
Hat nyár értékei

Művészek
a Körös partján
A Mezőtúri Alkotótábor
bemutatkozik a Szolnoki Galériában

Közel egy évtizede működik, első
alkalommal 1981-ben került meg-
rendezésre Mezőtúr közelében a
Holt-Kőrös partján szobrászok, fes-
tők részvételével az Alkotótábor.
1985-ig kétévenként, ettől kezdve
pedig évenként hívtak meg művé-
szeket a Takács tanyára egyhavi
nyárvégi munkálkodásra. Magyar-
országon az utóbbi évtizedekben
több hasonló művésztelep működik,
legtöbbjüket a megye, a város támo-
gatásával a Művészeti Alap, a Kép-
ző- és Iparművészek Szövetsége
tartja fenn. A mezőtúri főként ab-
ban különbözik előbbiektől, hogy itt
egy jelentős társadalmi összefogás-
nak köszönhető a telep létrejötte, de
mindenekelőtt a folyamatos műkö-
dés. Ennek következtében igen szo-
ros a kapcsolat művészek és fenn-
tartók között, akik az Alkotótelepi
Tanács döntésein keresztül érvé-
nyesítik a befogadó közösség és a művészek érdekeit, egyben biztosítják
a müvésztelep autonómiáját.

A város elképzelése az alapításkor egy olyan alkotótábor létrehozása
volt, amelynek munkássága során egy megalakítandó Mezőtúri Galéria
gyűjteménye kialakul. A Kőrös-parti telep eddigi hat nyara következté-
ben 120 körüli műalkotást őriznek már fenti célra. A Szolnoki Galéria
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kiállításán ezek kitűnő kvalitásá-
ról meggyőződhetnek a látogatók.
Ahhoz, hogy egy valóban értékes
anyag gyűljön össze évek során, s
az elképzeléseket bővítve Mező-
túr arculatán látszódjék a képző-
művészeti tábor közelsége, jó mű-
vészeket kellett meghívni, azok
számára igényeiknek megfelelő
feltételeket biztosítani. Nem kis
dolog ez, bár ha az alkotók igényei
között az anyagiak alig játszottak
szerepet. Sokkal inkább az embe-
ri kapcsolatok, annak tudata,
hogy a város életében szerepet
kaptak, hogy tevékenységük fon-
tos azoknak, akik számára alko-
tásaik készülnek. Míg a mezőtúri
vállalatok, szövetkezetek, intéz-
mények és a város vezetése ebben
a kontaktusban, a művészek
/anyaggal, felszereléssel, szállással, étkeztetéssel történő/ellátásával lo-
kálpatriotizmusuknak, városuk szeretetének adtak helyt, addig a mű-
vészek szellemi képességeik, szélesebb körű alkotótevékenységük tár-
sadalmi szerepének fontosságáról, igényeiről győződhettek meg. S ez a
közvetlen, abszolút pozitív töltésű szellemi-érzelmi kontaktus alkotók
és közönség, mecénások és művészek között Mezőtúron elementáris ere-
jűnek bizonyult.

Szinte a második tábortól kezdődően sűrűsödött a résztvevők köre
egy konkrét mag köré, nemcsak azért mert az indulástól jelenlévő Győr-
fi Sándor a viaszveszelytéses bronzöntési eljárás nagyobb méretekben
kivitelezhető realizálását vélte megvalósíthatónak Mezőtúron, hanem
azért is, mert éppen ezzel a szobrászati lehetőséggel élve lehetett a vá-
ros utcáit, tereit, homlokzatait a tábor munkásságával átalakítani.

A varázslatos Holt-Kőrösök vidéke, a természetvédelmi terület külö-
nös növény- és állatvilága, az intim természetközelség az a másik fő von-
zerő, ami visszahozza a művészeket. Lemondva sokszor komfortról, ké-
nyelemről. Talán közhely; de a Takács tanya környékén, a Holt-Kőrös
kanyarulatánál a táj maga tartja szinte eufórikus lelkesültségben a fes-

Fazekas Magdolna témát keres

66



tőket. Ugyanúgy, mint a viaszveszelytéses bronzöntésnél a szobrászokat
az eljárás lényegéből adódó "hatnapos teremtés" csodája. Az elmúlt évek
alatt 27 művész fordult meg Mezőtúron, vett részt a képzőművészeti al-
kotótáborban, közöttük öt külföldi. Többen közülük többször is vissza-
tértek, bár a szorosan vett "magot" Győrfi Sándor és Borbás Tibor szob-
rászművészek, valamint Balogh Géza festőművész biztosítja.

