
MŰVÉSZET
Serge Delaveau a Tisza partján
A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának bemutatótermében, a budapesti
Duna Galériában dr. Bényi József miniszterhelyettes nyitotta meg Serge Dela-
veau francia festőművész kiállítását.

Serge Delaveau nagy értéke a kortárs francia festészetnek, hazája legjobb
festői közé emelkedik, melyet az 1966 óta elért sikerei is meggyőzően bizonyí-
tanak. A kis népek nagy érzékenységével vagyunk arra büszkék, hogy egy olyan
festő mutatja be képein az Alföldet, a szolnoki kétkezi embereket, mint Serge
Delaveau. örülünk, hogy a művész jól érzi magát nálunk, a Szolnoki Művész-

Dr. Bényi József külügyminiszter-helyettes 1987. október l-jén megnyitja
Delaveau kiállítását a budapesti Duna Galériában
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telepen, s hogy művészete kiteljesedésében ilyen előkelő helyük van a Tisza-
Zagyva partján eltöltött időszakoknak, mondotta megnyitóbeszédében a minisz-
terhelyettes.

A Duna Galériában bemutatott képeket Szolnokon is kiállították.

Ez utóbbi tárlat volt a párizsi mester hatodik önálló kiállítása hazánkban.
Először 1968-ban szerepeltek Delaveau-képek — csoportos kiállításon — Debre-
cenben és Szolnokon. Ezt a tárlatot követően a festő 1970-ben tért vissza rövi-
debb időre Magyarországra, majd 1882-től évenként, kétévenként néhány hétig,
hónapig a Szolnoki Művésztelepen dolgozik.

Serge Delaveau 1911. január 30-án született a franciaországi fípernayhen.
Nyomdásznak tanul, de jó rajzkészsége, formaérzéke révén egész fiatalon litog-
ráfus, vésnök lesz, különböző nyomdatechnikai anyagok metszésével foglalkozik.
A festészet iránti érdeklődése ezekben az években tudatosul, múzeumokban,
szabad iskolákban tanul, 1939-ben csoportos kiállításon mutatkozik be a közön-
ségnek. 1940-ben német hadifogságba esett, több sikertelen szökési kísérlet után
csak 1945-ben tud visszatérni Párizsba. Litográfusként, reklámgrafikusként dol-
gozik, rendszeresen fest, végigjárja Európa nagy múzeumait, számos csoportos
kiállításon szerepel.

1968-ban öt alföldi magyar festő — Holló László, Baranya Sándor, Bényi
László, Berényi Ferenc, Félegyházi László — montreuil-i tárlatát viszonzó fran-
cia festők társaságában Delaveau is kiállít hazánkban. Franciaországban ekkor
már elismert alkotó, hiszen 1950-től rendszeresen szerepel a párizsi szalonok
bemutatóin. Ezek közül a tárlatok közül a legjelentősebb)" a modern művészetek
múzeumában tartott bemutatkozása (1960). 1978-ban Stuttgartban volt kiállítása,
1983-ban a Szolnoki Művésztelepen, a következő évben ugyanitt és a Debreceni
Orvostudományi Egyetemen, 1985-ben Cháteaurouxban, Gargilesse-ben (közép-
franciaországi városok) majd 1986-ban Szolnokon és Gargilesse-ben állított ki.
Közben — évtizedeket felölelő időben — Hollandiában, Portugáliában, Spanyol-
országban, Afrikában, a Szovjetunióban, Kínában és Németországban utazgat,
fest.

