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I. tétel:
Szigorúan őrzött műalkotások

avagy: Téli gondolatok egy kiállításról
Eredetileg egy szabályos képzőmű-

vészeti kritika megírására kért fel a
szerkesztő- természetesen méltató jel-
leggel és nagyon emberséges terjedel-
mi korlátozással. Most nem tudom,
nem lesz-e baj a jelleggel és a terjede-
lemmel. Szándékaim szerint is egy
szakszerű és lehetőleg méltató cikket
szerettem volna írni. mindaddig, amíg
a legkülönbözőbb bonyodalmak árán
meg nem néztem a kiállítást. A látottak
azonban arról győztek meg, hogy főleg
a művészekkel szemben lenne mél-
tánytalan, ha művészeti eseményként,
és nem sorsunkat hordozó látleletként
értékelném a kiállítást, kriminalisztikai
közjátékával együtt.

Vajh, „rosszkedvünk telét" kinek a
napsütése (és főleg mikor) változtat-
hatja ..tündér nyárrá"? Mert most a
résztvevő művészek, a rendezők, a távol
maradt közönség, és talán még a kritikus
rosszkedve is dermesztőén télivé fa-
gyasztotta ezt a tárlatot, amely a megszo-
kott múzeumi-képtári környezetéből ki-
szakítva amúgy is idegenül érezte magát
a városi művelődési központ egybesza-
bott, kifűthetetlen, hatalmas légterében
lebegve. Maga az intézmény is - amely-
nek épületét egykoron a párizsi Pompi-
dou-központra provinciális módon rá-
csodálkozva tervezték - tétován lebegni
látszik az egyre ritkuló szellemi vá-
kuumban. A legjobban kihasznált épü-
letrésze a földszinti előcsarnoka, amely
ha nem kereskedelmi vásár színhelye,
zimankós időben valóságos áldás rande-
vúzó szerelmeseknek és nappali mene-
déke a hajléktalanoknak, a maga lan-
gyosságával és „végtelenített" televízió-
műsorával.

Elvileg a galériája reprezentatív kiál-
lítások fogadására is alkalmas, helyt is
adott különböző műfajú és méretű be-
mutatóknak, mégis - talán a szere-
tetteljes érdeklődés hiányától - most

bántóan kopottnak tűnik a helyszín és a
benne feszengő képzőművészeti tárlat
egyaránt. Feltehetően mindez felfény-
lett egyetlenegy alkalomra, a Téli Tár-
lat megnyitójának időpontjára, amikor
emberekkel telt meg a paravánokkal
határolt tér, amikor a vernissage ünne-
pi pillanatában találkozhattak egymás-
sal a művészek és az a néhány szolnoki
polgár, akik hivatalból vagy megrög-
zött szenvedélyből a művészet barátai-
nak, netán pártfogóinak számítanak
még ebben a városban. Félő, hogy
évről évre egyre kevesebben lesznek.

A vernissage ünnepi fényei azonban
már másnapra kialudtak, és az érdekte-
lenség, amelybe belesüppedt a kiállítás,
elegendő ok lehet az alkotók rosszkedvé-
nek, mintha eleve leszámoltak volna az-
zal a vágyukkal, hogy műveikkel hassa-
nak, nem emóciókat kelteni, nem is véle-
ményeket provokálni vagy feltűnni, még
csak botrányt kelteni sem akartak - csak
jelen lenni. Talán csak becsületből, talán
az egymás és azon kevesek iránti szoli-
daritásból, akik még számon tartják a
megyei Téli Tárlatokat.

Természetesen az sem mindegy -
mert ez a művészet egyik paradoxonja
-, hogy kinek milyen névjeggyel sike-
rült ajelenlétét igazolnia.

Körbejártatva a tekintetet konstatál-
hatjuk, hogy Fazekas Magdolna to-
vábbra is érzékeny impressziókat fest,
és hogy - bár térben kissé messzire
kerültek Meggyes László képei - a
házaspár művészileg is rokon. Megy-
gyes bemutatott munkái közül most az
őszi parkrészletet ábrázoló festménye
tűnt a legsikeresebbnek.

A paravánnal elkerített tér - ha úgy
tetszik - fő falán három Baranya Sán-
dor-kép vonzza magához a néző tekin-
tetét. Három, inkább erőszakosan,
mintsem erőteljesen megfestett munka,
a mester szokásos, pasztózus modorá-

ban. Közülük a szénaboglyákat ábrá-
zoló festmény talán a legjobb, kivéve a
felső egyharmadát, a táj fölé boruló
égboltot, amely nyers színeivel befeje-
zetlennek tűnik.

