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„Ti borotok megiván ..."

Pólya Iván festőművész pályája

Pólya Iván festészete, személyisége alig ismert a nagyközönség előtt, a művészeti szak-
irodalomban. Vezetéknevéről mindenkinek a több művészeti ágban is jeleskedő, jóképű,
társaság központja, a szolnoki müvésztelep „kedvence": Pólya Tibor ötlik eszébe. Iván
három évvel később született, fejlődésére minden szempontból hatással volt humorral,
bohémsággal, ötlettel teli, kitűnő tehetségű bátyja. Példájára indult művészi pályáján,
először szobrászatot tanult,1 majd testvére tanácsára tért át a festészetre. Első próbálkozásai
idején nevüket már Pólya Tibor sikerei fémjelezték. Erős egyéniségű bátyja mellett nem ju-
tott neki elég fény, karaktere elhalványodott. Pályája során, főként, amíg Szolnokon lakott,
ő volt „a Pólyák" fiatalabbika, az „Ivánka".

Pólya Béla és Waniek Irma házasságából született 1889. november 10-én Szolnokon.
Teréz és Tibor után harmadikként.2 Később még egy lánytestvérük született, Éva. A szülők
korán meghaltak, ami a kamasz fiúk számára sok problémát okozott, főként a tanulásban.
Gyámolásukat a jóval idősebb Tessa nővérük s annak férje vállalta. A Pólya fiúk Szolnokon
kezdték iskoláikat, de hamarosan a művészet, a művésztelep vonzáskörében találták magu-
kat. Olyannyira, hogy a tízes évek elején követték Iványi Grünwald Bélát Kecskemétre, ahol
rövid ideig az induló művésztelepéhez csatlakoztak. Iván inkább a plasztikához érzett
vonzódást, ezért az Iparművészeti Főiskolán szobrászati tanulmányokba kezdett, de bátyja
ösztönzésére Párizsban festészeti stúdiumokkal folytatta. Hazatérve Szolnokon élt egy dara-
big, majd a fővárosban telepedett le. Egy ideig a római Collegium Hungaricum ösztöndíjasa
volt. Nyaranta azonban továbbra is a Zagyva-parti művésztelep rendszeres vendégeként vett
részt a kolónia alkotó munkájában, kiállításain, közéletében. Jelen dolgozatunkban nincs
lehetőségünk arra, hogy a Szolnok környékéhez kötődő képzőművészet 19. századi előz-
ményeiről, a müvészkolónia 12 műtermének felépítéséről, 1902. június 29-én történő
átadásáról, s további történetéről szóljunk. Törzs-, és vendégtag-rendszerrel működő nyári
müvésztelep volt, ahová a budapesti müvésztársadalom legjobbjai kötődtek. Fenntartását,
működését évtizedeken át csiszolódó-alakuló szabályzatokkal a még 1901-ben meglakult
Művészeti Egyesület biztosította. Mind a telep, mind az egyesület történetét ez esetben
mellőznünk kell. Jelen lehetőségek között egy célunk lehet, hogy a legkevésbé ismert
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művészek munkásságáról a lehető legtöbb összegyűjtött anyagot közreadjuk. Ezért most
elsősorban Pólya Ivánról szólunk.

Víg kedélyű, szellemes ember volt, a művésztelepi mulatságok egyik fő szervezője. S
mint ötletgazdag, kreatív művész, „a drága, kedves, aranykezű festő, fúró-faragó, feltaláló
Iván bátyám!" — miként unokahúga aposztrofálja3 — a művészkénben rendezett ünnep-
ségek díszleteinek, jelmezeinek, plakátoknak, verses meghívóknak egyik kivitelezője.
Számos anekdota, vidám történet kering a szolnoki müvészkolónia ünnepeiről, a tiszai
csónakázásokról, strandolásokról, ahol a mókamesterek egyike mindig Pólya Iván volt.

„.. .mint ember, egyike volt a legszeretetreméltóbb közvetlen egyéniségeknek, aki min-
denhez értett"— emlékezik róla a Szolnok és Vidéke.5 Kedélyére jellemző, amit unokahúga,
Pólya Gogó mesélt róla. „Náluk nem volt gyerek, aranyos feleségével, Kallós Sárival, Dolly
kutyájukat dédelgették. Ha valami olyasmiről folyt a szó, amiről nem akarták, hogy Dolly
megértse, németül beszéltek."6

