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„Betonból nem lehet Édenkertet építeni.” 

Arthur Koestler
1
 

 

„Mi túlontúl nagy 'rombolók' vagyunk a festészetben. 

Ami szép, azt meg kell tartani.” 

Lenin
2
 

 

 

 

Bevezető 
 

Avantgárd vs. szocreál 

Egészen a nyolcvanas évek közepéig a szocialista realizmus „egyetemes” 

művészettörténeti megítélését a kommunizmus körül zajló aktuális politikafilozófiai viták 

és az esztétikai modernizmus Nagy Elbeszélése határozta meg.
3
 Ezek eredményeként az 

orosz avantgárd – a szocreállal szemben – bekerült a 20. századi nyugati művészettörténeti 

köztudatba. A konstruktivizmus, a futurizmus és a szuprematizmus szórványos formában, 

kis galériák kiállításain és egy-két könyvben már az 1920-as években megjelent a nyugati 

közvélemény előtt, elsősorban Németországban és az Egyesült Államokban.
4
 Kevéssel 

később a nyugati kommunista értelmiséget, amely a szűkösen és megrostálva szivárogtatott 

információkból élt, összezavarta a húszas évek végétől egyre erősebben hallatszó, hivatalos 

szovjet realizmus-doktrína. A klasszikus avantgárd viszont független, de párhuzamos 

jelenségként egyre egyértelműbben összefonódott a marxizmussal, Picassótól Bertold 

Brechtig, Diego Riverától Louis Aragonig. A tudathasadásos helyzetben a baloldali nyugat-

európai művészek évekig az 1925-ös szovjet irodalompolitikai határozattal érveltek, amely 

a forma tekintetében teljes szabadságot hirdetett.
5
 A harmincas években – a sztálinista 

szocreál kibontakozása után – élénk viták folytak a nyugati marxista értelmiség körein 

belül: Lukács György előbb a „tendenciairodalom”, majd az expresszionizmus kérdésében 

ütközött meg a német baloldallal,
6
 közben Párizsban is heves esztétikai csaták zajlottak a 

képzőművészeti realizmus tárgykörében.
7
 Hiába emelte fel Louis Aragon a szocialista 

realizmus zászlaját Nyugat-Európában,
8
 a szovjet kultúrdiktatúrától egzisztenciálisan nem 

                                                 
1 Arthur Koestler: Sötétség délben, Európa–Reform, Budapest, 1988, 187. 

2 Az idézet lelőhelye: Ék Sándor: Képzőművészetünk néhány kérdése a szovjet és a forradalom előtti orosz 

festészet tükrében. Szabad Művészet 1954/1, 3. 

3 A Nagy Elbeszélés a posztmodern esztétikai gondolkodás modernizmusra vonatkoztatott történelem-

átértelmező kulcsfogalma. Jean-Francois Lyotard: A posztmodern állapot. In.: Bujalos István szerk.: A 

posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rotry tanulmányai. Századvég, 

Budapest, 1993, 7–146. 

4 Forgács Éva: Hogyan találta fel az Újbaloldal a kelet-európai művészetet? In.: Uő.: A Duna Los 

Angelesben. Művészeti írások. Kijárat, Budapest, 2006, 75–76. Matthew Cullerne Bown: Socialist Realist 

Painting. Yale University Press, New Haven–London, 1998, xiii–xiv. Matthew Cullerne Bown–Brandon 

Taylor szerk.: Art of the Soviets: Painting, Sculpture and Architecture in a One-Party State, 1917–1992. 

Manchester University Press, Machester–New York, 1993, 2–8. 

5 Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata a párti irodalompolitikájáról. In.: Köpeczi Béla szerk.: A 

szocialista realizmus. I. Gondolat, Budapest, 1970, 384–391.   

6 Ungvári Tamás: Avantgarde vagy realizmus? Brecht és Lukács vitája. Magvető, Budapest, 1979. 

7 Vita a realizmusról a francia képzőművészetben. In.: Köpeczi, 1970a, 222–238. 

8 Louis Aragon: Visszatérés a valósághoz. In.: Köpeczi, 1970a, 191–194. Louis Aragon: Szocialista 

realizmus – francia realizmus. (Uo., 244–246.) Ekkoriban ábrándult ki André Gide is a Szovjetunióból, 

miután megjárta a korábban sokra tartott országot. A háború utáni zsdánovi szocreál erősen el volt 

szigetelve a nemzetközi közvéleménytől, a társutas nyugat-európai új realistákkal a szovjet kultúrpolitika 

nem érintkezett. A szovjetbarát André Breton nem véletlen írt cikket 1952-ben Miért dugják el előlünk a 
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függő, baloldali, európai művészek inkább vallották Brecht – életében ugyan meg nem 

jelent – 1938-as véleményét a realizmus sokféleségéről: „Mindenki, aki nem a formai 

előítéletek rabja, tudja, hogy az igazságot többféle módon lehet elhallgatni és többféle 

módon kell elmondani, s hogy az embertelen állapotok fölötti felháborodás többféleképpen 

kelthető fel, a direkt ábrázolás segítségével patetikusan vagy tárgyilagosan, mesék és 

hasonlatok elbeszélésének segítségével, viccekben, túlzással vagy szándékolt 

kicsinyítéssel.”
9
 

 A Jaltában megszülető új világrend nehéz helyzetbe hozta a nyugaton élő, baloldali 

elkötelezettségű értelmiségieket. Alferd H. Barr – a McCarthy-féle belpolitikai tisztogatás 

nyomása alatt – kilúgozott minden politikai színt a modern esztétika tarka szőtteséből, 

szembeállítva a totalitárius birodalmak művészetével: „Bármi is legyen egy nyugati vezető 

álláspontja a művészet ügyében, nem akarhatja rákényszeríteni saját ízlését honfitársaira és 

nem korlátozhatja alkotói szabadságukat. Szemben a náci Németország és a szovjet 

Oroszország totalitárius diktátoraival, akik ezt akarták: a modern művészek 

nonkonformizmusát és szabadságszeretetét nem fogadhatta el a monolitikus zsarnokság; s 

a modern művészet a diktátori propaganda számára is haszontalan, mert amíg modern, 

addig alacsony a tömegvonzereje. A diktátorok ránk akarták kényszeríteni művészi 

meggyőződésüket. Megtehették. Meg is tették, és az oroszok még most is megteszik.”
10

 

Clement Greenbergből is kiveszett a háború előtti politikum, a tiszta „formalizmus” 

megkérdőjelezhetetlen tekintélyévé lépett elő,
11

 míg a modernista stílusfejlődés eszméje a 

20. századi művészettörténet-írás gerinceként ízesült.
12

 Az ötvenes években – a 

hidegháború terminológiájával – két szélsőséges pólus, a szabad világ és a Szovjetunió állt 

egymással szemben a vasfüggöny két oldalán: az apolitikus, absztrakciót pártoló, 

individualista modern esztétika (absztrakt expresszionizmus, tasizmus, Gruppe Zero stb.) 

és a 19. századi realista, illetve „kritikai realista” tradíciókat továbbfejlesztő, magát 

„módszer”-nek tartó szocialista realizmus.  

 A helyzet a hatvanas években változott meg gyökeresen, amikor a marxizmus 

újbaloldalként építette újjá magát a nyugat-európai és az amerikai egyetemeken. Az 

újbaloldal – a Sztálin által bemocskolt romlatlan leninista út párhuzamaként – felfedezte 

magának a szocreál által „eltorzított” modern esztétikai törekvéseket.
13

 Prokofjev menye, 

Camilla Gray elsőként írta meg a szovjet-orosz avantgárd részletes történetét.
14

 Gray – a 

Lozowick-
15

 és Barr-féle paradigmához igazodva – nem vette figyelembe se a lenini 

kultúrgépezet diktatórikus felépítését, se az avantgárd mellett virágzó realista iskolák 

                                                                                                                                                    
kortárs szovjet festészetet címmel. (Lásd.: Antoine Baudin: „Why is Soviet Painting Hidden from Us?” 

Zhdanov Art and Its International Fallout, 1947–53. In.: Thomas Lahusen–Evgeny Dobrenko szerk.: 

Socialist Realism Without Shores. Duke University Press, Durham, 1997, 227–256.)  

9 Bertold Brecht: Népiség és realizmus. In.: Köpeczi, 1970a, 264. 

10 Alfred H. Barr: Is Modern Art Communistic? In.: Charles Harrison–Paul Wood szerk.: Art in Theory 

1900–1990: An Anthology of Changing Ideas. Blackwell, Oxford–Cambridge, 1999, 660. 

11 Greenberg formalista – illetve nem formalista – értelmezéséhez lásd: Hornyik Sándor: A festészet mint 

kritika. Uglár Csaba „monokróm festményei”. Balkon 2010/9, 2–9. A formalizmus a szocreál teóriának is 

fontos fogalma, a későbbiekben még bőven lesz róla szó. 

12 Herbert Read – az eredetileg 1959-ben megjelent nagy hatású könyve bevezetője szerint – a „festészeti 

stílustörténetről” írt csak, ezért hagyta ki a mexikói muralistákat és az orosz kortársaikat, akik „elsősorban 

propagandisztikus programot tettek magukévá művészetükben, és kívül esnek azon a stílusbeli evolúción, 

amely engem itt kizárólag foglalkoztat.” (Herbert Read: A modern festészet. Corvina, Budapest, 1965, 8.) 

13 Vö.: Forgács, 2006.  

14 Camilla Gray nagy hatású könyvében kimerítően foglalkozik az orosz avantgárd mozgalmak születésével 

(közte a Csernisevszkij-féle utópista gyökerekkel), de a szocialista realizmusra és a totalitárius 

berendezkedésre alig vesztegetett szót. Hangsúlyozta a futuristák és a népbiztos Lunacsarszkij szerepét, 

de Lenint alig említi, ha mégis, akkor is főleg a proletkult kapcsán. (Lásd.: Camilla Gray: The Russian 

Experiment in Art 1863–1922, Thames and Hudson, London, 1971. Az eredeti kiadás címe: The Great 

Experiment: Russian Art 1863–1922, New York, Harry N. Abrams, 1961.) 

15 Louis Lozowick: Modern Russian Art. Museum of Modern Art, Société Anonyme, New York, 1925. 
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térnyerését és valódi súlyát.
16

 Az újbaloldal hatására az orosz avantgárd divatos kutatási 

témává és műkereskedelmi favorittá vált, miközben az európai, fiatal, marxista művészek 

újrajátszották a formalizmus–realizmus harmincas évekbeli vitáját. A progresszív alkotók – 

a Guttuso- vagy Rivera-féle monumentális stílussal szemben – letették a voksukat a 

szitacionizmus, a fluxus és a koncept art mellett.
17

 A szocreál iránt is érdeklődő nyugati 

kortárs kezdeményezéseket sok támadás és értetlenkedés követte.
18

 A szovjet politikai 

nyitás eredményeképp került megrendezésre a nagy moszkvai-párizsi kiállítás 1979–80-

ban, bár a hangsúly itt még a klasszikus avantgárd „tengely” bemutatására esett.
19

 

 

Peresztrojka, posztmodern, Putyin 

A nyolcvanas évek vége felé több nyugati szakíró – többek között a gorbacsovi 

glasznosztynak és a peresztrojkának köszönhetően meginduló információáramlás miatt – 

már a szocialista realizmusról is árnyaltabb képet alakított ki. Az egyik legnagyobb hatású 

új nézőpontot a Németországba emigrált művészetteoretikus Boris Groys alakította ki. 

Groys – radikális posztmodern gesztussal – Sztálint az avantgárd igazi képviselőjévé 

avatta, aki összművészeti alkotásként, teremtő demiurgoszként építette a szocializmust.
20

 

Groys tabukat ledöntő hozzáállása és olvasmányos, esszéista stílusa inspirálóan hatott a 

sztálinizmust újraértelmező gondolkodókra. Többek között az 1992-es A művészet katonái 

című magyar köteten
21

 és az 2004-es Art Limes tematikus számon is érződik a hatása. A 

sztálinizmus posztmodern relativizálása népszerű elméleti keretté vált a diktatúrákkal 

leszámoló, '90-es évek eleji, Fukuyama-féle, liberális értelmiségi eufóriában. A démoni 

erejétől megszabadított szocreál így a különböző képtudományok, antropológiai kutatások 

és interdiszciplináris tanulmánykötetek tárgyává vált.
22

 A megjelent kötetek és a nagy 

kiállítások alapján úgy tűnik, a művészettörténet számára a leggyümölcsözőbbnek a 

párhuzamos történeti jelenségek keresése és összehasonlítása bizonyult. Ennek 

szaktudományi alapjait – Hannah Arendt és Karl Popper nyomán – Igor Golomstock 

fektette le. Golomstock négy különböző diktatúra, a Szovjetunió, a Harmadik Birodalom, a 

fasiszta Olaszország és a Kínai Népköztársaság művészetét vetette össze.
23

 A totalitárius 

rezsimek paralel történeti eseményeire koncentráló összehasonlítás a kilencvenes évektől 

kezdve mind a mai napig kedvelt kiállítási tematika.
24

  

                                                 
16 Vö.: Bown–Taylor, 1993, 8. 

17 A francia szituacionizmus szellemi vezére, Guy Debord radikálisan írta újra a művészet és a politika 

viszonyát könyvében (az 1967-es francia eredeti magyar kiadása: Guy Debord: A spektákulum 

társadalma. Budapest, Balassi, 2006.); a fluxus litván származású fő szervezője, George Maciunas 

eredetileg az orosz Baloldali Művészeti Frontnak (LEF) mintájára képzelte el az új művészeti mozgalmat 

(Petra Stegmann szerk.: Fluxus East. Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa / Fluxus Networks in Central 

Eastern Europe. Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2007.). A (poszt)konceptuális művészet a '90-es évek óta 

telítődik folyamatosan (társadalom)politikai tartalommal. (Vö.: András Edit: Kulturális átöltözés. 

Művészet a szocializmus romjain. Argumentum, Budapest, 2009, 16–20.) 

18 Peter Ludwig a kevés nyugati gyűjtők egyike volt, aki következetesen gyűjtötte a vasfüggönyön túli 

kortárs alkotásokat is, de tevékenységével nem írta át a nyugati művészettörténeti kánont. (Vö.: Bencsik 

Barnabás–Szipőcs Krisztina–Bálványos Anna–Székely Katalin–Kürti Emese–Székely Miklós szerk.: A 

Gyűjtemény. Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum. 2010, 12–14.) 

19 Paris–Moscou, 1900–1930. Centre Georges Pompidou, Párizs, 1979. 

20 Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin: Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. Hanser, München, 

1988. 

21 György Péter–Turai Hedvig szerk.: A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Corvina, Budapest, 

1992. 

22 Például: Bown–Taylor, 1993; Lahusen–Dobrenko, 1997. 

23 Igor Golomstock: Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and the People's 

Republic of China. Harper Collins, New York, 1990. 

24 Néhány fontosabb totalitárius művészeti összehasonlító kiállítás: a bécsi Künstlerhausban 1994-ben 

megrendezett Művészet és diktatúra című tárlat, a Berlin–Moszkva-tengelyt felrajzoló müncheni tárlat 

1995-ből (Antonia Meiners–Tina Schenck–Gesine Asmus szerk.: Berlin–Moskau/Moskau–Berlin 1900–

1950. Prestel Verlag, München, 1995.) vagy a berlini Német Történeti Múzeum 2007-es Művészet és 

propaganda. Nemzetek összeütközése 1930–1945 című tárlat, amely a szovjet, német és olasz anyag 
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 Groyshoz és Golomstockhoz képest jóval kisebb népszerűségre tett szert egy brit 

kutató, Matthew Cullerne Bown, akinek tudományos alapkutatásait rendre komoly kötetek 

kísérik.
25

 Bown hatalmas, Szocialista realista festészet címet viselő, moszkvai 

levéltárakban végzett kutatások nyomán megírt 1998-as korpuszában a forradalmat 

megelőző gyökerektől 1991-ig követte nyomon a szovjet festészet történetét.
26

 Széles 

horizontjába nemcsak a forradalom előtti, orosz filozófiatörténet fért be, hanem a szovjet 

kultúrpolitika és a képzőművészeti intézménytörténet alapos levéltári feltárása, valamint a 

Hruscsov- és a Brezsnyev-éra, illetve a szovjet tagköztársaságok művészetének az 

elemzése is. Az alapkutatásokat nagy ívű szellemtörténeti kontextusba helyező látásmódja, 

ironizálástól mentes, de nem amorális megközelítése követendő előképül szolgált e sorok 

szerzője számára. 

 Oroszországban a putyini erőpolitizálásnak köszönhetően a szabad levéltári kutatás 

lehetősége ma már jelentősen kisebb, mint amilyen a kilencvenes évek közepén, Bown 

kutatásainak az idején volt. Az orosz nagypolitika pedig – a sztálini rendszer éltetése 

mellett – ismét felvállalta a homogén országimázzsá összemosott nemzeti 

művészettörténet-írást. Az Oroszország! című kiállítás Vlagyimir Putyin fővédnöksége 

alatt két Guggeinheim Múzeumot is végiglátogatott 2005-ben és 2006-ban.
27

 Az erős kéz 

politikáját felvállaló, volt KGB-s miniszterelnök még beszédet is mondott a nagy szabású 

tárlat New York-i megnyitóján, az egymás mellé rendezett ortodox ikonok, az európai 

klasszikusok és a szocreál kulcsművek előtt. Hasonló átértékelésre a szovjet érdekszféra 

egykori tagállamaiban nem lehet számítani, bár a debreceni Modem szocreál kiállításához 

érintőlegesen kapcsolódva, György Péter a közelmúltban megjelentetett egy hosszú esszét 

A szocialista realizmus újraértelmezése címmel.
28

 Ebben megkísérelte a hazai szocreált a 

sztálinizmus modernista, civilizáció-teremtő eszközeként legitimálni, többek között 

Evgeny Dobrenko 2007-es könyve nyomán sürgetve a recepciótörténeti fordulatot.
29

 

 

Hazai kutatás és a szocreál 

A magyar művészettörténeti kutatásban 1956 után kialakult egy hivatalos paradigma, 

amely szerint az ötvenes évek művészete – a sztálinista személyi kultusznak köszönhetően 

– „eltorzult”.
30

 A „torzulás” kifejezés a szovjet politikaelmélet nyelvén az aktuálisan 

megbélyegzett belső irányzatot jelölte, a sztálinizmus esetében a „szektás” vagy 

„dogmatikus” jelzővel kiegészítve. A magyar szocreál művészet esetében a „torzulás” 

annyit jelentett, hogy a Rákosi-kor marxista alapvetése, a nép felé forduló művészet 

eszméje helyes volt, de a megvalósítás gyarló, hiányos vagy beteges.
31

 Ezen elmélet szerint 

                                                                                                                                                    
mellett az Egyesült Államokét is bemutatja. (További példákhoz lásd.: Szücs György: Az első jelszó. A 

szocialista realizmus problematikája a Szovjetunióban. Art Limes 2004/1, 56–62.) 

25 Matthew Cullerne Bown: Art under Stalin. Holmes & Meier, New York, 1991; Bown, 1998. 

26 Bown, 1998. 

27 Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2005. szeptember 16–2006. január 11. 

28 György Péter: A szocialista realizmus újraértelmezése. In.: Élet és Irodalom, 2008/37. 

29 Evgeny Dobrenko nagy hatású könyvében egységes egészként kezeli a sztálinizmus ideológiai 

jelenségeit, ahogy a bevezetőben írja: „A szocialista realizmusra úgy tekint ez a könyv mint a 

sztálinizmus egyik legfontosabb társadalmi intézményére, mint egy szocializmust gyártó intézményre. 

[…] A szocialista realizmus alapvető funkciója a szocializmus megteremtése volt – a szovjet realitásé, 

nem egy műtárgyé.” (Evgeny Dobrenko: Political Economy of Socialist Realism. Yale University Press, 

New Haven–London, 2007, xxi.) 

30 Az MSZMP KB mellett működő Kulturális Elméleti Munkaközösség 1965-ben bontotta ki részletesen a 

torzulás fogalmát az esztétika területén: „A személyi kultusz idején azonban a művészetpolitika, amellett, 

hogy segítette a szocialista realista művészetet, eltorzította az elméletet, s még inkább a gyakorlatot.” (A 

szocialista realizmusról. Társadalmi Szemle 1965/2, 31.) Az 1958-as, korábbi dokumentumban még 

sokkal árnyaltabban elemzik a kultúrpolitikai hibák gyökereit, nagyobb hangsúlyt fektetve az elért 

eredményekre. (A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelvei. Társadalmi 

Szemle 1958/7–8, 116–151.)  

31 A hivatalos marxista művészettörténet-írás fő tekintélyének számító Aradi Nóra korai összefoglalójában 

(Aradi Nóra: Képzőművészet és közönség. Gondolat, Budapest, 1961.) még differenciált képet fest az 
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ugyanakkor készült pár jövő felé mutató műalkotás a „torzulás” ellenére is, azaz a 

műtárgyak tömegéből kikereshető a hatvanas évek progresszív szocmodernjét 

megelőlegező egy-két munka, elsősorban a szobrászat (lásd: Kerényi Jenő Osztapenkója 

vagy Somogyi József Martinásza) és a grafika (például Barcsay Anatómiája), ritkábban a 

festészet (például Bencze László: A falusi T. Sz. Cs. Sztálin elvtárs születésnapjára készül 

vagy Domanovszky Endre sztálinvárosi freskói) területén.
32

 Ez a radikálisan redukciós 

szemléletmód volt az MSZMP ötvenes évekkel szemben tanúsított hivatalos álláspontjának 

esztétikai megfelelője, amely az SZKP XX. kongresszusán bevezetett desztalinizáció 

kognitív sémáit újította fel vagy vitte tovább. A korszak képzőművészeti termésével való 

első kritikus számvetés a hetvenes évek közepén történt meg, ekkor jelent meg a Kritikák 

és képek kötet
33

 és ekkortájt vált nyomtatásban közölhetővé a szűk ötvenes éveket jelölő, 

pejoratív felhangú „szocreál” terminus is.
34

 Ugyanakkor a „hivatalos” művészettörténeti 

nézőpont még a nyolcvanas évek elején se sokat változott;
35

 bár a vita ekkor már akörül 

zajlott, hogy a korszak kiemelkedő alkotásai a rákosista művészetpolitika miatt, vagy 

annak ellenében születtek meg.
36

  

 A hivatalos szócsöveknél még radikálisabban jártak el az állami 

                                                                                                                                                    
ötvenes évekről. (Erről bővebben esik még szó A szocpoétikus irányzat című fejezetben!) Láncz Sándor 

elsőként írta meg a hazai szocreál képzőművészet hivatalos történetét, az MSZMP 1962-es [azaz még az 

1958-as!] teoretikus végzéseire támaszkodva. Értelmezésében a szovjet szocialista realizmus az 

oroszországi forradalom alatt lassan alakult ki, majd ez „a gondolat torzult később a sztálini-zsdánovi 

esztétika értelmezésében lakkozássá. Evvel párhuzamosan iktatták ki az avantgárdot és a XX. századi 

kritikai realizmust a fejlődés vonalából és fordultak a XIX. század realizmusához mint hagyományhoz.” 

(Láncz Sándor: A szocialista realizmus történetéből 1949–1956. Megjegyzések felszabadulás utáni 

festészetünkről. Művészettörténeti Értesítő 1965/2, 108.) A saját kultúrpolitikusi múltjára visszaemlékező 

Horváth Márton még egyértelműben fogalmazott a hetvenes években: „Politikánk torzulásának egyszerre 

volt oka és következménye a pártvezetés elszakadása a tömegektől. A vezetés látens válságát idézte elő, 

amiről sejtelmünk se volt, de tüneteit éreztük; torz és szubjektív válasz volt erre a mértéktelenné fokozott 

személyi kultusz. […] De ami a politikában torzulás, az a művészetben hazugsággá válik. Az ilyen 

művészet nem realista, mert valóságtól elszakított realizmus nincs. A szocialista realizmus a mi 

gyakorlatunkban 'szocreállá' torzult, mely formai megoldásait is szükségszerűen a legkonzervatívabb 

irányzatoktól kölcsönözte.” (Horváth Márton: Művészetpolitika húsz év távlatából. Kritika 1975/11., 19.) 

A torzulás fogalom még a nyolcvanas években is egyet jelentett – Aradi Nóra szemében – az ötvenes 

évekkel: „A torzulás közvetlen nyomot hagyott abban, hogy figyelmen kívül hagyták az alkotások és a 

műfajok differenciáltságát.” (Aradi Nóra: Műfaj a képzőművészetben. Gondolat, Budapest, 1989, 31.) 

32 Minisztériumi munkatársként Németh Lajos még '56 előtt elkezdte rostálni az ötvenes évek termését, új 

szocreál kánont építve (Németh Lajos: Új monumentális művészet felé. Szabad Művészet 1955/4, 153–

164.); a Magyar Nemzeti Galéria igazgatójaként Pogány Ö. Gábor komolyan veendő névsorolvasást 

tartott az 1960-as retrospektív kiállításon. (Pogány Ö. Gábor: Képzőművészetünk a felszabadulás után. 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1960, 5–12.); végül Láncz Sándor állt elő a legkiforrottabb, 

„hivatalos” szocreál kánonnal 1965-ben (Láncz, 1965.).  

33 MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának munkatársai szerk.: Kritikák és képek. Válogatás a magyar 

képzőművészet dokumentumaiból 1945–1975. Corvina, Budapest, 1976. 

34 Horváth, 1975, 19. Aradi Nóra már korábban is használta: Aradi Nóra: Utak, zsákutcák, lehetőségek. – 

Időszerű kérdések a szocialista művészetről. Művészet 1974/4, 32–36. 

35 Az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja által tervezett '45 utáni művészetet bemutató, végül soha el 

nem készülő kötet bevezetőjében írta Aradi Nóra 1981-ben: „Szinte átmenet nélkül került sor az új 

tematika programszerű meghirdetésére és követelményként való abszolutizálására, mégpedig stiláris 

mércéhez kötötten. […] E művészettörténetileg szokatlan helyzettel még meg tudtak volna birkózni az 

előző korszak legprogresszívabb törekvéseiből kiinduló alkotók – ezt bizonyítja a negyvenes-ötvenes 

évek több jelentős műve. De fékezően hatott egyrészt a sürgetés (az országos tárlatokon évenként vették 

számba a megtett utat), főképpen pedig a dogmatikus szocreál-értelmezés szemléleti, stiláris, műfaji 

kötöttségei.” (Aradi Nóra: A magyar művészet története 1945 után. Művészet 1981/3, 7.) Aradi szerint is 

kevés a korszakból kimagasló remekmű: „A képzőművészetben, akárcsak más ágazatokban, remekművek 

is születtek az ötvenes évek első felében, amelyek művészettörténeti súlyúaknak bizonyultak.” (Uo., 8.) 

36 Aradi szokásos mentegetőző tónusával szemben Kovács Péter határozottan kijelentette: „nem lehet 

ezeknek az éveknek az idézését sem azzal kezdeni, sem azzal folytatni, hogy 'de azért születtek jó művek 

is'. Ha ugyanis születtek – az irányított szellemiség ellenére születtek.” (Kovács Péter: A művészettől a 

pszeudóig és vissza (Hozzászólás Aradi Nóra tanulmányához.). Művészet 1981/5, 4–8.) 
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művészetpolitikával szemben álló, neo-avantgárd, progresszivista, modern esztétika vagy 

stíluseszmény képviselői. Kovács Péter Aradi Nóra említett 1981-es tanulmányára 

válaszolva írta, hogy ami a „fordulat éve” után következett, „annak nem volt köze […] a 

művészethez”.
37

 Kovács Péter és Kovalovszky Márta 1981–82-ben Székesfehérváron 

megrendezte az első kritikai hangvételű, történeti nézőpontú magyar szocreál kiállítást, a 

címválasztásban és a katalógusban is ragaszkodva a „nem művészet” állásponthoz.
38

 A 

tárlatot élénk sajtóvisszhang követte.
39

 A '80-as évek elején nyilvánossághoz jutó, 

radikálisan negligáló szemléletmód mind a mai napig jelen van a szakmai diskurzusban: a 

Műértő hasábjain pár éve lezajlott szocreál véleménycsere
40

 során például az egyik 

hozzászóló 2005-ben is mindössze „dögunalmas” „vizuális jelenségnek” minősítette a 

korszak termését.
41

 A magánbeszélgetésekben is rendre visszatérő negligáló szemléletmód 

jelzi, hogy a Rákosi-kor esztétikájáról szóló – a rendszerváltás után kiadott – kötet elején 

Szilágyi Ákos nem a közvélekedést fogalmazta meg, amikor leszögezte, hogy az ötvenes 

éveket és annak művészeti alkotásait már „kihúzott lyukas fogként” tanulmányozhatjuk.
42

 

Ez a fontos tanulmánykötet annyit azért elért, hogy a „szocreál” terminus – mint a 

szocialista realizmus szűkítő értelmű, az ötvenes éveket jelölő szinonimája – újabb 

szaktudományi legitimációt kapott.
43

 Ekkoriban születtek meg a korszak köztéri 

szobrászatának a stílustörténettől független, politikai-történeti elemzései is.
44

 A 

                                                 
37 Kovács, 1981, 4. A vitához hozzászóló Gábor Eszter szerint 1949 és 1965 között tartott az „álművészet 

egyeduralma” (Gábor Eszter: Művészet és álművészet a fordított értékrend idején. Hozzászólás Aradi 

Nóra A magyar művészet története című cikkéhez. Művészet 1981/6, 4–5.)  

38 A huszadik század magyar művészete. „Az ötvenes évek”. Bevezetőt írta: Kovács Péter, Összeállította: K. 

Kovalovszky Márta, Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1981. 

39 K. Kovalovszky Márta: Az „ötvenes évek”. Művészet 1982/3, 28–29. Pataki Gábor: Konzervativizmus – 

hagyományok nélkül. Művészet 1982/3, 30–31. Nagy Zoltán: Program és megvalósulás az ötvenes évek 

művészetében. Művészet 1982/3, 32–35. Székely András: Az „ötvenes évek” művészetéhez. Mozgó Világ 

1984/3, 23–38.  

40 A Műértő szocreál vitájában hangot kaptak az elfogult, „érzelmileg viszonyuló” ellenzők (Kováts Albert 

és Nagy Ildikó) és a semleges „tudományos” nézőpontot preferálók (Bán András, Pótó János, Prakfalvi 

Endre, Rieder Gábor és Szücs György) is; a vitának időközben aktualitást adott egy kortárs művészeti 

akció, a Kis Varsó és a Szántó Kovács-szobor ügye. Rieder Gábor: Már elfogyott a szocreál. Sematizmus 

és műkereskedelem. Műértő 2004/9, 18; Szücs György: Légy a levesben. Néhány bővítmény Rieder 

Gábor írásához. Műértő 2004/10, 8; Bán András: A negatív hős ábrázolása. Mi a szőnyeg alá söprés 

helyes módja? Műértő 2004/11, 7; Prakfalvi Endre: Múlthasználat. Szocreál és műemlékvédelem. Műértő 

2004/12, 7; Kováts Albert: Lássuk a medvét! Szocialista realizmus vagy szocreál. Műértő 2005/2. 1., 5; 

Pótó János: Ez bizony légyleves. Megjegyzések a szocreálról. Műértő 2005/3, 9; Igor Zabel: Nem volt 

még ebből elég? Kelet-európaiság és szocreál. Műértő 2005/4, 1., 7.; Műértő 2005/5, 8; Nagy Ildikó: 

Kötelező boldogság. Magyar szocreál: a szovjet minta kispolgári változata. Műértő 2005/6, 1., 5; Rieder 

Gábor: Minek nevezzelek? Szocreál és szocmodern. Műértő 2005/7–8, 5. 

41 Kováts, 2005, 5. 

42 Szilágyi Ákos: Paradicsomi realizmus. Totalitárius államművészet a XX. században. In.: György–Turai, 

1992, 7–12. Az első posztmodernnek nevezhető, ironizáló, mégis megértő művészettörténeti áttekintést a 

magyar szocreál képzőművészetről Székely András vetette papírra 1984-ben, elfogadva a szocreál 

művészet voltát. (Székely, 1984.) 

43 Azóta is ez a gyakorlat kanonizálódott; lásd a Kortárs Művészeti Lexikon ide vonatkozó – Szücs György 

tollából való – szócikkét (Fitz Péter főszerk.: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. III., Enciklopédia, 

Budapest, 2001, 610–611.). Ezen e sorok szerzője se kíván változtatni, a két megnevezést (szocialista 

realizmus és szocreál) tartalmilag azonos, bár érzelmileg olykor más-más felhanggal bíró szinonimaként 

használja. A nem szakemberek számára a szocreál fogalma néha a hatvanas-hetvenes évek hivatalos 

művészetét is jelöli, ahogy ez a nagyobb sajtópolémiát okozó Szántó Kovács-ügyből is kiderült. (A 

Szántó Kovács-ügyhöz lásd: Rózsa Gyula: Kis magyar falu. Népszabadság 2004. december 16; Mélyi 

József: A Szántó Kovács-ügy. Élet és Irodalom 2005. január 21.; Spengler Katalin: Meggyalázott szobor? 

Műértő 2005/2, 4; Kováts Albert: Állítások a levegőben. Műértő 2005/3, 9.) Nézőpontunk szerint a 

szocreál terminus csak az ötvenes évekre vonatkozhat, míg a szocialista realizmus esetében fontosnak 

tartunk megőrizni egy tágabb értelmezési kört is, amibe a rákosista szocreálon kívül bele tartozik a 

hatvanas-hetvenes évek – külön-külön alkategóriákba sorolható (például szocmodern) – hivatalos 

művészete is. 

44 Pótó János: Emlékművek, politika, közgondolkodás. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1989. 
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posztmodern által legitimált teoretikus lehetőség ettől kezdve már megvolt a szocreál 

képzőművészet feldolgozására, de se a továbbélő modern vagy (neo)avantgárd 

szemléletmód
45

, se a lassan begyűrűző New Art History és a Visual Studies nem kedvezett 

a korszak alapos feldolgozásának.
46

 Az ötvenes évek művészeti termése a múzeumi állandó 

kiállításokon is csak elvétve szerepel,
47

 a rendszerváltás óta pedig csak ritkán került sor a 

korszakot bemutató időszakos tárlatokra.
48

 Mindezek ellenére az utóbbi években is 

születtek az ötvenes évekkel kapcsolatos tudományos konferenciák, kiadványok és 

tanulmányok,
49

 valamint a téma régi kutatói, Szücs György és Prakfalvi Endre is 

megjelentette a széles közönségnek készült összefoglaló művét.
50 

Mindezek ellenére – 

ahogy azt sok szakértő sürgeti
51

 – a magyar szocreál művészettörténeti feldolgozása még 

nem történt meg. 

 Az általam képviselt nézőpont szerint, szemben az idézett szűkítő és drasztikusan 

redukáló megközelítésekkel, a szocreál egy kifejezetten termékeny stílusirányzat volt, 

                                                                                                                                                    
Pótó János: Az emlékeztetés helyei: emlékművek és politika. Osiris, Budapest, 2003. Sinkó Katalin: A 

politika rítusai: emlékműállítás, szobordöntés. In.: György–Turai, 1992, 67–80.  

45 Hans Knoll összeállította: A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet, Enciklopédia, 

Budapest, 2002; Pataki, 1998.; Bálványos Anna szerk.: Nézőpontok – pozíciók. Művészet Közép-

Európában, 1949–1999. Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig Múzeum, Budapest, 1999. 

46 A kevés magyar nyelvű, a művészettörténeten kívül interdiszciplináris tanulmányokat (illetve szerkesztői 

szándékot) is felvonultató kiadványok közül megemlítendők: György–Turai, 1992; Széplaky Gerda 

szerk.: A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Kalligram, Pozsony, 2008; 

Art Limes folyóirat 2004/1–2-es tematikus száma. 

47 A Magyar Nemzeti Galéria 2002-ben újrarendezett – '45 utáni anyagot bemutató – állandó kiállításán 

kevesebb mint egy tucat szocreál festmény és szobor szerepel, a saját gazdag gyűjteményből sem a 

legjelentősebbek, a WC-vel szemközti, félreeső helyiségben. Jelentősebb szocreál anyagot olyan speciális 

történeti kollekciókban láthat a közönség, mint a nagytétényi Szoborpark (Memento Park), az Andrássy 

úti Terror Háza vagy a hódmezővásárhelyi Emlékpont. A korszak múzeumi reprezentációja a térség 

államaiban nem mindenhol ilyen negatív; bár van több példa az „élménypark-szerű” bemutatásra is 

(például a litvániai Grutas Park vagy a lengyel Zamoyski Múzeum), Tallinnban (Kumu) például a 

szocreál már az állandó kiállítás szerves részét képezi 2006 óta, akárcsak a Varsó Nemzeti Múzeum 2007-

ben nyílt állandó kiállításán. 

48 A magyar szocreál képzőművészettel behatóan foglalkozó fontosabb magyar időszaki és állandó 

kiállítások: Sztá-lin, Rá-ko-si!, 1990, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum; Magyarország akkor és most, 

1993, Washington, New York, majd a Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum; Szoborpark (Memento Park), 

1993; Terror Háza állandó kiállítás, 2002; Boldog Budapest, 2004, MEO; Emlékpont Múzeum állandó 

kiállítása, 2006, Hódmezővásárhely; Szocreál. Festészet a Rákosi-korban. MODEM, 2008–2009. 

49 Széplaky, 2008; Rieder Gábor: Szocreál. Festészet a Rákosi korban. MODEM, Debrecen, 2008.; Szeifert 

Judit: Tartalomhoz a forma – Az 50-es évek hivatalos művészete Magyarországon. Új Művészet 2008/9, 

38–43. 

50 Prakfalvi Endre–Szücs György: A szocreál Magyarországon. Corvina, Budapest, 2010. Prakfalvi a 

szocreál építészet krónikásaként több kötetben dolgozta fel a korszakot. (Legfontosabb művei: Prakfalvi 

Endre: Elmélet és gyakorlat építészetünkben 1945–1956/59. In.: Prakfalvi Endre–Hajdú Virág szerk.: 

Építés és tervezés Magyarországon 1945–1959. Országos Műemlékvédelmi Hivatal–Magyar Építészeti 

Múzeum, Budapest, 1996², 8–39; Prakfalvi Endre: Szocreál. Budapest építészete 1945 és 1959 között. 

Városháza, Budapest, 1999.; Fehérvári Zoltán–Hajdú Virág–Prakfalvi Endre szerk.: Modern és szocreál. 

Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1959. Magyar Építészeti Múzeum, Budapest, 2006). Szücs 

György foglakozott a szocreál képzőművészettel a 20. századi magyar képzőművészetet bemutató 

kézikönyvben (Andrási Gábor–Pataki Gábor–Szücs György–Zwickl András: Magyar képzőművészet a 

20. században. Corvina, Budapest, 1999, 135–142.) és a kortárs művészeti lexikonban (Fitz, 2001, 610–

611.) is ő írta a szocreál fejezetet. Szücs széles művelődéstörténeti horizontba helyezve is írt a témáról 

(Szücs György: A Rákosi Mátyás Művek. In.: Bencsik Zsuzsa–Kresalek Gábor szerk.: Az ostromtól a 

forradalomig. Adalékok Budapest múltjához 1945–1956. BFL, Budapest, 1990, 63–90.) E sorok szerzője 

is több tanulmányt jelentetett meg az elmúlt években a szocreál képzőművészetről különböző 

folyóiratokban: Rieder, 2005. Rieder Gábor: Szocreál kritika, 1950–53. Valóság 2005/5, 67–82. Rieder 

Gábor: Zsánerek és bálványok. A realizmus recepciótörténete a magyar szocreál festészetben. I–II–III. 

In.: Új Művészet 2006/10, 27–32, 2006/11, 42-45, 2006/12, 42–44. Rieder Gábor: A Derkovits-díj 

születése – Csontvázak a szocreál szekrényéből. Artmagazin 2009/3, 78–80.  

51 Bán, 2004; Nagy, 2005; Sasvári Edit: Még mindig csontváz a szekrényben? Műértő 2008/9, 1., 5.; Pótó 

János: Nyulacskák és elefántok a Himaláján. A Stílusok – Korszakok új kötete. Műértő 2011/2, 7. 
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amely nagy számú, de eltérő minőségű műalkotás megszületéséhez vezetett.
52

 A magyar 

képzőművészetben – ebben teljes a szakmai konszenzus – hat esztendőn keresztül volt 

jelen a szocreál stílus: 1950 és 1956 között.
53

 Ez alatt körülbelül tíz nagy szabású, több 

száz művet felvonultató óriáskiállítást rendezett a hatalom. Csak a hat nagy műcsarnoki 

éves seregszemlén körülbelül 1200 festmény szerepelt. Vagyis több ezer, változó kvalitású 

szocreál festménnyel számolhatunk, ami még akkor is elég magas szám, ha nem 

tekinthetünk minden ötvenes években kiállított alkotást szocreálnak, hiszen olyan 

„politikailag értékelhetetlen” tájképek vagy portrék is szép számmal felbukkantak a nagy 

seregszemléken, amelyek egy korábbi esztétikai hagyományokhoz kapcsolódtak. 

Figyelembe véve a nagy kiállítások, a tematikus tárlatok és a vidéki események magas 

számát még így is több ezer tipikus szocreál festménnyel kalkulálhatunk a Rákosi-kor 

folyamán. A szovjet szocreál háromnegyed évszázadig tartott, bonyolultabb és sokszínűbb 

jelenség, mint magyarországi derivátuma. Közép-Kelet-Európa csak 1949–50 körül 

kapcsolódott be a szocialista realizmus nagy folyamába, így a hazai művészettörténet 

szempontjából elsősorban a „tematikus”
54

 művészetet tekinthetjük valódi szocreálnak, ezek 

a művek jelentik – kvalitástól függetlenül – az ötvenes évekbeli szocialista realizmus 

kvintesszenciáját, nem pedig a Somogyi-féle Martinász vagy a Gresham-kör kései 

művészete. Ugyanakkor a tágabb – azaz az ötvenes évekbeli szocreálnál szélesebb – 

szocialista realizmus kategória alá sok mindent sorolhatunk, a festőibb szocpoétikus 

festészettől az expresszív jegyeket mutató szobrokig vagy a kubizáló murális munkákig.  

 

Módszertan 

Jelen dolgozat – a szerző szándéka szerint – eredendően a totalitárius ideológiától 

független, „semleges”, posztmodern elméleti nézőpontot vallja magáénak, de ezt néha 

felülírják a történeti alapkutatások keserű tapasztalatai. Nem vádirat, de nem is cinikus 

szerecsenmosdatás. A korabeli jegyzőkönyvek és a visszaemlékezések ismeretében, a 

szándékoltan neutrális retorikai elemzések (ideológia) mellé a hol tragikus, hol kisszerű 

emberi sorsok tanulságai is felsorakoznak (egzisztencia). A magyar történelem egyik 

„legsötétebb” korszakáról, az ötvenes évekkel ugyanis csak nagy távolságból, az 

absztrakció síkján maradva lehet elfogulatlanul beszélni. A szocialista realizmus művészeti 

termésével is lehetne gondtalan interpretációs játékokat űzni a tudománytörténet ismert 

módszertani fogódzóit használva, de a művek mögött megbújó személyes pályaíveket már 

semmi esetre sem lehet érzelem- és tanulságmentesen szemlélni. Historia est magistra 

vitae. A szocreál művészettörténet kiábrándító tanulságokkal szolgál a mindenkori hatalom 

és a mindenkori művészet összefüggésrendszerének megértéséhez. Disszertációmban 

kísérletet teszek a kettős nézőpont párhuzamos életben tartására, ezért is lett az alcíme 

Ideológia és egzisztencia. A kettős megközelítés időben némiképp elcsúszik egymás 

mellett, az 1950–53 közötti időszak elemzését inkább az ideológia, a retorika és az 

interpretáció elemzése határozza meg, míg az 1953-tól 1956-ig tartó periódust a 

kiábrándultság, az illúzióvesztés és a kenyérharc vizsgálata jellemzi.  

                                                 
52 Nézőpontomat részletesen kifejtettem a debreceni Modemben 2008-ban megrendezett szimpóziumon 

(Művészet és politika I. Vizuális művészeti szimpózium, 2008. december 12–13), összegezve a szocreál 

festészeti kiállítás rendezése során szerezett tapasztalataimat: Rieder Gábor: A szocreál körül. Az ötvenes 

évek művészettörténeti kontextusa, 2008, kézirat. 

53 A korszakhatárt általánosan elfogadja az összes művészettörténész, aki a rendszerváltás óta foglalkozott a 

témával, annak ellenére, hogy – különösen a szobrászat terén – találhatunk néhány megkésett szocreál 

alkotást is. A korszak indítása intézményi szempontból inkább 1949 ősze, stílustörténeti szempontból 

inkább 1950 augusztusa. A zárásként az '56-os forradalom történeti cezúrája egyértelmű, még akkor is, ha 

az 1956-os nagy éves seregszemlére nem került sor, és így sokan már 1955-nél meghúzzák a szocreál 

végét (lásd.: Aradi, 1981, 8; K. Kovalovszky, 1982, 29.). Mivel a művésztársadalom készült erre az 

elmaradt seregszemlére, így sok mű el is készült, nem tűnik indokoltnak a kínálkozó '56-os cezúra 

előbbre hozatala. 

54 A fogalmat a szovjet teoretikus irodalom nyomán terjedt el a korabeli köztudatba, mint ahogy erről a 

későbbiekben még bőven esik szó. 
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 A dolgozat első felében megkíséreltem értelmezni az újszülött szocreál ideológiai 

keretrendszerét, azt a textuális mezőt, amely meghatározta a művek korabeli percepcióját 

és recepcióját. Az ötvenes évek művészete elsősorban a klasszikus kép–szöveg 

fogalompáros felől közelíthető meg, amely a stílustörténeti iskola háttérbe szorulása után a 

20. századi művészettörténeti praxis legtermékenyebb és legelfogadottabb irányvonala 

volt.
55

 Témánk szempontjából ez szerencsés választás, hiszen a marxizmus – a marxi 

életmű szekularizált könyvvallásaként – alapvetően a szövegek bűvöletében élt.
56

 A 

logocentrikus
57

 gondolkodás szabott keretet az államgépezet működésének, a 

párthatározatoktól kezdve a bizottsági jegyzőkönyveken keresztül a besúgói jelentésekig. 

Nincs a magyar művészettörténetnek még egy korszaka, amelyről ennyi közvetlen, első 

kézből való, írásos forrás állna rendelkezésre, mint a pártállami időszak.
58

  

 Kutatásaimban alapvetően a művészeti szervek bizottsági üléseiről készült 

jegyzőkönyvekre
59

 és a sajtóban
60

 megjelent szövegekre támaszkodtam.
61

 Ezek az írások 

                                                 
55 Lásd ikonográfia, illetve a Panofsky-féle ikonológia. A múzeumi kutatói gyakorlattól szinte függetlenül, 

évtizedek óta zajlik a képiség és nyelviség szemiotikai értelmezése a művészettörténet akadémikus, 

teoretikus köreiben (Mieke Bal–Norman Bryson: Semiotics and Art History. Art Bulletin 1991/6, 174–

208.), de nem véletlenül hangsúlyozza még maga Mitchell is, akinek a képi fordulat (pictorial turn) 

kifejezést köszönhetjük, hogy „a vizualitás felé fordulás” mértéke és mikéntje kérdéses. (W. J. T. Mitchell: 

A látást megmutatni – A vizuális kultúra kritikája. Enigma 41, 2004, 27.) 

56 Ez nem csak a keleti blokkra igaz, a tekintélyes marxista gondolkodók (és a nyelvfilozófusok) – a 

televízió képi forradalma előtt és után is – alapvetően gyanús veszélyforrásként tekintettek a Képre, a 

Frankfurti Iskolától kezdve, Guy Debord-on keresztül, Foucault-ig és Rorty-ig. (Vö: Szőnyi György 

Endre–Szauter Dóra szerk.: A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai. JATEPress, Szeged, 

2008, 131–135.)  

57 A fogalmat a derridai értelemben használom. (Jacques Derrida: Grammatológia. Első rész. Életünk – 

Magyar Műhely, Szombathely–Párizs–Bécs–Budapest, 1991, 25–52.) 

58 Vö.: Sinkó, 2009, 51. Az írásos források gazdagsága elsősorban nem a teoretikus elemzésekre vagy a 

műkritikákra vonatkozik, hanem a képzőművészetet körülölelő teljes szövegtengerre, amely a 

diktatórikus, centralizált és bürokratizált művészeti közéletnek volt köszönhető. Az ötvenes években az 

ügynöki jelentések szerepe – az eddigi ismeretek fényében – elhanyagolható, inkább a további titkos 

kultúrpolitikai határozatok és bizottsági ülések napfényre kerülése módosíthatja az összképet. Az 1956 

utáni korszak esetében viszont az ügynöki jelentések szerepe döntő jelentőségű, bár részletes elemzésével 

a hazai művészettörténet-írás egyelőre még adós. (A ritka kivételek egyike: Klaniczay Júlia–Sasvári Edit 

szerk.: Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme. 1970–1973. Artpool–

Balassi, Budapest, 2003.) 

59 A levéltári dokumentumok közül a legfontosabbak a Képző- és Iparművészeti Szövetség üléseinek 

szerencsés módon fennmaradt jegyzőkönyvei. A korszakban kulcsszerepet játszó – államhatalom és a 

művészek között közvetítő – Szövetség jegyzőkönyvei a Magyar Tudományos Akadémia 

Művészettörténeti Kutató Intézet Adattárában (MTA – MKI Adattár) lelhetők fel. Maksay László készített 

1972-ben egy – ma már csak kritikával olvasandó – kéziratos tanulmányt a Szövetség történetéről a 

Művészettörténeti Kutatócsoport számára (1949–56: MKI-C-I-2 és MKCS-C-I-2/1001-1017), amelyhez 

csatolta a Szövetség üléseinek válogatott (a többi sajnos elveszett!) jegyzőkönyveit (MKI-C-I-2; MKCS-

C-I-2/1018-1088). Az összesen 9 db irattartót felölelő szövetségi anyag mellett az Adattár őrzi azt a 

korszakra vonatkozó, heterogén természetű, teljesen rendezetlen 19 db irattartót (MDK-C-I-137), amely a 

Népművelési Minisztérium (korábban VKM) 1945 és 1956 közötti dokumentumait tartalmazza. Ez a 

minisztériumi dokumentáció nagy értékű forrás, mert a minisztériumi archívum megsemmisülése miatt 

már csak sporadikus forrás-előkerülésekkel lehet számolni (Magyar Országos Levéltár, Politikatörténeti 

Intézet Levéltára). Egyes nagy horderejű kultúrpolitikai esetekben hasznát vettem a MOL PB és KV 

ülésekről készült jegyzőkönyveinek is, amelyek a MOL weboldalán is fellelhetők. Mindezek mellett sok 

segítséget nyújtott a Műcsarnok által készített több folyóméternyi kiállítás-dokumentáció, amely az MKI 

Adattárát is megjárva került vissza a Műcsarnok Archívumába. Ez a jól rendszerezett kiállítás-

dokumentáció felöleli a legtöbb kiállítóhely (Műcsarnok, Ernst Múzeum, Nemzeti Szalon, Fényes Adolf 

Terem stb.) tárlatainak gazdag anyagát, beleértve a jegyzőkönyveket, zsűrilistákat, értékeléseket, 

meghívókat, archív fotókat, katalógusokat és a kigyűjtött sajtóvisszhangokat.  

60 A korszak megkerülhetetlen, fő képzőművészeti fóruma a Szabad Művészet (1947–1956), de fontosabb 

forrásnak számítanak a napilapok (elsősorban a Szabad Nép és a Magyar Nemzet), valamint a kulturális 

kiadványok (Szovjet Kultúra, Képző- és Iparművészeti Tudósító, Művelt Nép stb.)  

61 Itt kell megjegyeznem, hogy a felhasznált és sokszor hosszasan idézett korabeli forrásoknál (elsősorban 

jegyzőkönyveknél és újságcikkeknél) – ha az olvashatóság úgy kívánta – helyenként jelzés nélkül 
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félúton helyezkednek el a hétköznapi vélekedés és esztétikai értekezések között. Szerzőik 

közepesen művelt sajtómunkások, kényszerű elvi kompromisszumokat kötő társutas 

értelmiségiek, oroszból fordító párthű bürokraták és a hatalommal valamilyen módon 

szövetséget kötő alkotóművészek. Látásmódjukat egyszerre alakították a modernizmusból 

örökölt esztétikai klisék és a párthatározatok árnyékában tevékenykedő, dogmatikus 

szovjet teoretikusoktól kölcsönzött gondolattöredékek. A szövegek túlnyomót többsége 

nem több mint kordokumentum, amelyeknek a segítségével felfejthető a múlt ködébe 

merült esztétikai gondolkodás jelenideje. A műalkotások elemzése során megkíséreltem 

rekonstruálni az ötvenes évek elvárási horizontját
62

, meg-megvilágítva egy-egy reflektív, 

kritikus, külső megjegyzéssel. A disszertáció második felében nagy hangsúlyt helyeztem a 

szervezeti keretek és a hétköznapi életkörülmények tárgyalására. A különböző hatalmi 

pozíciókat elfoglaló személyi állomány ugyanis nagyban meghatározta a szovjet típusú 

szocreál hazai adaptációjának módját és mikéntjét; az ötvenes években kialakult 

intézményrendszer pedig megalapozta a későbbi évtizedek hazai képzőművészeti életét. 

