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Gondolatok egy kiállítássorozat kapcsán

A Szolnoki Galéria Étterem Rajz címmel képzőművészeti kiállítássorozatot rendez. A
sorozat olyan válogatásokat, gyűjteményeket mutat be, amelyek alkotóik, témájuk, szem-
léletük, vagy eszközeik folytán — mint maga a kiállítóhely is — mások, mint a megszokott
művészeti tárlatok. A Szapáry utca l. alatti étterem galériáján jó másfél éve fut ez a
program, amelyet a B & D 2000 Műterem Bt. munkatársai rendeznek, a Blazsek Gyöngy-
vér, Deák László építész házaspár szervezésében. Szándékuk szerint olyan rajzokat,
fotókat akarnak a sorozatban ismertté tenni, amelyeket talán sohasem látni, amelyek
valamely más művészeti területen alkotók kedvtelésből papírra vetett ötletei, rajzi
feljegyzései. A sorozatban láthattak már a látogatók többek között építészektől
akvarelleket, festőktől könyvillusztrációkat, illetve vázlatrajzokat, fotósoktól grafikai
hatást keltő felvételeket.

Legutóbbi, sorrendben immár a nyolcadik rendezvényük Művészrajzok a Néplapból
címmel került — a hatalmas anyag és a szűk kiállítási lehetőség miatt természetesen közel
sem a teljesség igényével — összeállításra, amelynek kapcsán a következő gondolatok
jutottak eszembe:

A műfaji meghatározás szerint újságrajzokat láthatunk, amelyek azonban csak annyi-
ban fedik a valóságot, hogy újságpéldányok lapjain tették közzé őket. Amúgy — akár
tematikájukat, akár minőségüket, kvalitásukat tekintjük — intim, érzékeny rajzok, skic-
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cek, vázlatok immár másodszoros reprodukciói, amelyeket e helyen szemlézhetünk, s
amelyek talán jobban hozzásegítenek az alkotók lelkivilágának, gondolatainak meg-
értéséhez, mint ismert, művészileg kiérlelt, úgynevezett „fő műveik". Hiszen itt vázlat-
füzetekben talán örökké szunnyadó elsődleges megfogalmazások, ötletek, krokik alkotják
a többséget, s talán azt is mondhatnánk: felvázolt megjegyzések, odavetett, láthatóvá vált
„szavak", némelykor tán „viccek", netán „benyögések". Amelyek azonban efemer módon,
— s ezért emberközelibben — mutatják az alkotók szándékait. S mindenki által
követhetővé, nyilvánvalóvá teszik az úgynevezett „alkotói út" fázisait, sokszor talán
plasztikusabban, értelmezhetőbben, mint ha azt az életpályák kiemelkedő stációi szerint
követnénk.

A művészek munkásságának ilyenfajta megközelítése nem új keletű. A magyar
művészeti szakirodalom egyik legjelentősebb megteremtője, a maga is művészként raj-
toló, s így másoknál talán érzékenyebb Lyka Károly, az általa indított legjelentősebb
művészeti folyóirat, a Művészet hasábjain 1902-től kezdve nemcsak a lap és a művészek
szemléletesebb bemutatása és propagálása okán, de tudatosan is programjává tette, hogy
egy-egy művészről elemző tanulmányokat és megfelelő kvalitásos képeiknek reproduk-
cióit — néha még színesben is közölve — egy-egy lapszámát az érdeklődési körébe vont,
választott művésztől, vázlatkönyvének fő alkotásai melléktermékeként készült tanul-
mányrajzainak bemutatását is feladatának tartsa. Erről határozott véleményt is kialakítva
nemegyszer írt is. Elég talán ennek igazolásaként megemlíteni az 1903-as számban közölt
„A rajz", az 1904-esben publikált „Rajzműveltség", vagy az 1905-ös évfolyamban közzé
tett „Szimbolikus rajzok" című cikkeinek sorát, hogy láthassuk: mekkora fontosságot
tulajdonított a mesterség fölényes ismeretét jelentő alapnak, a rajzolás tudományának.

