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paraszt, a .magyar t á j e festőjét
posztimpresszionista kifejezési,
mód által az európai haladó művészet mély nemzetköziségéhez fűzi?
- Mindez, .mondom, egy kiállítással kapcsolatban felmerült gondolatok során rámutat képzőművészetünk problémáinak egész szövevényére, amely ha most már határozottan megtalálja az utat: az
elfordulást az elvont művészettől, még benn j á r az erdő mélyén,
még nem jutott ki a sűrűből, hogy messzire elláthasson, vidáman
és biztosan a szabadság vidéke felé. S vájjon csoda-e ez a forradalmi
átváltozások idején, mikor még a művészeti kritika sem találta meg
valódi hangját és a mult szellemtörténeti szemlélete még majdnem
. mindegyik művészettörténészünkre, művészeti írónkra ránehezedik?
(A múltkoriban a Köznevelésben
például egy cikkben hat vagy
nyolc idézetet, vagy hivatkozást találtam német szellemtörténészekre, —/ egyetlen egyet sem marxista-leninista szovjet tudósra
vagy akár pozitivista francia kritikusra.) Holott amint Zsdánov
mondta: „...ott, ahol a kritika hiányzik, megáll a fejlődés, megdohosodik minden, nincs lehetőség a haladásra."
A haladó szellemű kritika hangját szeretné megszólaltatni ez a
rovat, mely váltakozva kíván hol beszámolni a magyar és a külföldi képzőművészet eseményeiről vagy problémáiról, hol felvetni
egy-egy elméleti kérdést, hol analizálni egy művet vagy bemutatni
o egy művészt, vagy feljegyezni egy-egy gondolatot a képzőművészet
területén. És az utóbbiak között akárcsak oly vulgárist is, hogy
hogy vájjon összeférhet-e .demokratikus művészetpolitikánkkal, a '
művész valóban demokratikus magatartásával az a tény, hogy a
bányáról, az üzemekről, az újjáépítésről készített munkák között
egy-egy művész 500—600 forintot kér egy kisebbméretű rajzáért?
Mert ezen a kiállításon ezt is láthattuk.
(1948 n o v e m b e r )
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MŰVELŐDÉS ÉS POLITIKA címen
adta k,özre ORTUTAY GYULA kultuszminiszter összegyűjtött beszédeit és tanulmányait. (fíungária-kiadás, 1949.)
„A könyv anyagát
úgyis
meghatórozhatni, hogy a klerikális
reakció elleni
harc dokumentuma,
de úgy is, hogy^az
új magyar művelődéspolitikáról
váló keszámoló" _ írja a szerző könyve előszavában.
A kultuszminiszter gyakran és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a magyar müvel/ődéspolitika középpontjában
annak az alapelvnek kell állnia, amelyet a Magyar Dolgozók Pártja így fogalmazott meg: „meg kell szüntetni
a
vagyonos
osztályok
monopóliumát
a
kultúra, a köznevelés minden területén'\
Ennek a programmnak a megvalósítása
tiem volt minden nehézség nélkül való.
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Népi demokráciánk kulturális célkitűzései igen kemény küzdelem és harc
árán valósultak meg. Ez a küzdelem a
klerikális reakció csökcnyőssége ellen
irányult. A klerikális haladásellenesség
különösen a közoktatásügyet itatta át a
magyar életben. A népi demokrácia kultúrpolitikája s ez a haladásellenes, klerikáhs állásfoglalás ezért éppen ezen a
ponton, közoktatásügyünk és kultárpoli.
tikánk területén találkozott szembe egymással.
Ennek a népi demokráciánk számára
győzelmes és, eredményes küzdelemnek
értékes dokumentumait tárja fel Ortutay
.Gyula könyve. De ez a kötet sokkal
több. mint a demokratikus erők kultúrpolitikai küzdelmeinek puszta ismertetése. Ezek, a kultuszminiszteri beszédek, cikkek-meggyőző erővel m\itatják
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eredmények . felé, amelyeket a kultuszminiszter könyve tükröz. A magyar demokrácia honorálja ezt a munkásságot.
Elég arra utalni, hogy a kormány az
elmúlt évi 459 miliió forintjával szemben az idén 756 ' millió forintra emelte
fel a kultusztárca költségvetését.
Az eddigi pozitív
kultúrpolitikai
eredményeket látva, további várakozáss a l ^tekintünk a kultuszkormányzat elé.
A kultuszminiszter könyvében így fogalmazta meg á kultusztervek mai feladatát: „művelődéspolitikájában
a magyar demokrácia egyet akart
és
tett;
megszüntette az oktatás, a
közműveltség
kiváltságos jellegét és a szocialista
humanizmus szellemében a politikai és gazdasági hatalom mellé a műveltség
hatalmát is az egész nép kezébe adta." (9.
old.)
