szetesen a hozzá szorosan hangolódó díszletezés, jelmeztervezés, a balettek koreográfiái. A játékok igazgatósága dicsérendő következetességgel oly módon igyekszik
megválogatni a rendezőket, hogy ugyanazt a darabot — ha többször kerül műsorra
— lehetőleg alkalmanként más elképzelések tervezzék. Változnak a rendezők akkor
is, ha első látásra úgy tűnik: tíz év óta zártkörű, néhány neves rendező-díszletezőjelmezes-koreográfus stáb dominál a téren. Mikó András, Szinetár Miklós, Vámos
László; Varga Mátyás, Fülöp Zoltán; Márk Tivadar; Barkóczy Sándor — íme a legszorosabb törzsgárda, akiknek sorához ú j nevek társulnak. Egy színház, melynek
fundamentumait csak imént sikerült biztos talpakra tudni — konzekvensen igényli
vezető apparátusának szemléleti egyöntetűségét. Azokat a visszatérő művészeket,
akik elképzelik, kimódolják, kikristályosítják a színpad sajátos struktúráját. Csakis
így sikerülhetett folytonosságot teremteni az évente megújuló játékokon, csak így
juthatott el például az idei Bánkkal Szinetár Miklós, az Aidával Mikó András, Varga Mátyás, Barkóczy Sándor ahhoz a rendezésbeli, díszletkonstrukciós, koreográfiai
megoldásokhoz, ami következetesen magában hordozza a sajátosan szabadtéri, helyes
irányban kifejlesztett stílusjegyeket. És így tudott szakítani a korábbi gyermekcipős
látványértelmezéssel a János vitéz rendezője: Kertész Gyula, aki — különféle m i nőségében dolgozva a téren — évek során szerzett tapasztalataival tisztázta magának: az állatszereplős-csinnadrattás-görögtüzes mozgáselemek összessége nem feltétlenül a közönségsiker sine qua non-ja. Az idei előadások színreállítói m á r nem a
kőszínházi elképzelések felnagyítását szorgalmazták. Egyáltalán meg sem kísérelték
•— a színpadszűkítés hagyományosan kőszínházi módszereivel — a monstrum színpad
Prokrusztész-ágyába szorítani a művek kamarajeleneteit. A néhány szereplős szituációkban, duettekben, terceitekben, vagy az előzményekhez nehezebben kapcsolható belső, interieurképekben harmonikusan alkalmazták a fényeffektusok kőszínházban egyelőre ismeretlen gazdagságú potenciáját; máskor kórusok, statiszták paszszív jelenlétével, vagy könnyen-gyorsan mozdítható, a tér megfelelő pontjaira hangsúlyt adó díszletelemekkel vezették le — kívánt helyre, kívánt arányokra — a színpad extenzív méreteit.
A szabadtéri darabok előkészítésekor a kőszínházinál talán fontosabb körülménynek számít a rendező helye a próbákon. Ebbből a szempontból sem haszontalan előny
a törzsgárda rutinja; a hétezres nézőtér fizikai tengelyére, körülbelüli felezőpontjára
kell tervezni a színpadról nyert összkép „eszmeileg" legteljesebb élményét. Folytathatnók a sort: a színházelemzés megannyi részletkérdést biztat papírra, a szabadtéri
színházé különösen, mert egyre divatosabb, országszerte, európai sőt világviszonylatban is — és metodikája kevésbé kidolgozott. Az idényszínházak alapvető problémája: miként képesek rendszeresen megújítani — a hosszabb szünetekben biztonságos talonban tudni — mindazt a technikai-művészeti apparátust, ami egy színház
működésétől elválaszthatatlan. A szegedi játékok idei eseménynaptárában megkérdőjelezhető, vajon szerencsésen osztották-e szét az előadásokat; esőszüneti napok
nélkül, a fináló három estjére három műsornapot hagyva. (Egy előadást kíméletlenül lemosott az eső, s a másnapit csak irreális körülmények között tarthatták. Tudomásom szerint hasonló „cipő" szorított a Margitszigeten is!) S arról sem haszontalan beszélni, mennyiben állnak rendelkezésre megfelelő „tartalékok", akik a szólisták esetleges-kényszerű visszalépésével művészileg is biztosíthatják az előadások
zavartalanságát.
A továbbiakban — műfajok szerint csoportosítva — röviden visszatérünk az
1968-as Szegedi Szabadtéri Játékok bemutatóira.
(Folytatjuk.)