A Baranyó-képek tőszomszédságá-
ban, a sarokban apró Berényi Ferenc-
festmények szerénykednek. Ezek való-
ban csak a művész jelenlétét tanúsító
névjegyek. Arra azonban alkalmasak,
hogy felidézzük a festő, egykor a szol-
noki kiállításokon is látott nagyobb
kompozícióinak emlékét.

Festménnyel a szolnokiakon kívül
csupán az alattyáni Gecse Árpád szere-
pel a kiállításon. Az idős művész be-
mutatott művei alapján le sem tagad-
hatná, hogy egykoron Rudnay Gyula
volt a mestere.

Bácskai Bertalan túrkevei művész
Anzix című linóleum metszetei igé-
nyes munkák, Ágotha Margit kiállí-
tott grafikáival és Rékassy Eszter réz-
karcaival együtt azt a képzetet táplál-
ják az emberben, hogy ezen a bemu-
tatón a legegységesebb és a legjobb
színvonalú képzőművészeti műfaj a
grafika. Még akkor is. ha igazán sike-
res és a figyelmet felkeltő munkák a
tárlaton a plasztikák között akadtak.
Mindenekelőtt Györfi Sándor szür-
realista ihletettségű, töredékes kisb-
ronzai ilyenek, első sorban az Apám
emlékére című műve. Ezek a kisp-
lasztikák ugyanannak a technikai,
gondolati felfogásnak a jegyében
születtek, mint Györfi nemrég felava-
tott szolnoki köztéri szobra.

Figyelemre méltó munka a fiatal
Mikó Diana emberpárja és Pogány Be-
nő Gábor kisméretű bronz reliefje, de
gondolom, a tárlat legkiemelkedőbb
darabjai az érmek lehetnek - egyben a
legkelendőbbek is. Azért csupán csak
gondolom, mert lévén vasárnap, csak
hűlt helyüket csodálhattam, ugyanis a
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vasárnap a rendésznek munkaszüneti
napja, a megmaradt ezüst, valamint a
hírek szerint aranyozott, továbbá bronz
érmék (?), plakettek (?) a páncélszek-
rényben elzárva pihentek.

Rosszkedvű tehát a művész, mert
úgy érzi, munkája visszhangtalan
marad. Rosszkedvűek a kiállítás
rendezői is, mert már az épület
fűtése, világítása is gondot jelent,
ezért aztán - hétköznapon vagy hét-
végén, egyre megy - csupán néhány

II. tétel:

délutáni órára veszik le a nagy lakatot
az emeleti ajtóról, amelyen keresztül a
galériát meg lehet közelíteni; ezzel
mintegy zártkörűvé is nyilvánítva azt
az eseményt, amelynek a látás és a
láttatás az éltető eleme. (Megjegy-
zem, a takarékosságnak ezt a mód-
ját gazdaságilag sem értem, hiszen
fűteni, világítani délelőtt úgyis
kell.) És rosszkedvű a teremőr
hölgy is, aki joggal fél szürkületi
magányában, amióta egy, a hírek

szerint tizenhatezer forintra értékelt
ezüst éremnek „lába kelt" az üveggel
fedett tárolóból. Talán rosszkedvében,
félelmében azon tűnődik, hogy nem
lehetne-e a nyitva tartás alatt is zárva
tartani az ajtókat - nehogy betévedjen
valaki, mint például e cikk írója, aki
felettébb gyanúsan nézegette a kiállí-
tott műveket.

Kint és bent
avagy: Két szolnoki köztéri szobor metamorfózisa

Fájdalom, de azt kell mondanom,
szinte megjósolható volt, hogy a rend-
szerváltás időszakában intézményesí-
tett köztéri szobor, politikai jelképcsere
- különösen, hogy egyes esetekben in-
tézményesen is meglehetősen kultúrá-
latlan formában történt - spontán köve-
tőkre talál, legalábbis indulatokat sza-
badít el, tiszteletlenségre buzdítva a
rongálókat mindenfajta szobor, jelkép
iránt. Az unalom, az irányultság nélküli
düh, netán a kultúra hiánya hajtja eze-
ket az embereket, nem tudom, de hova-
tovább prédává válhat minden, ami
köztéren áll, ami mozdítható vagy ron-
gálható - legyen az pad, virágtartó, kan-
deláber vagy köztéri szobor -jelképtől,
eszménytől, eszméktől függetlenül. Mert
bármilyen komikus is lett volna, nem
hiszem, hogy néhány évvel ezelőtt a
Györfi Sándor Tisza-parti Damjanich-
portréjának a ledöntőit a szakáll tévesz-
tette volna meg, netán, hogy Marxnak
nézték. Mint ahogy azt sem gondolom,
hogy a legújabb Kossuth téri szoborron-
gálások oka kritikai egyet nem értés
lenne Kő Pál Kossuth-felfogásával, eset-
leg a megformálás módjáról alkotnának
művészeti kritikát a bronz kard és kalpag
letördelésével. Györfi a Téli Tárlaton
kiállított ezüst érmének a tolvaját sem a
mű szellemisége, hanem az anyaga csá-
bíthatta tettének elkövetésére.

