
A képzőművészet társadalmi szerepe

Szocialista realista vita és a képzőművészet

Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő Elméleti Munkaközösség meg-
vitatta a szocialista realizmus néhány alapvető kérdését és ezekben állástfoglalt. Állás-
fogla'ását publikálta a Társadalmi Szemle 1965. februári számában. A közreadott
anyagnak nem a vita lezárása a célja, hanem ellenkezőleg, annak szélesebb alapokon
való továbbfolytatása.

Az állásfoglalás visszhangra talált Szolnokon is, aktivizálva a művésztelepen
dolgozó képzőművészeket, akik készségük és igényük szerint részt kívánnak venni az
országos vitában.

A szolnoki művésztelep hagyományai, a múlt realista és szociológiai törekvései és
a magyar képzőművészeti életben betöltött jelenlegi szerepe predesztinálja az itt dol-
gozó művészeket, hogy e kérdésben állástfoglaljanak. Nem lehet vitás, hogy Szolnok
a képzőművészetben adhat legtöbbet, országos szinten is jelentőset a szocialista realiz-
musról folyó vitához.

Szocialista realista esztétikánk sajnos iroda'omcentrikus. Ez az Elméleti Munka-
közösség állásfoglalására is - több, kevesebb mértékben - érvényes. Ezért a képző-
művészek körében folyó vita egyik igen érdekes problémája: megkeresni és megtalálni
a szocialista realizmus általános jellemzői mellett azokat a sajátos vonásokat, amelyek
a képzőművészet területén érvényesek.

Az irodalomcentrikus esztétika részben indokolt is, hiszen az irodalomban tapint-
hatók ki a legjobban mindazok a problémák, amelyek általános érvényűek. Az iro-
dalomra vonatkozó helyes megállapítások azonban nem alkalmazhatók mechanikusan
a képzőművészetre. A képzőművészet merőben más formanyelven fejezi ki mondani-
valóját és mindenkor az elszürkülés veszélye fenyegette olyankor, amikor „irodalmi"
hatásokra törekedett.

Élesen el ke!l határolniunk magunkat a képzőművészeden is a szocialista realiz-
mus eltorzításától: volt időszak, amikor a gyakorlatban még olyan alapvető esztétikai
kategóriák között sem tudtak határt vonni, mint amilyen a szocialista realizmus és
a naturalizmus. Nem egyszer az előbbit a sematizmus naturalizmusába igyekeztek be-
préselni, de ezek a korlátok - mint azt maga az élet is igazolta - szűknek bizonyultak
egy, a szocialista társadalom számára valóban adekvát művészetnek. A szocialista
realizmus c dogmatikus lejáratása tápot adott a revizionizmus támadásainak, amelyek
egyes képzőművészeknél és teoretikusoknál a szocialista realizmus kategorikus tagadá-
sára irányultak elméletben és gyakorlati, művészeti munkában egyaránt.

Restelltük bevallani, hogy még a marxista esztétika sok kérdése tisztázatlan.
Elmélyült tudományos címzés helyett mindenre azonnali választ akartunk találni és
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adni, közben pedig nem vettük észrd, hogy ezeken a gyengébb pontokon művészeti
életünkbe kispolgári nézetek törnek be szocialista frazeológiába öltözötten. Megfért
ez jó egyetértésben a személyi kultusz törekvéseivel, amelyek a képzőművészetben a
pártirányítás, az eszmei ideológiai befolyásolás helyes eszközeit mindjobban a hiányos
adminisztratív beavatkozással cserélték fel.

A képzőművészeti alkotómunkában és kritikában erős tematikai szem'élet uralko-
dott. Egy-egy művet csak a témája alapján ítéltek meg, s tartottak szocialista realis-
tának vagy éppen dekadensnek.

Nyilvánvaló, hogy egy képzőművészeti alkotás értékét sem határozhatja meg csu-
pán témája, még akkor sem, ha elismerjük, hogy a művészet feltétlenül befolyásolja
mondanivalójának kifejezésében. A műnek nem a témája, hanem eszmeisége dönti
el szocialista realista voltát. Az alkotások mindig az a'kotók eszmei, világnézeti
tudatosságának és érzelmi azonulásának hordozói kell, hogy legyenek.

