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SZOVJET GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 
' A z alábbiakban közöljük <lr. Nugy Zoltán műtörténész cikkét, mely 
igen érdekes szempontokat vet fel a Szovjet Grafikai Kiállítással kap-
csolatban. Nem értiink azonban mindenben egyet dr. Nagy Zoltán egyes 
megállapításaival. A cikket azért tárjuk olvasóink elé, mert kiválóan al-
kalmas arra, hogy széleskörű vitát indítson meg. 

O zeged dolgozói nagy lelkesedés-
sel, szinte óráról-órára foko-

zódó érdeklődéssel látogatják és ta-
nulmányozzák, egyenként és kisebb-
nagyobb csoportokban a Magyar 
Szovjet Társaság Horváth Mihály-
iutcai székházában április 16-án 
megnyílt Szovjet Grafikai Kiállítás 
rendkívül érdekes, egyaránt szép és 
nevelő hatású, igen becses művészi 
értékű anyagát. 

A Szovjetúnió Kommunista (bol-
sevik) Pártja irányt mulatott és 
segítséget nyújtott a szovjet művé-
szeknek ahhoz, hogy megtalálják s 
kivezető úlat abból a dekadens for-
malizmusból, amely a mult század 
végén és századunk elején nemcsak 
Európában, de világszerte elhara-
pódzott. Ennek következtében a 
szovjet művészet, a szobrászat, fes-
tészet és grafika egyaránt meg is 
találta ezt az útat, a szocialista rea-
lizmus útját, amelyen rövid idő 
alatt magasfokú fejlődést ért cl, s 
a tömegek számára páratlan művé-
szi kultúrát teremtett. Ez a fellen-
dülés természetszerűleg következett 
be a grafika területén is, hiszen ép-
pen a grafika az, amely rendszerint 
nagyobb példányszámban való eiő-
áIIiIhatása következtében éppen a 
legalkalmasabb arra, hogy megszó-
laltassa és képszerűén is kifejezze, 
mintegy illusztrálja az élenjáró, ha-
ladó eszméket. 'A' szovjet szocialista 
realizmus leglényegesebb vonása 
éppen abban rejlik, hogy nem a 
formai megjelenést, hanem a szo-
cialista társadalmi-politikai tarta-
lom közérthető kifejezését tartja 
legfőbb feladatának. El itt mind-
járt megállapíthatjuk azt is, hogy a 
szocialista realizmus nem azonos a 
naturalizmussal, a kispolgári társa-
dalom tipikus formanyelvével. A 
szovjet szocialista realizmus művé-
szele megtartja a valóság formáit, 
de csak a lényeges elemek vissza-
adására törekszik. A valóságnak 
azokat az egyedien fontos és álta-
lánosan jellemző elemeit használja 
fel, amelyek feltétlenül szükségesek 
a szocialista társadalom emberei 
szellemi arculatának ábrázolásához. 
Ennek a grafikai kiállításnak az 
anyaga is jól szemlélteti azt, hogy 
a művészet nemcsak a gyönyör-
ködtetés, hanem ugyanilyen mér-
tékig a nevelés eszköze is. A szov-
jet grafika éppen ezért elsőrendűen 
fontos eszköze a hazafias érzésre, 

a társadalmi kötelességre és a ma-
gasfokú elvhűségre való nevelésnek. 
KA eggyőződhetünk ezen a kiállí-
, v l táson a szovjet művészet tar-

talmi és formai sokféleségéről és 
gazdagságáról. A bemutatott anyag 
a szovjet szocialista társadalom ki-
alakulására és fejlődésére, annak 
vezetőire, harcosaira és hőseire 
egyaránt kitűnő fényt vet. Kiemel-
kednek a kiállításon azok a müvek, 
amelyek a szovjet nép és az egész 
haladó emberiség nagy vezéreit, Le-
nint és Sztálint, valamint a szovjet 
szollemi élet kimagasló képviselőit, 
mint például Gorkijt ábrázolják. De 
megtaláljuk, ebben az anyagban a 
nagy Honvédő Háború számos fon-
tos hősi mozzanatának, a városi 
gyári, és a falusi, mezei munka hő-
siességének, a szép orosz városok-
nak és tájaknak az ábrázolásait ép-
penúgy, mint a szovjet irodalom 
nagy alkotásainak illusztrációi mel-
lett a kapitalista társadalmak gú-
nyos karikatúrákban megnyilvánuló 
kritikáját is. 

