
fantáziáját. Ezek aa írások — a tudo-
mányos hitelű környezelrajz ellenére
— már inkább a szépirodalom körébe
sorolhatók, s a remélhetőleg csakugyan
megvalósuló életmű-kiadásban külön
kötetbe kívánkoznak. Egy-két átmeneti
műfajú, anekdotikus írástól eltekintve
általában elég élesen elválnak ezek a
dialógusokkal tarkított elbeszélések és
a csupa hiteles adatból szőtt, jobbára
leíró jellegű néprajzi fejezetek, ame-
lyek azonban szintén híján vannak min-
den tudományoskodásnak és nehézkes-
ségnek
A művészi stílus az egész kötetet rop-
pant élvezetes olvasmánnyá teszi. Nem
tudom megállni, hogy búcsúzóra ne
idézzek még legalább néhány monda-
tot, étvágycsinálóul azoknak, akik, csak
ezután veszik kezükbe a könyvet. •'„Csi-
kászó pákászaink az ingólápokon te-
vékenykedtek. Volt ilyen sok; a nád,
gyékény avarjából, vízinövények indái-
ból szövődött, és zöld pázsitként borí-
totta a víz színét. A járatlan ember
azonban könnyen beleszakadhatott, s
akkor menthetetlenül elnyelte az alat-
ta levő ombolyos víz. A pákász gyé-
kényből font talpalót kötött bocskora
talpára, és úgy lépegetett rajta, három
ágcsonkban végződő, hosszú botjával
tapogatózva."
Aki így ír magyarul, s így idézi a hazai
múltat, annak a könyvei bizonyos, hogy
kései unokáinknak a kezéből sem kop-
nak majd ki. A mi becsülésünket pedig
nem kevésbé megérdemlik,, mint a maj-
dani hálás utókorét.

(Magvető Kiadó, 1977)

VARGA DOMOKOS

Egri Mária:
A Szolnoki Művésztelep

Egri Mária könyve a Szolnoki Művész-
telepről alkalmas arra, hogy újfajta
érdeklődést is keltsen témája iránt,
akkor is, ha címe elsősorban azoknak
ígér kedvükre való találkozást a művé-
szettel, akik valamiképp már kapcso-
latba léptek azzal a festői világgal,
amit az alföldin belül Szolnok és kör-
nyéke jelentett és jelent. Az ilyen ol-
vasó már eleve helyesen tapintja en-
nek a művészetnek messzebb nyúló szá-
lait is, szinte úgy, mintha az egyik vas-
úti csomópont szerteágazó irányait és
végpontjait is tekintetbe venné a hely
fontosságának megítélésénél... Nem

véletlen ez a hasonlat, mert Szolnok
városa fekvésénél fogva valóban ilyen
fontosságú lett a múltban, országos
vasútjaink elsőszülöttjeként. Mégis mi-
től tűnik olybá egy művésztelep szá-
zadfordulói létesülése éppen itt, mint
egy szikes talajból felszínre törekvő
növényke majdhogynem' véletlen sor-
sa? Attól, amiről az egykori hírlapi je-
lentések e könyvben tájékoztatnak,
hogy ez az egyszeri forgalmi előny-
helyzet a város részéről teljesen kiak-
názatlan maradt — e táj és népe —
a külföldi szem számára — még so-
káig a betyárkalandok és -emlékek
lelőhelye maradt csupán. Milyen vélet-
lenek és reális okok tették mégis a
művészet ihletőjévé — ezt tudjuk meg
a könyvből.

írójának szerencsés és okos állás-
pontja e témával kapcsolatban: az
elfogulatlan lelkesültség és az a rokon-
szenv esen-tudományos eltökéltség,
amellyel az idefűződő művészet elis-
mert értékeit nem csupán a megszo-
kott, hanem többféle megvilágításban
mutatja be, és viszonyítja az általános
művészeti fejlődéshez, másrészt a fel
nem ismert vagy elhanyagolt értékeket
nem hagyja nyomtalanul a feledésbe
merülni.

Mindaz, ami az olvasó számára a lé-
nyegében száraz statisztikai adatokból
a szöveg nyomán művészteleppé kere-
kedik, olyan váratlan, mint az, amikor
a kispénzű bohém, fedél alá jutván,
bármely odúból műtermet varázsol,
elhivatottságának és kedélyének bősé-
gével. Mert amúgy rejtélyesnek kell
tűnjék, hogy az egykori szolnoki vár
hűlt helyére képzelt kolónia létesítésé-
nek akadtak istápolói a kulturálisan
alvó városban, Kolumbuszok, akik egy
nem lakott földrészecskét fedeztek fel
egy jövendőbeli eszmei kincs, az itt ke-
letkező művészet kivirágoztatására.