0
Látjuk Ortutay kötetéből, hogy a
kultuszkormányzat, kultúrszerveink ennek a célkitűzésnek a jegyében munkálkodtak. Ezek az eddigi eredmények
és népi demokráciánk építő ereje ele
gendő biztosíték arra, hogy ebből a k i - °
Mint a mái magyar kultúra legfőbb tűzött célból maradéktalan valóság leőrének, Ortutay Gyula > kultuszminisz- gyen.
KIRÁLY JÓZSEF
ternek a könyve fokozatosan, lépé&rőllépésre mutatja ezt a kulturális, műveSZ. V. KAFTÁNOV: A SZOVJET
lődéspolitikai előrehaladást. A felsorolt
FELSŐOKTATÁS HARMINC ÉVE. (Orkultúrpolitikai
eredményeket
cikkek,
tutay Gyula
előszavával.
Egyetemi
évnyitó- és avatóbeszédek, . parlamenti
Nyomda, 1948.)
felszólalások formájában mutatja be a
szerző kötete. A könyv egyes fejezeteiKaftánovnak, a Szovjetunió .felsőoknek dátumait tekintve, felötlik a véletatási miniszterének könyve a Szovjetmény: érdemes volt-e közölni néhány
unió egyetemeinek, főiskoláinak haridejétmúlt beszédet és írást, olyanokat, mincesztendős történetéről a Jegidőszeamelyeken ma már túífejlődött demokrá- .rűbb köznevelési művek közül való. Időciánk s amelyek ma már
elvesztették
szerűsége egyfelől annyit jelent, hogy a
időszerűségüket? ' A fglelet igenlő. Mert magyarság csak . a • felszabadulás óta
ha a kötetben lévő egy-két beszédnek,
kezdi megismerni a Szovjetunió népét,
felszólalásnak tárgya ma már nem is
kultúráját és életét. Az. utolsó két év ti- .
aktuális, mégis igen értékes dokumentuzedben akkori hivatalos kultúrpolitikánk
mok ezek. A népi demokrácia kulturális
kelettől való elzárkózása miatt a Szovműködésének hosszmetszetéi, fejlődését jetunióról való tudomásunk
félreértéadják ezek, az elmúlt években elhang- sekre és rosszindulatú beállításokra, rázott beszédek;, a demokrácia kultúrpogalmakra alapult. Azóta irodalmi termélitikai eredményeinek tanulságos
fejkekből é^ konkrét tényekből egyre inlődő arculatát ábrázolják Ezek a beszé- kább megismertük a történelmi és tárdek, felszólalások a kulturális haladás sadalmi haladást őszintén valló és maegy-egy állomását jelentik s azt muradéktalanul ^megvalósító szovjet-államtatják: ha nem is értük el még a célt,
apparátust és kultúrát.
a szocializmus kultúrájának
maradékKaftánov művé lényeges
láncszeme
talan kiépítését, de a demokratikús erők
ereje és -céltudatos munkája igen nagy ennek a felvilágosító, ismertető folyamatnak, amikor az adatok, tények sokamértékben haladnak feléjük.
ságának erejével szól a szovjet felsőIgen nagy megbecsüléssel és elisme- oktatás történetéről és eredményeiről.
De időszerű . e lcötet magyar nyelven
réssel kell fordulnunk azok felé az

be azt a hatalmas fejlődést, amelyet a
magyar demokrácia erői valósítottak meg
az elmúlt esztendőkben. A népi demokrácia építő tettei, intézkedései új távlatokat nyitottak meg népünk kulturális felemelkedése számára.
Mozgalmat
nidított a diákság körében a tanulmányi
színvonal emelésére, pedagógusok előtt
intézményesen felvetette és állandóan
felszínen tartja nevelésügyünk
megoldátlan kérdéseit és további
feladatait.
Kulturális egyezmények sorát, kulturális kapcsolatok kiépítését válósítoít^.
meg a szomszédos baráti népi demokráciák kormányaival. Széleskörű akciókat
szervezett a
Szovjetunió
kulturális
eredményeinek megismertetésére s ilyinódon segítette elő, hogy tiszta és baráti képet alkothassunk magunknak arról az államtól és népről, amelyről az
utóbbi évtizedekben csak valótlanságokat és félreértéseket terjesztettek- Kossuth-díjjal tüntette ki iez az építő kultúrpolitika azokat a tudósainkat és művészeinket, akik a szocialista
kultúra
• legjobbjainak számítanak.

