
A Szolnoki Művésztelep újjászületése
Felszabadulásunk negyven esztendős évfordulójának ünneplése jó a lkalom arra,
hogy békés ép í tőmunkánk évtizedeinek eredményekben gazdag, de tévedésektől
sem mentes időszakára visszatekintsünk. így történik ez, ezekben a hónapokban
a hazai képzőművészet fórumain is. Országos és megyei tár latokon, seregszem-
léken, tanácskozásokon szembesülhetünk a közelmúlt történelmével. Azok a
nemzedékek, akik m á r az Európa tör ténetében eddig leghosszabb békeidőszak-
ban születtek és nőttek fel, szerencsére csak dokumentumokból ismerik a hábo-
r ú borzalmait. Ezeknek a dokumentumoknak az i smerete azonban nagyon fon-
tos, mégpedig azért, hogy személyesen tegyünk azért : soha n e ismerjük meg
azt amit apá ink átéltek. S ha elfogadjuk, hogy a műalkotások hű tükre i a n n a k
a kornak, melyben születtek, világossá válik, hogy ezek ismerete legalább olyan
fontos, m i n t az egyéb írásos és tárgyi emlékeké.

Természetesen n e m vál lalkozhatunk a Szolnoki Művésztelep utolsó negyven
évének művészettörténeti feldolgozására. Azért sem, m e r t monográfiáikban,
írásaikban erről az időszakról is h ű képet festenek kutatóink, mindenekelőtt
Egri Mária és Kaposvári Gyula. Nem árt hangsúlyozni azonban, hogy műemlé-
kekben és műkincsekben szerény megyénkben kiemelkedő szerepet játszott ha j-
d a n is és m a is a szolnoki művészkolónia. S hisszük, hogy a magyar ás az egye-
temes képzőművészeti kul túrához Szolnok is hozzáteszi a maga n e m kis részét.
Ezért n e m haszontalan talán, ha ez ünnepi alkalomból felvillantjuk Szolnok
művészeti életének közelmúltbeli főbb eseményeit és eredményei t a teljesség
igénye nélkül.

1947 májusában rangos eseménynek adot t ot thont a volt vármegyeháza
nagyterme. Ekkor nyi tot ták meg ugyanis a „Szolnok a magyar képzőművészet-
ben" c. kiállítást. Alig több mint két évvel a felszabadulás u t á n t e h á t m á r ü n n e -
pi rendezvénnyel emlékeztek a szolnoki művészet közel száz éves működésére .

A Szolnoki Művésztelep felszabadulás utáni tör ténete azonban m á r közvet-
lenül 1944. november 4-e u t á n újrakezdődött. A háború okozta kényszerű és
tragikus szünet u t á n — b á r a szétbombázott város hata lmas gondokkal küsz-
ködött — a várbeli épületekben is megkezdődött a helyreáll ítás. A telep vesz-
tesége felmérhetetlen volt. A háború áldozata lett többek között a kolónia
vezető művésze Fényes Adolf is és a harcok során megsemmisült a Művészeti
Egyesület a rchívuma és egy teljes k é p t á r r a való műalkotás a legnagyobbaktól.
A művészeti élet ú j ra indításában kiemelkedő szerepet vál laltak a Budapesten
élő törzstagok és azok a Szolnokon m a r a d t művészek, akik közül h a d d említsük
meg mindenekelőtt Chiovini Ferenc, Benedek Jenő és Baranya Sándor nevét.
De még a felszabadulás u t á n két évvel is szomorú lá tványt rögzíthetett a
grafikus Patay Mihály ecsetje: törmelékhalmaz, k i tört ablakok, beszakadt tető
jellemzi ecsetrajzán a művésztelepi épületeket. De egyre többen jöt tek Pestről
is, szállás hí ján a Tisza Szállóban kaptak kedvezményes lakáslehetőséget. Míg
Pesten olyan művészek támogat ják Szolnok ügyét mint Matt ioni Eszter, Vi-
dovszky Béla, Bernáth Aurél, Basilides Barna, Szlányi Lajos, Zádor István,
Gáborjáni Szabó K á l m á n vagy Borbereki Zoltán, addig a n é h á n y helyrehozott
m ű t e r e m b e beköltözött a törzstagként jogosult Chiovini Ferenc, va lamint a
friss kérelmeket benyújtó Patay Mihály és Benedek Jenő.
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Botos Sándor beköltözése után pedig nem sokkal, a tényleges, önálló tevé-
kenységet nem folytató Művészeti Egyesület feloszlott. 1952-ben a Képzőmű-
vészeti Alap lett a Szolnoki Művésztelep gazdája. Ekkor már hat helyreállított
műtermet használhattak a telep állandó lakói és a fővárosi művészek. Ebben
az időszakban fordult meg a vendégműtermekben többek között Áron Nagy
Lajos, Béres Jenő, Boross Géza, Szinte Gábor, Háy Károly és a később végle-
gesen letelepedő Berényi Ferenc is. Az üres műtermeket egy ideig diákszálló-
ként is használták 1955-ig. 1956 után pedig azáltal, hogy a Képzőművészeti Alap
a kérelmező művészek szociális helyzetére tekintettel állandó letelepedésre
engedélyt adott, a régi jól bevált beutalásos rendszer megszűnt.