Tudatosan kell vállalni a kor kérdéseit és érzelmileg is azonosulva velük kel1

vallani róluk. A művészetben döntő tényező az alkotó egyénisége. Éppen ezért a
marxista-leninista világnézeti tudatosság mellett lényegesek az alkotói szubjektum
pszichológiai összetevői is. A szubjektumnak sem az ideológiai, sem a pszichológiai
oldalát nem lehet egyoldalúan kiemelni, fetisizálni. Másfelől viszont az alkotó egyé-
nisége nem egy elszigete't individuum, része és hordozója kell, hogy legyen a társa-
dalmi létnek és tudatnak egyaránt. Így érthető tehát, hogy a szocialista realista mű-
vésznek érzelmileg is azonosulnia kell szocialista társadalmunk törekvéseivel.

Jelent-e valamiféle formai megkötöttséget a szocialista realizmus? Ezzel szoros
kapcso'atban merül fel a közérthetőség mibenlétének problémája is a képzőművészet-
ben. A művekben a közvetlen ideológiai vagy politikai probléma felvetésének hiányá-
ból még nem következik egyértelműen a világnézeti tudatosság hiánya. Egy művészi
alkotással szemben nem léphetünk fel az extenzív totalitás igényével, csupán a::t
követelhetjük meg, hogy az ábrázolás közvetlen tárgyát képező részmozzanat, a műbni
felvetett részprobléma vonatkozó rendszerében a vakság egészéhez kapcsolódjék. Vala-
mely műalkotásban lehetséges a modern képzőművészet általánosabb problémáinak,
a marxista-leninista világnézet szellemében történő megoldása is.

A szocialista realizmus nem jelenthet formai megkötöttséget. Nem stílusjegyek
által pontosan körülhatárolt stíluskategória akar lenni, de a forma mégiscsak a tarta-
lomtól meghatározott összefüggésben jelentkezhet1. Ezen belül azonban szerepe van
a forma viszonylagos önállóságának is. A forma gátja és kiteljesítője lehet a tarta-
lomnak.

A XX. század legmodernebb világnézetének kifejezése a XIX. század nagy realiz-
musának eszközeivel hiábavaló próbálkozás és enyhén szólva anakronizmus. Ezért
a. szocialista képzőművészetnek fel kell használnia azokat a formai eredményeket is,
amelyeket a modern képzőművészeti problémák megoldásában a polgári művészet ért el.

A formák, a valóságtól (a képi valóságtól) való túlzott elidegenítése azonban egy
ponton visszahathat a tartalomra, a művészetet megfoszthatja humanizmusától, már-
pedig ez a művészet csődjét jelentené.

A formai kérdések vizsgálatánál vetődik fel a közérthetőség problémája.
A szocialista realizmusnak közérthetőnek kell lenni, a szocialista tudatformálást

kell szolgálnia. A közérthetőség azonban nem jelent művészi megalkuvást, nem jelenti
a mindenki által érthetőséget. Az Elméleti Munkaközösség szocialista realizmussal
foglalkozó dokumentuma is világosan kimondja, hogy a szocialista realizmus formai
demokratizmusa a művészileg kulturált közönség számára való közérthetőséget jelenti.

A legnagyobb nyomatékkal éppen a képzőművészetben jelentkezik a közérthető-
ség problémája, hiszen képzőművészeti kultúránk, a közönség képzőművészeti ízlés-
fejlesztése még meglehetősen alacsony színvonalon áll, szinte megoldatlan feladat.
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Hagyomány és útkeresés
A több mint száztíz éves szolnoki művésztelcp mindig jelentős szerepet játszott

a magyar képzőművészeti életben. A plebejus alföldi festészet egyik fellegvára volt
Szolnok.

Az utóbbi két évtizedben művészettörténeti irodalmunk meglehetősen mostohán
bánt a szolnoki művésztelep hagyományainak értékelésével. Ez volt az az időszak,
amikor egy téves művészetpolitikai nézet furcsamódon azokat a hagyományokat igye-
kezett kirekeszteni szocialista művészetünkből, amelyek tartalmukban, törekvéseikben
talán a legközelebb álltak társadalmi célkitűzéseinkhez. Ez a művészetpolitika nagy-
realista koncepció érvényesüléseként a konzervatívabb vonalat erősítette, ezt a stílust
igyekezve egyeduralkodóvá tenni a képzőművészetben, mellőzve a progresszív tar-
talmú festészeti, szobrászat hagyományait. Háttérbe szorította a plebejus alföldi festé-
szetet és fellépett a Nyolcak, valamint a proletárfestő Dési Huber és Derkovits által
elért művészi értékek ellen.