A francia kritikusok — különösen az utóbbi évtizedekben — igen elismerő-
en vélekednek Serge Delaveau festészetéről. Pierre Mazars, a Figaro vezető kri-
tikusa Delaveau festészetének poézisét dicséri, Róbert Vrinat az emberábrázo-
lás őszinteségét, nagyszerűségét méltatja, Jean-Paul Caracálla pedig — többek
között — Delaveau színvilágának sajátosságaiért lelkesedik. Számos festészeti
díj jelzi Delaveau munkásságának elismerését: Prix de Saint-Affrique (1966),
Prix Populiste (1969), Prix Deverin (1978), Grandé Médaille de la Ville de
Mantes (1979), Médaille d' argent du Sálon des Artistes francais (1980), Médaille
d'ordu Sálon des Artistes francais (1982), Prix du Musée Luce (1982), Prix
Cyrille Besset (1986).

Delaveau első magyarországi tartózkodása 1968-ban alkalomszerű volt, de
nem előzmények nélküli. Bartók Béla zenéjéhez kötődik a magyar népélet, a
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magyar művészet iránti érdeklődése. Amikor a Francia Művészek Szalonja
pályázatot hirdetett „vér és arany" témakörben, Delaveau megfestette a Csodá-
latos mandarin című képét. A festménynek igen nagy sikere volt, később a
Cziffra-alapítvány kápolnájában is bemutatták.

A második magyar vonatkozású kép 1969-ben datált. Baranya Sándor
ugyanis — az első szolnoki tartózkodásakor, tehát 1968-ban — megmutatta a
francia festőnek a jászszentandrási templom Aba-Novák-íreskóit, Chiovini képe-
it. A művészre nagy hatással voltak a látottak, tetézve — a Jászságból Szolnok-
ra tartván — egy cigány lakodalmas menet színes forgatagával. A megkapó lát-
ványból Párizs ege alatt nagyméretű kép született, amely már 1969-ben kiállí-
tásra került, a Sálon de 1' Atelier de la Bucherie 1974-es katalógusának címolda-
lán szerepelt.

— Megtetszett az itteni élet, a nyugalom. Ügy is mondhatnám, a nagyvá-
rosok egészségtelen rohanása, tülekedése elől jöttem a számomra annyira ked-
ves magyar Alföldre. De más oka is lehet — ezen nemrégen gondolkodtam —,
nevezetesen a gyermekkori élményeim. Az első világháború idején szüleim
nagyapám tanyájára vittek, hogy ott biztonságban leszek. Ma is bennem van
ezeknek az éveknek minden csodája: a tanya, a tehenek, a szamarak, a tiszta
vizű patakok, folyók, a szénaillat, a szelíd galambok... sorolhatnám. Nos, bő
fél évszázaddal később hasonló élményekre találtam a Tisza mellett. Második
hazámra leltem... — idéztünk a művész 1984-ben adott nyilatkozatából.

— Minél többet vagyok Magyarországon, annál több, festőileg is nagyon
izgalmas, érdekes témát találok. Magyar barátaim, művésztársaim szinte már
korholnak is: pihenjél néha, nem hajt a tatárj mondják, de engem bizony az
alföldi napfelkeltétől napnyugtáig nem lehet a műteremben tartani — mondotta
más alkalommal.

— Mindenhol találok költőiséget, főleg a régi Tabánban, a pusztában, a
Tisza-parton, még az iparvidékeken is. Sok költőiség lelhető fel a munkások, a
gépek világában. Azt hiszem, hogyha az ember keresi a költőiséget, bárhol
megtalálhatja. Bár az itteni életforma némileg különbözik attól, amit gyermek-
koromban láttam, azt hiszem, hogy országtól függetlenül a parasztok mindenütt
egyszerűen élnek, mindennapjaikat nem hatja át annyira a szofisztika, mint a
nagyvárosokban. Itt Magyarországon úgy látom, a régi életforma jobban meg-
őrződött, mint Franciaországbant ahol technicizáltabb a mezőgazdaság. Háborí-
tatlan természeti tájakat találtam a Tisza partján. Ez az itteni embereknek
talán természetesnek tűnik, de nekem igazi csoda.

Egyetlen olyan magyar vonatkozású festményéről tudunk, — az említett
Csodálatos mandarinon kívül — amely nem az Alföldhöz fűződik. Ez pedig az
1970-ben festett Levendulás című képe, amely a Balaton-parthoz kötődik.