A telep második megrendezésétől állandó a fotós, illetve a műtörté-
nész személye is, így a folyamatosan készített, dokumentatív céllal fel-
vett fotókkal és interjúkkal illusztrálhatjuk fentebb elmondottakat.
Vannak kommunikatív képességű művészek, stílusmagyarázók, kiált-
ványteremtők, kitűnő fogalmazók. Mások viszont úgy vélik a szó, az írás
nem az ő nyelvezetük; kifejezési lehetőségük csakis az a művészi forma-
nyelv, amit művelnek. Természetesen Mezőtúron sem volt minden mű-
vész alkalmas az ilyen irányú nyilatkozásra. Interjúválogatásunk ezért
elsősorban az eddigiek alátámasztását szolgálja, a művészek gondola-
taival szeretnénk igazolni a fentebb összefoglaltakat. Az 1983-1988 kö-
zött felvett hanganyagból nem minden művésztől kíivántunk idézni, ha-
nem a lazán fűzött gondolatokkal a közösség véleményét szándékoztunk
összegezni. Mert ezekkel az itt közölt gondolatokkal a mezőtúri alkotó-
táborban folyamatosan tevékenykedő művészek legfőbb szándékai, el-
várásai és véleménye kapnak publicitást. Miután válogatásunk öt évet
ölel fel, a korábban elhangzottak közül az utóbbi évekre már több min-
den megvalósult. Igyekeztünk némi kronológiát is tartani, bár ez a kér-
déskörök hasonlósága miatt nem mindig sikerült. A nyilatkozókról a
függelékben megtudható ki mikor vett részt a táborban, azaz mikor ké-
szülhetett az interjú.

SZABÓ IVÁN: Világ életemben fiatalok között éltem. Most jöttem ha-
za a Nyíregyháza-Sóstón rendezett művésztelepről, és utaztam ide a Ta-
kács tanyára. Előbbin például a magyar résztvevők között csupa volt nö-
vendékem volt. Ide Györfi Sanyi hívott, aki vásárhelyi, sóstói művész-
telepi gyerekem volt. Novak Andris hasonlóképpen. Balogh Gézával
Nyiregyházán találkoztam.

MIHÁLY GÁBOr: A mezőtúri művésztelep a Nyiregyháza-Sóstó-i
művésztelep nyomdokain jár. De ez nem véletlen, hiszen Győrfi és Ba-
logh vezetik ezt is, azt is. Mindkettőt ők kezdeményezték, rájuk épül
mindkettő. A sóstóinak híre van már a szobrászok között. Azt azért sze-
retik, mert igen hasznos a szobrászok számára, a város számára. Ennek
a telepnek a létrejöttében is szerepet játszott a város anyagi támogatá-
sa, ha legtöbbször ez természetbeni támogatást jelentett. Ez a legfonto-
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sabb. Meg kell teremteni a munka és létfeltételeket. Nagyon fontos té-
nyező, hogy a művészek azért jönnek Sóstóra, Mezőtúrra is, hogy meg-
öntsék azokat a szobraikat, amelyeket egyébként máshol nem tudnának
megönteni. Vagy itt, ilyen rövid idő alatt készítenek szobrot, vagy van
aki már felkészülten érkezik, de mindenképpen el akarják készíteni azt
a mennyiséget, amit utána használni akarnak. A városnak is jó ez, hi-
szen egy része a készített munkáknak itt marad, s egy idő után ez egy
jelentős anyagot jelent.

SZABÓ IVÁN: Azt tartom lényegesnek, hogy legyen egy folyamatos-
ság, amelyre én a legalkalmasabbnak a Győrfi Sanyit és a Balogh Gé-
zát tartom. Mint a szobrászati és a festészeti vonal kézbentartóját. Mel-
lette pedig olyan művészek meghívását, akiknek ez a vidék, ez az élet
való. Ha ügyesen szervezik, akkor egy kitűnő gyűjteményhez juthat a
város. Múzeumot hozhat össze az itt készült anyagból, ami igazán ne-
mes cél. Gyors eredményt nem szabad sürgetni. Majd tíz év múlva be-
érik az eredmény. A kultúra az folyamatosság, nem tűzijáték. Nem sza-
bad sürgetni.

