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A XX. század egyre viharosabb ütemben lüktető élettempója szinte á szem ü n k előtt zajló folyamattá tette az örök Protheus, a művészet évezredes metamorfózisát. Nemcsak a technikai csodák nyomán előlépő ú j múzsák, századunk
szülöttei ejtenek bámulatba — a film, vagy a puszta hangra épített ú j művészet,
a még alig megkeresztelt, de máris felnőtt korába lépett hangjáték, vagy a zenében az ősi, afrikai—amerikai folklórt az ú j élet ritmusával összekapcsoló jazz —,
.hogy csak az elsőszülötteket említsük, hanem a „régi" művészet egyre gazdagabb,
kifogyhatatlanabb változatossága is. Nemcsak a tudománnyal szövetkezett technika
produkálja a soha nem látott méretű, de műszerpontosságú gépcsodákat, de a
művészet is szinte hétről hétre szolgál meglepetésekkel. Az ilyen sokszínű, szinte
követhetetlen változásnak egyik következménye, hogy a kortárs szemlélő gyakran
értetlenül áll szemben az ú j és legújabb megnyilvánulásokkal. így szinte lehetetlen azonnal fölmérni a korszakos értékeket; elválasztani a nagy alkotásokat
a mindenkori kísérő átlagtól, vagy éppen értéktelen selejttől. A feladat nehézsége
természetesen nem jelentheti az elodázását, vagy elmulasztását.
A felmérés, a helyretevés gesztusa többnyire csak az elvégzett feladat pillanatnyi öröme után következhet. Ügy, ahogy a festők szoktak az elmélyedt munka
•után hátralépni, és a készülő mű frissen fölrakott vázrendszeréből, és éppen
•életre kélő színorganizmusából kibontakozva szemügyre venni az eredményt.
Jó érzés tudomásul venni, hogy ez az igény — képzőművészetről,
konkrétan
•a Hódmezővásárhelyen
dolgozó művészek
munkájáról
lévén sző — éppen egy
irodalmi folyóirat hasábjain kapott teret. Jelzi ez azt a folyamatot is, amely
irodalmi folyóiratainkat
egyre inkább kiemeli a szűken vett irodalmi
beállítottságból, és a szó legjobb értelmében műhellyé, a kortárs művészet problémáit
kimunkáló műhellyé avatja.
A „Vásárhely" névvel fémjelzett művészet értékelése, helyének felmérése nem
'könnyű feladat; szerencsés megoldásnak bizonyulhat, ha a felhívó kérdések nyomán
kibontakozó vitából tisztul le a végleges eredmény.
A jövő útjainak fürkészése azonban — élő, sőt talán reneszánszát élő mozgalomról lévén szó — egyelőre nem jelenthet többet, mint a megtett út érvényes
tanulságainak előrevetítését. A jövőről kialakított képünket természetesen a műrészeknek kell majd bizonyítaniuk, konkrét művekből téglánként felépíteniük.
Fontos feladat lehet azonban a művek létrejöttét megelőző, a megértés szempontjából lényeges, de a mű kvalitását önmagában nem biztosító tudatos művészi
.munka felmérése. Ide sorolhatnánk pl. a művészek tudatos hagyományértékelését,
vagy a hagyományokat az ú j törekvésekkel egységbefoglaló alkotásmód kimunkálását. Ezek vizsgálata hozzásegíthet ahhoz, hogy a művészet, jelen esetben a vásárhelyi művészet további fejlődésének útjait pontosabban körvonalazhassuk.
A körkérdésben sokoldalúan megfogalmazott problémák közül ragadjunk ki
•.ezúttal tehát néhányat, mégpedig a múlt felmérését sürgetőeket: „Mi a helye, a
szerepe a Vásárhelyhez kötődő alkotóknak — a vásárhelyi telepnek — mai képzőművészetünk
egészében?" — fogalmazza meg a helyretevés igényét a körkérdés.
Máris hozzátehetjük, ennek megválaszolása csak úgy lehetséges, ha számba vesz•szük azokat a sajátos hagyományokat, amelyek nyomán ez a művészet kisarjadt.
A vásárhelyi művészet értékelésénél tehát az egyik csomópont a hagyomány
megfelelően differenciált felfogása lehet. A helyi hagyomány egyrészt a művészettörténet áltál kellő részletességgel feltárható, körülhatárolható fogalomként jelentheti az itt élt és itt dolgozott művészek munkáiban realizálódó hagyományt.
