
Téli Tárlat Szolnokon

A szolnoki művésztelep nagy képzőművészeti múltjához híven ismét egy újabb
kiállításon mutatja be legfrissebb terméseit. A rendszeres és hagyományos bemutat-
kozások utolsó állomása e mostani — 1959-es — Téli Tárlat, mely a Damjanich
János Múzeumiban került megrendezésre. A kiállítást nagy várakozás és érdeklődés
előzte meg a szakmai terület és a művészetkedvelő közönség részéről egyaránt.

Az öt kiállító helyiséget végigjárva azonnal feltűnik, hogy ez a műegyüttes
számra és minőségre egyaránt szerényebb igényű, mint az idei Tavaszi Tárlat volt.
Természetesen csak az utóbbi megállapításunkat vehetjük szigorúan figyelembe.
Amennyire a lehetőségek engedik, ezt a kvalitásbeli differenciálódást kell egy kis
vizsgálat tárgyává tenni. Arról szó sincs ugyan, hogy a jelenlegi kiállításnak nincse-
nek figyelemreméltó erényei. Az idősebb és a fiatal szolnoki mesterek egy része most
is a tőlük várt eredményt mutatja. Azonban ez a joggal elvárt eredmény nem álta-
lános jellemzője a kiállításnak. Sajnos, a kitűnő alkotások csoportját a középszerűek
mellett — melyek ugyan még megbocsáthatók lennének — egy egészen gyenge kis
kollekció zárja le. Ezek az „alkotások" a legjobb indulattal sem lépnek túl egy képző-
művészeti szakköri színvonalon. Nem lenne célszerű és helyes dolog itt neveket fel-
sorolni, hisz, mint megtudtuk, valóban szakköri munkákból tevődik össze e gyönge
kis csoport. Nem is mérhető ezek tudása a már valóban művészi alkotók és alkotá-
sok mércéjével, s nem azt kell bírálnunk, hogy ilyet csináltak — hisz ez természe-
tes —, hanem azt, hogy lehetővé válhatott a kiállításon való szereplésük. Nem lehe-
tünk ellenzői annak, hogy megfelelő művészi képesség és ábrázolás esetén bemutas-
sunk egy-egy szakköri alkotó művészt. Ma élő művészeink közül nem egy indult el
ezen az úton, sőt művészetünk történetében nem egy autodidakta zseni élt és él ma
is. A jelen esetet tekintve azonban Le kellett volna mondani erről. Az alacsonyra
szabott esztétikai mérce miatt kellemetlenül érezték magukat az egyébként jószán-
dékú és ma még csak tehetségüket meg-megcsillantó szakköri rajzolók és festők,
de kínos helyzetbe került a kiállítás rendezősége is, mely látta ezeket a fogyatékos-
ságokat, de, sajnos, nem tudott tenni ellene. A műveket kiválasztó bíráló bizottság
jószívűsége után emberileg is lehetetlen volt a bemutatás megtagadása.

Szembetűnően megfigyelhető az is, hogy az alacsony esztétikai színvonallal
mennyire együtt jár az eszmei tisztátalanság. Kizárólag a gyengébb munkákon érez-
hető a kispolgári ízlés, az édeskés, sőt érzelgős festés. Ezek az értékbeli különbségek
teszik hullámzóvá a kiállítást szemlélő benyomásait, s ezek a különbségek teszik
egyenetlenné és részlegessé a tárlat sikerét.

A szolnoki Téli Tárlatnak azonban nemcsak negatívumai vannak. Szép szám-
mal láthatók olyan művek is — sőt ezek vannak túlsúlyban —, melyeket a legtelje-
sebb, jól megfogalmazott eszmei és művészi egység jellemez. Minden alkotó vala-
mennyi művét nincs módunkban elemezni, de a legszembetűnőbbeket pár szavas
leírással értékelnünk kell.