Meggyőződésem szerint, az ekkor születő institucionális és az egzisztenciális háttér 

feltérképezése nélkül lehetetlen megérteni a Kádár-kori és a mai színtér működési 

mechanizmusait és reflexeit. Nemcsak az intézményrendszer alakult ki (illetve át) ekkor, 

hanem a művészmecenatúra egész szisztémája. És mindezeken túl úgy tűnik, hogy a 

tárgyalt korszakból kiindulva érthető csak meg a keleti, „szocialista” modernitás-mítosz 

stiláris és ideológiai univerzuma is.
63

 

 Nélkülözhetetlen módszertani mankónak bizonyult a történeti események 

háromféle mozgatórugójának a megkülönböztetése. A legfontosabb a „szovjet modell”, 

vagyis a moszkvai „öntőforma” alapos ismerete – mint a jelenségek magyarázata.
64

 A 

Vörös Hadsereg nyomása alatt és a moszkovita magyar pártelit közreműködésével 

felépített rendszer az eredeti sémát igyekezett másolni lehetőség szerint minden ízében. Így 

például a Képzőművészeti Szövetség megteremtésekor szükségszerű megvizsgálni a 

szovjet modellt, vagyis az az ideális öntőformát. A magyar Szövetség – mutatis mutandis – 

a moszkvai Szövetséghez hasonlóan épült fel és működött. Sőt, a párthű mintakövetés a 

jelenségek minden szintjén kimutatható, sokszor meglepően tükröződő alakzatokat 

teremtve: a Szövetség vezetőszerveinek hatalmi mintázata például kísértetiesen emlékeztet 

a fő politikai döntéshozó szervek (PB és KV) egymáshoz való viszonyára. Ugyancsak a 

Szovjetuniótól örökölt retorikai klisék teszik értelmessé az ideológiai csatározások közben 

bevetett újabb és újabb – önmagukban okafogyott – érveket. A „konfliktusmentesség” 

teóriája például nem a semmiből került elő 1954-ben, hanem az egy évtizede zajló szovjet 

esztétikai vita éppen bevethető import fegyvereként. A hasonló összefüggésrendszerek 

megértéséhez elengedhetetlen a szovjet képzőművészet történetének ismerete. 

 A moszkvai szál felfejtése viszont nem ad választ minden jelenségre: sokszor 

regionális szinten is hasonló folyamatok zajlottak le a belső logikát követve. Bán Béla 

kiábrándulása – példának okáért – nem egy pártbrosúra önbírálati forgatókönyvét követte, 

hanem az avantgárd múltját megtagadó, neofita sztálinisták törvényszerű, belső csalódását, 

                                                                                                                                                    
javítottam a helyesírási hibákat és a nyilvánvaló elírásokat. Néhány esetben viszont kor- vagy 

hangulatfestő elemként megőriztem az eredeti írásmódot. 

62 A befogadók elvárási horizontjának kifejezését Jauss vezette be – Gadamer nyomán – az irodalomelmélet 

és a hermeneutika nyelvébe. (Hans Robert Jauss: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi 

hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok. Osiris, Budapest, 1997.) 

63 Lásd a szerző által bevezetett szocmodern fogalmát. (Rieder Gábor: Szocreál és szocmodern. In.: 

Széplaky, 2008, 75–87.) 

64 Vö.: „Minden országnak vagy kommunista pártnak megvolt a maga sajátos története, megvoltak a helyi 

és térségi adottságai, többé-kevésbé kóros eseményei, de mindez abba az öntőformába került bele, amely 

Moszkvában készült 1917 novembere óta, és amely ennélfogva valamiféle kényszerű genetikai kódot 

képviselt.” (Stéphane Courtois: Miért? In.: Nicolas Werth–Karel Bartosek–Jean-Louis Panné–Jean-Louis 

Margolin–Andrzej Paczkowski–Stéphane Courtois: A kommunizmus fekete könyve. Bűntény, terror, 

megtorlás. Nagyvilág, 2001, 765.) 
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amely kísértetiesen hasonlóan játszódott le számos értelmiségi lelkében, szerte a szovjet 

érdekszférában. A moszkvai modell és a belső logika mellett nagyon fontos megemlíteni a 

harmadik mozgató rúgót, az individuális módosító tényezőket. Az adott ország művészeti 

szereplői ugyanis másképp reagáltak a szocialista realizmus uniformizált doktrínájára. A 

magyar szocreál művészet – az „egységes” karaktertől csak hajszálnyit eltérő – egyéni ízét 

szintén a különböző kulcsfiguráknak köszönhette. A hungarikumnak számító sematizmus 

vitát például a művelt miniszter, Révai József ötlötte ki, a nagy tekintélyű társutasok 

megnyerését a cizellált osztályvezető, Redő Ferenc erőltette, a posztnagybányai 

látványfestészet továbbéléséről Bernáth Aurél gondoskodott, az '56 utáni hivatalos 

szobrászat megalapozását pedig Németh Lajosnak köszönhetjük. 
 

 

I. Délibáb és pártpolitika 
1945–1949 között 

 

Intő jelek 

A második világháború végére pontot tevő Vörös Hadsereg egyik kezével adott, a másikkal 

elvett: az ország felszabadítása után egyből hozzálátott a szovjet típusú berendezkedés 

erőszakos előkészítéséhez. A megszálló hatalom a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

képében végzett politikai háttérmunka mellett nagy szerepet szánt – a forradalmi bolsevik 

hagyományoknak megfelelően – a propagandaművészetnek. A budapesti lakosság még 

magához se tért az ostrom okozta sokkból, amikor 1945. február 22-én – bő egy héttel a 

harcok megszűnte után – egy polgármesteri határozat megemlítette, hogy az orosz katonai 

parancsnokság emlékművet akar építtetni az elesett katonák tiszteletére a Szabadság 

téren.
65

 Az Antal Károly, a római iskola második generációjának egyik ismert szobrásza 

által tervezett, reliefekkel díszített emlékművet – két másikkal együtt – 1945. május 1-ején 

már fel is avatták.
66

 A katonai tiszteletadás mellett beindult a művészeti propaganda 

gépezete is. Zamercev tábornok – akkori városparancsnok – a népszerű későakadémikus 

portrészobrászt, Kisfaludi Strobl Zsigmondot még az ostrom vége előtt meghívta egy 

díszvacsorára, ahol egy Sztálin-büsztre adott megbízást.
67

 Az ezt követő eseményeket 

Kisfaludi Strobl visszaemlékezéseiben jegyezte fel: „Az egyik szomorú napon meghívást 

kaptam a Fészek Művész Klubba Balogh István államtitkártól (Balogh páter), aki vacsorát 

adott Geraszimov orosz festőművész és Jofán építész tiszteletére. Kevesen voltunk a 

vacsorán, művészeink nagy része még ismeretlen helyen tartózkodott. Geraszimov 

mesterrel franciául váltottunk pár szót. Vacsora alatt én köszöntöttem fel a magyar 

művészek nevében, amire a Mester pár kedves szóval válaszolt. Beszéde végén 

elmondotta, hogy pár nappal előbb Vorosilov marsallal autózott a város parkjában, ahol 

nagyon megtetszett neki egy Íjászt ábrázoló bronzszobor. Keresték a szobron a készítő 

nevét, de nem találták, ezért most itt kér felvilágosítást. Többen felém mutattak, mire ő 

felállt, pohárral a kezében hozzám jött, megölelt és bejelentette, hogy eljönnek hozzám a 

műterembe. Pár nap múlva, Szviridov tábornok, Puskin követ, Nikolajcsuk ezredes és 

mások társaságában megjelent nálam Vorosilov marsall. Kedves közvetlensége meglepett, 

és különösen szakértelme és szeretete a műteremben látott szobrok iránt.”
68

 Vorosilov 

intézkedett a törött műteremablakok beüvegezéséről, fűtőanyaggal és rengeteg élelemmel 

                                                 
65 Pótó, 2003, 112. 

66 Uo. 

67 Kisfaludi Strobl Zsigmond kikérdezése (MDK-C-II-31/4, MTA-MKI Adattára).  

68 Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1969, 167–168. (A 

szobormegbízások történetét Kisfaludi Strobl többször is megírta, például: Kisfaludi-Stróbl [sic!] 

Zsigmond: Október eszméi. Szovjet Kultúra 1954/10, 1–2.) Sztálin nem érdeklődött a képzőművészet 

iránt, de hűséges kádere, Vorosilov ismert műgyűjtő volt, aki több régimódi realista festőt (zömében 

korábbi AHRR-tagokat) támogatott, például Alekszandr Geraszimovot vagy Iszák Brodszkijt. (Bown, 

1998, 134.) 
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(közte tíz kilogramm kaviárral!) látta el a szűkölködő művészt, aki hamarosan be is fejezte 

a városparancsnokságnak szánt Sztálin-mellszobrát.
69

 A visszaemlékezés tovább 

folytatódik: „Rövid időn belül Vörös János honvédelmi miniszter hívatott tárgyalásra. 

Közölte, hogy a felszabadító szovjet hősök emlékére egy hősi emlékművet kellene 

készítenem. A szobor felállításának helyéül Buda két terét jelölték ki. A megbízást 1945. 

szeptember 1-jén [sic!] kaptam a Magyar Kormánytól.”
70

 A magyarországi szovjet 

csapatok főparancsnokának, Vorosilov marsallnak – és a köveket szállító Vörös 

Hadseregnek – tevékeny közreműködésével a Gellért-hegyi Felszabadulás-emlékmű 1947. 

április 5-ére elkészült.
71

 A politikai színtér legtöbb szereplője és a frissen kapott 

szabadságban hívő értelmiségiek ekkor még nem ismerték fel az ország elkerülhetetlen 

jövőjét, pedig a Budapest fölött őrtálló, gépfegyveres orosz katona a szovjet érdekszféra 

csalhatatlan jele volt, Kisfaludi Strobl hajlékony, bárkit szolgálni kész akadémizmusa 

pedig a közeledő késősztálinista klasszicizmust jövendölte meg. A baljós árnyakkal mit se 

törődő művészek viszont megpróbáltak élni a látszólagos esztétikai szabadság adta 

lehetőségekkel.
72

 

 

 

Háború utáni remények 

1945 után nem alakultak újjá a világháború előtti művészvilág meghatározó 

csoportosulásai, se a Műcsarnokot a kezében tartó, konzervatív „szalonesztétikát” 

képviselő Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, se a polgári avantgárd különféle 

alkotóit összefogó Képzőművészek Új Társasága
73

. De nem szervezte újjá sorait a 

kommunista művészeket tömörítő Szocialista Művészek Csoportja és a Horthy-korszak 

hivatalos irányzatának tartott római iskola sem.
74

 Leggyorsabban a klasszikus avantgárd 

örökségét ápoló művészek találtak egymásra: 1945. október 13-án Pán Imre, Mezei Árpád, 

Kállai Ernő és Kassák Lajos aláírta az Európai Iskola alapító okiratát. A nyugatias, 

progresszív, avantgárd orientációt a zászlajára tűző társaság tagjai korábban a Kassák-féle 

Munka-kör, a szentendreiek és a Szocialista Képzőművészek Csoportjának vonzáskörébe 

tartoztak. A kubizmus, a fauvizmus, az expresszionizmus, a szürrealizmus és az 

absztrakció művészeti nyelvét valló vegyes irányultságú, de az új szabadságban bízó 

                                                 
69 Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1969, 167–168. 

70 Uo. 

71 Pótó, 2003, 130–136. 

72 Gadányi Jenőné így számolt be férje 1948-as kiállítása utáni reményeiről: „Amikor Jenő gyűjteményes 

kiállítása után, melynek osztatlan sikere volt, barátainkkal és kollégákkal a művészeti tevékenység 

további alakulásáról beszélgettünk, furcsa, számomra érthetetlen megjegyzésekre lettem figyelmes. 

Bizonyos irányelveket említettek, melyeket a jövőben nem lehet figyelmen kívül hagyni – azt is mondták, 

Jenőéhez hasonló kiállítást többé nem lehet rendezni, s ő sem tette okosan, hogy a várható 'nagy 

átalakulások' előtt nyilvánosság elé vitte nem éppen elvont, de a természettől erősen elvonatkoztatott 

képeit. Megkérdeztem Jenőtől, miről van szó, mit jelentsen ez? Ő tele volt bizalommal, nem hitt, vagy 

inkább nem akart hinni a vészjósló híreknek.” (Gadányi Jenőné: Így történt. Magvető, Budapest, 1965, 

239.) 

73 A KUT első feloszlatására 1944-ben került sor, majd 1950-ben másodjára. (Szücs György szerk.: 

Elfeledett évtized. A 40-es évek. Ernst Múzeum, Budapest, 2002,113.)  

74 A korszak összefoglalásáról lásd.: Pogány Ö. Gábor: A magyar festészet forradalmárai. Officina, 

Budapest, [1947]; Pogány Ö. Gábor: Magyar festészet a XX. században. Képzőművészeti Alap, 

Budapest, 1959; Pogány, 1960; Aradi Nóra: A szocialista képzőművészet története. Magyarország és 

Európa. Corvina, 1970; Németh Lajos: Modern magyar művészet. Corvina, Budapest, 1968; Pataki, 1998; 

Andrási–Pataki–Szücs–Zwickl, 1999. 1945-tel nem tűnt el a római iskolán nevelkedett művészek hosszú 

sora, Heintz Henrik például szerepelt a Rippl-Rónai Társaság 1946-os tavaszi kiállításán, Molnár C. Pál 

pedig nem csak a Szinyei Társaságban volt tag, de – Medveczky Jenő, Pekáry István és Duray Tibor 

társaságában – bekerült a Képzőművészek Szabad Szakszervezetének erősen baloldali választmányába is. 

A volt római iskola szerepét bizonyos szerzők (például Rózsa Gyula) igyekeztek túlhangsúlyozni, az 

ötvenes évekbeli szocreál „torzulást” a „novecentisták” számlájára írni. (Rózsa Gyula: A „rómaiak” 1945 

után. In.: Művészet 1977/12, 26–31.) A római iskolából nem vezethető le a magyar szocreál 

képzőművészet, bár a szobrászat területén sok a kapcsolódási pont. 
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társulás 37 kiállítást rendezett fennállásának rövid három esztendeje alatt.
75

    

 Az Európai Iskola a kiállítások szervezése és a könyvkiadás mellett a politikai 

hatalommal kevés kapcsolatot ápolt,
76

 a művészeti intézményekben a legjelentősebb 

pozíciókat a volt Gresham-kör tagjait képviselő Szinyei Társaság szerezte meg.
77

 

Katedrához jutott a háború előtt már a Képzőművészeti Főiskolán tanító Szőnyi István 

mellett Berény Róbert, Bernáth Aurél és Pátzay Pál is. Szőnyi, Bernáth és Pátzay részt vett 

a művészeti élet koordinálására létrehozott Magyar Művészeti Tanács munkájában is.
78

 

Pátzay még a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti ügyekkel megbízott 

államtitkári posztját is betöltötte egy ideig.
79

 A háború utáni művészeti színtér harmadik 

erőgócát a baloldali elkötelezettségű művészek laza csoportosulása alkotta, amely a 

Szocialista Képzőművészek Csoportjának egykori tagjaiból (Berda Ernő, Háy Károly 

László, Oelmacher Anna stb.), volt avantgárd művészekből (Bortnyik Sándor, Pap Gyula 

stb.) és a negyvenes évek elején pályára lépő, a szociális feszültségekre érzékeny polgári 

vagy népi radikális művészekből (Duray Tibor, Bencze László, Szabó Iván, Kurucz D. 

István stb.) állt össze.
80

 Az „új realizmus”-t képviselő heterogén társaság a Magyar 

Kommunista Párt teoretikusaitól egyre több bátorítást kapott.
81

 A Kádár-kori hivatalos 

művészettörténet-írás számára ez a csoportosulás – „közösségi művészet” néven – vált a 

„fordulat éve” előtti korszak jövőbe mutató, legfontosabb tendenciájává.
82

 

 Az 1945–47 közötti két esztendő az esztétikai szabadság ideje volt. A pártos 

művészettörténet-írás egyik fő korifeusának, Pogány Ö. Gábornak visszatekintése szerint: 

„El is terjesztették, hogy a Magyar Kommunista Párt csak a gazdasági, államhatalmi 

kérdésekkel törődik, s ezalatt a kulturális pozíciókat a 'kevésbé szélsőséges elemek' 

megszerezhetik maguknak.”
83

 A politikai hatalom megszerzésével lefoglalt MKP esztétikai 

kérdésekben még nem nyilvánult meg, de 1947 vége felé a kommunista elkötelezettségű 

művészek és teoretikusok már egyre többször intéztek támadást az absztrakció ellen.
84

 

 

Az absztrakció-vita 

A progresszív avantgárd és a párthű képzőművészet közötti konfliktus kirobbanása – 

retrospektív szemszögből – szükségszerű művészettörténeti fordulatnak tűnik. Az európai 

                                                 
75 György Péter–Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont művészek csoportja. Corvina, Budapest, 

1990, 8–25. 

76 Az Európai Iskola több tagja párttag is volt (például Lossonczy Tamás), bár jelentősebb szervező szerepe 

egyedül Schubert Ernőnek volt, aki a Művészeti Tanácsban is komoly pozíciókat töltött be (Prakfalvi–

Szücs, 2010, 36.). Az Európai Iskolával is kiállító (lásd.: György–Pataki, 1990) Barcsay Jenő tanított a 

Képzőművészeti Főiskolán. 

77 Vö.: Szücs, 2002, 11–12. 

78 Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. 1956-os Intézet – Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005, 100. 

79 Lásd: Andrási–Pataki–Szücs–Zwickl, 1999, 122. 

80 Pataki, 1998, 222–223. 

81 Pogány Ö. Gábor a baloldali művészek közül a „szerdásoknak” is nevezett Rippl-Rónai Társaságot 

favorizálta, akik a töredékes marxista iskolázottság mellett a modern irányzatok egyes eredményeit is 

hasznosító új realizmust képviseltek. (Pogány, 1959, 62–63.) Pogány ide sorolja a következőket: Bencze 

László, Bartha László, Benedek Jenő, Boross Géza, Csáki-Maronyák József, Duray Tibor, Iván Szilárd, 

Kun István, Rákosi Zoltán, Szabó Vladimir (Uo.: 66.), míg a legújabb kézikönyv a következőket említi 

„szerdásként”: Bartha László, Bencze László, Duray Tibor, Koffán Károly, Kohán György, Kurucz D. 

István, Szabó Vladimir, Szalay Lajos és Szentiványi Lajos. (Andrási–Pataki–Szücs–Zwickl, 1999, 132–

133.) Bencze László visszaemlékezésében ismét más névsor szerepel: „Pogány Ö. Gábor ez idő tájt 

(1947–48-ban) kezdeményezett egy addigi törekvéseiben rokon művészekből álló baráti kört, s mert 

szerdánként jöttünk össze nála a Fővárosi Képtárban, csak 'szerdások' néven emlegettek minket. 

Idetartoztak Koffán Károly, Szalay Lajos, Mikus Sándor, Hajnal János, Kurucz D. István, Fehér Zsuzsa és 

jómagam is. Megközelíthető elnevezésünk 'új realisták' lehetett volna. Később leintették P.Ö. G.- t a 

'szervezésről'.” (Csapó György: Bencze László, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 23–24.) 

82 Aradi, 1981, 5. 

83 Pogány Ö. Gábor: A magyar művészettörténetírás 25 éve. Művészettörténeti Értesítő 1970/2, 119. 

84 Standeisky, 2005, 117. skk. 



15 

 

klasszikus avantgárd szubverzív, új világot teremtő eszméi már a kezdet kezdetén sok 

rokonságot mutattak a felvilágosodás forradalmi örökségét vállaló marxizmus egyes 

tanításaival. Az 1917-es oroszországi forradalom után az orosz konstruktivisták és 

futuristák példát mutattak a világnak esztétikai radikalizmusból, kialakítva a Párizs–

Moszkva művészeti „tengelyt”.
85

 De a szovjet kultúrhatalmi pozíciókat megszerző 

futuristák a húszas évek folyamán kiszorultak a politikai arénából, a sztálinista szocialista 

realizmus terjeszkedésével pedig üldözött „formalistákká” váltak. Nyugaton – az 1930-as 

évektől kezdve – a szovjet realista ideál komoly esztétikai ellentéteket gerjesztett: a 

baloldali érzelmű művészeknek választaniuk kellett az egyre inkább formakérdésekkel 

foglalkozó klasszikus avantgárd és a társadalmi ügyeket felvállaló „új realizmus” között. 

Németországban például Lukács György oktatta Bertold Brechtet a helyes marxizmusra; 

hasonló esztétikai törésvonalak a második világháború előtti magyar művészetben is 

megfigyelhetők, például a progresszió iránt elkötelezett Kállai Ernő műkritikus és a 

Szocialista Képzőművészek Csoportjának teoretikusa, Háy Károly László között.
86

 

 1947-ben ez az esztétikai dilemma krízisé eszkalálódott. A szociáldemokrata és 

kommunista érzelmű művészek jelentős része ugyanis az absztrakciót nyíltan felvállaló 

Európai Iskolához csatlakozott. Kevéssel később, 1947 szeptemberében viszont a 

nemzetközi munkásmozgalom elismert filozófusa, a Moszkvából a pártelittel együtt 

hazatért Lukács György haragos, támadó hangvételű cikkben ostorozta a nonfiguratív 

művészet magyar teoretikusait: „[…]a felszabadulás, az épülő népi demokrácia kérdései 

szerzőinkben nem idéztek elő semmi változást. A világ – a kozmikus társadalmi elvek 

egysége – számukra ma éppen úgy a 'tremendum', a rémület, a borzadály világa, mint a 

fasizmus alatt volt. Ez pedig elgondolkodtatásra késztető tény kellene hogy legyen. Főleg 

olyan absztrakt művészek számára, akik társadalomszemléletükben a haladás híveinek 

vallják magukat […].”
87

 A támadás közvetlen célpontja Kállai Ernő
88

 és Hamvas Béla
89

 

teoretikus kötetei voltak, de az Európai Iskola absztrakt művészei Lukács szavait a 

„kultúrpolitika deklaratív megnyilatkozásának” vették.
90

  

 Az avantgárdellenes kommunista teória jó szövetségesre talált az – izmusokból 

még a húszas években kiábrándult – szocialista–humanista eszméket valló polgári 

művészekben. Az őket tömörítő Szinyei Társaságnak címzett egyik írásában Bernáth Aurél 

1947-ben elhatárolódott az absztrakciótól. Előbb elkülönítette csoportjuk régi 

                                                 
85 Vö.: Paris–Moscou, 1900–1930. Centre Georges Pompidou, Párizs, 1979. 

86 A megértő és segítőkész Kállai alaposan megbírálta az új realizmus képviselőinek kiállítását az MKP 

irodalmi és tudományos folyóiratában (Kállai Ernő: Új valóságlátás a képzőművészetben. Gondolat 

1936/10–11, 472–477.), a csoport teoretikusa válaszolt neki a lap hasábjain (Háy K. L. [= Háy Károly 

László]: Az újrealista festészet formaproblémái. Gondolat 1936/12, 549–555.), végül Kállai még 

sarkosabban tisztázta álláspontját viszontválaszában: „Ugyan hagyjunk már föl egyszer azzal a sztereotip, 

vulgármarxista, áltudományos fölényeskedéssel, amely a művészi képzelet minden mélyebb irracionális 

távlatát túlhaladott maszlagnak, élettől idegenkedő, holdkóros lelki gyöngeségnek minősíti. […] Nem 

értem, miért lehet a realizmus művészi és társadalmi nagyrahivatottsága mellett csak úgy szót emelni, 

hogy az ember ugyanakkor a metafizikai igézetek és romantikus sejtelmek felé való művészvonzódást 

nagy fölényesen lesajnálja. Az élet és a művészet irracionális hátterei elől való dogmatikus elzárkózásnak 

csak az az eredménye, hogy olyanokat is tömegestül szolgáltat ki a politikai kuruzslók szuggesztiójának, 

akiknek eszükkel és lelkükkel egyaránt a szocializmus táborában volna a helye.” (Kállai Ernő: Még 

egyszer: újrealizmus. Háy K. L. hozzászólására válasz. In.: „Szabadság és a Nép”. A Szocialista 

Képzőművészek Csoportjának dokumentumai. Corvina, Budapest, 1981, 81; eredeti megjelenés: 

Gondolat 1936/12, 555–560.) 

87 Lukács György: Az absztrakt művészet magyar elméletei. In.: Kritikák és képek, 1976, 62. (Eredeti 

megjelenés: Fórum 1947/9, 715–727.) 

88 Kállai Ernő: A természet rejtett arca. Misztótfalusi, Budapest, 1947.  

89 Hamvas Béla–Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus 

Magyarországon. Misztótfalusi, Budapest, 1947. Hamvast, az egyik legeredetibb gondolkodású magyar 

filozófust a könyv miatt kényszernyugdíjazták és B-listára tették. Az elkövetkezendő esztendőkben így 

földművesként és raktárosként volt kénytelen megkeresni a kenyérre valót.  

90 György–Pataki, 1990, 39. 
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„természetelvű” stílusát a kubizmustól számított „tudateredetű” irányzatoktól, majd – 

hangsúlyozva, hogy az absztrakcióval nem vitatkozni kell, hanem kivárnia az általuk 

remélt gyümölcsök beérését – óvta a Társaság tagjait a két paradigma keveredésétől: „A 

festői oldal is nyer ezáltal. Minél jobban tudatosítjuk e stílusközösködésnek 

természetellenes voltát, annál jobban szabadulunk egy chimérától – hogy arra van utunk. 

Nincs utunk arrafelé. Tehát mi is csak területünkön belül gazdálkodhatunk.”
91

 A festői 

stílustisztaság értelmében Bernáth – Lukács jól ismert „utak elváltak” metaforáját 

használva – jelentette ki, hogy „nemcsak a mi érdekünk, az övék is, hogy útjaink 

szétváljanak.”
92

 Bernáth rosszul választotta meg a kritizálás pillanatát: a tépelődő 

melankóliával és megértő toleranciával átitatott írását nehéz volt elválasztani az MKP 

lassan kibontakozó kultúrforradalmától.
93

 

 

 

Pártpolitika 

A front mögött 1944 novemberében a Moszkvából Magyarországra érkező kommunisták 

egyből hozzáláttak az MKP újjászervezéséhez. A Párt kezdetben – Sztálin taktikai 

önmérséklete és a Szövetségesek ellenőrző tekintete miatt – a megegyezéseken nyugvó, 

koalíciós, „népfrontos” szellemiség híveként mutatkozott, bár súlyánál jóval nagyobb 

szerepet vívott ki magának a politikai színtéren. A kevés társadalmi beágyazottsággal bíró 

MKP már az 1944 végén megalakuló Ideiglenes Nemzetgyűlésben 40%-kal képviseltette 

magát, a későbbiekben pedig nem riadt vissza a választási eredmények manipulálásától 

sem. Ebben legnagyobb segítője a hazánkban állomásozó Vörös Hadsereg volt. A 

fegyverszüneti egyezmény Magyarországon is életre hívta a Szövetséges Ellenőrző 

Bizottságot (SZEB), aminek elnöki tisztjét – mivel hazánk a Vörös Hadsereg operációs 

térségébe tartozott – a szovjet fél látta el.
94

 Az óvatoskodó egyezkedésnek és népfront-

taktikának az 1947-es világpolitikai események vetettek véget. Az Egyesült Államok és a 

Szovjetunió közötti elmérgesedett viszonyt a történészek a hidegháború kezdetének 

tekintik. Ekkor alakult meg a közép-európai országok szovjetizálásáért felelős szerv, a 

Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform). Magyarországon a 

valódi politikai-gazdasági „fordulat”, vagyis a – SZEB által kontrollált – 

többpártrendszertől a proletárdiktatúráig és a piacgazdaságtól a tervgazdaságig tartó 

átalakulás ezt követően, 1947 és 1949 között zajlott le.
95

 

 A népfrontos politikától a konfrontatív letámadásig tartó stratégiaváltás egyes 

állomásai éreztették hatásukat a kultúrpolitikában is. Az MKP kezdetben nem sokat 

törődött a kultúra kérdésével, de képviseltette magát a legfontosabb szervekben. A Vallás- 

és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) gazdálkodott a legszűkösebb költségvetésből, 

élén a Nemzeti Parasztpárt által delegált Keresztury Dezsővel, miközben a kommunisták a 

                                                 
91 Újraközölve: Bernáth Aurél: Az absztrakt művészetről. A Szinyei Társaság és művészetünk útja. In.: Uő.: 

A múzsa körül. Budapest, 1962, 184–185. Az absztrakció vitát Bernáth már 1941-ben felvetette a 

Gresham-körön belül. (Lásd.: Szücs, 2002, 7.) 

92 Uo.: 184. 

93 György–Pataki, 1990, 37–40. 

94 A korszak általános történeti összefoglalásáról lásd: Kollega Tarsoly István főszerk.: Magyarország a XX. 

században. I. kötet. Babits, Szekszárd, 1996, 140–203. Valamint: Romsics Ignác: Magyarország története 

a XX. században. Osiris, Budapest, 1999, 269–382. 

95 Az elmúlt két évtizedben megjelent tanulmánykötetek egyhangúan 1947 és 1949 közöttre helyezik a 

korabeli pártzsargon nyomán csak „fordulat évének” nevezett változást. (Standeisky–Kozák–Pataki–

Rainer, 1998 és Feitl István–Izsák Lajos–Székely Gábor szerk.: Fordulat a világban és Magyarországon 

1947–1949. Napvilág, Budapest, 2000.) A történeti kutatások azért jelölik ki 1947-et a fordulat 

kezdetének, mert ebben az évben jött létre a világpolitikában a bipoláris hatalommegosztás (Balogh 

András: Az 1947–1948-as fordulat a világpolitikában. In.: Feitl–Izsák–Székely, 2000, 9–24.) és ekkor 

alakult meg a kelet-európai változásokat koordináló Kominform. (Székely Gábor: A Kominform, 1947–

1949. In.: Feitl–Izsák–Székely, 2000, 62–74.) 
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közgazdasági és a belügyi kérdésekre összpontosították erejüket.
96

 A jórészt oktatás- és 

egyházügyi szakkérdésekkel bajlódó VKM a művészeti és tudományos feladatok 

megoldását az autonóm társadalmi fórumokra testálta át. Ezek közül kiemelkedett a mind a 

hét művészeti ágat képviselő Magyar Művészeti Tanács, a kultúra legfőbb társadalmi 

szerve. Az 1945–50 között működő Tanács élén a kikezdhetetlen tekintélyű Kodály Zoltán 

állt, de az irányításból a pártpropagandát képviselő kommunista értelmiségiek is kivették a 

részüket.
97

 1945 februárjában hozta létre a Szakszervezeti Tanács és a két munkáspárt a 

Munkás Kultúrszövetséget, aminek fő célkitűzése a dolgozók szellemi színvonalának 

emelése volt. A következő évben átalakított szervezet (Képzőművészeti Szakosztály néven) 

művészeti szabadiskolákat üzemeltetett a pártszerveknél.
98

 Közben az MKP a lenini 

monumentális propaganda
99

 szellemében dekorációs műhelyeket tartott fenn. A Vilmos 

császár úton lévő központi dekorációs műhelyben olyan későbbi fő- és mellékszereplők 

fordultak meg, mint Schubert Ernő, Bán Béla, Bencze László, Konecsni György, Kling 

György, Berda Ernőné, Mihályfi Ernő vagy a kifutóként dolgozó Frank János.
100

 Az MKP 

támogatását élvezte
101

 az ostrom után egyből munkának látó Magyar Képzőművészek 

Szabadszervezete is, ami a munkások nevelésével és a művészek szakszervezeti ellátásával 

foglalkozott.
102

 A Szabadszervezet hívta életre – az általános szakszervezeti feladatok 

ellátása mellett – a Képzőművészek Baráti Körét, a Szabad Művészet folyóiratot és a 

Szabad Nemzeti Kiállítások intézményét.
103

 A nagylelkű népfrontos tolerancia jegyében 

fogant Szabad Nemzeti Kiállításokon, azaz országos seregszemléken, a művészeti színtér 

olyan különböző világlátású és formanyelvű alkotói szerepeltek együtt, mint például Bálint 

Endre és Medveczky Jenő vagy Bán Béla és Bernáth Aurél.
104

 A párt körüli művészeti 

szervezetekben már ekkor felbukkantak azok a személyek, akik a Rákosi-korban majd 

jelentős karriert futnak be a kultúrpolitikai különböző posztjain. 

 1945 és 1948 között az MKP-hez közel álló művészetteoretikusok rendszeresen 

kifejtették – az ideológiai igényhez folyamatosan hasonuló – álláspontjukat. A hatalom 

megszerzésén munkálkodó Révai Józsefnél sokkal teoretikusabb beállítottságú Lukács 

György a kényszerűségből lelassított kommunista átmenet köré szőtt ideológiai 

stratégiát.
105

 Támadta a szektás proletkultot, a munkásosztály saját művészetének – a 

                                                 
96 Lásd: Standeisky Éva: Kultúra és politika Magyarországon (1945–1956). In.: Vonyó József szerk.: 

Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században. Tanulmányok. MTT – Pro Patria, Pécs, 2003, 

124–125. 

97 A Magyar Művészeti Tanács – 1945. február 16-i – alakulóülésén ott volt Ferenczy Béni, Kmetty János, 

Szőnyi István. A szaktanács névsorában két hónappal később ott találjuk – az írók között szereplő Kassák 

mellett – a következő képzőművészeket: Beck András, Bernáth Aurél, Kállai Ernő, Ferenczy Béni, 

Kmetty János, Pátzay Pál és Szőnyi István. Az Iparművészeti Szaktanács két hónappal később alakult 

meg, tagjai: Borsos Miklós, Bortnyik Sándor, Ferenczy Noémi, Gádor István, Kner Imre és Schubert 

Ernő. (Standeisky, 2005, 99–100.) A Képzőművészeti Szaktanács 1948 tavaszáig változatlan maradt, az 

akkor lemondott Kállai Ernő helyére Rabinovszky Máriuszt választották meg. (Uo.: 104.) A Művészeti 

Tanács 1948-ban gyakorlatilag megszűnt, de ezt csak egy 1950-es rendelet mondta ki. (Uo.: 124–125.) 

98 Kiss Dezső szerk.: Iratok a magyar képzőművészet történetéhez. II. 1946–1948. MTA, Budapest, 1979, 

16–21. A szociáldemokrata munkásművelődési hagyományokat ápoló mozgalmat 1948 tavaszán a 

kommunisták beolvasztották és felszámolták. (Standeisky, 2003, 125.) 

99 Lásd.: 112. jegyzet!  

100 Luzsicza Lajos: Hétköznapok. Képzőművészeti életünk sorsdöntő évei 1945–1960. Szenci Molnár 

Társaság – Közlekedési Dokumentációs Rt, Budapest, 1994, 60–69. Visszaemlékezéseiben Luzsicza 

említést tesz még a Párt VI. kerület dekorációs műhelyét vezető Redő Ferencről és a Köztársaság téri 

pártközpontban dolgozó Háy Károly Lászlóról, Bortnyik Sándorról és Beck Andrásról. (Uo.) 

101 Pogány, 1970, 119. 

102 A Szabadszervezet 1945 februárjában jött létre Kmetty János, Beck András és Bende János 

kezdeményezésére; fő tevékenysége a kiállítások szervezése és a művésze szociális támogatása volt; 

1949-ben beleolvadt a MÜDOSZ-ba. (Szücs, 2002, 113.) 

103 Beck András: A Szabadszervezet munkája. Szabad Művészet 1947/1–2, 22–23. 

104 S. S.: A II. Szabad Nemzeti Kiállítás. Szabad Művészet 1947/3, 31. 

105 Vö.: Czigány Lóránt: Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon 1946–1988. 

Gondolat, Budapest, 1990, 60–61. A két rivális ideológus vetélkedésének az ún. Lukács-vita (1949–51) 
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szovjet szocialista realizmus idején már teljesen idejétmúlt, de Magyarországon új hívekre 

találó – elméletét is.
106

 Pogány Ö. Gábor a XII. kerületi pártszerv Budai Szabadiskolájában 

gyűjtötte maga köré a kommunista meggyőződésű művészettörténészeket.
107

 A radikális 

Emberség folyóirat kritikusaként és az aktív kiállításpolitikát folytató Fővárosi Képtár
108

 

igazgatójaként erősen támadta a nyugatos Európai Iskolát és a polgári Gresham-kört.
109

 Az 

MKP első hivatalos művészeti állásfoglalására mégis várni kellett 1948 nyaráig. A 

belpolitikai fordulatot elindító kommunisták
 
a Szociáldemokrata Párt bekebelezésekor, a 

két párt egyesülési programnyilatkozatában szögezték le esztétikai krédójuk első 

alapelveit:  

 

„A tudomány és a művészet kérdéseiben a Párt álláspontja: 

 a tudományos kutatást és művészi alkotást fel kell szabadítani a tőkétől való függés 

alól és a nép szolgálatába kell állítani. Csak így lehet biztosítani a kutatás és az alkotás 

szabadságát.[…] 

 A Párt elutasítja a 'művészet a művészetért' reakciós polgári elvét, 

magasszínvonalú, a valóságot, tehát a nép életét és harcait ábrázoló, az igazságot 

kereső, a demokratikus népi eszmék győzelmét hirdető optimista művészetet kíván. 

Csak ilyen művészet teljesítheti nagy feladatát, a nép, elsősorban az ifjúság nevelését. 

 A tudomány és művészet kiváló munkásait anyagi gondoktól mentesíteni kell.”
110

  

 

A politika ezzel nem vállalt sokat. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) a l'art pour l'art 

„reakciós polgári elvének” elutasításával sem radikális, sem részletekbe menő esztétikai 

hitvallást nem tett. A legsarkosabb állítás, az „alkotás szabadságának” deklarálása pedig 

csak pártos frázis maradt: 1948-ban a Párt beindította a kulturális élet teljes körű 

államosításának programját – miután megszerezte a totális politikai és gazdasági hatalmat. 

 

 

Közösségi művészet felé 

Az 1948 őszén a Szabadszervezet által megrendezett Közösségi művészet felé című 

kiállítás már az MDP l'art pour l'art-ellenes szellemiségét képviselte. Az illegális 

kommunista múltja miatt később is tekintélynek számító Major Máté építész – megnyitó 

beszédében – a tömegekhez szóló művészet igényét összekapcsolta a monumentalitás 

szólamával: „A képzőművészetnek ugyanis – a festészetnek és szobrászatnak – most már a 

közösség lesz a 'fogyasztója' s a képeknek és a szobroknak már nem egy-egy kiváltságos és 

                                                                                                                                                    
vetett véget, amelyben a hatalom ellehetetlenítette a nemzetközi hírű marxista filozófust; 1948-ban 

Lukács György újra kiadta Irodalom és demokrácia című könyvét, bírálva – többek között – a dogmatikus 

ideológiát, a parancsra cselekvő pártköltőket és felmagasztalva a párt stratégiáját saját eszközeikkel 

megvalósító művészeti „partizánokat”. Rudas László a Társadalmi Szemlében intézett támadást Lukács 

könyve (és személye) ellen 1949-ben, ami után a filozófus – több védekező cikk megírását követően – 

háttérbe kényszerült. (Lásd.: Ambrus János szerk.: A Lukács-vita (1949–1951). Múzsák Közművelődési 

Kiadó, Budapest, 1985.) 

106 Vö.: Standeisky Éva: A kígyó bőre. Ideológia és politika. In.: Standeisky–Kozák–Pataki–Rainer, 

1998, 150–154.  

107 Pogány, 1970, 120; Pogány Ö. Gábor 1952-es önéletrajzában így ír: „A felszabadulás után a MKP 

XII. kerületi szervezetében dolgoztam, az 1946-os esztendőben ott a kerületi pártvezetőség tagja voltam. 

Azóta a Tudományos Intézmények Pártszervezeténél, majd a képzőművészeti területen töltöttem be 

funkciókat. 1948-ban, s 1949-ben a MDP Központi Vezetősége Kultúrpolitikai Osztályának 

Művészetpolitikai Bizottságában, Képző- és Iparművészeti Szakbizottságában működtem.” (Az idézet a 

következő interjú lábjegyzetéből való: „Ezek az emberek intézmények feladatára vállalkoztak” – Zádor 

Annával Tímár Árpád és Bardoly István beszélget. Enigma, 54, 2008, 129–130.) 

108 Sinkó, 2009, 51–52. 

109 Pataki, 1998, 223; Pogány 1947. július 1-jétől került a Fővárosi Képtár élére, a pártbefolyás alatt 

álló személyzeti politikának köszönhetően. (Sinkó, 2009, 51.) 

110 A Magyar Dolgozók Pártjának programnyilatkozata. In.: A Magyar Kommunista Párt és a 

Szociáldemokrata Párt egyesülési kongresszusa jegyzőkönyve. Szikra, Budapest, 1948, 353–354. 
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kivételes értő ínyencségét, hanem a tömegek kultúra-szomját, szükségletét, igényét kell 

kielégíteni. A közösséghez, a tömeghez azonban méretek kellenek. Egyszeri alkotások 

nehezen és ritkán lehetnek már az egyes ember tulajdonai (a sokszorosítás lehetőségeiről és 

szükségleteiről most nem beszélek), a közösség képeinek, szobrainak kell tehát, hogy 

magasan a tömegek fölé emelkedjenek, messze látszanak, értelmes megfogalmazásban, 

érzékelhető formában messze hassanak. A közösség képzőművészete monumentális 

művészet.”
111

 Major arra az 1918-as lenini képzőművészeti programra utal vissza, amely 

Campanella 17. századi neoplatonista utópiájának nevelő feliratait és a futuristák utcaképet 

átformáló dekorációit a monumentális propaganda tervében egyesítette.
112

 A tárlat hat festő 

és hét szobrász alkalmi szövetségéből jött létre, Domanovszky Endre, Bán Béla, Kurucz D. 

István, Laborcz Ferenc, Mikus Sándor, Pap Gyula, Schaár Erzsébet, Somogyi József, 

Szabó Iván, Szentiványi Lajos, Tar István, Vén Emil és Vilt Tibor vett rajta részt. A 

kiállítást rendező társutas marxista művészettörténész, Rabinovszky Máriusz szerint „A 

feladat az volt, amit a kiállítás címe kifejezett: egy lépést tenni a 'Közösségi művészet felé'. 

Azaz: kísérletet tenni abban az irányba, miként lehet a haladó művészetet a közösségi 

célokat szolgáló épületek és helyek (szakszervezeti székházak, kórházak, parkok stb.) 

díszítésére felhasználni.”
113

 A részvevő művészek a kubizmus és az expresszionizmus 

formanyelvét társították a proletár-tematikával. Domanovszky Endre gobelin-tervén vaskos 

kezű, zömök bányászok pihennek meg a csille komor tömbjén, Bán Béla mozaikján 

klasszikus arcélű, de kubizáló síkokkal tördelt munkáspár bújik össze egy nyitott könyv 

felett, Tar István reliefjén pedig expresszíven elnyújtott felsőtestű, kurta lábú kubikusok 

álldogálnak.   

 A Képzőművészek Szabadszervezetében zajlott le a kiállítás tanulságait levonó, 

műfajteremtő ankét, amelyen a társadalmi művészet felé tájékozódó baloldali alkotók és 

választott közönségük először találkozhatott. A Bányák és üzemek valamint a Közösségi 

                                                 
111 Major Máté: Képzőművészet és építészet közössége. (Megnyitó beszéd a „Közösségi Művészet 

felé” kiállításon.)  Szabad Művészet 1949/1, 2. 

112 A lenini monumentális propaganda néven elhíresült terv egyrészről a futurista esztétikai program – 

felemás – megvalósulása, másrészről a szocreál köztéri szobrászat elvi alapja. A terv szövege 1918. április 

12-én jelent meg a Népi Komisszárok Tanácsának határozataként, Dekrétum a cárok és talpnyalóik 

szobrainak lebontásáról és az oroszországi szocialista forradalom harcosainak emlékére állítandó 

emlékművek létrehozásáról címmel. (Köpeczi 1970a, 271–272.) A terv inspirációjára született meg többek 

között Matvejev Karl Marx-szobra, Nyikolaj Andrejev Danton-portréja és Tatlin tornyának (A III. 

Internacionálé emlékműve) terve is. (lásd: Christiana Lodder: Lenin’s Plan for Monumental Propaganda. 

In.: Bown–Taylor, 1993, 16–32.) Lunacsarszkij írásaiból tudhatjuk, hogy a bolsevik vizuális program 

mögött Lenin személye állt, akitől a monumentális propaganda eredeti ötlete származott. (Uo.) Ő a párizsi 

kommün gyakorlatából és egyik kedvelt „előfutárából”, Tommaso Campanellából táplálkozott. 

Campanella dél-itáliai szerzetesként a 17. század elején írta meg nagyszabású társadalmi utópiáját, a 

Napvárost (La Città del Sole). Az elképzelt ideális városban a falakra a tudományok, nyelvek és 

bölcsességek egész vizuális enciklopédiáját festették, amelyből a lakók – a magyarázó feliratok 

segítségével – a nap minden órájában tanulhattak. A szakirodalomban rendszeresen megjelenő lenini 

genezist több kutató cáfolja. Bown szerint a monumentális propaganda az 1917-es februári forradalom óta 

napirenden volt a nem bolsevik politikusok körében is. (Bown, 1998, 44.) De az emlékművek politikai 

indíttatású eltávolítása nem egyenlő a dekrétumban megfogalmazott utcai katedrákkal és a megvalósult 

totális vizuális offenzíva egyedi programjával. Szempontunkból a szerzőség filológiai kérdése 

elhanyagolható jelentőséggel bír, sokkal fontosabb az a tény, hogy a monumentális propagandát a 

hagyomány Lenin szimbolikus figurájához köti. (Vö: Rieder Gábor: Lenin az utcán. A street art 

szellemtörténeti gyökerei. In.: Enigma, 45, 2005, 70–79.) 

113 Rabinovszky Máriusz: Közösségi művészet. Bírálat – önbírálat. Szabad Művészet 1949/1, 3. A 

művészet évszázadok óta tartó válságát hirdető, kiemelkedően művelt, marxista művészettörténész a 

művészet és a társadalom megromlott viszonyát helyreállító, új „közösségi művészet” eszményét próbálta 

felvázolni a kiállításon. Elképzelése nem találkozott a hatalom aktuális elvárásaival. Rabinovszky 1948-

tól a Képzőművészeti Főiskola tanára, bár főként a klasszikus korokkal foglalkozott; kezdeményezésére 

jött létre a Magyar Művészettörténeti Munkaközösség, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ 

elődje. (Pataki Gábor: Rabinovszky Máriusz (1895–1953). In.: „Emberek, és nem frakkok”. A Magyar 

művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. II. Enigma, 48, 2007, 387–396.)  
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művészet felé címet viselő két kiállítás alkotásait először bírálhatta meg a laikus célcsoport. 

A vélemények erősen eltértek egymástól: a Hungária vegyiművek dolgozójának például 

Tar István szobra tetszett a legjobban, míg egy MÁV-alkalmazott épp az ellenkezőjét 

gondolta: „[...] egy munkásember nem ilyen! Olyan pici feje van, amely sehogy se illik az 

alakhoz. S a mozdulata olyan kicsavart, hogy csak kicsúfolását látom benne a munkásnak... 

Mai művészeink túl modern vonásokkal rajzolják az emberi formát, a küzdelmet.”
114

 A 

munkásvélemények végighallgatása után Oelmacher Anna dühösen fakadt ki: „Önök, 

kevés kivétellel, kicsinyes szempontból közelítették meg a művészetet. […] Hogy a 

művész mit fest, az az ő szuverén joga.”
115

 A pártos elkötelezettségű Oelmacher ekkor még 

nem tudhatta, hogy a szuverenitásnak sokáig nem lesz helye a magyar képzőművészeti 

életben. Az avantgárd gyökerekből táplálkozó balos művészek egy év alatt elveszítik 

frissen szerzett pozíciójukat. A Közösségi művészet felé című tárlaton bemutatott freskó-, 

mozaik- és gobelin-tervek sosem valósultak meg, legfeljebb fényképes kollázsként, mint 

Vilt Tibor vagy Tar István valós helyszínfotókhoz kompilált szobormodelljei.
116

   

 

 

II. Új eszmék, új intézmények 
Szovjet festőművészet és az intézményi háttér kialakítása 

 

Szovjet festőművészet 

A bolsevik berendezkedés nem járt ab ovo együtt az esztétikai uniformissal. A szovjet 

képzőművészeti klikkek és irányzatok közötti belső frakcióharcnak csak a harmincas 

években szakadt vége: a sztálini Nagy Tisztogatás során beszüntették a különböző elveket 

valló művészeti csoportokat, 1934-ben pedig bevezették a szocialista realizmust. A Szovjet 

Írók Szövetsége az 1934. augusztus 17-étől szeptember 1-jéig tartó első kongresszusán 

elfogadta szervezeti szabályzatát, az egyedül üdvözítő művészeti módszerként definiálva a 

szocreált: 

  

„A szocialista realizmus, amely a szovjet szépirodalom és irodalmi kritika alapvető 

módszere, a művésztől a valóság igaz, történelmileg konkrét, forradalmi fejlődésben 

való ábrázolását követeli meg. A valóság művészi ábrázolásának igaz voltát és 

történelmi konkrétságát össze kell kapcsolni a dolgozók szocialista szellemű 

nevelésének feladatával. 

 A szocialista realizmus a művészi alkotásoknak kivételes lehetőséget biztosít az 

alkotó kezdeményezés megnyilvánulásában, a különféle formák, stílusok és műfajok 

megválasztásában.”117 

 

Bár a definíció kevés konkrétumot tartalmaz – és a semmitmondásig halmozza a korábbi 

esztétikai vitákból kölcsönzött frázisokat –, megszületése átformálta a szovjet művészeti 

életet. Nemcsak az irodalom területét: a képzőművészetben az új módszer a 19. századi 

peredvizsnyik festők hagyományát valló, népnevelő és realista AHRR
118

 esztétikai 

                                                 
114 (sz. p.) [= Szegi Pál]: Ankét a közösségi művészetről. Szabad Művészet 1949/4, 129–130. 

115 Uo. 

116 Szabad Művészet 1947/1, 6–7. 

117 Köpeczi, 1970b, 171. 

118 Az AHRR (a rövidítés magyarul: Forradalmi Oroszország Művészeinek Szövetsége) 1922 

májusában alakult meg Moszkvában. A fontos képzőművészeti társaság a „vándorfestők” 19. század végi 

kritikai realizmusát vitte tovább, hozzáigazítva a Párt új ideológiai elvárásaihoz. Első kiállításuk 1922-

ben volt, stílusuk a – Jevgenyij Kacman által javasolt – „hősies realizmus”-t (heroikus realizmus) 

képviselte. Programjukat így foglalták össze: „Emberi kötelességük, hogy művészileg, dokumentumszerű 

pontossággal megörökítsük a történelem legnagyobb pillanatát, forradalmi lendületében. A mai napot 

ábrázoljuk: a Vörös Hadsereg, a munkások, a parasztság, a forradalom cselekvő résztvevőinek és a munka 

hőseinek mindennapi életét.” (fordítás: Köpeczi, 1970a, 335.) Rendszeresen rendeztek tematikus 
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győzelmét jelentette. Ez a naturalista életképfestészet – ha lehet – még hangsúlyosabbá vált 

a második világháborút követően, a tovább erősödő totalitárius nyomás alatt. 1946-ban az 

SZK(b)P Központi Bizottsága szokatlan módon napirendre tűzte két leningrádi irodalmi 

folyóirat ügyét. A századfordulós dekadenciának és szovjet-ellenes naturalizmusnak is 

helyet adó értelmiségi lapokat a kultúrpolitika frissen kinevezett
119

 főkorifeusa, Zsdánov 

bírálta meg. A sztálini rendszert majomketrechez hasonlító Zoscsenkó ellen – diktatórikus 

hajlamokat eláruló – kirohanást intézett felvilágosító cikkében: „Mi történjék, ha 

Zoscsenkónak nem tetszik a szovjet rendszer: talán alkalmazkodjunk Zoscsenkóhoz? Nem 

nekünk kell megváltoztatni ízlésünket. Nem nekünk kell megváltoztatni életmódunkat és 

rendszerünket Zoscsenko ízlése szerint. Változzon meg ő, s ha nem akar megváltozni, 

akkor takarodjon a szovjet irodalomból.”
120

 Zsdánov – az esztétikai nyelvben megőrizve az 

okafogyott háborús frazeológiát – hadat üzent a klasszikus avantgárd elszórt 

maradványainak („formalizmus”)
121

 és a nyugatos polgári eszméknek 

                                                                                                                                                    
tárlatokat (pl.: Vörös Hadseregről, munkások életéről), hatalmas közönségsikerrel és komoly állami 

vásárlásokkal. 1925-ben már 1000 tagjuk volt. (Bown, 1998, 70–77.) Az AHRR 1928 májusában 

megtartotta az első kongresszusát, ahol a nevéből elhagyta az orosz jelzőt (AHR: Forradalmi Művészek 

Szövetsége). Az AHR hozott egy új határozatot, amelyben újradefiniálta a „hősies realizmus”-t, 

kihangsúlyozva a realista formát („szintetikus realizmus”). (Bown, 1998, 109–110.) A '20-as évek végén 

az AHR is belekeveredett a művészeti társaságok között dúló belharcokba, sok öreg mestert kizártak és 

előtérbe kerültek a fiatal párttagok. 1931-ban többek között az AHR tagságából alakult meg az – 

osztályharcos alapon sok proletár művészt vonzó – RAPH  (Orosz Proletár Művészek Szövetsége), az 

irodalmi RAPP képzőművészeti párszerve. Majd 1932-ben megalakult a platformok felett álló Szovjet 

Művészek Szövetsége, amelynek hivatalos programja az 1932-ben megszülető szocialista realizmus lett. 

(Bown, 1998, 135–140.) Az AHRR a '20-as évek legnagyobb súlyú szovjet képzőművészeti szerve volt, a 

realizmus különböző irányzatait követő művészeket tömörítette (Brodszkij, Jakovlev, Geraszimov, 

Joganszon, Grekov stb.), akik közül a többség a szocialista realizmus vezető művészévé vált a '30-as, '40-

es években. A sztálinista művészettörténet-írás számára az AHRR képviselte a tematikus szocreál '30-as 

évek előtti előzményeit. (Vö.: R. Sz. Kaufman: A szovjet tematikus festészet. 1917-től 1941-ig. Művelt 

Nép, Budapest, 1954; V. M. Zimenko: A szovjet arcképfestészet. Művelt Nép, Budapest, 1953.) 

119 Andrej Alexandrovics Zsdánov 52 esztendeig tartó hosszú pályája során volt pártvezető 

(megszervezte a Kominformot), katona (pl. finnországi SZEB-parancsnok) és kultúrpolitikus is. 