Vasziljev Lenin-portréja és Kar-
pov Sztálin-képmása a valóság hű 
ábrázoló eszközeivel mutatják be a 
haladó emberiség két nagy vezérét. 
Együtt látjuk a nagy forradalom 
szervezőiként Vasziljev „Lenin és 
Sztálin a pracsidiutnban" c. ceruza-
rajzán. A messze jövőbe tekintő, de-
rűs Lenin-arcot mutatja be Andre-
jev-nek 1920-ban készült Lenin-
portréja. 'A' Lenint ábrázoló művek 
sorozatából kiemelkedik még Kib-
rik „Van ilyen párt" című szénraj-
za, amely hatalmas lendületet és 
energiát sugároz, valamint Lenint 
Raziiov-ban ábrázoló szénrajza. Ez 
utóbbi témát mások is feldolgozták, 
mint például Zsukov. Ezekből a 
mindennapi életmozzanatokból kira-
gadott jelenetekből láthatjuk, hogy 
a szovjet művészek ily módon is 
igyekszenek nagy vezéreiket köze-
lebb vinni a dolgozók szívéhez. Sztá-
lin generalisszimusz mint a legfőbb 
szovjet főparancsnokot, a nagysze-
rű győzelmek szervezőjét ábrázol-
ják Finogenov „Sztálin a Nagy Hon-
védő Háború napjaiban" c. sorozat 
szénrajzai. Méltón csatlakoznak eh-
hez Bikovnak az „Usakov admirá-
lis" és az „Orosz hadihajók" c. so-
rozatokból bemutatott színes linó-
metszetek, valamint Smarinov „Nem 
felejtünk, nem bocsátunk meg" kép-
sorozata, amely megdöbbentő módon 

A haladó tudomány szoros kapcsolatban 
áll a gyakorlattal 

A szegcdi „Biológus Kör u megtartotta első 
szakosztályi ütését 

Emögtött az egyszerű hlr mö-
gött hatalmas jelentőségű té-
nyek húzódnak meg: A tudo-
mány és gyakorlat emberei meg-
tették egymás felé az első lépé-
seket, hogy együtt haladjanak, 
egyesült erővel a szocializmus 
építésében. 

Este 6 óra körül kezdett bené-
pesülni az egyetem Ady-téri ter-
mészettudományi előadóterme. 
Egymásután érkeznek a profe3z-
szorok, egyetemi hallgatók, kuta-
tóintézetek vezetői, termelőszövet-
kezeti csoportok, a Lemezgyár 
vezetői és munkásai. 

Greguss Pál, az Egyetemi Nö-
vénytani Intézet orofesszóra tart-
j a előzetes jelentését a hámoz-
tató bükkfarönkök repedezésének 
okairól. Gregus3 professzor a gő-
zölés, illetve a rönköknek gőzö-
lés után, a fűrészeién közben be-
következett repedezések főoko-
zójának a fában levő keményí-
tőt tartja. Szinte lehetetlennek 
tűnik, hogy a mindnyá junk előtt 
jól ismert keményítőnek egyetlen 
gramja nedves állapotban hevít-
ve 2500 atmoszféra körüli nyo-
más kifejtésére képes. De Gre-
guss profe-szc. a hallgatóság 
olőtt bizonyítja be, hogy a fá-
ban keményítő van. ugyancsak 
kísérlettel igaza'"0 a keményítő 
feszítőerejét s a bemutatott fény-
képek mindennél ékesebben bi-
zonyítják, hogv a fa repedésénél 
fellépő erő hatalmas vaskaposo-
kat képes elgörbíteni, helyükből 
kiugrasztani. A jól sikerült elő-
adáshoz elsősorban maguk a le-
mezgyári dolgozók szólnak hoz-
z á Megbeszélik tapasztalataikat 
az előadóval s különböző indít-
ványokat tesznek a ba j orvoslá-

sára, mely hatalmas károkat 
okoz nemzetgazdaságunkban, 

A hozzászól át ok ut.án dr. Áb-
rahám Ambrus, az Állattani In-
tézet professzora, a Tudományos 

