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A Szolnoki Galéria első kiállításának katalógusa.
A borító Benedek Jenő festőművész 1947-es szolnoki plakátjának felhasználásával

készült
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A Szolnoki Galéria megnyitása

Hazánk kulturális földrajzánalt nevezetességei között jelentős hely illeti meg
Szolnokot. A magyar művészet történetének egyik legeredményesebb műhelye
a Tiszaparti városban vert tanyát, százhúsz éve otthona a festőknek. Olyan ha-
gyomány kialakulásának és továbbélésének színtere, mely nemzedékről nemzedékre
mindig is kinevelte a maga nagyjait, s a kiemelkedő egyéniségek letelepítése mellett
erősítést biztosított a derékhadnak is. Pettenkofennek és osztrák barátainak a ki-
rándulásai több mint egy százada nem ok nélkül vezettek Szolnokra, s az se vélet-
len, hogy Munkácsy legjobb magyar tanítványai is itt az Alföldön találtak magukra.
Amikor hetven esztendeje sor került a művésztelep szervezett kialakítására, tulaj-
donképpen már egy bevált helyi gyakorlat kapott társadalmi támogatást, a festők
testközelből tanulmányozták a valóságot, a természet, a táj, a munka kapcsolatából
közvetlenül meríthettek ihletet, a vidéki élet exotikus vonásai helyett figyelmüket
a lényegesebb összefüggések felé fordíthatták, a nép gondjait, sorsának fordulatait
is megérthették, a szegények, a szenvedők iránti szolidaritásukat is kifejezhették.
Képeikből az is kiderült, hogy nem csak a dús erdők, a regényes bércek, a han-
gulatos vízesések minősülnek vonzó festői motívumnak, de a határtalan síkságok,
csendes vízpartok, magányos tanyák is.

A századfordulón, századunk elején neves mestereink egész sora dolgozott Szol-
nokon, tartozott valamiként a művésztelephez. Bihari Sándor, Deák Ebner Lajos,
Pataky László. Zemplényi Tivadar, Edvi Illés Aladár, Olgyay Ferenc, Fényes Adolf,
Perimutter Izsák, Szüle Péter neve korszakot jelöl, festészetünk múltjának igen ter-
mékeny és tanulságos periódusát jelenti, a szolnoki művészet viszonylag egységes
megjelenését jelzi, a műtörténelem egyik lezárt fejezetét jegyzi. A később követke-
zők, zömükben a két világháború közötti idő telepesei számos olyan problémát
hagylak örökül utókoruknak, melyek megoldása még most se egyértelmű, s éppen
ezért munkásságuk a maiak, kortársaink tevékenységét is érinti. Ahogy telnek-
múlnak az évek, egyre inkább nyilvánvaló lesz, hogy a felszabadulás utáni magyar
képzőművészet alakulásának megértéséhez nélkülözhetetlen az előzmények mind
alaposabb vizsgálata, a harminc-negyven esztendő előtt feltett szakmai kérdések
megválaszolása, így a Szolnoki Művésztelep akkori termésének lelkiismeretes ér-
tékelése.

Most, hogy Szolnok egy országos szerepre hivatott kulturális intézménnyel gaz-
dagszik, a város, a megye művészeti élete felett szemlét tartók nem mulaszthatják
el, hogy egy pillantást vessenek a közelmúltra. A Szolnoki Galéria első kiállítása
— miközben a jelen eredményeit összegezi — felidézi a közvetlen elődöket is.
Bár a retrospektív anyag sokszor vitára serkent, legtöbb vonásában a ma számára is
tartogat megfontolnivalót, arra utal, hogy számos olyan elem van a XX. század ko-
rábbi szakaszainak termésében, melynek haszna vagy káros volta, maradandósága
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vagy múlandósága még nem tisztázódott. Láttuk a közelmúltban, mennyi ellenté-
tes vélemény hangzott el Aba Novak Vilmos értékelése körül, a nézeteltérések
odáig fajultak, hogy a moderneskedök még adminisztratív intézkedéseket is meg-
engedtek maguknak. Borbereki Kováts Zoltán szobrászatának méltánylása is várat
még magára, pedig negyven év előtti fellépése — néhány kortársáéval együtt —
a falukutató irodaiam képzőművészeti megfelelőjének tekinthető. Szolnok akkori
vendégeinek legjobbjai mai festészetünk, szobrászatunk élén járnak, Vidovszky Béla,
Patzay Pál, Bernáth Aurél, Mattioni Eszter, Istókovits Kálmán, Kerényi Jenő,
stb. működésében figyelemreméltó művek emlékeztetnek a telepen folytatott mun-
kára. A felszabadulás után, 1947-ben megrendezett első szolnoki tárlat anyaga jól
mutatta, mennyi lehetséges ösztönzés, egészséges útmutatás található a korábbi kez-
deményezésekben. Az azóta eltelt negyed század részint igazolta is ezeket a kez-
deményezéseket, ugyanakkor némelyik vonatkozásuk á művészetpolitikai taktikázás
áldozatává vált. Az okos műpártolás, a műtörténelmi tárgyilagosság mai légköré-
rében a Szolnoki Galéria segítséget nyújthat ahhoz is, hogy a hagyományok józan
mérlegelése, az igazi értékek megbecsülése egyenletesebbé tegye szocialista képző-
művészetünk kibontakozását.