120 A. A. Zsdánov: Beszámoló a „Csillag” és „Leningrád” c. folyóiratokról. In.: Zsdánov, 1949, 102. 

121 A képzőművészet területén is használt formalizmus kifejezés a '20-as, '30-as években még a 

modernista formaproblémákkal viaskodó avantgárd művészeket jelölte, de a '40-es években az 

„empirizmussal” vádolt impresszionisták is belekerültek a kategóriába. A formalizmus elleni harc változó 

ütemben zajlott, első hulláma 1932–33-ban érkezett, ekkor jelent meg Joszip Beszkin (az Iszkusztvo 

főszerkesztője) esszéje Formalizmus a festészetben címmel (Bown, 1998, 189.). A formalizmus elleni 

boszorkányüldözésnek Zsdánov adott új lendületet 1948-ban, ekkor távolították el a katedráról Szergej 

Geraszimovot és Dejnekát (Uo.: 284.). A formalizmus eredetileg – a 19. század végi művészetfilozófiai 

gyökerekkel rendelkező – orosz nyelvészeti irányzat, amelynek elveit az irodalomelméleti tankönyvek 

foglalják legjobban össze. (lásd.: Ann Jefferson: Az orosz formalizmus. In.: Ann Jefferson–David Robey 

szerk.: Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Osiris, Budapest, 1995, 27–50.) Születését 1914-re 

tehetjük, ekkor jelent meg Viktor Sklovszkij futurista költészetről szóló tanulmánya (A szó feltámadása). 

A formalista elmélet a szentpétervári Opojaz-csoport és a Moszkvai Nyelvész Kör vitái és publikációi 

során kristályosodott ki. A mozgalmat 1923-tól folyamatos politikai támadások érték, Trockij külön 

fejezetet szentelt bírálatuknak az Irodalom és forradalom cím művében. Végül Sklovszkij 1930-ban 

megtagadta saját elméletét. Az elhallgattatott nyelvészeti iskola emigráns tagjainak – elsősorban Roman 

Jakobsonnak – köszönhetően a formalizmus megtermékenyítően hatott a nyugati irodalomelméletre, főleg 

a strukturalizmusra. A „formalista” jelzőt ellenfeleik aggatták rájuk, mert a költői nyelv működését 

analizálták, vagyis a valóságra mutató referenciák helyett a nyelvi eszközök egymásra utaló 

mechanizmusait. Ann Jefferson így foglalja össze a formalizmus lényegét: „A formalista elmélet 

megfordította a tartalom és a forma hagyományos viszonyát, s figyelmét kizárólag a formának szentelte. 

A tartalom a formalistáknál a forma függvényévé válik (…), nincs saját léte az irodalomban. Az irodalmi 

elemzés nem következtethet a tartalomra a formából, s a formát nem a tartalom, hanem más formák 

határozzák meg. Ugyanakkor, ha továbbra is használjuk ezeket a fogalmakat, azzal elhomályosítunk egy 

döntő tényezőt, az anyag és az eszköz dinamikus kölcsönhatását. Jakobson kulináris példát használ ennek 

szemléltetésére (…). A 'költőiség' – mondja – olyan, mint az olaj a főzésben, önmagában ehetetlen, de a 

többi élelmiszerrel együtt használva már több puszta adaléknál.” (Uo.: 40–41.) Az általánosabb 

értelemben használt formalizmus (az ideologikus, realista művészettel szembeállítva) a nyugati marxista 
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(„kozmopolitizmus”)
122

. Bár a kultúrfelelős 1948-ban elhunyt, az általa pályára állított 

késősztálinista művészet még közel egy évtizedig rendületlenül működött. A zsdánovi 

paradigma átformálta a képzőművészetet is: 1947 augusztusában megalakult a teljes 

pártkontroll alatt álló Művészeti Akadémia, amely harcba szállt az avantgárd jegyeket őrző 

formalizmussal és a kispolgári naturalizmussal.
123

 1948-ban bezárta kapuit az Új Nyugati 

Művészet Múzeuma, az impresszionizmus pedig ismét szitokszóvá vált.
124

 A késő 

sztálinista akadémikus festészet a precíz realizmus mellett teret engedett a Nagy Honvédő 

Háború során népszerűvé váló hazafias pátosznak és a dagályosságtól sem mentes 

heroizmusnak. 

 A sztálinista művészet akadémikus csoportportréi, hurráoptimista munkaábrázolásai 

és fotografikus zsánerei 1949 előtt ismeretlenek voltak hazánkban, de az átnevelés 

szándéka már megmutatkozott. A Szabad Művészet – fedőlapján egy Lenin-portréval – hírt 

adott az 1949 februárjában megrendezett Szovjet Kultúra Hónapjának eseményeiről,
125

 a 

harmadik oldalon pedig egy Sztálin-idézet közölt öles betűkkel: „Mi a nemzeti kultúra a 

proletárdiktatúra alatt? Tartalmában szocialista, formájában pedig nemzeti kultúra, 

amelynek célja nevelni a tömegeket a nemzetköziség szellemében és megerősíteni a 

proletariátus diktatúráját.”
126

 Mindeközben a szovjet képzőművészet első hírnöke, 

Finogenov elvtárs előadások és műteremlátogatások során vett látleletet a magyar 

valóságból
127

, Redő Ferenc pedig így töprengett a pártos lap hasábjain: „Most kezdünk 

                                                                                                                                                    
elkötelezettségű avantgárd művészek és művészetfilozófusok komoly esztétikai dilemmája maradt végig 

a 20. század folyamán. Hauser Arnold a művészetfilozófiai gyökereit (egy kései interjújában) Wölfflin 

stílustörténetre koncentráló, 19. század végi művészettörténetében (formalizmus) látta. (Hauser Arnold: A 

művészet és irodalom társadalomtörténete. II. Arktisz–Artmagazin, Budapest, 2011, 483–484.) 

122 A formalizmus elleni harc – a különböző klikkek közti belső esztétikai háborúban – a második 

világháború után összekapcsolódott a zsidóellenességgel. Az Akadémia 1949 elején több – egy-két 

kivétellel zsidó származású – kritikust ítélt el, „gyökértelen kozmopolitának” és „esztétizáló anti-

hazafinak” nevezve őket. A kozmopolitizmus elleni küzdelemben mélyén kitapintható a sztálini rezsim 

egyre erősödő antiszemitizmusa. (Bown, 1998, 287.) 

123 Az Akadémia egy centralizált egységbe vonta össze a tudományos szakosztályokat (megörökölte a 

szentpétervári akadémia egykori könyvtárát és múzeumát, volt műterme, kiadója és kutatóintézete is), 

valamint a leningrádi és a moszkvai főiskolát. (Lásd: A Szovjetunió művészete és a nép demokráciák. 

Zamoskin elvtárs előadása a Képző és Iparművészeti Szövetségben. Szabad Művészet 1950/1–2, 10; 

Bown, 1998, 226–227.) 

124 Bown, 1998, 232–283. 

125 Szabad Művészet 1949/2–3.  

126 Uo.: 51. A rövid definíció szerepelt Sztálin egyik klasszikus kötetében is: „föllendült a Szovjetunió 

népeinek nemzeti kultúrája, amely formájára nemzeti, tartalmára szocialista” (J. V. Sztálin: A leninizmus 

kérdései. Szikra, Budapest, 1950, 607.) A gondolat első változatát Sztálin még 1925-ben írta meg a nem 

orosz szovjet tagköztársaságok proletárkultúrájával kapcsolatban, majd ebből nőtt ki az 1930-as, 16. 

pártkongresszuson elmondott definíció. (Bown, 1998, 84.)  

127 Konsztantyin Finogenov találkozott többek között Antal Jánosnéval, Bortnyik Sándorral, Berény 

Róberttel, Dési Huber Istvánnéval (megnézte Dési Huber hagyatékát), Ék Sándorral, Ferenczy Noémivel, 

Kisfaludi Strobl Zsigmonddal, Pogány Ö. Gáborral, Pór Bertalannal, Schubert Ernővel és Szilágy 

Jolánnal. (Lásd: Ék Sándor: Beszámoló Finogenov szovjet festőművész látogatásáról. Szabad Művészet 

1949/4, 139–140.) A magyar kezdeményezésre létrejött szovjet kulturális hónapra Moszkva nem küldött 

fontos személyeket. A grafikus Finogenov jelentésében a moszkvai emigrációt is megjárt Ék Sándorra és 

Szilágyi Jolánra támaszkodott. (Standeisky, 1998, 164–165.) Finogenov magyarra visszafordított – és 

helyesírási hibáktól hemzsegő – jelentésében erős bírálattal illette a magyar művészeti életet: „világosan 

ki kell mondani, hogy nemcsak számos magyar párttag festőnél, hanem még a marxista teoretikusok 

körében is fennáll mindmáig az a káros nézet és elmélet, hogy bár a Szovjetunió alapjában élenhaladó, 

progresszív ország, de a szovjet képzőművészet a nyugat képzőművészetéhez képest elmaradt. […] 

Erősen gátolja a szocialista realizmus módszerének sikeres fejlődését Magyarországon az a körülmény is, 

hogy a vezető művészek, akik párttagok, magas társadalmi pozíciókat töltenek be, de munkájukban 

formalisztikus elveket és irányzatokat követnek és azokat a művészet új forradalmi formái gyanánt 

állítják be, és ekként védelmezik. Ilyenek: Beck András, Beck Judit, Pór Bertalan, Kmetty, Bortnyik, 

Berény és mások, úgyszintén pártmunkások is, mint Dési Huberné, sőt véleményem szerint még Antalné 

is, aki közoktatásügyi miniszteri tanácsos. […] Nem helyeslem azt a kísérletet, amivel az ő 

munkamódszerüket, nemkülönben Beck András és Judit, Ferenci [Ferenczy] […] Noémi, Pór és Kmetty 
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lassan ismerkedni a szovjet képzőművészet alkotásaival. Ez az ismerkedés egyelőre nem 

valami tökéletes, mert aránylag keveset láttunk még és akkor is többnyire reprodukciókat. 

Nehéz dolog így világos és tiszta képet kapni a szovjet képzőművészetről, különösen 

akkor, ha meggondoljuk, hogy a szocialista társadalomban élő művészt és műtörténészt 

más szempontok vezérlik úgy az alkotásnál, mint az értékelésnél, mint bennünket. Hisz a 

mi művészeti életünkben még bőven fellelhetők a burzsoá művészeti ideológia 

csökevényei.”
128

 A Szépművészeti Múzeum a gyűjteményideológia zászlóshajójának, a 

Fővárosi Képtárnak hathatós segítségével 1947 májusában újrarendezte az első emeletén a 

Modern Képtár anyagát, egyértelmű fejlődési ívet húzva Munkácsytól a Szocialista 

Képzőművész Csoporton keresztül Ék Sándor szocreál ostromképeiig.
129

   

 A kultúrhatalom szócsöve pár hónap alatt a tépelődő piano tónusról crescendo 

örömódára váltott. A Szabad Nép az összes magyar képzőművész és iparművész nevében 

éltettette a Nagy Októberi Forradalom 32. évfordulóját: „A művészek feladata kettős, de 

egyet jelent: a Szovjetunió példája nyomán kialakítani a magasabb rendű, szocialista 

realista képzőművészetet és felzárkózni minden magyar művésznek, pártbelinek és 

pártonkívülinek, Sztálin nagy tanítványának, Rákosi Mátyás elvtársnak pártja, a Magyar 

Dolgozók Pártja mögött. Előre a művészet eszközeivel a szebb, jobb, boldogabb, 

szocialista Magyarországért!”
130

 Az erőszakos paradigmaváltás gépezete beindult, 

megérkezett a szovjet akadémizmus példaadó mintatárlata: 1949. október 1-ején megnyílt 

az ünnepélyesen feldíszített Nemzeti Szalonban a Szovjet festőművészet című kiállítás. A 

Kultúrkapcsolatok Intézetének
131

 a szervezésében megvalósult tárlatra a zsdánovi 

művészeteszmény jegyében összeválogatott, sokat ünnepelt sztárfestmények érkeztek a 

Szovjetunióból.
132

 A hatvanegy tétel között szerepelt pár régebbi naturalista klasszikus, 

                                                                                                                                                    
művészetét az új szocialista Magyarország eszményének és zászlajának igyekeznek feltüntetni, mert ez 

elkeni a szocialista realizmus oly közérthető kérdését, amelyet pontosan meghatározott Sztálin elvtárs a 

Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi Bizottsága által az irodalomról és művészetről 

hozott határozataiban és Zsdánov elvtárs ugyanezen tárgyról tartott beszédében. […] Azért is nehéz 

átnevelni a magyar képzőművészeket a szocialista realizmus irányában, mert egy részük nem részesült 

művészi szakképzettségben (Ferenci [Ferenczy] […] Noémi és mások), más részük nem eléggé képzett, 

vagy pedig a párizsi, müncheni akadémiákon tanult formalistáskodó professzoroknál (mint Berény 

Róbert, Pór Bertalan, Kmetty János stb.). Vannak, akik művészileg jól képzettek és annak idején jó 

műveket alkottak, de a formalistáskodó vezető mesterek azokat 'naturalista', 'polgári giccs'-ként 

becsmérelték, ezért szándékosan durvább, sematikusabb formában kezdtek dolgozni, úgy vélekedve, hogy 

ez az új 'forradalmi forma'. Ilyenek például Vedres Márk (Rodin tanítványa), vagy Ruzicskai [Ruzicskay] 

György, Csáki-Morinyák [Csáki-Maronyák] […] és mások. Holott a szocialista realizmusnak egyik 

elsőrendű célja és feladata, hogy felújítsa a nemzetközi és a nemzeti klasszikusok realista mestereinek 

művészetét és ezen az alapon a szocializmus eszméivel gazdagodva a szocialista realizmus új, magasabb 

fokára emelje a művészetet. […] Amellett kevéssé használják ki az olyan erőket, mint Ék Sándor, Szilágyi 

és Varga  [?] elvtársak, akik szilárdan állnak a realista művészetért vívott harc talaján. […] Ezenkívül több 

jó specialista művészt valahogy gyengén használnak fel, sőt el is nyomnak, mint például Kisfaludi 

Stroblt, Mikus Sándort, Vargát, Glatz Oszkárt, Zádor Istvánt stb.” 

(http://hvg.hu/itthon/20091007_finogenov_jelentes; eredeti: Magyar Országos Levéltár, 276. fond. 65. cs. 

331. őe.) 

128 Redő Ferenc: A valóság orosz festői. Szabad Művészet 1949/2–3, 60. A szovjet szocreállal csak egy-

két magyar művész volt tisztában, például a kommunista Barna Miklós, aki a moszkvai Képzőművészeti 

Főiskolán és a leningrádi Repin Festőakadémián tanult 1926–37 között. (Aradi Nóra: Barna Miklós. 

Körmendi Galéria, Budapest, 2003.) Barna 1947-ben tért haza Magyarországra, ahol rövid cikket is írt a 

szovjet szocialista realizmusról (Barna Miklós: Az új művészet: szocialista realizmus. Képes Figyelő 

1949. február 5.)  

129 Vö.: Sinkó, 2009, 52. 

130 A magyar képzőművészek és iparművészek üdvözlik a Nagy Októberi Forradalom 32. évfordulóját. 

Szabad Művészet 1949/9–10, 354. 

131 A Kultúrkapcsolatok Intézete a kultúrforradalom nagy átszervezései hullámában született meg 1949 

nyarán. 

132 A zsadánovi művészetpolitika jóvoltából a keleti blokk fővárosai rendszeresen adtak otthont szovjet 

kiállításoknak. A budapesti anyag – Antoine Baudin szerint – megjárta Drezdát és Berlint is. (Baudin, 

1997) 

http://hvg.hu/itthon/20091007_finogenov_jelentes
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például Brodszkij egy nagyméretű tüntetést ábrázoló festménye (1934) valamint Jefanov 

hatalmas csoportportréja a Zsukov Katonai Repülőakadémia hallgatóinak és a K. S. 

Sztaniszlavszkij Színház színészeinek találkozójáról (1938). De az anyag gerincét a 

legfrissebb esztendők munkái tették ki, köztük a Művészeti Akadémia elnökének, 

Geraszimovnak egy reprezentatív, egész alakos Sztálin-portréja (1948), Joganszon 

Forradalomról készített történeti kompozíciója (1948) valamint Grigorjev és Laktyionov 

édeskés zsánerei. Az akadémikus mezőnyt a szocialista építést érzékeltető heroikus 

tájképek és munkásokról, művészekről, pártvezérekről festett arcképek tették teljessé.
133

  

 Révai József, a frissen kinevezett népművelési miniszter, az országot kormányzó 

négy fős belső csoport („trojka”) tagja indulattal teli mondatokkal nyitotta meg a kiállítást: 

 

„A mi festőink, amikor Münchenben vagy Párizsban tanultak, nemcsak mesterséget, 

hanem elsősorban világnézetet tanultak ott, azt, hogyan kell látni és ábrázolni a világot 

és mit kell belőle ábrázolni. Nos, az a világ, amelyet ott, a Nyugaton tanultak meg látni 

és ábrázolni, nem a mai világ többé, nem a mi világunk, nem a magyar nép világa: 

idegen világ, amelyhez nincs többé közünk.  

 – A mi festőink nehezen válnak meg ettől a világtól, sőt van köztük olyan, aki azzal 

vádol bennünket, hogy a művészetnek való hátat fordítást kívánjuk tőlük, pedig mi csak 

az impresszionizmussal való szakítást, a formalizmussal való szakítást, a tartalom 

nélküli és formaromboló, dekadens polgári művészettel való szakítást kívánjuk tőlük és 

odafordulást a mai valóság, népünk mai élete felé. A mi követelésünk a magyar kultúra 

munkásai, nem utolsósorban festőink felé: hogy tanuljanak a szovjet kultúrától – hogy 

immár ne Párisra, hanem Moszkvára vessék vigyázó szemüket, tulajdonképpen azt 

jelenti: tanuld meg a szovjet kultúrától, a szovjet művészettől, hogyan kell a magyar 

dolgozó nép számára alkotni, hogyan kell a magyar dolgozó nép életét és harcait 

ábrázolni, hogyan kell a magyar dolgozó népnek segíteni harcainak megvívásában és új 

életének megépítésében.”
134

 

 

A szovjet esztétikai frázisokat halmozó megnyitószöveg elsőként adott – hatalmi 

pozícióból – fekete-fehér útmutatást a művészeknek. Révai kiemelte a negatív jelzőket 

(öncélú, formalista, impresszionista, fotografikus, kozmopolita, néptől elszakadó stb.), 

miközben felsorolta pozitív ellentétüket is (eszmei tartalom, közérthetőség, nép harcainak 

ábrázolása, történelem alulról, realizmus, dolgozó ember élete, dolgozó ember típusai és 

hazafiság). A művelődési miniszter szavai egyértelművé tették, hogy a népfrontos-koalíció 

türelmi ideje lejárt, s megindulhat a kulturális élet totális szovjetizálása. Elsőként a 

Népművelési Minisztérium alakult meg, a kultúra új csúcsszerve, ami gondoskodott a 

Képző- és Iparművészek Szövetsége életre segítéséről és a Képzőművészeti Főiskola 

megreformálásáról. 

  

A Népművelési Minisztérium és Révai József 

Az MKP 1949-ben – a Kominform által meghirdetett hatalomátvétel teljesítése után135 – 

nekilátott a zsdánovi kultúrmechanizmus szolgai átültetésének. Az 1949. május 31-én 

tartott KV ülésen Rákosi lendületesen sorolta az új feladatokat: „[...] sor kerül végre a népi 

demokrácia egész kultúrfrontjának a megerősítésére az irodalom, a művészet, a tudomány, 

a filozófia terén. Mi messze elmaradtunk attól, ami a Szovjetunióban a háború befejezése 

óta e téren végbement. Ez az elmaradás odavezetett, hogy a kultúrfronton az ellenség 

nyugodtan tarthatta magát. A kultúrfronton olyan rések tátonganak, amelyeken keresztül a 

                                                 
133 Szovjet festőművészet. Kultúrkapcsolatok Intézete, Budapest, 1949. 

134 Révai József népművelési miniszter megnyitó beszéde a szovjet festmények kiállításán. Szabad 

Művészet 1949/9–10, 356–358. 

135 Vö.: Rákosi Mátyás: A népi demokrácia néhány problémájáról. Szabad Nép 1949. január 16. 
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régi reakció és a nyugati imperializmus kényelmesen érvényesítheti befolyását.”
136

 Révai 

gyorsan cselekedett. Kevéssel később, az MDP II. kongresszusán tartott beszédében, 1951 

januárjában visszamenőleg így értelmezte a kultúrforradalom fogalmát és jelentőségét: „A 

szocializmus győzelmes felépítése lehetetlen a kultúrforradalom feladatainak megoldása 

nélkül. Mit jelent a kultúrforradalom? […] Jelenti azt, hogy népünk szocialista 

átnevelésének szolgálatába kell állítani minden eszközt: az iskolát, az agitációt és a 

propagandát, a művészetet, a filmet, az irodalmat, a tömegek kulturális mozgalmának 

minden formáját. A kultúrforradalom nem szakképzés csupán, nem iskolai tanulás csupán, 

nem politikai nevelés csupán, hanem mindez együttvéve. / A proletárdiktatúra lényeges 

funkcióihoz tartozik a kultúrforradalom végrehajtása.”
137

 A „kulturális forradalom” 

levezénylésében az 1949 nyarán megalapított Népművelési minisztérium kapta a 

főszerepet.
138

 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium meggyengítése miatt – a hivatalos 

indoklás szerint a „nép kulturális felemelkedésének intézményes megszervezése”
139

 

érdekében – létszükségletté vált az új minisztérium. Az 1949. június 11-én felállított új 

tárca számos szakterületet vette át a még mindig kisgazdapárti vezetésű VKM-től, többek 

között a Magyar Központi Híradó Rt. felügyeletét valamint az állami színházak, az 

Országos Filmhivatal, az általános művészetpolitika, a művészeti főiskolák, az iskolán 

kívüli népművelés és a társadalmi szervezetek kulturális ügyeit. Az új tárca múzeumok 

esetében a kultuszminiszterrel egyetértésben járhatott el, de több hatáskört megörökölt a 

Minisztertanács Elnökétől is.
140

  

 Az új minisztérium élén az 1948–1953 közötti kultúrpolitika teljhatalmú ura, Révai 

József állt. Révai kispolgári zsidó családból származott, fiatalon írt verset Kassák aktivista 

folyóiratába, Lukács Györgyöt sokáig barátjaként tisztelhette, szervezkedett az illegális 

kommunista pártban, ült börtönben munkásmozgalmi tevékenység miatt, majd emigrált a 

Szovjetunióba, ahonnan csak 1944 őszén tért haza a jövendőbeli pártelit egyik kiemelt 

tagjaként.
141

 Sziporkázó intellektusát és zsarnoki hajlamát a két renegát kommunista 

szépíró-újságíró, Aczél Tamás és Méray Tibor jellemezte így későbbi könyvükben:  

 

„Révai József mindig az asztalfőn ült.  

[…] Mindenki Révai véleményére volt kíváncsi. 

Egy kicsit mindenki a saját véleményére volt kíváncsi. 

És Révai nem titkolta véleményét. 

Nem kellett titkolnia.  

Ő maga volt a vélemény.  

Ez a 'hivatásos forradalmár', Európát és Szovjetuniót járt, világlátott és sokat tapasztalt 

férfi ezekben az években töltötte be ötvenedik esztendejét. Annak a négytagú 

vezetőgárdának, amely ebben az időben Magyarországot 'birtokolta', legműveltebb, 

legképzettebb, legsokoldalúbb, s mindenesetre legérdekesebb egyénisége volt. Valóban 

egyéniség. Képességeivel, eszével, fellobbanásaival közel állt a zsenialitáshoz, sokkal 

közelebb, mint azok, akik a zsenit játszották. […] A kulturális irányítás az ő kezébe nem 

azért került, mert megbízták ezzel, hanem azért, mert – ha egyáltalán lehet ezt mondani 

– erre termett. Valójában elvetélt író volt […]. […] Mint hivatásos forradalmárnak, élete 

                                                 
136 Rákosi Mátyás: Pártunk a dolgozó nép élén. In.: Rákosi, 1951a, 64. 

137 Révai József: A MDP II. Kongresszusán mondott beszéd. In.: Révai, 1952, 5–6. 

138 Lásd.: Drabancz M. Róbert–Fónai Mihály: A magyar kultúrpolitikai története. 1920–1990. 

Csokonai, Debrecen, 2005, 122. 

139 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1949, 74. (Idézi: Bolvári-Takács Gábor: Révai 

József és a Népművelési Minisztérium létrehozása. Zempléni Múzsa 2002/4, 14–21.) 

140 Vö.: Uo.: 20–21. 

141 Révai már 1945-től kezdve fontos vezetője a propaganda, a sajtó, a kultúra és az oktatás különböző 

pártbél csúcsszerveinek. 1949. június 11 – 1953. július 4. között népművelési miniszter. A KV 1953. 

júniusi ülésén élesen megbírálták, kimaradt a PB-ből, a KV Titkárságából és elveszítette miniszteri székét 

is. (Részletes életrajzát lásd: Drabancz–Fónai, 2005, 145–147.) 
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a politikai küzdelemmel forrt egybe; pártmunka, szervezés, börtön, menekülés – ezzel 

teltek évei, s irodalomra, történelemre csak másodsorban kerülhetett sor. […] Révai 

tudott írni: stílusa a klasszikusokon nevelkedett, gondolatai elevenek voltak, logikája 

célratörő. […] Tudatában volt hatalmának. Úgy járt-kelt a körülötte nyüzsgő, szavát, 

megjegyzéseit leső fiatalok – írók, újságírók, színészek, pártalkalmazottak – között, 

mint a fejedelem a birodalmában. Nem beszélt velük, hanem leereszkedett hozzájuk. 

Nem hívta, hanem berendelte őket magához. Nem vitatkozott velük, hanem kijelentett. 

Nem kért, hanem elrendelt. Egész lényével a 'vizek felett lebegett', kissé undorító 

fintorával s nem is rejtett megvetésével, melyből nemcsak felsőbbrendűsége áradt, 

hanem hatalmának megrendíthetetlensége is.”
142

  

 

Révai – aki minisztersége mellett fontos KV- és PB-tisztségeket is ellátott – kézi 

vezérlésűvé alakította át át a magyar kultúrát, bár figyelme döntő részét elsődleges 

érdeklődési területe, az irodalom és a propagandaértéke miatt már Lenin által is kitüntetett 

helyen kezelt filmművészet foglalta le. A többi alkotói ág felett elvileg kulcsfontosságú 

államtitkára, Losonczy Géza rendelkezett, de a képzőművészet napi és távlati kérdéseiben 

jobbára a Művészeti Főosztályon belül működő Képző- és Iparművészeti Osztály döntött. 

Az osztály állapotáról egy munkatárs, Luzsicza Lajos festett érzékletes képet: „[1951-ben] 

az osztály, élén Redő Ferenccel már olajozottan működött; én lévén az újonc, bizton 

számíthattam a többiek segítségére a beilleszkedésnél. Kik voltak a kollégáim? Holba 

Tivadar látszott a legtapasztaltabbnak, az ő reszortja a képzőművészet, a képzőművészeti 

élet volt, Háy K-nét [Háy Károlyné], Havas Lujzát a művészettörténet, a művészeti 

irodalom területének előadójaként üdvözölhettem, a lelkes, friss mozgású Molnár Lászlót 

az iparművészetek gazdájaként ismertem meg. Emlékezetem szerint Ritly Vali pedig, 

kezdettől fogva az én munkaköröm segítője lehetett. [...] Az biztos, hogy Redő F. az 

osztályvezetést, mint szakmát a tökélyig fejlesztette, sokáig úgy képzeltem, egy miniszter 

legfeljebb megközelítheti e stílus finomságát, választékosságát, de felül nem múlhatja.”
143

  

 A Képző- és Iparművészeti Szövetség későbbi dokumentumaiból nyilvánvalóvá 

válik, hogy a fő elvi és ideológiai irányvonalat megadó Révai mellett a képzőművészeti 

élet eseményeit Redő Ferenc irányította. A klasszikus neveltetésben részesült Redő nem a 

proletárhatalmat képviselte: nagypolgári zsidó családból származott, s gazdag budapesti 

gyáros felmenőkkel büszkélkedhetett. Aba-Novák szabadiskolájában képezte magát 

művésszé, a harmincas években szerepelt kiállításokon, miközben mesterével együtt részt 

vett a jászszentandrási templom kifestésében. Többször volt munkaszolgálatos és megjárta 

a frontot is, majd a háború után, baloldali elkötelezettségű értelmiségiként részt vállalt az 

MKP művészeti szervezeteiben. Előbb egy kerületi dekorációs műhelyt irányított, később 

pedig részt vett a Szövetséget megteremtő képzőművészeti szakbizottság és a pártaktíva 

munkájában is.
144

 A vulgármarxizmustól idegenkedő baloldali gondolkodásmódja fontos 

szerepet játszott a Bernáth-kör hatalmának megszilárdításában, de autoriter vezetési 

stílusával sok ellenséget szerzett magának. A pártérdekeket gyakran sértő esztétikai 

konokságáról egy öregkori interjúban nyíltan beszélt: „Voltak becsületes emberek, akik 

képzőművészként nem ütötték meg a mértéket. Ebben a kérdésben mindig rendkívül merev 

voltam. [...] Kitartottam amellett, hogy ha valaki jól végzi a politikai munkát, adjanak neki 

pénzt, paripát, fegyvert, csak azt ne mondják róla, hogy jó művész.”
145

 Redő kezdetben a 

pártaktívát használta irányító szervként, a Képzőművészeti Osztály megerősödésével 

viszont már erre sem volt szüksége: a hatalom az ő kezében összpontosult. A felülről 

érkező utasításokat engedelmesen végrehajtotta, de az alsóbb szinteken megfogalmazódó 

                                                 
142 Aczél Tamás–Méray Tibor: Tisztító vihar. JATE, Szeged, 1989, 83–88. 

143 Luzsicza, 1994, 130. 

144 Luzsicza, 1994, 60–69. Valamint: „Csók-jelentés”, 1951. 

145 Ferch Magdolna: Kavalkád. Redő Ferenc a szakmai luxusról, a hódmezővásárhelyi művészkörről 

meg arról, hogy legjobb, ha a saját fejünk után megyünk. Magyar Nemzet 2003. február 15. 
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igényekre és kívánságokra süket maradt.
146

 Ez vezetett 1952-es leváltásához.  

 

A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 

A képzőművészek mozgósításában kulcsszerepet játszott az alkotóművészeket tömörítő 

egyetlen központi csoportosulás, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége. Az 

egyeduralomra törő MKP ellehetetlenítette, megszüntette vagy beolvasztotta a második 

világháború után ismét kivirágzó művészeti színtér összes önálló kezdeményezését és 

csoportosulását. Az Európai Iskola működése – egy Anna Margit-kiállítással – 1948 

novemberében lezárult
147

, a szovjet típusú szocreállal párbeszédképes irányzatok és 

csoportok viszont vagy „beleolvadtak” a Szövetségbe (pl. Szinyei Társaság
148

, Rippl-Rónai 

Társaság) vagy súlytalanná válva folytathatták még rövid ideig tevékenységüket (pl. 

Képzőművészet Szabadszervezete
149

).  

 A Szövetség megszületésének körülményeiről csak a későbbi dokumentumok 

közvetett adatainak a tükrében alakíthatunk ki – némiképp hiányos – képet.
150

 1949 nyarán 

az MDP Agitációs és Propaganda Kollégiuma megbízott egy négytagú képzőművészeti 

szakbizottságot az új teendők kidolgozásával. Az elkötelezett pártos vonalat követő 

kicsiny, de fontos csoportban helyet kapott a VKM művészeti főosztályvezetőjének
151

 

személyében egy igazi hivatalnok, Antal Jánosné, valamint három művész, a diktatórikus 

irányítással sokszor megvádolt, főleg az iparművészet területén szervezkedő Schubert 

Ernő
152

, a Vörös Hadsereg tisztjeként 1944-ben hazatért emigráns grafikus Ék Sándor és a 

párhuzamosan megalakuló Népművelési Minisztérium későbbi osztályvezetője, Redő 

Ferenc. A Kollégium először is kritikát gyakorolt a képzőművészeti élet eddigi négy 

felelőse felett, akik között ott találjuk Antalnét és Schubertet, valamint Beck András 

szobrászt és a Szabadszervezet lelkes megszervezőjét, Dési Huber Istvánnét, aki elhunyt 

                                                 
146 Redő vezetési stílusát részletesen elemezte 1952 áprilisában a pártszervvé átalakuló pártaktíva. (A 

MDP Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége alapszerve alakuló taggyűlése. Szabad Művészet 

1952/4, 188. sk.) 

147 György–Pataki, 1990, 27. 

148 Bár a Szinyei-Merse Pál Társaság 1948-ban újraindított lapja, a Magyar Művészet 1949-ben ismét 

megszűnt, a szervezet papíron 1950-ben még létezett. 1951 nyarán Szabó Iván egy elnökségi ülésen 

javasolta a Szinyei Társaság megszüntetését és hogy a Szinyei-vacsora intézményét helyezzék át a 

Szövetségbe a serleggel együtt. (Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. július 11.; MKI-C-I-2, MTA-

MKI Adattár)   

149 Váli Zoltán 1950 januárjában közölte a több mint 1500 többségében – saját bevallásuk szerint –  

nyomorgó művészt képviselő szabadszervezeti megbízottakkal, hogy csak az elkeseredés elkerülése 

végett nem szüntették meg a Szabadszervezetet, pedig léte fölöslegessé vált a Szövetség megalakulása 

után. (Jegyzőkönyv a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége és a Magyar Képzőművészek 

Szabadszervezetének a Művészeti Szövetség Házában tartott megbeszéléséről, 1950. február 4., MKI-C-I-

2, MTA-MKI Adattár) A szakszervezeti feladatokat a MÜDOSZ vette át a Szabadszervezettől. 

150 Az előzményekről a legtöbb információt az 1951. május 24-i „Csók-jelentés” (Csók István jelentése 

a népművelési miniszterhez a Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség munkájáról, 1951. május 24.; 

MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) tartalmazza. („Csók-jelentés”, 1951) A miniszternek küldött belső 

jelentés – minden bizonnyal Csók István tiszteletbeli elnök nevében – tárja fel a Szövetség életének 

anomáliáit. A személyi ellentétekbe is betekintést engedő „Csók-jelentés” szerzője feltehetően Szabó Iván 

szövetségi főtitkár, aki az első Közgyűlésen, 1952. május 24-én, vagyis éppen egy évvel később, hasonló 

dolgokat is érintett a széles közönség előtt elhangzó kritikus beszédében. (Jegyzőkönyv, Közgyűlés, 1952, 

május 24-25.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár [a továbbiakban: Közgyűlés, 1952]) 

151 Lásd: Szabad Művészet 1949/6, 248. 

152 Schubert különösen aktív pártkatona és művészeti szervező volt, befolyásától még később is sokan 

tartottak. (Gádor Endre iparművészeti lektorként például Schubert túl nagy befolyása miatt mondott le, 

szerinte „kicsit diktatórikus természetű” – Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-

2/1071-55, MTA-MKI Adattár) Schubert Ernő neve szerepel már egy 1946-os tervezeten, amit az 

Iparművészeti Iskola átalakításáról készített a Művészeti Tanács, majd 1948–1952 között, az 

Iparművészeti Egyetem igazgatójakét, levezényelte az intézmény szocreál reformját. (Prékopa Ágnes 

összeáll.: A Magyar Iparművészeti Egyetem rövid története. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 

2005, 8–10.) 
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férjének „formalista” stílusával együtt marginalizálódott 1949-ben.
153

 Majd az új 

szakbizottság javaslatára a Párt létrehozta a Szövetség megalakításában, illetve később az 

irányításában is főszerepet játszó aktívát. A pártaktíva összetétele – mindnyájukról lesz 

még később bőven szó – a kommunista művészek több frakcióját igyekezett összefogni: 

szerepelt benne két moszkovita (Ék Sándor és Szamuely Tibor egykori felesége, a szintén 

grafikus Szilágyi Jolán), Berda Ernő özvegye, a megalkuvást nem tűrő pártkatona, Berda 

Ernőné (aki évekkel később minisztériumi főosztályvezető lett), a római iskolás 

klasszicizmus felől érkező proletár származású szobrász, Mikus Sándor (aki hamarosan 

megnyerte a Sztálin-szoborra kiírt pályázatot), az avantgardista múltját megtagadó 

Bortnyik Sándor (aki 1949-ben a Képzőművészeti Főiskola hírhedt reformigazgatója lett), 

több kommunista elkötelezettségű szobrász, Szabó Iván és Váli Zoltán, akik a Szövetség 

első titkáraiként jutottak pozícióba, valamint a proletár származású Farkas Aladár, a népi 

irányultságú baloldali festő Kurucz D. István, végül pedig Redő Ferenc és a 

Képzőművészeti Főiskola mindenkori párttitkára.
154

  

 A Szövetség kijelölt vezetői az első üléseken még tehetetlen bábként sodródtak az 

aktíva által elkészített, s a titkárság által kézbesített elvi koncepciók és szervezeti kérdések 

között. A Szövetség a Kertész utca 36.-ban található székhelyén, a még ma is üzemelő 

Fészek Klubban tartotta meg alakuló Közgyűlését 1949. szeptember 24-én.
155

 A Párt által 

egybeterelt jelenlévők egyhangúan és kérdés nélkül megszavazták a szervezet előterjesztett 

vezetőségét és az előre legyártott Alapszabályt. Az elnökségbe – az előzetes terveknek 

megfelelően – bekerült a két világháború közötti időszak több prominens művésze is, 

hiszen a pártvezetőség a nemzeti egységfront kialakításán munkálkodott. Ezzel 

egybevágott, hogy a finom ízlésű Redő irtózott a vagdalkozó és tehetségtelen 

pártművészektől, „[...] a kor kiválóságaival pedig észrevehetően jó kapcsolatot tartott, 

mintha odafigyelt volna Pátzay, Bernáth, Szőnyi, Berény, Zádor, Domanovszky 

szemöldökrándulásaira, négyfal közötti tanácsaira. Mintha velük együtt vállt-vállba vetve 

akarta volna azt a fránya szocialista realizmust életre kelteni. Csak hát a második vonalban 

lépkedők, a tájékozódók, vagy az ízig-vérig mozgalmiak a gyorsabb tempót kívánták.”
156

 

Redő szemlélete – mutatis mutandis – megfelelt Révai elképzeléseinek, aki ugyanígy 

viszonyult a népi írók nagy tekintélyeihez (Aczél és Méray szerint): „Teljesen magabiztos 

volt azokkal szemben, akikről úgy érezte, hogy nullák voltak és ő írta eléjük az egyest; de 

                                                 
153 Dési Huber Istvánné Rákosi kegyeibe is igyekezett bekerülni, ezért küldte el neki férje egyik 

szénrajzát, egy levél kíséretében 1951. február 21-én: „Drága Rákosi Elvtárs! Nem vagyok egyedül az 

ünneplők között azzal a fájdalmas érzéssel, hogy mily nagy veszteség ma azoknak az elhullása, akik 

harcostársaink voltak. Éppen ez az érzés okozza, hogy megkérjem, fogadjon el kongresszusi ajándékot 

férjemtől is, aki bár három héttel a német megszállás előtt, 1944. február 25-én meghalt, de élete, 

művészete töretlenül a munkásmozgalomé, a proletariátus forradalmáé volt. Engedje meg, hogy egy 

munkatársáról, egy ezüstműves ifiről készült nagy szénrajzát (60×120 cm), amelynek fotográfiáját 

mellékelem, felajánljam.” A titkárság pár nappal később értesített Dési Hubernét, hogy Rákosi elfogadta 

az ajándékot. (Kő András–Nagy J. Lambert: Levelek Rákosihoz. Maecenas, Budapest, 2002, 97.)      

154 Az aktívavezetőség kezdeti névsorához lásd: „Csók-jelentés”, 1951. Az aktívavezetőség titkárának, 

Farkas Aladárnak a beszámolója szerint 1952 áprilisáig, vagyis a pártaktíva pártszervé történő 

átalakulásáig, Kiss Roóz Ilona és Tóth Istvánné is szerepelt az aktívavezetőségben, az aktíva munkájában 

pedig tevékenyen vett részt több további párttag művész is: Baksa Soós György, Csáki-Maronyák József, 

Felekiné Gáspár Anna, Kling György, Lossonczy Tamás, Mihályfi Ernőné, Sinkó József, Somogyi József, 

Szentgyörgyi Kornél, Gábor Pál, Radocsay Dénes, Vincze Gergely és Z. Gács György. (Lásd: A MDP 

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége alapszerve alakuló taggyűlése. i.m. 189.) 

155 Jegyzőkönyv az alakuló Közgyűlésről, 1949. szeptember 24.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. (A 

jegyzőkönyv – nem kivonatos formában és teljes tagnévsorral – megvan a Népművelési Minisztérium 

rendezetlen fondjában is: MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár. ) 

156 Luzsicza, 1994, 131. Hasonlóan vélekedik Redő preferenciáiról egy PB-nek készült szigorúan 

bizalmas, 1953-as jelentés is: „a nagy festői megrendeléseket pl. úgyszólván csak néhány tehetséges, volt 

posztimpresszionista művésznek juttatta, ugyanakkor elhanyagolta a fiatalokat és a középkádereket” 

(Jelentés a képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály – 

Népművelési Minisztérium, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 72.) 
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minden gőgje és pajtáskodása ellenére is elbizonytalanodott, ha olyanokkal került szembe, 

akik már előtte is voltak, és nélküle és ellenére is lesznek valakik. Sok győzelme mellett 

ezt a csatát nem tudta megnyerni; az 'igaziak', a 'magyarok' sohasem fogadták maguk közé. 

Tartottak tőle, tisztelték, gyakran el is ismerték tudását – de számára mindez kevés volt. A 

zsidó származású kispolgár (hiszen ez volt) a proletár-népforradalmár mezében sem 

léphette át a magyarság választóvizét. Talán ez volt egyik oka annak, hogy sohasem szűnt 

meg közeledni feléjük, hogy 'botlásaikat' jobban szerette, mint híveinek erényeit.”
157

 

 Az alakuló Közgyűlés az egyetlen jelöltet, az idős Csók Istvánt választotta meg a 

Szövetség elnökének, aki nyolcvanöt évesen is eljátszotta a hatalom által ráosztott 

tiszteletbeli díszfunkciót, miközben magán megrendelésekből tartotta el magát, élve a 

nyitva hagyott magánszektorbeli kiskapuk lehetőségével. Az Elnöki Tanács tagjai a 

következők lettek: a Gresham-kört képviselő Bernáth Aurél és Berény Róbert, a Berénnyel 

együtt kommunista elkötelezettségű, de szovjetellenes Kmetty János, a moszkovita Ék 

Sándor, a két könnyen alkalmazkodó portrészobrász, Mikus Sándor és a remek orosz 

kapcsolatokkal rendelkező Kisfaludi-Stróbl, a nagy hatalmú kommunista 

művészettörténész Pogány Ö. Gábor, a kubizmus és klasszicizmus között ingázó Vedres 

Márk szobrász, az Iparművészeti Főiskola igazgatója, a minden szervezkedésben ott lévő 

Schubert Ernő, az avantgárd múltját megtagadó Bortnyik, valamint a két titkár, Szabó Iván 

és Váli Zoltán. Az Alapszabály szerint a – Szövetség elnökéből, főtitkárából, titkárából és a 

tíz választott tagból összeálló – Elnöki Tanács végrehajtó szerv volt, amely a Szövetség 

működésének általános irányítását és a szakosztályi munka felügyeletét látta el. A 

hivatalosan havonta ülésező végrehajtó szervet a Szövetség fő szerve, a Közgyűlés 

választotta egy évre, ami a valóságban jóval hosszabbra nyúlt.
158

  

 Az Elnöki Tanács választotta meg a különböző szakosztályok vezetőit is. A fő 

szakosztályok mellett (Festő Szakosztály, Szobrász Szakosztály, Grafikus Szakosztály, 

Művészeti Írók Szakosztálya) több kevésbé fontos szakosztály is működött, például a hol 

kisebb szakágak szerint tagozódó, hol egységbe tömörülő Iparművészeti Szakosztály vagy 

a Fotóművészeti Szakosztály és az Építészeti Szakosztály.
159

 A szakosztályok delegált 

vezetőiből és a titkárokból állt össze a hierarchia második fokán álló testület, az Intéző 

Bizottság. Az Intéző Bizottság operatív szerv volt, amely – az Alapszabály szerint – az 

„Elnöki Tanács határozatainak szakosztályonként való alkalmazását és végrehajtási módját 

kell, hogy kidolgozza”, valamint „a szakosztályokból jövő indítványokat, kritikákat vagy 

kérdéseket továbbítja az Elnöki Tanács felé”
160

, azaz közvetített a szakosztályok és az 

                                                 
157 Aczél–Méray, 1989, 89. 

158 Olyan Közgyűlést, ahol újraválasztották a vezetőséget – 1949 után – először 1952-ben, majd 1955-

ben tartott a Szövetség. 

159 1949-ben megalakulnak a legfontosabb szakosztályok: Szobrász Szakosztály, Festő Szakosztály, 

Grafikus Szakosztály, Művészettörténész [vagy Művészeti író] (Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1949. 

október 14; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár). A minisztériumnak írt jelentések szerint 1950 elején alakult 

meg négy további szakosztály: Textil Szakosztály, Fényképész Szakosztály (Jelentés, a Magyar 

Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének 1950. január 1 – 31-ig végzett munkájáról; MDK-C-I-

137, MTA-MKI Adattár), a Belsőépítész Szakosztály és a Keramikus Szakosztály (Jelentés a 

minisztériumnak a Szövetség 1950. februári munkáról, 1950. március 4., Váli Zoltán, MDK-C-I-137, 

MTA MKI Adattár). Szabó Iván főtitkári beszámolója alapján az 1952. májusi helyzet: Festő Szakosztály, 

Szobrász Szakosztály, Grafikus Szakosztály (hármas tagozódású: 1. politikai és gazdasági propaganda 

művészeti, vagyis „kötött grafika” 2. szatirikus rajz művészei 3. nemes reprodukciós eljárások: rézkarc, 

fametszet, linóleummetszet, illusztráció, vagyis „szabad grafika”), Díszítőművész Szakosztály, amit 

Iparművészeti Szakosztálynak is szoktak nevezni (a Szövetség indulásakor sok kis passzív szakosztály 

volt – úgy mint Keramikus, Textiltervező, Ötvös, Belsőépítész –, ezek közül háromból, a Keramikus, a 

Textil és az Ötvös Szakosztályból született meg a Díszítőművész Szakosztály), Fotóművész Szakosztály, 

Kirakatrendező Szakosztály, Művészeti Írók Szakosztálya, Építészek Szakosztálya (1952-ben önálló 

Szövetséget alapítottak), végül a Belsőépítész Szakosztály, ami „Mohamed koporsójaként” lebegett a két 

Szövetség között. (Közgyűlés, 1952.). 

160 Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének Alapszabályai, 1949. szeptember 24.; 

MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 
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elnökség között. A Közgyűlés választotta meg az olyan viszonylag fajsúlytalan szervek 

tagjait, mint az Ellenőrző Bizottság, a Felvételi Bizottság és a Fegyelmi Bizottság, a többi 

bizottságot viszont már az Elnöki Tanács hozta létre különféle munkakörökkel, az operatív 

feladatokat ellátó Intéző Bizottságtól kezdve, a Tömegszervezeti Bizottságon keresztül a 

pénzelosztó csap felett őrködő Munkára Kijelölő Bizottságig.  

 

A hatalom tükröződő mintázata 

A Szövetségen belüli három fő ágens, az Elnöki Tanács (később: Elnökség), az Intéző 

Bizottság (később: Vezetőség) és a Közgyűlés közötti hatalmi viszony pontos tükörképe 

volt a kommunista párt belső szervezeti rendjének, a Központi Vezetőség, a Politikai 

Bizottság és a Pártkongresszus hármasának. Baksa-Soós György – akkori vezetőségi tag – 

1955-ben ezt expressis verbis kimondta: „A Szövetségnek van egy elnöksége, ez 

megválasztja magából azt a szervezetet, amely intézi a két ülés között a folyó ügyeket, 

mint ahogy Pártunk Központi Vezetősége megválasztja politikai bizottságát […].”
161

 Az 

MDP határozatait publikáló rendszerváltás utáni forrásgyűjtemény pontosan felrajzolta a 

hatalmi viszonyok elvi és gyakorlati rendszerét, érthetővé téve a Szövetségen belüli 

hierarchiát is: „A szervezeti szabályzatok ('a párt alkotmányai') értelmében a Magyar 

Dolgozók Pártja legfelsőbb szerve a kongresszus volt, amelyet meghatározott 

időközönként a Központi Vezetőség (KV) hívott egybe. [...] A kongresszuson 

megválasztott Központi Vezetőség két kongresszus közötti időszakban – a szervezeti 

szabályzatok szövege szerint – az MDP legfelsőbb szerve volt: összehívta a 

pártkongresszust, képviselte a pártot más pártok, szervezetek, állami intézmények és 

hatóságok felé, körülbelül háromhavonként ülésezett s a kongresszusnak tartozott 

felelősséggel. Az MDP időszakában ragaszkodtak ugyan a kollektív vezetés formáihoz, de 

a legfontosabb kérdéseket nem a Központi Vezetőség ülései döntötték el. A gyakorlatban a 

KV alárendelődött a neki elvileg alárendelt Politikai Bizottságnak, azon belül is a néhány 

személyből (Rákosi, Gerő, Farkas, Révai) álló vezető hatalmi klikknek. Érdemi vita 

hiányában a Központi Vezetőség ülései csupán rituális aktusok voltak, s ez a helyzet 

alapvetően a nevezetes 1953. júniusi határozat után sem változott.”
162

  

 Az MDP belső mechanizmusaihoz hasonlóan a Szövetség irányítását sem csak az 

Alapszabályban rögzített vezetőszervek látták el. Három-négy éven keresztül a 

minisztérium is aktívan és erőszakosan beleszólt a szervezet munkájába, nem véletlenül 

panaszkodott a működési szabályzatot kidolgozó bizottság 1951 júniusában: „A 

Szövetségnek szakmai területen az is a hatáskörébe tartozik, hogy kritikát mondjon a 

Minisztérium szakmunkájáról. Ezzel szemben a Minisztérium illetékes osztálya olyan 

politikát folytat, amellyel egyszerűen meggátolja a Szövetség ilyen irányú továbbfejlődését 

és mint a művészeti élet irányító szerve lépet fel. Kiskorúként kezelte a Szövetséget és 

ennek következtében nem bontakozhatott ki az az operatív munka, amire szükség lett 

volna. A Szövetség javaslatai, amelyekkel szinte pergőtűz alatt tartotta a Minisztériumot, 

elsüllyedtek, a javaslatokból csak ritkán, torzan és későn lehetett valamit megvalósítani. 

(…) A Szövetség csak akkor tud jól működni, ha valóban intézkedési joggal felruházott 

testületté válik és az állami intézkedés szakadatlanul a Szövetség munkájára 

támaszkodik.”
163

  

 Bár a minisztériumi függés az évek előrehaladtával csökkent, a Szövetség 

megszületésénél is bábáskodó pártaktíva mindvégig fontos szerepet játszott az 

                                                 
161 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. május 16.; MKCS-C-I-2/1040-(16-17), MTA-MKI Adattár 

162 Habuda Miklós–Rákosi Sándor–Székely Gábor–T. Varga György szerk.: A Magyar Dolgozók Pártja 

határozatai 1948–1956. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998, 12 

163 Jegyzőkönyv, Szövetség Működési Szabályzatát Kidolgozó Bizottság ülése, 1951. július 5.;  MKI-

C-I-2, MTA-MKI Adattár. Erről a „Csók-jelentés” is beszámol: „[...] az aktíva vezetőség minden 

határozatát az állami szervek végre tudták hajtani és a képzőművészeti osztálynak az aktíva vezetőség 

komoly segítséget nyújtott.” („Csók-jelentés”, 1951) 
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irányításban. Szabó Iván
164

 (akkori főtitkár és az aktíva tagja) 1952-es beszámolója szerint 

„[…] az aktívavezetőség sok esetben átvette az Elnöki Tanács szerepét”.
165

 A pártaktíva 

átszőtte a képzőművészeti élet teljes gépezetét, az MDP kulturális részlegét, a 

Minisztériumot és a Szövetséget, gyors, olajozott, a hivatalos utat rendszerint megkerülő, 

párhuzamos ügymenetet hozva létre. Az aktívavezetőség 1952-ben töredelmesen beismerte 

ezt a hibát: „Hiba volt, hogy az első időben – bár az aktíva létezéséről természetesen 

mindenki tudott – annak [t.i. az aktívának] szerepe, működése el volt misztifikálva, 

titokzatos, mindent eldöntő hatalommal felruházottnak képzelték el az elvtársak és a 

pártonkívüliek. Ezt alá is támasztotta az a súlyos hiba, hogy a valóságban az 

aktívavezetőség intézte a Szövetség ügyeit, mintegy átvéve, vagy magára vállalva az 

Elnöki Tanács, az Intéző Bizottság szerepét, ahelyett, hogy azt csak pártszerűen irányította, 

ellenőrizte volna.”
166

 Ez a belső irányító szerep az ígéretek ellenére lényegében azután sem 

változott, hogy az aktíva átalakult a Szövetség hivatalos pártszervévé 1952-ben. 

 

A stílus keresése 

A hivatalos ideológiát képviselő Szabó Iván nem hitegette a tagságot a Szövetség alakuló 

gyűlésén, egészen magabiztosan jelentette ki, hogy a „művészet nem öncélú formajáték és 

kevesek magánügye többé, hanem a szocializmus építésének komoly tényezője, amelynek 

lelkesíteni, tanítania kell a dolgozó népet. (…) Egy túlzott nyugati orientáció uralkodott 

egész képzőművészeti életünkön. Holott miként szocializmust nem lehet építeni a 

Szovjetunió nélkül, úgy szocialista realizmus sem képzelhető el a Szovjetunió 

művészetének tanulmányozása s gazdag eredményeiből való okulás nélkül.”
167

 Ezek után 

Szabó felolvasta az Alapszabály bevezetőjét, amelyet pár nappal később, 1949. október 6-

án jóvá is hagyott a belügyminiszter: „A Szövetség művészeti alapelve a szocialista 

realizmus. Ez az alapelv azt jelenti, hogy a művészeknek ismerniük kell az életet, hogy a 

valóságot helyesen, az igazsághoz híven, forradalmi fejlődésében, történelmileg konkréten 

tudják ábrázolni. A művészi ábrázolás valósághűsége és történelmileg konkrét volta a 

dolgozó nép szocialista szellemben való nevelését segítse elő. […] A Szövetség feladata, 

hogy céljai elérése érdekében a Szovjetunió képzőművészeti életének elvi és gyakorlati 

eredményeit megismerje, ismertesse és tapasztalatait felhasználja.”
168

 A nagy eseményről 

beszámoló sajtóhír is hasonló szellemben – bár retorikai fogásokkal enyhítve – tett 

tanúságot a szocreál mellett a Szabad Művészet hasábjain.
169

 Félrebeszélni többé nem 

lehetett: a szocialista realizmus hivatalos programmá vált. 