Művészeti hagyományaink értékelésében mutatkozó torzítások megszűntetése érde-
kében örvendetes módon megindult és máris ékes eredményekkel büszkélkedhet a
szolnoki művésztelep „újra felfedezésének" folyamata is. Ez a tendencia nem méltány-
talanul érvényesül a szolnokiak vonatkozásában. A mai szolnoki képzőművészet érté-
két azonban csak a születő művek művészi színvonala és nem hagyományai vagy vál-
tozó művészetpolitikai értékelések szabhatják meg. Ezzel együtt a szolnoki művész-
telep múltja és jelen adottságai révén jelentős szerepet vállalhat szocialista képző-
művészetünk fejlődésében.

Mit jelent voltaképpen a képzőművészetben a szolnokiság fogalma? Alapjában
társadalmi érdeklődést, a dolgozó nép életéhez való közelkerülést - de semmiképpen
sem valamilyen közös stílust. A művésztelep hagyományai igazolják ezt az állítást.
Az itt dolgozó festők pikturája közelebb került a dolgozó ember valóságához és e való-
sághoz fűződő közvetlen kapcsolat megnemesítette művészetüket, a művészi hitvallás
bármely tájáról is érkeztek Szolnokra.

Amilyen örvendetes, hogy mindinkább valóságos rangjának megfelelő helyére
kerül hagyományainak rangsorában a szolnoki művésztelep múltja, olyannyira óvatos-
ságra intenek bizonyos, ehhez kapcsolódó kísérőjelenségek. Igaz, hogy csak halvány
körvonalai fedezhetők fel ennek, de úgy tűnik, hogy egyes esztéták', műtörténészek
valamiféle mondvacsinált válaszút elé kívánják.állítani képzőművészetünket. Az aiföldi
plebejus festészetet próbálják egyesek szembeállítani a városiasabb Nyolcak és a szo-
cialista művészcsoport által képviselt hagyományokkal. Ennek a szembeállításnak még
a tendenciája ellen is tiltakoznunk kell. Művészi értékeink egymás ellen való kijátszása
újból a konzervatizmus, az egysíkúság veszélyét rejti magában.

Egyetlen művészi hagyomány stílusirány abszolutizálása, legyen az bár az alföldi
festészet, mind a szolnoki művésztelep jelenlegi fejlődésére, mind az egész magyar
képzőművészetre károsan hatna. A szocialista képzőművészet kialakulásának sem a
plebejus, sem a proletár művészet hagyománya nem lehet az egyedül üdvözítő útja.
Fel kell használni a nemzeti hagyományokat az internacionális és a XX. századi mo-
dern nyugati művészet által létrehozott viszonylagos értékeket egyaránt.

A mai szolnoki képzőművészet belső fejlődése igen egészséges megnyilvánulásá-
nak tanújclét láthattuk nemrég a Nemzeti Galériában rendezett reprezentatív kiállí-
táson is. E kiállítás bepillantást engedett egy közös eszmei ideológiai platform kiala-
kulásának folyamatába is. Ez a folyamat nem a művészi kifejezési módok integráló-
dását, hanem az egységes szocialista eszmeiség kialakítását célozza, s egyre jobban
eredményekben is kifejezi ezt. Képzőművészeink megértették korunk követelményei.-
és művészi hitvallásukban tudatosan vállalják annak eszmei, ideológiai tartalmát.
Különböző művészi utakon (és ez a sokszínűség egyben erény is), de az azonos világ-
nézeti tartalom kifejezésének lehetőségeit is keresik.
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Mérhetetlenül káros lenne, ha egy téves koncepció értelmezéseképpen ez az egész-
séges fejlődés megrekedne és kifejezésmódban is az „alföldi festészet hagyományainak"'
követése jelentené az egyetlen lehetőséget. Ez egysíkúságot és provinciális szürkeséget
eredményezne. A szolnoki művésztelep hagyományait úgy kell továbbfejleszteni, hogy
az általa létrehozott értékek XX. századi szocialista társadalmunk mondanivalóját
fejezzék ki. Az új szolnoki képzőművészetnek a szocialista és a népi nemzeti jelleg
ilyen egységét kell megteremtenie.

