
Szolnoki művészek a Műcsarnokban*

TJagyomány és korszerűség találkozik a szolnoki művcsztelep mai működésében,
százéves hagyomány és izgalmas korszerűség. Szerencsés ötvözete az egy-

egy mű alkotóelemeinek: elődeink gazdag örökségének a birto'ráfcan vállalkozhat
ki-ki az aktuális művészi problémák megválaszolására. Az élesTényü Tisza-táj, a
dolgát végző alföldi ember számos képről ismert már. festőművészek sok-sok nem-
zedéke talált magára Szolnokon és vidékén. Pettenkofenéx ota kedvelt és termékeny
munkahely ez a környék. Hány mélynyugalmú festmény idézte fel a Tisza és a Zagyva
találkozását, a folyó halászbárkáit, a szolnoki piac jeleneteit, a jászok és kunok szilaj
életét!

A szocialista művészet előfutárai között gyakran emlegetik a szolnokiakat, sok
szó esett Munkácsyhoz fűződött kapcsolataikról, emberábrázoló következetességük-
ről. Igaz viszont, hogy voltak olyanok is. akik lenézően nyilatkoztak Bihari Sándor,
Deák-Ébner, Olgyay Ferenc tevékenységéről, a modernizmus elbűvöltjei naturaliz-
musnak bélyegezték a valóságábrázolást. Fényes Adoliot ellenben még a legizgágább
kozmopolita divatfiak se igen merték nyelvükre venni; emberi komolysága, töprengő
kedélye jól szolgálta az egész kolónia tekintélyét.

TUf a már méltán emlegetjük a szolnokiak hagyatékát az alföldi piktura egyik
sajátosságaként, az okos kegyelet jól őrzi műveik imponáló tanulságait. A telep

jelene különösen is biztató; hazánk szocialista fejlődésének egyik szép jele, hogy
a szolnoki művészcsoport figyelemreméltó helyet vívott ki magínak az ország mű-
vészeti életében. A miskolci, hódmezővásárhelyi, pécsi képzőművészek aktivitása mel-
lett a szolnokiak jelentőségének növekedése, alkotó munkásságuk fokozódó lendü-
lete jelzi leginkább azt az egészséges folyamatot, mely a vidéken élőknek is eleven
kulturális atmoszférát biztosít. Budapest mellett számottevő képzőművészeti közpon-
tok kezdenek kialakulni az ország különböző városaiban, s az előzmények gazdag-
sága következtében Szolnok ezek közül is hangsúlyozott szerepet kapott.

Persze, a hagyományok tisztelete csak a mai termés jó minőségével együtt tobo-
rozhat tábort szocialista kultúránknak. A Szolnok megyei csoportban idősebbek és
fiatalabbak együtt fáradoznak korunk kifejezésén, a képzőművészet iránt jelentkező
korszerű igények kielégítésén, társadalmunk forradalmi átalakulásának visszatükrö-
zésén. Hatalmas iramú fejlődés közepette élnek e tárlat kiállítói, sokirányú érdek-
lődés kíséri működésüket, s ez a szerves kapcsolat környezetükkel, új világunkkal
meg is látszik alkotásaikon. Különös feladat lépést tartani történelmünk leggyöke-
resebb változásaival, nem is oldható meg egyik napról a másikra, de már maga az
is ihletett állapot, ha a művész hivatástudata érzékenyen reagál a nagyhorderejű
eseményekre, követni szándékozik a dolgozó nép sorsában bekövetkezett páratlan
fordulatot.

• Elhangzott a Szolnoki MÜvéSítelep Műcsarnokban rendezett kiállításának megnyitóján,
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A kiállítás éppen ezért Összetett, változatos, szerteágazó, mert maga az élet iá
sokfele kérdést vet fel nap.iainkban, sokmindenre kell válaszolniok a művészeknek

is. A válaszok még nem mindig pontosak, néha a kérd őst magát sa érti mindenki egy-
értelműen. A helyzet forrosága mégis áthovíti a szemtanúkat, s a szolnoki kollégák-
ról bízvást elmondható, hogy nyitott szemmel járnak az emberek között, a közösben
megdolgozott földeken. Jó úton vannak afelé, hogy élményeikből le kssítö müvek,
igazmondó, szemet gyönyörködtető, szívet megtöltő képek és szobrok szülessenek.

