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Vízválasztó 
Meditáció a vásárhelyiek 
retrospektív tárlatáról 

Véletlen-e. hogy az „alföldi 
festészet" címkével ellátott törek-
vés — mely jószerével vásárhelyi 
piktúrára is redukálható — vi-
táink kereszttüzébe került az 
utóbbi években? Év vége felé a 
vásárhelyi ószi tár latok idején 
utólag fólparázslanak a viták, s 
a központban leggyakrabban a 
hagyomány és korszerűség ellent-
mondásoktól sem mentes, feszült-
ségeket hordozó kérdése áll. szí-
nezve a szocialista realizmus, az 
elkötelezettség, a tá.ihoz-emberhez 
való kötődés felhangjaival . Az 
egymásnak feszülő ellentétek 
mellett elsuhanni önmagunk be-
csapása. ám hogy tu la jdonképpen 
hol is rejtezik a vásárhelyi kép-
zőművészet kulcskérdése, nehéz 
megtalálni elemzés, oknyomozás, 
őszinte fe l táró munka nélkül. A 
vitákban pedig — úgy tűnik — 
sokak számára csak a fekete- fe-
hér ellentéte, a vagy-vagy vá -
lasztása létezik. Pedig a jelenség 
sokkal bonyolultabb! 

Negyedszázada sorakozik fel 
minden ősszel a vásárhelyi és a 
köréje csoportosuló képzőművé-
szet „paraszt-Párizsban". Huszon-
öt esztendő egy kiállítássorozat 
történetében jelentős időszak. 
Ezért is öröm, hogy a Műcsar-
nok lehetőséget adott az ezidő 
alatt bemutatott több mint ötezer 
mű legjavának bemutatására, a 
hódmezővásárhelyi öszi tárlatok 
negyedszázados jubileuma alkal-
mából rendezett retrospektív ki-
állításon. Biztos vagyok benne, 
hogy ez a nagyszabású tár la t víz-
választó Hódmezővásárhely eddi-
gi és jövőbeli képzőművészete 
között. Az könnyen megállapí tha-
tó, hogy a felszabadulás utáni 
vásárhelyi központú képzőművé-
szet a hatvanas években teljese-
dett ki. Akkor találta meg az op-
timális kapcsolatot, a szerencsés 
azonosulást, tápláló együt tműkö-
dést a társadalmi változásokkal. 
akkor került azonos hullámhossz-
ra a társadalmi-politikai-emberi 
mozgásokkal. Akkor ápolta és 
fejlesztette magas szintre sokszor 
hangoztatott és fölvállalt hagyo-
mányát legkorszerűbben, hiszen 
Tornyai, Rudnay. Nagy István az 
alföldi agrárszocialista mozgalom-
mal is kapcsolatot tar tó festésze-
tének örökségét teljesítette ki. 

A hagyományokból és a társa-
dalmi-politikai feladatvállalásból 
nőtt ki a „történelmi képződ-
mény" három lehetséges iránya. 
a szinte népmesei há rmas út . 
melyhez csatlakoznak. melyről 
leágaznak, de mégiscsak ezek a 
szervező-meghatározó csapások. 

Egyiket a Kghán György mellbe-
vágóan kemény, konstruktív exp-
resszionizmusából kinövő Szurcsik 
János képviseli, aki a monumen-
talitást ötvözi a kifejezésmód 
nagy, összefogott formáival, erő-
tel jes expresszivitásával. A másik 
lehetséges ú t a Németh Józsefé. 
aki úgy teszi egyetemessé lokális 
problémáinkat , hogy beépíti helyi 
indíttatásait a barlangrajzok, az 
indiai művészet egyéniségén át-
szűrt egyetemességébe. A harmadik 
lehetőség legkiválóbb képviselője 
Szalay Ferenc, aki krónikási hű-
séggel, szinte dokumental is ta pon-
tossággal kísérte nyomon a me-
zőgazdaság szocialista átszervezé-
sét. a kis közösségek mikrovilá-
gát és az egyes ember életének 
hétköznapi keserveit-örömeit. A 
vásárhelyi művészet többi alkotója 
és a velük közösséget vállaló mű-
vészek valamilyen szállal kap-
csolódnak ezekhez az utakhoz, 
vagy éppen ezekből nőttek ki. 

