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Muszorgszkij és Ravel zenéje zsong bennem. Igen, lebírni a lehetetlent! Hogy
a zene megidézze a látványt, a képek látványát, s a képekben föltárulkozó végtelen csillogású valóságét. Színeket, tónusokat, a körvonalak szervezett rendjét
idézzék föl a hangok, s a lényeggé emelt harmóniát, amelyben láthatóvá lett a
láthatatlan, s amely a teljesség erejét sugározza a vászonra rögzült világtöredékben.
S a hangok, a zene mondatai felidézik előttünk a képeket. Nem illusztrálják
azokat, nem magyaráznak, hanem azonosulnak a látott festménnyel, azonosulnak
magávial az alkotóval, s úgy teremtik újra azt, amit a művészet egy más szférájában másak m á r létrehoztak.
A műbíráló szintén ott van a kiállításon, mint a zeneszerzők. Ö azonban n á luknál sokkal szerényebb feladatra mer csupán vállalkozni. Fejlődési folyamatok
irányát próbálja követni s meghatározni, műveket és alkotókat vet össze, stílusokat
elemez és kommentál, s ha igényesebb, olykor nekifog egy-egy alkotás belső elemzésének is. Eszközei azonban alig különbek, mint a nyomdai reprodukciókat készítő többszínnyomó gépeké.
Először analizál, részletekr e bont, aztán összerakja a
részekből az egészet. Ám ez
a reprodukció is olyan, s
annyit érő, mint maga a
reprodukálva elemző kritikai gyakorlat.
Ügy gondolom, a műkritikusnak sohasem szabad
a művek és a műélvezők
közé furakodnia, megzavarva, gátolni akarva a szabad
látást.
Szegedi
Téli
Tárlat
1966. A Móra Ferenc múzeum képtárának földszinti
termében és előcsarnokában harmincegy
szegedi
művész 69 alkotása. Zömmel olajfestmények (34 táblakép), és aránytalanul kevés szobrászati mű: egy
szoborportré, két kisplasztika, négy érme ós három faintarzia. Az egyetlen terem
is bőséges helyet nyújtott
az első pillantásra kevésnek
tűnő anyag arányos, gondos munkával megkomponált elhelyezéséhez.
Gsak első pillantásra
tűnt kevésnek?
Valóban.
Mert ahányszor végigjártam ezt a csoportos kiállítás voltában is csaknem
kamara
jellegű
tárlatot,
úgy erősödött meg bennem
mindinkább az az érzés,
hogy Szeged képzőművészeinek a művészi érték, a
színvonal egyenletesen magas foka szempontjából az
utóbbi 5—6 év távlatában is
legjelentősebb megnyilatkoSági József: Óváros
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zása ez a mostani. Még úgy is, akkor is az, h a sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy Tápai Antal, Fischer Ennő s még néhányan egyáltalán nem szerepelnek
a kiállítók között, s hogy azok közül is, akik jelen vannak, többen művészetük
• súlyához, eddig kivívott tekintélyéhez képest meglepően kisszámú alkotással lépnek
itt elénk (Dorogi Imre, Vinkler László stb.), vagy a tőlük megszokott s tehetségük
erősebb oldalát jelentő műfajokban nem állítanak ki újabb műveket éppen (Tóth
Sándor).
A város képzőművészeti életében különösen jelentős időszak volt az elmúlt
6—8 év. Nem csak azért, mert ez alatt az idő alatt történt meg a nemzedékváltás,
egy szinte teljes megifjulási folyamat, hanem főleg azért, mert ez a nemzedékváltás együtt történt meg az alkotások világának minőségi változásával, megújulásával. Élő, sokszínű, mind karakteresebb és termékeny ma Szeged képzőművészete.
Egy korábban megkövetelt, s aztán kényelmességből elfogadott, szürkén-egyféle
kifejezésmód, az uniformizált átlagosság és középszer helyébe az önálló hang keresése, az önálló mondanivaló jogos igénye lépett a művészeknél.
