
Szolnoki Téli Tárlat - 1963

A hideg, zúzmarás szolnoki utcákon színes, modern plakátok adták hírül, hogy
a szolnoki mÚ2eum földszinti termeiben 1963. december 15-én megnyílt a Téli Tárlat,
a szolnoki és Szolnok megyei képzőművészek hagyományos kiállítása. A művészek
legtermékenyebb, legjobb időszaka a nyárvég és a koraősz, rengeteg alkalmat nyújt
természetben, a határban történő festésre, a Tisza-part pezsgő élete sokféle témát,
alkalmas időt nyújt tanulmányok, vázlatok készítésérc, amelyből azután a műtermek
mélyén nagyobb alkotások is készülnek.

A kiállítás megnyitását nagy érdeklődés előzte meg, hiszen az év folyamán a párt
és tanácsi szervek behatóan foglalkoztak a megyében dolgozó képzőművészek munkás-
ságával, helyzetével, és a helyzet alapos felmérése után az elérendő feladatokat is
megjelölték.

Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága 1963. március 23-i határozata „joggal álla-
pítja meg, hogy az eddiginél is fokozottabb figyelmet kell fordítani a képzőművészek-
kel való foglalkozásra, tényleges eredményeik megfelelő elismerésére és megbecsülé-
sére, fejlődésük elősegítésére. Az eddig említett lehetőségeken kívül szükségesnek lát-
szik a Művésztelep és a megyei képzőművészet fokozottabb és színvonalasabb propa-
gandájának biztosítása, egy állandó jellegű - egyelőre kamaraméretű - kiállítás létre-
hozása a Művésztelepen".

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága pedig 1963. július 28-i ülésén foglalkozott
részletesen a képzőművészeti munka helyzetével: „Művészi munkásságukról az évek óta
rendszeresen rendezett Tavaszi és Téli tárlatokon adnak számot - állapította meg
a Végrehajtó Bizottság -, és a tárlatok, kiállítások kép- és szoboranyaga azt bizonyítja,
hogy művészeink munkássága a témaválasztás gazdagodásában és a művészi megoldás
színvonalában is előre halad. Ez a megállapítás nemcsak a művésztclep művészeire
érvényes, hanem a többiekre is, különösen a jászberényiekre. A megyében élő képző-
művészek országos és megyei kiállításai - 1962-ben csak Szolnokon hét kiállítás nyilt -,
valamint sikeres külföldi szerepléseik is azt igazolják, hogy Szolnok jelentős szerepet
játszik hazánk képzőművészeti életében. Szinte egyértelműen támasztják alá ezt a meg-
állapítást a kritikai vélemények is. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az országos
sajtó elsősorban a budapesti kiállításokra reagál élénken, s a helyi kiállítások értéke-
lése már nem kapja meg a sajtóban a jelentőségének megfelelő helyet. Ez a tény két-
ségtelenül sok olyan lehetőségtől fosztja meg az itt élő művészeket, hogy munkás-
ságuk mély kritikai elemzését felhasználva, gyorsabb fejlődésről adhassanak számot.
Képzőművészeink munkáját természetesen nem lehet együttes általánosításokban érté-
kelni, hiszen különféle művészi egyéniségekről van szó. Néhány közös vonást azonban
meg lehet állapítani, amelyek - eredmények és problémák vonatkozásában - az itt
élő képzőművészek legalábbis számottévő részére kisebb-nagyobb mértékben jellem-
zőek. Pozitív értelemben ide sorolhatjuk az alapjában véve realista ábrázolásmódot,

— 32 —



a mai élet és vaíóság felé forduló fokozódó érdeklődést, az élet új jelenségeire való
reagálás készségét." A Végrehajtó Bizottság részletesen tárgyalta a képzőművészeti
munkát gátló körülményeket és tényezőket is: „A problémák csoportosítását, differen-
ciáltságát még szélesebben figyelembe véve tehetjük csak meg. Ezek közé tartozik
a művészi fejlődés esetenkénti bizonytalansága, mely főként az eszmei felkészültség
hiányosságaiból adódik. Egyesek nem értik világosan a tartalom, a művészi mondani-
való elsődleges fontosságát. Űjra törekszenek, de az előbbiből következően elsősorban
a formában. Néhányuk programjában csak a régi ábrázolásmód elvetése a világos, de
nagyíokú bizonytalanság mutatkozik saját, egyéni kifejezésmódjuk megtalálásában.
Nem mondható még kielégítőnek a képzőművészek eleven, élő kapcsolata a társada-
lommal, a szocialista építés gyakorlatával - s ez gátolja a szocialista művészi látás-
és ábrázolásmód gyorsabb és egyértelműbb kibontakozását".

Érthető izgalommal várta a művészetszerető közönség a Téli Tárlat megnyitását.
S a hideg idő ellenére is igen szép számú látogató maga is megállapíthatta, hogy ez
a bemutatkozás igazán sikeres. A Szolnoki Galéria öt termét töltötte meg zsúfolásig

Chiovini Ferenc: Sorompó
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dz az 51 festmény, }ö grafikai és 14 szobrászati alkotás, amelyet a képzőművészeti zsurí
igen gondos válogatás után alkalmasnak tartott a bemutatásra.