Az összkép a témavilágnál szű-
kül le. A keresztmetszet-kiállí tás 
termeit végigjárva elsősorban 
tájábrázolásokat lá thatunk. Az 
Alföld végtelen s íkjának, a fo-
lyóknak és vízpartoknak, a fák-
nak megannyi változatát, az év-
szakok forgóa j ta jának fénytöré-
seiben. S több a leképezés mint a 
kifejezés szándéka. Azután lá tha-
tunk faluszéleket, tócsákat és ta-
nyaképeket. (Tény. hogy egy ú j 
lakótelep kevesebb festői izgal-
mat okoz a természettel együtt 
lélegző művésznek, mint egy rom-
tanya vagy egy megsántul t sze-
kér. De az e a képzőművész fel-
adata. hogy a pusztulást regiszt-
rá l j a? ! Dokumentumot akar állí-
tani vagy nosztalgiákat ébreszte-
ni? A múló világ föltérképezése 
a szándéka, vagy sóhaj , rekviem 
egy letűnt é le t formáér t? ö n m a -
gában egyik sem lehet korszerű 
alkotói szemlélet.) Újabb téma-
kör a paraszti munkaábrázolás. 
A krumpliszedők és kaszálók 
mellett megjelenik a t raktor és 
a kombájn, a munkaje lenetek 
mellet t a jelképivé növesztett 
szerszám, a kimerevítet t pi l lanat 
mellett a szimbólummá formál t 
kompozíció. Aztán előfordul né-
hány életkép, precíz szociográfia, 
néhány portré, felület játék, szer-
kezetességre törekvés és széthulló 
mozaik. A tudatos, következetes 
és eredményes útkeresésre kevés 
a példa! 

A mostani kiállítás — huszonöt 
esztendő termésének eszenciája 
— nem egyenlő az őszi tárlatok 
összességével Színvonala is más. 

így a megítélés sem azo*os az 
egyes tárlatok kritikai megköze! 
tésével. A legjobb műveket vá-
logatták, s a már említett fő-
hangsúlyokat színesen, tarkán 
egészítik ki a mellékhangok. Re-
latív egység ez, kötéseit, ktfeie-
zésmódjai t-formáit , műfa j a i t te-
kintve egyaránt. A hagyomány 
húzóereje és az újítás elodázha-
tatlan feladata, az élettel együtt 
mozgó realizmus eszméi egyszer-
re vibrálnak a kiállítóteremben. 
A legtöbb ellentmondással és fe-
szítő gonddal a festményanyag 
küszködik. A grafika lépéselőnye, 
mobilitása vi tathatalan, a plaszti-
ka pedig lavíroz a lehetőségek 
széles spekt ruma között. Mivel 
Vásárhelyen még mindig a festé-
szeté a prímszerep, a nagy kérdés 
az, hogy a romtanya, az elárvult 
szekér, az alföldi sík vagy a po-
csolyák tükörcserepei megtölthe-
tők-e életünk mai tartalmaival, 
vagy ehhez új motívumokat, új 
kifejezésmódokat kell keresni? 
Mert bár igaz, hogy a humánum 
sosem lehet korszerűtlen, de az 
is tény, hogy éppen az em-
berek legbensőbb világával, 
az életmód és ' -forma vál-
tozásaival, az élettel való kap-
csolat, a kis és nagy közösségek 
boldogulása kötelez minden mű-
vészt a folytonos megújulásra, a 
korszerűségre. Hódmezővásárhely 
képzőművészetének minden adott-
sága és lehetősége megvan erre. 
Múltjában, hagyományaiban ott a 
biztos alap. ez a mostani retros-
pektív tárlat dobbantódeszkának 
is alkalmas. 