A nagytekintélyű múlt egyetlen tagja, a szolnoki művészek nestora, Chiovini
Ferenc öt képpel vesz részt a tálrlaton. Ezek a képek szerepeltek ugyan a mester
nemrég zárult önálló gyűjteményes, kiállításán is, de színvonaluk és frissességük
miatt méltán képviselhetik itt is alkotójukat. Chiovini ma is azt az utat képviseli,
mely oly jellemző sajátja lett Szolnok művészetének. A természet és az ember ob-
jektív valóságát tükrözi minden vászna, melyet teljesen egyéni és mégis oly szol-
noki festői eszközökkel ragad meg. Az Aba-Novák, Fényes, Pólya, Szlányi, Zombori
együttesben érlelődött és vált hangja őszintévé, helyivé és annyira magyarrá. Szolnok
levegőjének atmoszférikus ezüstje lett Chiovini festőiségének is legerősebb jegye.
Ez a látásmód minden művésznek, aki Szolnokra jön festeni, előbb-utóbb, akarva,
nem akarva a sajátja lesz, de nem azért, mert ez hagyomány, hanem mert maga a
természet kínálja fel. Legjobban a Szolnoki halászok című képén érződnek ezek a
festői tulajdonságok, melyekhez a költői értelemben vett líraiság párosul. Aẑ  Alföldi
vihar legegyszerűbb megfogalmazásában is nemes romantikát éreztet. Kóltoi vena-
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játói legjobban Útépítők és a Marhavásár című képei távolodnak el. Ezekben főképp
a kompozíciós egységgel és a leredukált, ezüst-barna tónus-játékkal adja a valószerű
hangulatot.

A fiatalabb festő-nemzedék egyik legtehetségesebb s talán legkülönösebb szol-
noki tagja Baranya Sándor. Annak ellenére, hogy nagy tisztelője Chiovininek, a festő-
nek és az embernek egyaránt, mégis — kiállított képeiből ítélve — mentes annak
festői hatásától. Sőt ő az a művész, akin a szolnoki hagyományok a legkevésbé ér-
ződnek, pedig már több mint egy évtizede él és alkot a városban. Ha iskolákat akar-
nánk sorolni, talán az alföldi festészetben s leginkább Hódmezővásárhelyen keres-
hetnénk stílusával rokon szemléletet. Baranyó legfőbb erénye a színpompás kolorit,
a színek végtelen skálája és energiája. Nála nincs festőileg lehetetlen, minden szín
elfér egymás mellett a palettán és a vásznon. Színei ugyanakkor mégsem szertelenek
és bántóak. Nem annyira ösztönösen, mint intellektuális meglátással ötvözi egymásba
ezeket a színeket. Mesterkéltség és erőtlenség nem látható képein, ecsetjét a leg-
lazább, legszabadabb kezelés vezeti. A tárlat egyik legfeltűnőbb remeke a Horgász-
fiú. E képen is Baranyó dús színfantáziája a legfeltűnőbb, de ugyanakkor ott van
műveinek másik fő sajátossága: a finom, szinte klasszikus nyugalmú kompozíció. Ügy
érezzük, hogy e képek mestere vaskos színbőségét a komponálás finomságával pró-
bálja és tudja ellensúlyozni és egységbe formálni. Ezt érezhetjük a Tabáni házak és
a Halászbárka című olajvásznain is. Különben ez utóbbi művén olvashatók le leg-
inkább a szolnoki stílusjegyek.

Gácsi Mihály, bár grafikusként könyveli eJ önmagát, biztató tehetséget árul
el az olajtechnikában is. Kiállított plein-air felfogású képeit világos színharmónia
és derűs életkedv jellemzi. Művészileg legérettebb alkotása a Csendélet című kép,
melyen a grafikus vonalasság és modorosság teljesen feloldódott, és elfoglalta helyét
a festői értelemben vett szabadosság és frissesség.

Antal Ilona szintén grafikus, de feltétlen ki kell emelni Leányfej című képét.
A fiatal művésznő portréján a hagyományos felfogás felszámolása érződik a festői
látásmód javára. A törekvés helyességét igazolja ugyanakkor a figura jellemének
érzékletes megfogalmazása.

