
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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lasztott témában való személyes elmélyedés háttérbe szórui. Előtérbe a tormáknak
és felületeknek a díszítést célzó ritmikus összehangolása kerül. Különössn szembe-
tűnő ez a munkásmozgalmi szobor-vázlatánál. Ebben a tematika: a proletariátus
eszmei harcának eleven lüktetése, nem vált személyes élményévé. Helystte dekora-
tív pátosz jelentkezik. Véleményünk szerint ez a megoldás nem válhat a munkás-
mozgalom plasztikai szimbólumává, mert attól tartalmában idegen. Hasonlóképpen
a díszítő törekvése nyilvánul meg a „Kislány ággal" című munkájának kissé modo-
rosán ábrázolt mozdulatában és abban, hogy a hangsúlyt nem a növendéklány sajá-
tos jellegének művészi megfogalmazására vetette, hanem a drapéria és az ág a.ita
díszítő hatásokat aknázta ki. Mindezeket nem kellett volna ilyen élesan megfogal-
maznunk, ha Simon Ferenc egyéniségétől idegen lenne a témák mélyebb átélése és
annak szoborban való megfogalmazása. A „Feleségem" című portréja, a „Fésülködő"
című kisplasztikája, valamint — a kiállításon ugyan nem szereplő — „Fiú madárral"
című nagyméretű alakos kompozíciója arról tanúskodik, hogy nincsen híjával a fent
említett képességeknek. Úgy véljük, hogy Simon Ferenc művészi munkásságának
javára válnék, munkáit gazdagítaná még formai szempontból is, ha jobban elmé-
lyedne a természeti és társadalmi valóságban, és műveiben közvetlenül engedné ér-
vényesülni azt ott szerzett élményeit.

A Szolnoki Művásztelepre hármuk közül a legkésőbben letelepedett S z a b ó
L á s z l ó az utóbbi években sokat fejlődött. A kiállításon szereplő munkáit össze-
hasonlítva a 4 év előttiekkel, haladás elsősorban a szemléletmódjában beállott vál-
tozásban állapítható meg. Sikerült levetkőznie a jellegtelen, a természetet fslszíne-
sen szemlélő magatartását, és jelentős lépést tett a valósággal közvetlenebb éj mé-
lyebb kapcsolat kialakítására. Erről tanúskodnak a bemutatott „Nyilazó gyerek" cí-
mű kompozíciója és portréi. A „Nyilazó gyerek" mozdulatában a formák jellegében
és arányviszonyaiban meggyőzően jelenteti meg az életkor sajátosságát. A szobor —
kevés frontalitása ellenére is — körvonalának és térbeli kompozíciójának mozgalmas-
ságával jól tolmácsolja a cselekvést. A formák egyszsrűsítésének módjával is telje-
sen egyet lehetne érteni, ha azt nem dogmatikusan alkalmazná, hanem a művészi
mondanivaló kifejezésének érdekében. Ezáltal nemcsak a figurális kompozíciónak
meggyőző erejét, elevenségét fokozná, hanem alkalma nyílnék gazdagítani és elmé-
lyíteni a portréiban megpendített személyi jegyeket.

A három szolnoki szobrászművész művészi munkásságáról nyugodt lelkiismeret-
tel megállapíthatjuk, hogy művészi célkitűzésük helyes. Nem egy munkájukban törek-
vésük eredménye is jelentkezik. A művészi mondanivaló kifejezésében jelentkező
következetlenségért sem elmarasztalni, sem elítélni nem lehet őket, mert az éppen az
élményeik közvetlen meggyőző kifejezéséért folytatott küzdelem következménye.

Cjvári Béla
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