A kiállítás bizonyítja, hogy a 
negyedszázad alatt nemcsak kor-
szakos művek születtek, de élet-
művek teljesedtek ki — nem is 
akármilyenek! — Vásárhelyen. 
Hogy csak néhányat emel jünk ki 
a sorból: Kohán György szinte 
teljes é letműve; Németh József 
egész piktúrája , élén az Évsfcakok 
című összegző gobelinjével; Sza-
lay Ferenc munkássága, a szinté-
zis. Történelem című paraszt-
ikonosztázzal: Fejér Csaba né-
hány nagyszerű por t ré ja és csend-
élete; Kurucz D. István f igurális 
kompozíciói; Samu Katalin állat-
f igurái ; Hézső Ferencnek a het-
venes évek eleji nagy vásznai.. '. 
A megújulásnak van egy másik 
biztosítéka, mégpedig a fiatalok, 
akik előítéletek nélkül, tehetségü-
ket művekkel reprezentálva kö-
tődnek az egyetemes magyar mű-
vészeihez — épp a „vásárhelyi 
tégelyből". Így többek között a 
festő Csikós András, Zoltánfy 
István. Nagy Gábor, Kiss György, 
Szikora Tamás, Kárpáti Tamás; 
a szobrász Szathmáry Gyöngyi. 
Kligl Sándor. Tóth Valéria. Kö-
rösénvi Tamás. Máté István. Lan-
tos Györgyi, Varga Éva, Albert 
Ildikó; a graf ikus Alrnásy Aladár, 
Decsi Ilona. Kéri Imre. Püspöky 
István. Sáros András Miklós, 
Szemethy Imre, Szunyoghy And-
rás.-, 

TANDI LAJOS 

Megkérdeztük... 

Ne lépj rá 
a forintra! 

Társadalmunkban történelmileg rendkívül rö-
vid idó alatt, rendkívül nagyarányú á ta laku-
lások zaj lot tak le, amelyek a lelkekben, s 

igy a művészetekben is az emberi folytonosság-
teremtő igényt és alkalmazkodóképességet, a meg-
őrzés és ú j já teremtés emberi tehetségét nagy pró-
ba alá vetették. Képzőművészetünk sikerrel, e red-
ményesen, azaz a fejlődéshez nemcsak a lkalmaz-
kodva. de az : segítve állta, s nemes fe ladatának 
tudta ezt a próbát. De eközben — nyereségképp, s 
tehertételként is — szemléleti, láttatási, fogalma-
zási ská lá ja más művészeti ágakénál jobban — 
rendkívül — széthúzódott, s így polarizálódott is. 
Az ú j vonzása kockázatos folytonosságmegszakítá-
sokhoz is vezetett, nem egyszer tartós kétséget 
hagyva az ú j tényleges korszerűsége felől, s foly-
tonosságteremtő tájékozódása sem mindig képes az 
örökség tényleges továbbviteléhez elengedhetetlen 
új jáfogalmazás feladatával megbirkózni. A szem-
léleteknek, felfogásoknak ebben a széthúzódott há -
lójában a realizmus, a szocialista realizmus orien-
táló csomópontja is hovatovább nehezen ismerhetők 
fel; körvonalaikat a hagyomány, másfelől az új í tás 
húzó e re je deformál ja . Ezért a lapkérdése ma kép-
zőművészeti életünknek, ezért feladata képzőmű-
vészetünknek. ezért záloga művészet és közönség 
kapcsolatának az a fej lődésünket tükröző megúju-
lás. amely eR.vben a tegnap, értékes örökségeinek 
megújí tását ls jelenti. A hagyomány és új í tás köl-
csönviszonyának művekben való reprezentálása és 
elméleti tudatosítása az, ami ma körülményeink 
közt elsősorban szükséges a képzőművészeti realiz-
mus szocialista tar ta lmainak időszerű kialakításá-
hoz, határainak korszerű, ezért a művészeti életben 
és a közönség körében egyaránt hiteles megvonásá-
hoz. 

* 
S itt, a Műcsarnokban, ha szabad így kifejez-

nem magam, az ország színe előtt szimbolikusan is 
reprezentálódik a művészet életnek az a ténye, 
hoör a vásárhelyi iskola egy tendencia a többi kö-
zö t t amelyektől elhatárolódik és amelyek hatnak 
rá, amelytől mások elhatárul ják magukat , de amely 
hat másokra. A vásárhelyi művészet a m a g t egy-

oldalúságaival egyetemben egész képzőművészeti 
é letünk integráns része. 