Akadémia tagja , ismerteti Fila-
tov, nagv szovjet sebész és bioló-
gus eredményeit. Filatov sebészi 
műtéttel több min t ezer ember-
nek adta vissza a látását. A kor 
és bizonyos külső körülmények 
következtében a szem legkülső 
rétege, az úgynevezett szaruhár-
tya, elhomályosodik és ez vak-
ságot okoz. Filatov hul lák sze-
méből kivett megfelelő darabkát 
ültetett á t a beteg szemrész he-
lyére é3 a vakságra ítélt ember 
visszanyerte látását. R á j ö t t ar-
ra. hogy a hul lák szeméből való 
rész hatásosabb, mint a friss 
szaruhártya. Fi latov szocialista 
tudós nem szűk látókörű specia-
lista. Bátran belevágott tehát — 
sebész létére — ennek a kér-
désnek a biológiai derítésébe, g 
ezzel felfedezte a biogén timulá-
torokat. Ezek az anyagok terme-
lödnek a szervezet elhaló sejtt-
jeiben s mintegy harcolnak a 
szervezet életéért. 

Filatov kimutatta ezeket a nö-
vényekben — sőt mivel a szer-
vezet halá la u t án is hosszabb 
ideig megmaradnak — , sok el-
hal t élőlényt tartalmazó odesszai 
iszapban is, Ezzel egy ú jabb fe-
jezetet nyitott az orvostudo-
mányban, hiszen az utóbbiakból 
készült kivonatokkal igen j ó 
eredményeket ért el, például fe-
kélyes esetben. 

Á két előadásban bebizonyoso-
dott, hogy a tudomány és a gya-
korlat között nincs áthidalhatat-
lan szakadék és a haladó tudo-
mány szükségszerűen a legszoro-
sabb kapcsolatban áll a gyakor-
lattal. Már nemcsak keresik egy-
más felé az utat , hanem a szov-
jet példa nyomán, egymásra is 
találnak. Másik tanulság a hoz-
zászólásokból vonható le, a szo-
cialista tudománv nem leszáll a 
néphez, hanem felemeli azt ma-
gához. Maácz János 

szemlélteti a német fasiszta hadak 
pusztításait. A háborús hősiesség 
eme kiváló illusztrációi mellett 
ugyancsak odaadó figyelmet érde 
mclnek azok a lapok, amelyek a 
munka hősiességét, derűjét és vi-
dámságát ábrázolják. Esősorban 
Komarn: „Sztálingrádi traktorgyá-
ra", továbbá Konsztantinov „Kol-
hozmunka és kolhozélet" sorozata 
érdemel nagyobb figyelmet. Ez utób-
binak talán legszebb darabja az 
„Ének" című lap, amely a munka 
után boldogan, vidáman éneklő, ki-
ránduló fiatalságot mutatja meg. 

