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Pro futuro

Ezerkilencszázötvenhat október 6-án, Rajk László újratemetése 
napján a Kerepesi temetőből mintegy kétszáz-kétszázötven főnyi 
bölcsészhallgató, köztük néhány képzőművészetissel, nemzeti 

színű zászlóval demonstratív sétára indult, előre megbeszélt irányvona-
luk érintette a Sztálin-szobrot, itt a Hunyadi László operából a Meghalt 
a cselszövő kórusdalt énekelték, majd a jugoszláv nagykövetség előtt 
éltették a jugoszláv‒magyar barátságot, az Andrássy úton eljutottak a 
szovjet követséghez, ahol először hangzott el, hogy „Ruszkik haza!”. A 
követség egyik ablakán meglibbent a függöny, nyilván Andropov kémlelt 
ki, de más nem történt. A diákság innen a Batthyány-mécseshez vonult, 
Gömöri György bölcsészhallgató, az urbánusok vezéralakja elszavalta 
József Attila Hazám című versét. Máté Imre, szintén bölcsészhallgató, 
költő, akinek A szent tehenek  című verse politikai indulatával akkor felért 
Petőfi Nemzeti dalával, a Kolhoz Kör tagjaival volt jelen, voltaképpen ők 
szervezték az október 6-i demonstrációt, amikor még nem tudták, hogy 
az a nap nemcsak az aradi vértanúk gyásznapja, de Rajk újratemetése is 
lesz. De tartották magukat a tervhez, ők is kivonultak a Kerepesibe, majd 
a temetés után onnan kezdték békés sétájukat. A Kolhoz Körbe tartozó 
bölcsészek jórészt vidéki származásúak voltak, ezért tartották magukat né-
pieknek, az értelmiségi, polgári szülők gyerekeit pedig urbánusoknak. De 
ez nem okozott széthúzást (az csak a rendszerváltás után ütötte fel a fejét).

A Kolhoz Kör megalakulása Molnár József latintanár, valamint I. 
Tóth László dékán és helyettese, Varga János nevéhez fűződik, ők hoz-
ták létre ezt a félillegális csoportot, amelybe az „elitből” válogatták ki 
a politikailag megbízható hallgatókat. A beszervezéshez jó alkalom 
volt a vizsgáztatás, a kollokváló diáknak olyan kérdéseket tettek fel, 
amelyekből kitűnhetett véleménye a Rákosi-rendszerről. Főleg azok 
közül választottak, akik falusi szüleik sorsát ismerve úgy látták, hogy 
gyökeres változásokra van szükség. A csoport a Várban lévő Fehér 
Galamb vendéglőben jött össze, komoly és heves viták zajlottak itt a 
parasztság helyzetéről, a szovjet csapatok itt-tartózkodásáról és egyéb 
kényes kérdésekről. Ha spicliveszély támadt, a rokonszenvező pincér 
jelzett, és rögtön átváltottak vonalas beszédre. Kabdebó Lóránt is tagja 
volt a körnek, később sokat írt is róla, megemlékezve I. Tóth László 
professzorukról, aki a forradalom mártírja lett. („1956. október 25-én 
egy előre bejelentett tárgyalásra vezette a küldöttséget, hogy megértesse, 
az egyetemi ifjúság nem felfordulást akar, hanem a szabadság rendjét.” 
De a Pártközpont őrsége tüzet nyitott, és halálos lövés érte.)

Zsebők Csaba Tiszta szívvel 1956-ban – A „Kolhoz Kör” a forradalom 
(egyik) szellemi előkészítője című könyve tekinti végig ennek a csoport-
nak a történetét. Annyi évtizeddel ’56 után és ismerve a forradalomról 
szóló dokumentumok, emlékezések sokaságát is felfedezésszámba 
megy ez a könyvecske. Alig másfél száz oldalán olyan eseményeket 

Szakonyi károly

Utak a forradalomhoz
ismerhetünk meg, amelyek előkészítői voltak annak a napnak, amely 
a lengyelek iránti rokonszenvtüntetésből a magyar történelem egyik 
legdicsőbb pillanata lett, az október 23-án kitört forradalom.

