
„Az embert dicsérem!"
Gondolatok egy nemzetközi fotókiáilításután

1981-ben hirdette meg a Mozgássé-
rültek Szolnok Megyei Egyesülete az
első, mozgássérülteknek kiírt nem-
zetközi fotó- és színesdia pályázatát
azzal a nem titkolt elképzeléssel,
hogy kétévenként ismételve a pá-
lyázatot és kiállítást, Szolnokon ha-
gyományt teremtsenek és bemutat-
kozási lehetőséget biztosítsanak a
művészi színvonalon fotózó mozgás-
sérülteknek. A gondolatnak humá-
nus tartalma mellett kérdőjelei is
voltak. Nemzetközi tud-e lenni a pá-
lyázat, színvonalában és hatóköré-
ben? öt év távlatából nyugodtan ál-
líthatjuk, hogy igen, hiszen 1986-ban
már a harmadik pályázat is lezárult
és április 9-én az SZMT székházában
e gazdag, színvonalas anyag kiállí-
tása is megnyílt.

Az eddig megrendezett három pá-
lyázat és kiállítás számadatai is fi-
gyelemre méltóak. 1982-ben az első
pályázatra — három meghirdetett
kategóriában: fekete-fehér, színes-
fotó és színesdia — 67 szerző 517 al-
kotással vett részt, a nemzetközi jel-
leget Szovjetunióból, Jugoszláviából
és Csehszlovákiából küldött pályáza-
tok jelentették.

Már az első pályázat és kiállítás
igazolta, hogy van igény, érdeklődé?
arra, hogy a pályázatok és kiállítá-
sok kétévenként rendszeresek legye-
nek, biztosítsanak bemutatkozási le-
hetőséget a művészi színvonalon fo-
tózó mozgássérülteknek.

Az 1984-ben meghirdetett és meg-
rendezett második pályázat és kiállí-
tás a hazai és nemzetközi érdeklődés

Martti Peltola (Finnország): Cím nél-
kül (1. díj és a Magyar Fotóművészek
Szövetsége különdíja)

számszerű és minőségi növekedését
bizonyította, e pályázaton már 81
alkotó, 602 művével vett részt, ha-
zánkon kívül 9 országból. A harma-
dik pályázat meghirdetése 1985-ben
volt, a beküldött alkotások zsűrizés
utáni kiállítása 1986. április 9-én
nyílt meg. Ez a pályázat az érdek-
lődés további növekedését bizonyí-
totta; 15 országból — Japántól Űj-
Zélandig — 101 alkotó, közöttük 67
külföldi, 839 alkotása került elbírá-
lásra. (Különösen sok — 273 darab
— diapozitív érkezett a pályázatra.)
A művészi igénnyel megfogalmazott
díjazott alkotások között osztrák,
finn, dán fotósok mellett magyar
szerzők is vannak. (Fekete-fehér ka-
tegóriában Aszódi Zsuzsanna szolno-
ki fotós a II. díj mellett a Városi Ta-
nács Vándorserlegét is elnyerte.) A
három kategóriában meghirdetett
pályázat díjain kívül tömegszerveze-
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tek és intézmények felajánlott kü-
löndíjainak kiosztására is sor került.

Ha választ keresünk arra a kér-
désre, hogy miért sikeres imponáló
számadataival, művészi minőségével
e fotópályázat, elsősorban azokban a
sajátosságokban kapjuk meg a vá-
laszt, melyeket a fotózás biztosít
azok számára, akik a világgal való
kapcsolatukban korlátozott lehetősé-
gekkel élhetnek. A fotózás a megra-
gadott, soha vissza nem térő pilla-
nat számukra, a hangulat megörökí-
tése, az alkotótevékenység boldog
szenvedélye. Drámai, máshol finom
lírai hangulatot árasztó képek, kitű-
nő megfigyelések, szabadon bonta-
koztatják ki az alkotók egyéniségét,
vallomásukat az élet szeretetéről,
szépségeiről. A kiállítást nemcsak az
alkotók közös helyzete, hanem az al-
kotások magas művészi minősége
fogja egységbe. A képek személyes
vallomásokat közvetítenek, a közös
sorsú alkotók életének, sajátos meg-
látásainak üzenetét adják át ne-
künk; az élet és természet szépségét,
derűs és árnyoldalát, és legfőképpen
a mindent legyőző akaraterő győzel-
mét. A kiállítás képeiben — a leg^
hétköznapibb jelenetben is — jel-

