
DOKUMENTUM
„Kötelességünk, hogy újjáépítsük"
A Szolnoki Művésztelep 1945 utáni évei

1977-ben Szolnok a művésztelep háromnegyed évszázados jubileumát ünnepli.
A Szolnoki Galéria termeiben — a művésztelep előtörténetét bemutató, Petten-
kofentől — Fényes Adolfig c. nagy sikerű tárlat folytatásaként — nyílik meg a
Szolnoki Művésztelep jubiláris kiállítása, amely az 1902—1977. között itt dolgozó
festők, szobrászok legjobb alkotásaiból készül.

írásunkkal az évfordulóhoz kívánunk csatlakozni, és a művésztelep esemé-
nyekben, megpróbáltatásokban egyaránt gazdag történetéből az 1945 utáni első
évekbe nyújtunk bepillantást. A csaknem emberöltőnyi idő, a történelmi távlat
indokolja, hogy képeket, dokumentumokat villantsunk föl az újjáépítés hősi
korszakából, mert ez az időszak az idősebbeknek szívdobogtató emlék és tanul-
ság, a fiatalságnak történelem.

Dr. Elek István, lelkes műbarát, évtizedeken keresztül a művészek baráti
körébe tartozó orvos 1945. októberében „Felhívás a magyar képzőművészet
barátaihoz" című írásában olvashatjuk:"

„ . . . könnyes lett a szemem, mert a telepen mindenütt pusztulást, romokat
látok. A pusztítás végzete nem kímélte sem Szolnokot, sem a Szolnoki Művész-
telepet . . . Ne hagyjátok a háború folytán megsérült és elalélt Szolnoki Mű-
vésztelepet!

Ez nobile officium (megtisztelő kötelesség) — mondották még tegnap, —
a demokrácia kötelez, — mondjuk ma ...

Az újjászületett, demokratikus Magyarországnak nem lehet közömbös, hogy
mi lesz a Szolnoki Művészteleppel! Kötelességünk, hogy újjáépítsük a magyar
képzőművészetnek ezt a fellegvárát, hogy ismét alkothassanak itt művészeink,
és alkotásaikkal hirdessék a világ minden részében a még romok közt élő, de
dolgozó, jobb jövőben bizakodó, megújult Magyarország művészetét."

A Szolnoki Művésztelep is osztozott a fontos közlekedési csomópontban lévő
város sorsában. Ahogy a háború pusztításainak esett áldozatul a vasút, a pálya-
udvar és környéke, Szolnok minden hídja, a Tisza-híd közelében lévő művész-
telep is súlyos károkat szenvedett 1944. nyarán az angolszász bombázásoktól,
de a művésztelep árnyas fái alatt a német páncélosok ásták be magukat, föl-
dúlva a parkot, kerítést, épületeket, csatatérré változtatva a környéket.

A történelme során legnagyobb pusztulást megélt városban az 1944. novem-
ber 4-i felszabadulás után megindult az élet, az újjáépítés. S hogy ennek meny-
nyire szerves része volt a művésztelep is, bizonyítják az alábbi dokumentumok.

1945. január 25-én Szolnok város Ideiglenes Képviselőtestületének alakuló
közgyűlésére a művésztelep részéről Baranyó Sándor festőművész kapott meg-
hívást, hogy ott a demokratikus kibontakozás, az újjáépítés feladatairól tár-
gyaljanak.

Benedek Jenő festőművész 1945. február—március hónapjaiban készítette
el Szolnok város részére a közmunkaváltság lerovásának nyilvántartásához
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szükséges bélyegek linómetszeteit, melyeknek mindegyike az újjáépítés hősét,
a munkást ábrázolja erőteljes, expresszív megfogalmazásban.

1946. szeptember 10-én újjáéledt a Szolnoki Művészeti Egyesület, amely
a művésztelep alakulásától — a művésztelepi törzstagok erőteljes bekapcsolásá-
val — irányította a telep életét. Az eredeti célkitűzések megvalósításához a
demokrácia még nagyobb lehetőséget biztosít. Szükségesnek látszik tehát ezek-
nek idézése:

„Az egyesület célja: Általában a képzőművészeteknek és művészeti iparnak
felkarolásával a közízlést fejleszteni s a nemzeti közműveltségbe a műérzéket
és műízlést bevinni.