BORBÁS TIBOR: ...Az a lényeg, hogy egy mag alakuljon ki itt, nem
az, hogy név szerint kik lesznek azok. Ez ki fog alakulni azt hiszem, egy
ilyen öntisztulás útján kell hogy kialakuljon. Az, hogy kivel tudunk
együtt dolgozni, az, hogy fél szóból vagy egy pillantásból is értsük egy-
mást, mert ez a fontos. Ez a legfontosabb. Megmondom őszintén, én utá-
lom a "művésztelepeket". Egyedül szeretek dolgozni. Vagy tudok csak
dolgozni. Itt is egy kicsit elvonulok. Nem tudok ott a terep közepén, mert
állandóan beszélgetünk, és elmegy az idő ezzel-azzal. És akkor nem ha-
lad a munka, megszakítódnak a gondolataim, beleszólnak, mit tudom
én... Én ilyen vagyok, lehet hogy más másmilyen. De nem vagyok közös-
ségi ember... így. Viszont közösségi ember vagyok, mert igenis odajövök:
na vigyük, hozzuk, öntsük. Tehát a technikai részénél. De kitalálni a
szobrot azt én nem tudom másképp. Itt lehet, hogy kitalálni is tudok
szobrot, mert itt is megteremtem magamnak azt a kis miliőt, mert van
hely... Ahány művésztelepen voltam, ott mindig az volt, hogy szűk volt
a hely. Túl sokan voltunk. Nahát, ez a lényeg. Tehát, hogy legyen meg
a mag. Ne túl sok ember. Az nem baj, hogy hozza a családját, rokonsá-
gát, az nem érdekel. De ne legyen tizennyolc különféle elképzelésű mű-
vész. Hát ezért választottam Mezőtúrt, és nem mentem máshová. Pedig
hívtak. Mert nem érzem jól magam tizennyolc különféle művészember
között. Annyira fel kell előtte készülni, egy jó féléves előkészület kell,
hogy egy ilyen telepen, mint például a sóstói, mit fognak csinálni. Hogy

68



Zajlik az elözsürizés / Meggyes László, Németh József, Egri Mária

Papi Lajos /azóta sajnos elhunyt/ érmet mintáz

69



a vázlataim, gondolataim teljesen letisztultak legyenek. Mikor odame-
gyek, nincs duma, dolgozok végig, hogy az utolsó napra készen legyen,
amit elképzeltem. Mert azután a Szövetség kijelöli, hogy a következő év-
ben egy egészen más szobrász jöjjön oda. Kész. Tehát nem tudok visz-
szamenni befejezni, tehát ott nekem remekművet kell csinálni. Mert kü-
lönben mi a francnak megyek oda?

SZABÓ IVÁN: Az is jó, hogy vissza lehet jönni, meg az is, hogy nem
közvetlenül a tábor után van a kiállítás. Mert az itt született gondolat
lehet, hogy csak később érik, s így a következő évi bemutató kiállításhoz
a már otthon készült, de itteni iLletésű munkák is bekerülhetnek.

BORBÁS TIBOR:... Hogyha én idejövök, és itt esetleg van élményem,
és amit nem tudtam teljesen földolgozni, jövőre már azzal jöhetek ide.
Mert nem egy alkalom és nem bizonytalan amire idejöhetek. Ez nagyon
fontos. Mert lehet, hogy valamire most itt nincs alkalom. De lehet, hogy
ha jövőre visszajöhetek, ha biztosan tudom, hogy visszajöhetek, egy fél
szó, vagy fél mondat fog egy olyan ötletet adni, hogy már azt akarom
megcsinálni. Itt adva van az élményanyag, a kitalálás lehetősége, sok
minden körülmény. Dehát az, hogy a fejemben kitalálom hogy mit csi-
nálok, annak a megvalósítása nyilván csak jövőre fog menni. Az idén,
vagy most szerzett élmények majd talán jövőre vagy azután fognak szo-
borrá, képpé, vagy bármivé, tehát alkotássá érni.

MIHÁLY GÁBOR: Itt Mezőtúron már létezik egy visszajáró közös-
ség, azok akik itt voltak tavaly, illetve már ismerik egymást. Én is jó
kapcsolatban vagyok velük. Egyáltalán nem véletlen, hogyy ezek az em-
berek találkoztak, szimpatizálnak egymással. Hasonló felfogásuk van a
dolgokról, nagyjából azt is lehet mondani, hogy figurális művészek. Nem
akarom azt mondani, hogy ez egy olyan közösség, amely valamilyen
meghatározott eszme szerint rendeződött, de mindenesetre szimpatizál-
nak egymással ezek az emberek, egyébként egy ilyen hosszú időt együtt
élve ki se bírnánk egymással. Tehát van érdekeltsége a művésznek, a
városnak, és amellett van egy olyan közösség, ami elég jó. Termé-
szetesen kiválasztódással kerültek itt egymás közelébe a művészek,
ahol még a saját hivatalos fórumuk sem próbálta mindeddig megerősza-
kolni a közösséget. Ami ebben az irányban történt, az bizonyítja - meny-
nyire nem lenne jó az ilyen befolyás.

SZABÓ IVÁN: Munkáról csak az beszélhet, aki dolgozik. Lehet itt
dolgozni. Persze ez a környezet, az nem mindenkinek való. Ha nem egy
kicsit nomád tipusú az ember, az cefet rosszul érzi magát. Mert engem
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például nem zavar a petróleumlámpa, az hogy fürdőszoba helyett a Kő-
rösben fürdők, de nem mindenki van ezzel így. Van aki urbánusabb.

