
A Szolnoki Téli Tárlat

A tájegység varázsa mindig valami különös, mástól különböző káprázatát
nyújtja egy vidék művészetének. Ehhez járulhat még egy, ugyancsak hamar felfedezhető
differenciálódás: ha egy iskola, művészcsoport, művésztelep huzamosabb idejű, jelentős
munkássága hat a vidék művészetérc. Amikor most a Szolnok megyei művészek Téli Tár-
latáról akarunk szólni, magától merülhet fel az aggodalom az olvasóban: nem jelent-c
bizonyos provincializmust művészeink munkáin a tájegység sajátosságainak tükröző-
dése és nem fejeződik-e ki valamiféle akadémizmus formájában a művésztelep nagy-
hírű hagyománya? Szerencsére ezt az aggodalmat igen könnyű eloszlatni: a tárlat
modern és sokoldalú felfogásban beszél a máról. Ugyanakkor a szolnoki és Szolnok
megyei művészek nem szakadtak el a hagyománytól, hanem annak korszerű folytatói
s híven szolgálják a szűkebb haza változó, fejlődő új világának értelmi és érzelmi for-
málását.

A vidéki művészetben mindig két pólus vonzása közt látszik lengeni az alkotói
magatartás. Az egyik a helyi, a táji, amit vidéken a hagyomány mindig mintha erő-
sebben akarna konzerválni, a másik az országos és a nagyvilági általánosabb szellem.
Valójában azonban ez az utóbbi az előbbinek valamiféle formája nélkül nem létezhet,
mint ahogy az általános nem létezhet konkréten, önmagában. Ezért ahol az előbbitől
elszakad a művész, elveszti konkrét kapcsolatát a világgal. De el tud-e valóban
szakadni.'

A szűkebb világ - legyen az a toszkánai táj, vagy a németalföldi parasztélet
- időbeni és térbeni pontos felismerhetősége alapján bőven lehetne osztogatni a
„provinciális" jelzőt a legnagyobb mesterek között. Ugyanakkor korántsem akarjuk
azt mondani, hogy az általánosban mindig pontos körülhatároltsággal fel kell ismerni
a konkrétat. Inkább azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az egyedien konkrét a tudós és
a művész szemével mindig a nagy általánoshoz vezet. Linné meglátásában a mezőn talált
kis virág éppúgy csak egyik tagja az ő általános rendszerének, mint az, ami a nagyvárosi
dáma hajában ékesedik. Pólya Tibor temperája a Zagyva jegén csúszkáló gyerekekkel,
szelid kis ablak, mely azonban az egész világra nyílik. Együtt nőttem fel ezzel a képpel,
s mindig „behozta" nekem a föld minden, a tél örömét a Hét krajcár világbíró derű-
jével élvező szegénygyerekét. Kerestem és megtaláltam később - a művész elkép-
zelhető nézőpontjára sétálván - a kép szolnoki levegőjét is.

De nemcsak térben más, időben is változik a táj. Ha ;1 tereptárgyak ábrázolása
nélkül, magában a természetben ez nem is fedezhető fel „hivatalosan" annál inkább
kifejeződik a művészi munkában, a valóság érzékeny és bonyolult tükrözésében, s
abban a látásmódban, ahogyan a művész a mások számára mindennapi témában is
különös erővel és ünnepélyességgel tudja kifejezni mai érzéseit. Chiovlm Ferencnek
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a téli Tabánt ábrázoló egyik régebbi képén szunnyadnak a földbe-töppedt házak.
Ha azt mondom, hogy álmukban a Damjanich Múzeumban makettek formájában
már látható toronyházakká nyújtóznak,, belemagyarázással vádolhatnak, de túlzónak
tarthatnak még akkor is, ha itt jelentem ki, hogy minden, mai valóságunkat ábrá-
zoló műalkotásnak azt kell mondania, hogy ideje már a változásnak, vagy magáról
a változásról kell beszélnie. Dehát hogyan „beszélhet" a művész úgy, hogy ne vá-
dolják „novellisztikus" előadásmóddal, vagy azzal, hogy „a politikai mondanivaló-
kat illusztrálja"? Nehéz mai művészeink feladata, mert sokat kívánnak tőlük, ugyan-
akkor művészi öntudatuk visszatartja őket attól, hogy túllépjék művészetük határait.

