
MŰVÉSZET
Négy évtized Szolnok meg/e
képzőművészetében
Gondolatok egy kiállítás kapcsán

A Szolnoki Galéria reprezentatív kiállítással tisztelgett a tavaszi jubileumok
előtt. A tárlat megrendezésére az indítékot hazánk felszabadulásának 40. évfor-
dulója adta. A kiállítás címe is ehhez a történelmi eseményhez kapcsolódott:
Szolnok megye képzőművészetének négy évtizede.

A bemutatott művek zöme a Damjanich Múzeum képzőművészeti gyűjte-
ményéből került a faiakra, kiegészítve a magángyűjteményekben, a különböző
közintézményekben, valamint a művészek tulajdonában levő művekkel. A köl-
csönzött alkotásokat leszámítva — és azt is tudva, hogy a múzeum gyűjtemé-
nyéből néhány illusztris kép és szobor a Nemzeti Galériában megrendezett, a
vidéki múzeumok 40 éves gyűjtőmunkáját reprezentáló kiállításon vendégsze-
repelt, — tehát mindezt figyelembe véve is ez a kiállítás a megye képzőművé-
szete felszabadulás utáni történetének bemutatásán túl képet adott a múzeum
képzőművészeti gyűjteményéről is, valamint az utóbbi évtizedek gyűjtőmunká-
járól.

Hogy ez a kép milyen, arra még visszatérek, előbb azonban szeretnék fel-
idézni egy külföldi analógiát. 1984 őszén az NDK államisága 35. évfordulójának
tiszteletére reprezentatív kiállítássorozatot rendeztek. A berlini központi kiál-
lítás a különböző helyi, területi bemutatók piramisára épült. Magam a berlini
tárlaton kívül a lipcsei Dimitrov Múzeumban rendezett kiállítást is láthattam,
amelyet a helyi múzeum gyűjteményéből állítottak össze. Meggyőződhettem
arról, hogy az évforduló egyben alkalmat adott a helyi gyűjtemények felméré-
sére, így tudományos feldolgozásukra is. A lipcsei kiállítás katalógusa, ha kivi-
telezésében nem is volt olyan reprezentatív mint a berlini tárlat könyvterjedel-
mű kísérője, az anyag feldolgozásában ugyanolyan igényes és alapos volt. A
tanulmányértékű bevezető mellett írásos dokumentumokat is tartalmazott a
terület művészeti életéről, s közölte a művészek életrajzi és bibliográfiai
adatait.

Hogy miért idéztem fel ezt a nemzetközi analógiát? Természetesen a példa
kedvéért, amelyet még a mi, sok tekintetben nagyon is eltérő körülményeink
közepette is érdemes lett volna követni.

Ezek az eltérő körülmények mindenek előtt a különböző gyűjtési módok-
ból adódnak. A múzeumi gyűjtés az NDK-ban nemcsak az anyagi lehetőségek-
ben, hanem módszereiben is különbözik a hazai gyakorlattól. Ott a jelenkori
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művészet támogatásának legfontosabb eszköze — a nagyon jelentős állami meg-
bízatások mellett — a múzeumi vásárlás, így a legfontosabb művek közvetlenül
a múzeumok közgyűjteményeibe kerülhetnek. Ezzel szemben nálunk egy vidé-
ki múzeum képzőművészeti gyűjteménye gyarapításának egyedüli közvetlen
forrása a nagyon is szűkös saját vásárlási keret. A megyei tanácsok és a külön-
böző közintézmények vásárlásai csak áttételesen kerülhetnek a múzeumok
gyűjteményeibe. Ugyancsak áttételesen gyarapíthatók a gyűjtemények a Műve-
lődési Minisztérium vagy a Művészeti Alap ún. hivatalos átadásaival; eseten-
ként az országos közgyűjtemények „tartós letétéivel"; illetve egymásközti csere
útján gazdagodhat egy-egy vidéki múzeum képzőművészeti anyaga. Arra azon-
ban alig akad példa, hogy egy vállalat, társadalmi szerv a múzeum gyűjtemé-
nyének adományozza az általa vásárolt adományokat.

Egy-egy megyében a műtárgyvásárlásokra szánt szűkös összegek így még-
jobban elforgácsolódnak és nem teszik lehetővé a nagyobb szabású, koncepció-
zusabb gyűjtési munkát. Mindezeket azért bocsajtottam előre, hogy a lehető-
ségek, a körülmények ismeretében adhassak hangot annak a véleményemnek,
hogy ha ez a kiállítás valamennyire is híven tükrözte a szolnoki múzeum kép-
zőművészeti gyűjteményének felszabadulás utáni anyagát, akkor bizony a gyűj-
temény minőségével, szerkezetével és mennyiségével egyaránt gondok vannak.