MIHÁLY GÁBOR: ...Ez alatt a négy hét alatt nem lehet sokat csinál-
ni. Az emberre hat a környezet, működik egy ilyenfajta hatás, hogy ahol
tovább tartózkodik az ember, az a környezet hat rá valamilyen módon.
Ha nem is itt készül el, ebben a hatásban a munka, a későbbiek folya-
mán készültek is itt fogantak. Ha otthon elkészíti, és a következő évben
itt már csak az öntési munkálatokat végzi. Egy idő után ha többször visz-
sza-visszatérő társaság van, kimutatható a hely hatása. Én most első-
sorban a szobrászokról beszélek. Ebben a hatásban nemcsak a környe-
zet van, hanem a művészek egymásrahatása is.

SZABÓ IVÁN: ... Gyerekkori élményeim vannak vad madarakról a
Táióságból, ahol tanyasi iskolába jártam. ...Akkor tudok dolgozni, ha va-
lami rímel az előző élményemre. Tehát az új élmény kiugraszt egy régi,
meglévőt. Nagyon sokszor van úgy az ember, hogy mozog benne egy gon-
dolat, és mindig csak próbálja, de nem sikeredik a megfogalmazása. És
akkor egyszerre csak később, egy húsz év előtti élményt valami beug-
raszt. Van egy csomó olyan dolog, amit az ember görget magában, és vár-
ja az időt, amikor megköt. Van olyan magzat, amit húsz évig hord az
ember ha nem is a hasában, hanem a fejében...

FAZEKAS MAGDOLNA: Ez a környezet szinte kimeríthetetlen té-
mát kínál számomra. Az is kivételes helyzet, hogy az ember csak azzal
foglalkozhat, ami az életében a legfontosabb. Ezt főiskolás korom óta
nem éreztem. Ez olyan határtalan nagy élmény, hogy szavakkal ki sem
fejezhető. Ez a fölszabadult érzés kell ahhoz, hogy a művész kibonthas-
sa önmagát. A maradéktalan kibontakozás csak így jöhet létre.

BORBÁS TIBOR:... Itt sokkal felszabadultabb vagyok, elszakadtam
az otthoni világomtól, a begyöpösödött napi verklitől, az előítéletektől,
itt úgy érzem egészen mást is megpróbálhatok.

BALOGH GÉZA: ...Én először Lóránt János barátomtól hallottam
erről a vidékről csodákat zengeni. Bevallom igaza volt. Elementáris erő-
vel hatott mindannyiunkra a Kőrösök szépsége, nyugalma és "egyé-
nisége" ... mind a festőtársaimra, szobrászbarátaimra a táj sajátossága,
az emberek közvetlensége, szeretete, ami felejthetetlen élményt, továb-
bi munkára buzdítást adott. Rengeteg ötletet, elképzelést vetett fel ben-
nem a konkrét vidék, a Holt-Kőrös. Az első megdöbbentő élmények csak
most kezdenek kikristályosodni bennem. Lassan sikerül megemészteni,
magamévá tenni a látottakat, és biztos hogy még vissza kell térni ah-
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hoz, hogy megtaláljam azt a lényeget ami ebből a "csodából" az enyém \
lehet... A mozdulatlan, de állandóan más holtvíz foglalkoztat leginkább. •
Elképzelésem, hogy feldolgozom ezt a problémát egy murális munka- i
ban. •

NOVAK ANDRÁS: Én két évvel ezelőtt találkoztam ezzel a tájjal el-1
őször. Akkor azzal a programmal indultam, hogy közvetlenül a terme- j
szét utáni vázlatozás alapján fogok leszűrni valamit, ami értelmezhető.;

Sokat rajzoltam, akvarelleztem és aztán olajképet festettem. És végül j
mindegyik dolgot a maga módján a látott világ kapcsán absztraháltam.,
Tulajdonképpen nem lemásolás itt a célja az embernek, de arra, hogy az j
objektív legyen, hoztam magammal fényképezőgépet és készítettem egy i
csomó fekete-fehér képet és színes diát. Ez tulajdonképpen dokumentá-[

ciós anyag mindarról, ami engem érdekelt. Például a táj, az emberek, a \
gépi berendezések. A mezőtúri téglagyár például, az automatizált üzem. ]
Meg hát arról, ahogy itt éltünk, a Takács-tanyán. Végtelen jól éreztem |
magam ott, ahol a nyulaktól kell legfeljebb félni, meg a fácánoktól, egyéb
félnivaló nincs. Bár emlegetik a túri bicskásokat dehát a konfliktus itt,
legfeljebb abban nyilvánulhat meg, hogyha beleakadnánk a csónakkal |
egy horgászzsinórba... az itteni emberekkel való megismerkedés is jó]
volt, a téeszek elnökeivel, a tanácsiakkal, a művelődési ház gazdáival, aj
téglagyárból, szövetkezetekből, az öntödéből ki-kijáró emberekkel, akik- •
kel nagyon jó barátságba kerültünk. Ok szívesen jöttek ide ki megnézni,;
hogy mit csinálunk, mi meg szívesen mutogattuk a dolgainkat... !