Próbáljuk talán a kizárásos módszert. Nem csúszkálnak szegénygyerekek a Zagyva
jegén, s nem is tesznek-yesznek olyan vidáman az emberek a téli tájban, mint egy
Bruegel-képen. Sokra nem mentünk, az biztos, de sok kicsi sokra megy, folytassuk,
nézzük a tárlaton szereplő Befogás című festményt. Egy tanyaépületet ábrázol, előtte
lovasszekerekkel. Persze, hogy mindez lehetséges volt így régen is. De a kép nyugalma,
kiegyensúlyozottsága, mely mintegy összefoglalódik az épülettető klasszikus tiszta-
sággal ábrázolt architektúrájában - nem. mond ez mégis valamit a régi ábrázolásokkal
szemben s nem többet, művészibbet, mintha az épületre ki lenne írva egy termelőszö-
vetkezet neve?

Az épület fala fehér, vagy tán nem is az? Egy kép színeit sohasem lehet leírni,
csak hangulatáról beszélhetünk. A fehérnek - túlzás ezt mondani? - micsoda bánata
üt ki egy Koszta-kép házfalain és micsoda életigenlése Baranya Sándor Ladikok a
Tiszán című képének hullámtaraján!
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Mindezzel nem azt akarjuk mondani, hogy művészeink egyes régebbi, sematikus •
inegjclenítcíi módszerekkel szemben „megtalálták" mai életünknek valami kifinomult,
jelrendszerben való ábrázolását. Itt megint az egyes és általános viszonyára kell utal-
nunk. Amikor egyes ábrázolások mai életünk hangulatával, értelmi és érzelmi világá-
val adekvátak, ugyanakkor édcstestvérük mindannak, amit a haladó művészet eddig •
a Fejlődő világról, az ember kitárulkozó humanista szelleméről mondott. Felfelé ívelő
tái. ndalmak művés/.etc mindig átfogta az érzéki és eszmei észlelés egész gazdagságát.
A gót tenger hullámai merevek, Boticetli Vénusz születésén szinte tapintható, ahogy,
éjedni kezdenek, az istennő haját meg olyan fesztelen kócozza a szél, hogy akármelyik
mai tündér megirigyelhetné.

A „Sámli papuccsal" - robban. És mégis kiegyensúlyozott, biztos, vastagon meg-
fogható. Gondoljunk Van Gogh szék-ábrázolására, vagy hogy ne menjünk messzire
Fényes Adolf Testvérek című képére, vagy a Borsófejtők sámlijára. De hol van ma a
falusi bútorok ásványi nyugalma s az emberek lassúdad mozgása? A pásztor, aki vala-
mikor crak délután felelt arra, amit reggel kérdeztek tőle, ma bemegy az elnökhöz és
egy órahoss?at oly hévvel vitatkozik vele valamiről, hogy az ember azt hinné. . . Pedig
közben épül a fejük fölé egy klasszikus tisztaságú architektúra.

Berc/ixi Ferencet féltő aggodalommal kezdik óvni a „konstruktivizmusba" való
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elríicrüléstől. Ügy érezzük azonban, hogy ha van is művészetében ilyen érintő vonal, áz
esak a kontúr fizikai megjelenésében vastag, egyébként mintha a konstruktivizmust
valóban érintve, egy más úton járna. Ennek jelét - sötét színeiben is - színérzékeny-
sége mutatja. Fazekas Magda most mintha azt akarná megmutatni, hogy nemcsak egy-
egy elmélyedt alkotással, hanem szélesebb, sokszínűbb valóságlátással is tudja repre-
zentálni művészi felkészültségét. Meggyes László gazdagabb, telítettebb anyaggal sze-
repel az idén, kiállított öt képe azonban bizonyos kvalitáskülönbségeket mutat. Leg-
jobban tetszett a Műteremcsendélet és a Szolnoki Tiszapart.