Különösen célja közé tartozik:
a) művészeinknek a magyar Alföld természetvilágához és népéhez váló

vonzása,
b) Szolnok városában műtermek építése, fenntartása és művészek hasz-

nálatába való átengedése,
c) a művészet megismerésének és szeretetének kultusza,
d) Szolnokon egy képzőművészeti múzeum létesítésének előmozdítása.
A Tiszavidék 1946. szeptember 15-i számában részletezi a művészeti egye-

sület megalakulását, és dr. Kovács Kálmán főispán, Zsemlye Ferenc polgár-
mester és Vidor Győző nemzetgyűlési képviselő kezdeményezésére a művész-
telep újjáépítéséhez terveket készítenek, és a szükséges költségek biztosításához
az állami támogatáson kívül a művészeti egyesület tagtoborzási akcióját is meg-
indítják.

Szívélyes hangvételű felhívás és többszáz gyűjtőív jut el a megyében és az
országban a Szolnoki Művésztelep barátaihoz. A városokhoz, községekhez, in-
tézményekhez dr. Kovács Kálmán főispán, az Előkészítő Bizottság elnöke, az
alábbi levél kíséretében küldi szét a Szolnoki Művészeti Egyesület felhívását
1946. szeptember 19-én:

„Nagyműltú Művésztélepünket, európai képzőművészetünk legjelentősebb
művészotthonát a háború elpusztította. A magyar kultúra megbecsülése és sze-
retete ösztönöz bennünket arra, hogy a telepet a romokból újjáépítsük, s ezért
újból életrehívtuk a telepet fönntartó Szolnoki Művészeti Egyesületet.

Az egyesületnek demokráciánk szellemében széles népi alapra kell felépül-
nie. Arra kérem, a mellékelt gyűjtőív felhasználásával szíveskedjék tagul meg-
nyerni minél több, áldozatkész és kultúrát szerető embert."

A közölt 201. számú gyűjtőív mutatja, hogy a Fészek Klub és Ráth-Végh
István is belépett az alapító tagok sorába. Szolnok város pedig a 16.751/1946.
évi határozatában jelentette a főispánnak: „Szolnok város közönsége nevében
a Szolnoki Művészeti Egyesülettől 5 db, egyenként 100 Ft értékű alapítótagságot
jegyzett". _^

A szolnoki tanuló ifjúság segített a művésztelep parkjának rendezésében,
de az újjáépítés nagyobb összefogást igényelt. „A művésztelep épületének rend-
behozására mozgalom indult. A rádióban és a sajtóban sürgették a telep helyre-
állítását azok, akik felismerték a magyar kultúra megmentésének szükséges-
ségét, — írta 1946-ban a Tiszavidék „A Szolnoki Művésztelep jövője" c. cik-
kében Chiovini Ferenc festőművész. — „A mozgalom megindulásakor a Tisza-
vidék felszólítására kijelentettem, hogy biztosítottnak látom a művészi élet
megindulását, és helyes irányba való fejlődését, ha a telep lakható állapotba
kerül... A művésztelep lényegét ugyan nem a falak adják, meg a romantikus
kert, hanem az azokban dolgozó művészek szellemi ereje...
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Biztató jel a művésztelep jövőjére az a lelkes készség, amivel a város és
megye társadalma, vezetőségével az élen, a telep újjáépítését szorgalmazza, de
szükség van állami támogatásra is .. . Csak két épület rendbehozásáról van sző
a sok között, és a művészek megint megmutatják, hogy érdemes volt helyre-
állítani a Szolnoki Művésztelepet." 1947-ben meggyorsultak az események, ké-
szülnek a felújítási tervek. Társadalmi munkában is segítséget adnak az üze-
mek. A Szabad Nép 1947. április 20-i —i Szolnok város újjáépítésével foglalkozó
— számában „Fel kell építeni a Szolnoki Művésztelepet!" c. cikket Baranyó
Sándor festőművész írta: „A művésztelep jelene annál szomorúbb. Szétdúlt
házak, romok között virul a zöld gyep, a műtermeknek csak a helye van meg,
vagy a falai, szeretnők azt hinni, hogy a művésztelep jövője mégis szép lesz,
szebb a múltjánál. Erre vannak biztató jelek is. A Kommunista Párt kezdemé-
nyezésére egy Intéző Bizottság alakult, amelynek feladata előkészíteni a telep
újjáépítését. A Művészeti Egyesület föltámadt, és taggyűjtő akciója során 300-an
vállaltak tagságot, nyújtottak kisebb-nagyobb segítséget. Végső fokon azonban
a telep újjáépítésének költségét — közel 200 ezer forintról van szó — csak
a Közoktatásügyi Minisztérium segítségével lehet előteremteni."

