
KRITIKA
Az északmagyarországi képzőművészek

kiállítása
Most először, s éppen felszabadulásunk huszadik évfordulója alkalmából, az 

épülő város készülő épületében kerül sor az északmagyarországi művészek együttes 
kiállítására. A  körülmények —  megannyi jelkép, amelyek nemcsak önfeledt örömre 
és ünneplésre késztetnek bennünket, hanem munkára és számvetésre köteleznek.

1934-ben, Derkovits Gyula halála alkalmából írta a neves haladó publicista 
Bálint György: nagy tömegei akkor lesznek ismét a piktúrának, ha ismét egy nagy 
eszme hordozója lesz. De azt is hozzátehetjük: a művészet csakis akkor lehet nagy 
eszmék hordozója, ha ezekért az eszmékért nagy tömegek küzdenek, s ha az form álja 
a  művészek tudatát, hogy kiknek és miért alkotnak. A  művészetet a marxizmus—  
leninizmus nem is tudja másként felfogni, mint a művész— mű— közönség szétvá- 
laszthatatlan egységét.

Művészet és közönség együtt változnak. Minden korszak minden művészetének 
m egvolt a sajátos befogadója, a mindenkori társadalmi struktúrának megfelelően 
szervezett közönség. A  Horthy-korszakban is más volt a közönsége a szent királyo
kat ábrázoló falképeknek, a menedéket kínáló tájképeknek, vagy a néptömegek 
történelmi küzdelmét bemutató grafikai sorozatoknak. S ha nálunk még csak kiala
kulóban van az ú jfajta együttműködés, a közönség ú jfa jta szerveződése, mégis, lé 
nyegében, alapjaiban más a mai helyzet, mint a két háború közötti művészeti éle
tünk volt. S ha tovább is él. és nemcsak művészekben, de a közönség legszélesebb 
rétegeiben is, a polgári kultúra egyik-másik konvenciója, ha mind a mai napig 
aligha beszélhetünk még arról, hogy kialakult volna —  akár a művészek, a közönség, 
vagy eszmei irányítás körében —  mértékadó közvélemény arról, hogy milyen 
korunk szocialista realista képzőművészete, annyit bizonnyal állíthatunk, hogy ez 
a mi mai művészetünk átlagában is elevenebb a réginél, nagyobb lélegzetvételre 
alkalmas, segíti abban az embert, hogy ésszerűen racionálisan tájékozódjék az 
 őt körülvevő világban.

Valljuk be, kötnek bennünket nemcsak ízlésbeli, hanem elméleti konvenciók 
is. Hányszor halljuk a kérdést: ki az a művész, vagy melyik az az alkotás, amely 
fenntartás nélkül mércénk lehetne az új, a szocialista realista minőség megitélé
sében. S nem gondolunk arra, hogy a Tanácsköztársaságnak, a harmincas évek 
elejének, a felszabadulást követő fordulat évének vagy napjainknak más és más 
a társadalmi valósága, másként alakult ki minden korszakban a művészi mondani
való, mások lesznek a korszakokra leginkább jellemző művek tartalmi-formai 
meghatározói, 1919-ben a győztes proletárhatalom megvédésének eszméje éltette 
a Tanácsköztársaság művész-agitátorait, s ez merőben más feladat volt, mint Der-
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kovitsé, aki az 1930-as nagy tüntetésre készített Dózsa-sorozatával a népelnyomó 
rendszer megdöntésére nevelt. A felszabadulás után az újfajta, még soha nem ismert 
nemzeti összefogás, a hatalmas lendületű ujjáépítés, a munka megváltozott fogal
mának éppen hogy megismert új jelentése megintcsak másfajta művészi tettre 
buzdított, mint napjaink homogénebb társadalmának egyre bonyolultabb, össze
tettebb embertipusa, a szocialista együttélés és a szocialista erkölcs ujonnan ki
bontakozó jellege.

Az alkotást mindig és mindenek előtt saját korának társadalmi valóságával 
mérhetjük. S  ha tartózkodóik vagyunk olyan művek előtt, amelyek a mi mai ob
jektív valóságunkkal szemben közömbösek, vagy attól esetleg éppen idegenek, azzal 
nem segítünk sokat művészeinknek, ha régebbi korszakok művészeti eredményeit 
kérjük tőlük számon: önmagunk munkáját is nap-nap után a ma megoldandó 
feladatokkal mérjük. A művész mindig közölni akart valamit korának emberével. 
S a kortárs — mélyebben vagy felszínesebben — mindig megértette a maga mű
vészetét. Meg nem értett művészsorsokkal is csak a kapitalizálódás óta találkozunk, 
s már a közelmúlt hanyatló burzsoá kultúrájának eredménye a művész, aki lemon
dott a közönségről s lemondott a közlésről is, akárcsak a közönség, amely a felszínes 
érzéki örömön, vagy pillanatnyi sokhatáson túl mást nem vár a művészettől. De 
bármennyire is kiszorulóban van nálunk a polgári piac, mint közvetítő a művész 
és a közönség között, bármennyire is természetessé válik a szocialista közösségnek 
sokirányú és egyre magasabb szintű érdeklődése, senki nem válhat automatikusan 