Tagadhatatlan, hogy e forradalmian lendületes átalakulásban része v a n Vásárhely kisugárzásának. De szó sem lehet semmiféle másodlagosságról, epigonizmusról. Legalábbis nem a folyamat egészében. Nem véletlen, hogy éppen az utóbbi
időkben megjelent képzőművészeti kritikák is hangsúlyozzák a szegedi kibontakozásnak az önállóságát, amelynek a tendenciájában hozzá legközelebb eső „vásárhelyi műhelyhez" viszonyítva is megvannak a maga sajátos, egyedi jellemvonásai.
Városunk képzőművészete az eltelt időszakban végre kivívta „nagykorúságát".
Ez — a kritikák megváltozott hangneme mellett — elsősorban a születő alkotásokon
mérhető. A művészet ugyanolyan társadalomalakító erő, mint a politika, csakhogy a maga nyelvén, a maga
szuverén törvényei szerint „politizálhat" igazán
jól és hatásosan, s hogy a 1 művészeket éppúgy nem lehet politikusokkal helyettesíteni, mint ahogy a művészek sem láthatják el a politikusok feladatait.
A művészetek nagykorúsága jogot és felelősséget jelent. Jogot az önálló véleményalkotásra, s a felelősség vállalását a kimondott véleményért. „Tíz éve
alkalmazott lenini politikánk felszabadította a szellem erőit." Az MSZMP
IX. kongresszusán Szirmai István hozzászólásában hangzott el ez a történelmi
jelentőségű megállapítás. S hogy a . „felszabadítás" mennyire helyes, mennyire
a társadalmi fejlődés diktálta, szükségszerű politikai tett volt, azt az élet tényei
azóta bizonyították. De hát mik is a „nagykorúvá válásnak", a fejlődésnek a fentebb említett sajátos, egyedi .tulajdonságai?
Mindenekelőtt egy mozgalmasabb, lazább „.urbánus'' sokféleség, változatosság. Nem csak a kifejezésmódiban és annak technikájában, a vallott és képviselt
művészi elvekben, ars poeticákban is. Lehet vitatkozni azon, hogy a további f e j lődés szempontjából megfelelő-e ez az állapot. Elképzelhető, hogy maga a kibontakozási folyamat termeli ki majd a művészi magatartásban, gondolkodásmódban és
felfogásban az alkotókat egymáshoz közelítő egységesülést. Az is kétségbevonhatatlan viszont, hogy a változatosság szuhjektíve is serkenti a fejlődést, hiszen a
különböző stílust, kifejezésmódot képviselő művészek is hatnak egymásra, tanulnak egymástól, s az alkotómurikának ez az „iskolája" is pallérozza, izmosítja a
talentumot.
Sajátossága a szegedi képzőművészet kibontakozásának az is, hogy a fejlődés
itt együttjárt egy meglehetősen középszerű hagyománynak a tagadásával, különösen ami a közelebbi múlt örökségét illeti. Ellentétben Vásárhellyel, ahol a fejlődés
egyúttal egy lényegében ".töretlen vonalú hagyományfolytatást is jelent.
Mindkét tulajdonság illusztrálására ¡sok konkrét példával szolgálhat a jelenlegi
téli tárlat. S nem is kritikusi önkénnyel kiragadott ellentétes pólusok, egymást az
összevetés következtében esetleg a valóságosnál jobban is cáfoló ellenpéldák segítségével, hanem úgy, hogy maga a tárlat kínálja e tulajdonságok megállapítását:
a kiállítás, mely Szeged képzőművészeti életének jelenlegi s többé-kevésbé hiteles,
tárgyilagos keresztmetszete. A kiállítók a legidősebb Vlasits Károlytól a legfiatalabb Zoltánfi Istvánig legalább öt generációt képviselnek. S ha az idősebbeknél
megragadó az öregség csendes-fájdalmas rezignációja (Vlasits), vagy az emlékező
mesemondás epikus bőbeszédűsége (Erdélyi), ugyanúgy élmény az az eszményítő,
szinte kamaszos rajongást sugárzó látás, mely például a még főiskolás Zoltánfi
aktképét jellemzi.
