
MŰVÉSZET

Szabó István

Egy síremlék története

A hetven esztendeje, 1937. november 29-én elhunyt Pólya Tibor festőművészt nemcsak
a Szolnoki Művésztelep, de az egész város saját halottjának tekintette. „Ezrek kísérték
utolsó útjára - olvashatjuk nekrológja címét.1 A nagy magyar festőművészt a Művésztelep
kiállítási termében ravatalozták fel, koporsóját „Munkácsy-lepel" borította. Temetésére a
magyar irodalmi és művészeti élet színe java képviseltette magát."

A városatyák egymást túllicitálva ígértek utcát, szobrot, síremléket nagy halottjuknak,
amiből halála idején semmi nem valósult meg. 1938 áprilisában - rendezte meg az Ernst
Múzeum emlékkiállítását2, amelyet Szolnokon is bemutattak. Ez az esemény némiképp
felélesztette főként a síremlék-állítás körüli lelkesedést. A híradások szerint Kisfaludi
Stróbl Zsigmond felajánlotta „Ad Astra" című szobrát, „a Pólya síremlék céljaira. A
hatalmas bronz szobrot azonban nem lehet elhelyezni a református temetőben, az özvegy
és a szobrászművész beleegyezett abba, hogy a szobrot, mint Pólya Tibor emlékművet a
művésztelepi parkban állítsák fel úgy, hogy a talapzatára Pólya Tibor bronz-reliefje
kerülne. A temetőben pedig emlékkővel jelölnék meg a sírt ..."3

1941-ben ismét hangot kapott a sajtóban, hogy a négy esztendeje elhunyt Pólya Tibor
sírját még mindig csupán egy fakereszt jelzi. „Ezt a hiányt fogja az idén a Szolnoki
Művészeti Egyesület pótolni, mert előreláthatóan ebben az esztendőben ünnepélyes
keretek között fel fogják avatni Pólya Tibor síremlékét, amelyet a művész régi hűséges
barátja, Falus Elek művész tervezett és amibe az elhunyt művész plakettjét Borbereki K.
Zoltán, a telep kiváló szobrászművésze készíti el...""

A háború, kétszeri rendszerváltozás után végül is „a Szabadság tértől az Ady Endre út
elejéig vezető, az 1880-as évektől 1934-ig Festő utca 1934-től 1950-ig Harsányi Gyula
utca, 1950-től Pólya Tibor"5 nevét kapta. S fél század elteltével a síremlék gondolata is
testet öltött. Hogy miképpen, azt Pólya Tibor Párizsban élő Katalin leánya, becenevén
Gogó ismertette velünk párizsi beszélgetéseink során.

„Olaszországban jártam, Firenzében ... Atya Úristen! mikor is volt? ... Úgy a hatvanas
években valamikor ... Egy múzeumban megszólított egy férfi. Baranyó Sándor volt.
Megismert, én nem emlékeztem rá. Megszólított és diskurálni kezdtünk. Miután elváltunk,
sokáig nem hallottam felőle semmit. Aztán egy szép napon csengett a telefon. Ő hívott és
azt mondta: itt lóg az ágyam fölött az édesapja festménye.

- Ez nagyszerű! - mondom. - És hol van az ágya?
- Szolnokon. - mondta.

1 Szolnok és Vidéke, XIX. évf lOO.sz. 1937. december 5. (vasárnap) 4.p.
2 Az Erast-Múzeum kiállításai. Pólya Tibor emlékkiállítása. 1938. január 23 - február 13. Budapest, 1938. január hó
3 Nemzeti Jövőnk, VI. évf. 1938. augusztus 24. 2. p.
4 Szolnok és Vidéke, XXIII. évf. 1941. március 5. 2. p.
5 Cseh Géza: Szolnok város utcanevei. Szolnok, 1993. 84. p.
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Vagyis hát, Szolnokról hívott fel. Hogy mi inspirálta, azt bevallom, nem tudom
megmondani. A lényeg az, hogy ettől az időtől kezdve kapcsolatban maradtunk. Újra és
újra invitált, hogy jöjjek le Szolnokra ...

Féltem elmenni..."
Emlékezett vissza 2001-ben első haza jövetelére Pólya Gogó. Férjével, Károlyi

Istvánnal 1947-ben hagyta el Magyarországot és ezt követően csak 1994-ben lépett hazai
földre. Távozásának, távolmaradásának oka többféle volt, hazatérésének azonban legfőbb
indítéka az, hogy mindenek előtt látni kívánta édesapja sírját a szolnoki temetőben, és
befejezni - teljessé tenni, apja portréjával véglegesíteni a Pólya Tibor-síremléket.