Ugyanezen a napon juttatta el a Szolnoki Művészeti Egyesület a 7/1947. sz.
kérelmet Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak, mint a
Szolnoki Művészeti Egyesület elnökének:

Zádor István festőművész törzstaggal és dr. Elek István üv. igazgatóval
lefolytatott megbeszélés értelmében van szerencsénk az újjáépítés terveit a kö-
vetkezőkben tudatni:

Mindenekelőtt a szellemi élet helyreállítása végett lehetővé kell tennünk,
hogy a művészek lejöhessenek Szolnokra és itt ideiglenes helyiségekben, magán-
lakásokban élhessenek, míg a telepi műtermek helyreállítása megtörténik. E
célból a Művésztelep közelében lévő területen a bérbevehető — albérletre gon-
dolunk — szobákat mind sorbavesszük és kikeressük az erre alkalmasakat, és
annak megtekintésére fölkérjük a törzstagokat... agitációt fejtünk ki, hogy
egyes családok vendégül hívjanak meg egyes törzstagokat...

Kutatást indítunk az iránt, hogy a nagyértékű képtárunknak minél több
darabját megtaláljuk és visszaszerezzük.

Igyekezni fogunk, hogy a Szolnokon dolgozott művészek műveiből szerez-
zünk annyit, és oly kvalitású képeket és szobrokat, melyek alkalmas módon
elhelyezve mutatni fogják a szolnoki művészek munkásságát, és reprezentálni,
bizonyítani fogják, hogy Szolnok mily nagy jelentőségű a magyar képzőművé-
szetben immár egy század óta.

Ennek kiegészítéséül össze fogjuk gyűjteni mindazokat a könyveket, folyó-
iratokat, újságcikkeket, prospektusokat, amelyek a szolnoki képzőművészettel
foglalkoznak.

Ezek az irányelvek, amelyeket magunk elé tűztünk, és igen örülnénk, ha
azok megnyernék Elnök úr tetszését..."

Az Ortutay Gyulához intézett fölterjesztések eredményesek voltak, mert
az 1947. június 26-án kelt leirat igazolja, a Művészeti Egyesület vezetőségéhez
írt 64.415/1947. a telep helyreállítására 80 000,— forint kiutalásáról küldött
értesítést, s mint írja: „Ez az összeg elegendő a fedélszék és héjazat helyreállí-
tása útján az állagvédelem biztosítására. A helyreállítási munkálatok megkez-
désének tehát nincsen akadálya.

Közben 1947. május 15—24. között a „Szolnoki Kultúrnapok" keretében
„Szolnok a magyar képzőművészetben" gyűjteményes kiállítás nyílt a Szol-
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noki Művészeti Egyesület rendezésében, amelyet Zádor István festőművész
és dr. Elek István üv. igazgató rendezett a vármegyeháza közgyűlési termében.
Elek István nyolcoldalas, szerény kiállítású, de szakmailag igényes katalógusából
megtudhatjuk, hogy a 37 kiállítóművész között teljes számmal részt vettek
a művésztelep törzstagjai és az összes vendégtag is.

A tárlat sikeres megrendezéséhez sok segítséget nyújtott a Szépművészeti
Múzeum és a Fővárosi Képtár is muzeális értékű festmények és szobrok köl-
csönzésével. Az ünnepélyes megnyitásról a Tiszavidék 1947. május 18-i száma
részletes beszámolót közöl:

„Nagyszámú közönség előtt nyitotta meg a képzőművészeti kiállítást Bóka
László kultusz-államtitkár. A művésztelep törzstagjai közül megjelent Zádor
István, Gáborjáni Szabó Kálmán és Chiovini Ferenc. A tárlat jelentős vissza-
pillantásra ad módot a szolnoki festészet múltját illetően. Pettenkofentől kezdve
muzeális értékű képek mutatják be az itt járt művészeket. így a tárlat képet ad
a magyar festőművészet elmúlt száz esztendejéről is. Különösen értékes anyaggal
szerepel a tragikusan elhunyt Fényes Adolf... Biztató és örvendetes jelenség,
hogy az első két napon tíz képet vásároltak."