S a generációk nem csak életkori, vérmérsékletben különbségeket jelentenek,
hanem másféle iskolázottságot, más és más művészeti irányzatok hatását, eszközeit
. a maguk művészetébe ötvöző alkotók s alkotásaik különbözőségét is. Az öt generáció egymásutánjában és az egyes nemzedéki csoportokon belül egyaránt. Hiszen
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a művészi indulás alapján egy nemzedékét jelentő Dér István, Fontos Sándor és
Zombori László művészete is mennyi eltérést mutat a hangnem, a témaválasztás
rokonsága ellenére. S ugyancsak ez a különbözőség jellemzi pl. Pintér József,
Hemmert János, Ponicsán Ádám és Cs. Pataj Mihály művészetét is. Nem beszélve
Vinkler László sajátos művészetéről, melynek hangneme szinte képenként alakul,
változik meg.
A sok-sok kísérletezés, az önálló hang keresésével járó és sokszor tévútra vivő
formai, téchnikai próbálkozások s a talán itt-ott kísértő dilettantizmus is tovább
tarkítja az összkép színességét. Válogatni és választani kell. Kiválasztani a sokféleségből a tehetségben és művészi kifejező erőben leghatásosabb alkotásokat és
alkotóikat, hiszen az ő művészetük határozza meg a tárlat fajsúlyát, és ők jelzik
a továbblépés irányát is.
Ebben a válogatásban tagadhatatlanul szerepet kapnak a legtárgyilagosabb,
legszenvtelenebb kritikusinál is bizonyos szubjektív, érzelmi-hangulati tényezők.
A műbíráló ott van a kiállításon, s előbb átengedi magát a gyönyörködésnek,
a látvány szépsége nyomán ébredt hangulatnak. Aztán megpróbál az első benyomások érzéseit visszaszorítva és csak az értelemre hallgatva — válogatni. Ez a
szenvtelenség azonban, szerencsére, csak ritkán érvényesül teljesen. Szerencsére,
mert az első benyomások nem csak á legmélyebbek, hanem többnyire á leghitelesebbek is a megítélés szempontjából. Válogattam, és arra gondoltam, hogy Szeged
képzőművészei nyugodtan állhatnak majd az országos közvélemény szigorúan mérő
szeme elé a Nemzeti Galériában. Nyugodtan, restellkedés vagy a bukástól való
félelem nélkül.
A m ű v e k ! . . . Fontos Sándor „Évszakok" című négy képből álló sorozata, ahol
a képeken a frázissá kopott szimbolikus alakok helyett a megfestett dolgozó parasztember és a természet viszonyának négy arca mély és örökérvényű gondolatot példáz: azt, hogy az emberi élet tartalmát a munka határozza meg, tavasszal, nyáron,
ősszel ós télen — mindig, mindörökké. S hogy még mindig tud festőileg ú j a t mondani a százszor megfestett őszibarackosokról, azt a „Téli fák" című képe mutatja,
ahol különös feszültség vibrál a szinte azonos szerkezetű, párhuzamos két fasor
ritmusa, vonalbeli hasonlósága és ellentétes színei keltette festői hatásban. Ha azt
a dinamizmust, a kifejezésnek azt az erőteljességét figurális kompozícióban is
meg tudná valósítani, mely tájképeit szinte kiveti a keretükből, Fontos művészete
szárnyakat kapna további fejlődésében. Milyen költőiek s színgazdagok Dér István
újabb, a tárlaton látható képei. A törekvés, ahogy a konstruktív képszerkesztést
újszerű, bátor színhatásokkal egyezteti össze, feltétlenül további előrelépést jelent
nála. S vállalkozni mer olyan bravúrokra is, mint az alkonyatban szinte pillanatról
pillanatra változó, átalakuló színek megfestése. Nem csak tudását, de hallatlan
jó megfigyelőképességét és színmemóriáját is dicséri az „Est" című kép, mely bágyadt színeivel maradéktalanul fel t u d j a kelteni a kora est sejtelmessé csendesülő
hangulatát. Az angolvörös hajnali égbe beleharsogó lángtarajú „Kakas"-a példásan