Pogány ö. Gábor

Szobrászok a műcsarnoki kiállításon

A Szolnoki Művésztelep kiállításán a három, fiatalabb korosztályhoz tartozó
szobrász portrékkal, kisplasztikái munkákkal és vázlatokkal szerepelt. Életnagysága
alakos kompozíciót Nagy Istvántól és Szabó Lászlótól láthattunk. A bemutatott mű-
vek összhatása kedvező. Mindhárman a természeti valóságból indulnak ki, és arra
törekednek, hogy élményeikről, benyomásaikról közvetlenül és közérthetően számol-
janak be. A szobrászat nyelvén hívják ísl a figyelmet a valóság: egy mozdulat, egy-
egy cselekvés, vagy egy típus szépségére. (A valóság szépségén elsősorban és nem
egyedül a formai szépséget értjük.) A kiállításon szereplő portréikban, vázlataikban
és a két nagyobb méretű alakos kompozícióban a tartalom kifejezésére törekednek.
Portréikban nemcsak a formai hasonlóságot keresik, hanem az ábrázolt személy sze-
mélyi jellegét is. Több vázlatukban („Villás", „Summás") egy-egy típus sajátos ma-
gatartásának, állatszobraikban („Borjú", „Csikó") a fiatal állat kissé groteszk moz-
dulatában rejlő kedvességnek szobrászi megfogalmazását tűzték ki feladatukul.

A kiállítás anyagából azonban nemcsak az állapítható meg. hogy helyes irányba
tájékozódnak, hanem az is. hogy szándékaikat — ha nem is maradéktalanul — meg
is tudják valósítani.

N a g y I s t v á n alakos kompozícióiban — az „Álló nö"-re, az „Ulő lányka"-ra
gondolunk itt elsősorban — érzelmi élményeit közli velünk. Ezt a zárt kompozíció-
val, az összefoglalt formák lágy ritmusával, és a fény-árnyék ellentéteket feloldó
felületi megdolgozással tolmácsolja. Élménye és annak közlési módja összhangban
van egymással, azonban mondanivalója megfogalmazásának módjában még nem
eléggé következetes. Az „Álló nő" 'Kompozíciójában raalisztikus és idealizáló klasz-
szikus szemlélet váltakozik egymással. A csak sejtetett formák — ez megfigyelhető
az „Ülő lányka" című szobrán is — helyenként bizonytalanok, ügy vélem, fokozná
az élmény hitelét és elmélyítené a mű esztétikai és etikai hatását, ha egyrészt a rea-
lista szemléletmódot egyértelműen érvényesítené, másrészt, ha határozottabb művészi
következetességgel alakítaná kompozícióját. Jellegzetesen és sok játékos kedvesség-
gel mintázta meg kisplasztikái állat-figuráit. A művészi következetesség ezekben
határozott formát ölt. Bár szemléletükben egységesebbek, kisplasztikái állat-figurái
nem helyezhetők művészi színvonal szempontjából az említett alakos kompozíciók
íölé. Nagy István alakos kompozícióiban magasabb művészi igényt állít maga elé.
Reméljük, újabb műveiben ezt maradéktalanul meg is valósítja majd.

Sajnálatos, hogy S i m on F e r e n c kiállításon szereplő munkái közül hiányoz-
tak nagy méretű szobrai. Kisplasztikái művek és vázlatok teszik a bemutatott anyag
zömét. A megbízásra készülő lemez-domborítások vázlat-tervei, éppen vázlat-voltuk
miatt, nem adnak teljesen hű képet a művész e műfajban már kivitelezett munkái-
nak sajátos ízéről. E dekoratív igényű műveiben helyesen ismerte fel a feladatot,
és a mívesség tekintetében is színvonalasan oldotta azt meg. Sajnos azonban — ez
a kiállított vázlatokból is megállapítható — mélyebb tartalmi követelményekkel fel-
lépő munkáiban is mindjobban a díszítő jelleget domborítja ki. Az adott, vagy vá-
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