
MŰVÉSZET
A Tabán festője

Szolnokon, a városközpont jellegtelen egyforma szürke betontömbjeinek egyi-
kében él és dolgozik Tóth Tibor öntevékeny festőművész. Nincs műterme, a
szoba egyik sarka a kinevezett festőhelye. Kevesen ismerik, mert még nem sok
alkalom adódott, hogy a nagyközönség előtt bemutatkozzék.

Nem amatőr, nem hobbiból fest! S. ahogy Ő vallja: „Izgalmakkal, gyötrel-
mekkel, aggodalmakkal és verejtékkel tett nehéz munkát jelent egy-egy kép
megszületése."

Gyermekkora óta igen
élénk figyelmet fordított
a rajzolás, festés iránt,
ahol mindig a legjobbak
között volt. Keresztapja,
aki Iparművészeti Főisko-
lát végzett, szerette volna,
ha keresztfia is oda kerül.
C azonban a képzőművé-
szet felé vonzódott! Oly-
annyira, hogy 1942. de-
cember 22-én a helyi
Nemzeti Jövőnk című új-
ság arról számol be, hogy
a MÁV Milleneumi Dal és
Zeneegylet rajz szakosztá-
lya tárlattal mutatkozott
be a Constantin iskolában

(ma Beloiannisz). A kiállított munkák között Tóth Tibor alkotása is látható
volt. A MÁV-nál a szakkört az egykori Aba-Novák-tanítvány, Móra Antal ve-
zette.

Abban az időben úgy érezte a rajzolást, festést fogja magasabb szinten mű-
velni. Erre adott is volt a lehetőség, hiszen tehetséges szakkörtag volt. Az ál-
mokat azonban keresztülhúzta a háború. Több mint másfél évig volt hadifo-
goly. Végigjárta szinte egész Nyugat-Európát, közben súlyos mellhártyagyulla-
dást kapott, s csak 1646. októberében tért haza.

Szolnokon 1947-ben megalakult a Festő Munkások Szövetkezete. Itt lett
címfestő, ahol néhány hónap alatt megszervezte a festőrészleget. A felszabadu-
lás előtt, s utána is ez komoly szakmát jelentett, iparművészeti foglalkozásként
tartották nyilván. Nem véletlen, hogy a nagy cégeknél, különösen a fővárosban
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festők és iparművészek is dolgoztak, ez időben ugyanis még sok figurális rek-
lámtáblát kellett készíteni.

Közben a szakszervezet támogatásával megalakultak a képzőművészeti kö-
rök. Szolnokon Baranyó Sándor indította be a Dolgozók Képzőművészeti Sza-
badiskoláját, amelynek foglalkozásait a Constantin iskolában tartották.

Később 1951-ben Chiovini Ferenc vette át Szolnoki Képzőművész Kör né-
ven. Ekkor került oda Tóth Tibor. Chiovini mester irányításával a 14 fős csa-
pat megismerkedett a grafika, festészet és művészettörténet alapjaival.

Számára ez hatalmas szellemi erőt jelentett, hiszen itt bontakozott ki iga-
zán művészi kifejezésmódja. Itt sajátította el a művészet igen bonyolult titkait
és természetesen nehézségeit is.

Először a Nemzeti Szalonban szerepelt 1954-ben kiállításon egy csendélet-
tel. Egy évvel később a Képzőművészeti és Díszítőművészeti Körök IV. Kiállí-
tásán az ,,Öreg paraszt" című olajfestményével; majd 1960-ban a Műcsarnokban
láthatta a közönség a ,.Kucsmás paraszt"' című alkotását. Aztán végre négy év
elteltével Szolnokon is bemutatkozhatott egy képpel a Téli Tárlaton, 1965-ben
pedig az „Épülő MÁV kórház"-zal.

Ezután hosszú „hallgatási" idő következett. Nem a festést hagyta abba, ha-
nem kiállítása nem volt. (Nem tartották érdemesnek!)

Az SZMT segítségével 1979-ben Szolnokon, a Ságvári Művelődési Házban
több mint 100 képből álló gyűjteményes kiállítást rendeztek műveiből. 1984-
ben ugyancsak a szakszervezet segített képeit bemutatni Szolnokon, Jászbe-
rényben és Alattyánban.

Két évvel ezelőtt a HVDSZ szervezésében meghívták Budapestre, a Hollósy
Simon Galériába, ahol közel 50 képpel mutatkozott be a főváros közönsége
előtt.

E sorok írójának volt alkalma néhány estét eltölteni Chiovini Ferenc mű-
termében. Gyakran mondta, s ezt bizonyította munkáival is, hogy ami igazi mű-
vészet, azt megőrzi az utókor, amely pedig csak hazug, divatművészet, azt az
idő eltünteti. Ügy érzem Tóth Tibor munkássága az igazit képviseli.

Tóth Tibor elmúlt 60 éves. Soha nem volt törekvő, csendes embernek isme-
rik. Témáiban vonzódik az Alföldhöz, a városához, annak is a Zagyva—Tisza—
Tabán környékéhez. Szereti a szépet, egy-egy régi élményt, látványt szívesen
földolgoz. Szívesen festi a Tabánt, a Zagyva-partot az évnek minden szakában.
Portréi is kiválóak.

Képei több százra tehetők. Igazi elismerést azonban még nem kapott, nem
jelent meg munkásságáról elemző írás. Pedig a négy évtizedes munkásságban
benne van Tóth Tibor művészi elkötelezettsége; az, amelyet Chiovini Ferenc
segített tökéletesebbre formálni.

TARPAI ZOLTÁN
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