szigorú képszerkesztésével 'balladák tömörségét idézi. S amikor nála olykor tán jól
is esnék a képek oldottabb, könnyedebb előadásmódja, Zombori 'Lászlónál épp a
képszerkesztés gyakran túl lazára engedett voltát kell bírálni.. Az a hallatlan dinamizmus, mely például a „Gerendavivők" című képéből árad felénk, kellő szerkezeti tartás nélkül szétfolyik, nagy területű színfoltokra bomlik a vásznon, s azt
az érzést kelti, mintha a kép nem volna befejezve, mintha nyers, félig kész munkát látnánk. Máskor meg a pátosz, a színek érzelmessége lesz túláradóvá a kép
szerkezeti bizonytalansága miatt (Halász). Leghiggadtabb s a tán éppen ezért legsikerültebb képe a „Csendélet". Sajátosan eredeti színt jelentettek a tárlaton Erdélyi Mihály festményei. Primitív ábrázolásmód, harsogó zsúfoltság, naiv -bőbeszédűség ellenére is van erő, tehetség ezekben az alkotásokban. Erdélyi művészete
korábban háttérbe szorult itt Szegeden, tanácstalanul állt vele szemben mind a
kritika, mind a közvélemény. A képek modoros naivitása, eredetieskedő pózossága
s bohémes grimaszai elriasztottak tőle. Pedig mennyi báj, mennyi természetes optimizmus van az erőltetett modor mögött. Ellentmondásos, de mindenképp értéket
jelentő művészet Erdélyi Mihály piktúrája. Ellenpólusa lehetne a szinte kezdettől
fogva ebben a modorban festő Erdélyinek Vinkler László a maga szintén modorosnak tűnő változékonyságával. A tárlaton látható „Tápéi lakodalom" című vegyes
technikával (papírragasztás, gipsz és olajfestés) készült képe chagalli invenciót
tükröz. A menyasszony és a vőlegény naturális hűséggel megfestett arcát szürrealista látomások, asszociációk veszik körül, amelyekben m ú l t . é s jövő víziói, valóságos és mesei motívumok keverednek.
" .
Szólni kellene még Papp György képeiről, köztük a „Talicskák" című kisméretű
olajfestményről elsősorban, melyen ha 'kimutatható is erősebb karakterű pályatársai, elsősorban Dér István művészetének hatása, mégis szép, színeiben, a látvány
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szerkesztett harmóniájában meggyőző alkotás. Pintér Józsefnek különösen „Csendélet" című képe szép, s mintha fölengedőben volnának az utóbbi időkben látott
fáradt-hideg színek a festményein. Cs. Pataj Mihály négy képe közül az „Alsóvárosi utca" melegsége megragadó, örvendetes volt látni a fiatal Sági József fejlődését brilliáns technikával készült tusrajzain, elsősorban az „Óváros" című, mesehangulatot idéző képén. Hosszú idő után jelentkezett ú j r a Veress Mihály, akinek
„Falu" című krétarajza döbbenetes hatású látomás. Berkecz Éva, Dénes János,
Kovács Margit, Sándor János, Szűcs Árpád az összbenyomás kedvező voltához járult hozzá műveivel.
S befejezésül hadd említsem még egyszer Zoltánfi István, aki még mint főiskolai hallgató eddig úgyszólván ismeretlenül került a kiállítás szereplői közé.
Három képe, különösen az „Akt" és az „Én és a csendélet" hallatlanul finom színárnyalataival, klasszicizáló, komoly egyszerűségével ígéretes tehetséget s e j t e t Tehetséget, amelyre már most fel kell figyelnünk, amelyet óvnunk kell az elkallódás tói.
Ez az írás olyan tárlat megtekintésére kívánta felhívni a közfigyelmet, mely
az eddigi kérdőjelek után immár a meggyőződés felkiáltójelével bizonyítja városunk képzőművészetének rangosságát: helyét a termékenyen fejlődő magyar képzőművészeti életben, a korszerű és szocialista eszmeiségű, hazai kultúráiban.
PAPP LAJOS

Zombori
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Halász

