
öt fiatal képzőművész Túrkevén
Meggyes László, Mészáros József, Szur-

csik János festőművészek, Nagy István
és Simon Ferenc szobrászművészek mű-
veiből 1956. július 1-én kiállítás nyílt a
tútkevei múzeumban. Nagy esemény ez
a kiállítás — a sok szép kép és szobor —,
de jelentősége sokkal nagyobb. Nemcsak
a képek és szobrok kerültek Túnkevére,
hanem megtelepedett ott az öt fiatal mű-
vész is, hogy az Alföld közepén a szol-
noki Művészfcelep közelében, az első ter-
melőszövetkezeti városban érjen meg
művészetük, hegy megismerkedjenek a
puszta szépségeivel, a végtelen búzatáb-
lák arányló tengerével és mindenek előtt
az ott élő emberekkel, akiknek kezemun-
kája és ügyessége teszi a földünket gaz-
dagabbá.

A megnyitó ünnepségen DomanovSzky
Endre Kossuth-díjas festőművész, a Kép-
zőművészeti Főiskola tanára szólt a fiatal
művészekhez. Megköszönte a város veze-
tőinek a Képzőművész Szövetség és a
Képzőművészeti Főiskola tanári kara
nevében, hogy otthont adott a pályáju-
kon most elinduló fiatal művészeknek.
„ . . . Munkásságuk fejlődése az elkövet-
kező időben együtt fog haladni a szintén
fiatal, alakuló, nagyjövőjű városéval. Az
idetelepült fiatal művészek a főiskolán
megtanulták a mesterséget. Most kilépve
az életbe, hasznosítaniuk kell a tanulta-
kat. Feladatuk nemcsak az, hogy az élet-
ben jelentkező és az itt tapasztalható él-
ményeket gyűjtsék, és művészi formá-
ban adják vissza, hanem alkotásaikban
mély és általános emberi tartalmat is tol-
mácsoljanak. Szép és felemelő feladatuk
lesz az is, hogy a képzőművészetet Túr-
keve dolgozóival megismertessék és meg-
szerettessék. Bízunk abban, hogy fiatal
művészeink rokonszenves személyiségük-
kel, hivatástudatukkal és jó felkészültsé-
gükkel helyt fognak állni az előlegezett
bizalomért. Gondoljanak arra, hogy min-
dig figyelemmel kísérik fejlődésüket, és

művészetük kiteljesedésével gazdagítani
fogják kultúránk egészét..."

Domanovszky Endre további szavaiban
ígéretet tett arra, hogy esetleges nehéz-
ségeikiben segítségükre lesznek, és a fia-
tal művészeket a város gondjaira bízta.

A megjelent nagyszámú közönség so-
raiban ott láttuk Darabos Iván miniszter-
helyettest a Népművelési Minisztérium,
és Németh Lajos művészettörténészt a
Központi Vezetőség Művészeti Osztálya
képviseletében. Elbeszélgettek, vitatkoz-
tak az egyes képek és szobrok előtt. Meg-
ismerték a fiatal művészeket személye-
sen is.

A kiállításon igen szép anyag került a
túrkevei dolgozók elé. A megfestés mód-
ja ugyan emlékeztet Domanovszky mű-
vészi stílusára, de egyes képeken már
egyéni meglátások, egyéni ízek is érződ-
nek. Különösen tetszettek Szurcsik János
képei közül a „Lovászfiú" és a „Baba-
látogatás". Meggyes László és Mészáros

. József tájképeit kell megemlítenünk;
ügyes kompozícióik és színeik az alföldi
tájak szépségét idézik. Szénrajzaik, az
aratókról, kubikosokról készített vázla-
taik mutatják az utat, amelyen művésze-
tüknek haladnia kell.

A szobrászművészek közül Nagy Istvásn
állatszobrai szelíd, kecses mozdulatokkal,
Simon Ferencnek jól sikerült portréi és a
palántázó lányokat bemu+ató domborrnű-
ve figyelemre méltó.

Túrkeve város tanácsa, amelynek a ve-
zető't ott láttuk a kiállításon, megérdemli
a dicséretet, naert a város kulturális éle-
tében új területet honosított meg: a kép-
zőművészetet. A város dolgozói szeretet-
tel és kíváncsian fogadták a fiatal műyé-
szeket, gyakran felkeresik őket műter-
mükben, és sokszor látják kint a határ-
ban palettával és vászonnal, örömmel lát-
ják a képeken megelevenedni az ismerős
arcokat és a kedves tájat.
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