 A Szövetség – az Alapszabály és a tagnévsor szerint egyaránt – egyszerre volt 

ideológiai egyesülés és elitista testület, vagyis a hivatalos szocialista realizmus képviselete 

mellett helyet adott a múltban is nagy szerepet játszó, kiforrott stílusú alkotóknak. Ez a 

kettősség szükségszerűen megnehezítette a szövetségi munkát, egymás ellen hangolva a 

                                                 
164 Szabó Iván a harmincas években tanult a Főiskolán, mesterének Medgyessy Ferencet tartotta; tagja 

volt a Szocialista Képzőművészek Csoportjának és a KUT-nak; a harmincas évek végén csatlakozott a 

népi írók törekvéseihez és a nemzeti szobrászat képviselőihez. 1949–50 között a Szövetség főtitkára, 

1950-től a Képzőművészeti Főiskola tanára. (Életrajzhoz lásd.: Szücs, 2002, 105.) 

165 Közgyűlés, 1952. 

166 A MDP Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége alapszerve alakuló taggyűlése. i.m. 186–187. 

167 Jegyzőkönyv az alakuló Közgyűlésről, 1949. szeptember 24.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. 

168 Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének Alapszabályai, 1949. (MKI-C-I-2, MTA-

MKI Adattár.) 

169 „Megalakult a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége azzal a határozott céllal, hogy 

a magyar képzőművészek és iparművészek munkásságát tevékenyen és eredményesen kapcsolja be a 

szocializmus építésébe s hogy segítsen kialakítani a szocialista realista, tartalmában szocialista, 

formájában nemzeti képző- és iparművészetet – a Szovjetunió példamutató eredményeinek, 

tapasztalatainak tanulmányozása és felhasználása alapján.” (Hírek.  Szabad Művészet 1949/9-10., 428.) A 

húszas évekből származó sztálini jelszó („tartalmában szocialista, formájában nemzeti”) szerepelt az 

Alapszabály-tervezetében is (Jegyzőkönyv az alakuló Közgyűlésről, 1949. szeptember 24.; MKI-C-I-2, 

MTA-MKI Adattár) 
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dogmatikus pártművészeket és az elismert mestereket. Az alakuló Közgyűlés után pár 

nappal, október 1-ején nyitotta meg Révai József a Szovjet festőművészet című kiállítást, a 

modellértékű szocreál seregszemlét. A Nemzeti Szalonban megrendezett tárlat – amit a 

propagandagépezet hathatós támogatásával 300 000 néző tekintette meg
170

 – a 

képzőművészek körében félelemmel és izgalommal vegyes várakozást szült. Az 1951-es 

„Csók-jelentés” szerint: „Haladó polgári művészeink bizonyos fenntartással fogadták és az 

akadémikus irányzat újjáéledésétől tartottak. A volt szocialista művészcsoport tagjai attól 

féltek, hogy az akadémikus irány érvényesülése révén a kiállítás folyományaként a Horthy 

reakciót híven kiszolgáló műcsarnoki festők jutnak az élre. A műcsarnoki festők végül 

ténylegesen azt hitték, hogy eljött az ő idejük, – mindössze némi témaváltoztatásról van 

szó.”
171

 A Gresham-kör fontos pozíciót betöltő tagjai nem is rejtették véka alá 

véleményüket, de a hatalmi követelmények egyre nyomasztó súlya alatt ők is 

kompromisszumokra kényszerültek. A Moszkvában és Leningrádban tanult Barna Miklós a 

Festő Szakosztály ülésén felháborodva idézte Bernáth szavait, aki a szovjet festészetről 

rendezett ankéton „Laktyionov képére azt mondta, hogy fényképszerű”.
172

 Bernáth 

Zsdánov gondolataival védekezett, diplomatikusan kibújva a felelősség alól: „Elemi 

kérdése a magyar művészetnek, hogy ezt a szovjet-orosz értelmezésű naturalizmust [sic!] 

végre megtudja, hogy mit jelent. [...] Hogy nekem Laktyionov képe nem tetszett az azért 

volt, mert úgy láttam, hogy egy fotográfiáról lett lemásolva.”
173

  

 Egy a Berda Ernő-hagyatékhoz tartozó levélpiszkozat tanúsága szerint Kmetty és 

Berény korábban elhatározta, hogy ha legálissá válik a kommunista párt, beférkőznek a 

soraikba, hogy megakadályozzák a szovjet típusú művészetpolitikát.
174

 Kmetty még 1934-

ben a Népszava hasábjain tett hitet a szociális tartalommal bíró avantgárd izmusok 

mellett.
175

 A klasszikus avantgárdon iskolázott – majd a Gresham-felé tájékozódó – 

mestereknek nem ment könnyen az új stílusparadigma elfogadása: Berény az elbeszélő 

műfajoktól, Kmetty a giccsfestészet előretörésétől rettegett.
176

 A félelmeket többé-kevésbé 

eloszlatta, mikor az első „szocreál” Kossuth-díjakat elismert és befutott szobrászok kapták 

meg, Kisfaludi-Stróbl a Szabadság-szoborért, Pátzay Pál egy Sztálin-büsztért, Csorba Géza 

pedig a MÁVAUT Sztálin-téri állomásépületéhez tervezett Sztálin-fej domborműért.
177

 

Bebizonyosodott, hogy a személyi kultusz kiszolgálás nem jár automatikus 

minőségromással – és hogy a fenntartás nélküli laudációt a Párt busásan meghálálja.  

    

Reform a Főiskolán  
A második világháború után újraszervezett Képzőművészeti Főiskola kiváló művészeket 

hívott meg a tantestületbe, Bernáth Auréltól Ferenczy Béniig, az irodalmat tanító Cs. Szabó 

Lászlótól az esztétikát oktató Füst Milánig. A tanári karban egyértelműen túlsúlyba 

kerültek a Gresham-asztaltársaság egykori tagjai: az évek óta itt tanító Szőnyi és Elekfy 

mellett katedrához jutott Pátzay, Kmetty, Berény és Barcsay is.
178

 Vitathatatlanul vezető 

                                                 
170 Lásd.: A. Zamoskin: A magyar képzőművészetről. In.: Szovjet Művészettörténet. I. Múzeumok és 

Műemlékek Országos Központja, [1950], 90. 

171 „Csók-jelentés”, 1951. 

172 Jegyzőkönyv, Festő Szakosztály ülése, 1949. december 8.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

173 Uo. 

174 Ceruzával írt levélpiszkozat Horváth elvtárshoz [feltehetően Horváth Márton], valószínűleg 1950 

elejéről, feltehetőleg Berda Ernőné tollából. (Berda Ernő-hagyaték, MDK-C-I-25/122 MTA-MKI Adattár)  

175 Kmetty János: A társadalom és a művész. Népszava 1934. február 18. (Újraközölve: Kmetty János 

írásai. Festő voltam és vagyok. Corvina, Budapest, 1976.) Kmetty – pártos fórumokon – már 1946-ban is 

felszólalt a progresszív esztétikától elforduló hivatalos irányvonal ellen. (Standeisky, 2005, 68–69.)  

176 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. január 11.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

177 Három Kossuth-díjas szobrász. Szabad Művészet 1950/3-4, 103–111. Korábban már több prominens 

művész megkapta a Kossuth-díjat, például Bernáth Aurél, Beck András, Bokros Birman Dezső, Csók 

István, Egry József, Ferenczy Béni, Kmetty János, Medgyessy Ferenc, Pór Bertalan, Szőnyi István és 

Vedres Márk. 

178 A Gresham Kör történetével még adós a hazai művészettörténet-írás. A társaság körének 
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szerepet kapott „Bernáth Aurél, Szőnyi és Berény, akik mellett a sok kiváló professzor, az 

idős Kmettytől az ugyancsak akkor meghívott Barcsay[ig], Domanovszky[ig], jelentették 

az új generációt. A konzervativizmust Boldizsár, Burghardt […] jelentették. És ez így volt 

helyes: széles volt a skála.” – emlékezett vissza Bér Rudolf az 1949 előtti iskolai évekre.
179

 

A Főiskola maga készítette el tanulmányi szabályzatát, a minisztérium hallgatólagos 

megerősítésével. A Lyka–Réti-féle reformot továbbfejlesztő útmutató nagy hangsúlyt 

fektetett az intézmény egyetemi-szintű autonómiájára, a tanulmányi szabadságra és a 

rajztanár-oktatásra.
180

 A pártpolitika szigorodásával együtt kapott oktatói státuszt 1948-ban 

a formálódó hivatalos művészet mellett elkötelezett Rabinovszky Máriusz, Pór Bertalan, 

Beck András és Bencze László.
181

 A fordulat éveivel új világ köszöntött a közoktatásra, az 

általános tanügyi reform miatt a Főiskola irányítása átkerült a minisztériumhoz, ahol 

egységes főiskolai szabályzást írtak elő, a központosító, sztálinista elvek alapján.
182

 Az 

„osztályellenségeket” és a nyugati szellem képviselőit 1948–50 között elbocsátották, 

kikerült a tantestületből – többek között – Cs. Szabó László, Füst Milán, Ferenczy Béni, 

Elekfy Jenő, Burghardt Rezső és Gerlóczy Gedeon. Krocsák Emil rektor helyére Bortnyik 

Sándort nevezte ki a minisztérium, aki a visszaemlékezők tanúsága szerint elvtelenül 

asszisztált a sztálinista intézményreformhoz.
183

 

 A vonatkozó minisztertanácsi rendelet beillesztette a szocialista realizmus 

követelményrendszerét a tanrendbe.
184

 Konok Tamás pontosan érzékeltette a főiskolai 

fordulat szellemiségét: „1949 őszén az új tanév kezdetén, egy tökéletesen megváltozott 

Főiskola fogadott. A folyosókról eltűntek a klasszikus képek másolatai és Gerlóczy Gedeon 

híres eredeti Csontváry képei. Helyettük a haladó szovjet festészet remekműveit 

bámulhattuk. Az olcsó nyomatokon a vigyorgó traktoroslányok lábainál a bakák guggolós-

táncot roptak. A vörös transzparensek feliratai éberségre és békeharcra figyelmeztettek. 

Sztálin elvtársból sem volt hiány: láthattuk őt optimista gyermekek társaságában, – huncut 

ábrázattal, miközben pipára gyújt, – táborszernagyi uniformisban, a bástyafalakról lenézve, 

vagy – a tajga végtelen horizontja előtt békaperspektívában, amint a biztató szocialista 

jövőbe bámul. (…) A hangszórókból pattogó mozgalmi dalok bömböltek. – Az egész 

intézet egy szellemi hűtőházra emlékeztetett.”
185

 A főiskolai reform a szovjet mintát 

követte: a 2 év „általános alapozó szakmai képzést” 3 évnyi főtanszaki stúdiumok 

követték, az öt esztendős tanulmányokat a diplomamunka készítése zárta le, nyilvános 

védéssel.
186

 Bortnyik Sándor az 1953-as Plénumon összefoglalta az elért eredményeket: 

1949-ben vezették be a szovjet modellt, megszervezték az öt főtanszakot, az alapozó 

oktatást a realista rajz, a mértan, a tárgyábrázolás, a betűismeret és a marxizmus-

leninizmus jelentette, a művészettörténet pedig az osztályharcra épült.
187

 Bevezették a havi 

                                                                                                                                                    
meghatározása ingadozik, mindenesetre az 1943-as „tablón” (Lásd.: Kratochwill Mimi szerk.: Bernáth 

Aurél emlékkönyv. A művész születésének 100. évfordulója tiszteletére. Bernáth Aurél Társaság, 

Budapest, 1995, 53.) szerepelnek az említett művészek, még ha nem is mindig sorolják őket ebbe a 

csoportba. A harmincas évek végére – Bernáth Aurél szerint – mintegy negyven személy tartozott a 

Gresham-körhöz. (Bernáth Aurél: Feljegyzések éjfél körül. Napló. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 

1976, 155.) 

179 Uo. 13–14. 

180 Bence Gyula: A Képzőművészeti Főiskola története. In.: Végvári Lajos szerk.: Száz éves a 

Képzőművészeti Főiskola. 1871–1971. Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1972, 278–279. 

181 Uo.: 293–297. 

182 Az Iparművészeti Főiskolában – Schubert Ernő vezetésével – hasonló reformok zajlottak le. 

(Prékopa, 2005, 11.) 

183 Lásd például Bér Rudolf visszaemlékezését: „Az akkori furcsaságokhoz tartozik, hogy az 

avantgarde néhány volt alakja hogyan tapsolt a sztálini kultúrpolitikának. Bortnyik Sándor a Főiskola új 

rektoraként mindenki rémeként működött a szoc.reál győzelme érdekében.” (Kratochwill, 1995, 13.) 

184 Vö.: Prakfalvi–Szücs, 2010, 43.  

185 Kratochwill, 1995, 35. 

186 Bence, 1972, 279. 

187 Jegyzőkönyv, I. Országos Képzőművészeti Tanácskozás [Plénum], 1953. február 27-28.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. [Továbbiakban: Plénum, 1953] 
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50 Ft-tal járó „élbrigád intézményét” és orvosolták a diákok anyagi gondjait.
188

 Az 1950–

51-es évben az ötödévesek már végig a diplomamunkájukkal foglalkoztak, amelyeket 

nyilvános eljárás keretében védtek meg az erős szakmai bírálatokkal szemben.
189

 

 A Főiskola reformjával bekerült a tantestületbe a száraz, rajzos, tematikus szocreált 

propagáló Ék Sándor, aki valódi munkásmozgalmi karriert futott be, az angyalföldi 

„bérkaszárnyától”, a forradalmi Szovjet-Oroszországon keresztül (ahol El Liszickij helyett 

Brodszkij bűvölte el), egészen a német munkáspárt védelmében végzett karikaturista 

művészpályáig.
190

 1944-ben a Vörös Hadsereg tisztjeként tért haza, itthon pedig párthű 

művészetszervező lett, a szocreál esztétika fáradhatatlan szócsöve, aki minden ideológiai 

doktrinersége és festészeti botladozása ellenére megtalálta a közös hangot a 

művésztársadalommal.
191

 De több avantgárd iskolázottságú művészt is besodort a reform 

lendülete a Főiskolára, az egykori bauhäusler Pap Gyulát, a '20-as években a berlini Sturm 

Galériában kiállító Hincz Gyulát valamint a modern plakát nagy mesterét, Konecsni 

Györgyöt. Az avantgárd szemlélet mégsem jelenhetett meg az intézmény falai között, a fő 

stíluseszményt az ortodox, sztálinista tematikus festészet jelentette. Kitüntetetté vált a rajz 

és a kemény ceruzarajz szerepe, amit a Moszkvából érkezett Finogenov elvtárs és Rákosi 

Mátyás is propagált.
192

  

 

A tekintélyek: Bernáth és Pátzay 

A Főiskola legtöbb tanára csak szűk körben, saját osztályában fejtette ki hatását, például az 

apolitikus Szőnyi
193

, a visszahúzódó Kmetty
194

 vagy a szocreállal csak félig elegyedő 

Fónyi
195

. A mindent átható párthű szemlélet és a tematikus szocreál doktrína ellenére a 

                                                 
188 1953-ban a Főiskolának 251 hallgatója volt, ebből 237 fő kapott havonta ösztöndíjat (115–420 Ft), 

három tanuló pedig Rákosi Mátyás-ösztöndíjban részesült (havi 800 Ft). Havonta átlagosan egy diák 312 

Ft-ot kapott, míg 1940/41-ben átlag 22 pengőt. A végzett kiváló hallgatók az Alaptól egy évig 600 Ft-ot 

kapnak havonta, hogy áthidalják a pályakezdés nehézségei. A Bortnyik előtt felszólaló Somogyi János 

szavaiból kiderült, hogy a fiatalok korántsem voltak elégedettek a helyzettel, az állami segítség nem volt 

elegendő a megélhetésre. (Plénum, 1953) 

189 A diplomamunkákról többször is beszámolt a szaksajtó: Körner Éva–Soós Gyula–Gerszi Teréz: A 

Képzőművészeti Főiskola 1952–53 évi [sic!] diplomamunkái. Szabad Művészet 1953/3, 111–116.; 

Gyenes Tamás: Főiskolai diplomamunkák. Szabad Művészet 1954/4, 174–182. Ezek alapján egyértelmű, 

hogy a diplomamunkák a tematikus szocreál elvárásainak próbáltak megfelelni. 

190 Vö.: Ék Sándor: Mába érő tegnapok. Kossuth, Budapest, 1968, 78. 

191 Luzsicza így írt róla: „Általában mindenki jóakaratú, bájos embernek tartotta, segítőkésznek is! 

Annyit elvárt másoktól, hogy legalább szemben méltányolják őt, a művészetét és ezt a figyelmességet 

szolgálatkészséggel viszonozta. Így fogadták el őt növendékei is a főiskolán. A kollégák pedig 'önvédelmi 

eszközt' látva benne megtűrték maguk között. Ő volt az, akire állt a megállapítás, hogy … legalább rendes 

ember! Sokan voltak ilyen helyzetben, legalábbis ami a képességeket illeti, de azok közül többeket már 

nem lehetett így jellemezni.” (Luzsicza, 1994, 78.) 

192 Finogenov tiltására Konok Tamás emlékezett vissza: „tilos volt puha ceruzával rajzolni, mivel az 

időkben járt nálunk Filogenov [helyesen: Finogenov] elvtárs, egy kurtalábú szovjet akadémikus (mi csak 

Porbafilogenovnak hívtuk), aki éles harcot hirdetett a rajzszén és a puha grafitot tartalmazó ceruzabelek 

ellen. Mint egyik beszédében kifejtette: 'Ezen káros anyagok impresszív látásmódra nevelnek!'” 

(Kratochwill, 1995, 36.) Rákosi – Bortnyik szerint – 1952 nyarán meglátogatta a Főiskolát, megbírálta a 

készülő képeket, kiemelve a ceruza fontosságát. (Plénum, 1953.) 

193 Imre István felpanaszolta egy ülésen, hogy Szőnyi sosem jár el a szövetségi ülésekre. (Jegyzőkönyv, 

Közgyűlés előkészítő ülés, 1955. május 25.; MKCS-C-I-2/1041) 

194 Kmettyről egyik tanítványa, Luzsicza emlékezett meg szép szavakkal: „Ízig-vérig baloldali és 

ugyanakkor a végtelenségig puritán emberként jelenik meg előttem. A kemény szocreál években ezt az 

igaz baloldaliságot összhangba hozni a rá mindig is jellemző etikus magatartással, úgy gondolom a 

lehetetlennel lehetett egyenlő. Nem irigyeltem őt! Úgy láttam, ebben a nehéz korszakban is képes volt 

emberi tartását megőrizni. Festői nyelvezete, stílusa semmit nem változott, a tartalomban – néha az 

irodalmi ízű tartalomban – volt tapasztalható valamelyes igazodás a 'követelményekhez'! Többen mások 

is így voltak ezzel. A minidig is meglévő sajátos világa ellen, akár csendéletekről, akár figurális 

kompozíciókról lett legyen szó, a kritikának, a hatalomnak nem lehetett kifogása.” (Luzsicza, 1994, 28.) 

195 Kovásznai Györgytől idézi egyik pályatársa, Bartl József, hogy Fónyi osztályában nem lehetett tiszta 

színekkel festeni: „'ha az ember bevisz egy almát a Fónyi osztályába, óra végére az is megszürkül'. Ekkor 
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Főiskola – több művésztanárnak köszönhetően – sokak számára oázist jelentett. Az egykori 

Bernáth-tanítvány Csernus Tibor visszaemlékezése szerint: „A szocreál egyébként – hála 

Bernáth, Berény és Szőnyi küzdelmeinek –, nem jelentkezett leküzdhetetlen 

fenyegetésként. Gyakorlatilag ők hárman védték a főiskolán az ábrázoló művészet 

jogosultságát, de azt nem kívánták akceptálni, hogy ebbe a zsdánovi elmélet követése is 

beletartozzon. Azt persze nem mondták, hogy hagyjuk figyelmen kívül Zsdánovot, mert ez 

akkoriban nem esztétikai, hanem rendőrségi kérdés lett volna. De abból, amit sugalltak a 

növendékeknek, azért világosan kiderült, hogy a zsdánovi esztétikum nevében készült 

ideologikus képeket nem tartják művészeti alkotásnak. Korrigálás közben el-elejtették, 

hogy Bonnard, Cézanne, Degas azért messzebb eljutott a világ bemutatásában, mint – 

teszem azt – egy Alekszandr Geraszimov.”
196 

A legnagyobb hatással egyértelműen Bernáth 

és Pátzay bírt, akik nemcsak a katedrán fejtették ki nézeteiket, hanem kulcsfontosságú 

művészetpolitikai szerepeket töltöttek be, hangadóként képviselték a szakmát a 

Minisztérium bürokratikus szigorával szemben, ráadásul időről-időre reprezentatív állami 

megbízásokat nyertek el. Ők testesítették meg a kritikus-szellemű, pártonkívüli, társutas 

értelmiségit a képzőművészet berkein belül.  

 Bernáth Aurél karrierje csúcsán álló, társadalmilag és szakmailag is elismert 

mesterként zökkenő-mentesen folytatta pályafutását a második világháború után. A 

dunántúli dzsentricsaládból származó festő fiatalon megjárta Nagybányát, majd a húszas 

években aktivista és expresszionista kísérletekkel szerepel Bécsben és a berlini Sturm 

Galériában. 1924-ben visszatér a természetelvű festészethez, oldott ecsetkezelésű, 

álomszerű, melankolikus-filozofikus „létéletképei” az egyik legelismertebb hazai 

művésszé emelték. Megbecsült tagja volt a Szinyei Merse Pál Társasághoz erősen kötődő 

Gresham-asztaltársaságnak, a háború után pedig – baloldali, „humanista” 

meggyőződésével összhangban – aktív művészetpolitikai szerepet vállalt.
197

 A 

választékosan elegáns, tartózkodó mestert tanítványai bálványozták, míg ő politikai 

védelmet biztosított a számukra. „A Bernáth-osztály menedék volt”, ahol nem 

érvényesültek Bortnyik szigorú utasításai – emlékezett vissza Szinte Gábor.
198

 A 

Szövetségben vállalt vezető szerepe és a busás állami megrendelések miatt megítélése 

mindmáig ellentmondásos,
199

 de az biztos, hogy sosem volt a rendszer elvtelen 

kiszolgálója, befolyását számtalanszor latba vetette a bajba került művészek megmentése 

érdekében. Bernáth stílusa, „színkultúrája”, művészi habitusa, erkölcsi attitűdje és 

pedagógiai hatása magyarázza azokat a sajátos karakterjegyeket, amelyek az ötvenes évek 

hazai szocreál festészetének magyar ízét jelentik. 

 A képzőművészeti élet másik kulcsszereplője Pátzay Pál volt, aki 

megfellebbezhetetlen tekintélynek számított a művésztársadalomban. A Tanácsköztársaság 

idején tanúsított baloldali fellépése után a nagypolgári Gresham-kör megbecsült tagja lett 

letisztult, neoklasszicista stílusával. Luzsicza kettős szerepét így jellemezte: „Pátzay Pál 

aktivitását, haladó baloldaliságát látszik igazolni, hogy már a Tanácsköztársaság idején is 

funkciót vállalt és így természetesnek lehetett tartani rangját, hatáskörét a Vallás és 

Közoktatási Minisztériumban. Keresztury Dezső biztatására vállalta el a képzőművészeti 

élet hivatali irányítását mint főosztályvezető és csinálta ezt Ortutay Gy. [= Gyula] 

miniszterségéig. Én mint főiskolai tanárhoz kerültem közelebb és ismertem meg főleg 

később, mint nagybefolyású mestert, a szürke eminenciást, aki nélkül, úgy láttam nem 

                                                                                                                                                    
a növendékek között már dühöngött a sfumato, sokan pedig aszfalttal alapoztak. Ez volt a divat.” (Iványi-

Bitter Brigitta: Kovásznai. Vince, Budapest, 2010, 30.) 

196 Kiss Tibor: Századvégi zárszámadás. Beszélgetés Csernus Tiborral. Kritika 1996/10, 31. 

197 Bernáth életművéről a legfrissebb összefoglalás: Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth, Budapest, 

2009. 

198 Kratochwill, 1995, 57. 

199 „Egyetlen magyar művésszel kapcsolatban sem gyűlt össze annyi téves nézet, félreértés és 

indulatteli vádaskodás, mint Bernáth Aurél személyisége körül” – írta róla monográfusa. (Végvári Lajos: 

Szőnyi István, Bernáth Aurél. Well-PRess, Miskolc, 2003, 71.) 
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történhetett semmi, annak ellenére, hogy nem a párt soraiban vívta sajátos harcát. Harcot 

mondok, mert hát kicsit ellenzékinek is lehetett tartani őt, aki nem ért egyet a sok 

hülyeséggel amit 'azok ott fenn' produkálnak. Négyszemközt büszkén hangoztatta magyar 

nemesi mivoltát, amiről nyílt titokként minden kolléga tudott. Ő is azok közé a 

szerencsések közé tartozott, aki pl. az új klasszicizmusával a formai jegyeit tekintve 

támadhatatlannak bizonyult, a minőség követelményének megkövetelésével pedig pozitív 

ellenzékivé is válhatott. Egyébként ő csinálta a legsikerültebb, sok-sok példányban 

sokszorosított Sztálin szobrot, valamivel később Lenint, sőt Rákosit is sikeresen 

megmintázta.”
200

 

 

III. A szocreál nyitánya 
Az Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás megszervezése 

 

Az első lépések 

A művészetpolitika számára kulcsfontosságú intézmények megszületése (Népművelési 

Minisztérium, Képző- és Iparművészek Szövetsége) illetve megreformálása 

(Képzőművészeti Főiskola) után a szovjetizálás tovább folytatódott: a képző- és 

iparművészek közös gyűlésen csatlakoztak a Művészeti Dolgozók Szakszervezetéhez 

(MÜDOSZ),
201

 a szabadpiaci műkereskedelem helyettesítésére pedig létrejött a Művészeti 

Alkotások Nemzeti Vállalata.  

 A Szövetség nem tétlenkedett, nekilátott legfontosabb feladatának, az első nagy, 

országos kiállítás megszervezésének. Bernáth már az Elnökség első ülésén, 1949. október 

14-én felvetette az – akkor még romokban álló Műcsarnokban megrendezendő – nagy 

nemzeti kiállítás ötletét.
202

 Másfél héttel később az osztályvezető Redő még május elsejére 

tette a reprezentatív nagy kiállítást,
203

 majd a november 4-ei ülésen Szabó Iván beszélt egy 

olyan különleges tárlatól, amely „annyiban fog különbözni az összes eddigi kiállításoktól, 

hogy egy határozott gondolat fogja jellemezni. A központi gondolat a magyar 

alkotmány.”
204

 A monstre seregszemlében nem volt semmi rendkívüli, hiszen ilyeneket 

rendeztek a Műcsarnokban évtizedeken keresztül, sőt, a Szabadszervezet is folytatta – 

mutatis mutandis – ezt a hagyományt a világháborút követő esztendőkben. Szokatlan elem 

volt viszont az előre meghatározott eszmei tartalom, az 1949 augusztusában életbe lépett 

sztálinista alkotmány ünneplése. A programja miatt kezdetben Alkotmánykiállításnak, 

később inkább I. Magyar Képzőművészeti Kiállításnak nevezett hagyományteremtő tárlat 

fő példaképeként mégis inkább a sztálinista képzőművészet nagy bemutatói, az Össz-

szovjet és az Össz-szövetségi Kiállítások szolgáltak, nem a „polgári világ” műcsarnoki 

tárlatai.
205

 A minisztériumban még 1949 végén beindult a lázas munka, hogy előkészítsék 

az 1950. augusztus 20-án megnyíló nagy eseményt, a művészvilág díszszemléjét és a 

                                                 
200 Luzsicza, 1994, 57–58. 

201 Lásd.: Redő Ferenc: Feladataink. Szabad Művészet 1950/1–2, 1–3. A MÜDOSZ-on belül a Képző- 

és Iparművészeti Tagozat csak 1951 közepén alakul meg, de jelentősége elenyésző a Szövetség 

árnyékában. A Szövetség rendszeresen bírálta is, a kommunista diktatúrában amúgy is csak jelképes 

feladatot ellátó szakszervezetet, mert ott gyűltek össze a partvonalon kívül rekedt, párthű művészek. A 

MÜDOSZ 1954 végén megszüntette Képzőművészeti tagozatát, arra hivatkozva, hogy a művészek nem 

állnak alkalmazásban, a Képzőművészeti Alap pedig ellátja már a szociális feladatokat helyettük. (Lásd.: 

[Darvas József:] Jelentés a képzőművészetünk helyzetéről és elvi problémáiról, a Politikai Bizottság 

részére 1954. december 29.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 212. ő. e., 66.) 

202 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1949. október 14.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

203 Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság ülése, 1949. október 26.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

204 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1949. november 4; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

205 A szovjet példa követése nem volt mechanikus. A Kiállítás Rendező Bizottság vezetője, Farkas 

Aladár például meglepődve mondta egy ülésen, hogy a lengyel és román „kollégák” szintén helyet adtak 

élmunkásoknak a zsűrikben, de a szovjet példát nem ismeri. A moszkovita Ék Sándor ezt nem is fájlalta, 

kifejtette, hogy nem kell gondolkodás nélkül másolni az orosz modellt. (Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács 

ülése, 1950. szeptember 8.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár)  
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Szövetség első próbatételét. 

 Az óriástárlat rendezésére és lebonyolítására az Elnökség 1950. január 21-én életre 

hívta a Kiállítást Rendező Bizottságot, amelyben helyet kaptak a Szövetség Elnöki 

Tanácsának delegáltjai (Bán Béla, Bencze László, Bernáth Aurél, Berda Ernő, Berény 

Róbert, Duray Tibor, Farkas Aladár, Hintz Gyula, Kazinczy János, Pátzay Pál, Pogány Ö. 

Gábor, Tar István és Váli Zoltán), a Népművelésügyi Minisztérium képviselője (Berda 

Ernőné), a Szaktanácsok küldötte (Hajdú Sándor) és a tömegszervezetek tagjai.
206

 A 

jelentések alapján úgy tűnik, az érdemi munkát mégis a Párt belső műhelyeiben végezték 

el, ahonnan a Bizottság elnöke, Farkas Aladár szállította az információkat a hivatalos 

testület tagjainak. Az első feladatot az alkotmány szellemiségét megjelenítő ajánlott témák 

jegyzékének (Témajegyzék) összeállítása jelentette. Váli Zoltán egy meghívóval invitálta a 

Szövetség tagjait az 1950. január 5-ei „témamegbeszélő” ülésre, a meghívóban 11 kész 

címet már fel is sorolt: Az üzem élmunkása átadja tapasztalatait az üzem ifjúmunkásainak, 

Rákosi elvtárs látogatása, Traktorállomás felvonulása X. helységben, Szovjet 

sztahanovisták X. üzemi látogatása, Asszonyok a termelésben, Női rendőr gyereket vezet át 

az úttesten, Szabadságharcosok céllövő versenye Budán stb.
207

 

 A pártos plakátfeliratokhoz illő bornírt címek nem rémisztették meg a művészeket, 

bár Bernáth – művésztársai és a szintén jelenlévő szakszervezeti küldöttek nevében – egy 

kis időt kért a további képtémák kigondolására.
208

 A gyűlésre egyedül a Honvéd 

Szakszervezet készült a saját munkaköréből merített címekkel,
209 

Bernáth és Farkas így 

felkérte a tömegszervezeteket, hogy mielőbb küldjék el kívánságlistájukat. A 

Zeneakadémián megrendezett március 6-i ankétra el is készült a végleges Témajegyzék 

hetven pontja. A széles képzőművészeti grénumot megmozgató összejövetelen Pogány Ö. 

tartott beszédet, megjósolva a kiállítással együtt beköszöntő „ideológiai fordulatot”. A több 

száz jelenlevő művész meglepetten fogadta a sztálinista programot: Komoróczi Lajos 

szerint a témák egy része „édeskés, levelező-stílusú”, míg Halápy János a témajegyzékből 

kibontakozó szélsőséges „tartalmizmustól” óvott.
210

 De a szocialista realista gépezet 

működését az ilyen ellenvetések nem állíthatták meg, a tématerv megjelent az egyetlen 

művészeti lap, a Szabad Művészet hasábjain,
211

 a hatalom pedig elkezdte az 

alkotóművészek leltárba vételét. 

 

Tanácsadás és pénzosztás 

A művésztársadalom minél szélesebb rétegeinek mozgósítása érdekében a Szövetség 

tanácsadó testületeket hozott létre. A főleg párthű tagokból összeállított Konzultációs 

Bizottsághoz (Bencze László, Berda Ernőné, Csorba Géza, Szabó Iván, Szilágyi Jolán és 

az időközben felmentés kapott Bernáth) április 15-éig hozhatták be a művészek 

                                                 
206 A Dolgozó Nép Alkotmánya. Amit az augusztus 20-i kiállításról minden művésznek tudnia kell. 

Szabad Művészet 1950/1–2, 60–63. [továbbiakban: Témajegyzék, 1950] A Bizottság megalakításáról 

beszámolnak a jegyzőkönyvek is: Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. január 21; MKI-C-I-2, MTA-

MKI Adattár 

207 Meghívó levél, 1950. január 4.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár  

208 Jegyzőkönyv, Az augusztusi reprezentatív kiállítás előkészítő megbeszélése, 1950. január 5.; MKI-

C-I-2, MTA-MKI Adattár 

209 A pártos kérdésekben mindig napra kész honvédség javasolt témái: Tiszt ellátogat az üzembe, 

ahonnan kikerült. Május 1-jei díszszemle. Falujáró honvédek. Honvédek olvasnak. Győzelem fegyverei. 

Honvéd pártnap. Honvéd tánccsoport gyakorol. Honvéd tömegtánc. Honvéd énekkar gyakorol. Honvéd 

tömegéneklés. A tiszt elmegy a honvédség közé és segíti őket munkájukban. A határvadász elkapja az 

idegen ügynököt vagy disszidáló tőkést.  Egyes fegyvernemek ábrázolása. Honvédek ábrázolása kemény 

gyakorlat közben. Sakkozó honvédek. Kicsit később még hármat felsorolnak: Mereszjev ezredes 

látogatása. A határon találkozó szovjet és magyar katonák. Határvadászok ábrázolása a jugoszláv vagy 

osztrák határon. A javasoltak közül több bekerült a végleges Témajegyzékbe. 

210 Jegyzőkönyv, Ankét a Zeneakadémián, 1950. március 6.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. Halápy 

frappáns neologizmusa nem lett része a közbeszédnek. 

211 Témajegyzék, 1950. 
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ötleteiket.
212 

Több mint 100 művész élt a lehetőséggel, s beküldte vázlatait a bizottsághoz a 

Szövetség Kertész utcai székházába. A kritikát és tanácsokat is adó testület 40 művész 

számára ítélt meg 400–400 Ft-os támogatást, újabb lökést adva a lassan kibontakozó 

szocreálnak. Az üzemlátogatási engedélyt kért 70 művész közül 60 kapta meg a 

lehetőségek a dolgozók életének első kézből való megismerésére. A dilettánsokat és a 

színtér névtelen kismestereit megmozgató, áprilisban és májusban lezajló konzultációs 

ülések után a Szövetség a még mindig látókörön kívül rekedt művészek végiglátogatását 

tűzte ki célul maga elé. Június és július során 17 művészeti író – társadalmi munka 

keretében – 230 művészt keresett fel műtermében.
213

 Az egész hazai művésztársadalmat 

feltérképező látogatási hullámról többször is beszámolt a sajtó. Székely Zoltán szocialista 

ideológiától fűtött riport-sorozatban írta meg tapasztalatait:  

 

„Most, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége az egész képzőművész-

társadalmat szólította csatasorba, hogy tehetségéhez mérten minden magyar szobrász és 

festő hozzájáruljon szocialista-realista képzőművészetünk alapjainak lerakásához. […]  

 BERDA ERNŐ angyalföldi műterme ablakából egy vasgyár csarnokába láthatunk 

be. Köröskörül mindenütt gyárak. Festőállványán felvázolt kompozíció: üzemi 

tervértekezlet. A falon még két megkezdett kép. Az egyik szövőműhelyt ábrázol, fiatal, 

erős szövőmunkással. Címe: Ifjúmunkás a többtermelésért. A másikon tisztjelölt 

beszélget volt üzemében az ifikkel. Az arcokat közelről mutatja meg a művész. 

Mindegyik jellegzetes munkásarc. […]  

 CSÓK ISTVÁN, a magyar festők nesztora, fiatalos hévvel beszél az augusztusi 

kiállításról. A nyolcvanöt éves mesterből életvidámság sugárzik.  

 – Néhány szép, derűs tájképet szeretnék festeni augusztus 20-ára – mondja a 

mester. […] Tájképeimben azt az optimista, jövőbe vetett hitet szeretném kifejezni, 

amelynek szilárd alapja és biztosítéka Népköztársaságunk Alkotmánya. […] 

 ANTAL KÁROLY traktorállomásra készül, mert egy traktoros-lány alakját akarja 

életnagyságnál nagyobb bronzszobornak megmintázni.  

 – Nagy lelkesedéssel tölt el – mondja –, amikor mindenütt látom, hogy a nők 

milyen bátran élnek az alkotmányadta jogukkal és milyen nagyszerűen megállják 

helyüket a termelő munkában. Különösen tetszenek nekem a traktoros-lányok. Sok 

merészséget és hősiességet, nagy akaraterőt sejtek bennük. Azt hiszem, az új embertípus 

legszebb példái közé tartoznak. [...]  

 BENCZE LÁSZLÓ munkájának már jó részét elvégezte. Műterme falán 200×125 

cm méretű nagy kép függ. Kislányát ölében tartó és szeretetteljesen magához ölelő 

parasztanya látható derűs, kora tavaszi tájban a képen. A festőállványon ugyanekkora, 

munkában lévő kép, már ez is csaknem kész. Címe: 'Termelőszövetkezeti csoport 

Sztálin elvtárs születésnapját ünnepli.' A másik állványon a harmadik kép 

vízfestményvázlata: hazatérés a gyárból. 

                                                 
212 A Konzultációs Bizottság munkájához lásd: Jegyzőkönyv, Rendkívüli Közgyűlés, 1950. július 3.; 

MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár; Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-2, MTA-

MKI Adattár; és a Konzultációs Bizottság jegyzőkönyvei (1950. április 7.; április 21.; április 24.); MDK-

C-I-137, MTA-MKI Adattár. A Konzultációs Bizottság munkájában különböző munkás szakemberek is 

részt vettek. Volt egy szélesebb konzultációs csoport is, a következő tagokkal: Bán Béla, Duray Tibor, Ék 

Sándor, Fenyő A. Endre, Fónyi Géza, Háy Károly László, Hintz Gyula, Nolipa István, Redő Ferenc, 

Kurucz D. István, Rozs János, Váli Zoltán, Farkas Aladár, Mikus Sándor, Pátzay Pál, Tar István, Konecsni 

György, Sárdy Károly, Rabinovszky Máriusz, Havas Lujza és Pogány Ö. Gábor.  

213 A végiglátogatott műtermek számát illetően erősen eltérnek egymástól a források. Váli jelentésében 

210 budapesti és 20 vidéki művészt említ (Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-

2, MTA-MKI Adattár). Mihályfi Ernő jelentésében viszont az olvasható, hogy ötszáz, vagy még több 

műtermet látogattak végig a bizottságok, és „így valóban sikerült minden egyes művésszel külön 

foglalkozni”. Mihályfi Ernő: Ötszáz műterem. Magyar Nemzet 1950. augusztus 2. (A cikk megjelent 

Mihályfi összegyűjtött tanulmányai között is: Uő.: Művészek, barátaim. Válogatott képzőművészeti 

írások. Corvina, Budapest, 1977, 111–114.) 



39 

 

 – Ha futja az időmből, – jegyzi meg Bencze László – még egy kettős portrét is 

festek, mégpedig Dubjága elvtársnőt, az itt járt szovjet sztahánovista szövőnőt, amint 

átadja munkamódszerét egy magyar szaktársnőjének.”
214 

  

 

Egy másik – az optimista ideológia miatt szintén kritikával kezelendő – riportázs hasonló 

lelkesedéssel számol be a szovjet festészeti kiállítás hatására bekövetkezett stiláris 

fordulatról: „A művészek friss gyakorlati tapasztalataik alapján már egyre világosabban 

látják, hogy milyen hatalmas gazdagodást jelent a képzőművészet számára a realizmusnak, 

a valóság, a természet pontos és elmélyedő megfigyelésén alapuló munkamódszere. […] 

Csak elvétve találtunk olyan művészt, aki valami formalista gondolat megszállottjaként azt 

a nézetet vallotta, hogy a modell után, tehát a valóság megfigyelésén alapuló, 

valóságábrázoló festés 'szabadon csapongó képzelete' számára nem segítséget, hanem 

nehéz megkötöttséget jelent. Ezekről a makacs 'álomlovagokról' kiderült, hogy csak azért 

'zavarja' őket a modell, mert nem tudnak becsületesen se rajzolni, se festeni.”
215

  

 A konzultációk és műteremlátogatások eredményeképpen rengeteg művésznek 

javasoltak pénzügyi támogatást; előleg és kölcsön címen 107 000 Ft-ot osztottak szét – 

zömében 400–500 Ft-os részletekben – 183 alkotó között.
216 

A fővárosra fókuszáló 

előkészületek mellett 2 fős vidéki bizottságok látogatták végig az ország fontosabb 

nagyvárosait és ipar központjait: Békéscsabát, Ceglédet, Debrecent, Egert, 

Hódmezővásárhelyt, Kecskemétet, Makót, Miskolcot, Szegedet, Székesfehérvárt és 

Szolnokot. Egyes helyszíneken még külön zsűrivel ellátott előválogatást is rendeztek, hogy 

a szállítási költségek ne lehetetlenítsék el a fővároson kívülről érkező alkotókat.
217

 Révai 

József a pénzügyminiszternek címzett átiratában 392 000 Ft-ra becsülte a kiállítás 

előkészítésének és lebonyolításának a költségeit, amiből 100 000 Ft-ot előre elköltöttek, a 

maradék majdnem 300 000 Ft-ot pedig „propaganda” célokra szánták, a plakátok 

nyomásától kezdve a vidéki művek szállításán keresztül a Műcsarnok homlokzatának 

dekorálásáig.
218

 

 

Töredezett program 

A hatalom számtalan szimbolikus külsőséggel érzékeltette, hogy az I. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás és az Alkotmány között szoros összefüggések találhatók. A tárlat 

az előzetes tervek szerint a Dolgozó Nép Alkotmánya címet viselte,
219

 utalva ezzel a 

kiállítás tartalmi programjára és ideológiai elkötelezettségére. A magyar szocreál 

képzőművészet első kiállítása a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egyéves 

évfordulóján, 1950. augusztus 19-én, színpadias külsőségek közepette nyílt meg.
220

 A 

                                                 
214 Székely [Zoltán]: Képzőművészeink nagy lelkesedéssel készülnek az alkotmányunk első 

évfordulóján rendezendő nagy augusztusi kiállításra. Szabad Művészet 1950/3–4, 131–133. 

215 Szegi Pál: Hogyan készültek művészeink az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításra. Szabad 

Művészet 1950/5–6–7, 208–209. 

216 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. A szervezők 

már a Témajegyzékben megígérték, hogy a megszűnt Képzőművészeti Baráti Kör vagyonából 38 000 Ft-

ot áldoznak majd a készülő művek segélyezésére és képvásárlásra. (Témajegyzék, 1950. 60.) A 

Képzőművészeti Szabadszervezet által életre hívott Baráti Kör leépítése a Szabadszervezet lassú 

kivéreztetésének és beolvasztásának egyik lépése volt. 

217 Az előzsűri a következő helyszínekre szállt ki: Debrecen, Eger, Hódmezővásárhely, Kecskemét, 

Miskolc, Pécs, Szeged és Székesfehérvár. (Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-

2, MTA-MKI Adattár) 

218 A népművelésügyi miniszter átirata a pénzügyminiszterhez az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

költségeinek biztosítása ügyében, 1950. július 13.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

219 Valójában csak a tervek között szerepel ezen a néven (Témajegyzék, 1950, 60.), később az 

egyszerűbb I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás kerül csak forgalomba. A kiállítás eredetileg szeptember 

30-áig várta a látogatókat, de a nagy érdeklődésre való tekintettel egy héttel később, október 8-án zárta be 

kapuit. (Vö.: Meghosszabbították a Képzőművészeti Kiállítást. Szabad Nép 1950. szeptember 28.) 

220 Az ilyen események nem voltak idegenek a korszaktól. Hasonlóan nagyszabású rendezvényeket 

kapcsolt össze Sztálin hetvenedik születésnapja. (Vö.: Szücs, 1990, 70–72.) 
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népfrontos országgyűlés egy esztendővel korábban, a kultúrforradalom megindításával 

párhuzamosan, 1949. augusztus 18-án fogadta el a Magyar Népköztársaság alkotmányát. 

Az 1949. évi XX. törvényként életbe lépett alaptörvény felváltotta a Kisgazda vezetésű 

koalíciós kormány által megalkotott ún. „kis alkotmányt” (1946: I. tc).
221

 Az 1949. 

augusztus 20-án életbe lépő Dolgozók Alkotmánya bár az ország első írott, chartális 

alaptörvénye, a szovjet mintát követve gyökeresen szakított a nyugati jogi kultúra 

vívmányaival és a polgári demokrácia alapelveivel.
222

 Az alkotmány a mai értelmezés 

szerint különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt (a „törvények törvényét”), amelyben 

az állam megszabja a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit valamint önnön hatalmát 

korlátozva, biztosítja polgárai számára az alapvető szabadságjogokat.
223 

A kommunista 

alkotmány ezzel szemben a hatalmi ágakat egyesítette (törvényhozói, végrehajtói és bírói 

hatalom), a párthatározatok hatáskörét maximalizálta a parlament rovására, az állampolgári 

szabadságjogokat pedig csak deklaratív módon biztosította, a jogi fedezet normatív 

tartalma nélkül.
224

 Az 1949-es alaptörvény az 1936-os szovjet alkotmány szinte tökéletes, 

szolgai fordítása, így a sztálini alaptörvényhez hasonlóan legitim utat nyitott az 

egypártrendszerhez és a személyi kultuszhoz. Pedig a hatalomnak gyakran nem is volt 

szüksége az alkotmány támogatására, mert a homályos, jövőt és jelent összemosó, 

jogalkalmazó számára értelmezhetetlen retorikus passzusok ellehetetlenítették a 

jogszabályok számonkérését. A Népköztársaság Alkotmánya így egy fiktív, valójában nem 

realizált alaptörvénnyé vált,
225

 ami a kommunista pártretorika egyik alapköveként 

illeszkedett be a Rákosi-kor ideológiai felépítményébe.  

 A kultúrpolitikusok nem törekedtek arra, hogy egy összetett és mélységgel 

rendelkező művészeti programot dolgozzanak ki a sztálinista alkotmány paragrafusaiból. A 

Témajegyzékben felsorolt hetven pont a kapkodó ideológiai műhelyek kissé torz, olykor 

megmosolyogtató szüleménye. Nem véletlenül írta róla a művészettörténész Kovács Péter, 

hogy „fél évszázad távlatából korlátoltságával és erőszakos ostobaságával nyilván 

önmagában is meghökkentő”.
226

 A megfogalmazások sutasága, a helyesírási és 

nyelvhelyességi hibák valamint a mindenfajta átgondolt koncepciót nélkülöző zavaros és 

aránytalan felsorolás is jelzi, hogy a Témajegyzék nem a kultúrpolitika egységes művészeti 

programja, hanem a tömegszervezetek képviselői által keserves munkával összegyűjtött 

lehetséges címekből összeollózott együttes: 

 

1. Rákosi elvtárs a Ház folyosóján beszélget parasztképviselőkkel. 

2. Színházi páholyban a munka hősei ülnek. 

3. Traktorállomáson felvonulnak… 

4. Az első traktor a faluban. 

5. Bevezetik az első villanyt X helységben. 

6. Munkás vállalatvezető a munkahelyen brigáddal tárgyal. 

7. A dolgozók átveszik az üzemet. 

8. X gyár üzemi négyszöge tárgyal. 

9. 1949. december 28-án Gerő elvtárs beszél a Sportcsarnokban az új vállalatvezetők 

előtt. 

10. Közös munka a határban. 

11. Keresztülvágott mezsgye. (Tagosítás.) 

12. Szövetkezet alakuló gyűlésen… 

                                                 
221 Föglein Gizella: A politikai átalakulások a „természetes és elidegeníthetetlen jogok” tükrében. In.: 

Standeisky–Kozák–Pataki–Rainer, 1998, 135. 

222 Kukorelli István szerk.: Alkotmányjogtan. I. Osiris, Budapest, 2002, 54–60. 

223 Uo.: 19. 

224 Mezey Barna szerk.: Magyar Alkotmánytörténet. Oziris, Budapest, 1995, 361. 

225 Uo.: 362. 

226 Kovács, 2002, 160. 
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13. Aratóünnepen. 

14. Sztahánovista munka közben X üzemben. 

15. Munkában a brigád. 

16. Munkamódszer-átadás. 

17. A bányába új gépet állítanak be. 

18. Frontfejtés X aknában. 

19. Muszka elvtárs a Moszkvába induló vonat ablakából integet. 

20. Élmunkások díszvacsorája. 

21. Sztahánovista otthona. 

22. Karácsonyi bevásárlás. 

23. Alkotmány elfogadása a parlamentben. (A lépcsőn jönnek fel az új képviselők). 

24. Helyi tanácsok választása X községben. 

25. Helyi tanács ülése… 

26. Ifjúmunkások munkában. 

27. Kajakozók a Dunán. 

28. Pihenő a Galyatetőn. 

29. Munkás, este az otthonában. 

30. Parasztok pihenése. 

31. Dolgozók iskolájában. 

32. Munkás-festőiskola. 

33. Munkásszínjátszók próbálnak. 

34. Szovjet sztahánovisták (Bikov) meglátogatják a magyar X üzemet. 

35. Csecsemőotthonban. Napköziben. 

36. Férfiak, nők együtt dolgoznak a munkapadoknál.  

37. Balatonon nyaraló SZIT-esek. 

38. Falusi orvos gyermekeket vizsgál. 

39. Úttörő-vasút (és tábor). 

40. Mérnökök közös munkája a dolgozó munkásokkal. 

41. Üzemi pártnap. 

42. Pártiskolán. 

43. Május elsejei felvonulás. 

44. Választások napján. 

45. Választások után gyűlés a Köztársaság téren (1949. május 16.). 

46. Népnevelők munkában. 

47. Dekoráció készítése az üzemben (az utcán). 

48. Készülődések Sztálin születésnapjára. 

49. Sztálini műszak. 

50. Bírósági tárgyalás munkás-ülnökkel. 

51. Kép a Rajk-tárgyalásról. 

52. Játszótér berendezése. 

53. Fásítás. 

54. Hídépítés. 

55. A munkaverseny eredményét jelzik a táblák. 

56. Az új honvédség katonatisztje régi munkahelyén. 

57. Egy honvéd olvas és körülötte katonák állnak. 

58. Május elsejei díszszemle. 

59. Falujáró honvéd. 

60. Új fegyvernemek a magyar honvédségben. 

61. Honvéd pártnap. 

62. A honvéd sportol (táncol, énekel). 

63. Tiszt a honvédek között. 

64. Határvadászok idegen ügynököt (disszidáló tőkést) fognak el a határon. 
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65. Mereszjev szovjet hős látogatása a magyar katonák között. 

66. A magyar és a szovjet határőrök találkozása. 

67. MNDSZ kultúrautó falun. 

68. Bábszínházat játszanak a gyerekeknek. 

69. Falusi traktorista lány. 

70. Rendőrnő az utcán gyermeket vezet.
227 

 

A tématervek összeállítása hasonlóképpen történt a Szovjetunióban is: a harmincas évek 

óriási összszövetségi seregszemléinek és kisebb tárlatainak cím-listáját művészekből, 

kritikusokból, pártképviselőkből és olykor technikai szakértőkből álló bizottság írta össze, 

a Párt jóváhagyásával.
228

 A Szabad Művészetben megjelent Témajegyzék legtöbb tétele a 

szovjet típusú életképfestészet magyar megfelelőihez adott ötleteket. Ihlető forrását a 

pártpolitika eseményeit és az új szocialista ember hétköznapjait éltető napi sajtó jelentette. 

A Szabad Művészetben megjelent bevezető is hangsúlyozta, hogy a lista segítség a 

művészeknek, „nem témaelőírás, csak tájékoztató, melynek feladata elsősorban a 

gondolatébresztés.”
229

 A képzőművészek nem is kezelték kötelező programként a listát. Az 

I. Magyar Képzőművészeti Kiállításon csak néhány festmény jelenítette meg a hetven tétel 

valamelyikét, a művészek inkább – saját fantáziájukra és a már említett konzultációs 

csoportok segítségére támaszkodva – hasonló szellemiségű, de egyénileg választott 

zsánertémákat kerestek.  

