
Progresszív művészet
a két világháború között
Jubileumi kiállítás a Szolnoki Galériában

A Szolnoki Galé-
riajelen kiállítása a
Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja
megalakulásának
70. évfordulója tisz-
teletére került meg-
rendezésre. Az itt
látható képzőművé-
szeti anyag jobbára
azoknak a művé-
szeknek a kezéből
született, akik ma-
guk is tagjai voltak
az illegális pártnak,
a párttal együttmű-
ködő szakszerveze-
teknek, az erősödő
munkásmozgalom -
nak. Ezek a művé-
szek, akik közül töb-
ben életüket is ál-
dozták baloldali el-
veikért, művé-
szetüket is ennek a
harcnak szentelték.
Főként azért is lát-
hatunk itt most több
grafikai alkotást,
mivel a politikumra
való gyors reakció, a
figuratív tartalmi megjelenítés lehetőségei, a sokszorosíthatóság ennek a mű-
fajnak a sajátja. A festmény, az olajkép mindenképpen több érlelődési, felké-
szülési időt követel, mint a tus, vagy ceruzarajz. A rézkarc, linóleum vagy cink-
metszet adottságai pedig a levonatok révén elősegítik azt, hogy minél több em-
berhez jussanak el az agitatív szándékú lapok.

Ha megnézzük Derkovits Dózsa sorozatát, Dési Huber IV. Rend lapjait vagy
Berda Ernő No pasaran metszeteit, érthetővé válik a grafikai technika elsőd-
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legessége ebben a
drámai időszakban a
festészettel szem-
ben. Mennyivel lází-
tóbb, buzdítóbb a ka-
szás paraszt, vagy a
tüzes trónon ülő "bü-
dös paraszt" Dózsa,
a karóba húzottak
sűrű sora, a No pasa-
ran halálraítéltje,
mint a Kikötői mun-
kások, vagy a csend-
életek, tájképek
mégoly tökéletes fes-
tői kvalitás mellett
is.

Vagy a Berda so-
rozat további, exp-
resszív lapjainak
csizmás-szuronyos
csendőre, a tömeg-
sírba tiportak csont-
halmaza, az erőszak
iszonyata, sokkos
döbbenete sokkal
mélyebben megráz,
aktív cselekvésre
késztet, mint a festő-
ileg - még mondhatnánk tartalmi szempontból is szempontból is lenyűgöző Vaj-
da Lajos: Madár-növény ezüst alapon, vagy például Martyn Ferenc konstruk-
tív; Fasizmus kompozíciója.

De hozhatnánk példát korábbi időszakból is, jelesen a két bemutatott Med-
nyánszky festményt. Mindkettő úgyszólván kontemplatív, bár drámai témájú
tudósítás az I. világháborúról; akár a Fekvő katonát, akár a Sorbanállókat
szemléljük. Mennyivel felkavaróbb a II. világháború időszakában készült Ámos
tusrajzok sora, a martyni grfikák fasizmust megjelenítő szörnyetegei.

Mostani szemmel nézve ezeknek az alkotásoknak a politikuma nyilvánva-
ló. Hiszen az eltelt idő távlatából mindazok a történelmi-politikai események,
amelyekre ezek az alkotások utalnak megvilágosodtak. De kortársként reagál-
ni és mások számára is megfogalmazni elkötelezettségüket csak a legnagyobb
művészek tudták. Nem véletlen, hogy ezek az itt kiállított, összeválogatott mű-
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vek mind a mai na-
pig képzőművésze-
tünk élvonalába tar-
toznak. Sőt mércéül,
alapul szolgáltak az
évtizedekkel később
ugyanerről a korról
készült alkotások-
hoz. Mégegyszer
szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy az itt
látható művek au-
tentikus, kortársi
kinyilatkoztatások a
két világháború drá-
mai időszakáról. Ép-
pen ezt igazolja a
sokszor szimboli-
kus, aktualizált té-
maválasztás is, pél-
dául Háy Károly tö-
rök időket idéző linó-
leum sorozatát, vagy
Uitz Béla angliai
történelemből ho-
zott Luddita soroza-
tának darabjait.