1936-ban a szolnoki művészek Nemzeti Szalonban megrendezett kiállítása kapcsán a
lap riportere „portrékat" rajzol a tíz kiállító művészről. Pólya Ivánról a következőket írja.
„halk szavú művészember, aki helyett mindig a képei beszéltek, amelyen impresszionista
stílusban a föld, a víz, a levegő és az emberi test jelenítődnek meg. Technikáról Pólya
Ivánnál nemigen beszélhetünk, mert ő éli a képeit és a látott motívumokat megfürdeti ki-
egyensúlyozott éleslátásában, amitől azok derűs színeket kapnak és optimizmusán
átszűrődve világos fényözönben vetítődnek elénk. Aktjain villan a fehér bőr márványos
szépsége és érződik a hús az epidermis alatt. Tájképein is a kolorit fénylőén domborodik ki;
a füvek, virágok és a házak napsütést lehelnek magukból felénk. Valóságos ezermestere a fi-
nom, költői hatásoknak, amiket soha nem hagy kiaknázatlanul, annak ellenére, hogy témái
mindig csak festői hatásúak, minden zavaró mellékzönge nélkül. Azt is megállapíthatjuk
Pólya Ivánról, hogy lépést tud tartani a kor modernizmusával, amivel kifejeztük értékét is,
amit a képszerető emberek megbecsülnek és elismernek."7

S bár a legtöbb esetben együtt emlegették Pólya Tiborral, a kitűnő szemű műtörténész,
Lyka Károly szinte első nyilvános jelentkezésekor észrevette művészetük eltérő vonásait.
„Három évvel fiatalabb öccse, Pólya Iván, sokban különbözött tőle. Más volt a művészi
vénája — írja — Párizsban is volt, még a római magyar intézetben is. Eleinte mintázással
foglalkozott, azután a festésre tért át, amely csöppet sem hasonlított bátyja festéséhez.
Gonddal és elmélyedve vitte vásznára a Balaton hatalmas víztükrét, amelynek képe elfoglal-
ja a festmény legnagyobb részét, rajta embereit is (Balatoni halászok). Ezt a müvét a Szinyei
Társaság 1935-ben a tájképdíjjal tüntette ki."8

A Művészeti Egyesületnek a kolónia anyagi fenntartására tett kísérletei közé tartoztak
az igen nagy érdeklődés mellett megrendezett művésztelepi nyári garden partyk. Az 1934-es
ünnepséget a Szolnoki Újság különszáma kísérte, amelyben többek között karikatúrákkal
illusztrált rövid történetekkel mutatta be a telepen dolgozó művészeket. Pólya Ivánról ezt
írja: „...most a viaszkkal való festéssel kísérletezik, budai lakásában reflektort szerelt fel s
azzal üldözte a Rózsadomb imbolygó szerelmes-párjait, (két hét múlva a rendőrség
érdeklődött, mi van itt: titkos fényjeleket adnak le ebből a házból), gyártja a legszellemesebb
horgászati felszereléseket, (megtörtént eset az, hogy nem győzte kivárni a nyarat, a horgot a

36



Esri Mária: .. Ti borotok megiván ...

Wi!1

m
Marokszedő
(1933, papír,
ceruza, DM
Ltsz.: 71.9.1.)

Akt (1933, papír, pitt, 29,8x22,8 cm,
DMLtsz.: 75.14.1.)

n

í'/iZ. JU. lí

)

Kaszafenő (1933, papír, ceruza,
27,1x18 cm, DMLtsz.: 71.8.1.)

37



Wi
MŰVÉSZET

budai bérház ablakán vetette ki s egy arra járó nyugdíjast fogott meg vele), most legnagyobb
öröme egy gyönyörű csillagászati látcső, rövidesen felszereli a telepen.

Mint költő sem utolsó, asszonanciában ő tartja a világrekordot. Egyszer a bátyjával, Ti-
borral együtt vendégségben volt, utána sokáig borozgattak, mikor távozni készültek, a
házigazdáék megkérték őket, írjanak valamit az emlékkönyvükbe. Iván nagyhirtelen ezt
költötte:

Ti borotok megiván,
Elbúcsúzunk:
Tiborotok meg Iván. "9

A művész ugyanakkor mélyen gondolkodó ember volt, ezt tükrözi néhány nyilvánosság
előtt tett nyilatkozata is. Például 1932-ben az Irodalmi Kurír közli a 30 éves szolnoki
müvésztelep jubileuma alkalmával megrendezett kerekasztal-beszélgetést, amelyet a
művészek a festészet jövőjéről folytattak. Pólya Ivántól ezt idézi: „Stílusok születésénél az
építészet lendül neki legelőbb s ezt követi sorban a szobrászat, majd a festészet. A mai
általános forrongásból kicsillognak az új építészet első formái, melyek a fénynek, levegőnek
és általában a higiéniának jegyében születtek. Festő létemre elsősorban a festészet jövője
érdekel s miután a függvénye, kiegészítője az építészetnek, a festészetet is a jövőben
világosnak, derűsnek látom s éppen higiéniai okokból valószínűnek tartom a falfestmény, a
freskó újraszületését."10

Hivatalos alkalmakkor is több ízben vették igénybe a művész „hangosan gondolkodó"
képességét, többek között 1933-ban a Városi Színházban dr. Péter András műtörténész „A
modern művészet problémái" címmel tartott előadás-sorozatát Pólya Iván ajánló szavai
vezették be."

