
KÉPZŐMŰVÉSZET
Pólya Tibor rajzai 1918-1919-ben
A Magyar Tanácsköztársaság plakátművészete — közismerten — csúcsát jelenti
a magyar grafikának. Soha ilyen ragyogó termést és ilyen rövid idő alatt nem
produkáltak a magyar művészek. Berény Róbert, Bíró Mihály, Kmetty János,
Nemes-Lampérth József, Pór Bertalan, Uitz Béla, Vértes Marcell közt Barta
Ernő, Pólya Iván, Pólya Tibor és Zádor István neve —• a Szolnoki Művésztelep-
hez kötődésük miatt is — ismerős. Plakátjaik címeinek felsorolása is elénk idézi
munkájukat. Barta Ernő: „Dolgozzatok, mert fogy a kenyér" plakátja a termelő
munka fontosságára figyelmeztet. Pólya Iván „A vöröskatona a proletárállam
védelmezője, a bujkáló az árulója" színes plakátja a szocialista haza védelmére
mozgósít. Pólya Tibor „Vasutasok!!! Gyertek a Vörös-vasútezredbe építeni" című
plakátjával a békés építést és a szocialista honvédelem céljait egyaránt szolgálja.
Zádor István: „Adjatok élelmet! Ha nincs erőnk dolgozni, nem kaphattok szer-
számot, ruhát" plakátjával a városi és a falusi proletár egymásra utaltságára
utal.

A haladó művészek — plakátjaikhoz hasonlóan — az eseményeket hírlapi
rajzokkal, karikatúrákkal is kommentálták. Közülük most Pólya Tibor, a kiváló
grafikus többnyire ismeretlen rajzaiból adunk közre néhányat.

A „Százezrek zsúrja — százezrek zsírja" aláírású rajzpárja nemcsak poli-
tikai töltése, társadalmi mondanivalója miatt jellemző, hanem szellemes szójá-
tékainak is bizonysága.

S hogy az esztelen háborúvégi társadalom ellentmondásai csak megerősí-
tették az elnyomottak érdekében kifejtett munkáját, arra elég csak egy 1907-ből
származó hírlapi rajzát („Együnk-e, vagy fűtsünk?") idézni. A gyárkapun kilépő
munkás a hétvégi kevés bért próbálja beosztani. A rajz esetlegessége itt nem a
rajztudás gyengeségére utal, hanem a környezet sivárságát, a proletársors nyo-
morúságát emeli ki.

Háborúellenes rajzai közül talán legkifejezőbb az 1918. május 13-án a Bolond
Istók-ban megjelent rajza, amelyen a sötétbe öltözött tábornok esztelenségig
hajszolja a háborút „Előre!" — jelszóval. Mire a halál végső kimerültségében
válaszol: „Nem bírom tovább!"

Elég csak néhány karikatúra szövegét idézni a Virradat hasábjain megjelent,
százat megközelítő rajzból, hogy a művész mondanivalóját érzékeltessük. „Raj-
zocska, amely nem esik kifogás alá" (1918. január 31.). „Az orosz béke" (1918.
március 10.). ..Pesti kép: Alagon verseny van" (1918. április 7.). „Randevú a ro-
mok között" — a „Demokrácia" megnevezésű figurát emeli ki — (1918. április
25.). „Április: Óh te szegény magyar, hát téged mindig április bolondjává tesz-
nek" (1918. május 2.). „Május 1. a fronton" (1918. május 5.).

A közölt rajzok és szövegek magyarázzák, hogy a sajtócenzúra figyelmét is
felkeltették ezek. 1918. május 19-én a lap szokott helyén csak ezt a szöveget
találjuk: „Pólya Tibor rajza", a rajzot kicenzúrázták. 1918. június 20-án és szep-
tember 1-én nemcsak a rajzok hiányoznak, hanem a művész nevét is törölték,
s csak a rajz helye tátong üresen.
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Százezrek zsúrja — százezrek zsírja

„A drágaság" (1918. szeptember 8.), .,Öszi eső . . . " (1918. október 6.) és „A
béke áldása" (1918. október 10.) rajzcímek után következzenek újra illusztrációk.
Ezek mondanivalója annál plasztikusabbá válik, minél inkább magunk elé idéz-
zük az őszirózsás forradalom hónapjait.

A nép békevágyát sugározza a „HAZA! HAZA!" című, 1918. november 11-én
megjelent rajz. S mivel a polgári demokratikus forradalom az élet minden
területére ki akarta terjeszteni a szervezettséget, ennek túlhajtásait ironizálja
a „Szervezkedés" című megkapó rajz (1918. december 8.).

Együnk-e, vagy fűtsünk? Előre! — nem bírom tovább!
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Az elnyomottak jogos követeléseit erősíti és hangsúlyozza a „Rekvirálják
a kaszinókat" című alkotás (1918. december 29.). 1919 elejének társadalmi, poli-
tikai arculatát fejezi ki az 1919. január 16-án közölt rajz, „A helyzet változat-
lan ..." De mondanivalójával még kifejezőbb a háború poklából kivérezve, rok-
kantán hazatérő „magyar", aki tudja, hogy reménytelen helyzetéből „Az ameri-
kai bizottság" nem szabadíthatja meg, csak saját maga. A társadalmi, politikai
harcát itthon magának kell megvívnia.

Pólya Tibor rajzait a komoly mondanivaló mellett a szelíd humor, a termé-
szetes derű is jellemzi. Jól példázza ezt a „Földosztás után" című karikatúrája,
amelyen a földfoglaló parasztoknak ezt mondja a földesúr: „— Ha a feleségem
hozományát elvitték, vigyék a feleségemet is".

A Tanácsköztársaság időszakában a már említett plakátját emelném ki, de
ismerjük a Proletár Hadsereg című lap hasábjain megjelent toborzó rajzát is.

Magáról a művészről is kell néhány szót ejtenünk. 1886. április 26-án szüle-
tett Szolnokon. Fényes Adolf biztatására rajzolni, festeni kezd. Münchenben
tanul, ahol a „Fliegende Blatter" hasábjain jelentek meg először karikatúrái,
s több külföldi és hazai lap rajzolója lett. Különösen ismert karikatúrája ?.
„Művészasztal", amely a Japán kávéházban Szinnyei asztaltársaságát mutatja.
Életművének feltárása megtisztelő kötelesség.

KAPOSVÁRI GYULA

Ok aligha segíthetnek

Rekvirálják a kaszinókat
A polgári demokrácia vadhajtása



A helyzet változatlan?

Vigyétek a földdel egyUtt!
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