Az akkori nyomdaviszonyok költségessége kevés teret tudott biztosítani az effajta
törekvéseknek. Pedig biztosan lettek volna kezdeményezésének szép számmal követői. Az
övéhez hasonlatos kivitelű és gondos szerkesztésű folyóiratok azonban ritkaságszámba
mentek. Sem a kiállítási katalógusok, sem a nagyszámú sajtóorgánum nemigen közölt
illusztrációkat, képeket, hacsak nem a képes megjelenítés volt elsődleges specialitásuk,
így számtalan művész, ügyes kezű illusztrátor, rajzoló tehetség munkássága maradt és
marad még sokáig ismeretlen, feltáratlan.

Szolnokon, az 1902-től egzisztáló Művésztelep jóvoltából kedvezőbben, másképpen
alakult a helyzet. Különösen 1945 után. Bár sajtóorgánumok tekintetében látszólag nem
volt rossz a helyzet, hiszen volt a Jászkunság folyóirat, a Tiszavidék, majd utódja a Néplap
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és a vidéken megjelenő variáns számai,
(Karcagi Kiadás, Mezőtúri Kiadás, Tisza
Cipőgyár Kiadás) és a melléklapok (Kar-
cagi Hírlap, Mezőtúri Híradó, Tisza Cipő,
Ifjú Csatornaépítők), valamint a Néplap
égisze alatt megjelenő üzemi lapok (Al-
földi Kőolajbányász, Alföldi Olajbányász,
Földművesszövetkezeti Hiradó, később a
Szövetségben, illetve Szövetség és az Új
Barázda), ám ezek egyike sem adott még a
vicces, karikaturisztikus ábrázolások meg-
jelenítésére sem lehetőséget. így a művé-
szekben lappangó, akár humoros ötletek
képi megjelenítésére még annyi alkalom
sem nyílott, mint amilyenekkel a húszas-
harmincas évek közepe táján például Pólya Tibor rendszeresen ellátta az ország vezető
napilapjait: a Virradat-ot, vagy az Est Lapok-at.

A napilapok rajznélküliek, illusztráció szegények voltak, legfeljebb —jeles alkalmak-
kor — egy-egy Rákosi, vagy Sztálin fotó tagolta a központi lapok által két-három oldalon
egy az egyben átvett vonalas cikkeket.

Az 1956-os forradalom után változott a helyzet. Legalábbis Szolnokon. Nem a Néplap
szemlélete változott, hiszen az mindig is a politikai irányvonalat szolgálta, hanem a város
kulturális életében bekövetkezett változások okozták a lap küllemének megújult profilját.
1956 után voltunk, amikor államellenes szerepvállalásuk, tevékenységük miatt vidékre
kényszerültek olyan neves művészek, mint az akkor fiatal Mádi Szabó Gábor, Somogyvári
Rudolf, Mensáros László például a színészek közül, akik aztán nemcsak koruknál fogva,
de szellemi partnereiket is keresve hamarosan rátaláltak az 1957 táján a városban
megtelepedő művésztelepi új honfoglalókra, Gácsi Mihályra, Mészáros Lajosra, Palicz
Józsefre, akikkel aztán erős barátságok, jó hangulatú együttlétek alakultak. Ezt a művészek
alkotásai szemléletesen bizonyítják. Elegendő talán csak Simon Ferenc egyik kitűnő
portréjának, a Mensáros-portrénak a felemlítése, vagy a Horváth Sándor színművészről
készített kitűnő portré. De említhetnénk a városban nagy népszerűségnek örvendő Gácsi
Mihálynak azt a ritka kirándulását a társművészetek felé, amikor az ötvenes-hatvanas évek
fordulóján bemutatott III. Richárdhoz — tőle szokatlanul — plakát készítésére vállalko-
zott.