Nagyon erős kapcsolat fűzte bátyjához, aki szinte atyai szeretettel bánt öccsével. Hogy
milyennek látták őt, őket szülővárosukban, azt megkapóan írja le a Nemzeti Jövőnk
újságírója. „Ivánnak keresztelték, Ivánkának hívta mindenki. Az Iván név rideg és
félelmetes, rettenetes orosz cárok emlékét idézi; nem illett ez a keresztnév sehogy sem a
csendes művészhez, a dióbarna szemű álmodozóhoz, a fúrás-faragás szelíd ezermesteréhez;
Tibor érezte ezt, és Ivánkára szelídítette. Hogyan szerette egymást a két testvér; mennyi csu-
rom szeretet volt benne, ha Tibor gordonka hangján odaszólt öccsének: »nézze Ivánka!« Ők,
akik szinte pertu viszonyban voltak az egész világgal az egyszerű vidéki riportertől kezdve a
koronaőrökig, egymást szemérmesen is becézgetve magázták.

Ivánka érdekes és kitűnő művész volt. Ő volt az örök fiatal; csodálatos frissességgel tu-
dott megújhodni, új formanyelveken mondani az örök mondanivalókat, szinte minden
évben minden kiállításán más és más volt vonzó és érdekes, meglépést keltő. Tudott friss
színeket keverni, a művészetben is ezermester volt, kisujjában volt a festészet technikája, az
országban nem volt még egy művész, aki annyira ismerte volna az anyagot, a festőművészet
matériáját, mint Ivánka. Kutató volt, kereső, aki a művészek korunkbeli nehéz helyzetében
sem tudott megalkudni, engedményeket tenni, hűtlen lenni az eszményekhez."12

A szolnoki újságok híradásai szerint zsánerképeivel, tájképeivel, szolnoki utcákat, a
Tabánt ábrázoló festményeivel, portréival rendszeresen szerepelt a művésztelep őszi
kiállításain. De tevékenysége ismert volt plakát és újságrajzai, politikai karikatúrái kapcsán
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is. A korabeli nyomdatechnika behatárolt fotóközlési lehetőségei miatt szívesen vették
igénybe rajzkészségét még a rendőrségi krónikák illusztrálásához is.1

1913-ban, a szolnoki müvészkolónia alapításának tízéves jubileumára kiadott kis
könyvecskében dr. Lázár Béla a fiatal, sokat ígérő tehetségek között említi nevét.

A szolnoki kolónia 1927-ben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját. A jubi-
leumra készült Emlékkönyvben a művészteleppel foglalkozó cikkek bibliográfiájából
kevéske információt kapunk Pólya Ivánról: „A háború alatt és után számos cikkben foglal-
koztak a napilapok Fényes Adolf, Zádor István, Vidovszky Béla, Jávor Pál, Pólya Tibor,
Szüle Péter, Pólya Iván időközben rendezett kiállításával." Lázár Béla ugyanitt közölt
„Törzstagok és a telep többi művészei" — írásában nevét Pólya Tibor után említi.
„Testvéröccse, Pólya Iván, ugyancsak a telep neveltje. Nyugodt, higgadt formalátása és
egybefoglaló kompozíciós érzéke, mind egyaránt kedvező ígéret továbbra is biztató
fejlődésére."15 A negyedszázados jubileumi kiállításon Pólya Iván a 12. sz. műteremben,
Korda Bélával állított ki; mellettük Meilinger Dezső és Zemplén M. Viktor szerepelt még
egy-egy képpel. A kortársi katalógusokhoz hasonlóan a felsorolt képek mellett semmilyen
azonosításul szolgáló adat nem szerepel. Az árak alapján csupán sejtjük, hogy a művész ki-
sebb, illetve nagyobb méretű olajjal festett képeket állított ki.

Pengő

1. Budai udvar
2. Zagyvahíd
3. Szolnoki parasztlány
4. S.Gy.-né arcképe, magántulajdon
5. Putri
6. Utcarészlet
7. A modell
8. Tanya
9. Pihenés
10. Nepomuki Szt. János
11. Zagyvapart
12. A csók. Magántulajdon
13. Akol
14. Olvasó mő
15. A torony
16. Kelemen Mária arcképe. Magántulajdon
17. Pali bácsi. Magántulajdon
18. A család. Magántulajdon

300
200
350

200
200
500
350
400
300
700

400
600
350

Pólya Iván 1924-ben és 1931 -ben az Ernst Múzeumban, 1929-ben a Nemzeti Szalonban
állította ki munkáit. Utóbbi kiállításával kapcsolatban Lyka Károly így ír: „Pólya Iván
enteriőröket, apró, egészalakos női képmásokat juttatott az érdekes kiállításba"16 A szolnoki
Damjanich János Múzeum képzőművészeti gyűjteményében őriz egyet ezek közül a-
könnyedén festett, dekoratív egész alakos női portrék közül.17
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1932-ben a művésztelep a 30 éves jubileumi kiállításra készült, amelyet a hagyo-
mányokhoz híven a szolnoki műtermekben, illetve a fővárosban kívántak bemutatni.
A Szolnok és Vidéke riportere interjút készített a művészekkel a közelmúlt eredményeiről és
a terveikről. A telet majdnem mindenki nagy munkában töltötte. Pólya Ivánról megtudjuk,
hogy „a Céhbeliek, a Magyar Művészek Országos Szövetsége és a Képzőművészeti
Egyesület hívta meg tagjául s így ezen egyesületek kiállításain, mint másutt is, szép sikert
aratott."19