Katarzis és tömegízlés

A képzőművészeti tömegízlés Magyarországon még mindig jobbára a naturaliz-
mushoz kötődik, holott képzőművészetünk ezt már régen túlhaladta.

Az uralkodó stílusok és a tömegízlés közötti ellentmondás és ennek az ellent-
mondásnak a feloldása érdekében vívott küzdelem néha csak a felszín alatt, szinte
észrevétlenül, de lemérhetően folyik, máskor látványos nagy katarzisokban robban ki.

Félreértés ne essen, ez elsőforban nem a kultúrpolitikusok és a közönség, hansm
a művek és a műveket befogadó tömegek között zajlik, ám a tömegízlésben ezáltal
végbement változások a kultúrpolitikusok számára is tanulságul szolgálnak.

Ilyen meggondolásokból kiindulva tanulságos Szabó László szolnoki famunkás
emlékművének fogadtatása is.

Az emlékmű művészi kvalitásai elismerten magasfokúak és megfogalmazásában
közel sem naturális. Sőt, a témának az egyiptomi előképekre emlékeztető, olyan transz-
ponáltságát adja, amely szinte véglegesen ellentmond a látott valóságnak.

Ennek ellenére az emlékművet az a munkáslakta kerület, ahol felállították, a
magáénak vallja, befogadta.

Az avatóünneprégen az alkotó megjelenése tapsra indította a résztvevő szépszámú
tömeget és ezt megelőzően, amikor még ismeretlenül állt az emlékművet szemlélő
emberek között, olyan elismerésben volt része amire talán mindmáig a legbüszkébb.

Az egyik overálos, műszakból hazafelé tartó munkás (április 30-án délután volt
az ünnepség) rummázta így véleményét: Ezt akárki is csinálta, az biztos, hogy nem
„átképzős" volt.

Ezzel a kissé szokatlanul megfogalmazott „műítélettel" egy, az anyaggal szüntelen
harcban álló szakma elismerését tolmácsolta egy másik „szakma", a szobrászművészet
iránt. Az ellenálló anyag, a vas és acél felett uralomra törő ember adózoi-t tisztelettel
a kövön uralkodó szobrász előtt.

Az emlékmű azóta a körülötte levő park padjain ülő nyugdíjasok körében is
beszélgetések témája lett. Nem művészi értékeit vitatják és nem is a látott, naturális
valósággal vetik össze. Sokkal inkább az emlékeket idézik és régi, közismert mozgalmi
emberek arcvonásait vélik a figurán felismerni, holott a művésznek közel sem volt
célja ilyenfajta egyénítés.

Az egyértelműen kedvező fogadtatás okait kutatva semmiképpen sem adhat kielé-
gítő magyarázatot a mű művészi értéke, hiszen a közönségsiker a művészi kvalitásnak
nem szükségszerű velejárója.

Számtalan példa bizonyítja, hogy esztétikailag kifogástalan alkotások is meg-
buktak a közönség előtt.

Sokkal közelebb jutunk az igazsághoz, ha a tömegízlésben végbement változá-
sokban keressük a kedvező fogadtatás valódi okát.

Ez a változás különösen az utóbbi időben követhető jól nyomon.
Feltétlenül szerepet játszott ebben Kovács Ferenc szolnoki Kossuth téren fel-

állított munkásmozgalmi szobrának hatása, amely élénk tiltakozást váltott ki a város
lakosságának legszélesebb körében. A katarzis jobb szobor esetében talán kevésbé lett
volna sokkszerű, minden esetre elgondolkoztatta za embereket, korábbi véleményük
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revíziójára késztette őket; hogy a művészi alkotásnak nem kell szükségképpen a látott
valósághoz kötődnie. Ugyancsak a tömegízlés e katarzisét mélyítette el Kondor Béla
szolnoki kamarakiállítása, amelyet az Értelemig és tovább komplex művészeti sorozat
közönségsikere folytán szintén tömegesen néztek meg, ha nem is találkozott osztatla-
nul a tömegek tetszésével.