A szovjet grafikusok gyakran 
* * foglalkoznak a szocialista re-

alizmus nagy szovjet képviselőivel, 
miként elsősorban Maxiin Gorkij 
alakjával. Különösen erőteljes, szug-
gesztív hatású, a nagy szovjet tró 
markáns egyéniségét jól kifejező 
alkotás Szokolov plasztikusan vona-
las jellegű színes linóleum-metszete. 
Ennek az idősebb, a harcokban 
megkeményedett arcú Gorkijnak va-
lamivel lágyabb és kissé érzelme-
sebb megjelenését látjuk Paramo-
nov „Az ifjú Gorkij"-t ábrázoló 
rézkarcán, mig Jar-Kravcsenko Gor-
kij-portréja könnyed, elegáns vonal-
vezetésével kapja meg a szemlélőt. 
A Gorkijjal kapcsolatos művek kö-
zül meg kell említenünk még azt a 
Jefánov által készített szinte drá-
mai feszültségű grafit-kompozíciót, 
amely Sztálint, Molotovot és Voro-
silovot Gorkij betegágyánál ábrázol-
ja, s amely egy hasonló cimü kép-
hez készült vázlat. Több kiváló 
portréval szerepel a kiállításon a 
már említett Jar-Kravcsenko, s ta-
lán a legjobb valamennyi között az 
a lap, amely Dzsambul-Dzsabajev 
kazah költőt ' ábrázolja rendkívüli 
jellemző erővel. Lágyabb és könv-
nyedebb eszközökkel dolgozik Sza-
lomen Nerisz litván költőnő portré-
ján. 'Az arcképek szépszámú soroza-
tából leginkább még Laktionov 
Knipper-Csehova jóságos, derűs 
egyéniségét kifejező portréját, va-
lamint Verejszkijnek a Kukrinikszi-
eket és Geraszimovot ábrázoló lito-
gráfiáit kell kiemelnünk. És itt 
mindjárt megemlékezhetünk arról a 
páratlanul lendületes sorozatról, 
amelyen Geraszimov bemutatja Gor-
kij „Az Artamonovok", valamint 
Gogolj „Tarasz Bulyba" c. művei-
nek egyes fejezeteit. Ebhez hason-
lóan a heroikus életfelfogásnak ad 
kifejezést Sot Rustaveli „Vitéz tig-
risbőrben" c. költeményét illusztrá-
ló sorozatában Toidze is. A szov-
jet grafikának egyébként igen fej-
lett területe a könyvillusztráció. 
Ezek gazdag anyagából Dehtyerev 
pompás rajzai mellett elsősorban a 
Kukriniksziek (Krilov, Szokolov és 
Iíuprianov) munkásságára kell fel-
figyelnünk. Ez a három kiváló te-
hetségű fiatal szovjet grafikus rend-
szerint kollektívában dolgozik, s az 
itt bemutatott közös műveik »zt 
mutatják, hogy kifejező eszközeik, 
stílusuk teljesen egymáshoz ido-
mult és ennek következtében ritka 
hajlékonysággal tudnak alkalmaz-
kodni az illusztrált művek tartal-
mához és szelleméhez. A legjobban 
megragadják a szemlélőt azok a la-
pok, amelyek Gorkij „Foma Ger-
gyejev" c. elbeszélését illusztrálják. 

'Á szovjet művészek sokat foglal-
koznak a kapitalista társadalmak 
kritikájával is, aminek megnyilvá-
nulási formája elsősorban a karika-
túra. A karikatúra terén kiváló te-
hetséget árul el a fiatal Prorokov, 
akinek számos megdöbbentő lapját 
láthatjuk az „íme, Amerika" című 
könyvillusztráció sorozatból. Külön fejezetet alkotnak a szov-

jet grafikában azok a művek, 
amelyek a szovjet városokat és tá-
jakat ábrázolják. Talán elsősorban 
arról a rendkívül hatásos, szfnes li-
nómetszetről kell megemlékeznünk, 
amelyet Matorin a Kreml torony-
órájáról készített, s amely mint a 
Szovjet Grafikai Kiállítás plakátja 
hetek óta díszíti Budapest és újab-
ban Szeged utcáit is. Megkapóan fi-
nomak és szemléletesek Pavlovnak 
a „Régi Moszkva"-ról készült ugyan-
csak színes linogravurái, valamint 
Szeberdjajev „Üdvözlet 1945" c. lap-
ja is. A szabad természetet szem-
léltető tájképek is szép számban 
helyet kaptak a kiállításon. Valóság-
gal magával ragadja a szemlélőt a 
Pavlovtól származó „Nyárfák" cí-
mű színes linómetszet, amely a ki-
állítás legkedvesebb darabjai közé 
tartozik. Akiállítás igen sok tanulsággal 

szolgál mind a dolgozók, mind 
pedig a művészek számára, s amel-
lett igaz örömet nyújt mindazok-
nak, akik napi fáradságaik közben 
egy-két órára elmennek erre a ki 
állításra, hogy itt tiszta felüdülést 
találjanak. Az anyag áttekintését 
megkönnyítik azok a feliratos pa-
pirtáblák, amelyek az egyes művé-
szek életrajzi adatait és fontosabb 
műveik rövid jellemzését tartalmaz-
zák. Ez a kiállítás tanulságot nyújt 
arra nézve is, mi a módja annak, 
hogy a mi művészeink is megtalál-
ják a dolgozók szívéhez vezető uta-
kat. 

Dr. Nagy Zoltán 
műtörténész. 

