
Tiszaladányiak emlékeznek 
a felszabadulást követő első 
művésztelepre 

Tiszaladány. Tokaj tól délre 5—6 km-re, a Tisza-partján fekszik ez a ma alig ezer lelket 
számláló kisközség. Hogy többet tud róla az ország, mint a hozzá hasonló sok száz kisközség-
ről, az azzal magyarázható, hogy az 1930-as évek végén gyakran keresték fel azok, akik társa-
dalomrajzaikban szívesen írtak ,,a vállalkozó szellemű, semmibe bele nem törődö, nyughatat-
lan, minden vereség után új ra és ú j r a talpra állni tudó emberekről". 

A falukutatók, a népi írók a ládányi születésű, parasztszármazású, kovácslegényből lett fes-
tőművészen: Győri Eleken keresztül kötődtek a településhez. Műveiből sokat megtudhatunk a 
falu népéről. Megismerhet jük, hogy belső fejlődése során hogyan találkozott a népi mozgalom 
balszárnyával. Miként vált a falu, a progresszív népi mozgalom otthonává, miként nyújtott me-
nedéket azok üldözöttéinek. Ennek ellenére azok, kik Tiszaladányban éltük meg történelmünk-
nek ezt a korszakát s figyelemmel kísértük az eseményeket, egyre nyugtalanabbul vár juk tör-
ténészeink, irodalomtörténészeink vagy szociográfusaink feltáró munkáját . Ügy érezzük, hogy 
Tiszaladány jócskán tartogat, rej teget még olyan feltáratlan, jelentős emléket, melynek meg-
mentése nem lehet közömbös a társadalomtörténet, az irodalom, de még a művészettörténet 
számára sem. 

Egyik szép példája ennek a Tiszaladányban 1945 tavaszától késő őszéig vendégül látott 24 
festőművész alkotó közössége, felszabadulás utáni képzőművészetünk első szárnycsapása. A 
művésztelep történetét azoknak a ládányi családoknak az emlékezete alapján kísérlem meg fel-
tárni, akik egy vagy több művész számára lehetővé tették az alkotást. Ezekből sok mindent 
megőrzött az emlékezés, de többet takar a feledés. 

M. Csikai László (Kossuth út, 72 éves). Én bíró vótam akkor, nálam kellett jelentkezniük. 
Hozták is a papírt ra j ta a névsorral. Vótak rajta vagy huszonnégyen. Nem irkeztek váratlanul. 
Már korábban hallottam Győri Elek barátomtul, hogy Veres Péter bátyánk kiutalta nekik a fa-
luhoz tartozó Nagyhomokos, vót uradalmi kiskastilyt. Meg is irkeztek Homokosra a müvíszek. 
De csak egy iccakára tuttak ott megaludni, mert már akkor csak az egér lakhatta a kastilyt. 
Bútorait szíthordták. 

Másnap tehenes szekér hozta be űket a faluba. Cserés Laci bátyátoknál ütötték fel a tanyáju-
kat. Aztán elosztottuk űket magunk között. Nálunk is vótak vagy hárman. Hogy, hogyan hitták 
űket? Ki emlíkszik arra mán. Nem csináltunk mi abbul olyan nagy ügyet. Akkor aszt kellett 
csinálni oszt kísz. Most nekünk kell a művészeket eltartani. Mit ennének most Pesten? Ilyen 
időkbe. 

M. Csikai Miklós (Rákóczi út, 64 éves). Mi fiatal házasok vótunk akkor. Ippen kezdők. Azir 
mi is adtunk helyet nekik. Megosztottuk velük amit sikerült eldugni Jurcsekéktöl, a nyilasok-
tól, a visszavonuló nimetektül, az átvonuló fronttól. 

Nálunk Tar László, Nyíregyháza környéki tanítónak a fia vót. Itt irte idesanyja halálának 
híre. Talán rákba halt meg. Nagyon szomorú vót, ahogy a temetísrül visszajött. Magánakva-
lóbb vót a többinél. Többet is festett. Nekünk mindenáron akart festeni egy kípet. Mink arra 
kirtük, hogy fessen le engemet, karomon egy kisgyerekkel. Azir kírtük vóna ezt, mert akkori-
ba halt meg az első gyermekünk. Annak emlikíre gondoltunk. Erre azonban nem vállalkozott. 
Hanem lefestette idesanyámat. Itt van ni! 

