
A szolnoki művésztelep kamarakiállításán

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt ünnépelj'em az ötletet, amelynek eredmé-
nyeként itt ma a nagyszerű ívben fejlődő Szolnok bemutatkozik. Ha szabad szub-
jeiktíve is örülnöm, hadd mondjam el, hogy alföldi születésemnél fogva is, tanult
mesterségem kapcsán is Szolnok, illetve a művésztelep jó harminc esztendős tartós-
sággal él szívemben. Gondolják meg, hogy egy volt Fényes tanítvány és egy volt
Aba-Novák növendék milyen erős szálakkal fűződik a városhoz, a telephez és mű-
vészetéhez.

Az évek múltával felnőtt az új szolnoki nemzedék, amely egy szeniornak,
Chiovini Ferencnek hídfőállásából építette a nagy hagyományra a maga újhangú,
szocialista művészetét. Ezt a meghatározást, szocialista az utóbbi években elég lazán,
pontatlanul is használták, de ha szabad, elmondanám, mivel érdemli ki a szolnoki
művészet e megtisztelő jelzőt. A lokálpatriotizmus lehet pozitív és negatív töltésű,
ám önmagában nem elég. De azzá lesz, ha, mint az itt szereplő művészek, műveikben
a maguk földjét, s a rajta élő népet tradíciójának és jelenének ábrázolásával törté-
nelmi faktorrá emelik. Szenvedésteli múltjának és dolgos, a szó minden értelmében
építő jelenének tolmácsolásával a jövőt is ígéri. Ez a tartalma művészetüknek.
Formájáról csak annyit, hogy ez a piktúra és ez a szobrászat olyan sajátságos, ami
c"ak ott és csakis ott jöhetett létre. Benne foglaltatik a festő egyéni alkata, tehetsége
és temperamentuma akár lángoló szikiekkel, akár szordinós szürkékkel, vagy vissza-
fogott, intellektuálisan partok közé fogott színekkel és szerkezetekkel komponál.
A szobrászok a maguk teljesen lehatárolható formanyelvén, a legkülönbözőbb anya-
gokban az egyszeriből az általános felé mutatnak.

A szolnoki táj semmihez sem hasonlítható megjelenése, hangulata a festmények
többségének témája, de megfestésében az az intenzitás érvényesül, amelyet csak a
benne-vele élő művész képes kifejezni.

A művészetben nincs kozmopolitizmus, elkülönítő és egyben összefűző sajátos-
ságát éppen az a föld', az a környezet adja, amelyben létrejött. Internacionalizmus
azonban van, de az kevésbé a formajegyekben, mint a tartalomban mutatkozik. A
szocialista országok művészei ábrázoló és közlő szándékkal emberközpontú művészetet
művelnek. A szolnoki művészek ebbe a kategóriába tartoznak, mert a szocialista
haza egy csücskének, az újjászületett és nagyratörő városnak szépségét, alkotásainak
és mindennapi embereinek nagyságát éneklik. Ez a művészet a világ minden pontján
kivívhatja a megbecsülést, mert jellemző korára, mert érett és mert hibátlanul tol-
mácsolja világát.

Fogadják szívesen e kiállítást, mint a bemutatkozás lényeges részét, mint a
város vezetőinek és jól istápolt művészeinek szép szavakkal beírt névjegyét.*

* Elhangzott 1968. október 15-én a Kossuth Klubban, a Szolnoki Művésztelep kamarakiállltá-
sának megnyitásán. A bemutatott anyag a szolnoki Téli Tárlaton a Damjanich Múzeum kiállí-
tásán is szerepelt, tgy a megnyitó szövegét a Téli Tárlat értékelésének is tekintjük. (Szerk.)
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