 

Az első szocreál kiállítás rendezése 

A „polgári művészet” egykorvolt fellegvára, a Millenniumra felépített, díszes, historizáló 

Műcsarnok a második világháborúban bombatalálatot kapott. Bár Révai biztosította a 

nemzeti kiállításra kiszemelt épület helyreállításhoz szükséges pénzforrásokat,
230

 a 

munkálatok lassan haladtak. Frank János visszaemlékezései szerint: a „[...] Műcsarnokot 

1950-ben átmenetileg használhatóvá tették. A legromosabb, a Hősök terére néző homlokzat 

Andrássy út felé eső épületszárnya kétemeletnyi irodájának leomlott falait [sic!] felhúzták, 

de a friss, rózsaszín téglák még csupaszon virítottak kívül is, benn a szobákban is, az 

irodaberendezés egy gyalulatlan asztalból, padból és egy kis kézikasszából állt. A kiállítási 

termek fölötti üvegezett nyeregtetőt megjavították, de a páratető – üveg álmennyezet – 

helyett fehér molinót feszítettek ki, parketta nem volt, csak a csupasz beton padozat.”
231

 

Mivel a Műcsarnokban még folyt az átalakítás, a kiállításra beküldött alkotásokat 1950. 

július 30. és augusztus 3. között a szemközti Szépművészeti Múzeumban fogadták.
232

 Az 

átvételt követő napon (augusztus. 4.) a zsűri, vagyis a Bíráló Bizottság megkezdte a közel 

háromezer műtárgy átvizsgálását, hogy a hétvége után (augusztus 6.) már csak a 

kiválasztott ötszáz alkotás kerülhessen át a Műcsarnok épületébe.
233

 A munkáshatalom 

                                                 
227 Témajegyzék, 1950, 60–61. 

228 Bown, 1998, 139. 

229 Témajegyzék, 1950, 60. 

230 Jegyzőkönyv, Rendkívüli Közgyűlés, 1950. július 3.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

231 Frank János: A Műcsarnok negyven éve 1950–1990. In.: Keserü Katalin szerk.: Műcsarnok. 

Műcsarnok, Budapest, 1996, 72.) A kiállításmegnyitó után, 1950 szeptemberében egyből létrejött egy 

bizottság az ideiglenesen használhatóvá tett Műcsarnok továbbépítése miatt (Jegyzőkönyv, Ülés a 

Műcsarnok továbbépítéséről, 1950. szeptember 2.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár); a helyreállítás 1951-

ben fejeződött csak be. 

232 A Témajegyzékben közölt (Témajegyzék, 1950, 60.) határidő eltolódott egy héttel. A Szabad Nép 

közli az átvételi rendet: hétfő és kedd a festmények és rajzok, csütörtök és szerda a szobrok átvételének a 

napja, az átvétel péntek 16 órakor ért véget. (Már kétezer festmény és rajz érkezett a Képzőművészeti 

Kiállításra. Szabad Nép 1950. augusztus 3.)     

233 Uo. További adatokat is közöl a lap: 2450 festmény és rajz, valamint 400 szobor érkezett be. A közel 

háromezer műtárgyból 200-at vidéki tárlatokról zsűriztek be a kiállítás anyagába. (Majdnem háromezer 

kép és szobor érkezett a Képzőművészeti Kiállításra. Szabad Nép 1950. augusztus 6.) A katalógus adatai 

alapján összesen 478 műtárgy került kiállításra. (I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Műcsarnok, 
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szellemiségében összeállított harmincnégy tagot számláló „szakmai” zsűriben ott ültek a 

minisztérium és a szakszervezetek küldöttei, művészek és műkritikusok, sztahanovisták és 

élmunkások valamint egyéb tömegszervezetek képviselői a „magyar dolgozó nép minden 

rétegéből”.
234 

 

 A pártos szakértői csoport által kidolgozott zsűriszabályzat
235

 szellemében működő, 

soktagú Bíráló Bizottság (művész tagjai: Bernáth Aurél, Csók István, Ék Sándor, Farkas 

Aladár, Fenyő A. Endre, Kazinczy János, Kling György, Mikus Sándor, Pátzay Pál, Pogány 

Ö. Gábor, Pór Bertalan, Rabinovszky Máriusz, Redő Ferenc, Szabó István, Szilágyi Jolán, 

Tar István és Váli Zoltán,)
236

 munkájában a művészi és a párthű szempontok egyaránt 

érvényesültek.
237

 A munkáshatalmat jelképező személyek, például a Mirelite Nemzeti 

Vállalat sztahanovistája, Törteli Györgyné vagy a Rádió Cipőgyár élmunkása, Heigl 

György csak néma szemtanúként voltak jelen.
238

 Bernáth utólagos értékelése szerint: 

„Élmunkásaink, akik a zsűriben részt vettek, rendkívül nagy érdeklődéssel nézték 

munkánkat, de meg kell mondani azt is, hogy a valóságban kevés hasznunk volt belőle. 

Nem szóltak hozzá, eltekintve Szőceit, bár ő is kizárólag szakmai szempontból szólt hozzá. 

A többi néma szemlélő volt.”
239

 A különböző kategóriákba sorolt műveket egy következő 

bizottság, az Elrendező Bizottság (Háy Károly László, Pogány Ö. Gábor, Redő Ferenc, 

Rozs János, Szabó Iván és Végvári Lajos)
240

 vette kezelésbe. Ez az utolsó simításokat 

végző, csupa megbízható pártmunkásokból álló kiállításrendező testület tematikus blokkok 

szerint csoportosította a zsűri szűrőjén átment alkotásokat. Nem követték az egész falat 

kitapétázó „szalon-rendszer” hagyományt, vagyis több képet nem akasztottak egymás fölé, 

hanem csak sűrűn egymás mellé. Ennek köszönhetően 100–150 művész helyszűke miatt 

kimaradt a kiállításról.
241

 Bernáth egy értékelő ülésen felrótta a bizottságnak a szörnyű 

rendezést, aminek következtében például egy „sziluett-hatású” szobor sárga függöny elé 

kerülhetett.
242

  

 

A nyitány nyitánya 

A gondosan előkészített I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás protokolláris megnyitója 

augusztus 19-ére esett. A népművelési miniszter, Révai József déli tizenkét órakor tartotta 

meg ünnepélyes beszédét a szoborcsarnokban az MDP magas rangú politikusai előtt.
243

 A 

                                                                                                                                                    
Budapest, 1950.) 

234 Pogány Ö. Gábor: Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás előzményei. Szabad Művészet 

1950/8, 287.  

235 A zsűrizés elvi és technikai szempontjait kidolgozó bizottság: Háy Károly László, Pogány Ö. Gábor, 

Redő Ferenc, Szabó Iván és Végvári Lajos. (Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács, 1950. július 31.;  MKI-C-I-2, 

MTA-MKI Adattár)  

236 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

237 A későbbi gyakorlathoz képest még kevés bírálat érte a zsűri munkáját, bár az Intéző Bizottság egyik 

ülésén Kazinczy János a „baloldali elhajlást” kifogásolta, míg Lossonczy Tamás a Bernáth-kör polgári 

ideológiáját, „búsmagyarkodó” megnyilvánulásait és monopolhelyzetét. (Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság 

ülése, 1951. január 4.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár)  

238 Zsolt Ágnes: A zsűri első napja. Magyar Nemzet 1950. augusztus 6. 

239 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács, Intéző Bizottság és az aktívavezetőség közös ülése, 1950. szeptember 

8.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

240 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács, 1950. július 31.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

241 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács, Intéző Bizottság és az aktívavezetőség közös ülése, 1950. szeptember 

8.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

242 Uo. 

243 Lásd: Révai József elvtárs ünnepi beszédével megnyílt az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. 

Szabad Nép 1950. augusztus 20. A megnyitón nem volt jelen Rákosi Mátyás, az MDP főtitkára, ami nem 

a kiállítás súlytalanságát bizonyítja, hanem Rákosi képzőművészet iránt mutatott érdektelenségét; az 

ország egykori vezetője visszaemlékezéseiben – a gazdasági mutatók és politikai csatározások között – 

meg sem említi az alkotmány ünnepének egyik csúcspontját, a képzőművészeti kiállítást. (Rákosi Mátyás: 

Visszaemlékezések. II. Napvilág, Budapest, 1997, 793–909; A hatalom igézetében, 1950–1951 c. fejezet) 

Elszórt forrásokból tudunk arról, hogy egy-egy kiállításon mégis megfordult Rákosi, például Csók István 

tárlatán 1955-ben. (Luzsicza, 1994, 59.) 
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kiállítóhely másnap, augusztus 20-án, az Alkotmány ünnepén tárta sarkig kapuit a széles 

közönség előtt. A grandiózus állami ünnepség rendjébe illeszkedő „képzőművészeti 

látványosság” a díj-kiosztók, kultúrház-avatók, zenei parádék, kultúrműsorok és 

szórakoztató előadások között kapott helyet.
244

 A frissen megnyitott kiállítás a hajnalig 

tartó ünnepségsorozat egyik fő rendezvényének számított, nemcsak a Műcsarnok központi 

helye miatt, de az első napra eső 15–20 000 látogató számát tekintve is.
245

 A megnyitó 

politikai súlyát a jelenlévők illusztris névsora mutatja: a főtitkár helyettes (Kádár János), az 

Elnöki Tanács elnöke (Rónai Sándor), a minisztertanács elnöke (Dobi István), 

külügyminiszter (Kállai Gyula), a nehézipari miniszter (Zsofinyecz Mihály), a 

közlekedésügyi miniszter (Bebrits Lajos), a honvédelmi miniszterhelyettes (Nógrádi 

Sándor), a Budapesti Városi Tanács elnöke (Pongrácz Kálmán), a szovjet nagykövetség 

tanácsosa (Szmirnov), a Szaktanács főtitkára (Apró Antal), a Szaktanács elnöke (Harustyák 

József) és az országgyűlés elnöke (Drahos Lajos).
246 

A magas rangú politikusok 

koszorújában Révai nem a kultúra frontján elért eredményeket méltatta; hiába teremtették 

meg rövid fél esztendő alatt – ex nihilo – a magyar szocialista realista képzőművészet, a 

népművelési miniszter fukaron bánt a hízelgő és öndicsérő szavakkal. Ugyanis a 

kommunista utópisztikus tervteljesítés belső logikáját követve
247

, a kiállítás a megvalósulás 

pillanatában máris megtelt hibákkal. Ilyen hangulatú megnyitóbeszédet nem hallottak még 

a Műcsarnok kollegiális laudációhoz szokott falai:  

 

„Ez a kiállítás, amelynek megnyitására gyűltünk ma össze, az első Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás hazánk felszabadítása óta. 

 Ebben a tényben képzőművészeti kultúránk bizonyos elkésése is kifejeződik. 

Abban, hogy képzőművészeink csak most állnak népünk elé termésükkel, benne van az, 

hogy hosszú időbe tellett, amíg ez a termés megérett. Ezt a kiállítást – mondjuk meg – 

hosszú válság, belső vívódások, a múlt rossz hagyományaival való szakítás 

elkerülhetetlen harcai előzték meg. De azért van ennek az elkésésnek bizonyos 

értelemben pozitív oldala is. 

 Azt az eredményt, ami ma a kiállításon előttünk áll, képzőművészetünk kiharcolta, 

kivívta, kiküszködte magának – és ezért a termés, ha talán késői is, de értékesebb, mert 

szervesebb fejlődés eredménye. Nem mondhatom azt, hogy ez a kiállítás már teljes 

fordulatot jelent a művészeti öncélúsággal, a formalizmussal, a képzőművészet eszmei 

tartalmának és a valóságot kifejező formáknak hadat üzenő polgári dekadenciával való 

szakítás dolgában. De bizonyos, hogy ez a kiállítás jelentős lépés előre ezen a téren. 

Elmondhatjuk, hogy képzőművészetünk nagyban és egészben igenis rálépett a helyes 

útra. Képzőművészeink már igyekeznek a népnek dolgozni.”
248

 

 

Miután a miniszter ellentmondást nem tűrő hangon visszaminősítette a sikert a helyes úton 

megtett első lépéssé, számba vette a tárlat optimizmusra okot adó újdonságait, a 

képzőművészeknek az „új élet, az új valóság, az új ember” valamint „a közérthető művészi 

kifejezésmód” felé fordulását, a „fiatal, friss tehetségek” felbukkanását, a „régi, érett, nagy 

tehetségű” művészek realizmushoz való  közeledését és az egymással szemben álló 

                                                 
244 Vö.: Boldogan, vidáman ünnepelték a magyar dolgozók a megvalósult alkotmányt. Szabad Nép 

1950. augusztus 22. 

245 Bár különböző műsorokat a főváros számos pontján (sőt országszerte) rendeztek, az állami ünnepség 

középpontja a Városligetre és környékére esett: állatkerti programok, szabadtéri műsorok a 

Vidámparkban, a Fővárosi Nagycirkusz produkciója, szimfonikus előadás a Városligetben, utcabál a 

Hősök terén stb.  

246 Révai József elvtárs ünnepi beszédével megnyílt az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. i.m. 

247 Lásd A szovjet modell és a tervszerűség című fejezetet! 

248 Révai József művelődési miniszter megnyitóbeszéde az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. 

Szabad Művészet 1950/8, 272. 
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„klikkek” felbomlását.
249

 A „már megmutatkozó megújhodást döntően három körülmény 

mozdította elő”: a Párt, a szovjet művészek példája és a magyar festészet nagy realista 

hagyományainak újra felfedezése.
250

 De Révai a szűkösen mért dicséret után ismét 

kritizálni kezdett:    

  

„Persze, látni még sok kiállított művön, ki tartozott a műcsarnokiakhoz, ki a Gresham-

csoporthoz, ki a neoklasszicistákhoz, ki a szocialista csoporthoz, az 

expresszionistákhoz, vagy az absztraktokhoz. De azt is látni, hogy ezek a csoportok 

idejüket múlták, hogy a régi képzőművészeti csoportok egészséges és tehetséges elemei 

közös platformra lelnek azoknak az új képzőművészeti feladatoknak megoldása közben, 

amelyeket az új élet vet fel. És miközben valamennyi csoport egészséges elemei az új 

feladatok megoldásáért való küzdelemben közelednek egymáshoz, kiderül az is, hogy a 

fejlődés a szocialista realizmushoz csak a régi művészi csoportokat és klikkeket teszi 

feleslegessé, de korántsem szünteti meg a stílusirányok és egyéni tehetségek gazdag 

változatosságát. Persze, e kiállítás komoly eredményei nem jelentik, hogy 

képzőművészetünkben már minden rendben van. 

 A kiállítás zsűrije, amelyben első ízben vettek részt dolgozó népünk képviselői, 

helyesen járt el, amikor a való helyzet megmutatására törekedett. Van még 

képzőművészetünkben zavar és bizonytalanság, vannak még maradványai a 

formalizmusnak, a nyugati dekadenciának. Most nem akarok arról bőven beszélni, hogy 

a rajzban való komoly haladás ellenére a grafika még mindig kissé mostohagyerek, 

hogy a karikatúra és a művészi plakát nagyszerű, harcos műfajára még mindig bizonyos 

arisztokratikus gőggel tekintenek művészeink, amire pedig Daumier óta semmi okuk 

sincs. A jellemábrázoló portréfestészet és a múltat meg a jelent egyaránt felölelő 

történelmi festészet még mindig gyengén vagy alig van képviselve. Pedig 

képzőművészetünk megújhodása a nép harcaival és eszméivel való összeforrás 

jegyében e műfajok felébredése és felvirágzása nélkül alig képzelhető.  

 Úgy érzem, hogy szükséges két fő veszélyről beszélnem, amely a helyes útra lépő 

magyar képzőművészet egészséges fejlődését fenyegeti.   

 Az egyik veszély abból származik, hogy az új témákhoz egyesek úgy nyúlnak, 

hogy munkájukat nem hatják át egyben az új eszmék is. Lehet az új témákat hidegen, 

holtan is ábrázolni, úgyszólván megrendelésre. De az új téma, a közérthető ábrázolás 

csak akkor vezet képzőművészetünk valódi megújhodásához, ha a művész ki tudja 

fejezni a maga nyelvén azokat az új eszméket, amelyek népünk megújuló életét 

formálják. 

 A szocialista realizmus nemcsak téma, nemcsak közérthetőség, nemcsak stílus 

kérdése, hanem az eszmei tartalom kérdése is. A művészeknek harcosan, pártosan ki kell 

fejezni tudni a harcoló és építő nép érzelmeit és törekvéseit. Ezt – ha egyáltalán 

helyénvaló ez a kifejezés – jobb felé mondom. Bal felé viszont a másik veszélyre kell 

figyelmeztetnem: az eszmei tartalomnak magas művészi formában kell jelentkeznie, 

mert e nélkül könnyen külsőségekre korlátozódik. Attól, hogy egy képen ott van az 

ábrázolt munkás kezében a Szabad Nép, lehet az még halott csendélet is.”
251

  

   

A tematikus festészet 

Révai helyzetértékelése meglepően precíz volt: a magyar képzőművészet egymás mellett 

élő csoportjainak és generációinak mindegyike képviseltette magát a nagy kiállításon, a 

stiláris sokféleséget összemosó realizmus közös zászlaja alatt. A széles mezőnyben helyet 

kaptak a ma is elismert mesterek: a csak gesztusszerű lépéseket tevő Csók István, Perlrott 

Csaba Vilmos és Kmetty János, valamint a korábbi naturalizmusán nem sokat változtató 

                                                 
249 Uo.: 273–274. 

250 Uo.: 276. 

251 Uo.: 274. 
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Glatz Oszkár és a szocreálhoz híven idomuló Pór Bertalan. A volt Gresham-kör derékhada 

és nagy tekintélyei is képviseltették magukat, többek között Bernáth Aurél, Pátzay Pál, 

Berény Róbert, Egry József és Szőnyi István személyében. A mezőny politikailag is 

heterogén volt: a római iskola olyan „reakciós” művészei, mint Medveczky Jenő vagy 

Molnár C. Pál mellett kiállított a moszkovita Ék Sándor, Barna Miklós és Szilágyi Jolán. A 

modern előélet se jelentett akadályt: az avantgárd izmusokkal ideig-óráig szakító Bán Béla, 

Vilt Tibor és Martyn Ferenc is szerepelt. A korábbi favoritnak számító Közösségi művészet 

felé című tárlat jó pár alkotója kiállított a szocreál seregszemlén, (a már említetteken túl) 

például Domanovszky Endre, Kurucz D. István, Mikus Sándor, Pap Gyula, Schaár 

Erzsébet, Somogyi József és Szabó Iván. Az öregek mellett az új generációk is szóhoz 

jutottak: a világháború árnyékában tanult Szentgyörgyi Kornél és Imre István, vagy a '45 

után végzett fiatal nemzedék képviselői és a főiskolások, köztük Csernus Tibor, Scholtz 

Erik és Somogyi Árpád. A szakmai berkekben számon tartott alkotók mellett az 

ismeretlenség vagy a dilettantizmus homályából is léptek elő új művészek, például 

Felekiné Gáspár Annie vagy Legéndi József. 

 Bár a kiállított munkákban érzékelhető volt még a korábbi hazai stílusiskolák 

továbbélése, 1950-ben megszületett a festészet és szobrászat új szocialista realista nyelve, 

amely az elkövetkező hat esztendő hivatalos művészetét meghatározta. Ezt az új 

irányvonalat nevezték a későbbiekben –  Kaufman 1954-es könyvének a címe után
252 

– 

„tematikus festészet”-nek. A szovjet művészettörténész kötete oroszul 1951-ben jelent meg 

Szovjetszkaja tyematyicseszkaja kartyina címmel. Az eredetiben használt „kartyina” 

fogalom tágabb értelemben 'festmény'-t, szűkebb értelemben a '19. századi, elbeszélő, 

realista festészet'-et jelölte,
253

 a „tematikus” kitétel pedig az ideologikus témaválasztást. A 

magyar kortársak egészen pontosan tudták, mit kell érteni „tematikus festészet”-en, és 

használták is a fogalmat körülbelül 1953-tól,
254

 előbb inkább pozitív kategóriaként, majd 

1956 után negatív felhanggal, néha egyenesen a szitokszóval is felérő „tematikus 

naturalizmus”
255

 formában. Számukra a tematikus művészet lényegét a könnyen érthető, 

elbeszélő zsánerjelleg írja körül, amihez rajzos realizmus és ideologikus tartalom párosult. 

Kaufman szerint több évszázadosak a tyematyicseszkaja kartyina gyökerei, de a 

Szovjetunióban dúló esztétikai harcokból csak 1940 körül került ki győztesként.
256

 

Valójában a tematikus piktúra a húszas évek Szovjetuniójában alakult ki, de igazi virágkora 

a késő sztálinista akadémizmus idejére tehető.  Stílusa a 19. század végi naturalista 

életképfestészet és a fotográfiák képnyelvének összeolvadásából létrejövő precíz, rajzos, 

fényképszerű realizmus. Olykor a festőibb, impresszionisztikus
257

 hangok is megtűrtek 

voltak a késő sztálinista szocreálban, mivel az elmélet szerint a tyematyicseszkaja kartyina 

esetében a tartalom fontosabb, mint a stílus vagy a forma, akárcsak a szovjet politikai 

rendszernél, hiszen – ahogy Sztálin fogalmazott – „a kolhozok és a szovjetek csak 

szervezeti formák, igaz, hogy szocialista formák, de mégiscsak formák. Minden attól függ, 

hogy ezeket a formákat milyen tartalommal töltik meg.”
258

 Az általános értelemben vett 

tematikus festészet ideologikus életképfestészetet jelentett, közérthető, didaktikus, ismert 

ideológiai tételt sulykoló, elbeszélő-jellegű, részletgazdag, naturalista piktúrát, erős 

                                                 
252 Kaufman, 1954. 

253 Vö.: Bown, 1998, 68. 

254 Imre István, a Képző- és Iparművészeti Szövetség titkára a nagyközönség előtt 1953-as beszédében 

hangsúlyos helyen használta a tematikus művészet fogalmát. (Plénum,1953) 

255 Lásd például: Láncz, 1965, 130; Mihályfi Ernő: Jegyzetek a vita-tárlatról. Élet és Irodalom 1957. 

június 7. 

256 Kaufman rengetegszer nekirugaszkodik a tematikus festészet meghatározásának, vigyázva hogy sose 

legyen támadhatóan precíz; ezek közül egy: „Általában ezzel a fogalommal a szovjet festészet olyan 

alkotásait jelöljük, amelyek bonyolult témát, kompozícióban megoldott 'cselekményt' tartalmaznak, azaz 

társadalmilag jelentős, aktuális tartalmat képzőművészeti eszközökkel mondanak el.” (Kaufman, 1954, 5.) 

257 Vö: A szocpoétikus irányzat című fejezet! 

258 Idézi: Kaufman, 1954, 515–516.  
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patetizmussal (Zsdánov kifejezésével élve „forradalmi romantikával”
259

) vagy optimista 

érzelmességgel (a szovjet teória szerint „konfliktusmentességgel”
260

) átitatva. A második 

világháború után az egész keleti blokkban – így Magyarországon is – ez a késő sztálinista 

szocreál típus terjedt el a hivatalos állami művészet fősodraként. Egy kimutatás szerint az 

I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 181 festményének a fele tematikus kép volt.
261

 Bár a 

későbbi szakirodalom elfeledkezett a tematikus festészet kifejezéséről, a szocreálon belüli 

fogalmi összevisszaság tisztázása érdekében üdvösnek tűnik újbóli bevezetése. 

 

Díjak és előlegek 

Az új szocialista kánon határait az 1950. augusztus 20-án kiosztott Munkácsy Mihály-díjak 

rajzolták körül. Redő a Szövetségnek címzett szeptemberi levelében egyértelművé tette, 

hogy a képzőművészet területén még nem időszerű az Érdemes művész vagy a Kiváló 

művész cím, elegendő csupán a Munkácsy-díj bevezetése.
262 

A már elért sikereket díjazó, 

1948-ban alapított Kossuth-díj mellett az új kitüntetést ösztönző és bátorító gesztusnak 

szánták.
263

 A díjakat kiosztó Losonczy Géza államtitkár semmitmondó szavai szerint: „A 

művészek, akik most Munkácsy-díjban részesülnek, példamutató módon járnak elől a 

jelenlegi kiállításon a nép és a művészet közötti szakadék eltüntetése terén.”
264

 A három 

különböző fokozattal kitüntetett 21 művész között ott találjuk Pór Bertalant (Rákosi 

Mátyásról festett nagy életképével), a moszkovita Ék Sándort és Szilágyi Jolánt (az utóbbit 

karikatúráiért), a pártmunkában és szervezésben jeleskedő szobrászokat, Beck Andrást, 

Farkas Aladárt és Szabó Ivánt, a valóságos stiláris hátraarcot csináló Bán Bélát, a baloldali 

Tar Istvánt és Vén Emilt, a népies szocializmust képviselő Kurucz D. Istvánt, a szigorúan 

realistának nem nevezhető főiskolai tanárokat, Berény Róbertet és Bernáth Aurélt, a 

legtöbb expresszionista vonást megőrző Kerényi Jenőt, a lírai realista Szentiványi Lajost, 

valamint az alig ismert alkotókat, az őrnagyként szolgáló fiatal Imre Istvánt, a szolnoki 

rajztanár Benedek Jenőt, a tatabányai rajztanár Dobroszláv Lajost, a Debrecenben oktató 

Félegyházi Lászlót, a szovjet hadifogság alatt dekorációval foglalkozó Csekei Zoltánt, a 

még főiskolás Scholtz Eriket és a művészi munkával rendszeresen csak 1945 után 

foglalkozó Felekiné Gáspár Annie-t.
265

 

 A második világháború és az ország újjáépítésének minden nyomorát saját bőrén 

megtapasztaló, de a Munkácsy-díjjal járó elismerésből kimaradt képzőművész-társadalom 

nagyobbik fele a nagy kiállításra beígért vásárlásokban reménykedett. Az előlegként 

                                                 
259 Zsdánov a szocialista realizmus fogalmát is bevezető 1934-es Írókongresszuson beszélt a – már Karl 

Kautskynál is felbukkanó – „forradalmi romantikáról”: „Irodalmunk számára, amely mindkét lábbal a 

materializmus szilárd talaján áll, nem lehet idegen a romantika, de az újtípusú romantika, a forradalmi 

romantika. Mi azt mondjuk, hogy a szocialista realizmus a szovjet szépirodalom és irodalmi kritika 

alapvető módszere, ez pedig feltételezi, hogy a forradalmi romantika bevonul az irodalmi alkotásokba, 

mint azok szerves része, mivel Pártunk egész élete, a munkásosztály egész élete és harca nem más, mint a 

legszigorúbb, a legjózanabb gyakorlati munkának a legnagyobb hősiességgel és a leghatalmasabb 

távlatokkal való összehangolása.” (A. A. Zsdánov: Beszéd a Szovjet Írók Szövetségének első országos 

Kongresszusán. In.: Zsdánov, 1949, 92.) 

260 A második világháború utáni hivatalos retorika szerint a győzedelmes szovjet nép közelebb került a 

vágyott szocialista ideálhoz. Ez tükröződött az 1946-ban feltűnt „konfliktusnélküliség” elméletében, 

amely szerint a szovjet társadalom már elérte a szocializmust, eltűntek az osztályok határai, így a 

művészetnek se kell már a társadalmi konfliktusokat ábrázolnia. A kifejezés a színházesztétikából hamar 

átkerült a képzőművészet területére. Bár Zsdánov 1947. június 24-ei fontos filozófiai beszédében éppen a 

konfliktusok továbbéléséről értekezett (Zsdánov, 1947, 41.), a konfliktusmentesség a hurráoptimista 

tematikus festészet egyik legfontosabb jellegzetessége lett. 

261 Képzőművészetünk 10 évének tanulságai, Szegi Pál felszólalása az MSZT és a Szövetség 

megbízásából, 1955; MKCS-C-I-2/1062-(1-22), MTA-MKI Adattár 

262 Redő Ferenc levele a Szövetségnek, 1950. szeptember 13.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

263 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. február 17.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

264 A Munkácsy Mihály-díj első kiosztása. Szabad Művészet 1950/8, 294–295. 

265 A Szabad Művészet közölte a Munkácsy-díjasok rövid életrajzát: Kis lexikon. Szabad Művészet 

1950/8, 297–302. 
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szétosztott több mint 100 000 Ft bizalomra adott okot, a titkár az Elnöki Tanácsot példa 

nélküli vásárlásokkal kecsegtette, a Népművelési Minisztérium pedig levélben biztatta a 

közületeket műtárgy-vételre.
266

 A beharangozó propaganda aktivizálta az üzemek dolgozóit 

is: az Ózdi Szénbánya már a kiállítás előtt 1500 Ft-ot helyezett letétbe, hogy a kiállítás 

anyagából bányászképeket, sztahanovistáikat vagy üzemi tervértekezleteket vegyen, a 

Magyar Ruggyantagyár R.T. elhatározta magát egy sztahanovista és egy munkában a 

brigád témájú kép vagy szobor megvételére, a MÁVAG pedig kifejezte igényét olyan 

alkotásokra, amelyek munka közben ábrázolnak egy kovács- vagy mozdonyvezető-

brigádot.
267

 A tárlat később beváltotta az előzetes reményeket, a betiltott műkereskedelem 

helyére lépve az állam lett a fő vásárló: a Szabad Művészet 1950. szeptemberi száma 

szerint a műalkotásoknak már a negyede elkelt. A tematikus alkotások döntő többsége 

hamar gazdára talált, a vásároló közületek között ott találjuk többek között a Rákosi- és 

Sztálin-portrékra szert tevő Magyar Dolgozók Pártját, az Elnöki Tanácsot, a 

minisztertanács Pór Sztálin-képét megvevő elnökét, több minisztériumot, az Államvédelmi 

Hatóságot, a Fővárosi Képtárat, a Mélyépítési Állami Vállalatot, számos szakszervezetet és 

néhány magánszemélyt is.
268

 Közel száz további alkotás is vevőre talált egy hónappal 

később.
269

  

 

 

IV. A kommunista retorika 
A szocreál műkritika természete 

 

Nyelv és Tekintély 

Ahhoz, hogy részletesen elemezzük az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás művészeti 

termését, kénytelenek vagyunk előbb megérteni a korabeli források – ma már nehezen 

olvasható – nyelvezetét. A nagy alkotmánykiállítással együtt ugyanis megszületett a 

szocialista realista műkritika nyelvi készlete is. Bár a Művészeti Írók szakosztálya sem a 

tárlat elméleti előkészítésében nem vett részt, sem a főbb esztétikai fogalmak tisztázásával 

nem haladt előre,
270

 a beszédkényszer megteremtette a megkívánt retorikát. A kiállítást 

valóságos kritikai tűzijáték követte, a művészeti zsurnaliszták hosszú hónapokon keresztül 

dicsőítették az elért eredményeket és ostorozták az elkövetett hibákat. Az önmagukban túl 

sokat mondó, a kontextusba állítva viszont közhelyesnek tűnő szövegek elemzéséhez 

elengedhetetlen a kommunista retorika alapegységeinek a tisztázása. Az írásos 

dokumentumok sűrűjéből kiszűrhetők azok az örökké visszatérő metafora-csokrok, 

kognitív sémák és technikai eljárások, amik kibogozhatatlan hálóként hatják át a 

korszakot.
271 

Vagyis a párthű retorika nagy, de véges számú eszköztárából kiemelhetjük a 

                                                 
266 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

267 A magyar dolgozók a maguk ügyének tekintik az augusztus 20-i képzőművészeti kiállítást. Szabad 

Művészet 1950/1–2, 78.   

268 Hírek. Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sikere. Szabad Művészet 1950/9, 366–367. 

269 Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sikere. Szabad Művészet 1950/10, 415.  

270 Jelentés a Minisztériumnak, a Művészeti Író Szakosztály fél éves működéséről, 1950. június 12.; 

MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

271 Az ideológiával és a sajtó nyelvezetével fogalakozó tanulmányok már rávilágítottak korábban 

ezekre a fő alappillérekre, bár a retorika átfogó elemzése még várat magára. A témával foglalkozó 

fontosabb tanulmányok: Botos János–Gyarmati György–Korom Mihály–Zinner Tibor: Magyar 

hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között 1945–1956. Minerva, Budapest, 1988, 267–269; 

Kornai János: Hatalom és ideológia. In.: Fokasz Nikosz–Örkény Antal szerk.: Magyarország 

társadalomtörténete 1945–1989. I. Új mandátum, Budapest, 2002, 76–96; Szabó Ildikó: A pártállam 

gyermeki. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány – Új 

Mandátum, 2000, 138–218. Szabó Miklós: Az instrumentális ész kritikája. Kísérlet az új magyar 

demokrácia politikai nyelvének jellemzésére Bihari Mihály Magyar politika című könyve alapján. 

Beszélő 1998/2, 24–30. E sorok szerzője egy külön tanulmányban elemezte már ezt a kérdéskört: Rieder 

Gábor: Szocreál kritika, 1950–53. Valóság 2005/5, 67–82. 
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központi jelentőségű elemeket, amelyek a szövegek és az ideológia állandó alapját 

képezték és amelyek megszülték saját esztétikai derivátumaikat is. A politikával átszőtt 

művészeti nyelv olyan retorikai és logikai egységek köré rendezhető, mint a tekintélyek 

idézetei, a személyi kultusz, a tervszerűség, a szocializmus építése és a szocreál útja, a 

szovjet modell, a háborútudat, az új ember és a kvantitatív mérce, valamint a kritika kettős 

látása.
272

 Ezeknek a rövid áttekintése nélkül lehetetlen megérteni a szocreál kritika 

speciális nyelvezetét. 

 A kommunista retorika legegyszerűbb technikai eljárása a megingathatatlan 

tekintélyek szövegeinek citálása volt. Egy jól időzített Lenin- vagy Sztálin-idézet – a locus 

megjelölése nélkül – minden vitás kérdés végére pontot tehetett. „Olvassák, tanítják és 

idézik Sztálin műveit. Itt most csak ő számít – ő a bíró, ő a mérce, ő az igazság. Vele perbe 

szállni több, mint szentségtörés – pusztítandó eretnekség!” – jellemezte a helyzetet később 

a pártegyesítő Marosán György.
273

 Magyarországon a szónokok a szovjet példaképek 

mellett Rákosi szövegeire hivatkoztak, hatalmi védőernyőt vonva saját állításaik fölé. A 

szocialista realista műkritika hasonló módon járt el, saját területének szaktekintélyeivel 

gyarapítva az idézésre jogosultak listáját. A kommunista beszédmód átvette a moszkovita 

pártelit magyartalan szakzsargonját is. „Mivel a moszkvai emigránsok, nemcsak a 

magyarok, egymás között németül beszéltek, amikor megtanultak valamelyest oroszul, a 

német idiómákat áttették tükörfordítással oroszra, s végül sajátos nyelvezetük két nyelv 

idiómarendszerét hordozta. 1945 után ebből fordítottak azután magyarra. Tőlük tanultuk az 

ilyen, ma már klasszikus fordulatokat: 'élesedik a nemzetközi helyzet', 'csapást mérni 

valakire', 'odahatni'. Azóta beszélünk a 'szocialista irodalom néhány kérdéséről', azóta 

kapunk adatokat a 'jobboldali elhajlás jellegéhez', azóta vizsgáljuk a jelenségeket 'és ami 

mögöttük van', 'konkretizáljuk a súlyponti kérdéseket', vagy 'átbeszéljük', olykor 

'kitárgyaljuk a problémákat'.”
274

 

 A párthű sémák szerint a paternalista diktatúra polgára rajongó szeretettel, töretlen 

hűséggel és feltétlen engedelmességgel viszonyult a hierarchia csúcsán álló párttitkárhoz és 

a proletariátus egészen tudatos élcsapatához, a Kommunista Párthoz.  A művészek és 

általában az értelmiségiek osztályellenségként kiríttak a párt–tömeg homogénnek 

feltüntetett, de valójában hierarchikus viszonyából, ezért minden erejükkel azon 

munkálkodtak, hogy haladó értelmiségiként belesimuljanak az osztálynélküli társadalom 

„egynemű” szőttesébe. Alkotásaikkal a nép szeretetét tolmácsolták, ahogy a kritikus az I. 

Magyar Képzőművészeti Kiállításra készült Pór Bertalan festményről írta: „rendkívül 

őszinte közvetlenséggel és hiteles életszerűséggel ragadta meg Rákosi elvtárs 

egyéniségének nagyszerű emberi vonásait, s kifejezésre tudta juttatni azt a bensőséges 

szeretetet, mellyel dolgozó népünk Rákosi elvtársat körülveszi.”
275 

A politikai rajongás 

intézményesülése a művészek személyét sem hagyta érintetlenül. Pór Bertalan a 

Munkácsy-díj kiosztó ünnepségén nem csak a nép, de saját szeretetét is tolmácsolta 

beszédében: „Éljen a Magyar Dolgozók Pártja, annak szeretett vezére, Rákosi elvtárs, a 

népek nemzetközi összefogása, békeharca, éljen a nagy Sztálin vezette Szovjetunióval, 

Éljen a hős koreai nép!”
276

 A személyi kultusz – természetéből adódóan – a képzőművészet 

területét is áthatotta. 
 

                                                 
272 A felsorolt frázisok széles metafora-holdudvarral rendelkeznek (pl. az ellenségkép örök kísérői az 

„XY. láncon tartott szövetségesei” és az „XY. bandája” kifejezés), de a szövegek elemzése ezzel a nyolc 

kulcsfontosságú elem kiszűrésével már megkísérelhető. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a fent felsorolt 

alapegységek az összefüggő retorika sűrű szövésű szőtteséből esetlegesen kiemelt elemek, köréjük lehet 

csoportosítani a teljes ideológiai hálót, de a kategorizálást más főpontok mentén is elvégezhető.  

273 Marosán György: Nincs visszaút. Emlékeim az 1948–1958-os évekből. Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Tanszékcsoport, Budapest, 1988, 81. 

274 Czigány, 1990, 26–27. 

275 Szegi Pál: A műfajok gazdagsága. Szabad Művészet 1950/9, 325. 

276 A Munkácsy Mihály-díj első kiosztása. i.m. 295. 
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A szovjet modell és a tervszerűség 

A tekintélyekkel egyenrangú jelentősége volt a minden téren példaadó szovjet modellnek. 

A Szovjetunió segítő barátként, felszabadító harcostársként szerepelt az ideologikus 

retorika fogalomtárában. A szovjet-modell az épülő szocialista Magyarország minden 

szintjét áthatotta; Révai József tanácsát követően az első szocreál seregszemlét is: „A 

szovjet kiállításon szerzett tapasztalatokat művészeink a továbbiakban kibővítették. Egyre 

sokoldalúbban közelítették meg a szovjet festészet és szobrászat kérdéseit, folyóiratokban, 

könyvekben tájékozódtak a nagy szovjet kortársak törekvéseiről. A kiállításról maradt 

emlékeiket kiegészítették olvasmányokkal, reprodukciókkal, elvi jelentőségű brosúrák és 

cikkek tanulmányozásával. A szovjet példa tudatosításában szerepe volt a szovjet 

festőművészeti kiállítás élénk sajtóvisszhangjának, s annak, hogy a műkritika részletesen 

taglalta és értelmezte az ott látottakat.”277 

 Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás – ahogy azt korábban láthattuk – pontos 

terv szerint való felépítése szintén a rendszer belső logikájából következett. Hiszen a 

tervszerűség jelentette a klasszikus sztálinizmus egyik legfontosabb szegletkövét, nemcsak 

azért, mert a közgazdasági modell a tervteljesítő állami irányításon alapult, hanem mert a 

terv köré font utópisztikus narratíva jelentette a hatalom jogi legitimációját. A terv 

összekötötte a proletárdiktatúra (illetve a szocializmus) nélkülözni kényszerülő kezdeti 

éveit az elkövetkezendő osztály nélküli társadalom boldog kommunista paradicsomával.278 

Ugyanakkor a tervszerűség – a másik oldalról nézve – totális állami kontrollt jelentett a 

párttitkároktól kezdve, a politikai rendőrségen keresztül, a besúgókig, felügyelve a terv 

ideális megvalósulását.279 A képzőművészetben is jelen volt a tervszerűség, a politika kézi 

vezérlésében és a hétköznapi alkotómunkában egyaránt. Bencze László jegyezte meg az 

első kiállításra festett munkáinak születése közben: „Szigorúan betartom előirányzott 

munkaidőm. Azt tapasztalom, hogy a festészetben is, mint minden szakmában, igazi 

eredményt csak szívós, céltudatos és rendszeres munkával érhetünk el.”280 A szocializmus 

építésének soha véget nem érő, mitikus munkája is a tervszerűség szellemében folyt. Az 

építés mint pozitívumot eredményező cselekedet a háborútudattal is átitatott heroikus 

munkát a békés szorgalom képzetével töltötte meg. A képzőművészek nem csak 

általánosságban vettek részt a szocializmus építésében (az új ember nevelésével), hanem a 

saját szakterületükre jellemző speciális produktumnak, a szocialista realizmusnak a 

formálásában is jeleskedniük kellett. 

 Az első kiállítás előtt megfogalmazott Témajegyzék a tárlatot művészeti 

„fordulópontként” határozta meg,281 amelyhez a műterem-látogatásokról beszámoló lelkes 

műkritikusok is csatlakoztak. Székely „új fejezetnek” nevezte a közelgő eseményt,282 Szegi 

Pál pedig „döntő fordulatként” határozta meg a még meg sem rendezett kiállítást.283 Az 

                                                 
277 Pogány, 1950, 285. 

278 Zsdánov is hasonlóról beszélt 1934-es nagy beszédében: „Pártunknak mindig hatalmas erőt adott az, 

hogy egyesítette és ma is egyesíti a legaktívabb tevékenységet és gyakorlatiságot a széles távlatokkal, az 

állandó haladó-törekvéssel, a kommunista társadalom felépítéséért vívott harccal. A szovjet irodalomnak 

tudnia kell megmutatni hőseinket, tudnia kell betekinteni jövőnkbe. Ez nem utópia, mert a mi jövőnk, a mi 

holnapunk már ma készül, tervszerű, tudatos munkával.” (Zsdánov, 1934, 92.) 

279 Marosán György, a korábbi szocdem politikus jegyezte fel a pártegyesülés (1948) után a 

kommunista munkamódszerről: „Az élet megszabott, szigorú munkaterv szerint folyt. Fegyelmezetten 

kellett helytállnom. A tervek végrehajtása a legtöbbször akaratomtól függetlenül történt – végrehajtották a 

betűk, de nem az értelmül szerint. Mindezt túlságosan is bürokratikusnak tartottam. Nálunk mindent 

adminisztráltak! Olyan mindent elárasztó 'papírgyártással' kerültem kapcsolatba, amelyet azelőtt soha 

nem láttam, soha nem tapasztaltam. A határozatok tömege szinte gúzsba kötötte az ügyet és az embert. Ez 

bénított.” (Marosán, 1988, 19. ) 

280 Székely, 1950a, 133. 

281 Témajegyzék, 1950, 60. 

282 Székely, 1950a, 131. 

283 Szegi, 1950a, 207. 
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utópisztikus tervteljesítés belső logikáját követve, a kiállítás a megvalósulás pillanatában 

megtelt hibákkal. Révai megnyitó beszédében óvatosan kezelte az új művészeti korszak 

megszületését és erősen kisebbítette a népes képzőművészeti seregszemle jelentőségét.284 

Kritikus hangvételű beszéde a tárlatot a teljes fordulat és a dekadens polgári művészettel 

való szakítás helyett a helyes úton megtett első lépés metaforájával jellemezte. A 

Szovjetuniót megjárt művelődési miniszter pontosan követte az örökké épülő szocializmus 

által diktált lépésrendet: először pénzt és energiát nem kímélve megszerveztette az új 

művészet nagyszabású megszületését, majd, második lépésként, az elért eredményeket 

egészen kicsivé zsugorította össze a feltáruló új lehetőségek és feladatok tükrében. A 

korabeli recepció követte az ideológia által diktált koreográfiát. A képzőművészet reformja 

a totális átalakítás részeként, tervszerűen került megvalósításra. Az új művészet – annak 

ellenére, hogy újításai miatt valóban nevezhetjük új művészetnek – a megvalósulás 

pillanatában nem a beígért paradicsomi megváltássá, hanem a hibákkal terhes, de a jó útra 

rálépő művészetté vált. Mivel a rendszer egyik alappillére volt az ígéretek és új célok után 

igyekvő teljesítmény fokozása, az új művészet sem valósulhatott meg soha maradéktalanul. 

Mert „a legveszélyesebb jelenség a pártmunkában az önelégültség” – fogalmazta meg 

Sztálin egy 1950-es párthatározat a paradicsomi végállomás örök elérhetetlenségét.285 A 

„generalisszimusz” külön kötetben hívta fel a figyelmet a tökéletes mitikus pillanat 

elodázása nyomán kialakuló gyakorlatra, a folyamatos (ön)kritikára: a bírálat és önbírálat 

nem kampányjellegű feladat, hanem „állandóan működő fegyver a bolsevizmus 

fegyvertárában, amely eltéphetetlenül össze van kapcsolva magával a bolsevizmus 

természetével, forradalmi szellemével.”286 A szocialista realizmus így egy örökké tartó 

hosszú meneteléssé változott, s minden államilag rendezett képzőművészeti esemény csak 

egy-egy lépést jelentett ezen a végtelenbe vesző úton. 
 

Ellenségképek 

A Szovjetunió részint a klasszikus kommunizmus elméleti örökségének folytatójaként, 

részint a hidegháború logikáját követve nagy horderejű, intenzív, a mindennapos létezést is 

erősen befolyásoló ellenségképeket alakított ki a maga számára. A militáns nagyhatalom 

veszélyérzetét és pontosan definiált ellenségképeit exportálta a szovjet érdekszférába került 

szocialista országokba is, kötelezővé téve – a korábban már taglalt imádat mellett – a 

gyűlölet tárgyát is. A háborútudat a nagypolitikában a harmadik világháborútól való 

rettegés formájában öltött testet, aminek kirobbantása Amerikának és csatlósainak, a 

kapitalista Nyugatnak állt az érdekében. A hidegháborús fenyegetettség mellett a 

szocialista országokat belülről bomlasztotta a belső ellenség: a bal és jobboldali elhajlók 

valamint a rendszer egyértelmű ellenfelei, az osztályellenségek, az imperialista kémek, az 

ellenforradalmárok, a fasiszták, a klerikális reakció, a kulákok, de a léha dolgozók, a 

normasértők, az ideológiailag képzetlenek vagy a nem kellő mértékben optimisták is. A 

háborútudat (éberség) mindennapossá tételében fontos szerep jutott a sajtóban megjelenő 

munka-frazeológiájának is: a nagy múltú osztályharc mellett megjelent a paradox békeharc 

fogalom, amelyet a munka frontján elért eredmények segítettek elő, a termelésben csata 

folyt, a kiváló eredményeket a munka hősei vívták ki. A békekölcsön jegyzésétől a Sztálin-

műszak eredményéig minden csapást jelentett az Ellenségen és értékes fegyvertényt a 

békeharcban. 

 A hiszterikus méreteket öltő háborútudat alól a képzőművészek sem vonhatták ki 

magukat. Feladatukat a harcban Révai az első kiállítás megnyitóján már ellentmondást nem 

tűrően szögezte le: „Abból az ellentétből, hogy mi Budapesten képzőművészeti kiállítást 

nyitunk meg és Koreában egy szabad nép vére omlik, ne vonja le senki csupán azt a 

                                                 
284 Révai, 1950, 273.  

285 A Központi Vezetőség határozata a Párt legközelebbi feladatairól, a pártmunka hibáiról. In.: Izsák 

Lajos főszerk.: A Magyar Dolgozók Pártjának határozatai 1948–1956. Napvilág, Budapest, 1998, 100. 

286  J. V. Sztálin: A kritikától az önkritikáig. Szikra, Budapest, 1950, 31. 
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következtetést, hogy íme, az imperialista barbárok gyilkolnak, mi pedig békésen építjük az 

új kultúránkat. Inkább azt a következtetést kell levonnunk, hogy a festő ecsetjének, a 

szobrász vésőjének is fegyvernek kell lennie. A művészet is nevelje, acélozza népünket, 

hogy szükség esetén mi is helyt tudjunk állni az imperialista barbárokkal szemben.”287 Az 

általános ellenségképek megszülték saját kis ellenségeiket a művészeti szférán belül is. 

„Rákosi elvtárs a múlt év folyamán [t.i. 1949] többször is figyelmeztette művészeinket, 

hogy kulturális frontunkon veszélyes rések tátonganak, melyeken az ellenség szinte 

akadálytalanul sétálgathat ki és be.”288 A ki- és bejárkáló ellenséget a modern nyugati 

festészetet jelentette: az impresszionizmustól, az avantgárdon keresztül, a 

neoklasszicizmusig. A fő szitokszó a formalizmus289 volt, amely tágabb értelemben minden 

kispolgári, burzsoá, nyugati tendenciát összefoglalt: „kérlelhetetlenül harcolnunk kell 

mindenféle kozmopolitizmus ellen, azon formalista mérgező hatások ellen, amelyek a múlt 

rendszer kapitalista művelődéspolitikájának sok évtizedes mételyező hatása alatt még ma is 

érezhetők képzőművészetünkben.”290 De szűkebb értelemben a formalizmus a 

posztimpresszionista–avantgárd esztétika alaptételével azonosult, vagyis a valóságtükröző 

realizmus helyett az autonóm valóságot teremtő műalkotás képzetével. A formalizmus 

fogalmával szorosan összekapcsolódott a modern művészeteket jellemző l’art pour l’art 

mentalitás, amelyet a Magyar Dolgozók Pártja már 1948-ban elutasított.291 A formalizmus 

mellett a másik ősellenséget a naturalizmus jelentette. A naturalizmus a szocialista ideák 

nyomában lépkedő igaz realizmus kispolgári torzképe, a valóság aprólékos, fényképszerű 

másolása, amelyet 1950-ben még kevés hazai kritikus mert határozottan elválasztani a 

tematikus szocreáltól. 

 

Az Új Ember és a kvantitatív mérce 

A kommunizmus mitikus narratívájának az egyik legszuggesztívebb eleme az új ember 

mítosza volt. A szocialista ember, a derűs, optimista, olvasott, munkaszerető, életerős és 

szabad munkás a főszerepet játszotta a retorika szintjén megteremtett utópisztikus 

színdarabban, miközben a valóságos hatalom az élcsapat kezében összpontosult. Bár a 

jellemzően munkás-származású új ember olykor a felvilágosult paraszttal társult (vagy 

azonosult), az ideológiában jártasabb proletariátus vezető szerepe mindvégig vitathatatlan 

maradt. A művész számára az új ember egyszerre volt modell és kritikus. Révai József az I. 

Magyar Képzőművészeti Kiállítás megnyitóján leszögezte, hogy az új művészet erénye – 

többek között – az új ember ábrázolása: „Új – először – az, hogy képzőművészeink 

témában az új élet, az új valóság, az új ember felé fordulnak vagy kezdenek fordulni. 

Megjelentek a vásznon, a szobrokon a dolgozó ember, épülő szocializmusunk új típusai, a 

sztahánovista, a traktoros, a pártmunkás, a honvéd, a feltörekvő dolgozó nő, az új 

szocialista ifjúság. A dolgozó ember téma volt a régi képzőművészetünkben is, de inkább 

csak mint a más javára végzett nehéz testi munka járuléka, mint a munkában szenvedő 

ember. Most először jelenik meg alkotó emberként, aki önmagáért és a közösségért 

dolgozik.”292 Ezt az eszményített, mitikus szocialista embert állította a képzőművész a 

tárlatot látogató valóságos munkások elé mint követendő példakép. Így teljesedhetett be a 

szocialista realizmus nevelő funkciója, amelyet már a szovjet írók első kongresszusán a 

módszer részeként definiáltak: „A valóság művészi ábrázolásának igaz voltát és történelmi 

                                                 
287 Révai, 1950, 276. 

288 Pogány, 1950, 282. 

289 Lásd.: 121-es lábjegyzet. 

290 Témajegyzék, 1950, 62. A formalizmus elleni harc a szocreál teória kiforrása idején, 1933-ban 

indult. Ekkor jelent meg az Iszkusztvo főszerkesztőjének, Joszip Beszkinnek Formalizmus a festészetben 

című esszéje, véget vetve a korábbi évtizedet jellemző esztétikai vitáknak. A balos avantgárd jegyeket 

őrző művészeket ekkor érte utol a nagy sztálini tisztogatás, bár a formalizmus kiirthatatlan ellenségnek 

bizonyult. (Bown, 1998, 189.) 

291 Lásd a Pártpolitika című fejezetet! 

292 Révai, 1950, 273. 
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konkrétságát össze kell kapcsolni a dolgozók szocialista szellemű nevelésének 

feladatával.”293
 

 A kultúrpolitika a művész által megfestett vagy megmintázott szocialista embert a 

képzőművészet értő bírálójaként igyekezett beállítani, hiszen a művészet az ő számára 

szólt. Ez kezdetben még akadozva ment, a Közösségi művészet felé című kiállítás 

munkásbírálóit Oelmacher Anna felcsattanva utasította helyre.
294

 A népművelő 

előadásoknak, képes kiadványoknak, reprodukciós kiállításoknak és tárlatvezetéseknek 

köszönhetően a munkások hamarosan magabiztos képkritikákat voltak képesek 

megfogalmazni a tanult esztétikai klisék variálásával. Ezekről számoltak be, illetve 

ezekhez szolgáltattak mintát azok a kiállításkritikák, amelyek a tárlaton „elcsípett” 

közönség-véleményeket rögzítették és gyűjtötték csokorba.  

 A közönség bírálatának volt egy másik módja is, ami objektívebb, aritmetikus 

formában nyilvánult meg: a látogatók számában. A közönségsiker elérése ott lebegett 

minden kommunista kiállítási program szervezése előtt végső célként, hiszen az elégedett 

tömegek tízezrei visszaigazolták a többségi hatalom ideológiai alapjain álló sztálinista 

kultúrpolitikát. A korábbi kvalitás-központú, elitista, normatív esztétika értékmérőjét tehát 

felváltotta a szocialista realizmust tömegre szabott, mennyiségi mércéje. Ezt nevezhetjük 

kvantitatív mércének. Ez a mérőeszköz legkézzelfoghatóbban az első kiállítás sajtó-

előrejelzéseiben és -visszhangjaiban mutatkozott meg. A tárlatot megelőző optimista 

várakozásokba a közönségsikerért való aggódás egy csepp izgalmat vegyített.295 A 

szocialista kultúrharc során kiképzett munkás-befogadók kevés kivetnivalót találtak az új 

alkotásokban.296 A látogatók száma felülmúlt minden korábbi elképzelést,297 a lapok 

egymásra licitálva közölték a nagyobbnál nagyobb „nézettségi csúcsokat”: a megnyitó 

utáni első nap, augusztus 20-án – a Szabad Nép szerint – az öt tárlatvezető alig győzte a 15 

000 múzeumlátogató elkalauzolását az este hétig nyitva tartó Műcsarnokban.298 A Szabad 

Művészet több mint húszezerre becsülte az aznapi nézőszámot.299 Az őrült tempóban 

növekvő számokról folyamatosan értesítettek az újságok: négy nap alatt 22 000,300 

szeptember 3-ára 72 000,301 egy hónap alatt 120 000,302 a hetedik héten már 175 000.303 A II. 