Sohasem festett modell után. Jár ta a határt, osztán jól megfigyelte az embereket, itthon fes-
tette meg űket. ö r e g szülőnket, idesanyánkat is így festette meg., Nem írt az rá neki modellt 
ülni. 

Kerékgyártó József vót a másik művészvendégünk. Erdélyi, Brassó környéki székely-magyar 
vót. Egyszer hazalátogatott, nagyon szomorúan tért vissza. 0 nem festett, hanem rengeteget 
rajzolt, azt monta vázlatokat kíszit. Amolyan vastag ceruzával rajzolt. Sokat mentegette ma-
gát, ugyan mir érdemlik űk ki ezt a gondoskodást? 

Eccer hozott hét darab szagos szappant. Abban az időben az nagy szó vót. Mi nem akartuk 
elfogadni. 0 erre azt monta, akkor a Tiszába löki. Erre elfogadtuk. 

Aztán az önarckípít hagyta itt nekünk. Ezt írta rá: „Szeretettel emlékül Piroskának és Miklós 
bátyámnak." Annyit tudunk rúla, hogy később Olaszországba mehetett, mert onnan irt nekünk. 
Nagyon kedvesen emlíkezett meg az itt töltött időkrül. 

Lakatos Károly (Darvas utca, 81 éves). Nálunk Fidler Ferenc lakott, akinek a szülei Nyíregy-
házán, a Debreceni úton laktak. Velünk szemben, Matyasiéknál lakott a menyasszonya, vár já l 
csak, hogy is hiták na? . . . nem akar az eszembe jutni. De azt tudom, mindig olyan vót, mintha 

12 



skatujábul ugrot t vóna ki. Megvan! Erzsinek hittak. Mielőtt elmentek vóna, lefestette I lonka 
lányomat. Ehun ni! Osztán kűttek meghívót az esküvőjükre . Arra persze nem mentünk el, tut-
tuk, hogy csak tisztessigbül tettík. 

Aztán nálunk lakott még Nagy István. Az erdélyi vót. Olvastam is tűle könyvet is. A külvá-
rosi szeginy nipröl szólt.' 

Nagy Piroska (Darvas József utca, 55 éves). Nem tartozik szorosan ide, de idekívánkozik: 
sokáig vendégeskedett náluk Sinka István népi író, költő. Róla irta e szép költeményt: 

Szobájában Nagy Piroska 
Öltözik vérpirosba. 
Felöltözik vérpirosba 
S állít ja magát tilosra. 

Tilos a nyomában járni, 
Tilos ablakánál várni. 
A szíve is tilosra áll: 
Vérpirosban játszó madár. 

Miért akkor pirossága, 
Ha oly nagy a tilossága? 
Amit pirossága takar, 
Bimbó, aki nyitni akar. 

Nagy Piroska és családja búj ta t ta 1944. március 19-töl a felszabadulásig Darvas Józsefet. Az 
egész falu tudott róla, de senki nem jelentette fel. Ez időnek az iró a Részeg eső című regényé-
ben állit emléket. Sokan Győri Elek festőművész alakját vélik felismerni Balla Gézában. 

Elmondása szerint náluk Hargitai Pál fiatal budapesti festőművész lakott. Menyasszonya, Ró-
zsi pedig a szomszédban, P. Csikai Miklóséknál. Édesanyjuk később hosszú évek során tar tot ta 
a kapcsolatot a családdal. Gyakran lejárt hozzájuk Budapestről. Pali és Rózsi nagyon háziasak 
voltak. Nem restellettek felülni a tehenes szekérre, szerettek menni a határba. Szívesen segéd-
keztek a mezei munkában. Aztán, hogy elmentek, házasságot kötöttek, majd Olaszországból 
küldtek sok-sok megemlékezést, üdvözletet. 