De nemcsak színészek és festő-szobrász-grafikus művészek szellemi, mentalitásbeli
egymásra találása volt az 1950/60-as évek fordulójának időszaka. Bár kétségtelen, hogy
ők adták meg az alaphangot. Ugyanis nemcsak az úgymond fővárosból „kitelepített" neves
színészek színesítették az akkor még meglehetősen álmos város képét. Hanem az az
akkortájt még élő gyakorlat is, miszerint a Színművészeti Főiskolán diplomázottaknak
néhány esztendőre le kellett menniük „vidéki üzemi gyakorlat"-ra. Vagyis hogy bármilyen
nagyléptékű tehetséget mutattak is fel tanulmányaik idején, nem maradhattak a fővárosi
vezető színházaiban, hanem a mesterség fogásainak elsajátítása végett „terepgyakorlaton"
kellett először bizonyítaniuk. S bizonyítottak is.
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Gácsi Mihály újságillusztrációja

így lett az említett, akkor már jól csengő nevű, de „bélyeges" művészek partnere kezdő
létére Upor Péter, Piróth Gyula, Szekeres Ilona, Csomós Mari, Szombati Gyula, vagy a
„kis" Halász. Nem volt ez a kényszer feltétlenül „büntetés", hiszen egy vidéki színházban
— lévén azok vegyes profilúak: vagyis operett, opera, kabaré szintű és drámai darabok
bemutatóinak színhelyei — a még csak szárnyaikat bontogató ifjú titánok minden műfaj-
ban kipróbálhatták és ki is próbálták magukat.

És e próbálkozások, nagyot akará-
sok közepette és végeztével hol jöhet-
tek össze az akkori Szolnokon?

A színész klubban, a Néplap „Cse-
resznyés-kert"-nek nevezett kiméré-
sében, a színházzal átellenes „Tiszá"-
ban, vagy talán napközben a „Dózsa"
kerthelyiségben.

Mindez a műintézmény tízperces
elérhetőségi távolságban volt akár a
színháztól, akár a művészteleptől, akár
a Néplap székházától vagy az uszo-
dától. És ez a három-, vagy négyszög
bármikor megközelíthető volt. Vala-
melyik helyen biztosan ott töprengett
valamelyik barát, akivel aztán meg le-
hetett váltani akár az egész „búval
bélelt világot is".

Az itt kiállított művészeink vál-
togatták is. Voltak, akik ritkábban, vol-
tak akik sűrűbben.

A megváltáshoz azonban fedezet is
kellett. Némi pénzmag, amihez a hat-
vanas években a Néplap szerkesztő-
sége önzetlen segítséget nyújtott, külö-
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nősen a hatvanas évektől kezdő-
dően. Nemcsak emberbaráti, művé-
szetpártoló segélynyújtás volt ez,
hanem kultúrmisszió is. Gondol-
junk csak arra az illusztrációk
kísérte „Műteremlátogatás" soro-
zatra, amely a hetvenes évek végéig
több-kevesebb rendszerességgel
tudósított az itt élő művészek tevé-
kenységéről.

Örömmel tekinthetünk végig
immár jó huszonöt-harminc év táv-
latából arra az újságírók általi mű-
vészetpártolásra, amelynek a kiállí-
tott, még ha csak mutatóba,
jelzésként összeállított rajzokat,
képeket tekintjük is.

Mert ezek, nemcsak egy művészetet mecenáló, művészeket segítő időszakot jelentenek
a város kulturális életében, de idézik a kortársakat, a város hajdan volt képét, régvolt
embereket, egyszóval azt az időszakot, amire mindnyájan szívesen visszarévedünk. Ez a
múltidézés ráadásul művészi értékű rajzokkal, vagyis egy olyan nemes eszközzel történik,
ami — legalábbis ez a szent meggyőződésem — mindenkinek élvezetet nyújt.

Hála és köszönet érte a kiállítás értő rendezőinek és kivitelezőinek.

281