A szobrokról szól-
va hasonlóképp fo-
galmazhatunk, mint
a festményekkel
kapcsolatosan. Sokszorosításra, mozgalmi célra készült például Bokros Birman
Dezső: Egység plakettje, amelyet a szlovákiai Sarló mozgalom megbízásából
készített. Mégis hol van ennek a kis plakettnek a mozgósító hatása az itt be-
mutatott hatalmas, s jegyezzük meg eredeti plakátok pezsdítő hatásához ké-
pest. A kisplasztikák az olajképekhez hasonlóan inkább témaválasztásukkal
kötődnek ehhez az időszakhoz, a progresszív tendenciákhoz. Kisméretű alko-
tások, korukban lehetetlen lett volna nagyobb méretű kivitelezésük. Ám meg
kell jegyeznünk, hogy ezek adták felszabadulásunk utáni köztéri szob-
rászatunk egész témavilágát, emlékműszobrászatunk alapját.

A Szolnoki Galéria kiállításának tendenciózus válogatása elsősorban a
Kommunisták Magyarországi Pártjának évfordulója kapcsán azokat a művé-
szeket vette figyelembe, akik illegális párttagok voltak. Emellett a Szocialista
Képzőművészek Csoportjának tagjai, illetve baloldali szervezetekhez kötődő
művészek alkotásai kerültek a kiállítás anyagába. Szándékkal maradt ki válo-
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gátasunkból a korai
avantgarda, Kassák
köre, valamint az
1948-ig hivatalosan
is működő Római Is-
kola absztrakt-
szürrealista cso-
portja. A baloldali
művészek között
ugyanis feloldatlan
esztétikai vita folyt
arról, milyen is le-
gyen az áhított új
társadalom új mű-
vészetének forma-
nyelve. Ehelyt is
csak a legpregnán-
sabb példát, Dési
Huber István meg-
fogalmazását idéz-
hetjük ezzel kapcso-
latosan.

"...Ha szükség-
szerű és tisztító ere-
jű is ez a cselek-
mény nélküli festé-
szet, mert a tiszta
formához és a szí-
nek pszichofizikai
természetének
megismeréséhez ve-
zetett, ma már túlhaladott és számunkra elégtelen. Bennünket ismét az ember
érdekel, de nem a felmagasztalt, sem a természeti, hanem a társadalmi ember;
a munkás, a paraszt, a polgár, úgy, amint él és cselekszik; ez a saját zsírjába
fulladóan, amazok társadalmi elnyomorodásuk ellen mind konzekvensebben
harcolóan, egyszóval: osztálylényükben."

0 maga szinte egész művészetét annak szentelte, hogy megtalálja az új rend,
a munkásosztály rendje képzőművészetének megfelelő, adekvát kifejezési for-
mát. Mégis követendő példaként az utolérhetetlent, Derkovitsot említi:
"...Nincs itt semmi deklamáció, tendencia, csak emberi igazság, festői élmény
és színekben kifejezett élet. És mégis forraló! És mégis mily messzire mu-
tat Csak ez lesz tartós és igaz, és csak az fejezi ki igazán a magyar mun-
kásság szellemi törekvéseit, ami idekapcsolódik. Derkovits Gyula szellemét
idézem. Az ő életművét. Álljon ő mint ösztönző példa a dolgozók művészei el-
őtt."

Pór Bertalan: Világ proletárjai;egyesüljetek 1919
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A kiállítás-
ra vonatkozó
korszak két
határára Med-
nyánszky
László I. Világ-
háborút jelző
olajképe, vala-
mint a fasiz-
mus áldozata-
ként elpusztult
Ámos Imre
tusrajzsorozata
utal. A forra-
dalmat illetve
a Tanácsköz-
társaságot
mindannyiunk
által jól ismert,
ám itt eredeti-
ben látható
plakátok kép-
viselik. Az idő-
szak legerő-
sebb műfajá-
ból, a sokszoro-
sított grafikai
sorozatokból
úgyszólván a
legjelentőseb -
bek bemuta-
tásra kerültek.
Derkovits, Dé-
si Huber, Su-
gár Andor, Cserepes István Szolnokon eddig még ismeretlen festményei kerül-
tek falakra ugyanígy Goldman György, Mészáros László, Bokros Birman De-
zső legfontosabb vonatkozó szobrai. A Szolnoki Galéria igazi emlékkiállítást
rendezett, hiszen nemcsak az illegális kommunista párt tevékenységének adó-
zik ez a tárlat, hanem a kapcsolódó művészek munkásságának is. Akiknek élet-
rajza bizonyítja; legtöbbjük koncentrációs táborokban, lövészárkokban, vala-
milyen népbetegségben, nyomorban vesztették életüket. Az ő sorsukra, harcuk-
ra, művészetükre is emlékezik ez a kiállítás, amelynek létrejötte kilenc múze-
um értő összefogásában fogant, az anyagukat készséggel kölcsönző vidéki és
országos múzeumok segítségével lett teljessé a kiállítás.

Egri Mária

Dózsa a tüzes trónon


