
ÖT F I A T A L KÉPZŐMŰVÉSZ 

KIÁLLÍTÁSA SZUBOTICÁN 

A felszabadulás urán kivirágzó 
kultú rétet talán a legvilágosabban 
bizonyítja, hogy a szeles népréfoe-
gekben milyen sokoldalú, széles s:i-
gá^ban ömlő erőforrás rejtőzik. En
nek a forrásnak .szabad folyást és 
rzéles medret csak olyan társada
lom biztosithat, mely a népi erőkből 
táplálkozik és magáiban a dolgozó 
népben vetette meg' gyökeiét, 11 a 
végigtekintünk az írástudatlanság 
elleni nagy harctér melyet orszá
gunk lakossága vív, egészen a nagy 
lendülettel fejlődő művészeti életig, 
annak a bizonyosságát látjuk, hogy 
új, a szocializmus felé hsiladó társa
dalmaink alkalmas a nép erejének 
kiaknázására. 'Ezzel további lendüle
tet ad fediödéséniek nemcsak gazda
sági és politikai síkon, de ami nem 
kevésbé fontos és az előbbiektől el
választhatatlan szellemi felépítésé
nek terén. 

Ezért kell, hogy üdvözöljünk min
den olyan megnyilvánulást, amely a 
népi erők szellemi feltörését bizo
nyítja és ezért üdvözöljük az öt 
fiatal szuboticai képzőművész nyil
vános jelentkezését iis. 

Nem kiforrott, kialakult képzőmű
vészek bemutatkozása ez a tárlat, 
hanem ~gy tanfolyam munkájának 
eredményét, összegezi. Ez csak kez
det, kiindulópont a fiatal népi tehet
ségek további fejlődéséhez, amely
nek lehetőségét az a tény bi-zonyít-
Ja, hogy hároman a tanfolyami láto
gatói közül most már főiskolákban 
fejlesztik tovább tudásukat és tehet
següket. 

Sajnáljuk, hogy Hangya András 
festőművész nem foglalkozhatott 
ezekkej az emiberekkel a tanfolyam 
mind két esztendején keresztül, mert 
amennyire érezhető bizonyos bizton-
• íiz és viszonylagosan szolid tudás 
a rajzban — ami főleg ,a tanfolyam 
első évének eredménye — annyira 
bizonyítva a tárlat anyaga a festői 
io rma irányítás nélküli keresését a. 

szilárd tciaj utáni szüntelen kuta
tást. 

Hogy a tárlat anyagában minde
gyik 'kiállJítónál tjal álunk mégis te-
galáhb egy-két komoly művészei al
kotást — ez feltétlen tehetségük bi
zonyítéka. 

Petrik Pál munkásember és hogy 
a címf estesről tért át a festőművé-
szetre, számára sohasem jelentett 
előnyt, de komoly akadályt, mely 
csak gátolhatta kibontakozását. Pet
rik munkájának elbírálástánál első
sorban azt a tényt kell leszögez
nünk, hogy sikerrel küzd a niehézsé-
gek elten és áttörte magát ezeken a 
gátokon. A szors almás munka és 
fegyelmezett tanulás eredményeként 
sikerült kübontakozniia és néniány 
kiállított képe komoly fejlődési tehe
tőségre nyújt reményt. Különösen 
Boszniai táj című olaját kell kiemel
nünk; ez a mű nemcsak a táj jel
legzetességét adja híven,, de színei
ben és töirérzékeltetésével is jól si
került Figyelemreméltó a Munka az 
ifjúsági vaútvonalon festménye is, 
melynek kopár hegyoldalát .anyag
szerűen és jó, összhangba hozott 
színekkel festette meg — de dolgo
zó, nagy aramban alkotó ifjai csak 
•rajzban adnak mozgást, míg az rz-
zadó, munkában feszülő testek indo-
kolaíilanul egyhangú, 'tompa színei 
elvesz'k a kép egyébként iólmeg-
szertesztett valószerűségét. Ne 'tlö-
rekedij'en mesterkélt, nem festői té

mák feldolgozására, mint ahogy ezt 
Műhelyrészlet című képénél tette. 
Petrik egyébként most már a beo-
grádá akadémia növendéke és hisz-
szük? hogy további kibontakozásá
nak Irányítása jó fezekben van, 

