
MŰVÉSZET
A népről és a népért
Meggyőződésem, hogy a festészet értékeinek közönség elé bocsátásában nem
nagy szerepe lehet a szónak, de ennek ellenére is örömmel vállalkoztam arra,
hogy Németh József kiállítását az önök figyelmébe ajánljam. Ennek két oka
van. Az egyik, hogy becsülöm, — s kortárs festészetünk egészében sokra érté-
kelem Németh József festészetét. A másik, hogy jelképi jelentőségűnek tartom
ezt a tárlatot, mert az immár hagyományt magának tudó országos művészet-
közvetítő mozgalom, a Képzőművészeti Világhét megyei rendezvénysorozatának
keretében e bemutató a művészet és közönség társadalmi léptékben mérhető
kapcsolatát szimbolizálja. Az az alkotói cél és eszközhasználati rend, amely
Németh József művészetében föllelhető, előzményeit s jelenlegi vállalását te-
kintve hitelessé teszik a jelképet, és közösségi vonzatúvá a művet.

Az alkotói eredmények, amint már említettem, előzményeiben s kortársi
kötődésükben méretnek meg. Fontos az előzmény is, hiszen a kultúra folytonos-
sága egy nép és egy művészeti ág sorsközösségéről tudósít. Különösen igaz ez
a képzőművészetben, ahol az értékek megszületése és birtoklása valaha kivált-
ságokhoz kötött volt, csak mecénási kegy nyomán születhettek a művek. De
az igazi alkotások akkor is a népről és a népért szóltak, mint ahogy a Németh
József festészetéhez fundamentumot adó alföldi festészeti hagyományok etikai
és esztétikai öröksége is mutatja. Az alföldi iskola és Vásárhely sokat dicsért
és vitatott múltja és jelene sokmindenben lehet véleményt sarkosító, de egy
tekintetben tartalma nem vitatható: s ez a közvetlen környezet emberi világával
való azonosuló képesség, s az ebből fakadó ember- és természetszeretet, az etikai
és esztétikai tartásban a következetes realizmus. Németh József tanulmányainak
befejezése óta ide kötődik művészetében és személyes sorsában egyaránt. Mű-
vészpályára a „fényes szelek" legendás korszaka lendítette. Az a korszak, amely
nagyon sok fiatal számára tette lehetővé, hogy a szerszámot felcserélje ecsetre,
tollra. Sokan ma már művészeti életünk kiemelkedő tehetségű, tekintélyű alko-
tói, s Németh József közéjük tartozik, ő maga Kaposvár mellett, egy kislélek-
számú faluban született. Családjának minden tagja sorsaként ismerte a paraszti
élet mssterségét-gondját. Többet akarása, ismeretvágya Kaposvárra vitte szo-
bafestő-tanulónak, majd a felszabadulás nyitott utat művészi tehetségének.
Ö is ahhoz a generációhoz tartozik, amelynek legjobbjait a felszabadulás utáni
évek tehetségkutató lendülete fedezett fel, akiknek művészeti életünkbe való
áramlására csak 1945 után teremtődött meg a lehetőség.

Németh József is faluról induló pályatársaihoz hasonlóan, képeinek magá-
tólértetődő motívumaként használja a paraszti munka elemeit. Gyermekkorától
kezdve csinálta, ismerte, ujjaiban érzi még ma is. Természetes életközege a vi-
dék, a munkábavénült, ritkabeszédű bölcs öregek, a föld, a természet közelsége.
Képein nemcsak a paraszti tevékenység látványa, cselekménye jelenik meg,
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hanem az a kapcsolat, állandó viszony, ami az embert a munkához, társaihoz,
a természethez fűzi. Ezeknek az általánosan érvényes tartalmaknak a képi át-
írásához autentikusan nyúl, ahhoz a motívumkincshez, amiben otthonos, s olyan
szimbólumokkal dolgozik Németh József, amelyek mindenütt egyetemlegesen
felfoghatók, az emberi társadalmakban asszociatív vonatkozásaik miatt hatéko-
nyak. Így művészete egyenes ágon kapcsolódik a magyar képzőművészetnek
ahhoz a vonulatához, amely az esztétikai jegyek mellett a mű asszociatív tar-
talmi súlyát is fontosnak tartja. Természetesen ebben nem a stiláris. formailag
utánzó magatartás, hanem a hit, a tiszta humanizmus értékőrző és értékteremtő
képességének erejét hívő ars poétika a meghatározó. Művei előtt állva elfelejt-
hetjük hétköznapi gondjainkat, szubjektív harcainkat, és általánosabb, mélyebb
emberi problémák részeseivé lehetünk. Egyéni létünk napi gondjainál fonto-
sabbá válik az emberiesség, ez a legtöbb, amit valamely művészeti alkotás a tár-
sadalom számára nyújthat.

Németh József művészete a látvány szépségének megraga'dó volta mellett
arra is például szolgálhat, hogy valóságos értékek vonzásában értsük meg: ha-
zánkban a műalkotás nem jelenthet kizárólag csak szakmai problémafelvetést.
Nem lehet öncélú formai kísérlet, vagy akár a szubjektum csupán egyedi állás-
foglalása az élet, a világ jelenségeiről. Mindnyájunkról és mindnyájunknak kell
szólnia. Ez a követelmény nem zárja ki az alkotói szabadság meglétét. Sőt:
a nép szolgálatában végzett művészi munka éppen a kapcsolódás tág lehetőségé-
ben bontakozhat ki. Világnézet és tehetség dolga, hogy egy-egy alkotó mennyire
képes a kor kérdéseire választ adni. Az emberiség, a művészi progresszivitás
egysége lehet az alapja az igazán a kort megörökíteni s kortársként formálni
tudó művészetnek. Az olyan művészetnek, mint Németh József festészete. Az
ő művészete éltető forrásból táplálkozik, s vállalja a progresszív tradíciók to-
vábbvitelét, mai gazdagítását. Ö pedig művészként népünk, nemzetünk őszinte
szolgálatát.
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