„... komoly megindultsággal tekintünk az idén a Müvésztelep felé, hiszen most ünne-
peljük annak 30 éves jubileumát... A művészek mindenesetre elsősorban Szolnokért és
Szolnoknak rendezik meg a jubiláris kiállításukat itt az »alma mater« falai között és
bizonyára ide fog vándorolni a 10 napi kiállítási idő alatt a magyar művészeti élet és a ma-
gyar műgyűjtők társadalmának sok kiválósága. A magyar »Barbison« jubilál és vele örül
Szolnok és az egész ország — írja a Szolnoki Újság —. Végig néztük azt a megfeszített,
szorgalmas munkát, amivel művészeink a kiállításra készülődnek és már előre beszá-
molhatunk közönségünknek, hogy a sok értékes látnivaló között egy kevés útmutatással
szolgálhassunk." A riporter műteremről műteremre jár, ekként mutatja be a jubileumi
kiállítás anyagát. „Pólya Iván műtermében körülbelül 17 képpel találkozik a néző. Élénk
színekkel elgondolt tempera festményei bizonyára a közönség kedvencei lesznek. Értékes
akt stúdiumai is vannak. így a »Fekvő nő« (fejjel le) nagy olaj, valamint az »Űlő nő« tempe-
ra ennek reprezentánsai. »Feleségem gitárral«, »Tabáni részlet«, »Szandai hangulat« és a
modern vonalú »Gyümölcshordó fiú«, valamint a »Tiszaparti park« az értékesebb
alkotásai."20

Aba-Novák Vilmos, a szolnoki művésztelep két világháború közötti időszakának leg-
nagyobb formátumú művésze 1928-tól 1930-ig a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa
volt. Itt fedezte fel magának a tempera technikát, amelyet kiválóan alkalmazhatott erős
színekre épülő, mozgalmas táblaképeinél, muráliáinál. Ezeket a képeket 1931-ben az Ernst
Múzeumban mutatta be a nyilvánosság előtt, technikája revelációként hatott a művész-
társadalomra. A szolnoki kolónián például alig volt művész, aki nem próbálta legalább egy
ideig a tempera technikát. Ismerünk nagyszerű munkákat Pólya Tibortól, Chiovini
Ferenctől, Borbereki Zoltántól, Patay Mihálytól. Hogy Pólya Iván is festett tempera képe-
ket, azt munkássága kutatásának jelen stádiumában sajnos csak a sajtóból tudjuk.

A Művészeti Egyesület számos ötlettel próbálta Szolnok közönségét a kiállításokhoz
édesgetni, különböző részletfizetési kedvezménnyel, képsorsolási akciókkal képvásárlásra
buzdítani. A jubileum évében „Negyvennégy képet sorsoltak ki a Művészeti Egyesület
közgyűlésén" — írja a Szolnoki Újság. Egyben közli a képek nyerteseinek névsorát, mely
szerint:

11. PÓLYA IVÁN: „Zöldruhás nő". — Dérczi Péter.
12. PÓLYA IVÁN: „Zagyvaparti részlet". — ifj. Szele Béla.
13. PÓLYA IVÁN: „Tabán". — Ernyei Lajos" tulajdonába került.21

A szolnoki Művészeti Egyesület képsorsoláshoz hasonló célú próbálkozása volt a
képkiállítások bevitele a város közepére. Először a kolónián rendeztek be egy állandó
képtárat, ahol retrospektív anyag mutatta be a müvésztelep korábbi tevékenységét, és az ak-
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kori törzs- és vendégtagok munkásságát. A csekély látogatottság miatt azonban úgy vélték
talán nagyobb lesz az érdeklődés a tárlatok iránti ha nem kell a közönségnek „kifáradnia" a
művészkertbe. Ezért a Nerfeld palotában, a Casinóban, Faragó Sándor „Bagoly" könyv-h-
angszer-játék áruházában, éttermekben is rendeztek tárlatokat. Mígnem Gettler Izidor bank-
jának Magyar utcai ingatlanában térítés nélkül, egy állandó bemutatkozási lehetőséget
biztosított a művészek számára. Ez lett a Művészeti Egyesület belépődíj nélkül látogatható
képtára. „A festőművészek egyéni kiállítása helyett, a nyári hónapokra, amíg a piktorok ma-
guk is közöttünk vannak, a Művészeti Egyesület Magyar utcai állandó kiállítási csarno-
kában olyan tárlatot kapunk szombaton, amelyen a szolnoki müvésztelep minden jelenlegi
tagja képviselve van néhány képpel. — közli a Szolnok és Vidéke 1933-ban".22 Pólya
Ivántól a „Templom reflektorban" című képére hívja fel a figyelmet.