1ZELJ E G YZE TE K 

A PAPA magánkihallgatáson fogadta Don Pablo Martino Alfonzo 

tábornokot, Franco tábornok hadsegédét. A „Szentatya", úgy látszik, 

kitűnően érezte magát a soknevű gvilkos társaságában. De az is lehet, 

hogy az amerikai arany elhomályosította a Don Pablo stb. kezein szá-

radó vér látványát, 

A DÉLAMERIKA1 BOLÍVIA fasiszta kormányától most Ausztrá-

lia jobboldali vezetői irigyelték meg a szabadság elleni merényletek 

„hőstettének" kétes dicsőségét. A boliviai fasiszták törvényen kívül he-

lyezték a Kommunista Pártot, most Menzies ausztráliai miniszterelnök 

és kormánya készül követni a példát. Versenyeznek a láncos kutyák a 

sovány Marshall-koncért. 

Egységesítették 
a vidéki társadalombiztosítás 

szakorvosi ellátását 
népjóléti minisztérium úgy intézke-
dett, hogy a jövőben az igényjogo-
sultak, tekintet nélkül tagságukra, 
a legközelebbi OT1 rendelőintézetet 
vehetik igénybe. 

A minisztérium emellett javította 
a szakorvosi ellátárt is, mégpedig 
a MAV BBI kezelésében Szegeden, 
Miskolcon és Szombathelyen fiók-
rendelőintézetet létesített és hat 
kórház ambuláns rendeléséi kap-
csolta be a szakorvosi ellátás kere-
tébe. 

Az ország különböző részein mű-
ködő társadalombiztosító intézetek 
eddig csak saját igényjogosultjaik 
szakorvosi ellátását biztosították. 
Különösen szembetűnő volt ez a 
visszásság a MÁV BBI és a posta 
BBI-nél, amelyeknek csak Buda-
pesten, illetve Pécsett vannak ren-
delőintézetei és így az igényjogo-
sultaknak Budapestre, vagy Pécsre 
kellett utazniok, ha megfelelő szak-
orvosi ellátásban akartak részesülni. 

E visszásságok megszüntetésére a 

Ma zárul Be a lüzeláauyag hitelakció 
Néhány nappal ezelőit a TÜ-

ZÉP NV értekezdetet tartott a 
szakszervezeti székházban üzemi, 
vállalati, kerületi iüzelőanyagmcg-
bízottakkal. Az értekezleten a TÜ-
ZÉP közponi budapesti k ikül , 
dötte ismertette. hogy a dolgozók 
kívánságára az országos tervhiva-
tal megho«szabbítottia a tüzelő-
anyaighitclakció határidejét és áp-
rilis 15-e helyett máig, április 25. 
ig lehet, tüzelőanyagot Íratni. 

A TÜZÉP Központja, valamint 

a TÜZÉP csongrádmegyei kire1*-
deltsége minden lehetőt megtesz 
annak érdekében hogy a dolgozók 
a hitelakció keretében jóminőségü 
tüzelőanyagot kapjanak és ugyan-
akkor felkéri a dolgozókat, 
hogy a mai napon az üzemek-
ben a vállalatoknál és a közüle, 
teknői a tüzelőmegbíza/taknál a 
mai nappal bezárólag feltétlen 
jelentsék be téli tüzelőamyagszük-
ségletüket, hogy részesülhessenek 
ebben a 9 hónapos hitelakcióban. 

A NEPI DEMOKRÁCIÁK ORSZAGAIBOL 
Újságolvasás az albán 
Munkapárt alapszervezeteiben 

Az A lbán Munkapárt alap-
szervezeteinek munká jában ko-
moly segítséget nyú j t a napi saj-
tó olvasása. Ennek a szempont-
nak a felismerése nagymértékben 
javít ja az alapszervek munká j á t 
Az újságolvasásnak azonban 
tervszerűnek kell lennie. A párt-
szervezetek úgy irányították a 
dolgot, hogy a párttagok napon-
ta egy órát együttes olvasással 
töltenek. Különösen azokat a 
cikkeket ha l lgat ják nagy figye-
lemmel, amelyek a Párt . a poli-
tikai és a gazdasági élet kérdé-
seivel foglalkoznak. 

Az alapszervezet t i tkára a cik-
kekről jegyzeteket • készít és 
ezek felhasználásával rövid kon-
zultációt tart a tagokkal. A fi-
gyelmes újságolvasás lehetővé 
teszi, hogv a tagok felhasználják 
munká juk megszervezésénél az 
így szerzett tapasztalatokat. E z 
rendkívül fontos az agitációs 
munka j ó elvégzésénél Í3. 