FAZEKAS MAGDOLNA: ...Ez a vidék valahogy melegebb, mint a Ti-!
sza. Az ártér egészen más hatású: ösvadon. Különös hatása van. Azok aj
haldokló fák! Különös, nyomasztó világ, olyan mintha csápokkal, lassan j
mozognának. Olyan szomorú, temetői, halálhangulat azokkal a csont- j
vázszerű csupasz ágakkal. Itt a Holt-Körösöknél együtt van jelen az élet •
és a halál. De felejthetetlen élményt adott itt a Takács-tanya mellett az i
arányló napraforgó. És a tengeri táblák, amelyet épp akkor vágtak. Utá- \
na kitárult az egész horizont. Látszottak messze a tanyák, a város... A;
víz is csodálatos! Ez az egész itt olyan, mint egy sziget, ahol minden gond- j
ja eltűnik az embernek, ahol teljesen feltöltődik az ember. Alig várom,]
hogy otthon elővegyem ezeket a dolgokat. Itt tulajdonképpen fölvetések j
vannak, aminek a kiérleléséhez, kidolgozásához hosszú folyamat kell. És :

ami belül van, és kapcsolódik ahhoz amit akkor ott a benyomás jelentett]
az embernek. Ez mind sűrűsödik, előjön akkor, amikor otthon fest az em- ]
ber. De nemcsak ez. Hanem túl mindezen, itt az ember annyira felsza-j
badult, hogy ez biztosan visszahat majd a későbbi munkámban. Réteg-'
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ződnek ezek a dolgok. Ez olyan nagy feltöltődést jelent, hogy szinte még
fel sem mérhető. A családias légkör, a kollegák figyelmessége, az embe-
rek állandó érdeklődése mindaz iránt ami itt készül... Valahogy itt ér-
zem igazán, hogy az ember természeti lény, a természetben, az anyag-
ban, az ősiben találja meg újra veszendő erejét.

NOVAK ANDRÁS: Én nem látom a természetet olyan ordítóan szí-
nesnek. Tehát igyekszem azt a látott világ hangulatából inkább az ér-
zelmi és hangulati problémákon keresztül megközelíteni. Úgy gondo-
lom, hogy a stílusproblémák, amelyek ma meglehetősen szétszórtak és
ugyanakkor meglehetősen körülzártak is, nem lehetnek alapvetők egy
ilyen telep szerveződésénél. Gyakorlatilag nem tudok olyan stiláris meg-
jelenési formát, amelyik nem lenne lehetséges, ha azt megfelelő tarta-
lom támasztja alá, illetve megfelelő tartalomra épül. A végtelenségig vitt
sztereotípiákat, azokat nem nagyon szeretem, mert ott mindjárt kilóg a
lóláb. Vagyis olyan fogalomrendszer alakul, amelyben a végletekig vitt
általánosítás lesz egyedül érvényes. Én a saját magam stiláris problé-
máimat illetően elég sokféleképpen próbálok megjeleníteni... Van egy
rakás olyan fogalom, fogalmi rendszer, amelyiknek nincs közvetlen lát-
ható alakja, az emberben mégis valamilyen formában megjelennek, s
ezek a belülről átélt élmények valahogyan ki is vetülnek. Ezeket nem
egészen és kizárólagosan előre rendezett tudati formák működtetik, in-
kább ösztönös alakzatok... Amellett, hogy a képről, a képi eszköztárról
az ember tudatosan gondoskodik, minél nagyobb szabadságot kell en-
gedjen magának ahhoz, hogy ezek a kifejezés érdekében előjött, ösztö-
nös formák minél spontánabb módon materializálódhassanak.

MIHÁLY GÁBOR:... Én soha nem határoltam el magam a nem figu-
rális munkáktól. Olyan szobrásznak érzem magam, aki hogyha a saját
gondolatait, belső világát próbálja megvalósítani, nem határozza el ma-
gát mereven előre, hogy csak figurákkal fog dolgozni. Mindenesetre én
figurális gyakorláson nőttem föl és ennek örülök is, mert ezt máshogy
nem is lehet csinálni, csak így lehet elkezdeni a művészetet, megismer-
ni a környezetet, a körülvevő világot. Amelyet az ember minél többet
rajzol, annál inkább megismer. Azután bővülhet ki az ember elképzelé-
se... Én is több figurális munkát készítettem, attól függően, hogy milyen
igény hívta életre. Ugyanakkor több nem figurális megbízásom is volt.
A nem figurális munkák terveinél, munkálatainál az ember közel sem
érzi azt az örömet, amit például egy portré mintázásánál érez. Abszolút
nem hasonlítható össze például egy absztrakt és egy figuratív kisplasz-
tika mintázásának öröme. Ekkor érzi az ember, vagy legalábbis én, hogy
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Együtt az 1986-os alkotótábori csapat