A haszonszerzés és az erőfitogtató
vandalizmus motiválja ezeket a tette-
ket, és még azt sem lehet mondani,
hogy mindezek újkeletű jelenségek,
csupán gyakoriságukkal, agresszivitá-
suk növekedésével válnak egyre ijesz-
tőbbekké. Korábban is volt szoborron-
gálásra példa. Az egykori fémgyűjtői

hevület torz, de jövedelmező hajtása-
ként például Varga Imre szekszárdi
Prométheusz szoboregyüttesének
krómacél szárnyú keselyűit kopasztot-
ták meg, évről évre tollfosztva a mada-
rakat. Most nem tudom, mennyi lehet a
bronz ára a fémgyűjtő telepeken (a
szobrászoknak nagyon is drágán mé-
rik), és nem is szeretnék ötleteket adni a
tolvajoknak és a haszonleső vandálok-
nak, inkább a rend őreinek figyelmét
szeretném felhívni arra a tényre, hogy a
közelmúltban két bronz köztéri szoborral
gazdagodott Szolnok. A Magyar Golgo-
tát talán a méretei, és a rongálok lelke
mélyén is szunnyadó kegyelet megóvják
az atrocitásoktól, a másik azonban - a
Kossuth-szobor példáján is okulva - na-
gyobb veszélyben van. Ez egy ötnegyed
életnagyságú szakállas figura, az újjáva-
rázsolt színház épületének sarkán áll a
járdán. Remélhetőleg a Damjanich-port-
ré rongáló(ja)i sem téveszti(k) össze egy
alig pár méterre innen egykoron itt álló,
hasonló méretű, szakállas alakkal.

Visszatérve azonban Kő Pál Kos-
suth-szobrához, azt gondolom, hogy
egy-egy szobor sorsát méretei is meg-
határozzák. Ezt a szobrot tévedés volt
ilyen formában, ilyen szabadon felállí-
tani. A rongálások ismétlődni fognak,
és előbb vagy utóbb, ha nem is zárt
térbe, de védettebb építészeti környe-
zetbe kell áthelyezni.

Gyanúm szerint jónéhány évvel eze-
lőtt, amikor a művész a tervet készítet-
te, maga is enteriőrbe szánta. Talán
éppen fülkeszoborként képzelte elhe-
lyezni, mint ahogy mesterének, Somo-
gyi Józsefnek a Széchenyi-szobrát -
hogy egy másik nagy magyarral példá-

lózzak -, amely egy Duna-parti pesti
bérház emeletmagasában, egy sarok-
fülkében áll.

Kő Pál Kossuth-szobrának prognosz-
tizálható, és minden bizonnyal megszü-
letésekor már adott sorsával ellenkező
irányú metamorfózison ment keresztül
Pogány Benő Gábor már emlegetett
Szigligeti-szobra, amelyet a helybeli me-
cénások támogatásával az elmúlt év vé-
gén állítottak fel.

A színház rekonstrukciója során Po-
gány megbízást kapott egy, az előtérben
felállítandó Szigligeti-szoborra. A fiatal,
akkor még pályakezdő művész a tervet el
is készítette, a koncepció azonban időköz-
ben megváltozott. A belsőépítész tervező
a szobornak kijelölt hely, illetve a szobor
helyett saját „design"-megoldását részesí-
tette előnyben. Némi vita árán a lektorátu-
si zsűri javaslatára - a bizottságnak én is
tagja voltam - a város vezetősége, bár a
megbízást az elődök adták, kifizette a
művésznek a tiszteletdíjat. A fiatal szob-
rász ebből a pénzből egy, a város köztéri
szobrait támogató alapítványt létesített,
minden bizonnyal eleve azzal a gondolat-
tal, hogy az enteriőrben meghiúsított ter-
vét kint. a köztéren valósíthassa meg. Úgy
látszik, legalább olyan ügyes szervezőnek
bizonyult, mint amilyen jó képességű
szobrásznak, hogy a felállításhoz szüksé-
ges összeg előteremtődött.

Szobrászi képességeit pedig azzal is
bizonyította, hogy. volt lelkiereje egy
belső térbe megálmodott szobortervből
köztéri, körüljárható, minden nézetéből
teljes értékű térformát transzformálni.
Mindezt úgy tette, hogy az eredeti
gondolat, a színház idézőjelbe tett va-
lóság volta nem sérült.