Sokszor emlegettük a Tiszta szívvel című folyóiratot, de kevéssé is-
merjük a történetét. Máté Imre bölcsész írja visszaemlékezéseiben, hogy 
mivel a Kolhoz Körhöz tartozók elvesztették befolyásukat az Egyetemi 
Ifjúság című lapnál, elhatározták egy saját, független lap kiadását. A szer-
kesztőbizottságban ott volt Kabdebó Lóránt is. Az orgánumban, amely 
október első harmadában jelent meg, friss hangvételű tanulmányok, 
versek, oktatási javaslatok ‒ mint például az orosz nyelv fakultatívvá 
tételének követelése ‒ voltak olvashatóak, és lelkesítő befolyással bírt 
a vidéki egyetemek hallgatóinak körében is. Csak egyetlen száma jelen-
hetett meg, utolsó példányig elfogyott, ma sem lehet hozzájutni, csupán 
egyetlen archív példányáról tudnak.  Máté  A szent tehenek című verse 
a lap egyik legbátrabb írása volt. De hiszen, mint az akkor huszonegy 
éves főszerkesztő vallotta, egyetemi lapjuknak az volt a szerepe, hogy 
előkészítse egy forradalom kirobbanását alkalmas időben.

A népiek törekvésével szemben az urbánusok úgy érezték, lemaradnak, 
ezért egységfrontot javasoltak. Kéry László, a világirodalom professzora 
azt ajánlotta, hogy fuzionáljon  a két folyóirat,  vagyis a Tiszta szívvel 
című azzal, amelyet Gömöriék terveztek. De Máté ebbe nem ment bele, 
annál is inkább, mert az a lap még csak terv volt. Ezáltal külön akcióra 
késztették őket. Gömöri lengyel szakos volt, alaposan ismerte a lengyel 
helyzetet, így ők szervezték a szimpátiatüntetést a lengyelek javára.

Zsebők Csaba könyve visszavisz minket ’56 nyarára. Nyugtalan 
nyár volt, az Irodalmi Újságban szokatlan hangvételű cikkeket lehetett 
olvasni, neves, a kurzusnak megfelelni akaró szerzők most egyszeriben 
más hangot ütöttek meg, éles kritikákkal illették a személyi kultusz ide-
jének irodalmát, önkritikákat lehetett hallani, a szépirodalom levetkőzte 
a sematizmust, a gyors enyhülés egykettőre meghozta az olvadást. Az 
építőmunkások szövetségének székházában a múltat leleplező előadások 
hangzottak el érdeklődő tömegek előtt, működött a Petőfi Kör, az em-
berek fellélegezve, de a múlt tapasztalataiból okulva óvatosan figyelték 
a változó eseményeket. Akik nem voltak közel a szellemi körökhöz, 
például nem tartoztak az egyetemek világához, nem tudhatták, a fiatalok 
körében milyen szellemi törekvések, előkészületek viszik előbbre és 
előbbre a történelmi eseményeket.

Van egy különösen figyelemre méltó epizód a könyvben.  Máté Imre 
Rozsdásodik az ősz című, ’56 szeptemberében írt verse kézről kézre járt.  
„Rozsdásodik az ősz már / vérvörösen. / Itt-ott vérfolt csillog / a leveleken. 
/ Ha lehullik a földre / a sok levél, / szomorú lesz az utca / és csupa vér.”

Felfigyelt erre a verse Benke Valéria is. Máté jól ismerte, professzora 
lányának volt osztálytársa. Nyíltan szidta előtte a rendszert. Az váltig 
csitította, hogy igen, vannak hibák, de… Aztán egyszer rákérdezett a 
verse, hogy az vajon csak fantázia, vagy terveznek valamit? Máté pró-
bálta elviccelni a választ, de Benke aggodalmasan figyelmeztette, hogy 
vigyázzanak, mert figyelik őket. És valamit még elárult, ami nagyon 
fontos és érdekes! Emlékeztetett az ’53-as berlini felkelésre, amelyet 
levertek. Szerinte sok jel mutat arra, hogy a hatalomnak jól jönne egy 
kis zendülés. Szálin halála után a csatlós államok vezetői félnek, hogy 
leváltják őket. De ha egy lázadást levernének, bizonyíthatnák, hogy 
szükség van rájuk. Ezért provokálni akarnak. „Pártunk és államunk” 
érdekelve lett volna egy könnyen leverhető forradalomban ’56 őszén. 
Csakhogy nem forradalmacska tört ki, hanem szabadságharc!

Az Oikosz Alapítvány még tavaly adta ki Zsebők Csaba könyvét. A 
visszaemlékezésekre, szakirodalomra, levéltári forrásokra alapozott 
munka felfrissíti emlékezetünket 1956 történelmet formáló napjairól. 

Zsebők Csaba
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A kora őszi szellő a Zagyva folyón lefelé 
indul, finoman meglegyinti a fövény-
kerítéseket, aztán táncolva bukdácsol 

át az ösvényeken, egészen a kacskaringós par-
tot határoló erdősávig. A víz áttetszően zöld, 
és a mélyén félénken remegnek a hínárok. 
A Zagyva folyó felett magasodó híd e külö-
nös világok felett átívelve vezet a Szolnoki 
Művésztelepre. 