                                                 
293 A Szovjet Írók Szövetségének Szervezeti Szabályzatából. In.: Köpeczi, 1970b, 171. 

294 Lásd a Közösségi művészet felé című fejezet! 

295 Bár a magas nézőszámot előre lehetett sejteni, ahogyan azt a korabeli vicc erőltetett humora 

sugallja: „Az augusztusi Képzőművészeti Kiállítás rendezősége már előre igyekszik informálódni a 

kiállításra készülő képek témája felől, hogy a kiállított anyag sokoldalúságát elősegítse. Az adatok 

feldolgozása közben hallottuk az alábbi párbeszédet: 

 – Eddig már 12 nagy tömegjelenet biztos. 

 – Tévedsz, mert 13. Te ugyanis nem számoltad azt a tömegjelenetet, amit a tárlatlátogatók rendeznek 

majd a kiállításon.” (A nagy kiállítás előtt. Szabad Száj 1950. augusztus 3.) 

296 A valós munkásfigurák saját maguk vallanak művészeti ismereteikről. Gondos István, textilmunkás 

és miniszteri csoportfőnök így nyilatkozott: „Nagy öröm számomra ez a kiállítás már azért is, mert az 

életünk többi területein tapasztalt fejlődéshez hasonló nagy haladást látok képzőművészeink itt kiállított 

munkáiban. Ezt azért merem elmondani, mert már egy éve figyelmesen érdeklődöm a képzőművészet 

iránt. Azelőtt nem törődtem vele, nem is tudtam, hogy milyen fontos dolog ez. De tavaly, a Szovjet 

Festészet kiállításán rájöttem, hogy milyen szép és tanulságos, nevelőhatású kultúrtényező a 

képzőművészet. Megnéztem a Szovjet Grafika kiállítását és a DISZ kiállításra is ellátogattam.” (Székely 

[Zoltán]: „Ez a művészet az életből nőtt ki…” Első vélemények a kiállításról. Szabad Művészet 1950/8, 

289.)   

297 Egyedül a Szovjet festőművészet kiállítása ért el korábban magasabb nézőszámot (300 000). 

(Zamoskin, 1950, 90.)  

298 Boldogan, vidáman ünnepelték a magyar dolgozók a megvalósult alkotmányt. Szabad Nép 1950. 

augusztus 22. 

299 Székely, 1950b, 288. 

300 A Szabad Nép tudósítása alapján négy nap alatt 22 000 ember volt kíváncsi a kiállításra 

(Huszonkétezer látogató a Képzőművészeti Kiállításon. Szabad Nép 1950. augusztus 25.) 

301 Hírek. Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sikere. i.m. 

302 Egy hónap alatt 120 ezer látogatója volt az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításnak. Szabad Nép 

1950. szeptember 21. 
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Magyar Képzőművészeti Kiállítás bevezetőjében egy év múlva olvasható a végső adat: 

negyedmillió látogató.304  Bár az egymásnak ellentmondó sajtóhírek kérdésessé teszik a 

„nézettségi mutatók” precizitását, az érdeklődés mértéke még így is joggal töltötte el 

büszkeséggel a szervezőket és a művészeket, valamint – nem utolsó sorban – a 

kultúragitátorokat.  
 

A kritika kettős látása 

A politikai megszólalások szövegtengerét a sztálinizmus logikai sémái és dogmái szigorú 

korlátok között tartották. A szocialista realista kritika, bár az egyes művek elemzésekor 

gyakran elveszett az elmélet szövevényes, ellentmondásos sűrűjében, mindig kész volt 

értékítéletét alárendelni a művészetpolitika által diktált alapvető elvárásoknak, ha a tárlat 

egészéről volt szó. A hatalom, a kultúrforradalom sikere érdekében, megkövetelte a 

képzőművészeti kiállításoktól, hogy előre haladjanak a szocialista realizmus útján. Ezt a 

pártos alaptételt semmi sem kezdhette ki. A konkrét alkotások értelmező- és értékelő-

jellegű rövid elemzései mögött ott tornyosul a monstre képzőművészeti seregszemléről 

alkotott általános vélemény. A totalitárius állam szemszögéből nem volt lényeges az egyes, 

autonóm műalkotások határa, csak a mű-egész óriási egysége. Az egyedi értékek 

felcsillantása helyett fontosabb volt a sokszínűség és a gazdagság reprezentálása. A 

kiállítások a tartalmi igényeket kielégítették, de azt is csak globális egységben: a tárlatok a 

totalitárius diktatúra absztrakt látószögéből egy hatalmas, színes képzőművészeti 

produktummá álltak össze, amelyek terv szerint készültek el és terv szerint fejtették ki 

hatásukat.
305

  

 A totalitárius ideológiai által vezérelt kultúrpolitika nemegyszer egységes 

ikonográfiai programot dolgozott ki a műalkotások sokaságának koordinálására, hogy a 

tárlat „hűen” tudja leképezni a valóság egy-egy szeletét. Az I. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás esetében a programot a sztálinista Alkotmány szövege jelentette. A hatalom általa 

teremtett, retorikából és mitikus ideológiából szőtt új valóság hű tükörképe volt a tárlat. 

„Dolgozó népünk óriási erőfeszítés árán, heroikus munkával teremtett új életet 

gazdaságunk nagyszerű újjászervezésével és hősi munkát végezve építi hazánkban a 

szocializmust. A művész jó példát lát, ha a dolgozó népnek ezt a hatalmas erőfeszítését 

átveszi és meggyőződéssel vállalja ennek tükrözését a képzőművészetben” – írta az első 

Témajegyzék.306 A derűs, optimista, munkára kész szocialista jelent (illetve utópisztikus 

jövőt) ábrázolták az első kiállításra beküldött alkotások – ezért jelenti a tárlat a szocialista 

realizmus kezdetét. Néhány későbbi éves seregszemle is rendelkezett (kevésbé konkrét) 

művészeti programmal, miközben szép számmal kerültek megrendezésre olyan tematikus 

kiállítások, amelyek kidolgozott, totális „összjelentést” hordoztak. 

 Ugyanakkor a rendszer szolgálatában álló kultúrkáderek hivatalosan elismert 

szakértőként „szubjektív” véleményüket írták meg a tárlatról a sajtóban. Ők képviselték a 

diktatúra „emberléptékű” látószögét. A hatalom „absztrakt” szempontja307 a „magasban” 

lebegett felettük. A két szemszög váltogatása jellemző a körülbelül 1953-ig egyeduralkodó, 

korai szocreál kritikaírásra. Ezt a jelenséget nevezhetjük a kritika kettős látásának: a 

„távirati stílusban” megírt rövid műbírálat-füzérhez mindig kapcsolódott valamiféle 

egységes – és koránt sem szubjektív – értékítélet és interpretáció a nagyobb egységről. 

                                                                                                                                                    
303 Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sikere. i.m. A hetedik hét az utolsó vagy az utolsó előtti 

hetet jelentheti, attól függően, hogy az augusztus megnyitó hétvégét külön hétnek tekinti-e a szerző.  

304 II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Műcsarnok, Budapest, 1951, 1. [továbbiakban: II. MKK] 

305 Vö.: Groys az egész sztálinizmust Gesamtkunstwerknek nevezte. (Groys, 1988.) 

306 Témajegyzék, 1950, 61–62. 

307 Ez a „individuum” absztrakt, mert nem rendelkezik valódi entitással, személytelen mint a 

„munkáshatalom”. Nem azonos a személyi kultusz középpontjában álló főtitkárral, hiszen Rákosi nem is 

érdeklődött különösebben a kiállítás iránt, nem ő szerkesztette össze a tételjegyzéket és nem ő 

konstrulálta a tárlat összjelentését. Valójában a rendszer mitikus narratívája által teremtett heroikus 

szuperbefogadó, aki összességében – általánosan – tekint a kiállításra.  
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(Például hogy az éves termésben a szobrászat stagnál, míg a grafika előrelépett.) Az egyes 

szocreál művek korabeli fogadtatását, értelmezését és értékelését jobbára a személyesebb, 

„emberléptékű” kritikai passzusok segítségével elemezzük a továbbiakban. Ezeket se 

tekinthetjük valódi szubjektív benyomásoknak; a művészeti írók saját véleményeiket 

nehezen választották el a hatalom és az ideológia által sugalltaktól, de sokat merítettek a 

félhivatalos szakmabeli beszélgetéseken elhangzó – és a korábbi esztétikai ízlések 

továbbélését biztosító – értékítéletekből is. 

 Mielőtt a Szabad Művészet kiállításrecenziói megszülettek volna, az írók 

hivatalosan is leszámoltak a múlttal. 1950 nyarán a sárospataki Alkotók Házában az 

összegyűlt maréknyi műkritikus, köztük Szegi Pál és Pogány Ö. Gábor, számba vette 

korábbi hibáit, a kozmopolita befolyásoltságot, a polgári intellektualizmust és a marxizmus 

felszínes ismeretét.308 Semmi nem állt az új, szocreál műkritikai gyakorlat 

megteremtésének az útjába, amelyben már megjelent az összes általunk elemzett retorikai 

és logikai elem: a tekintélyek idézetei, a személyi kultusz, a tervszerűség, a szocializmus 

építése, a szocreál útja, a szovjet modell, a háborútudat, az új ember, a kvantitatív mérce és 

a kritika kettős látása. 
 

 

V. A nyitány gyümölcsei 
Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 
 

A diktátorportrék és a bálványimádás 

Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás ünnepelt Sztálin-arcképét Pór Bertalan készítette. 

Minden pátoszt nélkülöző egyszerű portré: a meglett bajszos férfi csöndes magányába 

burkolózva, fejét kissé megdöntve szemléli a kezében tartott papírost; a jobbról érkező 

fény megvilágítja profilját, homlokának vonalát, halántékát, orrának megtörő ívét, a kétfelé 

fésült tömött bajuszt és a katonai zubbony gallérját. A finom ecsetvonásokkal jellemzett arc 

elmélyült figyelemről árulkodik, az ajkakon leheletnyi mosoly játszik. Pór Bertalan 

Kossuth-díjas arcképe elfogult monográfusa szerint „világviszonylatban is legszebb, 

legemberibb, legszeretetreméltóbb” képmása Sztálinnak.309 A festmény egy oldalsó terembe 

került az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás rendezése során, a tárlat alaphangulatát – 

ahogy a megnyitókról készült fotókon látjuk – Baksa Soós György carrarai márványból 

faragott Sztálin-büsztje adta meg.310 Pór és Baksa Soós Sztálin-portréi mellett ki volt még 

állítva Pátzay Pál Kossuth-díjas Sztálin-büsztje, Ék Sándor bronz Sztálinja, Farkas Aladár 

márvány Sztálin-portréja, Marosán László Sztálin-gipszszobra, Váradi Sándor Sztálin-

gipszszobra, Hegyi György Sztálin-mozaikja, Beck András Sztálin-plakettje, valamint a 

Gölöncsér–Sinkó–Eichner–Novák-brigád domborműves Sztálin-portréja is. A 

„generalisszimusz” kilenc arcmása után Lenin következett öt portréval
311

, majd Rákosi 

Mátyás négy ábrázolással.
312

  

 Pór Sztálin-festményét Dobi István, a Minisztertanács Elnöke vásárolta meg a 

kiállításon;313 így később az ország első emberének, az 1952-ben miniszterelnöki 

(Minisztertanács elnöke) címet is megszerző Rákosi Mátyásnak a hivatali irodáját 

                                                 
308 (sz) [= Szegi Pál]: Ankét a kritika feladatairól és a magyar képzőművészeti kritika munkájáról és 

hiányosságairól.  Szabad Művészet 1951/2, 68–75. 

309 Oelmacher Anna: Pór Bertalan. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1965, 42–43. 

310 A megnyitó beszédről készült felvételen Révai mögött magasodik Baksa-Soós György fehér Sztálin-

mellszobra. (Szabad Nép 1950. augusztus 20.) 

311 A katalógus alapján Lenin-portrét készített: Pátzay Pál (bronz), Csáki-Maronyák József (Levél 

Sztálinnak című olajfestmény), Gábor Móric (olajfestmény), Hegyi György (mozaik) és Schillinger 

Károly (mozaik). 

312 A katalógus alapján Rákosi-portrét készített: Ék Sándor (olajfestmény), Pór Bertalan (Rákosi Mátyás 

a parasztküldöttekkel beszélget című festménye) Kandó László (olajfestmény) és Mikus Sándor (bronz).  

313 Hírek. Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sikerei. Szabad Művészet 1950/9, 366. 
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díszítette.314 Szegi Pál – ez a kritika kettős látásának
315

 a hatása – csak óvatosan merte 

kritizálni: „[...] a Sztálin elvtársról festett portré művészi tökéletessége s emberi 

őszintesége szempontjából egyelőre figyelmen kívül hagyható mellékkörülmény a kar 

elrajzolásának hibája, hiszen minden valószínűség szerint ez is csak az időhiány rovására 

írható s maga a művész látja legvilágosabban azt a pár részlethibát, melyet további 

munkával ki kell tisztáznia.”
316

 Pór arcképe vezette fel a Szabad Művészet kiállítást 

elemző cikkeinek hosszú sorát és rendre szerepelt a tárlatról hírt adó napilapok és 

folyóiratok illusztrációi között is. Az idős kommunista festő 1951. március 15-én a 

Kossuth-díjat is megkapta a portréért.317 A továbbiakban 80 000 reprodukció készült a 

festményről, amely így a legismertebb hazai Sztálin-portrévá válhatott.318 Mindezek 

ellenére a kritika – a szovjet példa nyomán – nem reflektált a valóságos képimádattá 

(ikonolátria) terebélyesedő Sztálin-kultuszra. Az arcképfestészet szovjet történetírója, V. 

M. Zimenko tagadta a tematikus portrék ortodox ikonoktól örökölt liturgikus kisugárzását, 

„a portréművészet mélyebbé és változatosabbá vált és megszabadult a tőle idegen, de 

eredetileg vele szorosan összefüggő vallási és mágikus képzetektől” – írta.319 A magyarra is 

lefordított szovjet teoretikus könyvében beismerte, hogy „Sztálin alakja a harmincas-

negyvenes évek szovjet portréművészetének középpontjába került”, de ezt ő nem a 

személyi kultusz fokozódásával magyarázta, hanem a szeretettel, „amellyel Sztálin 

elvtársnak, a Szovjetállam bölcs, előrelátó vezetőjének személyét az egész nép 

körbeveszi.”320 

 A szovjet portréfestészet – a szocialista realizmus aktuális elmélete szerint – a 

realista hűséggel összekapcsolt érzékletes jellemábrázolásra törekedett. Zimenko ennek 

alátámasztására a szocreál akadémizmus egyik legnagyobb mesterének, Geraszimovnak a 

szavait idézte a Lenin a szónoki emelvényen című képével kapcsolatban: „Amikor 

hozzáláttam ehhez a munkához, világosan felismertem, hogy nem csupán Lenin külső 

vonásait kell híven megőriznem az eljövendő nemzedékek számára, hanem egyben fel kell 

tárnom a néző előtt azokat az érzelmeket is, amelyekkel mi, kortársai, a dolgozók nagy 

felszabadítójának és az új világtörténelmi korszak megteremtőjének munkáit és korát 

fogadtuk. […] Lenin – Október szervezője, lánglelkű tribun, a legnagyobb vezér a 

forradalmak történetében.”321 Pór a kiemelt szovjet festőhöz hasonlóan próbálta 

megragadni Sztálin lényének lényegét, a képi forrásokra és a kommunista propaganda által 

teremtett fiktív imázsra támaszkodva. Vizuális előképért a két éves moszkvai tartózkodása 

során felhalmozott filmhíradó-élményekhez folyamodott: „A mozgását figyeltem, mely 

mindig fiatalos és friss, a tekintetét, mely mindig bölcs és elgondolkodó volt, és a 

mosolyát, ezt a mosolyát, amit ezer és ezer apró villanat-emlékezetből szűrtem ki, míg 

ilyen lett!”322 Sztálin jellemének ábrázolásában Pór a pártos propaganda által sulykolt 

frázisokra hagyatkozott: „Amikor Sztálint festem, arra gondolok: az emberiségnek azt a 

nagy lángelméjét kell ábrázolnom, aki a ma Leninje, aki Lenin nyomdokain vezette a 

Pártot, építette fel a szocialista Szovjetuniót, irányította a Nagy Honvédő Háborút és 

szétzúzta a hitleri fasizmust. Sztálin elvtárs nemcsak a Szovjetunió nagy vezetője, hanem a 

világ összes népeinek bölcs tanítója, a béketábor fáradhatatlan vezére.”323 A végletekig 

                                                 
314 Füsi József: Sztálin mosolya. Beszélgetés Pór Bertalan Kossuth-díjas Sztálin-festményéről. Csillag 

1953/4, 511. 

315 Lásd A kritika kettős látása című fejezetet! 

316 Szegi, 1950b, 325. 

317 Pogány Ö. Gábor: Sztálin alakja a magyar képzőművészetben. Szabad Művészet 1953/2, 53. 

318 Füsi, 1953, 511. 

319 Zimenko, 1953, 11.   

320 Uo.: 82. 

321 Uo.: 66.  

322 Pór – saját bevallása szerint – sosem látta élőben Sztálint, de a portrét mégsem fénykép vagy 

festményreprodukció alapján festette, hanem a filmhíradós emlékeire támaszkodva. (Füsi, 1953, 512.)  

323 Pór Bertalan a Sztálin-portréról. Népszava 1950. augusztus 29. 
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idealizált Sztálin összes tulajdonságát egy portréba sűríteni szinte lehetetlen volt, Pór 

Bertalan alázattal hajtotta meg fejét a feladat nagysága előtt: „Hogyha Sztálin számtalan 

nagyszerű jellemvonásaiból sikerült valamit visszaadnom művemben, büszke lennék. […] 

Úgy érzem, hogy mind formailag mind tartalmilag még korántsem merítettem ki 

Sztálinnak egy portréban kifejezhető nagyságát.”324  

 A kép karakterábrázoló kísérlete egyértelmű sikert aratott. Radó János Szabad 

Művészetbe írt méltató sorai alapján betöltötte a hivatását, hiszen visszaadta a propaganda 

által sugallt jellemvonások sűrítményét: „Olvastam egyszer a híres szovjet 

repülőgéptervezőnek, Jákovlevnek, egy leírását Sztálin elvtársról. Jákovlev, munkája 

során, többször személyesen is találkozott Sztálin elvtárssal. Többek között azt írja róla, 

hogy Sztálin elvtárs mindenben, ami személyét illeti, rendkívül szerény, viszont másokkal 

szemben mindig nagyon figyelmes. Beszélgetés közben gyakran használ irodalmi példákat. 

Beszédeibe gyakran sző adomákat. Szereti az új embereket. Szereti tanulmányozni őket. 

Üléseken számos feljegyzést küldenek neki a résztvevők. Mindegyiket gondosan elolvassa. 

Egyet sem hagy figyelmen kívül. – Mikor Pór Bertalan Sztálin képét néztem, Jákovlev 

leírása jutott az eszembe. Pór Bertalannak sikerült mindazt, amit Jákovlev Sztálin 

elvtársról írt, szemléltető formába önteni. A kép szemlélésekor Jákovlev szavai hússá, vérré 

váltak előttem. Úgy éreztem, hogy most már én is személyesen jól ismerem Sztálin 

elvtársat.”325 Mikor a magyar kritikus egy szovjet propaganda-kiadvány
326

 tartalmával 

azonosítja és értelmezi Pór festményét, a szocreál arckép-interpretáció hivatalból javasolt 

útján járt. Ugyanezt a logikát követte Zimenko, mikor Geraszimov Lenin-festménye 

kapcsán Majakovszkij híres versét idézte fel: 

 

„A Szverdlov-téren felállított magas szónoki emelvényen, a szürke, felhős égbolt 

hátteréből emelkedik ki Lenin alakja, amint izzó lelkesedéssel, szenvedélyesen beszél a 

teret zsúfolásig betöltő tömeghez. Egész testével előrehajol, szemben az erős széllel, 

amely egy nagy vörös zászló selymét lengeti. S nem véletlen a kompozíciós és ritmikus 

összhang, amely Lenin alakját egybeforrasztja a zászlóval: Lenin itt a forradalom 

zászlaja, mintegy megtestesítője a bolsevik pártnak, amely felébresztette a 

néptömegekben szunnyadó erőket, s egyesítette és helyes mederbe terelte azokat. 

Önkéntelenül is eszünkbe jutnak Majakovszkij híres versének szavai, amelyek kitűnően 

illenek Geraszimov portréjának Leninjére:  

 

A pártot és Lenint  

        mint ikerpárt 

együtt látjuk 

         történelem-anya keblein. 

Azt mondjuk – Lenin, 

    Azt értjük –  

             a párt, 

azt mondjuk –  

  a párt, 

            azt értjük 

      – Lenin.”
327

  

 

 

                                                 
324 Uo. 

325 Radó János: Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás és a dolgozó tömegek. Szabad Művészet 

1950/11, 429-430. 

326 A. Jakovlev: Barátunk és lelkesítőnk. Találkozás Sztálin elvtárssal. Magyar–Szovjet Társaság, 

Budapest, 1949.   

327 Zimenko, 1953, 66. 
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Bár a szocreál teoretikusok nem vettek róla tudomást, a cárizmus ázsiai-jellegű 

despotizmusa rendületlenül továbbélt a személyi kultuszban, akárcsak az ortodox ikonok 

liturgiája a falakat elborító diktátor-portrékban. Nem véletlenül illenek ide Arthur 

Koestlernek, a magyar származású, kiábrándult volt kommunista regényírónak a 

mindenhol jelenlévő kommunista „ikonokról” szóló sorai: „Izzadt homlokát meg feje 

tetején a kopasz foltot [Rubasov] megtörölte a lepedővel, aztán az irónia máris újraéledő 

szikráival a szemében felpillantott a Párt Első Számú Vezetője portréjának színes 

olajnyomatára, mely ott függött az ágya fölött, a szobája falán – akárcsak a szomszédos 

szobák falán és a Rubasov szobája alatti és felett szobák falán is; a ház összes falán és az 

egész város minden falán, minden egyes falon az egész hatalmas országban, melyért 

Rubasov annak idején harcolt és szenvedett és mely most visszafogadta óriási ölének 

oltalmába.”328 A színes Sztálin- és Lenin-reprodukciók és a sokasodó bronzbüsztök ellepték 

az egész szovjet érdekszférát, átörökítve a pravoszláv egyház képkultuszát, s felébresztve a 

civilizált polgár mélyén ott lakozó, bálványimádó „primitív” embert.
329

 A moszkvai Vörös 

téren ott magasodott – Sztálin parancsára, de az ateista marxizmus paródiájaként – Lenin 

mauzóleuma. A bebalzsamozott holttest biztosította a hatalom nyugodt átadását, hiszen a 

tartósított uralkodói test, mint a középkori monarchiákban, az új király beiktatásáig őrizte a 

rendet. Dignitas non moritur – a méltóság sosem halhat meg, csak az egyszeri személy.330 

Lenin bálványa is tovább szolgált. A dialektikus materializmus hívei engedtek a 

világfelforgató erőhöz társuló archaikus mítoszoknak, azoknak a homályos képzeteknek, 

amelyek a tudat mélyéről sereglettek elő a forradalomért vívott embertelen harc során, s 

megteremtették saját bálványaikat. 

 Nem mindenki járt olyan sikerrel, mint Pór Bertalan. Csáki-Maronyák József Levél 

Sztálinhoz című festményénél az elmélyülten dolgozó pártvezető ikonográfiáját hívta 

segítségül, amelyet például Resetnyikov egyik képénél Zimenko méltatott.331 A 

„generalisszimusz” Resetnyikovnál egy zseniális hadműveletet tervez a térképeken, míg 

Csáki-Maronyák Leninje éppen egy levelet ír „közeli munkatársának”, Sztálinnak. A 

precíz, realista ecsettel megfestett portré mégis rossz kritikát kapott. A sokszor csípős 

nyelvű Biai-Föglein István meg is jegyezte egy ankéton, hogy Csáki-Maronyák ugyan „[...] 

Lenint akarja ábrázolni, de nem tükrözi eléggé azt a forradalmiságot, azt a hallatlanul nagy 

lobogásban és emberfeletti munkában, aktivitásban töltött életnek mondjuk a légkörét, amit 

Lenin ábrázolásánál kellene. Itt egy, a helyzettel megelégedett és kedélyes lelkiséget 

sugárzó embert látunk.” Legendi József még hozzátette, hogy szerinte Lenin 

vezérigazgatónak néz ki, a sok apróság „polgárivá teszi a képet”, Toroczkai Oszvald pedig 

a túlzott passzivitást kifogásolta.332 Ék Sándor egész találóan megfestett Rákosija sem lett a 

kritika kedvence. A közvetlen és barátságos módon mosolygó párttitkár diszkrét virágos 

drapéria mögött álló, fotografikus hűséggel megfestett arcképéből nem lett ünnepelt portré, 

bár az MDP megvásárolta,333 a művész pedig megkapta érte (és másik két kiállított képért) 

                                                 
328 Koestler, 1988, 9–10.  

329 Vö.: Szücs György: A „képfelség” elve. In.: György–Turai, 1992, 44–57. 

330 Vö.: Sinkó, 1992, 74. 

331 Resetnyikov festményét így írta le Zimenko: „Hajnalodik. A kivilágosodott ablakon keresztül kilátás 

nyílik a Kreml falának egyik sarkára. A hajnal rózsás fénye már elérte a levegőben mozdulatlanul feszülő 

záróléggömböket. De a Legfelsőbb Főparancsnok még javában dolgozik. Az asztali lámpa egyenletes 

fénye megvilágítja az íróasztalon kiterített térképeket, s a térképen húzódó egyezményes jelek vonalaiban 

felismerjük a gigantikus sztálingrádi 'harapófogót'. Sztálin elvtárs az asztalnál áll, felemelt kezében 

ceruzát tartva; feszülten gondolkodik, fáradságot nem ismerve, s észre sem veszi, hogy beköszöntött a 

reggel. Néma csend: most születnek meg Sztálin elvtárs elméjében az ellenség megsemmisítésének tervei, 

most rajzolódik ki benne a győzelem útja. Újra meg újra átgondolja az eljövendő csaták minden egyes 

részeltét, amelyek milliók sorsát döntik majd el.” (Zimenko, 1953, 93–96.) 

332 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet, 1950. 

szeptember 29.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár  

333 Hírek. Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sikere. i.m. 
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1951-ben a Kossuth-díjat.334
 

 

Dolgozók arcképe 

A „hétköznapi” dolgozókat megörökítő portrék esetében is feszültség volt a szocreál teória 

és a sztálinista valóság között. A realista stílusban megfestett munkás-arcképek egyszerre 

idealizált és egyénített formában jelenítették meg az „új valóság” típusembereit, 

piedesztálra, de nem szakrális magasságokba emelve a munka hőseit. Ahogy az első számú 

irodalmi tekintély, Gorkij tanította: „Az irodalmi alkotás művészete, a jellemek és 'típusok' 

megalkotásának művészete fantáziát követel, megsejtéseket, 'ötletességet'. Ha az író egy 

általa ismert szatócsot, hivatalnokot vagy munkást ábrázol, úgy ezzel egyetlen ember 

többé-kevésbé sikerült fotográfiáját adja, ez azonban csupán fotográfia lesz, amelynek 

nincs társadalmi nevelő jelentősége […]. Ha azonban az íróban megvan az a képesség, 

hogy húsz, ötven vagy száz szatócsból, hivatalnokból, munkásból absztrahálja a 

mindegyikükre legjellemzőbb osztályvonásokat, szokásaikat, ízlésüket, gesztusaikat, 

hiedelmeiket, beszédmódjukat stb. – absztrahálja és egyetlen szatócs, hivatalnok, munkás 

alakjába [sic!] egyesítse azokat – ezzel a módszerrel az író már 'típust alkot' – és ez már 

művészet.”335 A típussá emelt, de valósághűen ábrázolt munkásfigurák a szocreál által 

megkívánt újfajta embert jelenítették meg, aki a valóságban csak elvétve bukkant fel, 

mégis az újságok, könyvek és műalkotások állandó főszereplője lett. A kortársak számára 

az idealizált jelen „fából vaskarikának” tűnt, a realista köntösbe öltöztetett jövő optimista 

megelőlegezésének. A szocreál iskolát végigjáró Csernus Tibor nyilatkozta egy későbbi 

interjúban erről az ambivalenciáról: „Ez az egész szocreál nekünk egy olyan fából 

vaskarikának tetszett, hogy tudniillik fessünk természet után, úgy, ahogy látjuk, de a kép 

témája olyan legyen, mint amilyen majd lesz húsz év múlva a Szovjetunió. Vagy hogyha 

lefestek egy munkást, azt ne foltos nadrágban ábrázoljam, ahogy most látom, hanem 

ehelyett fessek egy olyan elegáns embert, amilyenné az adott munkás lesz akkor, amikor a 

szocializmus beváltja majd ígéreteit.”336 A fiatal Csernusnak – szemben a kiállítás ünnepelt 

portretistáival – nem is sikerült a kettősség feldolgozása, az ekkoriban festett 

munkásfigurája szakadt ruhákban, fásult pillantással mered maga elé. 

 A kiállítás legtöbbre becsült portréfestői általában a munka folyamata közben, de 

egy többé-kevésbé statikus pillanatban ábrázolták a tipizált dolgozókat. „[A] portré 

szokványosan ünnepélyes beállítása helyett többen egy-egy eleven munkamozdulatban 

ábrázolták a modellt s ezzel zsánerszerű mozgalmasságot vittek a portré-ábrázolásba is”337 

– adott hangot örömének a Szabad Művészet kritikusa. Így járt el az ötvenes évek negatív 

jelképévé vált főművét, a Füttyös kalauzt megfestő Felekiné Gáspár Annie is. A realistán 

felvázolt, derűs örömöt sugárzó életkép az új, emancipált nőt ábrázolta, aki előtt 

megnyíltak az egyenruhás pályák is. A „füttyös kalauz” fél lábával a fotószerűen szűk 

kivágásban megjelenített, erősen rövidülő villamoskocsi lépcsőjén áll, vaskos redőkbe 

rendezett szoknyában és kabátban. Vállán feszül a nehéz kalauztáska, balja szinte hozzánő 

a fogantyúhoz, jobbja kis sípot emel a szájához, egész teste csupa komoly figyelem, ahogy 

összevont szemöldöke alól követi a peront elhagyó utolsó felszállók mozdulatát, s 

felelősségének teljes tudatában sípszóval készül útjára indítani a szerelvényt. A több 

évtizednyi irodai munka után ismét festeni kezdő Felekiné a 49-es villamos 

végállomásánál fogta el modelljét.338 A vastag bokájú, életerős, férfias fellépésű figura az új 

női típus megtestesítője. Ezt ünnepelte a publicista a korabeli Nők Lapja hasábjain: „A női 

ideál szerencsére megváltozott. Nem kötelező már nádszálkarcsú, légies tüneményként 

                                                 
334 Kossuth-díjas képzőművészek. Szabad Művészet 1951/4, 147. 

335 Zimenko, 1953, 138. 

336 Kiss, 1996, 31.  

337 Szegi, 1950b, 327. 

338 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet. 1950. 

szeptember 11.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 
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járkálni a világban. Az esett vállú, kígyózó modernség már senkinek sem tetszik. Örülünk a 

gyermekkocsi fölé hajoló telt fiatalasszonynak, jól felépített 'stramm' nőket szeretünk látni 

a darun, s az sem baj, ha a SZIT-es kislány majd kicsattan a duzzadó élettől.”339 A 

propaganda által erőltetett új nőideál a kiállított művek között csak Somogyi Árpád 

öntudatosan előre lépő, traktoros lányról faragott szobrában volt jelen hasonló erővel. 

 Bár Felekiné megkapta a Munkácsy-díj második fokozatát (hivatalosan a 

Készülődés május 1-ejére címet viselő, másik kiállított festményéért) és az új közönség 

köreiben is sikert aratott, a szakma nem fogadta be. „Felekiné Gáspár Anna 'Füttyös 

kalauznő' c. képe szakkörökben igen vegyes érzelmeket váltott ki. De a közönség körében 

egyike volt a legsikeresebbeknek, s ezt a sikert indokoltnak kell tartanunk. A képet azért 

szerette meg a közönség, mert ráismert arra a típusra, amelyet szeret és becsül: a dolgozó 

nőre, akinek arca szép, megnyerő és mégsem édeskés.”340 – írta a kritikus. A Műcsarnokban 

rendezett festőankéton Czene Béla hangot adott aggályainak, hogy Felekiné a „legkisebb 

ellenállás” felé indult el, míg Imre István – a hivatalos ideológiát képviselve – a kép 

optimizmusát emelte ki, cáfolva a képet ért vissza-visszatérő vádat, miszerint „a Horthy-

világ giccseire emlékeztet”.341 A Füttyös kalauz nem állta ki az idők próbáját. Az 1955-ös 

retrospektív szocreál tárlatra ugyan beválogatták, de a kritika akkor már kendőzetlenül 

bírálta: „Szerepel azonban a mostani kiállításon olyan alkotás is, – szerencsére kevés – 

amelynél ma már erősen szembetűnnek a fogyatékosságok, s az annak idején rájuk szórt 

dicséretet csak a helytelenül értelmezett 'művészetpolitikai' szempontok magyarázzák. 

Ilyen példának említhetem Felekiné Gáspár Anni 'Füttyös' című festményét, amelynek 

lapos érzelgősségén túl nem igen akad mondanivalója. A mai ember ábrázolásában ez nem 

elégíthet ki bennünket, bármennyire közérthető is a mű előadásmódja és helyes 

témaválasztása.”342 A népszerűsége miatt egyből két példányban343 megfestett kép sorsa a 

gyors felejtés lett. Kovács Péterék 1981-ben az ötvenes éveket bemutató székesfehérvári 

kiállítás rendezése során a budapesti Vidámpark dodzsemjavító műhelyében találtak rá.344 

Mára mindkét példány eltűnt a szakemberek szeme elől, a 2008-as debreceni kiállításon is 

csak egy dilettáns másolata szerepelhetett.345 

 Felekinéhez hasonlóan a névtelenségből érkezett az I. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás másik ünnepelt portretistája, Félegyházi László. A debreceni rajztanár 

hiperrealizmust megelőlegező arcképet festett egy közelebbről meg nem határozott 

bútorgyári sztahanovistáról.346 A keskeny arcú, kis bajszú, munkaruhába és micisapkába 

öltöztetett dolgozó zavartan pillant fel a nézőre, és kapja egyből el a szemét, miközben 

bútorlapot helyez a fűrészgépre. Bár a festményt áthatja a fényképszerű esetlegesség, a 

hivatalos művészetpolitika a Munkácsy-díj harmadik fokozatával tüntette ki érte az alkotót. 

Az egész hazai szocialista realizmusban példa nélkül álló fotografikus precizitást 

Félegyházi se ismételte meg többé, zárványként árválkodik életművében. A festmény 

mégis a korszak második számú szimbólumává vált, közvetlenül a Füttyös kalauz mögött: 

a 20. századi magyar művészet történetét feldolgozó legújabb kézikönyvben a Bútorgyári 

sztahanovista az egyetlen szocreál kép347, de a Nemzeti Galéria 2002-ben újrarendezett 

                                                 
339 Idézi: Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi 

öltözködéstörténete. Corvina–1956-os Intézet, Budapest, 2005, 44. (Eredeti megjelenés: Nők Lapja 

1950/17, 11.) 

340 A művészet és az új közönség. Szabad Művészet 1950/12, 467. 

341 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet. 1950. 

szeptember 11.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

342 Miklós Pál: Tíz év alkotásai között. Szabad Művészet 1955/5, 195. 

343 Zwickl András: „Copyright”. Eredeti és másolat problémája az ötvenes évek festészetében. In.: 

György–Turai 1992, 62–63. 

344 Kovács, 2002, 162. 

345 Rieder, 2008, 30. 

346 A fotórealista jegyek ellenére a sajtó tudni véli, hogy a sztahanovista nap mint nap modellt állt a 

művész műtermében. (Szegi, 1950a, 209.) 

347 Andrási–Pataki–Szücs–Zwickl, 1999, 136. 
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állandó kiállításán is ő képviseli – alig több mint féltucat mű társaságában – a szűkösen 

bemutatott ötvenes éveket.348 A Félegyházi-festményhez hasonló, életképszerű, 

egyszemélyes munkásportrék jelentették az első szocreál kiállítás egyik legnépszerűbb és 

legjellemzőbb műfaját: „A régi típusú polgári portrét a hivalkodó elegancia hamis 

előkelősége, vagy a semleges ünnepélyesség olcsó máza jellemezte. A dolgozó ember 

reális arcképét nem lehet e régi sablonok 'szellemében' megfesteni. Azért nem, mert 

egészen másfajta tartalmak teszik emelkedetté, széppé, vagy ünnepi jellegűvé a dolgozó 

ember alakját, mint a régi világ 'előkelőit'.”349 Szegi Pál még egy absztraháló alosztályt is 

megkülönböztetett a műfajon belül: „Az új ember, a jövőt építő, felszabadult dolgozó 

típusa – hős-típus. S a típust a jelkép tisztaságával is meg lehet fogalmazni. Az 

eszményítés nem idegen a realista életábrázolástól. Az ilyen jelképi jelentőségre emelő 

tipizálásnak példája az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításon Ék Sándor 'Dunánál' c. 

'ideálportréja', mely a győztes Vörös Katona nagyszerű emberi alakját állítja elénk, s Imre 

István 'Folyamőr' c. festménye.”350 A nagybányás esztétikai neveltetésű Imre István a 

viharos háttér előtt álló, összeszorított szájjal előre meredő, hősies energiától feszülő 

matrózáért megkapta a Munkácsy-díj harmadik fokozatát. Külön kitüntetésben nem 

részesült művészek is bemutatkoztak ebben az újonnan megszületett műfajban: 

Szentgyörgyi Kornél saját arcképét festette meg egy csepeli szénlapátoló személyében, a 

fiatal Gera Éva pedig egy kifejezéstelen tekintetű mozgalmi lányt ábrázolt a DISZ 

kongresszus előtt. 

  

Tematikus arckép 

A mindent átitató zsánerpiktúra hatására kialakult egy sajátos öszvérműfaj az életkép és a 

portré között félúton. Erről Zimenko, a szovjet arcképfestészet krónikása is beszámolt: 

„Igen figyelemreméltó, hogy a szovjet művészetben megszűnik a portré merev elhatárolása 

az életképtől. Az arcképábrázolás, amely egész története folyamán statikus ábrázolás volt, 

a szovjet művészetben dinamikus ábrázolássá válik, amely az embert cselekvés közben 

ábrázolja. […] A szovjet portréművészet vezető ágává egyre inkább a portré monumentális 

formája, a tematikus portré válik, amely az ember egyéniségének legplasztikusabb és 

legsokoldalúbb ábrázolását teszi lehetővé.”351 Az orosz szerző némiképp zavaros sorai a 

munkakultusz hétköznapias optikáján át láttatott vezető tisztségviselő vagy kitüntetett 

dolgozó sajátos szocreál jelenségére mutatnak rá. Ebbe a kevert műfajba sorolhatjuk – 

mindenek előtt – a kiállítás két ünnepelt festményét, Pór Bertalan Rákosiját és Bán Béla 

sztahanovista-ábrázolását. A Sztálin-portrén már túllépett idős Pór egy hatalmas vászonnal 

is készült a szocreál nyitányra, amelynek hosszú címe az újságok szalagcímeihez hasonló: 

Rákosi Mátyás a parasztküldöttekkel beszélget a Parlamentben. A hatalmas méretű 

sokszereplős vászon az 1950. január 25-én megtartott Termelőszövetkezetek Első 

Kongresszusa utáni személyes beszélgetést örökíti meg,352 amelyet már a Témajegyzék is 

első helyen javasolt feldolgozásra, „Rákosi elvtárs a Ház folyosóján beszélget 

parasztképviselőkkel” változatban.353 A hatalmas mű tökéletesen megfelel a tematikus 

arckép műfajának: „A nép legelső embere könnyed mozdulattal előredől, teljes ellentétben 

azzal a hamisan ünnepélyes feszességgel, ahogy évszázadok óta az ilyen legnagyobb 

személyiségeket ábrázolni szokták. Ezt az államvezetőt barátunknak, a magunk emberének 

                                                 
348 Az újrarendezett állandó kiállításról zajló vita kapcsán írta Passuth Krisztina a Műértőben: „A 

folyosón továbbhaladva boldogan ismerhetjük fel Félegyházi László Bútorgyári sztahanovista című, a 

maga nemében a szocreál remekművének számító képét egy keskeny paravánon.” (Passuth Krisztina: A 

kiállítás címe: Klimatizált terem. Műértő 2002. december 4.)  

349 Szegi, 1950b, 327. 

350 Uo. 

351 Zimenko, 1953, 133. 

352 Lásd.: Pártunk jó utat mutatott, amikor a dolgozó parasztságnak a szövetkezeti termelést ajánlotta. 

Szabad Nép 1950. január 26. 

353 Témajegyzék, 1950, 60. 
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érezzük.”354  

 A festmény középpontjában egy fehér abrosszal letakart, dúsan megrakott 

körasztalka áll, körülötte helyezkedik el a tucatnyi figura. A többség a térdére könyöklő 

Rákosira szegezi a tekintetét, aki a jobboldali széken éppen gesztikulálva magyarázó 

bajszos parasztfigurát figyeli. Az ihletett kritikus szavai szerint: „Rákosi elvtárs nemcsak 

Pártunk főtitkára, hanem az egész dolgozó magyar nép szeretett vezére és atyja. A 

parasztküldöttek egész magatartásán látszik, hogy úgy érzik magukat Rákosi elvtárs és 

felesége mellett, mintha családjuk körében lennének. Tudják, hogy minden problémájukkal 

bátran fordulhatnak Rákosi elvtárshoz, egy sem marad válasz nélkül. […] Az egész képre 

jellemző az az elvtársi légkör, az a baráti, meghitt hangulat, a boldog jövőnek biztos 

reménye, amely ezen a valóságban is megtörtént találkozón uralkodott.”355 A festményt a 

zsűri „befejezetlenül is elragadta Pór mestertől”, mert szükség volt rá a szocreál első nagy 

seregszemléjén.356 Nem az ábrázolt esemény történelmi súlya volt ilyen jelentős, inkább a 

főtitkárral kombinált életkép műfajteremtő típusa, amely olyan szovjet előképekre 

vezethető vissza, mint Jefanov Felejthetetlen találkozása. Pór nem is törekedett tökéletes 

dokumentatív hűségre: a találkozóról készült hivatalos fotográfiához képest több további 

szereplővel gazdagította az eseményt.357 A kitalált figurákat, például a bal szélen álló, fehér 

harcsabajuszú öregembert vagy a jobb oldalon ülő, beesett arcú, fekete bajszos férfit Pór 

különböző modellek után komponálta a vászonra.358 De saját emlékeire és más 

fotográfiákra is támaszkodhatott, különben nem ismerte volna fel az egykori 

parasztküldött, Potancsek András a jobb felső sarokban álló testes nőalakban saját 

feleségét.359  

 Hasonlóan reális élethelyzetből indult ki Bán Béla a Kónyi elvtárs, a Ganz 

Villamossági sztahanovistája családja körében címet viselő zsánerképén.360 A kommunista 

meggyőződése miatt szürrealista múltját szögre akasztó Bán könnyed plein air színekben 

játszó realista jelenettel mutatkozott be a nagy kiállításon. A fordulat az ankétokon mindig 

fölényesen élcelődő Biai-Fögleinbe is belefojtotta a szót, aki már korábban olvasta, hogy 

Bán a „realizmus útjára lépett”, s „[m]egvallja, amikor olvasta, gúnyosan mosolygott. 

Ezzel a gúnyos mosollyal jött ki a kiállításra, de amikor meglátta a képet egyszeriben 

elkomolyodott. Bán Béla előtt valóban meg kell hajlítani az elismerés zászlaját. Az egyik 

legpozitívebb eredménye a kiállításnak.”361 A hivatalos kritika is a tenyerén hordozta az új 

realistát, ösztönzőül megkapta a Munkácsy-díjat, bár mindenki tisztában volt a kép 

hibáival.362 Az elismerés ugyanannyira szólt a volt avantgárd művész pálfordulásának, mint 

                                                 
354 A művészet és az új közönség. i.m., 466. 

355 Radó, 1950, 430–431. 

356 A művészet és az új közönség. i.m., 466. 

357 A fénykép és a festmény viszonyát Szücs György elemezte egy nagyobb tanulmány keretében. 

(Szücs, 1990, 80.) 

358 Pór beszámolt az alkotás sietős folyamatáról egy ankéton: „A képen lévők nem bizonyos személyek, 

hanem különböző modellekből összekomponált figurák. (Szirom, Erdősi, Scholcz [Scholtz], unokahúga, 

stb.)” (Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet. 1950. 

szeptember 11.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) 

359 Potancsek András: A mi munkánk öltött testet képben és szoborban. Szabad Nép 1950. szeptember 

15. 

360 A korabeli reprodukciókon még olvasható a festményen szereplő újság fejlécében a Turbó felirat, a 

ma ismert – Nemzeti Galériában őrzött – festményen már nem; a részletek pontos egyezése miatt 

feltehetőleg későbbi módosító átfestésről van szó. (Zwickl András – szíves szóbeli közlése – szerint a 

rendszerváltás után még megtalálható volt a képnek egy változata vagy másolata, a Turbó felirattal, a 

SZOT Székház raktáraiban.) 

361 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet. 1950. 

szeptember 11.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

362 Bán egy egy évvel későbbi ankéton mondta a következőket: „Mindnyájan ismeritek 'Kónyi elvtárs a 

Ganz-gyár sztahánovistája' c. képemet, amely első realista munkám volt, évtizedes formalista és absztrakt 

működés után. A képnek volt elismerésben része, de bőven kapott kritikát is, hozzáteszem, 

megérdemelten.” (Ankétok a II. Magyar  Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet 1952/2, 83.)  
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az általa megfestett új szocialista embertípusnak. Az egyszeri gépgyári sztahanovista élete 

ugyanis párttankönyvbe illően alakult:  

 

„Kónyi Árpád elvtárs élete a felszabadulásig a proletárfiatalok örömtelen, küzdelmes, 

szenvedésekkel, megaláztatásokkal teljes élete volt. Cipészsegéd apjának, nincstelen 

parasztlány anyjának korai halála után már 6-ik életévében árvaságra jutott. Megismerte 

a Horthy-rendszer árvaházainak keserű kenyerét, majd 1938-tól kezdve a Ganz 

Villamossági gyárban az inaskodás gyötrelmeit. Motorszerelő lett, élt, kínlódott, 

nyomorgott, mint a többi 'proli'. Aztán jött a felszabadulás. Kónyi elvtárs az első 

években 45-ben és 46-ban nem látott tisztán. Politikai fejlődése csak akkor indult meg 

igazán, mikor a két munkáspárt egyesülése folytán tagja lett a MDP-nek. A Párt 

szemináriumai Kónyit emberré formálták, megismerte a marxista-leninista társadalom 

tudomány alapelméleteit, a munkásosztályra váró dicsőséges történelmi hivatást s ezek 

az ismeretek Kónyi elvtársnak döntően megváltoztatták a munkához való viszonyát. 

(…) Kiváló munkájával elnyeri a kitüntető 'sztahánovista' címet s abban a 

megtiszteltetésben részesül, hogy 1950. február 26-án részt vesz az Országos 

Sztahánovista Kongresszuson. (…) Így alakult, fejlődött Kónyi elvtárs a Párt 

tanításának lelkes és hálás követése közben igazi kommunistává…”363  

 

A kommunista rendszer egyik véletlenszerűen kiválasztott „arisztokratájának” képmása 

esztétikai hátszelet biztosított a propaganda által éppen akkor népszerűsített sztahanovitsa 

mozgalom számára. Kónyi elvtárs a jövő szocreál művészetét vetítette előre, ami nem csak 

„áttetszően” ideologikus, de a valódi munkáshéroszok teljesítménye előtt is tiszteleg: 

 

„Régi kedves ismerősre bukkantunk a Műcsarnokban a Képzőművészeti Kiállításon. 

Nem a termeket nagy érdeklődéssel járó látogatók közt pillantottuk meg, hanem az 

egyik festményen. A kép címe: 'Kónyi elvtárs, a Ganz Villamossági Gyár 

sztahánovistája.' (…) A kép is úgy ábrázolja Kónyi elvtársat, amint meghitt otthonában 

az üzemi lapot, a 'Turbó'-t tartja a kezében és magyaráz. Mindenki őt hallgatja nagy 

figyelemmel: kedves arcú, fiatal felesége, egy idősebb szaktársa, két ifjú tanítványa, 

Német Béla és Szebeni Géza – akikre büszke, mert mindkettő csoportvezető lett az 

üzemben, sőt azóta, amióta ő foglalkozik velük, egyik tagja, másik tagjelöltje lett a 

Pártnak – és a húsz egynéhány hónapos kicsi fiai is nagy szeretettel néz fel rá.  

 A széles ablakukon át a gyárra látni, az ő gyárukra – abból is a szép, új 

'Vasbetonra', ahol Kónyi elvtárs dolgozik a kisgépgyártásban. (…) Sztálin elvtárs 

műveinek egyik kötete fekszik az asztalon, amit körülülnek, mintegy jelképezve, hogy az 

elmélet vitte és viszi mindig előbbre a fiatal sztahánovistát is: előre egyik újítástól a 

másikig, a nagyszerű eredményekig, a megbecsülésig, a sztahánovista tanácskozásig és 

élete legnagyobb élményéig, a Rákosi elvtárssal való találkozásig. (…)  

 Most pedig újabb megtiszteltetés érte: képet festettek róla. 

 – Képet azelőtt csak az előkelőkről, a mentés, díszmagyaros, vagy frakkos 

»urakról« és az estélyiruhában tündöklő »hölgyekről« festettek – mondja Kónyi Árpád. 

 Mekkorát kellett a világnak változnia, hogy az egyszerű gyárimunkás festménytéma 

lehessen!”364   

 

Jó és rossz zsánerképek 

Bár a portrék a szocreál képzeletbeli műfaji hierarchiáján – az ábrázolt személyekből 

átsugárzó erőterének megfelelően – általában az életképek felett álltak, a frissen 

megszülető szocialista realizmus derékhadát a zsánerfestmények jelentették. „Egy 

                                                 
363 A mi jelöltjeink. Turbo 1950. október 14. 

364 K. E.: A kép címe: Kónyi elvtárs, a Ganz Villamossági Gyár sztahánovistája. Magyar Nemzet, 1950. 

augusztus 2. 
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nagyszerű, s az elmúlt évtizedek alatt megvetett, háttérbe szorított műfaj újjászületésének 

lehetünk szemtanúi a fejlődés egészséges útjára tért magyar művészetben is. […] A 

zsánerkép-festészet új virágbaszökkenése elsősorban a „téma”, a „szüzsé”, a kép tartalma, 

mondanivalója fontosságának egészséges felismerésére vezethető vissza. […] Az új 

képnek van újra meséje, s van újra hőse. A művészet újra felismerte ábrázoló hivatását.”365 

Így is csak az irodalom felől érkező műkritikus, Szegi Pál lelkesedhetett az új jelenségért; 

Frank János ugyanezt a folyamatot kései visszaemlékezésében fordított előjellel idézte fel: 

„Azelőtt átokszó volt, ha azt mondták valamelyik festményre, hogy novellisztikus. 1950-

től kezdve ez lett a művészet csúcsa.”366 Az életképek között találunk sokat dicsért, 

ideologikus megoldásokat és a pártos műítészek szemében megbukottakat is. Komoly 

hivatalos elismerésben részesült a konzervatív kecskeméti Révész-tanítvány367, Benedek 

Jenő, aki három szokatlanul nagyméretű, szalagcím-ízű, naturalista zsánerrel debütált a 

szocreál színtéren. A beszédes Mit láttam a Szovjetunióban? című munkájáért meg is kapta 

a Munkácsy-díj második fokozatát, de a homo novust a szakma krémje nehezen fogadta 

be. Az Elnöki Tanács ülésén valóságos vita alakult ki személye körül: Bernáth óvta tőle az 

új nemzedéket, Berény „egy szavát, egy vonalát nem hiszi el”, Kmetty pedig hiányolta 

képeiből az „érettséget”, „kerekdedséget”, míg Ék szerint a művész őszinte, csak még 

„dadog”.368 

 A Mit láttam a Szovjetunióban? egy külföldi utazásról hazatért parasztfiú történetét 

mutatja be könnyen érthető formában. A képen egy nyurga fiú mesél lelkesen a falusi 

otthonban összegyűlt ismerőseinek. A kirgiz sapka és a mellette heverő cirill betűs 

könyvek, valamint a cím egyértelművé teszik a jelenetet – a fiatal fiú oroszországi 

élményeit osztja meg a hallgatósággal. Radó János így foglalta össze a képről a „hivatalos” 

véleményt: „A kiállítás egyik nagysikerű képe a 'Mit láttam a Szovjetunióban'. 

Számtalanszor hallhattuk, amint egyszerű dolgozó parasztok álltak meg a kép előtt és 

mondották: '…éppen így volt nálunk is.' Kell-e ennél meggyőzőbb kritika? Benedek Jenő 

napjaink egyik legfontosabb problémáját és eseményét festette meg. A Szovjetunióból 

hazajött parasztküldöttség tagjainak beszámolója nagy eseménye a magyar falunak. 

Benedek képén világosan érzékelhető haladó gondolkozású dolgozó parasztságunknak az 

az őszinte szeretete és érdeklődése, mellyel az élen járó szovjet mezőgazdaság felé 

tekint.”369 Benedek életképe olyannyira inspirálta az elbeszélőkedvű képelemzőket, hogy 

Román György – publicista minőségében – a Szabad Nép hasábjain egy „képmagyarázó” 

novellát is közzé tett róla.370 A Péter mesél című elbeszélésben kibomlik a Szovjetuniót 

megjárt parasztfiú egész élete és egy köré szőtt konfliktus: a korábban kizsákmányolt 

zsellér a felszabadítás után továbbtanulhatott, majd mérnökként végiglátogatta a nagy 

Szovjetuniót. Hazatérve sokat mesél az otthoniaknak az ott látott csodákról, a 

menyasszonya apjának pedig – az oroszok segítségével – bebizonyítja, hogy a kombájn 

nemcsak létezik, de számtalan ember munkáját képes elvégezni rövid idő alatt. A 

hitetlenkedő parasztok rögtön beléptek a kolhozba... Az interpretáció gátlástalan 

torzításáról lebbenti fel a fátylat az a történelmi tény, hogy miközben a novella szerint 

Péter fiatal ösztöndíjasként indult külföldre, a festés időpontjából kiindulva csak 

parasztküldöttként utazhatott ki. A parasztküldöttek először 1949. május 28–július 3. 

között, másodjára 1950. július 16–17. jártak a Szovjetunióban,371 míg az ösztöndíjas 

                                                 
365 Szegi, 1950b, 322–323. 

366 Frank, 1996, 73. 

367 Benedek Jenő a konzervatív, naturalista Révész Imre tanítványa volt a Kecskeméti Művésztelepen a 

két világháború között. (Sümegi György: A Kecskeméti Művésztelep (1909–1944). Corvina, Budapest, 

2011, 137.) 