Joggal állapíthatjuk meg, hogy a kiállításra került csaknem száz művészi alkotás
nemcsak mennyiségileg múlta felül az eddigi megyei tárlatokat, hanem a témaválasztás
gazdagságával, a művészi megoldás színvonalával is. A Téli Tárlat megnyitásakor
nyilvánvalóvá vált, hogy Szolnokon ilyen gazdag és egyenletes művészi színvonalat
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Fazekas Magda: Szőlőevő
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képviselő kiállítást még nem rendeztünk. S itt kell egy érdekes megfigyelést leszögez-
nünk. Talán első alkalommal láthattuk megyei kiállításon, hogy valami sajátosan rokon
hanga összkép alakult ki. Ezen belül természetesen minden művész egyéni stílusa jól
érvényesült, de a Téli Tárlat egésze mégis harmonikus. Úgy látszik, hogy a témák
közös vonásai, a táj, a levegő atmoszférája, a Szolnokot jellemző pezsgő, eleven élet-
ritmus nyomán mégis csak alakul ki valami olyan, ami jellegzetesen csak Szolnokhoz,
a szolnoki művésztelephez kapcsolódik.

Papi Lajos: Leányfej
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Figyelemreméltó a kiállításon a sok és jó grafika megjelenése, amit az eddigi
tárlatokon mindig hiányoltunk, hiszen ez a műfaj legalkalmasabb az élet új jelenségei-
nek művészi kifejezésére. A bemutatott grafikai alkotások szerencsésen egészítik ki
az olaj- és temperaképek színes skáláját. S hogy a szobrászok is eredményesen dol-
goznak, azt két életnagyságú szobor és sok vázlat, terv bizonyítja.

Ha az általános, értékelő megjegyzések mellett a kiállítás anyagát részleteiben
is megvizsgáljuk, akkor az egyéni teljesítményekben is legtöbb esetben számottevő
fejlődést figyelhetünk meg. A szolnokiak közül Baranyó Sándor^ szép, erőteljes tájképei
mellett az Almahámozó és Kék ablak című festménye jelent új hangot művészetében.
ChwvinLJFerenc^Ú'] Tisza-híd és Szemben a nappal című képei a szolnoki táj új színeit
jelzik, a Sorompó pedig nagyszerű kompozíciójánál fogva vonja magára a látogató
figyelmét. Míg Baranyó Sándor képei a drámát idézik, Chiovini inkább epikai beállí-
tottságú, addig Meggyes László festészetét a líra jellemzi leginkább. Alkonyat, a Tisza
ősszel és a Sárga nap finom, szelíd lírájával ragadja meg az embert. Berényi Ferenc

Berényi Ferenc: Szerszámudvar
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Derkovits-díjas fiatal művész, szolnoki születésű, két év óta dolgozik időszakonként
a nuivcsztclepen, s az itt készült festményeiből mutat be néhány jól komponált képet.
Munkásságára a konstruktívitás és jól megválasztott színek jellemzők. Értékes anyaga
szépen illeszkedik a telep együttesébe. Mészáros Lajos Árvíz című képe az 1963-as

Antal Ilona: Női fej
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jászsági árvizet idézi, a Komp a Tiszán-]^ pedig a Tisza-part epikusán felfogott ábrá-
zolása. Palicz József Női fejek és Leányfej című alkotása mutat egyénileg is járható
utat, Antal Ilona Merengő című festményét is feltétlenül meg kell említenünk. Fazekas
Magda Szőlőevő és Anyám című művei finom, pasztellszerű színeivel, komponáltsá-
gával hatnak.

A szolnokiak mellett a jászberényiek állítottak ki legtöbb anyagot. Makay /o?íg/
Csákányozó és Fürdőépítés című nagyméretű munkája szerkezetében, komponáltságá-
ban jó, de még befejezetlennek érezzük. Sáros András őszi tája és Téli utca című
színes festményeivel érdemel említést. Riba János olajképe Zagyva menti részletet
örökít meg. Gea>& Árpád Faluvég című olajképe az alattyáni táj szépségeit idézi. Vuics
István Utcarészlet című lírai festménye a jászberényi tájat tükrözi.

7T grafikusok közül Gácsi Mihály_ Kompozíció-)^ mély humorral és öniróniával
teli finom művű rézkarc, Kikötő című akvarellje is sikerült alkotás. Antal Ilona szén-
rajzai nagyszerű portrék, Berényi Ferenc kisméretű grafikai vázlatai tulajdonképpen
oiajkép tanulmányok. Csabai-Wagner József három szép tusrajza képviseli Mezőtúr
művészetét. Palicz József művészi rézkarcai közül különösen a Képmutató, lntrikus
és a Veszettek emelendő ki. Szerepeltek a kiállításon munkacsoporton kívüli tagok
is: Kovács András, Molnár Jánosné, Neugebauer Mária egy-egy sikerült akvarellel.

A szobrászok munkáiból JSiagyJstyán Álló lány című nagyméretű szobra emelte
a kiállítás nívóját. Simon Ferenc a Tisza-parti Gimnázium elé kerülő szobrának gipsz
vázlatával és néhány szép kisplasztikával, különösen a Fürdő után című szépen megfor-
mált aktjával érdemel említést. Szabó László a Székesfehérváron felállításra került
Éneklők című szobrának gipszmásolatával tett bizonyságot képességeiről. Papi_J^ajos
tömbszerűen megfogalmazott Öregasszonya és a Leányfej című kőszobra sikerült
művek.

Összegezve a Téli Tárlat eredményeit, megállapíthatjuk, hogy művészeink jó úton
haladnak. S hogy az erkölcsi elismerés mellett az anyagi megbecsülés sem marad el,
arra bizonyíték, hogy a Téli Tárlaton 27 festmény és szobor kelt el. Jó példával járt
elől a Megyei Pártbizottság, a Megyei Tanács V. B., a Megyei Művelődésügyi Osztály
és a Városi Tanács V. B. A képzőművészet ügye iránti érdeklődést mutatja az is, hogy
az Ügyvédi Munkaközösség mellett a jászberényi Hűtőgépgyár is a vásárlók között jelent-
kezett S ezen kívül magánvásárlások is történtek a tárlaton. A Téli Tárlat tehát
eredményes volt.

Kaposvári Gyula
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