Mészáros Lajos legvonzóbb képe a Beteglátogatás. Ez elsősorban a kompozicio-
nális probléma sikeres megoldásával és az emberi kapcsolatok realisztikus érzékel-
tetésével hat szemlélőjére. A színmegoldásokban tartózkodó felépítés alázatosan veti
alá magát a téma bensőségének.

Meggyes László legérettebb s egyben legszolnokibb képén, a Magányos házon
a gazdag színskálához finom romantika is társul. Boglyák című képe azonban nem
képviseli helyes törekvéseit: színei nemcsak túl sötétek, de előadásmódja is értel-
metlen, perspektívában megoldatlan és kompozícióban unalmas. Fejlődésében csak
az előbbi út a járható.

Szolnok és az Alföld festészetétől a legjobban Bokros László pikturája különül
el Kerthelyiség című képével. A könnyed festői színfoltok, a levegő perspektíva ér-
zékletes atmoszférája helyett Bokros képén az egytónusú dekoratív színfelfogás,
a két dimenziós látás és a rajzi elemek érvényesülése jut előtérbe. Erezhető, hogy
művészetében ez a kifejezésmód a legbiztosabb és a legegyénibb. A kiállításon sze-
replő többi képe, melyek jóval bizonytalanabbak és erőtlenebbek, igazolhatják az
előt>bi megállapítást.

A többi kiállított műre általánosságban a helyes útkeresés mellett az erőt-
lenebb, éretlenebb megoldások is jellemzők.

A kiállított grafikák között — bár a megállapított negatívumok itt a legérvé-
nyesebbek — igen figyelemreméltó és biztató eredmények vannak. Tagadhatatlan,
hogy Chiovini Ferenc két krétarajza most is egy biztoskezű mester könnyed elegan-
ciájával hat, de elsősorban a fiatalok próbálkozása és eredménye az, mely lelkesít
és figyelmet érdemel.

A viszonylag kisszámú művészi grafikai anyag közül elsőnek kell kiemelnünk
a fiatal művészházaspár, Palicz József és Antal Ilona munkáit. Mindkét művész új
jövevény Szolnokon, nemrég költöztek ide Kecskemétről. A kecskeméti művésztele-
pen végzett munkásságuk megszerezte nekik a biztos alapot az egyéni elképzelések
és a stílus alakításához. Ha megtalálják helyüket Szolnokon, úgy Szolnok a kútfő,
a termékenység és a további fejlődés forrása lehet művészetünkben. Palicznak ked-
velt technikája a monotypia, mellyel a kiállításon szereplő három képét festette.
Érzékeny színkultúrával és a legközvetlenebb realista szemlélettel ábrázolja témáit
a Szőlőmunkások, a Szőlőnyitás és a Szikrai szőlők című képeiben egyaránt. Feltűnő,
hogy milyen biztos kézzel tudja élmény- és valószerűvé tenni a harmadik dimenziót
tudatosan elkerülő, a gobelinhez oly közel álló művészi látásmódját.
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Antal Ilona képzettsége a sokszorosító technikákban és elsősorban a litográfiá-
ban domborodik ki. A Két fa és a Galambok címet viselő litói finom asszonyi lírát
sugároznak magukból. Lehelletkönnyed rajzuk és színeiben még súlytalanabb lap-
jait látva önkéntelenül is az ősi kínai fametszetek átlényegült ízét észlelhetjük nála.

Fazekas Magda szénnel rajzol. Tanulmányfeje egymagában képviseli az alkotó
felkészültségét. Kár, hogy képét nem tudjuk összevetni egyéb műveivel. A kiállított
fej rajza kifinomult vonalú, lendületes és bensőséges hangulatával egyszersmind túl-
lép a szigorú tanulmányi kötöttségeken.