MŰVÉSZEK A TISZA

PINTÉR
Aki Szeged képzőművészetének múlt század
végétől tartó fejlődését
vizsgálja, az rájöhet arra, hogy helyi ábrázolókultúránk előrehaladásá926"

PARTJÁN

JÓZSEF
ban egy-egy lelkes ember
milyen sokat számított.
Ha Pintér József m u n kásságáról akarunk! szólani, mindezt figyelembe
kell vennünk.

SZERVEZŐK KOZOTT

Tisza-parti
városunk
művészeti életét szervezetileg 1899-től, a Szegedi
Képzőművészeti Egyesület
megalakulásától
irányították. Az egyesület a k kori titkára, Erdélyi
Béla v o l t Az ő lelkes tevékenységének köszönhető,
hogy az első
országos
jellegű
tárlat
1900-ban

Szegeden
létrejött, melyen a helyi művészeken
kívül a legnagyobb magyar mesterek: Bihari,
Fadrusz, Ferenczy, Csók,
Fényes és Tornyai
is
részt vettek. Sőt Párizsból Vedres Márk és Szent
Pétervárról Zichy Mihály
is küldtek e kiállításra
műveket. Erdélyi az első
világháború
kitöréséig
szorgoskodott a szegedi
képzőművészeti élet fellendítése érdekében. Tőle a „stafétabotot" 1919
tavaszán Gergely Sándor
szobrászművész vette át.
A világháború idején vegetálásra
kényszerült
helyi
ábrázolóművészetünk a Tanácsköztársaság alatt pezsdült fel. Ennek
újjáéledése
főleg
Gergely nevéhez fűződik.
A szocialista művészeti
reformokat követelő ós'
részben
megvalósító,
szervezeti egységet
alkotó szegedi festő- és
szobrászgárdának
Gergely Sándor volt a mindent vállaló ügyintézője. Az Első Szegedi Művészeti
Szabadiskola
megteremtése az ő nevével hozható kapcsolatba.
A két világháború
között Tisza-parti városunk
küzdelmes életű festőinek, szobrászainak ügyé 1
vei-baj ával pedig Tardos
Taussig Ármin
grafikus
törődött.
Bátor hangú
cikkeivel sokszor támadt a a helyi tanácsot a művészettel szembeni közömbösségéért.
Az Első
Szegedi
Művésztelep
1926-ban történő létrehozása nagyrészt Taussig fáradozásainak érdeme. A harmincas évek
végétől, a felszabadulás
első évtizedébe áthajlóan, volt, amikor „gazda
nélkül haladt a szegedi
képzőművészek
szekere". De szerencsére a
legválságosabb
helyzetekben
arra
alkalmas
művészek vállalták
az
irányítás gondjait. Ezek
közé tartozott a helyi
festőket és szobrászokat
szakszervezeti
vonalon

Szeged—Szabadka
ábrázolóművészeti
kapcsolatainak
megteremtésében
való közreműködése. Továbbá az immár kilenc
év óta ismételten megrendezésre kerülő, országos jellegű Szegedi Nyári Tárlat-ok adminisztratív előkészítésében történő részvétele. Nem kevésbé állt helyt a szegedi
festők, szobrászok Nemzeti Galériában
tavaly
rendezett
kiállításának
nagy
anyaggyűjtő
és
rendszerező munkájában.

