágának előrelendüléséhez, de semmi esetre sem ártalmára. A társadalmi elto-
lódások legfeljebb témakörére lehetnek befolyással, de a mindenkori kvalitás becses-
ségét maradandóan meg nem szüntethetik.

UDVARY DEZSŐ

Mint ahogy a művészet mai válságát a gazdasági világkrizis okozta, ugyanúgy
a művészet jövőjét is ez határozza meg. Ha lesz pénzük azoknak, akik tudnak és
akarnak áldozni képekért, akkor lesz művészet. Hogy milyen művészet? Modern
vagy konzervatív, az nem fontos. Művészet lesz! Addig azonban küzdeni kell a
mával és harcolni kell a holnapért, mert a művész anyagi függetlenség hiányában
kénytelen elaprózni erejét és tehetségét, többet és gyorsabban kell dolgoznia, rosz-
szabb kvalitású képek kerülnek ki a kezéből és ez bizony a művészet rovására megy.
Lassanként elkövetkezik a háború utáni kaotikus idők reakciója: a lehiggadás az
egész vonalon, de ennek az áldatlan helyzetnek meg kell változnia1, hogy a komoly
művészet iránt érdeklődést lehessen kelteni.

VIDOVSZKY BÉLA

Az izmusok korán túl vagyunk. Megtörténik a lehiggadás és különféle irányok
eredményei után kialakult a neoklasszicizmus. A festőművészet jövőjét nem lehet
előre látni, hiszen beláthatatlan perspektívák vannak, annyi azonban bizonyos, hogy
jelenleg - a hullámtörvény alapján - egy felfelé ívelő hullám legelején vagyunk. A
képzőművészetekben az üj stílus mindig az építészetből indul ki és ma az építé-
szetben egészen új rendszerek és stílusok alakultak ki. Ezt - mint a múltban - elő-
reláthatóan követni fogja a művészet többi ága is, de a fejlődés útját ma még nem
lehet megállapítani.

ZADOR ISTVÁN

Hogy mi a művészet? - talán az, ami a hit kérdése. Egyik nélkül sem lehet
megélni.

A művészet mint a hit, múltja és jövője mindig marad az, ami volt.
Az egyiket jelképezi a pegazus, a másikat a kereszt.
A hit az élni, üdvözülni és boldogulniakarás tudatos és öntudatlan belső érzel-

mi és lelkivilágunk reménye, a mindenható és mindentudó mindenségben, - Isten
nevében.

A művészet a külső és belső érzelmi és lelkivilágunk részben tudatos és rész-
ben öntudatlan kifejezése, kielégülése írásban, zenében és festészetben stb. Szóval
mindenben, amiben több a magasztos érzelmi és eszmei alkotás minősége, azaz
lelkisége.

Kilengések többé-kevésbé minden korban voltak, de nem olyan nagy fokban,
mint a mai bizonytalan, rohanó világban vannak.

De reméljük lesznek még jobb és szebb idők is, adja Isten, hogy úgy legyen.
ZOMBORY LAJOS

* * *
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A festészet jövőjéről szóló ankét keretében megszólaltatott művészek nyilatko-
zatai egyedileg is jellemzők. S egy kivételével (Zombory Lajos állatfestő) mind elmé-
lyült, valós művészeti felfogást tanúsítanak.

A gazdasági válság nyomasztó súlya rányomja a bélyegét csaknem minden művész
nyilatkozatára. Amikor a mindennapi kenyér előteremtése probléma, érthető, hogy a
iestészct jövőjéről szóló nyilatkozatban a gazdasági kérdés is fontos helyet kap. Nem
télom a szolnoki művésztclep művészeinek nyilatkozatait egyenként elemezni (pedig
érdekes feladat!), hanem az összegezést tartom most inkább fontosnak, ami a művé-
szekre általánosan is vonatkoztatható.

A művészet fejlődésében csaknem mindannyian nagy szerepet tulajdonítanak az
építészetnek. Az új építészeti stílus, a vasbetonszerkezetek előtérbe nyomulása deter-
minálni fogja a festészet jövőjét is.

Az építészet fejlődését nyomon fogja követni a szobrászat fellendülése is. Nem-
csak a közterületre kerülhet több szobor, hanem a falak díszítésére is mind több szob-
rászati megoldás kínálkozik. A művészek úgy látják, hogy a falképek és a freskó
szerepe fokozódik. De a táblakép festészet szerepét és jövőjét illetőleg is csaknem
egyformán vélekednek. Szükség van és lesz rá. Ennek azonban előfeltétele - mint
Forstncr Dénes kifejti: „ . .. minél szélesebb rétegeket felvevőképessé tenni, s a mainál
jóval nagyobb tömegeknek művészet iránt való érdeklődését felkelteni."

A festők művészi ars poétikája realisztikus felfogású. Szlányi Lajos fejezi ki ezt
legtömörebben: „ . . . a piktúrában is kell, hogy a realitás talaja legyen a bázis." A
művészetet támogató mecénások szerepét a közületek veszik át. Több művész nyilat-
kozatában olvashatjuk azt is, hogy a plakát növekvő szerepét felismerték, pedig ma-
guk ezt a műfajt nem is művelték.

Külön érdemes szót ejteni Pólya Tibor jövőbe látó nyilatkozatáról. Amikor a
kepleadások tökéletesítéséről beszél, amely a kiállítások anyagát, a nagy művészek
műtermeit milliós tömegek számára teszi hozzáférhetővé, kiemeli a fotografáló gép
skcrcpct és jelentőségét a művészetek népszerűsítésében, a reprodukciók felhasználását
a művészeti ismeretek terjesztésében.

Véletlcn-e, hogy Pólya Tibor a fotografáló gép szerepét annyira aláhúzza? Aligha.
A bevezetőben röviden említettük az 1932. április 2-án, a szociofotó kiállítás előestéjén
elhangzott Kassák előadást. Abban ugyanis kiemelt súlyt kapott a fotografáló gép
szerepe. Ha Pólya Tibor nem is vett részt azon az előadáson, és „A mi életünkből"
címmel megrendezett szociofotó kiállítást a rendőri betiltás miatt - nem is láthatta,
az előadást meghallgató 100 fő nyomán városszerte elterjedhetett Kassák Lajos fő
mondanivalója a fotó növekvő jelentőségéről.

Végezetül megállapíthatjuk azt is, hogy a közreadott anyag nemcsak a szolnoki
művésztelep törtenete szempontjából jelentős, hanem megvilágítja a 30-as évek elejé-
nek néhány - országosan is fontos - problémáját.

KAPOSVÁRI GYULA
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