A szolnoki Művészet Egyesület 1933 évi tárgy sorsjátékáról tudósít a Szolnok és
Vidéke, amelyből kissé részletesebben értesülünk a gazdasági célú akció mibenlétéről. „Ér-
dekes ötlettel akar magának kis tőkét gyűjteni a Szolnoki Művészeti Egyesület, amely a
mostoha viszonyok miatt nemes munkáját — megfelelően végezni nem tudja. Tárgy-
sorsjátékot rendez, amelyen a szolnoki telep festőművész tagjainak festményei és rajzai
kerülnek kisorsolásra. Kibocsájtásra kerül 25 ezer darab sorsjegy 12500 pengő értékben és
ugyanennyi az értéke a 265 műalkotásnak, amelyekhez a szerencse juttatja azokat, akik a
sorsjegyeket darabonként 50 fillérért megvásárolják, Aba Novak, Borbereki, Chiovini,
Fényes, Istókovits, Pólya Iván és Tibor, Révész, Szlányi, Vidovszky, Zádor és Zombory
művei így majdnem anyagi áldozat nélkül jutnak azok birtokába, akik belátják, hogy ma
mindenkinek kötelessége segítségére sietni a Művészeti Egyesületnek, amely eddig a maga
erejéből, tagjai befizetett díjaiból végezni tudta munkáját, most azonban — amikor
tevékenysége elé leküzdhetetlen akadályok tornyosulnak — kénytelen a szükséges tőke
megszerzésére a legnagyobb erőfeszítéseket tenni. A sorsjáték megrendezésével azonban
ezt is oly módon teszi, hogy mindenki, aki segítségére siet, abban a reményben lehet, hogy
kis áldozata a legnagyobb és legszebb nyereményhez juttathatja. A sorsjegyek árusítása a
közeli napokban már megkezdődik."23 A névsorból azt is megtudhatjuk, hogy a harmincas
években milyen kiváló művészek voltak a telep törzstagjai. A sorsolásra kerülő kétszáz-
hatvanöt nyereményből húszat a Magyar utcai kiállítási helyiségben akasztottak a falakra
müvészsorsjegy vásárlására csábítva a látogatókat.24

1934-ben Pólya Iván Szegeden állít ki a művésztelep néhány tagjával, s Borbereki K.
Zoltánnal szerepel a „Paál László Társaság Művészegyesület" budapesti jubiláris ki-
állításán.25 A következő esztendei őszi kiállításon a művésztől a Tiszapart, a Nyári Tisza és a
Bárkák című festményeit emlegeti a kritika.

1936 márciusában a Nemzeti Szalonban rendezték meg a szolnoki művésztelep
jubiláris kiállítását. „Többször beszámoltunk a holnap bezáródó szolnoki müvésztelepi
festők Budapesten, a Nemzeti Szalonban rendezett kiállításáról, amelyet az egész fővárosi
sajtó osztatlan lelkesedéssel és dicsérettel kommentált. Ez a siker Szolnokra is ráirányította
a figyelmet és művészeink ismét dicsőséget szereztek városunknak — írja a Szolnok és
Vidéke. A kiállítás azonban nemcsak erkölcsi haszonnal végződött, mert sok vásárlás is
történt. Alig van művész, aki ne adott volna el néhány képet. A legérdekesebb vásárlás
mindenesetre, hogy a magyar áílam is beállt a vevők sorába.
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Pólya Ivánt érte ezúttal az a szerencse, hogy a magyar állam megvette Magányos
csónak című képét, amit a művész szolnoki kiállításán is láttunk már és gyönyörködtünk
benne. Pólya Iván művészetének megérdemelt jutalmazása ez a hivatalos elismerés is, amit
igaz örömmel vett tudomásul a művész nagyszámú híveinek serege.26

Ugyancsak az újságból tudjuk, hogy még az év márciusában Pólya Iván mandula-
műtéten esett át. A könnyebb beavatkozás érdekessége, hogy a műtétet Germán Tibor egye-
temi tanár, egyik legnagyobb színésznőnk, Bajor Gizi férje végezte.27A következő év eleji
hírek legérdekesebbike, hogy Pólya Iván Párizsban a világkiállítás magyar pavilonja
számára „Tiszai halászat" című festményét készíti.28 Májusban a Műcsarnok Nemzeti
Kiállításán „munkában gyötrődő rakodó munkásaival" tűnt ki.29 A művésztelep alkotóinak
augusztus 28. — szeptember 3. között megrendezett őszi számadó tárlatáról Pólya Iván hat
képe közül a Szolnok és Vidéke kritikusa a „Búcsúsok" című „mozgalmas" vásznát emeli
ki.30 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok riportere bővebben elemzi a bemutatott
alkotásokat: „Meglepetéssel és örömmel szemléljük Pólya Iván tarka népviseletbe öltözött
magyar alakjait, falusi jeleneteit. Az új témakör művészi megújhodásról tesz tanúságot."
Témája szerint ide kapcsolható Pólya Polgár Galéria 2l-es aukcióján feltűnt, „A nyár
allegóriája" olajképe. Fiatal leány áll a kompozíció középpontjában. Fejére fehér kendő bo-
rul, fehér blúzán nyitott sötét mellényke, piros szoknyája előtt kék kötény, lábán papucs.
Maga előtt tartott jobb kezéből sarló ível a baljában lévő kalászcsokor fölé. A sarló, a