Győrfi Sándor önmaga önti bronzba szobrait
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az igazi művészet mi. Érdekel a nonfiguratív is, de ez azért más. A mű-
vészet lényege szerintem az, hogy az ember másként lát mint az átlag-
ember, máshogy akar fogalmazni, és úgy gondolja, hogy amit ő el akar
mondani, azt csak ő mondhatja el úgy és ahogy elmondja... Az átlagem-
ber alig tesz hozzá valamit ahhoz amit hall, tanul, tapasztal. A művész
mindig újat csinál, újat gondol, teremt. A semmiből - valamit.

BORBÁS TIBOR: Valóban, mi lehet a nyolcvanas évek vége felé a mű-
vészet célja? Nem hiszek abban, hogy ez egy önmagában, önmagának
lévő dolog. Sem az alkotás, sem a műgyűjtés nem lehet az. Hanem hogy
tényleg hogyan legyen benne a művész a társadalomban tevékenyen,
hatékonyan.

GYŐRFI SÁNDOR: A mezőtúrinak nincs olyan profilja, mint egyik-
másik művésztelepnek, de gondolom hog ide azok az emberek jönnek,
akik a természetet kedvelik elsősorban. Vagy ilyesmi téma érdekli őket.

A kiállításon bemutatkozó művészek
Az évszámok részvétel évét jelentik

Szily Géza /1938. Tolna/ festőművész 1981.
Nagy Előd /1942. Budapest/festőművész 1981.
Papp György/1936. Békéscsaba/grafikusművész 1981.
Novak András/1936. Rákoskeresztúr/festőművész 1981, 1983.
Takács Győző/1938. Szeged/grafikus-és keramikusművész 1981.
Győrfi Sándor/1951 Karcag/ Munkácsy-díjas szobrászművész 1981, 1983, 1985, 1986, 1987,
1988.
Egri Erzsébet /1953. Siófok/festőművész 1983.
Balogh Géza/1946. Nyíregyháza/festőművész 1983, 1985, 1986, 1987, 1988.
Orr Lajos /1952. Várvölgy/ szobrászművész 1983.
Szabó Iván/1913. Budapest/ kétszeres Munkácsy-díjas, Kiváló és Érdemes művész 1983.
Kis Sándor Lajos/1953 Budapest/festőművész 1985, 1986.
Váncsa Ildikó/1958. BudapesV festőművész 1985, 1986, 1987, 1988
Borbás Tibor/1942./Budapest/ Munkácsy-díjas szobrászművész 1985, 1986, 1987, 1988.
Papi Lajos/1921. Kisújszállás -1987. Karcag/szobrászművész 1985, 1986.
Barsbold Denzen /1958. Ulan-Ude/ szobrászművész 1985.
Evelio Lecour/1947. Havanna/szobrászművész 1985.
Mihály Gábor /1942. Székelyhíd/ Munkácsy-díjas szobrászművész 1986.
Péter Ágnes/1949. Szabadszállás/szobrászművész 1986.
Meggyes László/1928. Szigetszentmiklós/festőművész 1986, 1987, 1988.
Fazekas Magdolna/1933. Kispest/festőművész 1986, 1987, 1988.
Csikai Márta/1939. Nagykörös/ szobrászművész 1987.
Rékassy Csaba/1937. Budapest- 1989. Budapest/ Munkácsy-díjas, Érdemes grafikusművész
1987, 1988.
Németh József /1928. Szenna/ háromszoros Munkácsy-díjas, Kiváló és Érdemes festőművész
1987
Valentin Pavlov Vitanov /1949. Kjusztendil/ festőművész 1987.
Mikulás Lovacky/1942. Bártfa/festőművész 1988.
Pjotr Makszavics Javics/1918. Törökszentmiklós/festőművész 1988.
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Nincsen ráerősza-
kolva a művészre
az, hogy ember és
természet címszó
alatt alkosson, de
mondj uk énhozzám
ez egyébként is kö-
zel áll. Csak nem
érzem annyira
meghatározhatónak
. Különben is ez a
témakör eléggé tág,
minden belefér
gyakorlatilag.
Egyébként az
absztrakció egy
olyan fogalom,
amelynek minden-
képp a valóságból
kell kiindulni. És
nem biztos, hogy az
első reagálás az egy
elvont dolog. Ez at-
tól függ, hogy mi-
lyen mély az a ha-
tás, ami éri. Én úgy
gondolom, hogy az
élmény minősége is
meghatározza azt,
hogy miképpen, mi-

lyen formában készül el a mű. Én nem vagyok híve annak, hogy eg éle-
ten át egy stílusban alkossak. Van úgy, hogy elvontabb, mélyebb, van
úgy, hogy érzelmibb hatású plasztika születik, van úgy, hog inkább a
tér érdekel... Én azt hiszem, hogy egy életműnek sokszínűnek kell len-
ni.