A hídon átkelve, a letűnt idők hangulatát 
megidéző Várkapu bűvöletében, ahol a Zagyva 
finoman belefolyik a szőke Tiszába, az arra 
sétálók hirtelen megtorpannak és tisztelet-
tel áldoznak az előttük kibontakozó látvány 
előtt: már az Árpád-korban is állt itt egy föld-
vár, amit aztán a török időkben I. Ferdinánd 
parancsára végvárrá bővítettek – ez volt az 
úgynevezett szolnoki vár – amely a török fe-
nyegetettség miatt stratégiai szerephez is jutott 
a XVI. században. 

Az elénk táruló színpompás, szabálytalan 
alakú Várkapu mögött harmonikusan terül el 
a Szolnoki Művésztelep. Elkalandozik tekin-
tetünk a napfényes, sík Alföld felett egészen a 
távolban derengő horizontig. Alattunk a folyó 
sodrásában keringő, a melegben vidáman há-
pogó, hideg őszi napokban összebújó kacsák 
és vízimadarak rezervátuma.  A terebélyes fa-
csoportok között suhog a szél, mintha rejtett 
üzenetet hozna távoli országok felől. 

Itt, a Zagyva folyó partján, a régi vár helyén, 
egy hatalmas park mélyén megbúvó két épület 
hat-hat műtermében a háborúk okozta pusztí-

Szuhaj katalin – VerebeS edit

Legyőzött hAtárok
Őszi séta a megújuló Szolnoki Művésztelepen

tás, a rendszerváltások, felújítások és újjáépí-
tések ellenére, száztizennyolc éve folyamatos 
alkotómunka folyik. A Szolnoki Művésztelep 
épületei harmonikusan pihennek meg az őszi 
fényben és nagyvonalúan adnak randevút az 
oszlopaik és tornácaik alatt megbúvó szem-
lélődőnek. A parkban immáron tovaszáll a 
nyári meleg, hogy átadja magát az októberi 
színharmóniáknak: akár egy Palladio által 
megálmodott színpadi díszlet, az épületek ará-
nyait harmonikusan formálta hosszú évtizedek 
történelme, hogy a 2020-as években megújult 
formában táruljon az ide látogató közönség elé, 
mégis visszakanyarodva a dicső múlt emléke-
ihez. Az építészeti összhanghoz hozzáadódik 
az épületeket belakó művészek jövés-menése, 

a beszélgetések keresetlen bája: a művésztelep 
éppoly sokszínű palettát tart felénk a művészek 
életvitelében, művészi útkeresésükben, mint az 
árnyas park látványában. 

Két hónapja költözött vissza az élet a száz-
éves falak közé, lassan helyreáll a rend, és az 
alkotás terpentinillata lengi be a találkozások 
örömteli pillanatait. A Szolnoki Művésztelep 
sokadik felújítását éljük, de a távol töltött idő 
nem állíthatta meg a művészettörténet kocsija 
kerekét, a telep életét mozgató művészeti iro-
da nem lankadó lelkesedéssel tervez, szervez 
és alkot. Alkot, hiszen minden új tárlat egy új 
világ, a benne helyet kapó művek pedig az 
őket alkotó művészek teljes univerzumának 
lenyomatai. 

A MANK és a Szolnoki Művésztelep 
pályázata – 2020 
Még ki sem csomagoltak a tornácukon megil-
letődve álló művészek, máris egy nagyszabású 
kiállításra kaptak felkérést. 

A Szolnoki Művésztelep és a MANK Magyar 
Alkotóművészeti Nonprofit Kft. közös projektbe 
kezdett, művészeti pályázatot írt ki.  A Kép/
Test/Lét című országos projekt keretében 
Legyőzött határok címmel hirdetette meg a 
szolnoki pályázatot, melynek elsődleges cél-
ja az volt, hogy az alkotóművészet területén 
tevékenykedő jelentős vidéki művészközössé-
geknek megjelenési lehetőségeket biztosítson, 
támogassa a művészek lokális megszólítását 
és közösségé formálását, ezáltal a különböző 
művészeti területek közötti összhang megte-
remtését, valamint a helyi és térségi művészeti 
élet erősítését.