A jelentkező új mecénások között Szolnok város és megye, a Szolnoki
Cukorgyár szerepel nagyobb vételekkel, de magános vásárlók is jelentkeztek,
mint arról a Szolnoki Művészeti Egyesületnek — a Szolnok megyei Levéltárban
található — iratai beszámolnak.

A Szolnoki Művészeti Egyesület 1947. június 22-én tartott igazgatósági
ülésén jelen voltak: „Zsemlye Ferenc, Hegedűs Lajos alelnökök, dr. Elek István
üv. igazgató, Hauk Antal pénztárnok, dr. Szana Antalné, az egyesület titkára,
mint jkv. vezető, Szlányi Lajos, Vidovszky Béla, Zádor István, Chiovini Ferenc,
Korda Béla, Benedek Jenő festőművészek, igazgatóság tagjai.

Zsemlye Ferenc megnyitja az ülést, és felkéri dr. Elek Istvánt, hogy az
egyesület eddigi működéséről beszámolóját tegye meg. Dr. Elek István ismerteti,
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hogy a kultuszminisztériumból 80 000,— az újjáépítési minisztériumból 50 000,—
forintot adnak a Művésztelep újjáépítésére, de tekintve, hogy ez a pénz még
nincs utalványozva, az építkezéshez nem tudnak hozzáfogni, az első és legfon-
tosabb teendő tehát ezeknek az összegeknek a kézhezvételét kiforszírozni. Szük-
ségesnek látná, hogy a Szolnokon dolgozni szándékozó művészek még a telep
újjáépítése előtt lejönnének dolgozni, mert ez nyomós érvnek használható föl,
az építkezés sürgetésénél.

A művészek elhelyezését magánlakásokban, mint albérlőket gondolja és
javasolja, azonkívül Szlányi Lajos kapott személy szerint is meghívást. Zádor
István és Vidovszky Béla ígéretet tettek, hogy lejönnek a nyár folyamán. Pol-
gármester, az egyesület alelnöke kedvezményes árszabást ígért a Tisza Szál-
lónál ...

Zsemlye Ferenc felszólítja a jelenlévőket, hogy egy háromtagú bizottságot
válasszanak a telep újjáépítési munkáinak az ellenőrzésére és vezetésére. A bi-
zottság tagjaiul megválasztották dr. Elek Istvánt, Hegedűs Lajost és Chiovini
Ferencet..."

Folynak az apróbb állagvédelmi munkák, de a műtermek újjáépítéséhez
nagyobb összefogás szükséges. Darvas József újjáépítési miniszter amikor Szol-
nokon a tüdőkórházat felavatta „ . . . Szolnok kulturális életének egykori büsz-
keségét, a háborús viszontagságokban majdnem teljesen elpusztult művésztele-
pet látogatta meg —\írja a Tiszavidék 1947. december 25-i száma —. A minisztert
Chiovini Ferenc festőművész, a telep törzstagja kalauzolta, akinek a szemle
után Darvas miniszter oly mértékű támogatást helyezett kilátásba, amely lehe-
tővé teszi, hogy a telep egykori fényét visszanyerje. Egyelőre ígéretet tett 3
műterem és lakás újjáépítési költségfedezet biztosítására. Az építkezést már
január havában megkezdik."

A Művészeti Egyesület dokumentumai arra is rávilágítanak, hogy a művész-
telep Budapesten élő törzstagjai mennyire figyelemmel kísérik a Szolnoki Mű-
vésztelep helyreállítását és a Szolnoki Művészeti Egyesület életét. 1948. január
2-án a Szolnoki Művésztelep Budapesten élő törzstagjai (Szlányi Lajos, Zádor
István, Gáborjáni Szabó Kálmán. Borbereki Kovács Zoltán. H. Mattioni Eszter,
Vidovszky Béla, Bernáth Aurél és Basilides Barna) arra kérik „az Igazgatóságot,
hogy legközelebbi igazgatósági, illetve törzstag ülését Budapesten tartsa meg,
hogy azon valamennyien megjelenhessünk, és az elkészülő műtermek kihasz-
nálása felett dönthessünk."