".De ez az objektíve létező, meghatározható hagyomány a ma élő művészek számára
nem szükségképpen azonos a továbbvitel igényével vállalt hagyománnyal.
Hódmezővásárhelyen, .az Alföld „centrumában" dolgozó művészek számára
.hagyományt jelenthet Koszta, Rudnay vagy akár Nagy István művészete, de a sort
lehetne folytatni is. A lényeges az, hogy a művész tisztázza hozzáállását a vállalt vagy éppen megtagadott őshöz, alakítsa ki saját kritikai szempontját. A ha„gyomány művészi értékelése természetesen nem valamiféle spekulatív méricskélés
eredményeként jön létre, hanem csak a tudatos alkotófolyamat részeként végezhető el. A továbblépés, az ú j értékek alkotása feltételezi a múlt hagyományainak
.felmérését. De ez a továbblépés csak akkor lesz reális, ha a jelen eredményeinek
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magas szintű ismeretén alapszik. Es ezen a téren, a tájékozódás, a jelenkorf
művészet eredményeinek kellő szintű felmérése terén van még tennivaló. Gyakran:
nem alaptalanul éri a vád a művészeket: a beszűkülés, az önmaguk ismétlése,,
rosszabb esetben önmaguk dicsőítése, végső fokon a tájékozatlanság, a p r o v i n cializmus vádja. A vita során az egyik hozzászóló így fogalmazta meg, k o n k r e t i zálva a kérdést: „ . . . a vásárhelyiek ereje és gyengesége az a mesterségesen
leszűkített világ, amelyet műtermük falai közé fogadnak. Csak a földben bíznak,
a talajban, amelyen állnak, és nem a tekintetükben, amellyel e talajról fölágaskodva megismerhetik a tágabb világot is". Vigyázzunk a mesterségesen leszűkített
világgal, mert innen már csak egy lépés a beszűkülés.
A tájékozatlansággal, a mesterséges bezárkózottsággal áll szemben a m á s i k
véglet, az egyoldalú tájékozottság, a „beavatottak" tájékozottsága. Vannak, akik
megelégednek a nyugati művészek eredményeinek számontartásával, közvetlen
szomszédaink művészetét pedig egyáltalán nem, vagy csak nagyon hiányosan
ismerik. Mennyi kiaknázatlan lehetőséget nyújtana pl. csak a környező szocialista
országok művészeti életének aktívabb ismerete. Prága, Varsó vagy éppen H ó d mezővásárhely esetében Belgrád, Novi-Sad, vagy akár Kolozsvár
művészetének
tanulságai. Ideje lenne ezeket a kapcsolatokat a véletlen találkozásokon túl a
rendszeres megismerés szintjére emelni. Nem túlzás tehát, ha azt állítjuk, hogy
éppen itt, a tájékozódás területén elmaradunk lehetőségeink mögött. Paradox dolog
ez már csak azért is, mert éppen századunk technikai vívmányai tetiek lehetővé
az elképzelhetetlenül gyors hirközlési, tájékozódási lehetőségeket, Az utóbbi évtizedben pedig már annak sincs akadálya, hogy közvetlen szomszédainkkal közösen
kíséreljünk meg valamit véghezvinni. Kassák Lajos így fogalmazta meg ezt az:
igényt: „ . . . nem elzárkózni a világtól, hanem belehatni a világba; részben
tanulni tőle, részben pedig a mi erőnkkel gyarapítani. Próbáljuk kialakítani a
középeurópai—balkáni terület képzőművészeti központját nálunk," A figyelmeztetés ma is érvényes. (Műv. tört.-i Dokumentációs Központ Közleményei III.
Bauhaus szám 36. o.)
A tájékozódást, és éppen a művészek tájékozódását nem lehet intézményesíteni.
Belső igény kell hogy vezesse a művészeket; csak az egyéni megismerés ú t j a
járható számukra. Űgy, ahogy egy tudós nem léphet előre szakterületének legalaposabb ismerete nélkül, ugyanúgy szükséges lenne a művészek magas szintűegyéni tájékozódása is. Figyelmeztető példa, hogy a nagy alkotók minden esetben
megvalósították ezt; műveltségüket „európai szintre" emelték. Hivatkozhatunk
Bartókra, József Attilára vagy akár Csontváry példájára is. De még az olyan
művészek is, akiket a közfelfogás sajátosan magyar talajról sarjadtaknak tekint
— Nagy István, Koszta vagy Egry — alaposan ismerték koruk eredményeit.