De épp ennek kapcsán esett má r róla szó, s 
igaz is. hogy ez a művészet realista, de realizmusa 
konzervativizmussal párosul, hogy a vásárhelyiek 
folytonosságteremtésének megújí tó ere jé t a hagyo-
mányra támaszkodás inerciája is fékezi. 

Nincs mód egy néhány szavas megnyitó során 
erről részletesen beszélni. De meggyőződésem, hogy 
a „konzervatív realizmus" jelzős szerkezete csakis a 
maga ellentmondásosságával bizonyulhat egész szel-
lemi, művészeti életünk számára hasznos, s a vá-
sárhelyiek számára is termékeny katalizátornak. 

Ha akadnak vélemények, amelyek ezt az ambi-
valenciát figyelmen kívül hagyva előítéletesen el-
utasítóak lennének, azok, úgy vélem, csak önnön 
egyoldalúságról tennének tanúságot, s nem ezt a 
művészetet, hanem önmagukat kérdőjeleznék meg. 
Az is tagadhatat lan, hogy formalizmusra, a ha-
gyományokkal való formális szakításokra haj ló 
képzőművészeti életünkben a vásárhelyiek hagyo-
mányhű realizmusára megbecsülő figyelmet kell 
fordí tanunk. De nekik á r tanánk a legtöbbet, ha ezt 
egy más fa j t a egyoldalúsággal és kizárólagossággal, 
egy olyan hamis felfogás jegyében tennénk, amely 
a folytonosságot a változatlansággal, a realizmust a 
konzervativizmussal cserélik össze. 

A kiállítás összességében egészként tendencia-
ként minősíthető; a hangoltságok, eszközök, témák 
aff ini tása, a hagyománynak, pontosabban a hagyo-
mány tágabb értelemben vett sugárzásának kapcsa 
a szemlélőben érzékelhetővé teszi az összetartozást. 
De — én ezt szeretném nyomatékosan hangsúlyoz-
ni — ezen a relatív egységen belül is ki tűnik a 
tegnapot, másfelől a tegnapot a mával, holnappal 
együtt látó szemsugarak divergenciája, az a belső 

feszültség, amely egyben hatóereje az egész „is-
kola" mozgásának, fejlődésének is. 

(Részletek 
Tóth Dezső kulturális miniszterhelyettes 
megnyitójából.) 

Ha rámbíznák, én minden 
igazgatót, meg olyan fő-
nököt, akit emberek tet-

tek más emberek fölé, elkülde-
nék Gyulára. Hadd üdüljenek 
egy kicsit, és hadd tanul janak. 
Van ott. egy SZOT-üdülő, van 
annak egy igazgatója, vagy veze-
tője, vagy nem is tudom, mi a 
rangja. Ott áll a folyosón, fekete 
ruhában, fehér ingben, pillangós 
nyakkendőben, mintha delegációt 
fogadna. Na, ez szegény, jól 
megjár ta most, gondoltam, ami-
kor először lát tam, vá r j a a ran-
gos küldöttséget, és jövök én, 
fűrésztelepi munkás, hites fele-
ségemmel. Ügy fogad, mintha 
miniszterelnök lennék. Lesek 
magam mögé, há tha ott jön, akit 
vár, nel.ogy belebambul jak vé-
letlenül a dicsőségbe. Teremtett 
lélek sincs a környéken, csak 
mi vagyunk. Köszön előre aznap 
is, másnap is, megelőzni nem le-
het. Harmadnap megsa jná l tam: 
lebukott szegény, hej, de nagyot 
bukott. Ra j ta a fogadós ruhá ja 
még, csak most történhetet t a 
baj , és adogat ja ki a kulcsokat a 
portásfülkéből. Fenét bukott, 
csak helyettesített. Én vagyok a 
bolond, ha azt hiszem, igazgató 
csak akkor mehet be a portás-
fülkébe, ha megbuktat ták egy 
kics i t 

Nincs nekem a mi igazgatóink-
kal semmi bajom, nem is róluk 
beszélek, csak azokat küldeném 
először, akik velünk voltak va-
lamikor munkások. A pihenés is 
r á juk fér, el lehet ott is fáradni , 
nemcsak a fűrészgép mellett, 
meg az a kis tanulás is jól jönne 
nekik. A gyulai igazgatót kifi-
gyeltem. Vártam, mennyivel lesz 
kedvesebb, mennyivel mosolyog 
jobban, ha igazgató vagy főmér-
nök felesége lejt el előtte. Kö-
szöntötte őket is tisztességgel, 
aká r azt az asszonyt, aki söprű-
vel és vödörrel keresi a kenye-
rét. Hiába akar tam megelőzni a 
köszönésben, nem tudtam. 
Mondtam is, ebben az üdülőben 
már beütött a teljes emberi 
egyenlőség. 