A Szolnoki Művészeti Egyesület építőbizottsága által tartott rendkívüli
ülésen 1948. augusztus 6-án úgy határoztak Zsemlye Ferenc alelnök előterjesz-
tésére, hogy mivel megtörtént a művésztelep négy műtermének helyreállítása,
és mivel a műtermek és a művésztelepen tárolt építőanyagok biztonságos őr-
zéséről máskép gondoskodni nem tudnak, „a legközelebbi igazgatósági ülés
összehívásig az építőbizottság úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok jóvá-
hagyásától függően, az elkészült műtermeket ideiglenesen használatba adják
olyan művészeknek, akik a telep őrzésére is vállalkoznak... Dr. Szana Antálné
ismerteti a beérkezett kérelmeket, melyekre vonatkozólag a bizottság tagjai
úgy határoztak, hogy az egyik lakással bíró műtermet az egyesület Szolnokon
lakó törzstagjának, Chiovini Ferencnek adja ki ideiglenesen (jobb saroklakás),
a másik lakással bírót pedig Benedek Jenő festőművész-rajztanár részére adja
ki ideiglenesen bérbe, a harmadik műtermet ugyancsak ideiglenesen Patay Mi-
hály rendelkezésére bocsátja, mivel a tehetséges művész körülményei indokolják
legjobban igényét, aki hadifogságból való hazatérte óta, hosszú betegségéből
felgyógyulva, most tudna munkához kezdeni, míg a negyedik műterem azoknak
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Patay Mihály: Üjjáépül a művésztelep
(1948. diópác)

IRTA SZÉP ERNŐ
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kor még annyi \ rom agau Szolnokon. £l mlly«n maghito,
amit még hallottam Zádor Fiúitól: a izolnokl munkatok
nam fogadnak al pénzt a Uradiiglikért, tlutalatbol, naratat-
»M gyogyltfak may az ftuzarombou mflvétztalapot.

U|nálh«tj« ikl ham litta a gyönyört parkot a Tina .
parttin. Nk ét atyátok közt i falgyflrt ln,u||il plngalo mítt- \
titkát; aki nam éWazkatta annak a aéiHnak a uaratattat
éi (okaaVral toll éiatat,

Vagy harminc MZtanda|a taramtatték mag a.mflvést-
talapat Szolnokon ultnyi Li(oi mag Fanyn Adolf, a izolnokl
té| két hOiégat régi piktora Laédaagattak agy kM oapal
'huh a maguk rastotinaiigtbol, a SilnyabUk kazOI. a két
Póírat, Tibort mag Ivint, Zador btrant. Hárman Upotot,
VMonzky Miit, torfcaraky ZolUnt. AbaNovik Vllrt.

Mkaoda kadvai napokat, attékat toltótttm ott nyaranta,
mikor mag-magizoktam a nlig aW, mt|am «W > uolnokl
talap tzalld vadambaral kitté.

t i m«t tlz <va, tlzanot éra mllyan miinap délig tartó
f yonyortf művészbálok ragyogtak, zangtak abban a lampioftoa
parkban, némalylk •zombat é|>zakin ; azron randultak I*
Pattról It a kadvall piktorok hlval, élvaznl azakat a páratlu
vldim mulauigoklt. (nakattk, tnaknník. kabaré-komédtá-
•ok vandéguarapaltak a uolnokl mOvénbilokon, a|éndékba,
•Mg honorirlum volt naklk, hogy okmaguk la olyan pazarul
mulattak.

Fényat AdoM maatar volt a torsionok I talapon, 4a •
yoh a lalka. 4 mag a tündérkaoVta Mlya Tlb4 a noMoki nyárt
mdvéuélatnak, toha a tréfa ki nam lögyott oooMMHc.