összefogó
Erdélyi
Mihály, majd őt követően,
a tíz éven át munkacsoport-vezetőként működőj
Jánoska
Tivadar
festőművész.
Ma, amikor elfogulatlanul állíthatjuk, hogy
Szeged
képzőművészete
soha eddig nem jutó fejlődést ért el, ez az eredmény sokban kötődik a
városunk
művészeti
ügyeit évek óta töretlen
szorgalommal
intéző
Pintér József
szervezői
tevékenységéhez.
Pintér
régebben egyik aktív tagja volt annak a
fiatal
festőkből álló csoportnak, amelyhez a Szegedi Képzőművészek
Kollektív Műtermének
megalakítása
fűződik. 1964től pedig, a Magyar Képzőművészek
Szövetsége
Dél-magyarországi Területi Szervezetének létrehozásától, a Szegeden élő
festők, szobrászok, grafikusok és iparművészek
szervezeti ügyeinek —
ismételten megválasztott
— „városi intézője", aki
tavaly óta mint tanácstag,
a városvezetésben is képviseli a helyi művészek
érdekeit.
Társadalmi
munkájának pozitívumai
közé számít a hasznos
tapasztalatcserékkel járó

Pintér József helyi m ű vésztársadalmunk
érdekében eddig végzett
és
ma sem szűnő önzetlen
— díjazás nélküli
—
munkássága mind a tanácsi szervek, mind a
Képzőművészek
Szövetsége részéről méltó elismerést érdemel. De köszönet illeti őt az itt élő
művészkollégák részéről
is, akiknek egyéni kérelmeit régtől fogva barátilag segíti, sokszor feláldozva saját szabad idejét ügyeik intézésére.

FESTÖPALYA

Téved, aki azt gondolja, hogy Pintért a fent
érintett társadalmi, művészetszervezői
munkásságán túl Szeged képzőművészetéhez más nem
köti. Pintér
Józsiefnek
mint festőnek sincs szégyenkeznivalója.
Az 1922-ben Szegeden
született
Pintérnek
a
munkás sorból nem volt
könnyű az alkotóművész
rangjára felküzdenie magát. Kezdetben a Szolnoki Művésztelepen szerzett
szakmai tanulságok párosultak azzal az alapos
stúdiumfolyamattal, melyben 1950—54-ig, a Szegedi Pedagógiai Főiskola
rajztanszékén
— mint
dekorációs munkás az esti órákban
— Vinkler
László
irányítása
alatt részesült. A m á r
előbb, 1945 őszén és az
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utána folyamatosan sorr a került különböző helyi, vidéki és fővárosi kiállításokon való szereplése csak fokozta a magát
állandóan képző és nagy
szorgalommal
dolgozó,
immár művésszé vált festő önbizalmát az újabb
és újabb alkotások létrehozására.
1960-ban két
szegedi festőtársával számolt be a helyi közönség előtt a több mint egy
évtizedes művészi törekvését tükröző munkásságáról. 1962-ben a harmadik nyári tárlat országos
jellegű kiállítássá növekedett, s Pintér József
ezen a rendezvényen kapott első díjat, egyik legsikerültebb festményére,
a Krumplivetők-re,
amelyet máig is a kedvelt
alkotásai közt tart számon. Nevére, a nyári tárlatokon való eredményes
szereplésein
kívül,
az
1963-ban rendezett
önálló kiállítása hívta fel
a budapesti szakemberek
figyelmét. Több képével
együtt ekkor mutatta be
önarckép-ét,
melyen az
erőteljes
előadásban

Kezdetbeni kemény, szűk
skálájú színei egyre dúsabbá, gazdagabbá lettek.
A formák zárt merevségét a beszédesebb hajlékonyság váltotta
fel, a
monokróm
darabosságot
pedig líraibb hangú tónusvétel követte. Képeinek a korábbi évekhez
kötődő „ezüstszürke-sorozata" főleg szolnoki tartózkodásának hatásaként
jött létre. Oldott festőiségű vásznait az ú j a b b f e j lődési szakaszban, vagyis
az 1963-tól kialakult és
mostanáig ívelő dekoratív, konstruktív szemléletmód cserélte át. Azóta
summásabban,
bátrabb
festői eszközökkel fejezi
ki mondanivalóit (Tanyaudvar, 1965), s képei közül többet (Tél, 1964. és
Csendélet, 1966), a Csongrád megyei és a Szeged
Városi Tanács
vásárolt
meg. Oeuvre-jében
új
színt jelentenek ezután a
külföldi — csehszlovák,
lengyel, olasz, jugoszláv
— t á j - és városképek
(Lesnói
házak,
1966),
amelyek közül a Firenzei
táj c. mostanában készült
alkotását — egy magyar
kiállítás
keretében
—
Rómában mutatták be.