Tikvicki Iván munkái talán a leg
világosabban jellemzik azt az állan
dó kutatást, amelyet a tárlat összes 
résztvevőméi :tapasztailhaitunk. Ha a 
katailógus nem bizonyítaná, talán 
nem is sejtenénk, hogy a Tél, Fiatal 
leány és a Táj kukoricással című 
olajfestmények egy és ugyanazon 
festő mamiká'í. Míg a Tél olajában 
merészen vág neki az -unalmas, sem
mitmondó témának, hogy azt tendü-



letes vonal'akkial, bátor, de nem 
miiđKftg öó!l Imegoldott színekkel te
gye vonzóvá és érdekessé, addig a 
Táj kukoricással bátortalan, tapoga
tódzó mulnka, inintha a festő önma
ga riadt volna vissza naigy merész
ségétől. A Fiatal leány .portréja és 
a többi portrék, de különösen a Fiú 
az uccáről jó jellemrajzolást hig
gadt, még'is élő és anyagszerű szín
kezelést mista.tnak. Ezen az úton 
keHlene továbbfejlődnie, mert ezek a 
т ш к а к túllépnek az átilagos mű
kedvelő festő ágényhatárain és ha
tározott tehetséget árulnak el. 

Vukovics Márkó nem hozta el a 
tárlatra niindazit, atná: meg mutat
hatott volna a közönségnek. Azok, 
akiik a tanfolyamon látták Vukovics 
első próbálgatásait, inast joggal ke
resik első képeit melyek meglepe
tést jelentettek mindenki számára 
festészeti munkájának kezdetén. Saj
nos ezeket a képeket, talán a terem 
túlizsűiolisága miairt, vagy azé r:t, 
.inert nem becsülte tel őket megfele
lő anértékke.1 — nem hozta el a tár
latra, ő is íniinüha visszarettent vol
na a kezdet merészségétől — és 
most a másik végletbe csapott át. 
Üj munkái ugyan még minidig a ke
resés egyik állomását jelentik, de 
indokolatlan mégis az a letompult, 
már úgyszólván életet és merészsé
get nélkülöző modor, amellyel most 
elénk lépett. Az Aratás (olaj) bizony 
nagy (meghátrálást jelent az előbbi 
munkáival szemben. Két portréjánál 
•már merészebb kutatást észlelünk. 
Kár hogy az Üreg ember színekben 
vérszegény, mert egyébként maga a 
íJortjré komoly és kifejező. Ha több 
életei-, vitt volna a színekbe, talán a 
kiállítás legbiztonságosabb műink áj a 
lehetett volna. Így is figyelemremél-
rtó és reméljük, hogy Vaikovias nem 
áll meg, mig meg* nem találja tehet
ségéhez illő festői útját. 

Sáfrány Imre a legfiatalabb a ki
állítók közül, de éppen fiatalságánál 
ós niunká'iiban ímegcs'iftlanó tehetse
génél fogva a legszebb út állhat 
e;Lőtte. Csak négy képet állított k i a 
tárlaton, de a négy kép merész, 

fenntartásiiélküiű nekilendülést bizo
nyít. A Főutca a kiállítás legjobb 
festői megoldású munkája. A másk 
három kép: Városházarészlet, Pali-
csi táj és Csendélet olajfestmények 
is derűs, nagyvonalúan megoldott 
munkák, melyek nem sokkai marid
nak el a,z elsőtől. Ce Sáíránynál 
mégis egy kiis aggodalmunk van; 
kissé fegyelmezetlen, munkájában 
néha kicsapongó és bizony a nagy 
önbizalom könnyen fejlődésének ke
rékkötőjévé váúhat, ha nem párosul 
кеЦо fegyelemmel. Nem tudjuk, 
hogy - helyesen tette-e, amikor a 
beográd- akadémiát az újvidéki ta
nárképzővel cserélte fel. Neki éppen 
jó mesterre és hosszabb fegyelme
zett munkára van szüksége. 

Almást Gábor nem először lép a 
közönség elé. Nem ma kezdte J I I Ü I I -

káját, de ételkör ülményei a múltban 
nem adták meg neki fejlődéséhez 
szükséges lendületet. Sokáig egy
helyben topogott, inkább a szobrá
szat tehnikai irészét taniáva, mint 
művészi oitat és kitörést keresve. 
Annál értékesebb az a tény. hogy 
az Litóbbi két év mégis előrelendí
tette. Kállított szobrai és rajzai bá
tor újjáéledést és fiatalos nekiru
gaszkodást mutatnak. Hisszük, hogy 
az új élet lehetővé is teszi télies 
kibontakozását. Kiállított munkái 
közül elisős-orhan Petőfi portréját kell 
kiemelnünk, amely nemcsak mére
teiben, de ilendületes, a nagy forra
dalmi költőt jellemző kifejezésében 
iis felülemelkedik a többi munkák 
fölé. »E!őret!örés« című figurális 
kompozíciójában nem találttá meg a 
megfelelő megoldást és indokblatlavv 
a csákányozó fiú és lapátoló leány 
egymáshoz kötése. Ezt a témát ér
demes továbbfejleszteni, de plaszti
kusabb megoldással. Lenin portré
jának feje erőit és 'lángészt sugároz, 
de a közhelyes pere sokban -rontja a 
hatást. Almási a fafaragásban mu
tatja a legnagyobb biztonságot; te
jesen uralja az anyagot és ha leküz
di: ezen a téren dekoratív hatásokra 
hajlamom modorát, tehetségét éppen a 
fafaragásban fejlesztheti a legmaga-



sabb fokig. Kisebb rajzai, de küöSitü-
-sen az Ifjúsági vasűrtvonailon rajtolt 
vázlatai azt mutatják, toogy a -kűítart'-V 
munka szép eredményiekké] járt. Al-
má:s% ha nem is mindig üvba nélkül, 
•díC legbiztosabban -rajzol a kiállítók 
közül. 