368 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. február 17.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

369 Radó, 1950, 430. 

370 Román György: Péter mesél. (Benedek Jenő képéhez az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításon). 

Szabad Nép 1950. szeptember 3. 

371 Balogh Sándor szerk.: Nehéz esztendők krónikája 1949–1953. Dokumentumok. Gondolat, 
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fiatalok 1950 szeptemberében, a novella megjelenése idején.372 A képértelmezés a 

nagypolitikától vezérelve egy éppen aktuális újsághír illusztrációjává deformálta át az – 

ideológiával eredeti formájában is átitatott – festményt. Ez sokat elárul az autonóm 

művészet ötvenes évekbeli esélyeiről és a képzőművészet rangjáról.  

 Nem volt mindenki olyan sikeres az új stílussal és az ideologikus témaválasztással, 

mint Benedek Jenő. Makkay József a „régi, 'sötét' témájú zsánerképek fojtott levegője” 

miatt kapott feddést, Mihalovics Mihályt pedig a felszínes és hatásvadász 

„népieskedésért”.373 A római iskolás Medveczky Jenő sztahanovista portréján – a kritika 

szerint – az emberi közvetlenséget „elnyomja a hideg és kemény klasszicizáló modor”.374 A 

pártszemináriumokat rendesen látogató Duray Tibor Élmunkás páholy című festménye 

váltotta ki a legnagyobb ellenszenvet, a szakkritika nyersnek, keménynek és 

kellemetlennek nevezte,375 az ankétok résztvevői pedig – köztük Szobotka Imre – a kiállítás 

„legszörnyebb” képének.376 Bencze László a Sztálin elvtárs születésnapjára készülődő 

kolhozparasztokat örökítette meg, a rá jellemző, nehézkes formákat megmozgató, 

expresszív stílusban. A festő – saját vallomása szerint – a dunántúli Dudar mellett lett 

figyelmes egy uradalmi házra, amit képzelőereje segítségével egy nyüzsgő 

termelőszövetkezeti központjává varázsolt: nagykabátba burkolt, vaskos parasztfigurák 

csoportosulnak a téli tájban megbúvó széles udvarház körül, valaki beszélget, más létrát 

cipel vagy girlandot akaszt a veranda oszlopára felszerelt portré fölé. Sokaknak szúrta a 

szemét a festmény stílusa, de egy ankéton Bencze megválaszolta a nekiszegezett 

kérdéseket: Brueghelhez a magyar festészettörténettől idegen téma miatt nyúlt, a 

parasztfigurákat pedig az általa ismert „régi” Magyarországból merítette.377 A mű – talán 

ennek a bruegheles hatásnak köszönhetően – később az ötvenes évek kevés értékálló 

munkáinak egyikeként szerepelt a művészettörténet-írásban.378 Az 1953-ban saját kezűleg 

lemásolt festmény címe az idők folyamán leegyszerűsödött. Az I. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás katalógusában is szereplő eredeti változatról (TSzCs Sztálin születésnapjára 

készülődik) az észrevétlen desztalinizáció hatására lekopott a tulajdonnév, s a hetvenes 

évekbeli Kritikák és képek kötetben már csak A tsz ünnepre készül formában szerepelt.379 

Pedig a díszítésnek szánt, parasztok által megemelt, festett fagerendán még mindig jól 

olvasható a felirat: „Éljen a 70. éves Sztálin”. 

 Azok az idősebb és ismertebb művészek, akik csak kisebb engedményeket tettek a 

szovjet szocreálnak, szintén magukra vonták a kritika pergőtüzét: „Legtanulságosabb példa 

az élő egésszé össze nem kapcsolt 'csoport' ábrázolására Bernáth Aurél 'Család' c. képe. Az 

egyes figurák között valami végtelen távolság áthidalhatatlan szakadékát érezzük. A 

művész, mintha épp a reménytelen magányosság érzését akarta volna fojtott lírai 

hangulattal kifejezni. A kép hátterében a falra akasztva konyhaeszközök sora látható. Az 

előtérben ülő emberalakokat nézve is azt kell éreznünk, hogy szinte holt tárgyakként rakta 

sorba őket a művész. Berény Róbert 'Majális 1950' című, a mozgalmas elevenség 

igényével készült nagy kompozíciója viszont az emberi alakokat szinte díszítőelemekké 

stilizálta, hogy a 'kompozíció ritmusa' minél 'szebb' dekoratív harmóniában csendüljön ki. 

                                                                                                                                                    
Budapest, 1986, 27. 

372 Sziki Vilma: Az új magyar ösztöndíjasok első csoportja – 220 fiatal – elindult a Szovjetúnióba. 

Szabad Nép 1950. szeptember 12. 

373 Szegi, 1950b, 324. 

374 Uo.: 328. 

375 Uo.: 330. 

376 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet, 1950. 

szeptember 29.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár  

377 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről szóló értekezlet, 1950. 

szeptember 11.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

378 Vö.: Csapó, 1984, 25–26. 

379 Kritikák és képek, 1976, 44-es kép. (Lásd még: Székely András: Egy tanulmány margójára. 

Művészet 1981/9, 4–6.) 
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Az itt-ott reális igényű részletek e formalista kompozíciós igényekkel összekeverve 

felemássá tették a kép összhatását.”380  

 Bernáth és Berény ugyan megkapták lojalitásukért a Munkácsy-díj második 

fokozatát, sőt, előbb vagy utóbb a Kossuth-díjat is, de a kritika mégsem bánt velük 

kesztyűs kézzel. Révainak és Redőnek szüksége volt rájuk, akárcsak a szintén megbírált 

Szőnyire és Domanovszkyra, hogy elfogadhatóvá tegyék a szakma és az értelmiség 

szemében az új szocialista realista művészetet. A keményvonalas pártkatonák viszont 

minden alkalmat megragadtak, hogy bírálják őket. Az első igazi pengeváltásra az 1950. 

november 9-én lezajlott nagy szövetségi ankéton került sor, ahol a kritikákra adott 

válaszában Bernáth megvallotta, hogy még soha életében nem festett mosolygó embert, 

pesszimizmusa pedig alkati- és sorskérdés, amelyen csak hazugság árán tudna változtatni. 

Öreg kollégája, Pór Bertalan mégis ráerőltette volna a naiv derűlátást: „Ne mondja, hogy 

[…] nem örül a szocializmus építésének, […] nem találta még meg az utat talán és nem 

látja még a szocializmus építésének azt az örömét jelentő szépségét, ami őt optimistává és 

nevető emberek ábrázolására képessé tenné. A nevető emberek, a jókedvű emberek 

ábrázolása nem a mi melankóliánktól függ.”381 Az ankéton egy pillanatra egymásnak 

feszült a kényszerházasságba kényszerített két esztétikai és világnézeti fél, Bernáthék és a 

kommunista művészek heterogén tábora. A vitára Redő salamoni döntése tett átmenetileg 

pontot, aki – a munkásoktól ellesett frázisokkal takarózva – különbséget tett a megkívánt 

optimizmus és a hamis „bérmosoly” között.382 

     

Más műfajok 

Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításon a történeti festészet még nem vált el élesen a 

munkás tárgyú zsánerektől. A szovjet példaképek hatására ez a nagy múltú műfaj ugyan 

újjászületett 1950-ben, de az akadémikus hagyománytól némiképp eltérő, szocreál 

formában. Fenyő A. Endre és Kádár György saját mozgalmi múltjukból merítették a témát, 

mikor a törvénytelen tüntetésre való készülődést vagy az illegális plakátragasztók 

ténykedését idézték fel. Kurucz D. István pedig a vásárhelyi paraszthősre, a bírái előtt 

dacosan megálló Szántó Kovács Jánosra emlékezett. Mindhárom műnél érződik az 

expresszív ecsetkezelésen és a darabos előadásmódban az avantgárd nehezen kiradírozható 

öröksége. Bár Kurucz D. Istvánt is Munkácsy-díjjal jutalmazta a művészetpolitika, a tárlat 

egyetlen valódi szocialista realista történeti képét a Szovjetuniót megjárt Ék Sándor 

festette. A szintén Munkácsy-díjra érdemes alkotás a háborús riportrajzok pontosságával 

jelenítette meg a közelmúltat, Budapest felszabadítását, amelyben a Vörös Hadsereg 

oldalán érkező Ék Sándor is részt vett. A hatalmas légvédelmi ágyú alatt szovjet 

fegyveresek kissé karikaturisztikus arcú náci katonákat kísérnek. A háttér gomolygó 

füstjéből a Móricz Zsigmond téri Szent Imre-szobor és a környező romos házfalak tűnnek 

elő, de az ideológiailag vezérelt kritika szerint mégis „határtalan nyugalom, biztonság és a 

ragyogó jövő reménye árad ebből a képből”.383  

 A következő esztendőben már jóval több történeti festmény született, míg az első 

kiállításon jelentős mennyiségben jelenlévő tájképek és csendéletek száma csökkent. A 

pártállami teória nem tagadta az utóbbi két műfaj szocialista megfelelőjének létezését, de a 

legtöbb tájképet impresszionizmusa miatt marasztalták el, a csendéletek többségét pedig 

                                                 
380 Szegi, 1950b, 327. Az idézett Bernáth-festmény 1947-ben született; az oldott ecsetkezelésű, 

elnagyolt présházi jelenetet Bernáth 1950-ben átfestette, a figurák realistábbak és energikusabbak lettek, 

az asztalról lekerült pár konyhai eszköz, a falon viszont több megjelent. (lásd.: Rum Attila szerk.: Küldj 

egy kis optimizmust! Bernáth Aurél levelei Fruchter Lajoshoz (1930–1952). Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtára, Budapest, 2007, 228.) 

381 Jegyzőkönyv, Az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás ügyében rendezett ankét, 1950. szeptember 

11.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár. Az ankétról rövidített formában beszámolt a Szabad Művészet is: 

A művészet és az új közönség. i.m. 

382 Uo. 

383 Radó, 1950, 430. 
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formalista megoldásaik miatt: „Egri Józsefnek [sic] a kiállításon szereplő tájképe 

értelmetlen a szemlélő számára. Egy pár színes vonal, semmi több. Vajon valóban így néz 

ki az épülő szocializmus országában a magyar táj? Ennyire semmitmondó, ennyire 

problémátlan lenne a magyar falu élete? Nem hiszem. […] Egy másik ilyen kép, amelynél 

[…] megnyilvánul a formalizmus, Kmetty János csendélete. Mit ábrázol ez a kép? Egy 

asztal, egy szék, az asztalon terítő, megszokott csendéleti tárgyakkal. Mintha a művész 

érezte volna, hogy valahol hiba van, egy újságot rakott az asztalra, amelyen nagy betűvel 

egy békével kapcsolatos jelmondatot olvashatunk. Sajnos azonban a kép szemlélésekor 

egyáltalán nem támadnak bennünk harcos gondolatok a béke megvédésére, hanem 

ellenkezőleg, a kép hangulata olyan, hogy inkább reménytelenséget, letörtséget fejez ki.”384 

Hogy Egry és Kmetty mégis szerepelhetett a kiállításon, azt a zsűriben jelenlévő volt 

greshames művészeknek köszönhették. „Egry Józsefnek a kiállításra küldött képét pl. csak 

a zsűri több tagjának erélyes fellépésére lehetett elfogadtatni, de így is eldugták egy hátsó 

terembe a rendezés során, majd [a] kiállítás közben, állítólag 'a nagyközönség 

felháborodása miatt' onnan is eltávolították.” – írta meg Láncz Sándor, a szocialista 

realizmus történetírója az Egry-kép kálváriáját, a hatvanas évekből visszatekintve.385 

 

 

VI. Sematizmus és hagyomány 
A Magyar katona a szabadságért 

 

A paradigmaváltás után 

Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítással lezajlott a művészettörténeti paradigmaváltás, a 

képzőművészet „kulturális forradalma”. Megtévesztő, ahogy a szocialista realizmus 

teoretikusai zsonglőrködtek a teljes fordulat és a jó úton megtett első lépés metaforájával; 

pedig a magyar képzőművészeti színtér 1950-ben gyökeresen átalakult, s egy olyan 

képződmény ismertetőjegyeit öltötte magára, ami egyértelműen a szovjet szisztémához 

hasonlított! A klasszikus avantgárd örökségének kizárásával megszületett a széles szakmai 

összefogás a kommunista kultúrpolitikusok, a két világháború közti időszak elismert, 

figurális, polgári művészei és a könnyen alkalmazkodó kismesterek között. A közös nevező 

a sztálinista szocreál művészet lett, amit minden szereplő – lehetőségeihez mérten – 

megpróbált a maga képére formálni. A paradigmaváltást nyugtázta Rákosi elvtárs 1951 

februárjának végén, mikor az MDP II. kongresszusán megelégedettségének adott hangot.386 

Ugyanezen a helyen Révai József fejtette ki bővebben a pártvéleményt: „Néhány évvel 

ezelőtt, még 1948 körül, művészeti életünk tele volt mindenféle burzsoá szeméttel. 

Burjánzott a formalizmus, a nyugati dekadens művészet utánzása. […] Elmondhatjuk, 

hogy ezen a területen is döntő változás történt. […] Pártunk érdeme, hogy ezt a 

frontáttörést az irodalom, a képzőművészet, a zene, a színművészet és drámairodalom terén 

ideológiailag előkészítette és irányította. […] Egyszóval: művészetünk minden területén 

láthatjuk a szocialista realizmus friss, egészséges, fiatal hajtásainak növekedését. […] A 

tavalyi Magyar Képzőművészeti Kiállítás megmutatta, hogy az ideológiai harc, amelyet 

pártunk a szovjet képzőművészet példájára támaszkodva a formalizmus ellen folytatott, 

nem volt hiábavaló. Képzőművészetünk fellendülőben van és elértük, hogy régi 

művészeink jelentős része, akiknek nagy mesterségbeli tudását megbecsüljük, hátat 

fordítva a formalizmus meddő kísérletezéseinek, igyekszik a realizmus alkotó módszerét 

alkalmazni, ahonnan csak egy lépés választ el a szocialista realizmustól.”387 Az első nagy 

kiállítás végeredménye megfelelt a szovjet művészetpolitika elvárásainak is. 1951. április 

                                                 
384 Uo. 

385 Láncz, 1965, 141. 

386 Rákosi Mátyás: Beszámoló és zárszó a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusán. In.: Rákosi, 

1951a, 465. 

387 Révai, 1951a, 18–20. 
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20-án nyílt meg Moszkvában a hazai művészettörténet 150 esztendejét bemutató 

nagyszabású protokolltárlat. A kiállításon szerepelt az akadémikus iskola színe-java 

(Markó Károlytól Munkácsy Mihályig), valamint nagybányás festők és a szocreál 

irányvonalát követő korabeli művészek is.388 Az orosz kultúrbürokraták előtt a tárlat 

bebizonyította, hogy „a magyar művészek szilárd elhatározással léptek rá a népi realista 

művészet útjára”.389 Ez a helyi szakzsargonban a nemzeti hagyományok és a szovjet 

szocreál ígéretes összeegyeztetését jelentette.  

 A nagy paradigmaváltás után az 1951-es esztendő csöndesen vonult el. A Szövetség 

passzívvá vált, látszattevékenységekkel elégítve ki a hatalmat. 1949-ben még csak 100 

szövetségi tag látogatta a politikai szemináriumokat, 1951 őszére már szinte a Szövetség 

összes művésze megkapta az ideológiai képzést.
390

 Hogy friss élménnyel gazdagodjanak az 

alkotók, vidéki május 1-ejéket, Alkotmány-, arató- és szüreti ünnepséget látogattak ötven 

fős csoportokban.
391 

A kiváltságosok még szovjet tanulmányi úton is részt vehettek, 

megszemlélve Moszkva és Leningrád művészeti intézményeit.
392

 Az év során a károsnak 

ítélt szocdem eszméktől „megtisztított” MÜDOSZ képzőművészeti tagozata is elkezdte 

működését, szakszervezeti jellegű tevékenységével kívülről támogatva a Szövetség 

ideológiai munkáját;
393

 a Szövetség pedig megkezdte az országos hálózat kiépítését a 

novemberben megalakított Tömegkulturális Bizottság felügyeletével.
394 

A Képzőművészeti 

Főiskolán először rendezték meg az ötödéves növendékek szovjet mintára bevezetett 

nyilvános diplomaértékelését,
395

 a grafikusok békekiállítása viszont elmaradt. A nagy 

garral beharangozott Magyar katona a szabadságért című tematikus tárlat fél évet késett, s 

szinte beleolvadt az év végén megrendezett II. Magyar Képzőművészeti Kiállításba. A 

valódi szellemi pezsgés a társművészetek tájékra csoportosult, Révai József ugyanis 

szigorának minden élét az irodalom, az építészet, a színház és a film irányba fordította. 

Elsőként a szépirodalom került terítékre.  

 

Harc a sematizmus ellen 

A népművelési miniszter az MDP II. kongresszusán, 1951. február 26-án elmondott 

kulcsfontosságú beszédében először figyelmeztetett a túlzott kommunista ügybuzgóság 

esztétikai veszélyeire: „Új irodalmunk igyekszik az új valóságot, az új embereket 

ábrázolni, de nem elég mélyen, nem elég sokoldalúan. A szocialista építés új valósága 

sokkal bonyolultabb, gazdagabb, mint az a kép, amelyet erről irodalmunk ad. A hősök, a 

cselekvő emberek sokszor vérszegények, papírmaséfigurák, nem jellemek, hanem 

árnyékok.”
396

  Ezt a gondolatot a miniszter alaposan ki is fejtette Írószövetség 1951 

áprilisában megtartott I. Kongresszusán, meghirdetve a „sematizmus elleni harcot”:  

 

„Ha a sematizmus ellen küzdünk, ne felejtsük el, hogy ezt a harcot megelőzte a másik 

harc: harc az irodalom pártosságáért, harcosságáért – azt merem mondani – népnevelő 

jellegéért, eszmeiségéért. Ez az az alap, a kiindulópont, amelyen meg kell vívnunk a 

harcot a sematizmus ellen is. […] Harcolni a sematizmus ellen, az igazán nevelő, 

                                                 
388 A moszkvai Magyar Képzőművészeti Kiállításon bemutatott festmények, grafikák és szobrok. 

Szabad Művészet 1951/5, 194–198. 

389 „Művészet, melyet az élet lelkesít”. Szovjet beszámolók a magyar művészek alkotásainak moszkvai 

kiállításáról. Szabad Művészet 1951/6, 241. 

390 Szabó Iván közölte ezeket a számokat a Közgyűlésen (Közgyűlés, 1952); az aktívavezetőség titkára, 

Farkas Aladár szerint az ideológiai képzés nem volt ilyen széleskörű. (A MDP Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetsége alapszerve alakuló taggyűlése. i.m. 184. sk.) 

391 Szabó Iván közölte ezeket az adatokat a Közgyűlésen (Közgyűlés, 1952) 

392 II. MKK, 2. 

393 A művészeti dolgozók szakszervezeti taggyűlése. Szabad Művészet 1951/2, 49–51. 

394 Lásd.: Lossonczy Tamás beszámolója a Közgyűlésen (Közgyűlés, 1952) 

395 Az 1951. év képzőművészeti munkájáról. [II. rész] Szabad Művészet 1952/2, 92. 

396 Révai, 1951a, 22. 
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embert átalakító irodalomért, azt jelenti: eleven egyéni típusokat formálni, akik éppen 

azáltal típusok, mert egyben egyének is. Az író kötelessége általánosítani az élet, a 

világ, a valóság jelenségeit; feladata elválasztani a lényegest a lényegtelentől; egyszóval 

kötelessége típusokat alkotni, ha nevelni akar. […] Ilyen a magyar dolgozó asszony 

típusa, akit a régi világban kétszeresen is elnyomtak – kizártak a termelőmunkából és a 

közügyekből –, s aki most megnő, szárnyakat kap és egyenrangú társa lesz a férfinak a 

termelésben s az országvezetésben. A munkás típusa, aki tegnap sztrájkolt, küzdött a 

tőkések és államhatalmuk ellen, s aki most lépésről lépésre átalakul, építi az országot és 

eközben maga gazdájává válik az országnak. […] A paraszt, aki az újjászületés 

problémája előtt áll; ez a paraszttípus sem szerepel még úgy irodalmunkban, ahogy 

megérdemelné. […] Nekünk nem prometheusi, fauszti [sic!] típusokat kell alkotnunk, a 

mi hőseink nem titánok, nem félistenek. Még csak nem is Toldi Miklósok. A mi hőseink 

igenis az egyszerű dolgozó emberek. Nem hibátlan mesebeli hősök […].”
397

 

 

A sematizmus elleni harc eredendően a tehetségtelen és túlbuzgó szektás kommunista 

szerzők szépirodalmi hurráoptimizmusa ellen irányult. Legitimációs alapját Rákosi DISZ-

kongresszuson elmondott korábbi beszéde jelentette, amelyben a párttitkár – Sztálinra 

hivatkozva – a várható nehézségekre figyelmeztetett: a szocializmus építésével még nem 

jött el az „általános üdvösség” ideje.
398

 Miközben zajlott a rajtütésszerű kitelepítés, az 

internálás, az egyházüldözés, az erőszakos kolhozosítás, valamint a hadi- és nehézipar 

erőltetett fejlesztése az MDP meghagyta ezt a politikai visszavonulási utat a rendületlenül 

harsogó, diadalittas és derűlátó propaganda mögött. Révai ennek szellemében követelte 

meg az íróktól az „igazabb” valósághűséget. A sematizmusnak nincsen meg a pontos 

szovjet megfelelője, bár a naturalizmus elleni kérlelhetetlen küzdelem hasonló hozzá.
399

 A 

klasszikus műveltségű miniszter a silányabbnál silányabb ideologikus fércművek 

megfékezésére találta ki. De a sematizmus-vád – a dialektikának megfelelően – univerzális 

kritikai fegyverré vált, amellyel bármilyen irányzatot vagy művészeti jelenséget 

terrorizálni lehetett. Ebben maga Révai mutatott példát, hiszen az Írószövetség 

Kongresszusán elsőként nem az egyszeri pártkatonákat, hanem a nagy tekintélyű, valódi 

szépirodalmi erényeket felmutató Déry Tibort ostorozta vele, „flaubert-i műgondjáért”.
400

 

Révai kevéssel később, a színház- és filmművészet kérdéseiről 1951. október 15-én 

megtartott nagy előadásában még tovább tágította a sematizmus kereteit, kikelve a témák 

mechanikus ismétlődése, az „álkonfliktusok”, a „kiagyalt összeütközések” ábrázolása és a 

„politikai torzítások” ellen – miközben megkövetelve az egyensúlyt az állami tematika és 

az írói ihlet között.
401

 Így lett a sematizmus-vád hasznos elméleti bunkó a kommunista 

teoretikusok kezében, amellyel válogatás nélkül le lehetett sújtani minden aktuális ellenség 

fejére.  

 

 

                                                 
397 Révai József: A magyar irodalom feladatai. In.: Révai, 1952, 44-49. 

398 Rákosi Mátyás: Legyen a DISz Pártunk biztos támasza! In.: Rákosi, 1951a, 349. (Beszéd a DISz 

első kongresszusán, 1950. június 17-én.) 

399 Malenkov egy évvel később, 1952 októberében az SZK(b)P XIX. Kongresszusán mondott 

beszédében a legfelső fórumról vetett véget a „konfliktusnélküliség” korszakának, ostorozva a „lapos és 

unalmas” ábrázolásmódot. (G. M. Malenkov: A Központi Bizottság beszámolója az SZK(b)P XIX. 

Kongresszusának. Szikra, Budapest, 1952, 72–74.) Ezzel párhuzamban a szovjet sajtó Laktyionov Új 

lakásban című képén kárhoztatta a „babaszerű arcokat” és az „elragadtatott mosolyokat”, míg 

Resetnyikov Ismét rossz jegy (1952, Tretyakov Képtár) című érzelmes zsánere – a rossz osztályzat miatt 

szomorkodó kisfiúval – az új korszak jelképévé vált. (Bown, 1998, 296.) Ugyanakkor Lenin 

kulcsfontosságú esztétikai iránymutatásában már 1905-ben kimondja, hogy az irodalom területén „lehet a 

legkevésbé szó sematizálásról”. (V. I. Lenin: A párt szervezete és a pártos irodalom. In.: Köpeczi, 1970a, 

191.)  

400 Révai, 1951b, 54. skk. 

401 Révai József: Színház- és filmművészetünk kérdéseiről. In.: Révai, 1952, 80. skk. 
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Honvédelem 

Az irodalom, a film és a színház háza táján dúló esztétikai háború elvonta az energiákat a 

képzőművészet területéről: az 1951-es esztendő egyik nagy eseménynek szánt Magyar 

katona a szabadságért című kiállítás a tervezett májusi időpontról átcsúszott az év végére. 

A Szövetség 1951. január 20-án adta ki körlevelét, amelyben Kurucz D. István felhívást 

tett közzé a honvédkiállításról.
402

 A szöveg a Szabad Művészet februári számában is 

megjelent: „A kiállítás bemutatja a hazája szabadságáért küzdő magyar katona történeti 

múltját és a szabadságharcos magyar katonák örökébe lépő Néphadsereg forradalmi 

fejlődését. […] A kiállítás kidomborítja a forradalmi és szabadságharcos hadsereg 

kapcsolatait a nép széles tömegeivel, megmutatja a hadsereg és az egész nép közös hősi 

küzdelmeit.”
403

 A felhíváshoz témajegyzék is kapcsolódott, kijelölve a nyolc lehetséges 

témakört: magyar parasztháborúk, török-világ, Thököly-Rákóczi (kuruc kor), magyar 

szabadságharcosok részvétele a népek szabadságmozgalmaiban, Tanácsköztársaság, 1944–

45, végül pedig a Néphadsereg. A haladó hagyományok fő gócpontjait körbejáró nyolc 

történelmi korszak után közel harminc konkrét téma következett a hadsereg harcos 

múltjából és boldog jelenéből: Esze Tamás és Rákóczi találkozása, Bem tábornok kitünteti 

Petőfit, Rákosi elvtárs a Vörös Csapatok élén Salgótarjánban, Oroszországi magyar 

hadifoglyok a Vörös Hadseregben, Harc az ellenforradalmi monitorok ellen, Szamuely és 

Lenin, Megdicsért honvéd a kibontott csapatzászlóval (konkrét személy), Honvédtiszt a 

gyárban volt munkatársai között, Népnevelő honvéd falun, Honvéd kultúrcsoport 

(tánccsoport) falun, Honvédek a kultúrszobában, A 48-as zászlók átadása, Olvasó 

honvédek, Honvédek fegyvertisztítás közben (egy közben felolvas) stb. Bár a vázlatokat 

február 15-ig kellett volna bemutatni a Szövetség irodájában,
404

 a művészek között túl 

későn, csak márciusban terjedt el a kiállítás híre.
405

  

 A honvédkiállítás koncepciójában az ötvenes évek szellemiségének két 

meghatározó vonulata találkozott, a háborútudat és a haladó hagyományok keresése. 

Sztálin 1948-ban ellenségnek nyilvánította Jugoszláviai vezetőjét, Joszip Broz Titót. 

Rákosi a korábbi belügyminiszter, Rajk László kirakatpere után, a nagy-budapesti 

pártaktíva 1949. szeptember 30-ai ülésén szólított fel mindenkit az éberségre: „Legyen 

éber Pártunk minden szervezete, minden funkcionáriusa, minden tagja és ezen túlmenően, 

legyen éber az egész dolgozó nép, figyeljen fel a legkisebb ellenséges hangra vagy tettre. A 

hibák mögött keresse és találja meg az ellenség kezét. Az éberséggel kapcsolatban tudni 

kell, hogy milyen réseken át tud behatolni hozzánk az ellenség, milyen módszerekkel 

altatja el éberségünket.”
406

 A pártállami forgatókönyv „bebizonyította”, hogy a belső 

ellenség mögött az imperialisták és Tito kémjei állnak; a látszatindokot kihasználva 1949 

novemberében a Galyatetőn ülésező Kominform kizárta Jugoszláviát tagjainak sorából.
407

 

Az új veszély hatására Rákosi öntudatosan jelentette ki ismét, hogy hazánk „nem rés, 

hanem erős bástya” a béketábor frontvonalán, s kezdetét vette az országot a gazdasági 

összeomlás széléig hajszoló erőszakos fegyverkezés: 

 

„Az utolsó két év alatt a magyar népi demokrácia nagy eredményeket ért el a 

szocializmus építéséért folyó harcban. A harc során, s szinte megszakítás nélkül, 

erősödött a dolgozók hatalma. A régi, reakciós rendszer visszaállításáról álmodozó 

klerikális és más ellenséges elemek népellenes tevékenysége egyik kudarcot szenvedte a 

                                                 
402 A Szövetség körlevele, Kurucz D. István aláírásával, 1951. január 20.; MKI-C-I-2, MTA-MKI 

Adattár. A körlevél gyakorlatilag azonos a Szabad Művészetben megjelent szöveggel.  

403 A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége hírei. Szabad Művészet 1952/2. p. 93. 

404 A Szövetség körlevele, Kurucz D. István aláírásával, 1951. január 20.; MKI-C-I-2, MTA-MKI 

Adattár 

405 Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság ülése, 1951. július 18.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

406 Rákosi Mátyás: A Rajk-bandáról. In.: Rákosi, 1951a, 169. (Beszéd az MDP nagybudapesti 

aktívájának 1949. szeptember 30-i értekezletén.) 

407 Vö.: Kollega Tarsoly, 1996, 171. 
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másik után. [...] A folyó évi május 15-i parlamenti választásokon is a béke kérdése volt a 

döntő kérdés. Akkor adtuk ki azt a jelszót: 'Magyarország nem rés, hanem erős bástya a 

béke frontján.'[...] 

 A Rajk–Brankov-banda felszámolása keresztülhúzta a háborús uszítók terveit. 

Világos azonban, hogy a háborús veszély tovább is fennáll, az imperializmus 

gyengülése és a béketábor erősödése ellenére is. Magyarország számára ez a veszély 

elsősorban Jugoszláviából, a Tito-banda személyében jelentkezik. Mi elég alaposan 

lelepleztük Jugoszlávia mai áruló vezetőit. S ennek dacára azt látjuk, hogy ők 

változatlanul háborúra készülnek. Ez év őszén nem bocsátották el a hadseregből az 

idejüket leszolgált katonákat, s ugyanakkor végrehajtották a soron következő korosztály 

behívását is. Ilymódon Jugoszlávia, kétségtelenül az amerikaiak utasítására, jelenleg 

600 000 katonát tart fegyverben, nem számítva Rankovics fegyveres csapatait. 

 Résen kell lennünk és résen is leszünk. Rajta leszünk, hogy tovább is eredményesen 

küzdjünk a béke védelmében a szocializmust építők frontjának megerősödéséért, az 

imperialisták terveinek meghiúsításáért, hogy szilárdan tartsuk a béke frontjának azt a 

szakaszát, amelynek védelmére a Magyar Dolgozók Pártja, a magyar népi demokrácia 

hivatott.”
408

 

 

Magyarország erőltetett fegyverkezésbe kezdett és készült a háborúra
409

; a 

képzőművészeket se kerülte el a militarizálódás, ekkor rendezték meg a Magyar katona a 

szabadságért című kiállítást. 

 

Haladó hagyomány 

A honvédkiállítás másik szellemi forrását – az egyre fokozódó harckészültség mellett – a 

haladó hagyományok feltárása jelentette. A tradíció kezelése a Felvilágosodás szellemi 

örökségét is ápoló marxizmus egyik legellentmondásosabb fejezete volt. A 

munkásmozgalom hivatalos himnusza a kommunizmus mitikus, világmegváltó harcának 

szellemében beszélt a múltról; a hagyomány  szerint a szentpétervári munkások tömegei 

együtt énekelték az Internacionálé sorait, miközben ostromra indulnak a Téli Palota 

ellen
410

:  

 

Föl, föl, ti rabjai a földnek, 

Föl, föl, te éhes proletár! 

A győzelem napjai jönnek, 

Rabságodnak vége már. 

A múltat végképp eltörölni 

Rabszolga-had indulj velünk! 

A föld fog sarkából kidőlni, 

Semmik vagyunk, s minden leszünk! 

 

Az Internacionálé hatodik sorának („A múltat végképp eltörölni”) imperatívusza határozta 

meg a bolsevik hatalomátvétel után a szovjet kultúrpolitikát. Majakovszkij futurista 

ihletésű kiáltványában ki akarta dobni az ablakon az egész ócska klasszikus műveltséget: 

„Mostantól kezdve a cári rendszer megsemmisítésével egyidejűleg betiltjuk, hogy az 

emberi szellem raktáraiban, magtáraiban: a kastélyokban, képtárakban, könyvtárakban, 

színházakban művészetet tároljanak.”
411

 De a romboló energiáktól fűtött avantgárd 

                                                 
408 Rákosi Mátyás: Magyarország a békefront erős országa. In.: Rákosi, 1951a, 207–214. (Eredeti 

megjelenés: Szabad Nép, 1949. december 13.) 

409 Vö.: Romsics, 1999, 343–344. 

410 Lásd.: Tokaji András: A Szovjetunió himnusza. In.: György–Turai, 1992, 104. 

411 V. Majakovszkij–V. Kamenszkij–D. Burljuk: I. számú rendelet a művészetek demokratizálásáról. A 

palánk-irodalom és a köztér-festészet. In.: Köpeczi, 1970a, 279. 
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futurizmus valamint a proletkult munkásművészete Lenin és Sztálin nyomására lekerült a 

napirendről. A klasszikus kultúra megmenekült, de – miként minden kultúrpolitika 

esetében – nem kerülhette el a párthű bürokraták alapos cenzúráját. Az SzK(b)P sem 

törölte el a múltat, hanem gondosan átrostálta, kipárolva belőle a „haladó hagyományt”.  

 Mikor a második világháború után a magyar kommunisták hatalomhoz jutottak, a 

marxizmus klasszikusainak hatására itthon is felütötte fejét a Szovjetunióban rég föld alá 

kényszerített proletkult. A Moszkvából hazatért pártvezérek már ismerték a sztálinista 

szocreál követelményrendszerét, de az itthon nevelkedett kommunisták még nem. „A 

vezetők másik csoportja – a sokat olvasott, a szépirodalomban és a művészetekben jártas 

Horváth Márton sorolható mindenekelőtt ide – itthon átvészelte az illegalitás éveit: ők 

nehezen értették meg a hosszú átmenet szükségességét, idegenkedtek a népiektől, akiket 

hajlamosak voltak válogatás nélkül fasisztának nevezni, s lenézték a szociáldemokratákat. 

Fegyelmezett párttagként elfogadták a népfrontpolitikát, de jobban szerettek volna egy 

gyökeres társadalmi fordulatot, új tudományt és új művészetet (proletár- és nem 

pártművészetet), melynek mindenekelőtt agitatív szerepet szántak. Gyűlölték az 1919–45 

közötti Magyarországot, s feltűnően keveset tudtak álmaik országáról, a Szovjetunióról. 

Lenyűgözte őket a múltrombolás, az építés pátosza: lelkesen olvasták Gladkov 1921-ben 

játszódó Cement című regényét, s fogalmuk sem volt, vagy nem akartak tudni a lágerekről, 

a törvénytelen perekről, az áldozatokról”
412

 – írja a kor irodalompolitikájának legkiválóbb 

ismerője. A gazdag nagypolgári zsidó családból származó Horváth Márton már fiatalon 

szembeszállt a kapitalizmussal, majd kultúrpolitikusként a művészektől követelt hasonlóan 

radikális fordulatot. De a pártfegyelem hatására az ő hanga is megszelídült – 1948-ban már 

a múltba fordult ideálért, s kiadta a jelszót: „Lobogónk: Petőfi!”
413

 

 A múlt lerombolásának igénye a képzőművészeti szakirodalomban is megjelent. A 

klasszikus avantgárd egykor legradikálisabb magyar kritikusa, Hevesy Iván
414

 1948-ban 

saját elméleti ösvényt járt ki az – akkor még taktikai okokból szándékos homályban 

hagyott – szocialista realizmushoz. Eszme és valóság című esszéjében proletkultos dühvel 

ment neki a valós társadalmi ellentéteket elkendőző klasszikus művészetnek, a görög 

márványszobrokon számon kérte az athéni „ál-demokráciát” és a hellének „szurtos” 

közéletét, miközben „csömörletesen” beleunt az „üres és hazug” reneszánsz realitást 

nélkülöző, „pompásan modellált bábfiguráiba”.
415

 Az elkötelezetten baloldali Hevesy 

gondolataira össztűzzel feleltek a marxizáló szaksajtó konzervatív ízlésű szerzői. A 

klasszikus szépség rajongó megszállottja, Rabinovszky Máriusz szerint Hevesy 

„színvaknak bizonyul az emberiség legnagyobb értékeivel szemben”, Szegi Pál pedig a 

társadalmi berendezkedés és a művészet változékony párosára hívta fel a figyelmet.
416 

A 

voluntarista hatalomnak nem lett volna türelme kivárni a megváltoztatott társadalmi 

alapokon magától kivirágzó, új munkásművészeti „felépítmény” (proletkult) esetleges 

megszületését, ráadásul a Szovjetunióban már régen lezárult a proletkult-vita, az irányzat 

élve eltemetésével.
417

 A művelt Révai gyakorlatiasan járt el: a radikális esztétikai próféciák 

                                                 
412 Standeisky, 1998, 153. 

413 Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi. In.: Uő.: Lobogónk: Petőfi. Irodalmi cikkek és tanulmányok. 

Szikra, Budapest, 1950, 185–208. 

414 Hevesy a Tanácsköztársaság bukása után csalódott saját utópisztikus művészetfelfogásában, az 

izmusok helyett a „primitív” művészettel és a fotóval foglalkozott, bár baloldali gondolkodásához hű 

maradt. 1947–48 között publikált a Szabad Művészetben, 1948-tól 1951-es kényszernyugdíjazásáig az 

Iparművészeti Főiskolán tanított. (Passuth Krisztina: Hevesy Iván (1893–1966). In.: „Emberek, és nem 

frakkok”. A Magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. III. Enigma, 

49, 329–344.) 

415 Hevesy Iván: Eszme és valóság. Szabad Művészet 1948/11–12, 385–386. 

416 A vitához hozzászóltak: Rabinovszky Máriusz és Vargha Balázs (Vita. Szabad Művészet 1949/1, 

36–37.) valamint Szegi Pál és Scheiber Mária (Vita. Szabad Művészet 1949/2–3, 116–119.) 

417 Lenin 1920. október 8-án előre megfogalmazta a Proletkult Kongresszust lezáró határozati 

javaslatot, ami szöges ellentétben állt a proletkult saját, valódi elveivel: „A marxizmus mint a 

proletariátus forradalmi ideológiája azáltal tett szert világtörténelmi jelentőségre, hogy korántsem vetette 
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helyett a klasszikus tradíciót helyezte az új kultúrpolitika középpontjába. 

 A teljhatalmú miniszter – az európai irodalom legnagyobbjaihoz vonzódó 

Lukáccsal szemben – nagy hangsúlyt fektetett a magyar hagyomány ápolására is. Az 1951-

es színház és filmművészeti konferencián jelentette ki, hogy: „A múlt ábrázolása is fontos, 

mert a múlttal azt hirdetjük népünknek, hogy mi kommunisták, akik a szocializmust 

építjük Magyarországon, nem az égből pottyantunk le, nem rózsabokorban jöttünk világra, 

hanem a magyar történelem szülöttei vagyunk.”
418

 Ekkoriban a haladó magyar 

hagyományokból való merítés közhelyszámba ment az MDP magas rangú politikusainak 

beszédében. A második pártkongresszuson a hadügyminiszter, Farkas Mihály
419

 után maga 

Rákosi is aláhúzta ennek jelentőségét: 

 

„Most, amikor visszanyertük nemzeti függetlenségünket, most még sokkal inkább, mint 

eddig, elérkezett az ideje, hogy visszanyúljunk Hunyadi, Rákóczi, Kossuth, Petőfi éltető 

és erőt adó hagyományaihoz. E hagyományok azt hirdetik, hogy hazánk akkor volt erős, 

megbecsült és független, mikor sorsát a nemzetközi haladással kötötte össze. 

 Mi jogos örökösei, egyenes folytatói vagyunk mindannak, ami ezeréves 

történelmünkben haladó, életképes és jövőbe mutató. Ezért ünnepelhettük meg 

bensőségesen és egységesen az 1848-as forradalom centenáriumát, Vörösmarty 

születését, Petőfi és a szabadságharcos Bem tábornok halálának évfordulóját. Ezért 

fejleszthetjük tovább és vihetjük diadalra a magyar haladás nagy eszméit. Ez a 

történelmi hagyaték is arra kötelez minden magyar kommunistát, hogy küzdjön még 

jobban, ne kímélje erőit sokat szenvedett népe boldogságáért és felvirágoztatásáért. 

Legyen a jó kommunista egyben a legjobb hazafi, akinek példamutatását lelkesen, 

egységesen követi az egész magyar nép.”
420

 

 

A művészetpolitikában és a művészeti intézményrendszerben is tükröződött a haladó 

hagyományok középpontba állítása. A Magyar Nemzeti Múzeum 1951-ben újjárendezte 

történeti kiállítását, a Fővárosi Képtár pedig megnyitotta az 150 év magyar képzőművészete 

című állandó tárlatát és 35 vándorkiállítást szervezett a festészet haladó hagyományainak 

bemutatására szerte az országban. Az 1951 januárjában megalakult Magyar 

Művészettörténeti Munkaközösség
421

 nekilátott az elmúlt másfél évszázad „korszerű” 

                                                                                                                                                    
el a polgári korszak igen becses vívmányait, hanem ellenkezőleg, magáévá tette és feldolgozta mindazt, 

ami az emberi gondolkodás és kultúra több mint kétezer éves fejlődésében értékes volt. Csakis az ezen az 

alapon és ebben az irányban továbbfolytatott, a proletárdiktatúra mint a minden kizsákmányolás ellen 

folyó végső harc gyakorlati tapasztalatai által megihletett munka ismerhető el az igazi proletárkultúra 

fejlesztésének.” Majd Lenin megfogalmazza a kongresszus „hivatalos” álláspontját: „A Proletkult 

Összoroszországi Kongresszusa következetesen kitart e mellett az elvi álláspont mellett, és mint 

elméletileg helytelent és gyakorlatilag károst a leghatározottabban elutasít minden olyan kísérletet, hogy 

saját külön kultúrát eszeljünk ki, hogy bezárkózzunk saját külön szervezeteinkbe [...].” (V. I. Lenin: A 

proletárkultúráról. In.: V. I. Lenin művei. 31. Szikra, Budapest, 1951, 322.) 

418 Révai, 1951c, 82. 

419 Farkas Mihály honvédelmi miniszter sürgette a történészeket és az írókat, hogy „népszerű irodalom” 

formájában dolgozzák fel Hunyadi János, Dugovics Titusz, Zrínyi Miklós, Vak Bottyán, Esze Tamás és 

„mások” harcait. (Farkas Mihály: Néphadseregünk virágzó hazánk békéjének védője. In.: A szocializmus 

építésének útján. A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának anyagából. Szikra, Budapest, 1951, 88.) 

420 Rákosi, 1951b, 532. 

421 A Magyar Művészettörténeti Munkacsoport 1951. január 1-jén alakult meg. (Szabad Művészet 

1951/10. 480.) A minisztérium alá sorolt különböző Művészettörténeti Munkaközösségek – MTA alatti – 

egyesítése már 1952-ben felmerült, de csak 1954-ben vált valóra. 1954. január 1-jétől Művészettörténeti 

Kutatóközpont néven kezdtek működni az összevont munkacsoportok – a minisztérium felügyelete alatt 

és az MTA által jóváhagyott tervek alapján –, majd gyorsan átnevezték az intézményt Művészettörténeti 

Dokumentációs Központtá. (Sinkó, 2009, 66.) Dávid Katalin visszaemlékezése szerint – a Sinkó által 

idézett forrásoktól némiképp eltérve – 1953-ban Művészettörténeti Intézet lett a neve, majd néhány hónap 

múlva Művészettörténeti Dokumentációs Központ. (Dávid Katalin: A Művészettörténeti Dokumentációs 

Központ munkájáról. In.: Magyar Könyvszemle 1960/2., 201–203. Ennek az intézmények a jogutóda az 
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tudományos feldolgozásának; a Hunyadi Jánosnak és Kossuth Lajosnak emléket állító 

szoborpályázatra pedig összesen több mint 100 pályamű érkezett be.
422

  

 A hazafias, nemzeti húrokat pengető kommunista retorika
423

 minden területen 

szembetalálta magát az utopisztikus felhangokat is tartalmazó, progresszivitásért küzdő, 

radikálisabb, marxizáló teoretikusokkal. A volt illegális kommunista építész, Major Máté 

például fogcsikorgatva küzdött azért, hogy Le Corbusier és a Bauhaus – akkor már szintén 

hagyománnyá kikristályosodott – esztétikai elveit belekényszerítse a szocialista realizmus 

Prokrusztész-ágyába. Bár az 1949 és 1951 között megvalósuló, (fél-)modernista épületek 

kiváltották Révai rosszallását, az építészszakma 1951-ig várt a „stílusfordulatra”, a többi 

művészeti ágnál lassabb előállító-folyamat miatt. Ekkor kezdtek el az illetékesek 

gondolkodni az Új Budapest koncepción, ekkor született meg Sztálinváros nagyszabású 

terve, ekkor jelent meg Gerő László könyve a haladó építészeti hagyományokról és 

ugyancsak ekkor zajlott le a két nagy fontosságú teoretikus vita.
424

 Az 1951 őszén 

megrendezett építészeti kongresszuson Révai nemet mondott a modern építészetre és a 

modern építészetet Nagybánya festészetével összekapcsoló Bernáth Aurél „téveszméire”. 

Ezek a viták is mind a haladó hagyomány kérdéséről szóltak: „Hadd térjek itt ki Bernáth 

Aurél hozzászólására. Ő azt mondotta, hogy ami a modernista stílus az építészetben, az a 

festészetben Nagybánya. És szerinte: ahogyan a mi festészetünknek Nagybányához, nem 

pedig Munkácsy Mihályhoz kell mint hagyományhoz visszanyúlnia, úgy az építészeti 

hagyományokért nem a klasszicizmushoz, hanem a modern építészethez kell visszanyúlni. 

Természetesen világnézet, eszmei meggyőződés és nem pusztán ízlés dolga, hogy ki mit 

tart haladó hagyománynak. Mi semmi esetre sem mondjuk azt: 'le Nagybányával!' […] 

Nagybánya vagy Munkácsy – ez azt fejezi ki, hogy a világot minek fogjuk fel: látványnak-

e vagy történetnek, képnek-e vagy eszmének, emberek, osztályok, a régi és az új harci 

terepének? Azt hiszem, ha így nézzük a Munkácsy–Nagybánya ellentétet, akkor amellett 

kell döntenünk, hogy olyan festészetet akarunk hagyományként tisztelni és festészetünk elé 

példaképként állítani, amely a világot nem képnek, hanem eszmék harcának és 

történetének fogja fel.”
425

  

 A Magyar katona a szabadságért kiállítás fontos fegyvertényt jelentett a szocreál 

festők és szobrászok történelmi „gyökérkeresésében”. A tárlaton nemcsak a felkérésre 

készülő tematikus katonai zsánerek szerepeltek, hanem a „haladó hagyomány” kiemelt 

művészei is, a sokat dicsért Madarász Viktortól az elsődleges példaképnek kikiáltott 

Munkácsy Mihályig.  

 

Katonadolog  
A Magyar katona a szabadságért végül 1951. szeptember 29-én, a diadalmas pákozdi csata 

évfordulójáról megemlékező Néphadsereg Napján – és talán nem véletlenül, egyben a 

honvédelmi miniszter neve napján
426

 – nyílt meg a Fővárosi Képtár termeiben. Az 

eseményen megjelent a politika elit több magasrangú képviselője, például az ország egyik 

nagy hatalmú irányítója, Farkas Mihály honvédelmi miniszter és az ÁVH rettegett 

vezetője, Péter Gábor.
427

 A 200 műalkotást a neves művészekből, minisztériumi 

emberekből, szakszervezeti képviselőkből és a néphadsereg küldötteiből álló zsűri bírálta 

                                                                                                                                                    
MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, ma MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. 

422 Az 1951. év képzőművészeti munkájáról. [I. rész] Szabad Művészet 1952/1, 2. skk. 

423 Révait a szocdemek „darutollas marxizmussal” vádolták meg. (Standeisky, 1998, 158.) 

424 A hazai szocreál építészettörténethez lásd Prakfalvi Endre műveit; különösen: Prakfalvi, 1996. 

425 Révai József: Az új magyar építészet kérdései. In.: Révai, 1952, 98–99. (Vitaösszefoglaló az MDP 

Központi Előadói Iroda kultúrpolitikai munkaközössége építészeti vitáján. 1951. április 24.) 

426 Vö.: Horváth György: A „megrendelt” történelem. Históriai képek a sztálinizmus szellemében. In.: 

Mikó Árpád–Sinkó Katalin szerk.: Történelem – kép. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest., 2000, 660. 

427 Művész számára szép és tartalmas feladat a néphadsereg katonája életének ábrázolása. Népszava 

1951- szeptember 30. 
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el.
428

 Bortnyik az Elnöki Tanács egyik ülésen megjegyezte, hogy a Rendező Bizottság 

olykor felülírta a zsűri akaratát és kiállított korábban kirostált alkotásokat is.
429

 Talán a 

rendezés során drasztikusan érvényesülő művészeten kívüli szempont is közrejátszhatott 

abban, hogy a hivatalos szócsövek általában elégedettek voltak a népes seregszemlével (a 

kritika kettős látása). „A 'vizsga' eredményeit, általánosságban, kielégítőnek tekinthetjük.” 

– írta a tárlatról Szegi Pál a Szabad Művészet hasábjain.
430

 Az új tematikus festők és olyan 

öreg mesterek, mint Márffy Ödön, Frank Frigyes vagy Herman Lipót mellett a történelmi 

festészet nagy magyar klasszikusai is felsorakoztak.
431 

Első helyen kell említeni a 

sajtómunkások által „legnagyobb történeti festőnknek”
432

 titulált Madarász Viktort, például 

a Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc a bécsújhelyi börtönben (1864, MNG) című 

historizáló, romantikus alkotásával. De szerepelt a tárlaton Székely Bertalan több 

kompozíciója, az Egri nők (1867, MNG), a Zrínyi kirohanása (1879–85, Déri Múzeum, 

Debrecen) vagy a Thököly Imre búcsúja (1873, MNG), Wagner Sándortól a Dugovics 

Titusz önfeláldozása (1859, MNG), Munkácsytól pedig a Tépéscsinálók (1871, MNG) 

című szabadságharcos életkép képviselte a 19. századi történeti festészet nehezen 

utolérhető magaslatait. 

 A kortárs szocreál művészeknek a felkínált haladó hagyományokhoz kellett 

felnőniük. A műkritika nagy érdeklődéssel szemlézte az egy év alatt elért egyéni 

fejlődésüket: Benedek Jenő „legújabb képein már nyoma sincs annak a széles és üres, 

dekoratív jellegű festői kidolgozásnak, melyet múltévi munkáin még méltán 

kifogásolhatott a kritika”, Bán Béla „'M. L. megdicsért honvéd' c. képét az elmélyedőbb, s 

egyben felszabadultabb, elevenebb valóságleírás jellemzi, múltévi, nagyobb igényű 

kompozíciójával szemben”, Csekei Zoltán pedig a „kissé felszínes fotografizmus helyett 

most komolyabb művészi igénnyel igyekszik megoldani a maga elé tűzött feladatot”.
433

 A 

munkásmozgalom és a közelmúlt történetének krónikásai rendszerint jelesre vizsgáztak a 

kritika előtt, de akik messzebbre lapoztak vissza a história könyvében, ritkán jártak 

sikerrel. Szentgyörgyi Kornél Harc a monitorokkal című tematikus csataképén a 

Tanácsköztársaság egyik feszült pillanatát ábrázolta, mikor az „ellenforradalmi” erők egy 

gyors mozgású folyami hadihajón, az úgynevezett monitoron szembeszálltak a fővárost 

uraló szovjethatalommal. A témajegyzék által is javasolt jelenetet Szentgyörgyi a 

fényképes forrást nem leplező, higgadt realista stílusban festette meg. A szokatlanul 

megválasztott nézőpontból éppen az ágyúzó vörös őrök hátát látjuk, akik sűrű lőporfüstben 

tüzelnek a Dunán úszó monitorra. A festmény kiváltotta a hivatalos körök elismerését, 

Munkácsy-díjat kapott, szerepelt a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításon is, Horváth 

Márton pedig megdicsérte fontos brosúrájában: „Mozgás, drámai feszültség, erő, pátosz 

van ebben a jelenetben, (bár a művész igen mértéktartóan bánik a harci jelenetek nagy 

hatáslehetőségeivel). […] Itt mindegyik alak mozdulatában van valami egyéni, sajátos. A 

jobboldali géppuskás például azzal a higgadt nyugalommal kezeli fegyverét, amellyel talán 

még előző nap az esztergapadját kezelte; nyugodt, biztos, szempillája se rezdül. A középső 

figura viszont (nyilván ő az, aki vezényel) maga a feszültség, az izgalom, érezni: csak úgy 

ég a csata hevében. És mégis mindnyájukat egy cél, egy gondolat, egy elszánt akarat hatja 

át: megsemmisíteni az ellenforradalmárokat, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák a nép új 

rendjét.”
434

  

 De sokan nem tudtak megbirkózni a tematikus történeti kompozíciók 

                                                 
428 Jurmics László: „Magyar Katona a szabadságért”. Szabad Nép 1951. szeptember 15. 

429 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951, október 4.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

430 Szegi Pál: A magyar katona a szabadságért. Szabad Művészet 1951/10, 434. 

431 A kiállításon szereplő képekhez adatokkal szolgált: Végvári Lajos: „A Magyar Katona a 

szabadságért”. Szabad Nép 1951. szeptember 30.; Tamás Ernő: „A Magyar Katona a szabadságért”. Kis 

Újság 1951. október 2. 