megjelenített cigarettázó
festő vizsgálódó tekintettel néz az általa ábrázó- landó világba. Azidőbeli
A szeigedi képzőművéművészi teljesítményének
szek Nemzeti Galériában
elismerése a városi tanács
tavaly létrehozott kiállíképzőművészeti ösztöndításán Pintér figyelemre
jának
neki
ítélésében
méltóan szerepelt. Az itt
nyert kifejezést. Pályája
bemutatott 22 műve kösorán összesen négy ízzül — amelyeket részben
ben jutalmazták a nyári
már említettünk — a
tárlatok
első
díjaival.
Tűzfalak,
házak
(1965),
Különféle tárlatokon —
Tóni bácsi (1966), Keszegedi, vásárhelyi,
bényérszegő (1967) és Este
késcsabai kiállításokon —
az olajkútnál (1967) c. kémindig változatos temapei a tárlat jelentős m ű tikákkal vett részt. Ezeveiként értékelhetők. Ezek
ken
munkásjeleneteket
tartalmilag és a megjeábrázoló
kompozíciókat
lenítés
vonatkozásában
(Beszélgetők, 1964), valamindazt magukban hordmint alföldi tájakat (Alják, amelyet két évtizekonyat a tanyán, 1964) és
des művészi gyakorlata
a Duna-kanyar
(1965)
során alkotásaiban eddig
természeti
szépségeit
összesűrített. 1968 tavaszán, a IV. Délalföldi
megörökítő festményeket
Tárlaton és az azt köveláthattunk tőle.
tő idei IX. Szegedi Nyári
Piktúrájának kibontás
Tárlaton — más műveikozása, alakulása, m a j d
vel együtt — egy-egy érmind érettebbé válása érdekes megoldású Csenddekes megfigyeléssel jár.
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élet-et
láthattunk
tőle,
amelyeken — megújuló
törekvéseit
érvényesítve
— az adott sík felületeket összecsengő, választékos színmezőkkel geometrizálja. Bár alapélménye mindig a valóságból
ered, a látványt konkrét
képi egységgé a l a k í t j a át.
Pintér tervei közt szerepel, hogy jövőre Szabadkán önálló kiállítást r e n dez
Tóth
Sándorral
együtt. 1970-ben
pedig
Budapesten szeretne alkotásaival bemutatkozni.
Ezen túlmenően legfőbb
úticélja — a sok külföldjárás után — Párizs.
EPILÓGUS

HELYETT

Nem kívánom, hogy ez
a művészportré — amely
szerkesztésileg „egy ember két arcát" igyekezett
megvilágítani — olyan
hatást keltsen valakiben,
hogy Pintér Józsefben a
„szervező" és a „festő"
egymástól külön, független életet élnek. Szó sincs
erről. Pintér ügyintézői
feladatköréből — de személyes baráti
kapcsolataiból is — adódik, hogy
művészkollégáival
sűrűn
együtt van, elbeszélget,
sőt gyakran vitatkozik is
velük. E találkozások sokszor
megtermékenyítik
benne a festőt, segítenek
neki
tisztábban
látni
olyan ábrázolási problémákat, differenciált kifejezési módokat, amelyeket egyedül fáradságosabban vagy egyáltalán n e m
lenne képes
megoldani.
Mindez n e m jelenti azt,
hogy olykor n e okozna
számára gondot, gyötrődést az időhiány miatt
feltorlódó szervezői
és
festői feladatok egyensúlyban tartása. De gyakorlati rátermettsége és
művészi tehetsége — melyek alkatilag szerencsésen ötvöződnek benne —
mindig e nehézségek fölé
emelik őt.
SZELESI' ZOLTÁN