Először 1982-ben telepszik meg néhány hónapra a Szolnoki Művésztelepen.
Vissza-visszatérő témáinak jórészét ekkor fedezi fel: a magyar piacot •— (Marché
hongrois (130x115); ugyanennek a második 116x89 cm-es, és harmadik 80x80
cm-es változatát a szolnoki, illetve párizsi műtermében festi meg — a Magyar
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Parasztasszonyok (olaj, vászon) 1987.130x160 cm

parasztasszonyokat és a Szolnoki Tabánt. Ezekkel a képekkel rendszeresen sze-
repel a különböző párizsi és vidéki szalonok kiállításain.

Egy 1983-ban Párizsban kiadott, Delaveau munkásságát bemutató kataló-
gusban a szolnoki piacról készült nagyméretű (260x162 cm-es) festmény repro-
dukcióját láthatjuk, de ott közlik a Magyar parasztasszonyok újabb, 85x65 cm-es
képének másolatát is.

E témák napjainkig is tovább élnek Delaveau festészetében. A Duna Galé-
riában rendezett tárlatának egyik legmegragadóbb képe a Parasztasszonyok fe-
ketében. A magyar piac — gyakorlatilag a szolnoki piac — legújabb változatai
színpompájukban még gazdagabbak, mint előző e témáról készült munkái, a
Dinnyeárusok és a Szolnoki virágpiac című képe különösen bizonyítják a fran-
cia mester kötődését, nagy művészi hitellel adják vissza a piac forgatagának
varázsát.
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Mosónők (olaj, vászon) 1987. 80x80 cm

A szolnoki Tabán hangulata, szín- és formavilága már az első művésztelepi
látogatásakor felkeltette Delaveau érdeklődését, de a sok romantikát hordozó
szolnoki városnegyed iránti, szinte ifjúi hévvel lobogó szerelme, lelkesedése
főleg a következő években — 1984-ben, 1986-ban — ihleti meg. Serge Delaveau
az utolsó festő, aki a szolnoki Tabánról — mivel azóta ezt a régi városrészt
csaknem teljesen lebontották — természetben festhetett. Nem túlzás az a meg-
állapításunk, hogy ma a Tabán végnapjairól Delaveau vázlatkönyvei őriznek
legtöbbet. Mintha megérezte volna, hogy egy letűnő életforma utolsó tárgyi
emlékeit festi, rajzolja, olyan nagy műgonddal, szeretettel vitte vászonra, kréta-
lapra, noteszlapra a Zagyva-parti házak látványát.

Delaveau nemcsak a számára szokatlan hangulatú vízparti városnegyed —
amely éppen sokkal inkább egy hajdan volt szegény falucskára emlékeztet —
hangulata érdekelte, hanem az ott lakó emberek mindennapi élete is.
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AZ AsszonyoK a fzütnal sorozat ennek egyik példázata. Delaveau minaig is
érzékeny volt a munkát végző női test mozgása iránt. A magyar parasztasszo-
nyokat megörökítő alkotásai előtt a Nazaré (55x43 cm), az Africanes (146x114
cm) a Marché indien (195x150 cm) című festményein és más képein is dolgozó
nők láthatók, mozgás közben, vagy pihenőben. Az Asszonyok a kútnál sorozat
a mester egyik régebbi emlékképével rokonítható, a Creuse folyó partján ruhát
mosó asszonyok látványával, amelyet később nagyszerű képpé formált Dela-
veau. A tabáni kútnál beszélgető asszonyokban a Creuse-ben mosó nők emléke
is idéződik. Az Asszonyok a kútnál első változata már szerepelt a Francia
Művészetek Szalonjának 1984-es kiállításán. Ennek a festménynek még hat vál-
tozatát ismerjük.