Cserés Margit (Kossuth út, 45 éves). Idesapám hozta be üket szekérrel a tanyárul. Vendíg-
ódalrúd vót a szekérre téve. Ezen ültek a művészek. HolmijuTc a szekérderikba vót berakva. 
Furcsa látvány vót, ahogy bevonultak az udvarra. 

Nálunk ütötték fel a tanyájukat . Itt gyűltek össze valamennyien esténként a kaducs2 előtt. 
Vót egy gramafonjuk. Zenét hallgattak, beszélgettek. Aztán lassan elcsendesedtek, lefeküdtek 
a kaducsba. 

A Tiszaladányt körülölelő Tisza par t ján saját „nudista strandot" tar tot tak fenn. Sok-sok arra 
tévedt ladányit ijesztettek meg. Különösen félelmet keltően beszéltek a nagy vörös szakállas 
művészről, ki gyakran keltett riadalmat, míg meg nem szokták őket. 

Egyszer aztán üket is jól megijesztették. Ekkoriban a környéket néhány, frontról visszama-
radt katona tar tot ta rettegésben. Egy este aztán, ahogyan elszenderedtek a művészek, az egyik 
fiatalember elkezdett a kaducs előtt idegen szavakat kiabálni, összefüggéstelenül. Felrettentek 
erre a művészek. Aztán illa berek, nádak, erek — alló kifelé. Mégpedig anyaszült meztelen, 
mert egyikük, másikuk csupaszon aludt ám. Bele a csalánba, bele a csalamádéba. Előbbi csípte, 
utóbbi összehasogatta testüket. Kínjukban a fára másztak. No de egy hétig, haragjuk múltáig 
hiába vadásztak a fiatalemberre, az gondosan elkerülte őket. 

Balog Imre (Rákóczi út, 57 éves). Szüleim is szívesen látták a Pestről érkezett művészeket. 
Az egyiket Bíró Antalnak hívták. Nekünk két képet adott. Itt az egyik. A címe: Piacra siető 
szekér. Nagyon tetszik nekem ez a képe. Ügy tudom, még 56 előtt kiment Svédországba, mert 
onnan küldött több üdvözlőlapot. Zugor Sándor volt a másik művész. 1953-ban lelátogatott 
mégegyszer hozzánk. Akkor lefestette Cserés Laci bátyámat. Majd New Yorkból küldött üd-
vözletet. 

Mindenki Poldija, eredeti nevén: Böhm Lipót. Ügy tudom, ő Pesten lakik. Legutóbb a Győri 
Elek emlékkiállításon találkoztam vele a Mezőgazdasági Múzeumban. 

Beck Judit festőmüvésznő lakott még nálunk. Talán ő él a falu emlékezetében a legeleveneb-
ben. Felfigyelnek rá, ha a nevét olvassák az emberek. Ügy hírlik, hogy egyik neves színé-
szünknek a felesége. Egyszer azt olvastam róla, hogy gyűjteményes kiállítása volt a Bécsi Ma-
gyar Intézetben. De tudok arról is, hogy a Munka Érdemrend arany fokozatát is megkapta. 

Győri Sándor (Kossuth út, 82 éves). Beck Judit gyakran meglátogatta társaival együtt öcsé-
met, Győri Eleket. Mindenkihez kedves vót, senkihez se szíves. Szép fekete szeme vót. Meg az-
tán csinos is. Rövid nadrágba járt . Oldalán mindig ott fityegett egy kis tőrkés. Ippen úgy, mint 
a talián jányoknál, az olasz fronton. Azoknál is ott vót ám a tőrkés. Nem egy erőszakoskodó 
megjárta velük. 

Győri Viktor (Kossuth út, 48 éves). Alig voltam 16—17 éves. Elek bátyám megkért, hogy 
fogjam be a teheneket a szekérbe, aztán vigyem be a művészek limlomját a tokaji állomásra. 