A rendelkezésre álló anyagot azonban adottságként kell elfogadni. A kiál-
lításrendezés olyan feltételeként, amelyet ugyan további kölcsönzésekkel lehe-
tett volna még gazdagítani, de lényegesen megmásítani nem lett volna mód. A
meglevő anyagból kellett tehát kiállítást rendezni, a kérdés csupán az, hogy
milyet? A válaszom egyértelmű: nem olyan szalonjellegű tárlatot, amilyet lát-
tunk, hanem múzeumi kiállítást. Ha elfogadjuk ugyanis, hogy a múzeum egyben
szakmai, tudományos műhely és nemcsak őrző, gyűjtő funkciókat ellátó köz-
intézmény, akkor elvárható lett volna, hogy egy ilyen korszakos áttekintésben
felhasználják az adott időszakra vonatkozó tudományos szakmai kutatások
eredményeit, vagy ha nincsenek ilyenek, illetőleg nem elégségesek, akkor a ki-
állítás eszközeivel is hozzzá lehetett volna járulni ilyen jellegű munka megin-
dításához.

Űgy hiszem rendelkezhetünk már — legalábbis a korszak első három év-
tizedének vonatkozásában — elégséges történelmi távlattal ahhoz, hogy szak-
mailag értékelhető legyen a megye képzőművészetének alakulása, helyzete, az
ország felszabadulás utáni képzőművészetében. Mód lett volna arra, hogy a
kiállítás keretei között is megjeleníthetők legyenek e korszak legjelentősebb
változásai, az országos tendenciákkal összefüggő helyi művészeti mozgások.

Ehhez természetesen egyik elengedhtetlen eszköz a megfelelő arányok ki-
alakítása, amelyet legegyszerűbben az egy-egy művésztől bemutatott művek
számának megválasztásával lehetett volna elérni. Nyilvánvaló, egy ilyen kiállí-
tásnak az is feladata, hogy számbavegye azokat a művészeket, akik az elmúlt
40 évben a megyében dolgoztak, vagy még ma is itt dolgoznak. De ha ezt vala-
miféle egyenlősdi nevében teszik, megrekednek a jelenlétet igazoló „névsorol-
vasás" szintjén. így a nemrég lebontott kiállítás ilyen felsorolást tartalmazó,
egyetlen, tagolatlan „körmondat", amiből nem tudhatta meg igazán a látogató,
hogy valójában milyen is Szolnok megye felszabadulás utáni képzőművészete,
s azt sem, hogy mi erről a rendező véleménye.
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A kiállítás értékmeghatározó funkciójának megvalósítására a művészettör-
téneti tények adtak volna módot. Az időszak első 30 esztendejében (a közvetlen
háború utáni éveket leszámítva) a megye képzőművészetében a meghatározóan
döntő szerep a Szolnoki Művésztelepé volt. Ezt az időszakot is nagyjából felezni
lehet: az első 10—15 évben a szolnoki művészet tradíciójának megfelelően a
művészeten belül is a festészeté volt a vezető műfaj. Ezt a periódust a konti-
nuitást jelentő Chiovini Ferenc tevékenysége mellett Benedek Jenő művei.
Botos Sándor és különösen a pályáját Nagy István vonzásában kezdő P. Bak
János munkássága jellemzi. E korszak elején a telephez kapcsolódik Baranyó
Sándor is, de az ő festészete a 60-as években teljesedik ki, egy műfajilag és
stilárisan egyaránt sokszínűvé váló időszakban. Ebben az első periódusban a
telepen kívül dolgozó képzőművészek munkássága a művészi szándéknak szóló
minden tisztelet ellenére a megye képzőművészetében másodlagos, az ország
képzőművészetében pedig egyenesen periférikus szerepet játszik. E megállapí-
tás érvénye alól talán csupán Gecse Árpád festészete a kivétel, aki szolnoki
pályaindulása után Alattyánban telepedett le, és legjobb munkáiban az alföldi
festészetnek a szolnokinál expresszívebb irányzatát követte.