A közvetlen előzményekhez legszervesebben Chiovini Ferenc művészete kap-
csolódik. Az ő életműve se azért, mert már közel félévszázada él Szolnokon, együtt
dolgozott Jászszentandráson Aba Novákkal, jóízű történeteket tud Fényes Adolfról,
a Pólya-fivérekről, hanem azért, mert tevékenysége eleven része az alföldi piktu-
rának, része a magyar festészet ama ágának, melyet Koszta József, Tornyai János,
Ttudnay Gyula, Endre Béla, Holló László nevével lehet meghatározni, s amelynek
kivirágzásával Chiovini Ferenc tradicionálisan, de egyéni teljesítményeinek jogán
is sajátos szerepet töltött be. Az ő festőisége szelídebb, árnyalatosabb mint az, amit
pikturánk alföldiességében a műbarátok számontartanak, motívumai között vi-
szont sok olyan van, mely — ha kevésbé indulatos megfogalmazásban is — de
megfelel e különös festőcsoport, a Tisza táján dolgozók tárgykörének, művészi érve-
lésének.

A középnemzedékből Baranya Sándor talán közelebb áll az iskolateremtő nagy
elődökhöz, legalábbis ami temperamentumos kifakadásait, vérmes színeit illeti.
Festményei szenvedélyesek, lendületesek, erőteljes kompozíciókba sűrítik a látvány
elemeit, a képzelet játékait, arról bizonykodnak, hogy a művészi expresszivitás nap-
jainkban is időszerű, nem lehet elég nyomatékosan hangsúlyozni, milyen sokat te-
het a festő az igazság felismeréséért, az emberi öntudat pallérozásáért, az érzelmek
őszinteségének kinyilvánításáért. Berényi Ferenc látszólag higgadtabban, nyugod-
tabban szól a világ váltotósairól, a festő hivatásáról, mert mértaniasan felépített
képei a szerkesztés gondjairól árulkodnak, a megjelenítés törvényszerűségeit pél-
dázzák, ám az érzésekről, a hangulatokról, a sorskérdéseikről igencsak hevesen ta-
núskodnak. Berényi Ferenc szűkszavúsága már-már az indulatszavak hőfokát veszi
fel. Palicz József is megpróbálja fegyelmezni a festői kifejezés szélsőségeit, a klasz-
szikusok harmóniáiba menekül korunk riadalmai elől, de hát senki nem léphet ki
önmagából, a művésznek is szembe kell néznie az élet megpróbáltatásaival, az ér-
zelmek olykor érthetetlen helycseréjével. Fazekas Magdolna és Meggyes László,
ez. a szívós komolysággal munkálkodó festőházaspár, rendkívül érzékenyein, de
megható megértéssel nézi embertársai lelkének változásait, kedélyhullámzásait, s
intuitív készséggel rögzíti a jellem konfliktusait, a társas együttélés nehézségeit.
Gácsi Mihály humorral tompítja a létezés tragikus fordulatait, szarkasztikus mo-
solyából az ítélet szigorúsága se hiányzik. Még Bokros László derűs színvilága se
tudja elfeledtetni, hogy a szolnoki telep mai lakói milyen odaadással vállalják
a társadalmi hivatásukkal járó terheket, híven teljesítik a tehetségükkel magukra
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vett szolgálatot, érzik a felelősséget, mellyel a művész a szépség után áhítozó, vi-
gaszt és bizonyosságot váró közösségnek tartozik, s amellyel az elme és szív dol-
gaiban tájékoztatni igyekszik környezetét.

A tizenöt esztendeje együttműködő kollektívát a közslmúltban súlyos veszteség
érte Mészáros Lajos elhunytával. A fiatalon eltávozott festő művészete jól illett
ebbe az együttesbe, nemes hangvételű tájképei, artisztikusan megoldott munkaáb-
rázolásai mindig is megérdemelt sikert arattak.

A Szolnoki Művésztelepen három szobrász is dolgozik. Régebben csak a ven-
dégek foglalkoztak plasztikával, most a törzstagok között számbelileg is tekintélyes
pozíciót tölt be a szobrászcsoport. Nagy István, Simon Ferenc, Szabó László az ered-
ményeivel is öregbíti a telep jó hírnevét, elmondható, hogy mindhárman azok közé
tartoznak, akik országos viszonylatban is a legmagasabb színvonalon képviselik
a képzőművészetnek ezt az ágazatát. S mindenek előtt azért, mert mesterségüket
sokoldalúan művelik, műfaj, anyagszerűség tekintetében igen változatos az, amit
csinálnak, kísérletező kedvük fáradhatatlan. Kisplasztika, érem, épületszobor, em-
lékmű, kertfigura egyaránt készül a műtermükben, faragás, öntés, cizellálás terén
is felkészülten végzik feladataikat.

Igaz, a Szolnoki Galéria nemcsak a Művésztelep fórumaként nyílik meg. De az,
hogy Szolnok a szocialista Magyarország egyik számottevő képzőművészeti központ-
iává fejlődött, nem választható el a telep művészettörténeti jelentőségétől. A Szol-
r.oki Galéria akkor fog jó munkát végezni, ha kiemelkedik a helyi keretek közül
és az egész ország mübarátainak érdeklődésére számító programot ad.

Pogány ö. Gábor
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