Tudjuk a múltból is, hogy a lelkes
ideák zöme miként fut zátonyra a meg-
valósítás küszöbe előtt. E művésztelep
benső történetének leírásából azonban
a helyi ihletődésnek, a genius locinak
olyan termékenyítő vonásaival ismer-
kedünk meg, amelyek realizáláshoz se-
gítették a tervet. Ezeket a művészet-
tudomány gyakran figyelmen kívül
hagyja, mintha bizony a művek kelet-
kezése és minősége csak a látható tár-
gyi környezettől, meg olyan fontos tar-
talmaktól függene, amilyen a kor és a
társadalom — ugyanakkor azonban
nem tulajdonít jelentőséget az olyan
alapvető dolgoknak, amilyen az egy-
szerű csend — méghozzá a „vidéki",
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a benne születő otthonossággal, s nem
utolsó sorban a művésztelepi kollega-
litás színezetével, ami, tegyük hozzá,
olyan érzékeny, mint az operaénekes
hangszálai. Egri Mária könyvét olvasva
— s ez érdeméül szolgáljon szakmai
alapossága mellé — nagy és kimondat-
lan igazságokat sejtünk meg intimitás-
ként, mint például azt, hogy miért is
a művészek azok, akik a művészettör-
ténetet csinálják, s miért nem fordítva
történik ez. Igaz, hogy ilyen éles kon-
zekvenciákat a szerző maga nem von
le a jelenségekből, de útba indít ilyen
gondolatokat, és nagyobb körültekin-
tésre, a mesterség nagyobb tiszteletére
kötelezi a művészetkritikát.

Teheti ezt azért, mert a szerző szá-
mára nincsenek érdemben alárendelt
fontosságú kérdései a művészet fejlő-
désének: fogaskerékszerűen kapaszkod-
nak egymásba a haladás szerkezetének
alkartrészei, irányzatok keletkezésének
és sorvadásának okait ismerjük fel az
adott, szolnoki művészetre vonatkoz-
tatva. Az impresszionizmus itt sem deus
ex machinaként toppan be a képek vi-
lágába, szerény követőiben nem árt oly-
kor a bátortalanabb úttörői gesztust
sem felfedezni, mint ahogyan a deko-
ratív stilizálás korszaka egy-egy élet-
műben is megfelelő, pozitív értékelés-
hez juthat, amióta leszoktunk a sze-
cesszió dorgálásáról, és annak nyűgös
hangoztatásáról, hogy miben lettünk
nyugatmímelők. Nem oktalan dolog ezt
a szolnoki kezdeményezést olykor a
nagybányaival is egybevetni, ahogyan
ezt Egri Mária teszi, vagyis úgy. hogy
ne a tájak és „iskolák" közötti ver-
sengés derüljön ki belőle, hanem olyan
egyszerű tények, mint az, hogy a nagy
egyéniségek megkeresik a művészetük-
nek megfelelő környezetet, s hogy ez
egyénenként és időszakonként változó
— állandó pedig csak a táj és népe,
amennyiben az egy helyben marad.

A könyv megszabott csoportprofil-
jához képest érdemleges, tágabb esz-
tétikai kérdésekre is kitér a szerző, egy-
egy művész munkássága kapcsán, az-
zal, hogy tehetségük, ismeretségük va-
lamely kevésbé felderített oldalát mint
műfaji kérdést veti fel, például a mo-
numentalitást Aba-Novákkal kapcso-
latban, a sajátlagos grafikusi vénát és
groteszk humort Gácsi Mihálynál, a
festői lírát tartalmi oldaláról is Antal
Ilonánál és holtuk utáni figyelmet hív
ki Szüle Péter é s Patay Mihály számára,
— hogy csak kiragadottan említsük a
valóban hiányt pótló megfigyeléseket.

Érdeme a szerzőnek, hogy láttatóan
elemzi a szobrászati alkotásokat, egy
kissé az alkotók személye, ihletődése
felül is közelítve ezt a művészet; ágat,
amelynek tárgyai a maguk térbeliségé-
ben és színezetlenségében a nagykö-
zönségtől távolabb állanak, mint a ké-
pek.

Mellékesként kezelt kérdéseket is fel-
vet Egri Mária a művészettel kapcso-
latban, amilyen például a kiállítások
miként-rendezésének, az elrendezés-
nek, a tárgyak helyzetének kérdése a
kiállítások keretében. Ami voltakép-
pen különálló művészet, különálló ta-
nulmányt is megérdemelne, — csakúgy
mint az a másik kérdés, amit zokszó-
ként hallunk: a művészetkritika a „vi-
déki" művészetet úgy általában a „vá-
rosi" oldalágaként, látókörének pere-
mén fekvőnek tekinti — keveset fog-
lalkozik vele. Mi vigasztalót gondolha-
tunk erről? Azt talán, hogy állott már
az „alföldi festészet" árfolyama rosz-
szabbul is a jelenleginél a városi jegy-
zéken. Hátha még javul.

Végül még azt kell elmondanunk a
könyvről, hogy nem csupán az állandó
és vendégművészek illusztrisabb név-
gárdájának tudható be, hogy végül is
a művésztelepi krónika nem lett csu-
pán a „kismesterek", a „hagyományőr-
zők és folytatók" „tisztes sorából álló"
kiegyensúlyozott, de nem túlságosan
izgalmas olvasmány, hanem, hogy a
műveikről készült reprodukciók szín-
vonala, jó válogatása is meggyőző, ki-ki
tehetsége summázott jegyeivel szerepel
azokban, vagyis azzal, amit hozzáadott
az egész karakterképhez, s nem azzal,
amit ismételt belőle. Egyéniségek pár-
beszéde elevenedik meg, vallomások
váltják egymást, és érdekes egybevetést
kaphatunk abból, ahogyan az egykoriak
látták a jövőt, akár már a ma művé-
szetének várható útjait a múltban. Va-
jon kortársművészeink tudnának-e,
merhetnének-e ily pontosan következ-
tetni művészetünk jövendő arculatára?

(Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,
1977.)

B. SUPKA MAGDOLNA

Tiszafüredi butellák
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