Ebben az időszakban zajlott le a televízió vitája is Somogyi József hódmezővásár-
helyi Szántó Kovács János szobráról, amely művészileg értékesebb alkotás kapcsán
hasonló problémákat vetett feí, mint amilyenek Kovács Ferenc műve esetében Szolno-
kon is felszínre bukkantak.

A televízió-riport bizonyos új esztétikai értékrend tudatosításában is segítséget
nyújtott, amely az emberekben képlékenyen, sejtések formájában már korábban meg-
fogalmazódott.

A tömegízlés változásában közrejátszott összetevők közé sorolnám, ha közve-
tettebb módon is, a szolnoki színház képzőművészeti ízlést formáló ténykedését is.
Ezalatt nemcsak Fehér Miklós immár évek óta következetesen érvényre jutó modern
színpadképeit (vizuális hatás), hanem a más művészeti ág gondolatibb, elvontabb
tolmácsolását (verbális hatás) is értve, amely szintén a korszerűbb képzőművészeti
ízlés kialakulásának irányába hat.

A tömegízlés csak eleme, alkotó része valamely társadalom kultúrájának, de
korántsem azonos vele. Befolyásolhatja, de nem határozhatja meg. Nem a társadalom
művészetére jellemző kategória, hanem a művészetet befogadókra. Ebből következik
az is, hogy nincs feltétlenül szinkronban az adott társadalom uralkodó művészeti
stílusával sem, sőt az a természetes, ha e kettő között bizonyos feszültség, olykor
ellentmondásosság áll fent, amelynek kiegyenlítődése, az adott művészeti stílus elfo-
gadtatása csak katarzis, ízlésbeli „sokkok" által lehetséges.

A képzőművészet társadalmi hatása

Minden ember érzékenyebben, sokkal intenzívebben és közvetlenebbül reagál a
képre, a látványra, mint a szóra. Ez érthető is, hiszen minden ép érzékszervű ember
a környező világot először mint kép, mint látvány érzékeli, és szavakba, fogalmakba
csak egy másodlagos folyamat eredményeként vonatkoztatja el.

Miért van az mégis, hogy a szavak művészete, az irodalom sokszor és sokak
számára érthetőbb, mint a képek művészete? Hatásában jóval egyértelműbb és töme-
gesebb éppen ezért társadalmi szerepe is nyilvánvalóbb?

Ez a jelenség azzal is magyarázható, hogy oktatásunk egésze szinte „irodalom
centrikus". A gyermek hat éves korától kezdve az írás-olvasás tudományának elsajá-
tításától a szavak világában él. Az irodalmi, tehát kifejezetten fogalmi gondolkodás-
mód a vérébe ivódik, már az iskoláskorban készségessé válik. Elsajátítja az irodalom
sajátos jelrendszerét, és ebből adódóan a vizuális élményt is csak irodalmi „fordítás-
ban" képes megfogalmazni.

Iskolarendszerünk világviszonylatban is forradalmi jelentőségű eredménye a rend-
szeres és alapos iskolai zenei oktatás, nevelés megvalósítása. A vizuális, képzőművé-
szeti nevelésnek azonban nincs és sajnos nem is volt Kodály Zoltánja.

Az irodalmi látásmód eluralkodásának másik forrása sajátosan magyar jelenség
és önálló, nemzeti képzőművészetünk kialakulásával magyarázható.

A magyar nemzeti képzőművészet megizmosodása egybeesik a reformkor politikai
harcainak korszakával. Ebben az időben kétségtelenül és szükségszerűen a nemzeti
irodalom játszotta politikailag a leghaladóbb szerepet. És képzőművészetünk is csak
akkor válhatott valóban népi nemzetivé^ ha ennek a progresszív irodalmi tartalomnak
a hordozója lett.

10 _
^ — XO ^^



Hogy ez milyen áttételeken keresztül és milyen formában jutott kifejezésre a toi-
ténelmi és zsánerkép festészetünk alakulásában, annak kifejtésére jelen írásunkban sem
terjedelem, sem alkalom nincs.