Gácsi Mihály grafikus vénáját elsősorban kiállított két rézkarca próbálja iga-
zolni. Becsületes szándékú, jó szaktudást igazoló munkák ezek, melyekkel elégedet-
tebbek lennénk, ha a nagyobb akarást éreztető olajképeit nem láttuk volna. Az az
érzésünk, mintha ez a vitathatatlanul tehetséges művész nem venné eléggé komolyan
saját képességeit.

' A szolnoki szobrászművészeiét Nagy István és Simon Ferenc plasztikái kép-
viselik: jelesen. Annak ellenére, hogy a szobrászat a naturális formák másolására
a legalkalmasabb és talán éppen ezért a legkötöttebb és legnehezebb műfaj is, a
művésztelep méltán bízhat két fiatal tehetségében. Kiállított műveik között egy-egy
díjazott Kút-terv is szerep. Nagy István kút-tervén a figura — egy aktban ábrázolt
leányka — könnyedén és szellemesen van összekomponálva az architektónikus rész-
szel. Az alak: ritmusos, szinte zenei dallamvezetésű mozgásával biztosítja a megnyerő
összhatást. A funkció és a műalkotás szerencsés, egymást segítő példája e kútterv.
JóiSzobrászi megfogalmazása és kedves bája miatt feltétlen említésreméltó még
Nagy István két terrakotta gyermek-feje.

Más szobrász-egyéniség Simon Ferenc. Ö mindenben a nehezebbet, a súlyosabb
problémák és feladatok megoldását választja. Kúttervének leányfigurája nem a für-
dőbe lépő, hanem az esetleg majd fürdő gyermek alakja. A felöltöztetett, álló hely-
zetű, illetve enyhén előrelépő figura nyugalmas kompozíciója klasszikus ízű. Nem
köti össze az előtte lévő kút-tállal semmi mozgás vagy cselekmény, így e terv érzék-
letesen vertikális és horizontális tagolású. Simon épp ezt az ellentétes tagoltságot
tudja felhasználni — az architektúra és a szobor lényegi ellentéteivel is — a kom-
pozició érdekében. A fantázia és a szobrászati lehetőségek nagyobb szabadságát kö-
veteli meg a repülős szobor-terv. Merész vonalú, hajlított építészeti elem tetején
repülő férfiakt robban elő. Kísérletnek, modern útkeresésnek elfogadható a terv,
de nem végleges megoldásnak. Sokat próbált és vitatott szobrászati problémája ez
a jelenkor művészétének, melynek létjogosultságára épp a szobrászat kötött műfaji
és belső zártsági követelménye adhat választ. Simon Ferenc másjellegű szobrászati
alkotásai között feltétlenül foglalkoznunk kell az IBUSZ részére elkészült három
lemezdomborítás vázlatával. A művek a földi, légi és vízi utazást szimbolizálják
klasszikus ókori képekből merítve. Ezt a nehéz, de egyre népszerűbb technikát már
joggal magáénak vallhatja a művész. Nemcsak az anyag feletti uralkodás, de a leg-
fejlettebb tartalmi és műfaji egység is jelen van itt, a szobrászati értelemben vett
belső zártsággal.

Egy kiállítás "bírálata sohasem lehet eléggé alapos. Ezt nemcsak a terjedelem
lehetősége szabályozza, de számtalan más belső tényező is. E leszűkített kis méltatás
korántsem akar a kiállításon felmerülő problémákra tudományos választ adni. A cél
egyedül a figyelem felkeltése volt egy-egy kiragadott s nem is mindenre kiterjedő
problémára. A segítőkészség vezetett bennünket egy kialakulóban lévő fiatal művész-
nemzedékhez. Ha hibáikat feltártuk, úgy legyen ez a csoport további munkájához
hasznos útmutató. Egyre művelődő, igényes dolgozó népünk, a műértő közönség és
a szakterület is szeretettel és izgalommal figyeli továbbra is munkásságukat. Bízvást
reméljük hogy a legközelebbi szolnoki tárlaton újabb eredményeiknek örvendhet
az egész magyar társadalom. E c s e r i
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