BORBÁS TIBOR: ...Ez nagyon fontos kérdés... Én tudatosan próbá-
lom magamat nem egysíkúvá tenni, vagy egy bizonyos dologra ráállíta-
ni. Annak ellenére, hogy pontosan tudom azt, hogyy nem lehet kapkod-
ni, hogy csinálok egy hatméteres szobrot és egy érmet, és mindkettőre

Borbás Tibor szobrászművész portrét mintáz
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egyformán figyelek. Ez nem megy. El kell mélyedni a dolgokban, még
egy rajzban is, még egy ekkor kis rajzban is. Ahhoz, hogy jó legyen... Én
arra törekszem, hogy minél szélesebb legyen az a skála, amivel foglal-
kozom.

KIS SÁNDOR LAJOS: ...Én színekkel szeretek festeni... Tulajdon-
képpen amikor valami történik, az színben is történik. Mert végülis mi
hordozza a képet? A kompozíció, a szín; függetlenül attól, hogy figurális
vagy nem figurális. Nálam ahhoz, hogy a kép figurális legyen, két-há-
rom hozzányúlás szükséges. Benne vannak abban a figurák, csak még
nem annyira láthatóan. Szóval a foltok még nincsenek azokkal a jelek-
kel ellátva, hogy legyen orra, füle, szája... Mert ezekből a jelekből min-
denki azt látja, hogy ez egy ember, emberek egy szituációban. Én viszont
igyekszem azért nemcsak tárgyakat lefesteni. Tehát nálam nem úgy je-
lenik meg a dolog, hogy kitalálok valamit és akkor azt egy tárgyra kó-
dolom, vagyis azt a tárgyat, tárgyakat megfestem... hanem hagyok ma-
gamnak annyi szabadságot, hogy a konkrét tárgy, később nyerje el
tárgy-formáját. Mondjuk azt, hogy nekem fontosabbak a foltok,, a szí-
nek. Nekem minden élmény először színben jelentkezik.

BALOGH GÉZA:... Míg a szobrászoknál magának a vázlatnak, a for-
mának a megszületése után javarészt közösségi munka következhet, ad-
dig a festők tevékenysége majdnem végig egy bizonyos elvonultságot,
egyedüllétet igényel. Annyi itt a telepen egy idő után a közös munka,
hogy nekem a festésre alig marad időm. Pedig olyan sok itt a szín, a fes-
tői élmény, hogy sokszor nagyon vágyom rá... de a plasztika is annyira
érdekel, hogy egy-egy nagyobb dombormű, érem készítése teljesen leköt.
A viaszveszelytéses bronzöntés azt hiszem a legizgalmasabb eljárások
egyike.

GYŐRFI SÁNDOR: A legnagyobb előnye, hogy a szobor öntőformáját
maga a művész is elkészítheti, hiszen a gipszöntés technikájához igen
közel áll. így kikerülhető a homokformázás minden szakmai és techni-
kai nehézsége, időigényessége. Az eredmény: sokkal szebb felületű és
vékonyabb öntvények készíthetők, és bármilyen bonyolult térszerkeze-
tű kompozíció szétvágás nélküli megönthető.

VÁNCSA ILDIKÓ: Rendkívül látványos ez a technikai eljárás. Ahogy
a be viaszolt vagy viaszból készült plasztikákra felkerül a vastag samott -
réteg, majd ezek kiégetése, azután a kiégett formákba a kifolyt viasz he-
lyére a vörösen folyó bronz beöntése csodálatos látvány. És az az izga-
lom ami a félighült samott leverése közben elfogja az embert; vajon hogy
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sikerült az öntés, mennyire maradtak épek a formák, mennyire látha-
tók a hajszálfinom domborulatok... Nemcsak engem, minden festőt meg-
ihletett ez az eljárás, többen próbát is tettünk plasztikák mintázására...
Persze ez csak olyan boldogító kirándulás volt...