Az 1961-ig tartó időszakban telepedtek le azok a művészek Szolnokon, akik
máig is meghatározzák a Művésztelep arculatát. Mészáros Lajos azóta, meghalt,
Gácsi Mihály, Antal Ilona és Palicz József pedig más tájon, más városban fejti
ki művészeti tevékenységét, hisszük: megőrizve a szolnoki évek emlékét. S
nemrégen kellett fájdalmas búcsút vennünk Chiovini Ferenctől a kolónia nagy
öregjétől, aki művészetével és derűs lényével összekötő kapocs volt a régi és az
új Művésztelep között.

Baranya Sándor, Berényi Ferenc, Bokros László, Fazekas Magdolna, Megy-
gyes László festőművészek élnek és alkotnak ma is Szolnokon, folytatva—meg-
őrizve, és megújítva a kolónia hagyományait. És Simon Ferenc, Nagy István és
Szabó László azok a szobrászművészek, akik vállalták, hogy a festőkolóniaként
ismert Szolnoki Művésztelepen kialakítsák sajátos plasztikai világukat, folytat-
va olyan nagy elődök hagyományát, mint Teles Ede, Ligeti Miklós, vagy Bor-
bereki Kovács Zoltán, akik hosszabb-rövidebb ideig szobrászként kapcsolódtak
az itteni munkába.

örvendetesen fejlődött a vidék művészeti élete is. Jászberényben él és
alkot ma is Vuics István és Máté György és nemrégen hunyt el a „Jász fővá-
ros" két művésze Sáros András és Benke László. És ereje teljében, vidéki „tusz-
kulánumában", Alattyánban alkot Gecse Árpád, aki szintén a Szolnoki Művész-
telepről indult. A Szolnokon élő Szabó Ágnes mellett Kisújszállásra és Karcagra
irányítják a figyelmet a hatalmas életművet felvonultató Papi Lajos és a vi-
szonylag rövid művészeti múlttal is kiérlelt és kiemelkedő hangú Györfi Sándor.
Két új hivatásos fiatal művész: Bácskai Bertalan és Finta Sándor pedig Túrke-
vét választotta lakóhelyül.

E rövid megemlékezésben se feledkezzünk meg azonban arról, hogy a két
világháború közötti jó hagyományokat felélesztve dolgozik kiválóan a Szolnoki
Galéria Baráti Kör és a telepi vendégműtermeket időről időre neves fővárosi
művészek veszik birtokba. Rékassy Csaba és Ágotha Margit vállalták, hogy
tiszteletbeli tagokként kötődnek e tájhoz munkáikkal. Csakúgy, mint Gyurcsek
Ferenc, Csikai Márta, Bod László és Bényi László, aki tulajdonképpen nem is
igazán tiszteletbeli tag, hiszen már a harmincas évek óta kötődik erős szálak-
kal Szolnokhoz.

Nem hallgathatjuk el azonban azt, hogy a szolnok megyei képzőművészet
megítélése nem egységes. Időről időre összecsapnak a kedélyek különböző fóru-
mokon a Művésztelep történeti helyének megítélésében és mai lakói művészeté-
nek értékelésében.

Űgy érezzük, ez így van rendjén, hiszen viták mindig is voltak. És a külön-
böző nézetek ütköztetésénél sokkal rosszabb az „agyonhallgatás", valamint az,
hogy fölerősödtek „az egyedüli helyes irányt" maguknak vindikáló hangok.
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Ügy érezzük — megfogadva Lyka Károly tanítását —, hogy nincs jó stílus és
rossz stílus, csak jó művek és rossz művek vannak, függetlenül attól, hogy rea-
listák, vagy esetleg nonfiguratívok. S ha megnézzük a Szolnoki Művésztelep
mai alkotói — és tágabban a megyében élő művészek — sem egyformán dol-
goznak. Különböző művészi pályákat járnak be, de egyvalami talán mégiscsak
összeköti Őket: az alföldi, a szolnoki táj szeretete, és az itt élő emberek életé-
nek, gondjainak, problémáinak és örömének humanista ábrázolása. Az, hogy
úgy próbálnak egyetemességre törekedni, hogy közben vállalják ezt a tájat, ezt
a hazát. És ha jól meggondoljuk ez a legtöbb amit egy művész felvállalhat.

Szinyei Merse Pál szellemes mondását — melyben a művészetet a büliárd-
játékhoz hasonlítja, hiszen mind a kettőben legalább egyik lábbal a földet kell
érinteni — nem a stílusra, hanem a szemléletmódra kell ma értenünk. Ebben
tette és teheti ma is hozzá Szolnok a magáét az egyetemes művészet kultú-
rájához.

L. MENYHÉRT LÁSZLÓ
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