A Baranyó Sándorral fentebb említett kapcsolatfelvétel eredményezte, hogy a „Pólya
Tibor 1886-1937." feliratú, egykor felállított márvány sírkő üresen hagyott mezőjébe,
melybe az 1937-es gyász hevületében barátok és város ígérete ellenére sem került oda sem
a Kisfaludi Stróbl Zsigmond, sem a Falus Elek által ígért Pólya Tibor bronzrelief; Gogó
Simon Ferenc szobrászművészt kérte fel a portré megmintázására. „... Tavaly télen
megtisztelő ajánlattal keresett fel Pólya Gogó, a művész Párizsban élő lánya, akivel
korábban sohasem találkoztam - nyilatkozta Simon Ferenc szobrászművész a Jászkun
Krónika munkatársának. - Természetesen örömmel fogadtam a felkérést a dombormű
elkészítésére. Sok képes anyagot kaptam Pólya Gogótól, s ezek alapján kezdtem el
készíteni édesapja portréját. Ilyen esetekben, amikor az alkotó nem ismeri az illetőt, akit
megmintáz, ez a szokásos eljárás, bár a képbőség olykor zavaró tud lenni."6 - mondta. A
küldött, mintául szolgáló fotók bekerültek a Damjanich Múzeum gyűjteményébe. Valóban
impozáns a választék, hiszen Pólya Gogó valóban határtalanul segítőkész volt. Az apjáról
küldött dokumentáció legkorábbi darabja egy 1916-os datálású, fiatalkori önarckép. A
pályakezdő festőt még fekete, félrefésült kissé göndörödő hajjal, kihajtott gallérú fehér
ingben, lilás-vörös kabátban illetve házi köntösben látjuk. Majd időben egy erősen
kopaszodó, csokornyakkendős fiatal férfi lezser nyári zakót viselő mellképe következik,
melyre Gogó azt írta: „Zachariás (úgy hiszem híres fényképész) műve. Fiatal korában,
Szolnokon."

A többi fényképet a Gogó - interjúk alapján úgy kell elfogadnunk, amint azokat az
akkortájt épphogy serdülő leánya emlékezete, számunkra pedig a vele folytatott
beszélgetések során a magnószalag rögzített.

Pólya Katalin Budapesten született, ahol édesapja festő-, plakátrajzoló-, karikaturista
karrierje egyre magasabbra ívelt. Először a Csáky, majd a Falk Miksa utcában bérelt
műtermet, utóbbiban lánya visszaemlékezése szerint „egy egész emeletes apartmant. Körbe
ment a lakás az egész emeleten. Ott volt inasunk és szakácsnő, szobalány és nekem német
kisasszony és osztrák kisasszony és szóval... ott tényleg nagy luxusban éltünk."7 - emlékezik.

Pólya Tibor öröklött szívbetegsége miatt orvosi tanácsra szülővárosába, Szolnokra
költözött. Itt végezte leánya a négy polgárit majd a budai Baár Madas református
líceumban folytatta tanulmányait, ott is érettségizett. A nyarakat viszont rendre Szolnokon
töltötte.

5 Jenéi Gyula: Pólya Tiborra emlékeznek szülővárosában, Szolnokon. Dombormüavatás és kiállítás. Jászkun Krónika III.
évfolyam, 136. sz., 1995. június 13. (kedd), 7. p.

7 Párizsi beszélgetés Pólya Gogóval 1994. november 24-én. Kézirat.
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A síremlékhez Simon Ferenc szobrászművésznek megküldött további fényképek a
harmincas évekből Szolnokon, már az egyre betegebb Pólya Tiborról készültek. 40 évesen,
50 év felé, 50 évesen, hátoldalukon Gogó kommentálásával. „így látta magát", „Rosszul
fűtött műteremben. Utolsó év", „A Tisza parton. - Egyike utolsó fényképeinek".

Volt tehát a kései művésztelepi kollegának „bőséges" segédanyaga, nem véletlen, hogy
az idézett interjúban Simon Ferenc „zavaró képbőségről" beszélt. A képek közül a
szobrászművész Pólya Tibor két fotója mellett döntött. Mindkettő az ötven év körüli
művészt ábrázolja. Az egyik szemből, a másik jobb profilból. Mindkettőn monoklival. „...
monoklit hordott. Nem divatból, vagy hóbortból, hanem mert az egyik szeme rossz volt.
És furcsa módon nekem is az a szemem a gyengébb ..." - olvashatjuk kiegészítésül Gogo
egyik nyilatkozatában.

Ezekről a fotókról készített a szobrász a sírkő, rendelkezésre álló üres márvány
négyszögébe kör alakúra tervezett méretarányos ceruzarajzokat, majd nekikezdett a kör-
relief agyagban történő megmintázásához. Mikor elkészült megkérte Gogót, nézze meg.
Pesten találkoztak.

„Simon Ferenc olyan kedves volt, felajánlotta, hogy idejön Pestre. Megmutatja a
dombormű agyagformáját, hogy véleményt mondjak róla. Amikor tavaly Szolnokon
jártam, már láttam a formát, s ajánlottam neki egy-két módosítást. Tudja, ő nem ismerte az
apámat, s egy idős embert formázott." - mondta Pólya Gogó az első agyagformáról az Új
Néplap munkatársának.8 Igen - erősítette meg Simon Ferenc is a közölt telefonhírt. -
„Kicsit idegenkedett tőle, ugyanis a relief egy kései önarckép alapján készült, s meglehetősen
öregembernek mutatta, noha Pólya alig múlt ötvenesztendős, amikor meghalt. így aztán, -
ahogy Gogó mondta: „meg kellett egy kicsit fiatalítani".... A szükséges alakításokat Gogó
jelenlétében végeztem el, s mondhatom, a kész változattal nagyon meg van elégedve ..." -
közölte a szobrász.'