Tudom én, hogy a jó igazgató-
nak nem az a dolga csak, hogy 
köszöngessen, mosolyogjon, meg-
rogyadozik annak ina-térde, any-
nyi mindent rá raknak a vállára, 
mégis azt mondom, neki is köny-
nyebb lehet, meg nekünk is, ha 
szót ér tünk egymással. Itt a mi 
főnökünk, hát ez egészen más. 
Kis üzem a miénk, mindenkit 
ismer, köszön is mindenkinek. 
Mehetek hozzá akármikor , nem 
mondja , de nem is muta t ja , 
hogy rosszkor jöttem. De akár -
mikor jön ő is, nem mondom 
neki, hogy f á j a lábam, nem 
érek rá. Fiataloknak csináltak 
külön műszakot, kérdezik, bejö-
vök-e én is. Egy-két hónap van 
a nyugdíjig, mégis azt mond-
tam, hogyne jönnék. Van nekem 
is unokám, óvodában, bölcsődé-
ben én is érdekelt vagyok vagy 
leszek, hogyne jönnék. És ha 
egyszer megkérdezték, hogyne 
jönnék! Közel vagyunk mi egy-
máshoz, kell, hogy megértsük, 
amit a másik gondol. 

Az is Gyulán történt, hogy el-
hagytam a heverővásznat. Kára 
abból ne legyen senkinek, hogy 
nem ott já r t az eszem, ahol kel-
lett volna, elkezdtem keresni. 
Mindenki vigasztalt, ma jd meg-
lesz. Futok egyet reggel a vár 
körül, nehogy el tespedjen az em-
ber a nagy üdülésben, aztán 
megyek az irodára, há tha tudnak 
a vásznamról. Ez volt az? Ez. 
Adták is mindjár t . Nyúlok a zse-
bembe, nyúj tom a százast. Ha 
meg kellett volna fizetnem, töb-
be került volna, még így is jól 
járok. Ta r t j a a kezét Ilonka, de 
fordí tva: nem fogadja el. Fő a 
becsület! Nemsokára megint me-
gyünk, most is van beutalónk 
legalább fél kiló édesnemes pap-
rikát viszek neki. Arra nem 
mondhat ja , hogy nem fogadja el. 

Indiában dolgoztam annak ide-
jén, ott próbáltam ki, tudunk-e 
mi, munkások egy nyelven be-
szélni. Né gondoljon nagyot, a 
fűrészház alatti részt nevezik 
Indiának. Kettő dolgozott, a töb-
bi meg azt figyelte, hogyan le-
het legtöbbet lógni. Segítsünk 
egymásnak, emberek! Az lett be-

lőle, hogy a legközelebbi nagy 
ünnepen kapok egy evőkészletet 
és négyszáz forintot. Nagy pénz 
volt az akkor. Elkezdem szépen 
szétosztani a fo r in to t Mindenki 
azt mondja , bolond vagyok, azt 
én kaptam. A munkáér t adták, 
azt pedig közösen végeztük! A 
kanalakat meghagytam, egy kést, 
egy villát ha kapott volna valaki, 
nem sokra ment volna vele. 
Akik itt vagyunk, úgy összeszok-
tunk, nem tudom, hogyan lehet 
ma jd elbúcsúzni tőlük. Október-
től já r a nyugdíj, de itt leszek 
én jövőre is. » 

Az öreg Lippai mindig azt 
mondta : úgy dolgozz, mint ot t-
hon. Ne kapkodj , ne haj tsd ma-
gad, nekem te holnap is kellesz. 
Most meg azt kellene mondani : 
tanulj , mert holnap ls kellesz. 
Ha én akkor tanulhat tam volna! 
Most könyvet adnak, füzetet ad-
nak, csak tanulion, aki tud. 
Utánpótlásnak csak az okos em-
ber a jó. Azt is mondanám, úgy 
dolgozzunk, mintha magunknak 
csinálnánk. Azt is az öreg Lippai 
mondta, ha egy méteres deszkát 
meglátott eldobva és r a j t a jár tak 
az emberek: fiam, rálépsz a 
pöngőre. Ha én mondanám most, 
ne lépjünk rá a forintra, becsül-
jük meg legalább azt, ami ké-
szen van, azt hinnék, a meleg 
ártot t meg az agyamnak. 