Mindenesetre ez a sajátosan magyar jelenség még jóval később is, az úgynevezett
nagyrealista koncepció képzőművészetre vonatkozó megítélésében, egészen az ötvenes
évek közepéig érezteti káros hatását.

Visszakanyarodva az időben, könnyen belátható, hogy az irodalom és a képző-
művészet társadalmi hatásának ilyetén viszonya történelmi folyamat eredményeként
alakult ki.

Természetes, hogy az írásosság általánossá válása előtt a képzőművészetnek sok-
kal meghatározóbb, erőteljesebb mozgósító, meggyőző és informatív szerepe volt a
társadalomban, mint ma. Különösen jellemző és elementáris volt ez a hatás a nagy,
eszmeileg többé-kevésbé egységes korszakokban!, mint például a középkor teljében,
ahol a kép a templomokban az írás-magyarázatokat is helyettesíteni tudta. Népi „bib-
liák" szerepét töltötték be a falakra festett bibliai jelenetek, amelyeknek pontos és
meghatározott ikonográfiái jelentésük alakult ki idővel, és ez a képi tartalom az
azonos hitet valló emberek számára, minden műveltségbeli különbség ellenére érthető
és természetes volt.

Az irodalmi tartalmat és az abban kifejtett eszmeiséget a kép nyelvére fordították
le, helyesebben sajátos képi jelrendszerben fogalmazták meg.

Ezekben a korszakokban a képzőművészet sokkal kommunálisabb, egyetemesebb
jellegű volt. Ma a közérthetőség fogalmát előszeretettel műveltségbeli cenzusok szerint
határozzuk meg. Sokkal döntőbb azonban az azonos eszmei meggyőződés, a művek
közösségi befogadása.

A mexikói monumentalisták forradalmi művészete ugyanúgy hat az osztályérde-
két felismerő műveletlen peonra, mint a haladó mexikói értelmiségre. Legfeljebb
másképp értelmezi a képet J,szakmailag" az értelmiségi és másképp a nincstelen agrár-
proletár.

A műalkotás befogadásának nem a teljes és tökéletes stiláris megértés a leg-
döntőbb feltétele, mint ahogy azt nálunk az ötvenes években a munkások körében ren-
dezett képzőművészeti ankétokon is megkövetelték. (A Szabad Művészet című folyó-
irat korabeli számaiban ilyen ankétokról szemléletes beszámolók olvashatók.) Sokkal
inkább az dönti el a képzőművészeti alkotás társadalmi hatását, hogy a befogadók
érzelmileg, eszmeileg képesek-e azonosítani magukat a művel.

Hosszú évek vitája, vajon először a közönséget kell-e a művészi megértés magas
fokára emelni, vagy a művészi mércét kell a közönség megértésének színvonalához
alkalmazni. Ez a vita meddő, mert mindig stílusproblémákba torkollik.

Ki kell szélesíteni a képzőművészet társadalmi hatókörét. Az eszmeileg prog-
resszív és meggyőző művek számára alkalmat kell adni a közönséggel való intenzivebb
kapcsolatra.

A képzőművészeti szövetségben nemrég vita zajlott a képzőművészet egyeteme-
sebbé tétele lehetőségeinek jegyében; hogy vajon társadalmilag még jogosult-e a táb-
laképfestészet, vagy át kell adni szerepét a muralis művészetnek.

Szolnoki szempontból e vita annál is érdekesebb, mert 1932-ben a művésztelepen
dolgozó alkotókhoz, köztük a magyar muralis festészet legnagyobb alakjához Aba-
Novák-hoz intézett körkérdés tanúsága szerint a művészek jelentős többsége a művé-
szet jövőjét éppen a falfestészet uralkodóvá válásában jelölte meg.

A polgári táblaképfestészet individuális és nem közösségi célokat szol-
gált. A műfaj kérdése azonban nem döntő a művészet társadalmi hatása szempont-
jából.

Megfelelő múzeumi,, képtári hálózat kialakításával - vidéken is! - el lehet érni,
hogy a műfajtól függetlenül a kvalitásos müvek kommunális célokat szolgáljanak.

RIDEG GÁBOR
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