Itthagyoct bannOokn 'anyai bktl b, a,két aranyai
Nlya I t . . . ráhagyott • béka,

| •_ Itthagyott, a |okadv. Ad|a l
)Orit»n, hogy a muvatztalap u{
Ylragal mallatt virágozzék, mán*
Ml hamanM • m«véainépMk,

Bernáth Aurél levele Zádor Istvánhoz Szép Ernő írása a művésztelep újjá-
születéséről
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a budapesti lakos művésztagok részére lenne fenntartva, akik az idény folyamán
le szándékoznak jönni dolgozni a telepre. Ezeknek a művészeknek a május
hóban tartott képviselőtestületi határozat értelmében 2 héten át a Tisza Szálló-
ban a város ingyenesen bocsát rendelkezésére szobát, másik 2 héten pedig
50%-os kezdvezmény mellett.

Chiovini Ferenc, mint érdekelt bizottsági tag, felszólalásában kifejezést
adott azon elhatározásának, hogy amennyiben az Igazgatóság többi tagjai jóvá-
hagyják a bizottság határozatát, és ő a műterem bérlője lehet, úgy műtermét
bármikor hajlandó megosztani akármelyik művész kollégájával, aki az idény
folyamán azt igénybevenni kívánja."

A Szolnoki Művészeti Egyesület Irattárában lévő 55/1948. sz. október 8-án
kelt és Szolnok város polgármesterének írott levélből — mint a mellékletből ez
kiolvasható — művésztelepi törzstagi jogokra hivatkozva kérnek garanciát:
„az igénybevett műtermek részben évtizedek óta a telep Pesten lakó tagjaié
voltak, s így befejezett tények késztettek bennünket arra, hogy megkérdez-
zük ... történt-e változás azokban az intenciókban, melyekben mi a legutóbbi
pesti közgyűlésünkön megállapodtunk. Föltételezzük, hogy a jelenlegi megoldás
átmenetinek számít, s a telep többi műtermének fokozatos helyreállítása után
a régi törzstagok jogai nem szenvednek csorbát." Aláíróként Zádor István, Gá~
borjáni Szabó Kálmán, Mattioni Eszter, Vidovszky Béla és Bernáth Aurél
szerepel.

A művésztelepi törzstagok levelére Bernáth Aurél festőművésznek címezve
Zsemlye Ferenc polgármester alelnök megküldi a fent ismertetett jegyzőkönyv
másolatát, és azt írja: „a jegyzőkönyvben lefektetett határozatban kidomborodik
annak szükséges volta, ideiglenes jellege és az, hogy a határozat az igazgatóság
tagjainak jóváhagyását föltételezve, és attól függővé téve hozatott meg.

A legutóbbi igazgatósági ülésen leszögezett irányelvektől ezzel nem kíván-
tam eltérni, de ez a határozat az egyedüli megoldásnak látszott, a már elvégzett
és még most is folyó munkák megóvására. 1948. okt. 9."

A levelezésből kitűnik, hogy a Szolnoki Művészeti Egyesület törzstagjai a
művésztelepi önkormányzat szellemének megfelelően a demokratikus közigaz-
gatás időszakában is élni kívántak a művésztelepi törzstagokat megillető jogok-
kal és kötelességekkel. Bernáth Aurél Zádor Istvánhoz küldött levele is bizo-
nyíték erre.

A Szolnoki Művésztelep felszabadulás utáni éveiről szóló írásunkat zár-
hatnánk-e költőibb szavakkal, mint Szép Ernő „Az a boldog szolnoki nyár"
című írásának közreadásával, aki örömmel ad hírt arról, hogy ismét megindult
az élet a Szolnoki Művésztelepen, amelynek életével és nagyszerű művészeivel
a múltban oly szoros kapcsolata volt.

Szép Ernő költői hangulatú írását Zádor István megrázó erejű rajza kíséri,
amely a Szolnoki Művésztelepet kiégett műtermeivel, elpusztult fenyőivel áb-
rázolja, ugyanúgy, mint ahogy a művész Budapest vérző sebeit megörökítette
számos rajzában.

Az egyesületnek a megszüntetésével a Szolnoki Művésztelepnek ez a kor-
szaka lezárult. A művésztelepeket a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja
vette át, és a képzőművészeti élet irányítása hasonlóvá vált az egész ország kép-
zőművészeti életében. A Szolnoki Művésztelep életének további ismertetése —
a terjedelemszabta lehetőségek miatt — most nem feladatunk.

KAPOSVÁRI GYULA
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