Elnézem a szegedi utcákat a r a -
tás után. Elsoroljam, hány ka-
nyar van minden évben beterí tve 
búzával? Pedig mindig hirdetik 
hangosan: arass veszteség nélkül! 
Soha nem mondják, szórd el az 
utcán, ami megtermett . Elgondol-
j a m magamban, ml lenne, ha oda-
állnék az egyik sarokra, és szól-
nék az elsőnek: álljon meg, bá-
tyám! Mit a k a r ? Nézze, mit csi-
nál! Mi köze hozzá? Rálépne a 
gázra, otthagyna. Ha megírnám 
az elnöknek, forgatná a levelet, 
talán meg is szagolná. Ugyan ki 
í rha t ta? Ja . a Tóni? Biztosan 
bandzsít egy kicsit. 

Egy kocsi t rágyát nem lehet 
átvinni a városon, hogy le ne ta-
kar ják . Nálunk fö l rak ják a f ű -
részport. húzzák rá a ponyvát, el 
ne szóródjon az utcán. A búza 
nekünk nem ér annyit, mint a 
t rágya? Azt szabad szórni? Ne 
tudná a masiniszta, mennyit le-
het fölrakni a kocsira? Ütődött 
embert oda se tesznek, megmon-
daná az, a k á r szemre kiszámolva 
is, mennyi fér rá. Vagy magasítót 
tehetne. Nem tud juk becsülni egy-
más m u n k á j á t se. A búza alá va-
laki fölszántotta a földet, elve-
tette a magot, műtrágyázta, vegy-
szerezte, learatta, más meg elszór-
ja? Odaí rnám minden sofőr a b -
lakára : ne lépj rá a for in t ra! Ha 
nagyon sietsz, akkor se lépj rá . 
Most nagyon azt hallani, becsap 
bennünket az aratás, kíváncsi va -
gyok, milyen lesz a termés a sze-
gedi utakon. 

Tudja , mit nem ér tek én? Ol-
vasom az újságban, látom a tele-
vízióban. ez meg ez a testület 
megvizsgálta valamelyik gyárnak 
a munkájá t . Vagy az ott dolgozók 
szociális helyzetét. Azzal kezdik, 
hogy jelentést ír magáról a vál la-
lat. Ha csak annyi esze van a je-
lentésnek, min t egy tyúknak, nem 
í r ja bele. hogy szeretünk nem 
odafigyelni a dolgokra. Csak azt 
í rhat ja , hogy szépek ts vagyunk, 
meg okosak is. ellenben beütött 
az objektív nehézség. Ezen aztán 
elrágódnak jó sokáig, és azt 
mondják , jól megvizsgáltak min-
dent. Ha én azt írom. hogy eny-
nyi deszkát csináltam, akárki 
megszámolhat ja . De ne a papíro-
son számolja, hanem itt. a ko-
csin! Sa já t magamról én nem 
tudnék egy árva szó dicséretet 
mondani, nem tudom, aki a jelen-
tést csinálja, mikor tanul ta? 
Ahogy én látom, mindenki ragaszt 
hozzá egy kicsit, mindenki fa rag 
belőle egy kicsit, amíg olyan nem 
lesz, hogy elő lehet állni vele. 
Papíroson könnyű lehet s imára 
gyalulni még a deszkát is. Azt 
hiszem én. a vizsgálat is olyan, 
mint nálunk a deszka: ha rmad-
osztályút is lehet csinálni abból, 
ami első osztályú is lehetne. 

(Elmondta Dékány Antal, a 
Tisza-parti fatelepen.) 

HORVÁTH DEZSŐ 
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