
,4 Szolnoki Művésztelep 10 éve" című tárlat
megnyitója a Magyar JNemzeti Galériában

Tisztelt Jelenlevők!

Hadd legyen az első megfogalmazott gondolat a megnyitás perceiben annak
kifejezője, hogy a kiállító művészekkel együtt őszintén örülünk e kiállítás megren-
dezésével adott lehetőségnek. Csaknem 40 éves szünet után jelentkezik most újra a
Szolnok megyében dolgozó, alkotó képzőművészek kollektívája együtt Budapesten, s
közönsége iránti tisztelettel tárja a Nemzeti Galéria látogatói elé az utóbbi tíz esz-
tendő művészi termésének legjavát.

S ez a tíz esztendő gazdag termést érlelt, bizonyítva, hogy a szocializmust építő
társadalom minden korábbinál szélesebben szabadítja fel, bontakoztatja ki az alkotó-
kedvet, a tehetseget. Meggyőződésünk, hogy ez a korszak különös jelentőséggel bír
a Szolnoki Művészrelep történetében is, és köszönetet mondunk a Nemzeti Galériá-
nak, hogy módot adott e kiállítás megrendezésére, s odaadó gondossággal munkál-
kodott ennek sikerén.

Szolnok múltja a magyar képzőművészetben jelentős és gazdag. Mi magunké-
nak is valljuk mindazt, ami szolnoki festészetben a haladás jegyében és érdekében
fogant. S van mit magunkénak vallanunk, hiszen több mint egy évszázadnyi idő
adott lehetőségei- a válogatásra. A magyar képzőművészet olyan alakjai kapcsolódtak
jelentős szálakkal Szolnokhoz, mint Fényes Adolf, Bihari Sándor, Deák Ébner Lajos,
Ülgyay Ferenc, Pólya Tibor, Aba-Novák Vilmos és mások.

Nagyrabecsüléssel és tisztelettel emlékezünk az elődökre. De odaadó figyelem-
mel kísérjük a ma nálunk dolgozók fejlődését, alkotó munkáját.

Azok közé a területek közé tartozunk, ahol a vezetésnek megkülönböztetett figye-
lemmel kell a képzőművészet felé fordulnia. Erre köteleznek bennünket Szolnok kép-
zőművészeti hagyományai, s olyan irányú felelősségünk!, hogy a jelentős hagyományok
folytonosságának lehető legjobb feltételeit biztosítsuk.

Köt-elez bennünket a szocialista kultúra kiterjesztésének feladata, hiszen a mi
helyi kulturális életünkben a képzőművészet jelentősége - arányainál fogva - kiemel-
kedő. Mivel hisszük, hogy Szolnok az egész magyar képzőművészet helyzetét, fejlődé-
sét* tekintve sem közömbös helyet foglal cl, ez a tény tovább erősítette és erősíti fele-
lősségtudatunkat1.

Mindezek következtében magunkénak valljuk nemcsak a művésztelep múltját,
hanem jelenét is, jelenében pedig a nálunk élő és alkotó művészeket. Az eddigiekben
is igyekeztünk, a továbbiakban is igyekezni fogunk mindig jobb feltételeket biztosí-
tani alkotó tevékenységük fejlődéséhez. Ezek között a feltételek között ott szerepel
a közvetlen társadalmi környezet élénk érdeklődése, figyelme - elismerése és kritikája.

Elhangzott a Magyar Nemzeti Galériában 1966. október l-én, az Országos Múzeumi Hónap
megnyitásán^
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Ügy gondolom, ebben a vonatkozásban nincs túl sok ok panaszra képzőművé-
ízeink részéről. Rendszeresen megrendezett kiállításaikat nagy érdeklődés kíséri, s
ebben az érdeklődésben mindig benne van a vezetés közvetlen figyelme is. Nyugodtan
mondhatjuk!, hogy a Szolnoki Müvésztelep fennállása óta ilyen széleskörű érdeklődés
soha nem kísérte a művészek munkáját. Egyik bizonyítéka ennek az is, hogy köz-
véleményünk érdeklődése ide, erre a mai alkalomra is elkísérte a szolnoki festőket és
szobrászokat.

A művészi értékelés nem az én feladatom. Azt azonban e megnyitó keretén belül
is meg kell jegyeznem, hogy az itt kiállítók munkássága szorosan, sok szállal fűződik
a mai valósághoz, ök is magukénak vallják az alföldi tájat, a megyében dolgozó,
alkotó, szocialista jövőjét építő embert.

Művészi hivatástudattal ragadják meg az építőmunka örömét, s ha úgy adódik,
a nehéz helyzetben tett hatalmas erőfeszítéseket is.

Ez az együttélés, örömünkben, gondjainkban való osztozkodás, a tenniakarás a
művészet eszközeivel: ez az, amit különösen nagyra értékelünk, amit továbbra is elő-
segítünk kibontakozni.

Kultúránknak, helyi kulturális életünknek jelentős részét és értékét alkotja mind-
az, melyet a kiállítók itt a látogató elé tárnak. Ezzel a kiállítással új közönség elé
lép most kollektíven a szolnoki művészek gárdája. Ismerjük, hogy ez a lehetőség a
főváros hozzáértő közönsége előtti együttes bemutatkozásra, milyen mértékben fokozta
fel felelősségünket. Számítunk arra, hogy ez a kollektív bemutatkozás megfelelő visz-
hangra talál a művészeti közvélemény körében is.

Sajátos jelentkezés ez a kiállítás, mintegy jelzése is annak, hogy Szolnok él, alkot,
továbbra is jelentős és szerves része kíván lenni a magyar képzőművészetnek.

Mi úgy kísértük útjára e kiállítást, mint megtisztelő kötelességünket. Várjuk, hogy
a kiállítás kritikai visszhangja elősegíti a szolnoki képzőművészet fejlődését. Szeret-
ném remélni, hogy ez az esemény nem jelentéktelen epizódként szerepel az ország
képzőművészeti életében. Szeretném hinni, hogy hozzájárul kultúránk gazdagításához.

E kiállítás ezen túlmenően kifejezi azt az erőteljesebb, szervesebb bekapcsolódni
akarást, melynek vágya elevenen él az itt levő képzőművészekben. Szeretnének szeré-
nyen hozzájárulni a magyar képzőművészethez és szeretnének nagyon sokat kapni a
kritikán és közvéleményen keresztül ahhoz, hogy tehetségükkel még eredményesebben
szolgálhassák egész népünket.

Engedjék meg, hogy megköszönjem - a kiállító művészek nevében is - megtisz-
telő érdeklődésüket.

A kiállítást megnyitom.
FODOR MIHÁLY
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