A nagy sikerrel megrendezett kiállításnak az 

Hic et nunc

A felújított Szolnoki Művésztelep

Enteriőr a Legyőzött határok kiállításán
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Aba-Novák Agóra Kulturális Központ nagy-
szerű kiállítótere adott otthont, ahol a zsűri-
zés után ötvennégy művész munkája került 
bemutatásra.  Határaink legyőzése az emberi 
élet legnagyobb kihívása, ezen belül a testi ha-
tárok elérése, meghaladása vagy ennek teljes 
elengedése már az elme határait is feszegeti. 
Ennek megfelelően a kiállító művészek által 
körbejárt téma bemutatásának eszközei és 
látásmódja széles spektrumon mozog a kiál-
lításon, utazásra hívva a nézőt a lélek finom 
rezdülésitől az izmok vad, ígérettel teljes vagy 
éppen reménytelen feszüléséig. A műfajukban 
is sokszínű, ámde határozottan erőteljes tárlat 
2020. október 13-áig tekinthető meg. 

Új nézőpontot nyerve a művészek a tornácon 
ácsorogva, még mindig kissé megszeppenve 
nézik a halkan áramló Zagyva fölött süllyedő 
nap fényeit. Minden bizonnyal azon tűnődnek, 
milyen jó, hogy ez itt és most az övék. Majd 
hirtelen mozdulattal belépnek a műterembe és 

megértik, mindez kiváltság, de felelősség is. 
Tenni-venni kezdenek, közeleg az éj egy új 
nap ígéretével.

„Még nem vagyunk nyitva, de tessék bejönni 
– szólnak az érkezőkhöz. – Az átadó október-
ben lesz, szívesen megmutatjuk, igen, nagyon 
jó itt lenni.”

A Szolnoki Művésztelep 1902-es alapításá-
val hazánk legrégebbi művésztelepe, egyben 
Szolnok büszkesége, amely immár városunk 
és a kormány közös akaratának megfelelően 
nemcsak magyar, de nyugat-európai szemmel 
is egyedülálló lehetőségeket kínál a képzőmű-
vészek számára. A két éve kezdődött felújítás 
és fejlesztés első szakasza lezárult, a kolónia 

lakói visszaköltöztek, a 2002-ben megkez-
dett kulturális nyitás a Szolnoki Művésztelep 
szlogenje – Megújuló hagyomány – jegyében 
viszont tovább folytatódik, még inkább bekap-
csolva Szolnok városát az ország és a nemzet-
közi művészeti élet vérkeringésébe.

A 2020. október 17-én kezdődő egész napos 
programsorozat, a Képzőművészet ünnepe a 
Szolnoki Művésztelepen indul, ahol a megnyi-
tó ünnepséghez a koncertet a Szolnoki Szimfo-
nikus Zenekar szolgáltatja, a hangulati hátteret 
a művésztelep ősparkja adja. 

A program részeként Szabó Ábel Munkácsy-
díjas festőművész kiállításának megnyitójára 
is sor kerül, ezt követően felavatják Pogány 

Prizma I., Sinka Péter linómetszete

Enteriőr a kiállításon

A műteremház felülről a Szolnoki Művésztelepen
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Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész 
domborművét, amellyel a nemrégiben elhunyt 
Nyolczas Nándor, kiváló barát, műpártoló, me-
cénás előtt tiszteleg a művésztelep mai alko-
tóköre. Ezután lehetőség nyílik a művésztelep 
közösségi tereinek, az új szobrász- és grafikai 
műhely, valamint a húsz fő elszállásolására 
alkalmas tetőtéri szobák megtekintésére is. 
Különleges alkalom az épülő Várkapu Láto-
gatóközpontba szervezett körséta is, amelyet a 
művésztelepet tervező építészek – Álmosdi Ár-
pád és Csendes Mónika –, valamint a szolnoki 
vár feltárásnak régésze, Kertész Róbert vezet. 

Kiváló lehetőség ez arra, hogy személyesen 
is elbeszélgessünk az alkotókkal és egy forró 
ital mellett az októberi napfényben bejárjuk a 
művésztelep belső és külső tereit, betekintsünk 
a kulisszák mögé és eljátszadozzunk a gondo-
lattal, hogy egyszer mi is részesei lehetnénk 
az alkotás fennkölt folyamatának. Az egész 
napos program ideje alatt a grafikai műhelyben 
a Szolnoki Művésztelep kamarakiállítása te-
kinthető meg. A megnyitóünnepség közkedvelt 

eseménye a Festebéd, amely a két világháború 
közötti időszakban országosan is méltán el-
híresült művésztelepi garden partyk hagyo-
mányát, na meg a legújabb korszak ARTjáró 
Összművészei Fesztiváljait idézi meg. 