Ne higgyük azonban, hogy a tájékozódás igénye csak a művészet területén
merül fel ilyen sürgetően. A megfelelő szintű tájékozódás hovatovább a XX. sz.-i
ember egyik központi problémája lesz. A tudományszervezéssel foglalkozó szakemberek becslése szerint a civilizáció jelenlegi fejlődése mellett „világviszonylatban a nap 24 órájának minden egyes percében mintegy 2000 könyv, újság, j e l e n tés és egyéb dokumentum lát napvilágot;, és e betűrengeteg terjedelme hozzávetőleg
.1 milliárd 50 millió oldal". (Vekerdi László: T á j é k o z t a t á s . . . c. cikkében, idézi.
Kortárs 66/5., 820 oldal.) És ez a mennyiség tízévenként megduplázódik!
Ilyen körülmények között nem csak kötelesség, hanem létszükséglet is a
megfelelően szervezett, magas szintű tájékozódás. Ezt a művészek sem nélkülözhetik, ha nem akarnak a művészet fejlődésének élvonalából lemaradni.
Befejezésül még egy problémára szeretném felhívni a figyelmet. A vita
érdemi
• része, amely a hódmezővásárhelyi művészet sajátos vonásainak tisztázására vállalkozott, az egyik jellemzőként az „emberközpontúságot"
jelölte meg. A kifejezés
tartalmát keresve természetesen túl kell lépnünk azon, hogy tematikai megkötöttségként értelmezzük; de nem elégedhetünk meg azzal sem,' hogy művészietikai magatartásként fogjuk fel. Az „emberközpontúság" fogalom alá v o n h a t j u k
a vásárhelyi művészetnek azt a jellegzetességét is, hogy a környezet bizonyos fokú
determináló hatással van a művészekre. A környezet tágabban jelentheti a t á r s a dalmi „környezetet" is, mint minden emberi tevékenységet végső soron befolyásoló tényezőt, .most azonban fogjuk fel szűkebben, úgy, mint a művészek közvetlen
életterét; azoknak a benyomásoknak az összességét, amelyek elsősorban érhetik
a művészeket. így érthető, hogy vannak művészek, akik számára az alkotás egyik
feltételét jelenti a megfelelő környezet. Ezt azután motívumok formájában jelenítik meg műveiken. így a motívumok kiválasztása, tágabban a megfelelő környezet megválasztása már az alkotófolyamat részeként tekinthető. Ismeretes, hogy pl.
Csontváry tetemes időt fordított arra, hogy képeihez a megfelelő — egyéniségéhez
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és művészi céljaihoz egyaránt alkalmas — motívumot megkeresse. Ezért mászta
meg a Tátra fenséges csúcsait, ezért zarándokolt el Taorminába és Libanonba.
Felfoghatjuk tehát a motívum, a környezet kiválasztását úgy is, mint az alkotófolyamat részét. Ez a tény jobban kiemeli a vásárhelyi művészek törekvésének
tudatos voltát; azt, hogy művészetüket az adott hely és környezet inspirálta élményekre kívánják építeni.
Nagy példákra hivatkoztam, holott köztudott, hogy az alkotó művészek számára nincs recept, még a nagy mesterek példája sem követhető a tanítványok
számára. Van azonban a művészi alkotófolyamatnak néhány olyan, mindenképpen
tudatos munkát kívánó kiegészítő mozzanata — mint pl. a hagyományokhoz való
viszony felmérése, vagy a kor eredményeinek magas szintű ismerete —, amelyek
tisztázása megkönnyíti a sikeres alkotómunkát. Ha ezek elemzésével, vagy akár
csak előtérbe-helyezésével, és a művészettörténet tanulságainak megidézésével
sikerül legalább csak részleteiben feltárni azt a bonyolult folyamatot, amely
minden műalkotás létrejöttét megelőzi, úgy megkönnyítheti ük a jövő művészei
számára is azt az utat, amely az eljövendő remekművek alkotása felé vezet.
Az elmondottakat most már a tanulság igényével leginkább úgy lehetne
összegezni, hogy a művészek igyekezzenek meghatározni magukat a „tér és idő
koordinátái között", vagyis mérjék fel elődeik teljesítményeit,
ismerjék meg kortársaik eredményeit, és ezután lehetőségeikkel
számot vetve járuljanak
hozzá a
művészet egyetemes fejlődéséhez. Ha ezt sikerül megvalósítaniuk korszerűen, „világszínvonalon", akkor nem kell sem a provincializmus, sem az anakronizmus vádjával küzdeniük; eltűnnek azok maguktól is.
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