Sáros András jászberényi festő, az utóbbi időben egyre jobban elmélyedő, érzel-
met és gondolatot sűrítő művészete a fény meglátásával válik egyénivé. Különösen
az Alapozás című képénél érezzük ezt. Érzékenyen adja azonban vissza egy más táj,
a Balaton levegőjét is (Csónakok a Balatonon). Ugyancsak Jászberényben dolgozik
Vüics István, akinek Hajógyár című olajfestménye a festék anyagszerűségével és igen
bátor felrakásával figyelemreméltó alkotás.

Nehézkes és az olvasó számára inkább fárasztó, mint tanulságos lenne minden
kiállított műről külön méltatást fogalmazni. Egy csoportos kiállításról szóló írásnak
szerintünk nem is lehet a feladata minden művész munkájának elemzése - ez inkább
az egyéni, vagy két-három művész közös kiállítása alkalmából időszerű. Az általában
elmondottak itt a kiállító művészek csoportjára - és általában a megye művészeinek
munkásságára - vonatkoznak. Minden személyes megemlékezés, vagy egy konkrét
mű felemlítése ezt a célt szolgálja. Hogy az egész kiállításról valamelyes jellemző
képet kapjon az olvasó.

Ilyen értelemben kell okvetlenül külön is megemlékeznünk még Mészáros Lajos
olajfestményeiről, melyek közül az Üj lakótelep és a Brigádmegbeszélés a jobbak és
Csabai-Wagner József mezőtúri művész egyetlen rajzáról, mely apró ízelítő egy érté-
kes és gazdag életműből. Makay József, jánoshidai művész Vonósok című olajfest-
ményén az ábrázolás tetszetősségéről lemondva, nagy művészi alázattal a lényeg
kifejezésére törekedett.

Gácsi Mihály cxlibriseiben a képzőművészetben (mert nehezen kifejezhető) oly rit-
kán élvezhető humort találjuk meg, ami - neki mindig sikerül. Palicz Józsefnek
többek között a Havas háztetők roppant egyszerűséggel, mondhatni szerénységgel, de
nagyszerű kiegyensúlyozottsággal megoldott rézkarca is a tárlat nevezetessége.

Meg kell emlékezni £imon Ferenc szobrairól is, mint példáról, hogy mennyire
lehet újat mondani s új kifejezésmódokat találni a realizmusban, akkor is, ha szob-
rászatról van szó. Az egész felületet elöntő élet s ennek a belső dinamikával való
összhangja - talán ez az ami leginkább teszi mindig friss élménnyé egy-egy új művét.
Itt talán a Kislányfej a legsikerültebb.

A Szolnok megyei művészek egyik legnagyobb erénye, hogy szinte hónapról-
hónapra mérhetők újabb eredményeik. A nyáron láttam Cbiovini műtermében a
Befogás-t s feltűnt, hogy az idős művész is micsoda frissességgel érleli ki gazdag
tapasztalatainak és munkálkodásának egy-egy újabb, megint újat mondani tudó ered-
ményét. Baranya a nyáron ugyancsak meglepte azt a kis társaságot, amely felkereste
műtermét. Még jobban fokozta színei erejét - s ezt láttuk a mostani kiállításon is.
Palicz József nem rukkolt ki azzal a meglepetéssel, amit ugyancsak tavaly nyáron
láttam nála. Arany és ezüst figurális ábrázolásai közt láttam egyet: aranyat arany-
ban. Syfihá. László műtermében is határjelzőnek éreztem Gábor Áronát, s most ezen a
kiállításon is. Nézzük csak azt a kis élt a homloknál - ez adja meg a tömör erőteljes
alaknak az intelligencia vonását. Gondoljunk csak arra, hogy a minap még inkább a
robusztus erő dominálhatott hasonló témáknál-. De azóta előreléptünk - s a korral
együtt lélekzenek s lépnek előre művészeink is.

LŐRINC LÓRÁND
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