búzakalász attribútumaival álló lány
madonnaszerü arcvonásaival, nyugodt,
kissé kontraposztos tartásával,
egyszerű, szinte jellegtelen paraszti
ruházatával a nyarat, az aratást
szimbolizálja. Az alacsony szemhatárú
aranysárga föld, a csupán az égbolt
tetején, a lány feje fölött felkéklő sötét
égbolt lágy foltjai övezik az egész
vertikumot betöltő nőalakot. A

•-. , nagyméretű vászon feltehetően
épületbelső díszítésére, megrendelésre
készült, egy négy évszakot
szimbolizáló sorozat darabjaként.32

Majdnem minden szolnoki újság
beszámol a Művészeti Egyesület szep-
tember 5-én tartott választmányi és
közgyűléséről, és az egyesület tagjai
között kisorsolt képekről. A
felsorolásból tudjuk, hogy Pólya Iván
„Móricliget" című festményét dr.
Montagh Ákos, „Zagyvapart"
munkáját dr. Urbán Lajosné, „Cirkusz"

Utca (fa, olaj, 44x34 cm, DMLtsz, 69.7.1.) k é P é t *• ̂ áéayi Sándor nyerte el.33
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1937. október 19-i dátummal „Pólya Iván festőművész és Hollós Mattioni Eszter
festőművész, Budapest" kérelmet adnak be a Magyar Királyi Szabadalmi Bírósághoz
„Eljárás alakzatos lapok, kiváltképpen mükőlapok előállítására".

1938-ban „Pólya Iván hímeskő szabadalmának sikere" címmel ad hírt a Szolnoki Újság.
„Igen nagy keresletnek örvend Pólya Iván művészi hímeskő szabadalma, amely falak,
épületek legszebb díszítésére alkalmas, olcsó hazai anyagból készül és előállítási ára is igen
olcsó, úgyhogy kitűnően pótolja a drága mozaikot. Mint értesültünk, Pólya Iván, a kiváló
művész klubházak, községházak, közintézmények részéről kapott ajánlatokat és érdek-
lődéseket falba építendő címerek, emléktáblák részére.34 Az apró mozaiknál nagyobb,
egységes kemény, színes felületekkel dolgozó igen dekoratív murális technikát, a „hímes-
követ" az örök kísérletező Pólya Iván ötlete alapján valósították meg, és szabadalmaztattak.
Korai halála miatt azonban elképzeléseit nem tudta megvalósítani, Mattioni Eszter viszont
még évekig alkalmazta, tökéletesítette. Évtizedek elteltével feledésbe merült a kezde-
ményező Pólya, a művész özvegye sem sokkal élte túl férjét, nem volt aki védje Pólya Iván
szerzői jogait. így a hímeskő fogalma teljes egészében Mattioni Eszter nevéhez kapcsoló-
dott. A család sosem tudta megbocsátani a művésznőnek, hogy kiállításai, sikerei alkal-
mával tett nyilatkozataiban ráhagyta a sajtóra, a művészettörténészekre a „hímeskő" neki
tulajdonított szerzőségét, egyszer sem említette művésztársa nevét. Pólya Iván „Fürdő nő"
hímeskövét 1943-ban helyezték el a margitszigeti Palatínus strand előcsarnokában.

1937 ősze szomorú eseménnyel zárul. November 29-én tragikus hirtelenséggel meghal
Pólya Tibor. A szeretett testvér, a müvésztárs. Gyenge szíve vitte el, mint ahogy majd két
évvel később Iváné is felmondja a szolgálatot. Iván Pesten él, de a nyár minden évben haza
húzza. Egészségi állapota 1938 nyarán már annyira megromlott, hogy nem tud részt venni a
müvésztelep munkájában sem. Az őszi tárlaton ennek ellenére bemutatták néhány képét,
amelyekről a kritika is említést tett. „Olajai lágy tónusban pompáznak. Minden egyes képe
csodálatos ragyogású tiszta gyöngyszem, melynek szépségével alig tud a szem betelni.
(„Balatonederics, Reggel", „Balaton" )3 5

1939. június 16-án az ő szíve is megállt, mint két évvel korábban bátyjáé. Életrajzi ada-
tai, meleg részvét teli hangneme miatt egészében közöljük a Szolnok és Vidéke nekrológját.
„Súlyos gyász érte nemcsak Szolnok városát és a Szolnoki Müvésztelepet, hanem az egész
magyar képzőművészetet. Festészetünk egyik kimagasló alakja, Pólya Iván, — a két év előtt
elhunyt nagy karikaturista Pólya Tibor testvéröccse — pénteken este Budapesten,
Margit-körúti lakásán ötvenedik életévének küszöbén meghalt.