A Szolnoki Művésztelepen induló program-
sorozat a Damjanich János Múzeumban folyta-
tódik a VII. Szolnoki bronzszobrászati szimpózi-
um kiállításával, melyet a két helyszínen szer-
vezett: TRANSZ – A Szolnoki Képzőművészeti 
Társaság kiállítása követ az Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központban. Az egész napos 
program záróakkordja és egyben csúcspontja 
e nagykiállítás másik helyszínén, a Szolnoki 
Galériában zajló díjátadó. Itt kell megemlíteni 
a nagykiállítás társrendezvényét, az Alexandre 
Trauner Art/Film Fesztivált is, amelynek díját-
adója közvetlenül a képzőművészeti esemény 
után következik. A két rendezvény ezen a 

Bokor II., Varga Éva digitális nyomata

Enteriőr a Legyőzött határok kiállításán

Párás képzelet, Sulyok Gabriella rajza
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Hic et nunc

„Rátalálni a világra magunkban”
A 2020-as kiállítás tehát a TRANSZ címet vise-
li. A választott cím olyan, többféle aspektusból 
megközelíthető témát jelöl, amely széles körű 
értelmezhetősége révén elsősorban inspiratív 
gondolati kiindulópontot kíván adni.  A tema-
tika – a korábbiakhoz hasonlóan – igyekszik 
olyan asszociációs alapot nyújtani, amely kor-
tól és helytől függetlenül érvénnyel bír, teret 
ad a hagyománytisztelő és újító szándékú mű-
veknek egyaránt. Egyéni alkotói szempontok 
szerint megközelíthető filozófiai-esztétikai, 
társadalmi, természettudományi, szakrális, 
vallási, pszichológiai, kompozíciós, technikai 
szempontból. A kiállítás volumenére és jelen-
tőségére való tekintettel fontos, hogy az adott 
téma átfogó jellege révén lehetőséget adjon 
közelmúltban készült alkotások bemutatásá-
ra, egyszersmind ösztönzést adjon új művek, 
aktuális reflexiók megvalósítására.

A kiállításra idén is a Szolnoki Képzőmű-
vészeti Társaság teljes tagsága – több mint száz-
nyolcvan fő – kapott felkérést, 150-180 munka 
várható, és mint a korábbi években is, a tárlatot 
digitális katalógus, kisfilm archiválja majd, ame-
lyek a Szolnoki Művésztelep honlapján érhetők 
el. A kiállítók az egész országból, sőt határon 
túlról is érkeztek, érkeznek, jól reprezentálva a 
mai magyar képzőművészeti élet keresztmetsze-
tét. Ennél messzebbre is terjed a látóhatár, ezek 
a művészek mind ismerik, elismerik Szolnokot 
mint jelentős és inspiráló gyűjtőpontot. Baráti, 
szakmai szálakkal kötődnek a sajátosan von-
zó levegőjű kolóniához, kialakítva ezzel azt a 
szellemi közeget, amely 2002 óta épül és erő-
södik a megyeszékhelyen. Hogyan is ír erről 
Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, 
a Szolnoki Művésztelep vezetője:

„Annak ellenére, hogy szemléletbeli, ide-
ológiai vagy más szempontok nem játszanak 
szerepet egy közös művészi arculat kialakí-
tásában, a hely szelleme mintha átlengené a 
közeget, észrevétlenül terelve a gondolatot és 
az alkotóerőt azok felé a kérdések felé, ame-
lyek az ember lényegét érintik, divatoktól és 
trendektől függetlenül. A társadalmi aktualitá-
sok mindig is foglalkoztatták a művészeket, de 
ami ennek érvényt szerez és hitelessé teszi, az 
az érzékenység, amely mindenkor a művészi 
szemlélet lényegét képezte és képezi ma is: 
a tapasztalt világ szimbólumként való meg-
élése, a jelenségek mozgatóinak meglátása, a 
természeti analógiák felfedezése, mindezeken 
keresztül pedig önmagunk feltárása. Rátalálni 
a világra magunkban.” 

ponton fizikailag is csatlakozik egymáshoz, és 
hol máshol történhetne az ezt követő társasági 
esemény, együttlét, mint a Szolnoki Galéria 
és a Tisza mozi által közrefogott varázslatos 
helyszínen, a Múzsák terén. 

– Kész vagy vele? 
– Még nem. Megnézed?
– Meg. Jó. Ez most valahogy más.
– Igen, ezt is akartam. Jó a téma, egy ideje 

már ezen agyalok. Te elkezdted már?
Sötétedés után, ha az utcának már nincs zaja, 

könnyebb meghallani az emberre ereszkedő 
gondolatokat. 

Az új szobrászműhely a művésztelepen

Az új grafikai műhely

Enteriőr a kiállításon

Balansz, Szanyi Borbála mobilszobra