Aszódi Zsuzsanna: Tisza-parti roman-
tika (2. díj és Szolnok Város Tanácsá-
nak vándorserlege)

legzetességeket fogalmaznak meg, az
általuk elevenen érzékelt mondani-
valót akarják és tudják is megoszta-
ni velünk érdeklődőkkel. A művé-
szet mindig híd, összekötő kapocs;
ez esetben ez fokozottan igaz. ösz-
szetartó erőt, együvé tartozás érzé-
sét adja a képek alkotóinak a hely-
zetük nehézségén feliülemelkedni
tudó alkotóvágy kiteljesülése. Ezért
elevenek a képek, természetesek és
közérthetőek. Lényeglátó megfigye-
léssel mutatnak be drámai találko-
zásokat, emberi kapcsolatokat, ter-
mészeti szépséget, meghitt csendéle-
tet. Az alkotók mintha tudatosan ke-
resnék a harmóniát, a nyugalmat a
számukra fokozottan létező diszhar-
móniában. A képekről sugárzik a
humánum, az optimizmus, az ember-
be vetett hit, a haladás melletti el-
kötelezettség, az élet és természet
szeretete. A modern fényképezés-
technika mértéktartó és eltúlzott,
tárgyilagos és olykor különös lehe-
tőségével meggyőzően szolgálja az
alkotót, segíti mondanivalójának ki-
teljesülését. Ezért érthető a kapcso-
lat a képek és közönség között. Az
alkotók letisztult közlésmódja lehe-
tővé teszi, hogy a gondolatgazdag,
esztétikus alkotások mindenki szá-
mára érthetőek, mindenkihez szól-
nak.

A kiállítás minősítése még a legel-
fogulatlanabb kritika esetében is le-
het erősen szubjektív, ezért e helyütt
három véleményt idéznék: a fotó-
művészét — Eifert János: „az igé-
nyes technika, a mondanivalót hor-
dozó eszközök gazdagsága volt jel-
lemző a bemutatott képekre"; a né-
zőét (vendégkönyvi bejegyzés):
„mély emberi érzelmeket hoz fel-
színre a kiállítás, hordozója annak a
gondolatnak: emberek, vigyázzunk
egymásra és önmagunkra"; a részt-
vevőét: „ez a pályázat legalábbis az
én esetemben elérte célját, életörö-



met öntött belém, segített elfelejteni
a baleset utáni sok keserű évet."
Ügy gondolom a leírt vallomásoknál
aligha lehet tömörebben megfogal-
mazni a pályázat és kiállítás művé-
szi minőségét, humánus tartalmát.

Az eddig meghirdetett és megren-
dezett három, nemzetközi fotópályá-
zatot és kiállítást rengeteg szervező
előkészítő munka, szívós rendezői
igyekezet, önzetlen fáradozás és ál-
dozat előzte meg, amelyért elismerés
illeti a közvetlen szervezőket, a
Mozgássérültek Szolnok Megyei
Egyesületét, azokat a társadalmi és
tömegszervezeteket, vállalatokat,
gazdaságokat és intézményeket,
amelyek a meghirdetésben, pályadí-
jak adásában, egyáltalán erkölcsi és
anyagi támogatásban részesítették

ezt a nemes és nagyszerű kezdemé-
nyezést, és immár hagyományt.

Hogy ezek után nem következik a
támogatók megemlítése, annak csu-
pán az az oka, hogy egy nagyon
hosszú felsorolást kellene ismertetni.

Elismerően kell mégis megemlíteni
a Szakszervezetek Szolnok Megyei
Tanácsát, amely a kétévenként meg-
rendezendő kiállításnak otthont ad.
Szolnok Város Tanácsát, amely egy-
re inkább érzi és segíti a pályázat
és kiállítás — nemzetközi mércéjé-
hez viszonyítva is — nemes szándé-
kát és törekvését, a Magyar Fotó-
művészek Szövetségét, amely szak-
mai segítségével támogatja és segíti
sikerét.

TÁLAS LÁSZLÓ

B. S. Carlsen (Dá-
nia): Ez egy hosz-
szú út (4. díj)
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