Az időrendiséget, a képek datálását vizsgálva tényszerű, hogy Delaveau
tabáni festményeinek vonulatát az Asszonyok a kútnál nyitotta meg. A Duna
Galériában rendezett tárlat csak a jéghegy csúcsát mutatja be Delaveau tabáni
képeinek.

1985 nagyon fontos év a francia mester életében, festészetében. Tovább
növekvő otthoni népszerűsége, a kiállításrendezők igénye alapján az említett
évben két kiállítást is rendezett, de részt vett a Francia Művészek Szalonjának
hagyományos tárlatán is.

A Chateaurouxban és a Gargillesse-ben rendezett tárlatai közül méreteinél
fogva az első volt a jelentősebb. Ezt a tárlatát egy régi kolostor 56 méter hosz-
szú, 10 méter széles hajójában rendezték meg. Az impozáns, csaknem száz alko-
tást bemutató kiállításon Delaveau magyar témái közül — többek között — A
Dinnyevásár 260x163 cm-es változatát, a csaknem hasonló nagyságú Szolnoki
Tabán című képet, a Cigány családot, a Magyar parasztasszonyok két kompo-
zícióját, az Üíő parasztasszonyt, a Milléri hidat, a Szolnoki piacot láthatta a
közönség, összesen harminc, szűkebb hazánkban alkotott, vagy ihletett képet.
Feltűnt, hogy ezeknek a festményeknek tartalmi középpontjában kétkezi embe-
rek dolgoznak. Erről így nyilatkozott Serge Delaveau:

— A Tisza partján dolgozó kétkezi emberekben legalább annyi festői poé-
zist találtam, mint a vidék kiserdőiben, a folyómenti ligetekben, a puszta fenn-
költ magányában. Megfigyeltem a földeken dolgozó asszonyok mozdulatait, ten-
gernyi bölcsesség van a mozgásukban, — érződik a felgyülemlett tapasztalat,
minél kisebb erőkifejtéssel, minél jobban haladni. A magyar paraszt nem kap-
kod, amikor dolgozik, természetesen, egyszerűen végzi munkáját. Ez a termé-
szetesség mindig érződik ezeken az embereken. Én ezt jellegzetesnek tartom, s
megpróbáltam megjeleníteni. A Magyar parasztasszony című, az 1970-es évek
végén festett képen még csak arra mertem vállalkozni, hogy egy beszélgető
csoport segítségével fejezzem ki az előzőekben vázolt mondanivaló lényegét. Az
elmúlt nyáron talán valamelyest már továbbléptem, amikor megfestettem egy
Szolnok környéki öreg parasztasszonyt. Fajtájának robusztus erejét, nyugalmát,
bölcsességét akartam a lehető legegyszerűbb formában visszaadni ezzel a ké-
pemmel. Más kérdés, hogy mennyire sikerült —.

A nagyszabású kiállításnak igen elismerő volt a franciaországi kritikai
visszhangja. Ami ebből Delaveau magyarországi kapcsolatait illeti, külön örven-
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detes, hogy a francia kritikusok, és a nézők mennyire érdeklődtek a mester
magyar vonatkozású képei iránt. Egy tekintélyes szakcikkíró a Nouvelle Répub-
lique-hen köszönte meg Delaveaunak, hogy „értően segít nekünk (a franciák-
nak. T. L.) felfedezni Magyarország szépségeit".

A Chateauroux-i kiállításhoz kapcsolódóan Delaveau a következőket mon-
dotta :

— 1984-ben, 1985-ben alig engedhettem magamnak időt egy-egy hosszabb
utazásra, annyira lekötött a Tisza partjáról, a Tabánból hazavitt témák, élmé-
nyek festői megjelenítése. Szerencsére a körülmények kedvezően alakultak.
Lehetőséget kaptam, hogy Chateauroux-ban, egy XV. századi volt kolostorban
megrendezzem életműkiállításomat —, vagy majdnem azt. Ezt azért mondom
ilyen bizonytalanul, bizonyos megkötéssel, hiszen egy idő után a művész dönti
el, mit tart addigi munkásságából fontosnak, milyen válogatással kíván a kö-
zönség elé lépni: tessék, ez én vagyok. A tévedés lehetősége ebben igen nagy,
de abban bizonyos vagyok, jól tettem, amikor a chateauroux-i tárlatomon any-
nyi magyar képet, az Alföld, közelebbről Szolnok ihlette festményt szerepel-
tettem. Nem szeretném, ha dicsekvésnek tűnne, igen nagy sikerem volt velük.