Meg kell említenünk, hogy. a kiásl-
íitás anyaga nem mutatna megfeleli) 
kapcsolatot a művészek körül zajl'> 
élettel ha Petriik ás Ailmási az Ifjú
sága vasútvonalról hozóit anyagot 
insim áülípják ki. A anásík három kiál
lító meni törekediett az életet, társa-
dalirnunk alkotó munkáját kifejezni. 
Ezt a mulasztást mm még tanulmá
nyaikká indokolhatják — de a jövő
beni feltétlenül .több tartalmat kell, 
hogy vigyenek, mutakájuík/ba. 

A tárlatot ir/ntegy ezerötszáz ér
deklődő látogatta meg — amit igen 

szép eredménynek tekiintheJtiüik, mert 
sajnos a munkásság szervezett láto
gatása elmaradt Fedte- itt van az 
ideje, hogy fölkeltsük a munkásosz
tály figyelmét kulturális fejlődésünk 
képatöművészeti ága iránt is. 

Feltűnően sok kiállított munkán 
látjuk az »eiliadott« jegest. Nagyon 
b'ztató jelenség. ;hogy a fiatal mű
vészeket elsősorban kultúrintézmé
nyeink — a szubot-cai városi mú
zeum és a Jugoszláviád Magyar Ku.l-
túrszöv^ség részesíti anyagi támo
gatásban. 

№ndezt összevéve reméljük, hogy 
cz a kiállítás tovább' lendületet ad 
az öt fiatal képzőművész munkálko
dásainak és hc^y a jövőben még 
jobb, tartalmasabb és rendezettebb 
anyaggal lépnek a köz&nség eilć. 

Gajdos Tibor 

S Z E M L E 

BEAUMARCHAIS 
A MAGYAR NÉPSZÍNHÁZBAN 

A jugoszláviai Magyar Népszm-
)úz alig két éve működ k. Д sem
miből alakult, hiszen a régi Jugo
szláviában nem volt önáiió magyar 
színjátszás, s ha akadt egy-két hi
vatásos szintsz. az is más pályát 
választott, s a biztos kenyér mellől 
ment e' olykor műkedvelőkkel ma
gyar színpad : szereplésre. Erre az 
egy-két tapasztalt színészre és t a-
tal műkedvelőkre támaszkodliatoít 
megalakulásakor a jugoszláviai Ma
gyar Népszínház, Akik figyelemmel 
kísérték kezdeti próbálkozásait, még
annyi derűlátással sem hihették, 
hogy két év alatt ódiáttg fejlődhet az 
együttes és vele együtt a színház. 

Ezt bzonyítja J . C. Beaumarchais 
Figaró liázasságának előadása. Ma
gyar színpadokon a Figaró házassá
gát Paulay Ede óta játszák, a buda
pesti Vígszínháznak évtizedeken át 
•vo't visszatérő műsorszáma. Még 
.tizenegynéhány évvel ezelőtt is lát

hattuk Góth Sándor nagyszerű ren
dezésében, s az itteni előadást aka
ratlanul is a vígszínház: előadások
hoz kel hasonlítanunk. Góth Sán
dornál a pittoreszk színpadi kép, az 
előadás .meseszerűsége volt fontos, 
a szellemes fordulatokban gazdag 
vígjáték könnyed előadása. Akkori
ban járt Jusznij lársu'ata Európá
najk ebben a részében, s romantikus 
kisérlete ;ből sokat átvettek minde
nütt, ahol megfordult. A pestj F'g;i-
ró is felemelkedett a realitás ta'ajá-
ról a mese színes világába, de .talán 
túlságosan felemelkedett. A szerep
lők oly ritmikusan mozogtak, hogy 
szinte bábszínházban képzeltük ma
gunkat, s oly gagyogva és selypítve 
beszéltek, hogy azzai tökéletesen el
sikkadt Beaunrarchais éles szarkaz
musa s a művészi játék mögött le
tűnt a XVIH. század franca forra
dalmi szelleme. 

Garay Béla rendezése nem nélkü
lözi teljesen ezt a meseszerűséget, 
de ná !a ez is alkalmazkodik a darab 
általános ironikus hangulatához. 


