
Szolnok inegyei festőművészek képei
a ,',Vidéken élő képzőművészek kiállításán"

A „Vidéken élő képzőművészek kiállí-
tása', melyet 1955. őszén rendeztek meg
Budapesten, a fővárostól távol élő mű-
vészek, a megyei képzőművészeti mun-
kacsoportok tevékenységéről, a megyék,
a városok képzőművészeti életének fej-
lődéséről, eredményeiről' adott számot.

A kiállítás képei hazánk jellegzetes
tájainak, egyes vidékek életmódjának a
művész szemével tipizált tükörképei. A
képeken megtaláljuk a Bükk-hegység
kövérlombú erdeit, a Dunántúl dombos
vidékét, a Balaton eget tükröző kék vizét,
a bányavidékek szürke házait, a széles
Duna vízbeboruló bokrokkal benőtt part-
ját. A Szolnok megyei munkacsoport az
Alföld éggel összenőtt pusztáit, az alföldi
ember életének ellesett pillanatait vitte
el a kiállításra képeivel.

P. Batk János két festménye szerepelt
a kiállításon: a „Leányka." és az „Ebéd
után". Az előbbi mély, meleg színeket
hordozó, igen plasztikus kép. A leányka
szép, kifejezésteljes arca sötét háttérből
emelkedik ki. Egyszerű megoldás, hatást
csupán színeinek egészen finom árnya-
latbeli hatásával érhet el. Ez a legna-
gyobb mértékben meg is van. Az „Ebéd
után" fejlett komponáló készségről,
nagyvonalú, lendületes ecsetkezelésről
tanúskodik.

Botos Sándor Munkácsy-díjas művész
„A puszta mélye" c. olajfestménye al-
földi tanyát ábrázol. Sötét tónusú, de
nem nyomasztó hangulatú kép. Főerénye
éppen ebben rejlik. Sokan ábrázolták az
alföldi pusztát ezekkel az eszközökkel,
de legtöbbjük képe — Botos művével el-
lentétben — reménytelen sivárságot
árasztott magából.

Chkmni Ferenc „Behavazott Zaigyva-
parf" c. olajfestménye nagyvonalú alko-
tás, melyet kiforrott stílus jellemez. A
könnyedén odavetett vonsokból a tél hi-
dege csap felénk. A művész a hangulat-
keltéshez a legegyszerűbb formákat ke-

resi, s éppen ezért soha sem válik öncé-
lúvá.

Makay József jászberényi festőmű-
vész „A dteráis" c. olajfestménye hang-
szere fölé hajló nagybaj uszú parasztem-
bert ábrázol. Különösen fényhatásokkal
fokozza a szemlélőre gyakorolt benyo-
mást.

Batay Mihály „Zagyvapart télen'' c.
ceruzarajza a pillanat ihletében sebtében
papírra vetett vonásokkal tökéletes téli
hangulatot ébreszt. A rajz megkomponá-
lása ugyancsak — a nagy művésznél is
ritka — lázas alkotásvágy egy csúcspont-
járól tanúskodik. A legapróbb, ösztönö-
sen ejtett ceruzavonalak is 'beszélnek.

Sáros András jászberényi festőmű-
vész „Koratavasz" c. aquarellje élénk
színeivel, tökéletes képszerkesztésével
valóban a koratavasz friss, csípősen üde
levegőjű hangulatát kelti.

A kiállítás képei nagyjából két cso-
portra oszthatók. Az egyik csoport képei
— bár fejlettebb művészi eszközökkel
megalkotott képek — kevés újat monda-
nak a ma embere számára, éppen ezért
a szürkeség benyomását keltik, elme-
gyünk mellettük, mintha évtizedek óta
megszoktuk volna, hogy szobánk falán
függenek. A másik csoport túlságosan
sokat akar markolni az újból, s a képek
igen gyakran — valami helytelen felfo-
gástól indíttatva — csupán egyszerű,
problómátlan munkafolyamat-ábrázolás-
ba csúsznak. A Szolnok inegyei festők
képei azért szerepeltek a legjobbak kö-
zött, mert az újkeresésnek egészséges út-
ját találták meg, ahol összhangban van
tartalom és forma.

Meglátni az újat az életben, és nem
felületesen meglátni: nagy feladat, s ta-
lán még nagyobb azt megfelelő művészi
módon ábrázolni. Reméljük, a Szolnok
megyei képzőművészek ezzel a kiállítás-
sal is előbbre jutottak az újkeresés he-
lyes útján.

Herczegh László
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