 műélvezővé, a művészet befogadójává. Persze, kettőn áll a vásár. A művészen is 
múlik, azon, hogy mondanivalója sok vagy kevés embert érint, hogy sokak vagy 

 kevesek számára akar-e valamit közölni. De a nézőn, megrendelőn, befogadón is 
múlik, azon, hogy mennyire kultúrált, mennyire fogékony, mennyi ismeretanyaga 
van ahhoz, hogy követni tudja az író, zeneszerző, képzőművész mondanivalóját, 
nyelvezetét. Lenin írta egyik levelében Klara Zetkinnek, hogy a kultúrálatlanság 

  megfér a hatalomért vívott harccal, azzal az időszakkal, amikor a munkásosztály 
kezébe ragadja a hatalmat és megszilárdítja azt, de a kultúrálatlanság semmiképpen 

 sem fér meg a hatalom megtartásával. Mai szocialista művészetünk, amely a 
szocialista realizmus régebbi korszakaival szemben, — a társadalmi változásoknak 
megfelelően, a művelődés általános változásait követve — sokrétűbb, bonyolultabb, 
tömörebb, nyilvánvalóan kevésbé megközelíthető annak a számára, akit a látványadta 
pillanatnyi benyomás érdekel és elégít ki, mint ahogy Józséf Attila is mélyebben

 gondolati, mint bármelyik századvégi lírikusunk és Bartók is másfajta koncentrálást 
kíván meg, mint muzsikus elődei.

Ahhoz, hogy művészetünk szocialista szellemben fejlődjék tovább, s kevesebb 
buktatóval mint a közelmúltban, nemcsak arra van szükség, hogy növekedjék a 
művészek szocialista társadalmi tudatossága és hivatásérzete, hanem arra is, 
hogy ez a hivatástudat a közönség szocialista szellemű igényei alapján találja meg 
a kibontakozás, kitárulkozás lehetőségeit. Olyan közönségre van szükség, amely 
a művészetben is ugyanolyan fogékony az újra, észszerűre, a társadalmunk érde
kében születő hasznosra, mint ahogyan munkánk, mindennapi életünk minden
 mozzanatában törekszünk a korszerűségre. S ott, ahol hárommillió koldus országából 
virágzó ipari országot, szocialista emberek otthonait építjük, ahol új tartalommal 
telítődnek fogalmaink a szépről és az igazról, ott a művészi szépet nem köthetjük

  letűnt korok mércéihez.
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Évtizednyi idővel ezelőtt még sokan elitélték a nagy magyar szocialista realista 
festőt, Derkovits Gyulát. A polgári szemléletűek azért, mert a munkásosztály élete 
érdekelte, harcosan és szenvedélyesen, s ezt nem tekintették művészethez méltó, 
szép témának. A dogmatikusok meg azért, mert nem volt csak-optimista, s mert 
másként szólt a munkásmozgalom 1930. körüli véres összeütközéseiről, mint ahogyan 
nagy festő elődei a múlt századi paraszti kiszolgáltatottságot megjelenítették. De 
ezek már a múlt vitái, s elméleteinkben is egyre kevesebb az eféle ellentmondás. 
Művészetünk fő tájékozódási mércéje, hogy mi mennyire igaz társadalmilag, s 
ha ez — a művészet nyelvén — nem is könnyen szavakba foglalható, a művész- 
műközönség növekvő egységében mégiscsak kialakulóban van valamilyen, egyre 
inkább közös elképzelés arról, hogy mi a szép, és melyik az a művészi korszerűség, 
amely a világméretű történelmi változások távlatában bizonyul korszerűnek.

A művész is, mint bárki közülünk, új nép, másfajta raj, és — továbbra is 
József Attilánál időzve — ha még csörömpöl is ajkán a szó, ugyanúgy a tudatos 
jövőbe lát, mind mindazok akik tervezve, dolgozva ezt az országot a mának és a 
holnapnak építik.

Visszaemlékezéseink, amelyekkel két évtized megtett útját a művészetben vagy 
bármely más területen, vagy saját egyéni életünkben végigmérjük, nemcsak azzal 
nemesítenek, hogy az emberi munka és akarat, az emberség és önismeret erejét 
bizonyítják, hogy marxista tudományunk igazságát hirdetik, hanem elsősorban 
azzal, hogy köteleznek bennünket az eddigi út folytatására. Felszabadulási ünne
pünkben éppen az a legnagyszerűbb, hogy tovább építhetjük azt, amit eddig építet
tünk, hogy tovább élhetünk a nagyszerű korszakban, amelynek két évtizedére vissza
tekinthetünk. S ha József Attila közel harminc éve így kiálthatott fel Ars poeticá
jában: „Nincs alku — én hadd legyek boldog!” — mai szocialista művészeink 
többesszámban, s az egész nép, a szerveződő, új szocialista közönség nevében és 
érdekében hirdessék a meg nem alkuvást.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyitom meg az északmagyarországi képző
művészek első, felszabadulási kiállítását.

Aradi Nóra
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