A Szolnoki Művésztelepnek ez a központi, majdhogynem kizárólagos jelen-
tősége a felszabadulást követő első három évtizedben mindvégig fennmaradt a
megye művészeti életében. Az időszak második felében azonban módosultak a
műfaji, kvalitásbeli viszonyok. A Művésztelep helyzeztét, rangját ekkor már
egyre inkább a távozók helyére 1956 után letelepedett művészek tevékenysége
határozta meg, és az ő munkásságuk jelölte ki a szolnoki művészet helyét az
ország képzőművészeti életében is. Márpedig e művészek között nemcsak festők
voltak, hanem 3 szobrász és Gácsi Mihály személyében olyan grafikus, aki a
maga műfajában a 60-as évektől kezdve országosan is elismerésit kivívó, sajátos
hangú, jelentős egyéniség. Bár a helyi elismerés jobbára még a telep nbsztorát,
Chiovini Ferencet részesítette előnyben, a festők között a kvalitást tekintve a
vezető szerepet Baranyó Sándor vette át; s jelentős művészegyéniséggel gazda-
godott ekkor a telep Berényi Ferenc visszaköltözésével, aki mindmáig a Szolno-
ki Művésztelep legerőteljesebb, országosan is leginkább számon tartott művész-
egyénisége.

Nem véletlen tehát, hogy a Szolnoki Művésztelep felszabadulás utáni tevé-
kenységének csúcspontját, társadalmi elismertségét is a '60-as évek második
feleben érte el. E szakmai-társadalmi sikereket nemcsak az 1966-os, a Magyar
Nemzeti Galériában megrendezett fővárosi bemutatkozás jelzi, hanem a szol-
noki művészek országos tárlatokon való szereplései és sikerei is. Szintén 1966-
ban például a Szegedi Nyári Tárlat szobrászati nagydíját a szolnoki Simon
Ferenc nyerte. De közel erre az időszakra esik Chiovini Ferenc, Berényi Ferenc
és Gácsi Mihály Munkácsy-díjjal történt kitüntetése is.

A megye képzőművészetében az utóbbi tíz évben, ha a prioritása meg is
maradt, de a Szolnoki Művésztelep kizárólagossága megszűnt. Ez két okkal
magyarázható: a Művésztelep szakmai rangjának bizonyos csökkenésével, amely
csak részben magyarázható egy-egy művész elköltözésével vagy sajnálatosan
korai halálával, részben azonban bizonyos szakmai megállapodottságnak kö-
szönhető; a másik ok, hogy Szolnokon kívül a megyében élő néhány művész
munkássága beérett, illetőleg más városok is nagyobb mecénáló, művészetpár-
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toló kedvet mutattak — fiatal művészek letelepítésével, támogatásával. Az előb-
bi esetre Papi Lajos tevékenysége a jellemző, aki autodidaktaként küzdötte fel
magát országosan is számon tartott művésszé; az utóbbira példaként Győrfi .
Sándor vagy Bácskai Bertalan karcagi, illetve túrkevei letelepedését említhetjük.«

Ebben az időszakban a Művésztelepre az eltávozottak helyére ún. vendég-
művészek érkeztek, akik hosszabb-rövidebb időszakra kapcsolódtak Szolnok-
hoz. Nagyon helyes, hogy a kiállításon az ő munkáikat is bemutatták, azonban
ezt talán egy kissé elkülönítettebb módon, némi distanciával kellett volna meg-
tenni.

Az elmúlt évtized művészeti-szervezeti hullámvölgye ellenére méltatlanul
szorult háttérbe a telepen folyó művészeti tevékenység az ország képzőművé-
szeti életében. Az utóbbi években ez az elszigetelődés kissé oldódni látszik.
Igaz, ehhez hozzájárul a ma itt dolgozó művészek megújulni látszó, vagy éppen
következetességük miatt most beérő tevékenysége is. Ez utóbbira jó példa
Meggyes László egyre elmélyültebb „csendes szavú" festészete, vagy Fazekas
Magda pikturája, amely az évek során művészettörténetileg is érdekes utat járt
be a hagyományos értelembe vett alföldi látványfestészettől egy ugyancsak
alföldi gyökerű látomásosabb festészetig. Nagy nyeresége a Szolnoki Művész-
telepnek Rékassy Csaba és Ágotha Margit vendégeskedése is. A kiállításon
sajnos nem különült el a most Szolnokon, illetőleg a megyében dolgozó művé-
szek munkássága, és nem differenciálódott az anyag kellően egy határozott,
még ha vitatható értékrend szerint.

Az azonban egyértelműen érzékelhető a kiállításon bemutatott művek
alapján, hogy itt működik a legrégebbi alapítású hazai művésztelep, amelynek
immár egy évszázados múltja és tehetséges emberek értékes munkásságával
mérhető jelene van a városban, a magyar képzőművészetben.

RIDEG GÁBOR
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