A „hitelesítés" megtörténte után szétfutottak az értesítések nemcsak a szolnokiak, de
rajtuk kívül még nagyon sok hazai és külföldön élő érdeklődő is megelégedéssel és
megnyugvással olvashatta. „1995. június 15-én 14.30 órakor leplezzük le a Simon Ferenc
szobrászművész által alkotott reliefet Pólya Tibor festőművész síremlékén, a szolnoki
Körösi úti belső református temető 3-as táblájában."10 A díszvendégek között ott volt
Pólya Gogó második férjétől, Jacques Remy filmírótól született két fia, a szintén filmíró
és filmrendező Olivier Assayas és az író-újságíró Michka Assayas is.

Több mint fél század múltán került hát pont a sírjel-állítási procedúra végére, melynek
egyházi szertartási részét Hamar István református lelkész celebrálta. A sír-relief avatása
után a megjelentek nagy része a Városi Művelődési Központ Galériájába vonult, ahol a
díszvendég, Catherine de Károlyi alias Pólya Gogó a festőművész Párizsban élő lánya
jelenlétében Egri Mária művészettörténész, a kiállítás kurátora nyitotta meg a szintén
régóta hiányzó „Pólya Tibor, a „magyar Breughel" címmel összeállított impozáns kiállítást,

8 CS. (Csáti Ibolya): „Üjra kell tanulnom Magyarországot". A telefon túlsó végén Pólya Tibor festőművész leánya. Új
Néplap, VI. évfolyam, 95. sz., 1995. április 24. (hétfő), 2. p.

9 Jenéi Gyula: Pólya Tiborra emlékeznek szülővárosában, Szolnokon Jászkun Krónika, 1995. június 13. i.m. 7. p.
10 Hivatalos értesítés a sírkőavatásról.
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melyet a nyitás után Párizsba visszatért Gogó Egri Máriának küldött alábbi soraival
nyugtázott: „Marikám, még egyszer és majd még többször, nagy bravó! és sok köszönet.
Légy oly jó és add meg FAX utján a kitűnő Ildikó teljes nevét és a másik szőke hölgy nevét
(Györgyi) is. Szeretném nekik is külön - külön megköszönni kedves és lelkes közreműkö-
désüket. Kaposvári Gyula szolnoki címét is légy oly jó megadni, akinek a temetőben
elhangzott beszédééit szeretnék köszönetet mondani.

Szeretettel ölel Gogó."11

A Pólya Tibor halálának évfordulója, hosszas sírkőállítása körül keringő történetünk
szomorú vége ismét egy gyászjelentés. Elhunyt Catherine de Károlyi divattervező, aki
1967-ben megtervezte a HERMES, híres párizsi divatcég első pret-a-porter divatkol-
lekcióját, majd ehhez tervezett utolsó éveiig kellékeket. A HERMES cég világszerte ismert
„H"- betűje is az ő alkotása. A „pret-á-porter" finomkonfekció. Eredetileg Amerikából
származik a fogalom, ready to wear néven ott alkalmazták, de fenti fogalomként Párizsból
terjedt el. Az ötvenes évek végétől lett általánossá. Azok a nagy cégek, mint amilyen a
HERMES is finomkonfekció, bizsu, bőrárú, parfüm, toalett cikk kollekciókat
forgalmaztak. Gogó ebből először a pret-á-porter tervezésnél, később a bőrárúknál volt
alkalmazva.

Catherine de Károlyi Pólya Tibor festőművész egyetlen lánya, Károlyi István gróf
felesége volt, tőle született fiának köszönhető a csurgói Károlyi kastély felújítása. Gogó
Párizsban élt, a nyár egy részét rendszeresen Csurgón, fiával és annak családjánál töltötte.
Élvezettel kapcsolódott a Károlyi kastély kulturális programjainak tervezésébe, számos
elképzelése volt Pólya Tibor életművének feldolgozására, műveinek felkutatására. Apja
halálának 70. évfordulójára saját anyagából kiállítást tervezett Szolnokon. Unokahúga, a
szintén szolnoki Hunyor Katalin felajánlotta ennek az anyagnak a kölcsönzését a
Damjanich Múzeum jubileumi kiállításához. így Pólya Gogó utolsó kívánsága teljesülni
fog.

TI A kért nevek Tőzsémé Szigeti Ildikó igazgatóhelyettes és Kiss Györgyi igazgató Szolnoki Városi Művelődési Központ.
Kaposvári Gyula a szolnoki Damjanich János Múzeum nyugalmazott igazgatója.
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Simon Ferenc: Pólya-portré

A Hermes divatcég emblémája
(részlet)

Gogó párizsi lakásán telefonál
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