Pólya Iván festészete és művészetének lényege vérbelien szolnoki volt. Itt született
1889. november 10-én, itt járt iskolába, innen indult el a pesti művészeti iskolába, hogy
szobrász legyen, és vésőjével mutassa meg a világnak Istenáldotta tehetségét. A sors úgy
rendezte meg Pólya Iván élete színjátékát, hogy kikerült Párizsba, ahol tehetsége
átrétegződött és eltolódott a festészet felé. Felcserélte a vésőt az ecsettel, ami ugyanolyan si-
kereket hozott számára, mint bátyjának, Pólya Tibornak. Nemes veretü, finom realizmussal
kidolgozott, naturalista stílusú képei csakhamar csemegéje lett a kiállításoknak és a
közönség érdeklődésének. Állandóan fejlődött, ami azt eredményezte, hogy a különféle
képzőművészeti társaságok tagjaikká választották. Az Országos Képzőművészeti Társaság,
a Paál László Társaság, a Munkácsy Céh és a Szolnoki Művésztelep tagja volt. Több
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Női portré (1934, 50x38 cm DM Ltsz.:
72.212.1.)

Appoinyi Albert (olaj, vászon, 91x71 cm, DM
Ltsz.: 55.33.1.)

kitüntetésben részesült, így megkapta a Balló-díjat, a Szinyei-Merse tájfestési díjat és a Ba-
latoni Társaság ösztöndíját. Főkép a víztájakat, a Tisza, Zagyva és a Balaton környékét vitte
vászonra, élénk színérzékkel, fölényes tudással, biztos szerkesztési adottságokkal.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából tavaly lent időzött a Balatonnál, e
tanulmány útján festett képeiből rendezték utolsó kiállítását a Nemzeti Szalonban.

Pólya Iván mint ember, egyike volt a legszeretetreméltóbb közvetlen egyéniségeknek,
aki mindenhez értett, valóságos ezermester volt. A világháborút is végigküzdötte.

Az elmúlt napokban nagy szomorúsággal hallották Szolnokon, hogy Pólya Iván súlyos
beteg. Angina pectorisa van, eszméletlen állapotban, élet és halál között vergődik egy
szanatóriumban. Ma reggel pedig szíven vágta a szolnokiakat a gyászos hír, hogy Pólya Iván
is elment, itt hagyta ő is ezt a világot és már csak a mennyországban fogja kibontani sokszínű
palettáját, hogy ezentúl az égi tájakat rögzítse vásznára.

Temetése vasárnap lesz Budapesten, amelyre városunkból sokan fognak felutazni, hogy
utolsó Istenhozzádot mondjanak a Szolnoki Müvésztelep felejthetetlen emlékű, kedves és
nagy festőművészének."36 Két nappal később a temetéséről is tudósít a lap. „A magyar
képzőművészet s egyszersmind a magyar művészvilág nagy halottját, a tragikusan korán el-
halt Pólya Ivánt vasárnap helyezték örök nyugalomra a budapesti farkasréti temetőben.
Városunk nagy festőművészének temetésén az ország művésztársadalma teljes számban
képviseltette magát. A Szolnoki Művészeti Egyesületet és a várost Zádor István, Chiovini
Ferenc, Szinyei Merse Félix, Révész Péter Pál képviselte, megjelent a temetésen Ugrón
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Gábor ny. belügyminiszter, Vitéz Aba Novak Vilmos, Szőnyi István, Szlányi Lajos, Szép
Ernő és még igen sokan mások. A szolnokiak nevében Zádor István, a pesti művész-
társadalom nevében pedig Szép Ernő búcsúztatta Pólya Ivánt."37

„Nem jó világban élt. Tibor még feltalálta magát a modern élet nyüzsgő forgatagában,
Ivánka szelíd leikével, az álmainak és ábrándjainak élő művész szent élhetetlenségével kirítt
ebből a tülekedő, zűrzavaros korból. Inkább a középkorban születhetett volna. Egy feje-
delmi udvar csöndjében, békés nyugalmában, védettségében beteg szívével is tovább
élhetett és alkothatott volna mesés, csodálatosan szép dolgokat a drága jó, felejthetetlen
Ivánka."— írja a Nemzeti Jövőnk nekrológja.38 Zádor István megható szavaival búcsúzik.