'Itt az adatszolgáltató emlékezetében összemosódhatott Nagy István író és az ugyancsak 
erdélyi magyar festőművész: Nagy Imre neve. 
2Kaducs = csűrhöz hasonló kisebb építmény. 
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Hanem, ahogyan a tokaj i malom elé értünk, a két tehén se szó, se beszéd, mire észrevettem, 
már be is kanyarodott a malom a j t a j a elé. Ismerték a dürgést. Ide jár tunk velük lisztet őrölni. 
Nagyot csodálkozott a malmos, a nagy Kreplin, hogy mindenben látott már búzát hozni, de 
kofferba, bőröndbe még sohasem. Mert bíz ebben az időben a jobbra való zsákból nadrágot 
varrattunk Gombos János szabómesterrel. 

Kivezettem ezután a fogatot az állomásra, hol a művészek egy bocipulmanba rakodtak (így 
hívták a személyszállításra használt teherkocsikat). Rakodtak, mert a jó ladányiak nemcsak 
vendégül látták őket a nyáron át, hanem gazdagon el is látták őket élelemmel. Legyen nekik 
miből kitelelni — mondották. A vagon alaposan megtelt. Ebbe rakták bele azt az élelmet is, 
amit Balog Imre népi kollégista a Petőfi Kollégium részére gyűjtött . 

Melegen búcsúztak tőlem, s ra j tam keresztül a ladányiaktói a kedvelt müvészvendégek. 

Lejegyezte: Győri Sándor 

Fényképek 
a felszabadulás első hónapjaiból 

Az 1944 októberétől 1945 áprilisáig ter jedő időszak-
ból, hazánk felszabadításának hónapjaiból viszonylag ke-
vés eredeti, történeti jellegű fényképfelvétel található mú-
zeumaink gyűjteményeiben, fényképarchívumaiban, hiszen 
a hadszíntérré vált országban, akár a még nyilas uralom 
alatt álló területen, akár a már felszabadított országrésze-
ken — a haditudósítókon kívül — igen keveseknek volt 
módjuk, lehetőségük a fényképezésre. Ezen kevesek közé 
tartozott Ék Sándor festő- és grafikusművész, akinek a 
hagyatékában fennmaradt, ebben az időszakban készült, 
mintegy 300 felvétele a korszak forrásértékű, sokszor fé-
lelmetes drámaiságú történeti dokumentuma. 

Ék Sándor (1902—1975), aki 1918-ban, 16 évesen lé-
pett be a Kommunisták Magyarországi Pártjába, a Tanács-
köztársaság leverése után Bécsben, Berlinben, majd a Szov-
jetunióban élt emigrációban, 1944 őszén a 2. Ukrán Front 
politikai osztálya VII. alosztályának főhadnagyaként tért 
vissza Magyarországra. A közvetlenül a frontparancsnok-
ság alá rendelt alosztály többi magyar munkatársa: Bol-
gár Elek, a Magyar Tanácsköztársaság volt külügyi nép-
biztoshelyettese, felesége Oláh Margit, valamint Adler 
Györgyi, Abelovszkyné Wexler Antónia és Mátyás László, 
a spanyol polgárháború volt önkéntese. Ék Sándor felvéte-
leinek eredeti negativjait a művész halála után Mátyás 
László őrizte, ma jd átadta a Magyar Munkásmozgalmi 
Múzeumnak. 

Amíg a Vörös Hadsereg el nem érte Magyarország ha- — 
tárait, az alegység fő feladata a németek oldalán harcoló p A Gurkin 
magyar csapatok közötti antifasiszta propaganda: felvilágo-
sító, átállásra, szökésre felszólító röplapok szerkesztése, 
sokszorosítása, terjesztése, hangszórós frontagitáció stb. volt. Amikor a 2. Ukrán Front 
megkezdte Magyarország felszabadítását, az alegység munkája szerteágazóbbá vált. Elsőrendű 
feladata a felszabadított országrészeken a normális élet megindulásának előmozdítása lett. 
Az alosztály munkatársai mindenütt felvették a kapcsolatot a helyükön maradt közigazga-
tási tisztviselőkkel és a demokratikus pártok képviselőivel, s a rendelkezésükre álló eszközök-
kel segítették őket munkájukban. Az alegység parancsnoka, Fjodor Alekszejevics Gurkin 
százados — civilben a rosztovi egyetem történelemtanára — különös gondot fordított a kulturális 
élet megindítására is. Az alosztály végezte a magyar lakosság körében a propagandamunkát, 
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