A gargilesse-i kiállítás méreteiben szerényebb volt. A Galerié Imagesban a
mester 1984-ben alkotott magyar vonatkozású képei szerepeltek: a Tisza part
(100x80 cm, farostlemez, olaj), az Ülő parasztasszony (100x90 cm-es, vászon,
olaj), a Sárga tabáni ház (80x60 cm-es vászon, olaj), a Fehér tabáni ház (80x60
cm-es, vászon, olaj), a Napraforgók (80x60 cm-es, farostlemez, olaj) és más ki-
sebb munkák, vázlatok.

Serge Delaveau eddig említett festményei mind nyári, őszi képek. A festő
képzeletét viszont már régen izgatta a hó, a jég, a „fehérség", a téli Alföld lát-
ványa. 1986. januárjában, februárjában része lehetett a magyar télben.

— Nagyon készültem erre a pár téli hétre, amelyet itt tölthetek Szolnokon.
Sokat olvastam, hallottam az alföldi télről, a hidegről. Nálunk Párizsban is
esik néha hó, de az csak olyan mutatvány féle. Hogy mondják maguk: nem az
igazi. Esik, elolvad. De tulajdonképpen nem is a hóesés izgat, annak festői meg-
jelenítése, hanem a napsütötte roggyant hó, a hidegben „szikrázó" kék égbolt,
a téli táj. De — hogy ellentmondjak magamnak — más itt a hóesés látványa is,
mint nálunk. Néhány nappal ezelőtt olyan élmény volt a nagy, lusta pelyhű
hóesés, amelyet sose felejtek el. S a fehér Tabán! Az kész csoda! Megpróbálom
felfedezni a téli pusztaságot, a jeges Tiszát! Igazi, festői feladatnak érzem, hogy
visszaadjam a hó, a fehérség színeit, a tél hangulatát.

A várakozásában tehát nem csalódott a francia művész, sokszor egészségét
is kockáztatva egész napokat a szabadban, a „csikorgó" hidegben töltött, figyel-
te a magyar telet, vázlatokat készített, impressziókat gyűjtött. Számos nagy-
szerű festmény őrzi ezeknek a „farkasordító" napoknak emlékét.

A Duna Galériában rendezett budapesti tárlatán is — néhány franciaországi
kép mellett — főleg magyar témák szerepelnek. A szakembereknek, nézőknek
egyaránt feltűnt, hogy a korabeli magyar témák új megfogalmazásai mennyire

40



letisztultak, s egy-egy már többször a közönség elé került festményének új vál-
tozata mennyire szintetizál, ezáltal persze karakteresebbé vált. Az újólag meg-
idézett témákban még fokozottabban érvényesül az ember és a táj kapcsolata.
S ahogy még hangsúlyosabb megfogalmazást nyertek Delaveau képein a kétkezi
emberek, úgy kaptak még mélyebb értelmezést a kompozíciók. A derű, az
együttérzés öröme változatlan ezeken a festményeken, de a humánum sugallata
céltudatosabbá, még többet mondóvá vált.

Az idős mester, aki tavaly nálunk ünnepelte — szép számú magyar tisz-
telői körében — a 75. születésnapját, az év őszén újra a Szolnoki Művésztelepen
dolgozót^ s újabb két, számottevő kiállítással örvendeztette meg a magyar
közönséget.
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