„Ha van viszontlátás a túlvilágon, akkor most nagy örömet szereztél Tibornak, aki ol-
yan büszke volt rád és oly rajongásig szeretett. És ahogy munka után, alkonyatkor a kertben
találkoztatok, hogy egymást jókedvűen átöleljétek, úgy most is újra együtt ültök a padon és
néztek le miránk, akiket itt hagytatok ebben a szomorú világban... Reméljük és hisszük, ti
vagytok a boldogabbak."39

Jegyzetek: 1. Nagy hatással volt rá Liipola, Yrjő a szolnoki kolónián dolgozó finn vendégszobrász barátsága.
(Szerkesztő: vitéz szolnoki Scheftsik György dr.: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye múltja és jelene. Pécs,
1935.) — 2. Egy testvérünk fiatalon meghalt. — 3. Hunyor Katalin, Piazza Péterné édesanyja Pólya Sári a
Pólya müvészfivérek leánytestvére volt. — 4. „Amikor a művészek lubickolnak Pólya Iván mint buktató —
Zádor István egész délelőtt a strandot festi,"— címmel ír a kolónia vidám nyári szórakozásairól a Szolnok és
Vidéke 1925. július 30-i száma. — 5. Szolnok és Vidéke, XXI. évfolyam 1939. június 02. — 6. Pólya Tibor
leánya, Pólya Katalin — becenevén Gogó — szíves közlése. —7. Szolnok és Vidéke XVIII. évfolyam 1936.
március 14. — 8. Lyka Károly: festészetünk a két világháború között. Budapest, 1956. 71—72. oldal — 9. Vi-
dor Győző: Művészeink civilben. A szolnoki művésztelep kerti ünnepélye. Szolnoki Újság rendkívüli kiadás,
IX. évfolyam 1934. július 14. — 10. Ankét a festészet jövőjéről. Irodalmi Kurir, II. évfolyam 6. szám, 1932.
szeptember hó, 123. oldal — 11. Dr. Péter András műtörténész, több fő\ árosi nagy lap híres képzőművészeti
kritikusa. „A modern művészet problémái" című előadását, „a szolnoki festőtelep kiváló művésztagja, Pólya
Iván fogja bevezetni." — tudósít a Szolnok és Vidéke 1933. március 26-i száma. — 12. Nemzeti Jövőnk VIII.
évfolyam 1939. június 21. — 13. A Szolnok és Vidéke, XVII. évfolyam 1935. november 17. 2. p. rendőrségi
beszámolója illusztrációjaként „Szabó Gyula, a meggyilkolt asszony férje, akit felbújtással gyanúsítanak"
címmel Pólya Iván rajzát közli a gyanúsítottról. — 14. Dr. Lázár Béla: A szolnoki müvésztelep története. In:
Szolnok a művészetben. Szolnok, 1913. — 15. Dr. Lázár Béla: A törzstagok és a telep művészei. In: Szolnok a
művészetben. Emlékkönyv a szolnoki művesztclep huszonötéves jubileumára. Szolnok, 1927. — 16. Lyka
Károly: Művészeti élet és irodalom. Magyar Művészet 1929. V. évfolyam 636. p. (A kollektív anyagban mel-
lette még Boromissza Tibor 40 hortobágyi képe, Miskolczy Ferenc egyházművészeti sorozata, E. Fodor
Böskc és Szivcssyné Aczél Barbara aktjai, Rónay Ernő tájai, csendéletei és arcképei szerepeltek.) — 17. Álló
nő kalapban é.n. Olaj, lemezpapír 70x39,5 cm J.j.l. „Pólya Iván" DM.Ltsz.:70.26.1. — 18. A gazdasági
nehézségek miatt a budapesti kiállítás elmaradt. — 19. „Mit csinált a télen?" Szolnoki Újság, 1932. július 5.
— 20. Szolnoki Újság, 1932. szeptember 8. — 21. Szolnoki Újság 1932. szeptember 20. — 22. A Szolnok és
Vidéke, 1933. július 2. — 23. Szolnok és Vidéke, 1933. augusztus 6. — 24. Szolnok és Vidéke, 1933. október
22. — 25. Szolnok és Vidéke, 1934. november 18. — 26. Szolnok és Vidéke, XVIII. évfolyam 1936. március
29. — 27. Szolnok és Vidéke, XVIII. évfolyam 1936. március 22. — 28. Jász-nagykun-Szolnok Megyei La-
pok, 1937. március 2 7 . - 2 9 . Szolnoki Újság, 1937. május 2. — 30. Szolnok és Vidéke XIX. évfolyam 1937.
augusztus 29. — 31. Dr. H. S. Beszámoló a művésztelep őszi kiállításáról. — 32. Pólya Iván: A nyár
allegóriája 1937. Olaj, vászon 146x90 cm J.j.l. „Pólya Iván" Polgár Galéria 21. AU 1999. május 33 tétel. —
33. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok 1937. szeptember 7., Szolnoki Újság 1937. szeptember 7., Szolnok
és Vidéke XIX. évfolyam 1937. szeptember 9. — 34. Szolnoki Újság 1938. április 10. — 35. Szolnok és
Vidéke, XX. évfolyam 1938. szeptember 11. — 36. Szolnok és Vidéke, XXI. évfolyam 1939. június 21. —
37. Szolnok és Vidéke, XXI. évfolyam 1939. június — 38. Nemzeti Jövőnk VIII. évfolyam 1939. június 21.
— 39. Nemzeti Jövőnk VIII. évfolyam 1939. június 21.

45