Különösen nagv figyelemmel 
olvassák a Pár t központi lápjá-
nál. „Pártélet" c. rovatát, amely 
fontos útmutatásokat nyú j t a 
gyakorlati munka elvégzéséhez. 
Legutóbb például a lap a „Párt-
élet" rovatban egyik alapszerve-
zet munká j á t bírál ta meg. A cikk 
elolvasása u t án az alapszerveze-
tekben krit ikát és önkrit ikát gya-
koroltak sa já t munká juk felett s 
megállapították, hogy a hibák 
egyike-másika náluk is előfor-
dul. Ezzel megteremtették ? hi-
ba kiküszöbölésének alapját. 

A tervszerű újságolvasás a 
kétéves terv sikeres végrehajtá-
sában is nagv segítséget nvu j t 
az albán dolgozóknak, minthogy 
más gyárak dolgozóinak munka-
tapasztalatai i lyen módon köz-
kinccsé válnak. 

Kulturális tevékenység 
egy bejgár gépállomáson 

A belogradcsiki j á rás Kn j á z 
Alexandrovo faluja gépállomásá-
nak munkásai a tav i_i munká-
latok idején i ; sokoldalú kultu-
rális-oktatói tevékenységet fejte-
nek ki. A wábbképző tanfolya-
mon az á l lomás valamennyi mun-
kása, a politikai iskolán 80 mun-
kás vett részt. A gépállomás szín-
játszó csoportja most készíti elő 
a „Traktorosok" című színdara-
bot, amelyet a környékbeli fal-
vakban is előadnak. A gépállo-
másnak önál ló zenekara is van. 

Platlnátjakarft meg 
egy csehszlovák élmunkás brigád 

A brnoi „Vlnap üzem" élmun-
kás br igádja olyan módszert dol-
gozott ki, amely a továbbiakban 
feleslegessé teszi a külfö ldről 
behozott, drága platina alkalma-
zását. 

+ 
II Kínai Népi Felszabadító Hadsereg 
segíti a mezfigazfeságot 

A Kinai Népi Felszabadító 
Hadsereg alakulatai. melyek 
Színcianban varrnak elszállásolva, 
bekapcsolódnak a mezőgazdasági 
munkákba, segítik a vidék oa-
rasztságát. Dichua körzetében 
hozzáfogtak a hepini csatorna 
helyreállításához, és megtisztítá-
sához. Ez a csatorna hatalmas 
kiterjedésű szántóföldet öntöz 
majd. A Népi Felszabadító Had-
sereg Ila-folyó kc. „etében elszál-
lásolt alakulatai kapcsolatot te-
remtettek a helyi halásztársasá-
gokkal és segítséget nyúj tanak 
nekik a kifogett halak mennyi-
ségének emelésében. A Felszaba-
dító Hadsereg termelési bri-
gádja i körében egyre nagyobb 
méreteket öltenek a szocialista 
munkaversenyek. 

Kiváló minőségű tavaszi búzát vernek 
a biaiostacki vajdaságban 

Jelentős menny-jégű nemesí-
tett tavaszi búzamag érkezett a 
Szovjetunióból a bialostccki vaj-
daságba. Ez a búza apróízemű, 
de igen magas sikértartalmú. A 
Szovjetunióban holdanként oly-
kor húsz mázsá termést is ad. 
Biztosra vehető, ogy a termés-
eredmények Lengyelországban is 
kielégítőek lesjnek. Mind a szov-
jet, mind a lengyel kísérleti ál-
lomások megál lapították, hogy a 
száll ított vetőmag csirázóképes-

sége igen jó . 1 , 

+ 
OrosznyeWIi tanfoívamok 
a román falvakban 

A Sa-'ji-meeyei Belcesti köz-
ség szakszervezeti csoportja 
orosznyelvű tanfolyamot rende-
zett. Az előadást a község taní-
tója tartja. A tanítványok nagy 
érdeklődéisel és szeretettel sajá-
tít ják el az orosz nyelvet. Satui 
Nuo, Ulmcni és más községek 
elemi iskoláiban ugyancsak ilyen 
orosznyelvű tanfolyamok működ-
nek. 