MIHÁLY GÁBOR: A szabadban történő bronzöntés ezzel a techniká-
val /viaszolás, samottozás, öntés illetve az égetések/ közösségi munka.
Hasonló elképzelésű, plasztikai érzékenységű emberek találkoznak egy
ilyenfajta telepen, mint a mezőtúri. A közös felelősség egymás munká-
ja iránt, a mindannyiukat érintő eredmény iránt, az egymásrautaltság
több tapasztalattal gazdagít. Egyrészt nagyon rövid időn belül kiderül,
ki alkalmatlan az ilyenfajta együttélésre, kiben van meg illetve kiből hi-
ányzik a kölcsönös segítség, a másiknak szerzett öröm, a többség szá-
mára hozott áldozat, belső képessége. Ezek az egymásrautaltságból táp-
lálkozó érzések hasonlók ahhoz, amelyet sportban a váltó, cirkuszban a
trapéz számok tagjai érezhetnek. Ennek a telepnek a léte művészek és
fenntartók közös érdekén alapuló műhelymunka során alakul. Eszmei
alkotóközösségek csődjével valamennyien találkoztunk. A jelen helyzet
racionálisabb, és talán eredményesebb, mert természetesebb ösztönzők
irányítják. Nagyon fontos, hogy azért vállalják Mezőtúrt a művészek,
mert itt műhelylehetőségek között készíthetik el azokat a munkákat,
amelyekre kinek-kinek otthon nincs lehetősége. Már a tíz ember is sok
alkalmanként. Új elképzelésekkel érkező túl nagy társaság lezülleszt-
heti a telepet.

BORBÁS TIBOR: Ezért gondoltam, hogy a művésztelep itt egy szű-
kebb magra kell épüljön. Három-négy emberre, nem többre. És akkor
itt a feltételek évről évre javulni fognak. Én úgy látom, hogy ez minden-
kinek az érdeke. Márpedig ennek a magnak az ízlése, elképzelése sze-
rint fog alakulni az alkotótábor tevékenysége. Ha ehhez jön még néhány
ember aki ezt a magot követi, akik munkásságukkal szintén ehhez a vo-
nalhoz kapcsolódnak, Mezőtúr képe valóban néhány év múlva meg fog
változni. Mert nemcsak a szobor fontos! Azt el is kell tudni helyezni. És
ebben tudunk segíteni, a Győrfi, a Balogh és a Mihály is. És termé-
szetesen én is. Nemcsak a Mezőtúri Galéria számára itthagyott alkotá-
sokat, ennél sokkal többet is nyerhet velünk a város! Bízzanak bennünk.
Kérdezzék meg a véleményünket egy-egy lakónegyed rendezésénél. A
környezetalakító munkáknál, terek, parkok szervezésénél. Itt vagyunk,
azért is vagyunk itt, miért nem keresnek meg? Én abban hiszek, hogy
egy idő múlva ez a művésztelep, a mi munkáink jellemzik majd Mező-
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túr tágabb tárgyi kultúráját, külső képét. Szeretnénk mindannyian hin-
ni, hogy az Alkotótábor jövője ebben az irányban alakul.

Az Alkotótábort a nyolcvanas évek egyre nehezebb gazdasági körül-
ményei között egyre csökkenő értékű költségvetési összeggel a mezőtú-
ri közösség tartotta fenn. Mégpedig úgy, hogy a különféle intézmények,
szövetkezetek, ipari és mezőgazdasági vállalatok vezetői úgy érezték:
fontos a városnak a művésztelep, tehát adtak számukra azt, amit tud-
tak. Anyagot az alkotáshoz, élelmet az ellátáshoz, embert, ha a telepen
a férfierő valamilyen közös munkához kevésnek bizonyult. Mindezért
szobrot, festményt és jóbarátságot kaptak. Együttesen és külön-külön
mindenkitől. Jelenünk megváltozott és óráról órára változó politikai-
gazdasági struktúrájában nem lenne jó, ha egy megváltozó vezetéssel
ez az igazán eredményes és nemes hagyomány folyamatát vesztené csu-
pán azért, mert mecenálásuk más személyekhez kapcsolódott. A telep
célja eddig is Mezőtúr kultúrájának gazdagítása volt, ezután is az lesz.
Ha értékén vizsgáljuk azt a 120 alkotást, amely most a Szolnoki Galé-
riában bemutatásra kerül, ha hozzáadjuk még mindazt, ami különféle
középület külső-belső falát díszíti, rövid úton kiszámítható, mennyivel
többet adott a művésztelep forintban is kifejezhetően a városnak, mint
amennyit az anyagiakban rá áldozott. A jelenlegi gazdasági szabályo-
zók lehetővé teszik, hogy egy-egy termelő vállalat, pénzintézet adóalap-
csökkentő közérdekű felajánlással, alapítvánnyal támogasson kulturá-
lis területeket. Itt a lehetőség arra, hog az eddigi természetbeni támo-
gatást most az oly divatos, de feltétlenül hasznos "sponsori" tevékeny-
ség váltsa fel. Az eredmény ugyanaz: Mezőtúr felvirágoztatása.

Szabó István - Egri Mária
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