432 Tamás, 1951. 

433 Szegi, 1951b, 435–436. 

434 Horváth Márton: Megjegyzések a képzőművészeti vitához. Szikra, Budapest, 1952, 39. 
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ellentmondásos elvárásaival. Szegi Pál például Domanovszky Endre 1848-as zászlók 

átadását ábrázoló hatalmas festményén a túlságosan széteső képsíkokat és a 

formalizmusnak tett engedményeket kifogásolta.
435

 Ebben többé-kevésbé visszacseng I. 

Cirlin orosz műkritikus bírálata, aki a moszkvai tárlaton már szereplő monumentális 

műben impresszionista maradványokat fedezett fel.
436

 A társutas marxista műkritikus, 

Végvári Lajos szerint viszont éppen a '48-as zászlók átadása a tárlat legkiválóbb 

alkotása.
437

  A szocreál műkritika ünnepelt későbbi csillagát, Domanovszky Endrét az I. 

Magyar Képzőművészeti Kiállításon való gyászos szereplés után ez a festmény indította el 

a nagy karrier felé, hiszen megkapta érte a Munkácsy-díj első fokozatát.
438 

Szemben Csáki-

Maronyák Józseffel, aki a történeti festészet területén csak egy rövid kitérőt tett a hálátlan 

kritikának köszönhetően. A realista portretista a II. Pártkongresszuson példaképpé emelt, 

hadvezérként és költőként is tevékenykedő Zrínyi Miklósról készített egy arcképet. 

Horváth Márton – a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítással foglalkozó pártülés tanúságát 

összefoglaló brosúrájában – így fanyalgott a kép felett: „De azt a Zrínyit ábrázolta vajon 

Csáki-Maronyák, akiről a pártkongresszuson szó volt, a magyar függetlenség lánglelkű 

hadvezérét, akit példaképül állítottunk oda katonáink elé, akinek haladó katonai elvei ma is 

a magyar néphadsereg eleven kincsei? Nem, Csáki-Maronyák megkerülte ezt a feladatot: 

ahelyett, hogy megfestette volna az igazi Zrínyit, a mi Zrínyinket (mert kié Zrínyi, ha nem 

a szabad Magyarországé), ahelyett, hogy a mi szemünkkel nézte volna Zrínyit, egy XVII. 

századbeli udvari festő rideg, álobjektív modorában 'lemásolt' egy sokszázéves, nemlétező 

képet, amelyen nagy virtuozitással még a festék elsötétedését is megörökítette. […] 

Stúdiumnak, festői gyakorlatnak, erőpróbának ez is jó lehet, de a feladatot – népünket nagy 

elődeinek példáján hazaszeretetre, bátorságra, helytállásra nevelni – nem oldotta meg.”
439

 

A bírálatban volt igazság, Csáki-Maronyák tényleg az Elias Wideman által 1652-ben 

készített jól ismert Zrínyi-rézmetszetet ültette át olaj-vászon formába.
440

 

 Míg Csáki-Maronyák Józsefet a túlzott és fölösleges archaizálásért rótta meg 

Horváth, Imre István Hunyadi Jánosról festett történeti portréjában éppen az elhibázott 

aktualizálás bosszantotta: „Mit akar érzékeltetni a kép? Hunyadit, a hős hadvezért, a 

nándorfehérvári csata irányítása közben, a parancsnoki várfokon. De miféle parancsnok az, 

aki ilyenkor mereven és hidegen, a semmibe néz vagy esetleg – ezt a képen nem lehet 

egészen pontosan látni – csak a szeme sarkából figyeli a csata lefolyását. […] Hiába festett 

Imre István tetterőt, méltóságot és – helyesen – bizonyos főúri vonásokat is Hunyadi 

alakjába, mégsem tudta megfogni a téma lényegét. [...] [H]iányzik a Hunyadi-képen […] a 

kapcsolat a vezér és a nép, a parancsnok és a harcosok, a hadvezér és a csata között.”
441

 A 

festő Hunyadija kétségkívül magányosan álldogál a szűkös körbástya tetején, egyedül 

csípőre tett kezű zászlótartója van vele (de ő is kitekint a nézőre). Az éremszerűen, 

szigorúan profilból ábrázolt fővezér a festmény bal peremére szegezi tekintetét, illetve egy 

általunk nem látott külső pontra, míg a vár alatti mélységben gyülekeznek a hadi gályák, s 

magasra száll a meggyújtott hajókból a csata füstje. A szoborszerűen merev, büszke tartású, 

páncélos főúr idegenül hat a könnyed pózban nézelődő katona és a nem kiegyensúlyozott 

kivágású díszletek mellett. Az igyekvő művész sehogy sem találta el azt az érzékeny és 

önellentmondásoktól terhes egyensúlyi pontot, amikor a múlt és a jelen megfelelő 

dialektikus rend szerint vegyül egymásba. Pedig az őrnagyi rangban szolgáló Imre István 

pontosan az elvárásoknak megfelelően járt el, végigkutatott minden fellelhető képi forrást, 

előadásokra járt, elolvasta a Hunyadiról szóló szakkönyveket, végül szabadjára engedte 

                                                 
435 Szegi, 1951b, 437–338. 

436 „Művészet, melyet az élet lelkesít”... i.m., 244. 

437 Végvári, 1951a. 

438 Az 1952. évben Munkácsy-díjjal kitüntetett művészek. Szabad Művészet 1952/4, 194. 

439 Horváth, 1975, 18. 

440 Lásd.: X-24b katalógustétel (Mikó Árpád–Verő Mária szerk.: Mátyás király öröksége. Késő 

reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2008, 288.) 
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képzeletét. „Erős, szikár, magas parasztembernek képzelem: homloka magas, okos; arcéle 

erélyes, melyen dominál sasszeme, lógó vitorlabajusza” – jegyezte meg.
442

 De a festő 

mégsem csak a fantáziakép alapján alkotta meg a portrét, hanem talált egy megfelelő, 

létező típust, egy Pest-környéki szövetkezet tehenészének, Batu bácsinak a személyében.
443

 

Mégis megkapta a bírálatot, bár más művészek alkotásai még jobban feldühítették a 

kultúrpolitika szóvivőit.  

 Molnár C. Pál finom figurákkal díszített, meseillusztráció-hangulatú 

szabadságharcos festményét „affektáló archaizálása” miatt Szegi Pál az elmúlt félezer év 

leglelketlenebb és legüresebb csataképének nyilvánította ki, míg Biai-Föglein István 

Kossuth díszszemléje Gödöllőn című nagyméretű vászna felett így mérgelődött: „Nem 

embereket, hanem hupikék ólomkatona-glédát ábrázol a festmény, mely lelketlen arcok és 

összevissza 'megmozgatott' kezek sorozatával próbál elszórakoztatni.”
444

 Még az I. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás egyik Munkácsy-díjas új felfedezettje is dorgálást kapott: 

„Felekiné Gáspár Anna kiállított képének címe: 'Az elmélet fegyverével'. A szép címhez 

mindenképp méltatlan, a felületes munkával, édeskés, olcsó hatásokra építve megfestett, 

elhamarkodott kép. Két honvédegyenruhába öltözött divatlap-figurát láthatunk a képen – 

két ember, két honvédbajtárs helyett.”
445

 A 40 000 tárlatlátogatót vonzó kiállításon – a 

kitöltött kérdőívek tanúsága szerint – e két utóbbi festmény nyerte el legkevésbé a 

közönség tetszését.
446

 A hivatalos szervek jó pár művet megvásároltak az anyagból, például 

Csáki-Maronyák sokat bírált Zrínyijét vagy Imre István Hunyadiját.
447

 A műkritika 

vitriolos, bántó éle és kegyetlen szókimondása így érthetetlennek tűnne, ha nem tudnánk, 

hogy ez az ellentmondásosság a szocreál kultúrgépezet belső logikájából fakadt.
448

 

 

 

VII. A szocreál kiforrása 
A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

 

Művészek a békeharcért 

Pár nappal az 1951. október 30-án bezáró honvédkiállítás után, november 3-án megnyitotta 

kapuit a Műcsarnokban megrendezett következő nagy szocreál nemzeti seregszemle, a II. 

Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Az eseményt a kommunista kultúrpolitika elvárásainak 

megfelelő tervkoncepció előzte meg. A Képző- és Iparművészeti Szövetség Elnöki Tanácsa 

a Szabad Művészet februári számában közzétette a pártkongresszusnak szánt, ünnepélyes 

felajánlását, amelyben a szervezet vállalta, hogy február 22-éig beindítja a II. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás előkészítő munkálatait. A sajtó által népszerűsített munkaverseny 

szellemében két tucat művésztag további, személyes felajánlásokat is tett, Olcsai-Kiss 

Zoltán például vállalta egy Rákosi-mellszobor elkészítését, Benedek Jenő három tematikus 

kép megfestését, Bernáth pedig a MÉMOSZ-festmény befejezését.
449

 A kiállításért felelős 

Csáki-Maronyák József az Elnöki Tanács 1951. február 17-ei ülésén elő is terjesztette az 

ütemtervet, a tagságnak kiküldött körlevéltől, a Konzultációs Bizottság felállításán 

                                                 
442 H.J.: Két Hunyadi a „Magyar Katona a szabadságért” kiállításon. Független Magyarország. 1951. 

október 1. 
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Katona a szabadságért” című kiállításról, 1951. október 31.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 
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448 Lásd A kiállítás értékelése és a dialektika című fejezetet! 

449 A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének és tagjainak kongresszusi felajánlásai. Szabad 

Művészet 1951/2, 51–52. A felsorolásban egészen meglepő tételek is akadtak: Frank Frigyes például 

vállalta egy Rákosi- és egy Lenin-portré megfestését. 
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keresztül, a zsűrik működéséig.
450

 A konzultációs bizottsághoz 260 művész küldte be 

vázlatait, külön kérésre pedig 60 alkalommal szállt ki a testület műtermekbe.
451

  

 A párhuzamosan szerveződő honvédkiállítással szemben a nagy nemzeti 

seregszemléhez – a források tanúsága szerint – nem készült külön témajegyzék, de a 

szervezők fő iránymutatóként a békeharcot határozták meg. Ez viszont nem bizonyult 

pontos sorvezetőnek, hiszen a Szabad Művészet áprilisi számának vezércikke a 

háborúellenes propaganda jelszavát kiterjesztette az egész esztendőre: „A magyar 

művészek harcos békeszeretetét és békevágyát fejezi ki az 1951-es esztendő kiállítási 

programja is. A 'Magyar katona a szabadságért' címet viselő kiállítás a hazája 

szabadságáért harcoló magyar katona évszázados küzdelmeit idézi elénk, s megmutatja a 

szabadságharcos magyar katona örökébe lépő Néphadsereg nagyszerű fejlődését. A nyár 

elején megnyíló Béke-kiállítás művészeinknek a békeharc jegyében született grafikai 

alkotásait mutatja be. A békét, a szocializmus építésének ügyét szolgálja a II. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás is, melyre lelkes munkával készülnek művészeink. A magyar 

művészek, lelkiismeretük szavát követve, minden munkájukkal az emberiség nagy 

békeharcának ügyét szolgálják.”
452

 A nagy erőkkel dübörgő békeharc-kampány ellenére a 

II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás szakmai visszhangjaiból szinte teljesen kiveszett a 

háborúellenes szólam. Csak a széles közönséghez szóló sajtó egy-két recenziója utalt 

áttételesen a – harsogó propaganda által már unalmassá koptatott – békemozgalomra. 

Például Barabás Tamás, aki a Művelt Nép decemberi számában írt kritikájában egy 

imperialista cenzúráról is tudósított: 

  

„Miközben az ember a Műcsarnokban a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítást nézi 

végig, önkéntelenül is eszébe jut az a szégyenletes eset, ami a napokban 

Franciaországban történt. Egy párizsi kiállításról az amerikai-csatlós francia rendőrök, 

felsőbb utasításra, eltávolítottak több képet. Talán a képek művészi színvonalával nem 

voltak megelégedve? Vagy az történt, hogy az egynémely mázolmányon felháborodott 

közönség, jogos haragját a rendőrség segítségével torolta meg? Szó se róla! A francia 

rendőrök igen jó képeket távolítottak el, olyan képeket, amelyek a közönségnek nagyon 

tetszettek, Henri Martint, kiváló hazafiakat, békeharcos munkásokat ábrázoltak.  

 E párizsi epizód nemcsak az imperialisták kultúraellenességét és barbárságát 

bizonyítja, hanem mást is. Újabb tanúságtétel, ha akaratlanul is, a mellett, hogy a haladó 

kultúra minden ága komoly fegyver a béke csatájában. Ezért nézi végig a Műcsarnok 

kiállítását is a napról napra újabb ezrekkel növekedő közönség, elsősorban abból a 

nézőpontból: milyen segítséget adtak képzőművészeink a haladásért, a szocializmus 

építéséért, a békéért vívott nemzeti és nemzetközi küzdelmünknek? [...] A Műcsarnok 

kiállítása elejétől-végéig a békeharcról, a békeszerető emberek vágyairól, céljairól, 

küzdelmeiről és igazságáról beszél. És annak, hogy van, hogy lehet nálunk ilyen 

kiállítás legfőbb tényezője az az ember, akinek remekbe készült szobra előtt különös 

szeretettel és tisztelettel állnak meg a nézők: Sztálin.”
453

   

 

A kiállítás értékelése és a dialektika 

A párizsi cenzúra ellen fellépett az Elnöki Tanács is, Ék Sándor felvetésére egy táviratban 

fejezte ki tiltakozását a francia hatóság eljárása ellen 1951. október 30-án.
454

 Addigra már 

                                                 
450 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. február 17.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

451 Az 1951. év képzőművészeti munkájáról. [I. rész] i.m., 3. 

452 A béke védelme. Szabad Művészet 1951/4, 146. A szövegben említett béke-kiállítás a tervek szerint 

1951. július 1-én nyílt volna meg a Műcsarnokban. A Szabad Művészet a honvédkiállítással együtt 

közölte a rövid Tématervet. (A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége hírei. Szabad Művészet 

1951/2, 93–95.) A tárlat a tervezett időben nem valósult meg. 

453 Barabás Tamás: Két kiállítás. Művelt Nép 1951. december 16. 

454 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. október 30.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. A Szabad 

Művészetben megjelent adatok szerint kevesebb, 1700 művet küldtek be a kiállításra. (A II. Magyar 
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lezajlott a pesti kiállításra beküldött több mint 1800 műalkotás zsűrizése. A tárlaton egy 

minisztériumi kimutatás szerint végül 241 művész 346 alkotása szerepelt (ebből mindössze 

186 volt festmény), ami az előző évi mennyiségnek csak a 2/3-a. A nemzeti seregszemle 

felhívására a hazai képzőművészeti színtér teljes spektrumából, 903 alkotótól érkezett 

összesen 1848 mű.
455 

A Bíráló Bizottság ítélő szeme elé került teljes mezőnyben olyan 

meghökkentő nevek is szerepeltek, mint Czimra Gyula, Futásfalvi Márton Piroska, Klie 

Zoltán vagy Sassy Attila.
456

 A zsűriben az előző évben már bejáratott aránynak 

megfelelően vettek részt a kommunista művészetszervezők és a tekintélyes alkotók, 

viszont Szabó Iván javaslatára kikerültek a testületből a laikusok, a tömegszervezetek 

kultúrfelelősei és a különféle állami szervezek tagjai, bár egy fontosabb képviselőjük a 

rendezés után megtekinthette az anyagot.
457

 Pogány erősen elfogult véleménye szerint a 

zsűriben a Bernáth-klikk esztétikai követelményrendszere érvényesült: „Szívós agitáció 

szerveződött a tájképek és a csendéletek mellett, anélkül azonban, hogy ezeknek a 

műfajoknak új tartalmát valaki is kifejtette volna a kiállításra készülők előtt.”
458

 

Kétségkívül növekedett az egy évvel korábbihoz képest a tájképek aránya és a 

vezérporékban is inkább a szobrászat jeleskedett, de a kiállítás összhatásán ez nem 

változtatott sokat. Középen ott állt Mikus Sándor Sztálin-szobrának két méter magas 

gipszmintája, a diktatórikus hatalmi rend fekete-fehér szimbólumaként. 

 A kritika kettős látása a bő egy évvel korábban megrendezett, első nemzeti 

seregszemlénél sokkal erősebben érvényesült a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításon, 

vagyis jobban eltávolodott egymástól a hatalmi ideológia által diktált összjelentés és a 

műkritikusok szubjektív műelemző bírálata. A katalógus előszavának névtelen szerzője 

leszögezte, hogy a tárlat „kétségtelen fejlődést” mutat az elsőhöz viszonyítva,
459

 a neves 

középkor-kutatóként is ismert Radocsay Dénes műkritikájában „előrelépésként” értékelte 

az eseményt,
460

 míg a párthű művészettörténet fő tekintélye, Pogány Ö. Gábor a szocreál 

felé vezető úton megtett „további lépésekről” értekezett.
461

 Horváth Márton, miután egy 

egész brosúrát szentelt a kiállításon szereplő művek alapos és rendszerint negatív 

elemzésének, zárszavában kijelentette, hogy az összhatás mégis pozitív: „Végezetül: 

mindaz, amit elmondtam, azt az ellentmondó benyomást keltheti, hogy az egész kiállítás 

jó, de az egyes művek legtöbbször elég gyengék. Az összhatás valóban jó, hiszen 

művészeink nagy része elindult már a szocialista realizmus útján. Ami viszont az egyes 

művek megítélését illeti: művészeink néhány rövid év alatt természetesen nem érhettek 

                                                                                                                                                    
Képzőművészeti Kiállításról kimaradt művek bemutatása. Szabad Művészet 1951/12, 564–565.) 

455 Statisztikai kimutatás, a Második Képzőművészeti Kiállításra beküldött művekről, [1951?]; MDK-

C-I-137, MTA-MKI Adattár. Az adatok megegyeznek a Szabad Művészetben közöltekkel. (Az 1951. év 

képzőművészeti munkájáról. [I. rész] i.m., 3.) A katalógusban viszont egyel kevesebb, 185 festmény 

szerepel. (II. MKK, 2.) 

456 Kimutatás, a Második Magyar Képzőművészeti Kiállításra beküldött képzőművészeti alkotásokról, 

[1951?]; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

457 Az Elnöki Tanács egy októberi ülésen fogadta el a zsűri névsorát: Antal Károly, Bán Béla, Benedek 

Jenő, Berda Ernőné, Bernáth Aurél, Bortnyik Sándor, Csáki-Maronyák József, Csók István, Ék Sándor 

(várható elutazása miatt plusztagnak megválasztják Domanovszky Endrét is), Farkas Aladár, Győri 

Miklós, Konecsni György, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Mikus Sándor, Pátzay Pál, Pogány Ö. Gábor, Redő 

Ferenc, Szabó Iván, Szegi Pál, Szentgyörgyi Kornél, Szilágyi Jolán, Váli Zoltán és Végvári Lajos. 

(Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. október 4.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) A katalógus 

tanúsága szerint Ék valóban nem vett részt a Bíráló Bizottság (zsűri) munkájába, Domanovszky viszont 

igen, és a testület kiegészült még egy taggal, Kolb József szakszervezeti küldöttel, aki a laikus 

tömegszerveket képviselte. (II. MKK, 2.) 

458 Pogány Ö. Gábor: Befejezetlenség és minőség. Szabad Művészet 1951/11, 534. Pogány 1947-es 

művészettörténeti összefoglalójában már kikezdte a Gresham-mítoszt és Bernáth személyét. (Pogány, 

1947, 23–24.) 

459 II. MKK, 2. 

460 Radocsay Dénes: Megjegyzések a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet 

1951/11, 486. 

461 Pogány, 1951, 530. 
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célba. Kritikánk 'menet közben' találja őket és éppen ez az, ami a bírálatot igazán 

hatékonnyá, alakító erejűvé teheti. Ne gyönyörködjünk tehát túl sokat a már megtett útban, 

az elért eredményekben, kritikánk legyen határozott, világos és éles, de mindig a segítő 

szándék hangján szóljon.”
462

 A kritika kettős látásának nyilvánvaló önellentmondását 

Pogány pszichologizáló magyarázattal igyekezett feloldani, a változás belső 

törvényszerűségeit okolva a furcsa jelenségért: „Vannak, akik csodálkoznak azon a 

látszólagos ellentmondáson, mely abból adódik, hogy az idei seregszemle nagyjából és 

egészében eredményesebbnek tekinthető a tavalyinál, viszont a bírálat mégis élesebb és 

általánosabb a mostani bemutató iránt. Pedig fejlődéstörténetileg és lélektanilag is érthető, 

hogy az első alkalommal, amikor képzőművészetünk örvendetes fordulatot hajtott végre a 

formalista múlthoz viszonyítva, általános tetszés és reménykedő várakozás kísérte 

erőfeszítéseit. […] Ma már lehetőség nyílik képzőművészetünket fejlődés közben 

tanulmányozni, problémái, nehézségei, adottságai áttekinthetőbben jelentkeznek, mozgása 

a múlt és a jövő között összefüggőbb pályát rajzol ki. […] Érthető tehát, hogy 

elmélyültebben mérlegelik képzőművészeink teljesítményeit a szakmabeliek, de a 

dolgozók tömegei is.”
463

  

 A teoretikusok szemét elhomályosította a kommunizmus ideájából következő örök 

menetelés programja, s nem vették észre, hogy a szocialista realizmus fáradozásuk 

eredményeképpen megszületett és előttük áll. Már az I. Magyar Képzőművészeti 

Kiállításon bemutatott művek zömét is besorolhatjuk a sztálinista szocreál szűk 

kategóriájába, a második nemzeti tárlatra pedig a szocialista realista színtér végképp 

kiforrott. Elmaradtak az 1950-ben még érzékelhető stiláris kilengések, az olyan avantgárd, 

expresszív maradványok, amelyek például Kádár György Illegális plakátragasztók című 

művében vagy Kmetty Népszavával megtámogatott csendéletében tetten érhetők. Az első 

tárlat egyes műveinek ügyetlen ideologizálása is átalakult, az egyszemélyes 

munkásábrázolások helyén kivirágzott a késő sztálinista akadémizmus sokszereplős 

zsánerpiktúrája. A kritika mégis kötelességszerűen fanyalgott, hiszen nem elégedhetett meg 

a „létező szocreál” esetlegességeivel, hanem rendületlenül hitt a jövőben megszülető, 

paradicsomi kommunizmus tökéletes szocialista realizmusában. A művészeti írók a vágyott 

ideál késlekedéséig az önellentmondásos kritika eszközével igyekeztek egyengetni a 

célhoz vezető utat.  

 A kritikusok paradox viselkedése nem botránkoztatta meg a párthű teoretikusokat, 

mert a sztálinista észjárás egy sajátos dialektikán alapult. Boris Groys, a szovjet totalitárius 

rendszer legnagyobb hatású posztmodern elméletírója szerint az önellentmondások 

jellegzetes befogadása ötvözte a marxista dialektikát és a bizánci eredetű ortodox 

kereszténység hagyományait. A totalitárius rendszer ugyanis megtagadta a hegeli filozófia 

tézisből és antitézisből gyúrt szintézisét, s megmaradt a belső önellentmondás alacsonyabb, 

de a teljes világmindenséget bekebelező szintjén: „A dialektikus materializmus harmincas 

években megfogalmazott lenini-sztálini változatának legfontosabb alapelve az 'ellentétek 

egységének és harcának' törvénye. E törvény értelmében két, egymásnak ellentmondó 

kijelentés egyszerre lehet érvényes: 'A' és 'nem-A' nem zárják ki egymást, hanem 

dinamikus kapcsolatban vannak. […] Ez a totalitarizmus azzal az igénnyel lép fel, hogy 

magában egyesíti az összes létező ellentmondást. A sztálinizmus nem vet el semmit, hanem 

mindent magába foglal, s mindennek megtalálja az őt megillető helyét. Az egyetlen, ami a 

sztálinista gondolkodás számára elviselhetetlen, az, ha valaki a saját alapállásának logikai 

konzekvenciájához ragaszkodik, s így az övével ellentétes alapállást kizárja. […] A 

dialektikus materializmus tanításában tett kitérőnk most lehetővé teszi számunkra, hogy 

megfogalmazzuk azt a kritériumot, amely a sztálini időkben a művészi alkotást 

immanensen meghatározta: a műalkotás célja az volt, hogy maximális belső esztétikai 

ellentmondást teremtsen. S ez a kritérium határozza meg a korabeli művészeti kritika 

                                                 
462 Horváth, 1952, 62. 

463 Pogány, 1951, 531. 
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stratégiáját is. A sztálinista műkritika mindig akkor reagált negatívan, amikor tárgyában 

világosan meghatározott, következetesen képviselt és egyértelműen meghatározható 

esztétikai magatartást fedezett fel, miközben az, hogy maga az adott magatartás milyen 

jellegű is volt valójában, másodlagosnak számított.”
464

 Ha – Groys szellemében – nem 

tulajdonítunk a kelleténél nagyobb jelentőséget a műkritika önellentmondásainak, akkor ki 

lehet válogatni a hasznos információmorzsákat a „halandzsaversenyből”
465

. 

 

Történeti festészet – Vihar előtt 

Az ideológusok által megkonstruált haladó hagyományból merítő, rendszerint 

nagyszabású, történeti művek jelentették a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás fő 

újdonságát. Révai az első nemzeti seregszemle megnyitó beszédében külön kitért a frissen 

megszületett szocreál idevonatkozó hiányosságaira: „[...] a múltat meg a jelent egyaránt 

felölelő történelmi festészet még mindig gyengén vagy alig van képviselve. Pedig 

képzőművészetünk megújhodása a nép harcaival és eszméivel való összeforrás jegyében e 

műfajok felébredése és felvirágzása nélkül alig képzelhető.”
466

 Révai felszólító módban 

kimondott óhaja után a kultúrpolitikusok egy éven keresztül ismételték – minden 

lehetséges fórumon – a haladó hagyományok kiemelt jelentőségét. Az esztendő végére 

beérett a termés: a honvédkiállításon már több történeti tematikájú festmény is szerepelt, 

amelyek közül a jobbakat a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításon is láthatta a közönség. 

Köztük volt a már részletesen tárgyalt Imre István-féle Hunyadi-festmény és Csáki-

Maronyák József Zrínyi-arcképe. Horváth Márton szerint: „A történeti festészet, amelyről 

még tavaly joggal állapíthattuk meg, hogy gyengén vagy alig van képviselve, ezen a 

kiállításon jelentkezett először nagy igénnyel. […] Mégis éppen ebben a tárgykörben igen 

szembetűnő a lényeges és leküzdendő hibák egész sora. Hol van a hibák gyökere? […] 

Festőink meghallották Révai elvtárs tavalyi figyelmeztető szavait, amelyeknek célja a 

történelmi festészet buzdítása volt, de a fülük mellett eleresztették, hogy Révai elvtárs nem 

egyszerűen történelmi festészetről, hanem 'a múltat meg a jelent egyaránt felölelő' 

történelmi festészetről beszélt.”
467

 Horváth pár oldallal később egészen világosan kifejtette 

mire is gondolt: „Nem elég a múlt büszke hagyományainak ébresztgetése. Az új népi-

nemzeti öntudat felkeltésében foglaltassanak benne a jelen eredményei, sőt a jövő 

perspektívái is. Torzítás ez? A múlt meghamisítása? Korántsem, ha a jelenből és a múltból 

azt olvasztjuk egybe, ami mindkettőben rokon, ha a mi korunk napvilágánál jobban 

meglátjuk azt, ami a múltban csírában már megvolt, de csak a mi napjainkban szökkent 

virágba.”
468

 Ennek az ideológiailag konstruált, kettős idő-igénynek egyik művész sem 

tudott maradéktalanul megfelelni, még a kiállítás legnagyobb sikerű alkotása, a Vihar előtt 

sem. 

 A Vihar előtt hatalmas történeti tabló: a 350×515 cm nagyságú, sokszereplős, fekvő 

formátumú festményről elsőként az előtérbe kilépő két parasztfigura tűnik elénk, akik – 

nem törődve a mögöttük nyüzsgő száz alak mozgalmas láncolatával, mint a színpad szélére 

kiálló Shakespeare-színészek – vaskos bajszuk alatt nevetgélve társalognak. Kezükben 

szögekkel kivert cséphadaró, leeresztett nyílpuska, testüket rongyos parasztviselet fedi. 

Fölöttük a néma bitófaként magasodó kútágas húzza meg a kép jobb tengelyét, míg a 

másikat a festmény bal oldali gyújtópontjába állított haditanács jelöli ki. A vörös palástban 

és mellvértben álló Dózsa György a kezében tartott papírosra mutat, miközben egyenes 

derékkal belenéz a vele szemközt álló katona szemébe. Sisakos-láncsapkás tisztjeinek 

                                                 
464 Boris Groys: Ideológiai építmény. In.: Uő.: Az utópia természetrajza. Kijárat, Budapest, 1997, 26–

29. 

465 „Egyes festők és egyes kritikusok valami furcsa halandzsa-versenybe kezdtek, hogy ki tud 

érthetetlenebbül festeni vagy kritizálni.” Horváth, 1952, 60. 

466 Révai, 1950, 274. 

467 Horváth, 1952, 17–18. 

468 Uo.: 27–29. 
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kicsiny körét egy fáklyaláng sárgás fénye emeli ki a körös-körül szétterülő reggeli 

szürkeségből. Közben a gondterhelt társaság körül kis csoportokba gyűlt parasztkatonák 

teszik a dolgukat: bal oldalt egy sárban megragadt ágyúval küzdenek páran, mögöttük 

keresztes zászlós lovas katona, közép felé dob körül térdelő puskások igazgatják 

fegyvereiket, a gémeskút vödréből egy félmeztelen férfi tölt vizet idős társa kulacsába, 

fölöttük pedig egy kékruhás figura a szekérről osztja az egyszerű nép fegyverét, a 

kiegyenesített kaszákat. Dózsa mögött, a társzekerek és egy katonai sátor mellett apró 

harcosok figyelik a közelgő hajnal világos fényeit és a messzi folyópartig elterülő, 

szürkészöld ködbe burkolózó tábor készülődő sokaságát. Kádár György és Konecsni 

György Vihar előtt címre keresztelt (alcíme: Dózsa seregének hajnali átkelése a Tiszán) 

közös munkájával újjászületett a 19. századi akadémikus történelmi festészet 

Magyarországon. A gondosan megrajzolt alakok részletrealizmusa, a kiegyensúlyozott 

kompozíció és a történeti hűséggel megformált kellékek mind erről tanúskodnak. A II. 

Magyar Képzőművészeti Kiállítás legnagyobb becsben tartott alkotása egy pontosan 

meghatározott történeti pillanatot ábrázol, a tiszavárkonyi átkelés előkészületeit. Az 

alkotók szerint: „Dózsa hadjáratának ez a legszebb, legfeszültebb fejezete, amikor még 

felfelé ívelt a mozgalom.”
469

 A két középkorú grafikusművész állami megrendelés nélkül 

vágott bele a hatalmas történeti tabló elkészítésébe. Áttanulmányozták Márki Sándor 

századeleji történelemkönyvét és Gergely Sándor frissen kiadott Dózsa-regényét,
470

 majd 

számtalan vázlatot készítettek a helyszínről és az embertípusokról Cegléden. Előbb 

kompozíciós vázlatokat rajzoltak, amelyeket felmásoltak a nagy vászonra, majd azt 

„zöldfölddel lazúrosan” előfestették, s csak utána vitték fel rá a színeket.
471

 Vagyis a két 

alkalmazott grafikus újjáélesztette a több évszázados klasszikus hagyományt, az 

akadémikus stúdiumoktól kezdve a tónusokat jelző aláfestésig.     

 A Kossuth-díjjal jutalmazott, monumentális alkotás a kiállítás legnépszerűbb képe 

lett a közönség körében,
472

 s a maga ellentmondásos módján a kritika se győzte dicsérni. 

Horváth Márton előbb kiemelte a mű tagadhatatlan erényeit: „Úgy hiszem, nincs senki, aki 

vitatná, hogy ez a kép milyen számottevő eredménynek tekinthető kompozícióban, rajzban, 

mesterségbeli színvonalban.”
473

 De az éber ideológus rögtön felhívta a figyelmet a kép 

eszmei hibájára is, a gondosan kidolgozott figurák értelmetlen szétszórására: „Ha jól 

megnézzük, egy ember sincs a képen, aki Dózsára néz. Akik meghalni is készek voltak 

vezérükért, kitől egy jobb világot, a megváltást várták szörnyű helyzetüktől, még arra sem 

érdemesítik, hogy ránézzenek! És különösen a nagy harc előtt, amikor olyan rendkívüli 

jelentőséget kap a vezér, a parancsnok, aki a csata tervét, az eljövendő győzelmet 

előkészíti!”
474

 A kép különös, szürkészöld színtónusát sok támadás érte,
475

 bár az alkotók a 

Műcsarnok rossz világítását kifogásolták.
476

 Állítólag maga Rákosi is megszemlélte a 

képet, s így foglalva össze lakonikus véleményét a műről: „jó-jó, de miért ilyen sötét?”
477

 

Erre kérdezett rá Horváth Márton is: „Miért félnek az ég vörösétől – olyan képen, mely 

ténylegesen és átvitt értelemben a hajnal hasadását és a forradalmat idézi? Honnan vették 

ehelyett ezt a zöldes északi fényt? Ez a furcsa világítás, amely az egész képet valami 

                                                 
469 Török György: A „Vihar előtt” története. Művészeti Dolgozók Lapja. 1952. január 10. 

470 Az első könyv a Dózsa-figura történeti feldolgozása (Márki Sándor: Dózsa György. Magyar Tört. 

Társ., Budapest, 1913), a másik egy moszkvai emigrációban megírt szocreál történeti regény, amit Pór 

Bertalan illusztrált (Gergely Sándor: Dózsa György. Athenaeum, Budapest, 1950). 

471 Török, 1952. 

472 Jelentés, a Második Magyar Képzőművészeti Kiállításon kiosztott kérdőívek kiértékelése, 1951. 

november 27.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

473 Horváth, 1952, 21. 

474 Uo.: 24. 

475 Szegi Pál hosszasan elemzi a kép koloritjának hibáit a festménynek szentelt cikkében. (Szegi Pál: 

Kádár György és Konecsni György Dózsa-kompozíciójához. Szabad Művészet 1952/1, 10–12.) 

476 Török, 1952. 

477 Rákosit Farkas Aladár idézte a festő szakosztály 1951. november 21-ei ankétján, ahol mások is 

szóvá tették a Vihar előtt színvilágát. (Ankétok a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. i.m. 85.) 
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meseszerű fátyolos fénybe burkolja – szintén nem szolgálja a légkör, a helyzet jellemzését. 

Nem akarok azon vitatkozni, hogy van-e ilyen fény, vagy nincs. Ha van is, ide nem való. 

Ez az akváriumszerű homály valósággal ellentmond a kép tulajdonképpeni 

mondanivalójának, letompítja, sőt megöli a színeket és velük együtt az embereket is. A 

félhomályban lévő arcok zöldes, barnás, szürkés tónusa éles ellentétben áll beszédes, 

eleven arcjátékukkal.”  

 A kép történetéhez hozzátartozik az az Engelst idéző
478

, bravúros hermeneutika 

csavar, ahogyan Horváth Márton húsz évvel később újraolvasta dolgozatát, s az MSZMP 

akkori hivatalos kultúrpolitikájának megfelelően át is értékelte: „Kádár és Konecsni 

reprezentatív Dózsa-képével kapcsolatban két kifogást tettem [t.i. 1951-ben]: a harcra 

készülő, sürgő-forgó parasztok, katonák közül senki nem tekint a vezérre; másik: a kép 

furcsa akváriumzöld tónusa, ami 'nem jellemző a csata hajnalára'. Elképzelhető és nem is 

erőltetettnek hangzó bírálat – de mi volt a mélyén? Politikánk torzulásának egyszerre volt 

oka és következménye a pártvezetés elszakadása a tömegektől. A vezetés látens válságát 

idézte elő, amiről sejtelmünk se volt, de tüneteit éreztük; torz és szubjektív válasz volt erre 

a mértéktelenné fokozott személyi kultusz. […] A kompozíció ilyen megoldása talán 

ösztönös aktualizálás volt a művészek részéről, 'a realizmus diadala', illetve hozzá az 

akváriumhangulat, amibe az egészet mártották.”
479

 Horváth kései olvasatában a Vihar előtt 

a személyi kultusz kritikus tablójává nemesedett, holott a művészek a Rákosi-kor 

kultúrpolitikájának éltanulóiként festették meg. Konecsni később – a festmény kapcsán – 

magának tette fel a költői kérdést: „[...] mit tettem, mit is tehettem az ütembe parancsolt 

harsogások, üdvrivalgások, véresre vert tenyerek, zászlóerdőkkel körített, szervezett 

felvonulások idején?”
480

 A festmény szerepelt minden egyes későbbi, nagy, hivatalos 

szocialista seregszemlén és évtizedekig a Nemzeti Galéria állandó kiállításán 

gyönyörködhetett benne a közönség. Nem indokolatlanul látta meg benne Rényi András 

1992-es tanulmányában a korszak ideáltipikus főművét és a szocreál egyfajta 

beteljesülését.
481

   

 

MÉMOSZ-pannók 

A kiállítás a történeti képek mellett más izgalmas újdonságokat is tartogatott, hiszen ekkor 

láthatta először a közönség az épületdekorációnak szánt óriási kompozíciókat. Az első 

kiállításon csak a Szabad Nép székházára készült, hatalmas dombormű szalag képviselte 

(fotó formájában) az architekturális–monumentális szocreál díszítőműfajokat. A II. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításon már látható volt a Magyar Építőipari Munkások Országos 

Szövetségének (MÉMOSZ) szánt hat darab, 173×314 cm-es, olajjal festett pannó is. A 

MÉMOSZ Székház dísztermébe készült monumentális művek a munkásmozgalom 

történetét mutatták be a hazai építőipar területén. Az Építés- és Közmunkaügyi 

Minisztérium még a kultúrforradalom gépezetének beindulása előtt, 1949. június 15-én 

kérte fel Bernáth Aurélt, Bán Bélát és Szentiványi Lajost a falképek megfestésére.
482

 A 

művek megvalósulása vontatottan haladt, a széles közönség csak 1951 telén tekinthette 

meg őket a nagy nemzeti kiállításon. Az illetékesek szigorúan megszabták a falképek 

programját és kronologikus sorrendjét: Az illegális munka kezdete az építkezésnél 1930-

                                                 
478 Engels a Horváth által is idézett, széles körben ismert „realizmus diadala” frázist Balzackal 

kapcsolatban használta, aki – Engels szerint – még a reakciós politikai meggyőződése ellenére is a 

közársaság-pártiakat ábrázolta igazi szimpátiával. (Friedrich Engels: F. Engels M. Harknesshez. In.: 

Köpeczi, 1970a, 146–148.) 

479 Horváth, 1975, 18–19. 

480 Konecsni György kikérdezése, 1956; MDK-C-II-603 MTA-MKI Adattár 

481 Rényi András: „Vihar előtt”. A történeti festészet mint a sztálinizmus képzőművészetének magyar 

paradigmája. In.: György–Turai, 1992, 34-43. 

482 Bernáth Aurélnek küldött 1949-es értesítő levél, eredeti gépirat. In: Bernáth Aurél falfestményeire 

vonatkozó iratok, feljegyzések, számlák az Ms 2149/1 számú dossziéba helyezve, MTA Kézirattár (Ezért 

a forrásért Szalay Klaudiának tartozom köszönettel!) 
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ban (Bernáth), A rendőrség letartóztatja a tüntetőket 1930-ban (Bán), Tüntetés a bezárt 

MÉMOSZ Székház előtt (Bernáth), Romeltakarítás (Szentiványi), Az első szabad május 1-

je (Bán), Sztahanovista iskola (Szentiványi).
483

  

 Az első festményen Bernáth könnyed posztnagybányai ecsetkezeléssel jelenített 

meg egy építkezést, amelynek bal oldali, reneszánsz módon megnyitott terében lázas 

beszélgetés, szervezkedés és a röpcédulák átadása folyik, miközben egy beavatott őrszem a 

néző felé meredő, félkész téglafal mellett les ki a serényen tevékenykedő többi dolgozóra. 

Bár Horváth szerint az őrszem beállítás nem felel meg a „konspiráció szokásainak”,
484

 a 

Bernáth művészete iránt fogékony kritikusok méltatták a képet: „Határtalanul gazdag és 

szívhez szóló a kép koloritja. A baloldalon a kissé árnyékban tartott vörös téglafalak 

megoldásában Bernáth Aurél példát adott a sematizmus elkerülésére. A tégla piros – ez 

megcáfolhatatlan tény, de sok festőnk még nem gondolt arra, hogy ez a piros változatos 

lehet, nem szükséges gyerekrajz módjára egyszínűre festeni a felületet.”
485

 A sorozat 

második epizódját Bán Béla festette, az atletikus testfelépítésű sztrájkolókat lefogó 

rendőrökről. A harmadik képen Bernáth a székház előtt álló tüntetőket szétoszlató lovas 

rendőröket jelenítette meg, míg a negyedik kompozíción Bán az első szabadon ünnepelhető 

május 1-je felvonuló, Sztálin-arcképet hordozó, boldog munkásainak állított emléket. A 

ciklust lezáró két realista pannót Szentiványi készítette, a háború utáni romokat eltakarító 

dolgozókról és a Pozsonyi László sztahanovista módszerét átadó kőművesekről.
486

 A 

kiállított faliképek között állva a MÉMOSZ sajnálkozó főtitkár-helyettese, Reszegi Ferenc 

magukat hibáztatta, hogy nem adtak kellő segítséget a művészeknek, akik így „elvont 

módon”, „íróasztal mellől” ábrázolták az építőmunka hőseit.
487

 De minden hibája ellenére, 

a MÉMOSZ Szákház dísztermének dekorációja az első szocialista realista pannó-sorozat 

volt a magyar művészet történetében.
488

 

 

Az újabb tematikus képek 

Bár a párthű kritika a történeti festmények újjászületését óriási fegyvertényként ünnepelte, 

a par excellence szocreál műfaj mégis a tematikus életkép maradt, amely a múlt zavaró 

fénytörése nélkül, legtisztábban tudta tükrözni a kötelező párthű ideológiát. A Bernáth-kör 

megerősödése ellen harcoló Pogány a színtiszta politikumot harsogó zsánerek arányának 

aggasztóan szerény növekedését regisztrálta a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításon (nem 

először és nem utoljára kerékbe törve anyanyelvünket): „[...] ami az anyag politikumát 

illeti, egyfajta elbizonytalanodás, tétovaság, tartózkodás észlelhető a kiállítók körében. Az 

1951. évi tárlat kevesebb harciasságot, hitet vagy legalábbis jámbor szándékot árul el az 

országépítésről, az osztályharcról, a békéért folyó küzdelemről, mint amennyit népünk 

ideológiai megerősödése, a nemzetközi helyzet kiéleződése, felemelt Ötéves Tervünk hősi 

teljesítése indokolna. Az összehasonlításkor az idei bemutató az ország általános 

fejlődéséhez viszonyítva kerül hátrányosabb helyzetbe a tavalyihoz mérten.”
489

  

 A plakátszerű sémákra épülő, egyszemélyes tematikus képek és szobrok valóban 

visszaszorultak, átadva helyüket a többszereplős kompozícióknak. Ezt a finom változást 

Radocsay Dénes örömmel üdvözölte: „Eltűnt az a tavaly még gyakran kísértő iskolás 

programszerűség: ez a szocialista kohó, ez a szocialista vasmunkás, ez a szocialista 

bányász, ez a szocialista mezőgazdaság. Most inkább így érezzük: munkásaink ma 

építenek, ma kovácsolják a vasat, ma politizálnak, parasztságunk ma műveli a földet. […] 

Az első kiállítás két súlypontja a gyári munkás-vasmunkás és a traktoros paraszt volt. E két 

                                                 
483 Végvári Lajos: A MÉMOSZ Székház dísztermének új panneau-i. Szabad Művészet 1951/11, 493. 

484 Horváth, 1952, 34. 

485 Végvári, 1951b, 494. 

486 Uo.: 495. skk. 

487 Ankétok a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. i.m. 86. 

488 Különböző efemer díszletek és kiállításdekorációk céljából már korábban is készültek festmény-

sorozatok, de azok nem az autonóm műtárgy-együttes igényével születtek meg. 

489 Pogány, 1951, 532–533. 
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súlypont kialakulásában kétségkívül akadt valami nem természetes, nem magától adódó. 

Mintha művészeink többsége úgy gondolkozott volna: ami kívül esik a munkás- és 

traktoros paraszttéma határán, az reakciós jelenség, vagy legalább is maradi, ellenálló 

szellemet takar. Jelen tárlatunk nem alakít ilyfajta súlypontot.”
490

 Félegyházi László mégis 

a vasgyári „súlypontot” vitte tovább, megpróbálva megismételni tavalyi sikerét. De a 

Vagongyári tűzkovács című új képének  munkásfigurája olyan erőltetetten mosolyog, hogy 

azt a gondosan megdolgozott, színes ceruzarajz-szerű realista stílus sem tudta feledtetni a 

kritikával. „Bár Félegyházi ráfestette a képre a forró vastól remegő levegőt, a fiatal munkás 

verítékét, érezni, hogy ez a munka nem könnyű játék, de majdhogynem teljesen elrontja a 

nagy műgonddal készült kép hatását a széles nevetés, amit a munkás arcára festett. Nem 

úgy mosolyog ez a fiatal munkás, mint akinek a felszabadult munkából fakad a vidámsága, 

hanem úgy, mintha éppen most valami tréfát mesélnének neki.” – írta a képről Horváth.
491  

 A kiállítás egyik fő szenzációjának számított Pór Bertalan „Urak országából 

dolgozók hazája” címre keresztelt monumentális vászna. Az idős mester a hatalmas Vihar 

előtthöz mérhető, 300×450 cm nagyságú festményt segédek bevonásával, brigádmunka 

keretében készítette. A reprezentatív, óriás csoportképeket alkotó orosz művészeknél bevett 

kollektív munka nem vált népszerűvé Magyarországon.
492

 Pór Bertalan, Scholtz Erik és 

Újvári Lajos közös műve sem váltott ki pozitív sajtóvisszhangot, pedig képük 

középpontjában a főtitkár szerepelt. A szokatlanul hosszúkás, álló formátumú vászon felső 

kétharmadát a Parlament neogótikus árkádjai töltik ki. A nagyszabású historizáló boltívek 

alatt Rákosi Mátyás fog kezet a Kossuth-díjasok egyikével. A kritika sokszor számon kérte 

a festőn a „befejezetlenséget”, de Pór szerint a „friss előadás” a legfőbb kvalitása a 

műnek.
493

 A festmény konkrét aktuálpolitikai eseményt ábrázol, de dokumentum-jellegét 

felülírja a forró kézfogásban egyesülő szeretet egyetemes szimbolikája, amelyet a cím 

általános metaforikája is aláhúz. Ugyancsak Rákosi Mátyást állította egyik nagyméretű 

tematikus kompozíciójának középpontjába a korszak ünnepelt festője, Benedek Jenő. De a 

Rákosi elvtárs Túrkevén című pártos festményével ő sem érte el a kívánt hatást, a háttér 

figuráinak elnagyolt megoldása miatt.
494

 A falusi közigazgatás átalakulásának emléket 

állító A tanács első ülése című nagyalakú műve viszont pozitív visszhangokat váltott ki. 

Pogány epésen jegyezte meg a kép kapcsán, hogy bár a „szakértelmükre büszkék körében 

fagyos értetlenségre talált”, az „emberábrázolásban mindenki számára tanulságos” 

erényeket csillant fel.
495

  

 Imre István egy repülés előtti pilótaeligazítást festett meg 200×300 cm nagyságú, 

Felszállás előtt című képén. A Szőnyi és Elekfy posztnagybányai stílusán nevelődött Imre 

István az impresszionista színkultúrát igyekezett összekapcsolni a tematikus életkép 

szocreál elvárásaival. A Rákosi Mátyás Művek csepeli képzőművészeti iskoláját vezető 

Szentgyörgyi Kornél Este a stadionban című tematikus festményén az RM Művek egyik 

ismert sportolóját, Prinzet jelenítette meg. „Elragadtatva figyeltem, hogy a duzzadó erejű, 

jókedvű fiatalság energiája teljében, a jól végzett munka boldog tudatában futkározik, 

színes melegítőben a sportpálya zöld gyepén és vörös salakján” – vallotta a szocreál zsáner 

egyik megbecsült mestere új alkotásáról.
496

 Csabai Kálmán egy fiatalokból álló tanulókört 
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492 Az 1951-es Szovjet Össz-szövetségi Kiállításra készült el A. Gricaj, V. Jefanov, L. Kotljarov, K. 
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festett meg, Moldován István régi munkahelyére visszalátogató honvédtisztet, Mácsai 

István pedig a szovjet Messerer mester balettpróbáját. Még az idős Csók István is lerakta 

névjegyét a szocialista realizmus asztalára: újrafestette saját fiatalkori müncheni vásznát, a 

Szénagyűjtőket (1896, MNG) Háború és béke címmel, triptichon formában. Horváth 

üdvözölte a festődoyen új alkotását: „A 'Szénagyűjtők' egyszerű falusi életkép volt, békés 

idill, ez a festmény pedig – a két oldalsó kép között – harcos kiállás népünk legfontosabb 

ügye mellett. Gondoljunk a két női arcra: a hármaskép balszárnyán az anya arcán a halál 

merev mozdulatlansága, a középső képen az alvó lány arcán a munka utáni pihenés 

életteljes nyugalma. Ennek a két arcnak az ellentéte is a mi korunkról szól: ha talán kicsit 

naiv, kicsit allegorikus módon – de mégis a béke és a háború, az élet és a halál erői közötti 

hallatlan feszültséget érzékelteti, amely olyan mélyen áthatja egész életünket.”
497

 Horváth 

hasonló módon aktualizálta Glatz Oszkár sokác menyecskékről festett korábbi képeit. Egy 

marxista csavarral nyugtázta a közkedvelt idős festő Leány könyvvel című képén belül 

lezajló önkéntelen történelmi fordulatot: „Bármennyire 'időtlennek' látszik is első 

pillantásra, mégis lépést jelent mi felénk, mert témája – a könyvön elmerengő, 

rokonszenves kis parasztlány – csak a mi korunkban válhatott tipikussá, a mi 

gyermekeinkről szól, az új élet szépségét hirdeti.”
498

 A szép számban kiállított tematikus 

zsánerképek – köztük az öregek és fiatalok művei – igazolták, hogy a második nemzeti 

seregszemle valóban előrehaladt a szocreál rögös és kanyargós útján. 

 

Az ellenség seregszemléje – a „befejezetlenek” 

Sok nehezen változó vagy érett stílusú művész idegenkedett a propaganda-ízű tematikus 

zsánerektől, s kompromisszumképes, semlegesebb témát keresett alkotásához. Radocsay 

szerint Berény Róbert berlini kiállításra kiküldött Festőnövendék című vászna valóságos 

„műterem-interieur divatot” robbantott ki a későbbiekben.
499

 Az egyre betegebb
500

 Berény 

a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításra még egy többszereplős témavariánssal készült, a 

Műteremlátogatással. A méretes vásznon felismerni a jellegzetes profilú művészt, ahogy 

széken ülve méregeti készülő művét, miközben kíváncsi és érdeklődő növendékek veszik 

körül. Hasonló műteremrészletet festett meg Hincz Gyula és a Bernáth modorában alkotó 

fiatal Csernus Tibor is. Sok már nem fiatal, konzervatív ízlésvilágú művész – például Edvi 

Illés Aladár, Herman Lipót vagy Elekfy Jenő – a szintén ideológia-mentes portrékat és 

tájképeket részesítette előnyben. Rájuk csapott le Pogány Ö. Gábor gyilkos ellenszenvvel, 

a fiatalabb, középkorú és idősebb mesterek közül is kiemelve azt, „[...] aki az ábrázolásbeli 

lazasággal, foszladozó felületfestéssel, tántorgó ecsetkezeléssel gondolja a fényhatás és 

színgazdagság követelményeit kielégíteni. Megdöbbentő jelenség, hogy szépülő és épülő 

világunk, derűs, reménykedő életünk, a boldog jövő bizonyosságát bizonyító jelenünk 

szemtanúi előszeretettel használják a sötét színeket, az indokolatlanul komor atmoszférát. 

Ez a tünet is a rosszul értelmezett finomság birodalmába utalandó, a világos, örömteli 

hangulatot giccsesnek rettegik az igényesebbek.”
501

  

 A kommunista művészettörténész nagy jelentőségű Befejezetlenség és minőség 

című tanulmányában megpróbálta elvi síkon lejáratni fő ellenfeleit, a volt Gresham-kör 

tagjait és az általuk gondozott posztnagybányai örökséget. Pogány egy korábbi 

önkritikájában bevallotta, hogy már a második világháború után az absztraktokkal és új 

realistákkal kart karba öltve harcolt a „Gresham és a Poszt-Nagybánya, a Horthy-idők 

művészetének maradványai ellen”.
502

 Bár a Révai-féle kultúrpolitika rákényszerítette a 
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499 Végvári Lajos: Berény Róbert. Szabad Művészet 1953/5, 227–228. A képért – a Kossuth-díjas – 
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tekintélyes polgári művészekkel való taktikai együttműködésre, Pogány nem szűnt meg 

támadni őket. A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítást követően ügyes manőverrel az 

elasztikusan változó sematizmus fogalmi fegyverét vetette be ellenük. Magyarázata 

értelmében a – név szerint nem azonosított – vezető művészcsoport félreértelmezte Révai 

sematizmus elleni harcát, s agitálni kezdett a semleges tájképek és csendéletek mellett, ami 

„a semmitmondó köcsögöknek, hervadt virágoknak, ködbefúló vidékeknek megdöbbentő 

áradatát szabadította rá a zsűrire”.
503 

Pogány a népművelési miniszter Színház- és 

filmművészeti konferencián elmondott beszédével érvelt, amelyben szó esett már a 

sematizmus elleni harc túlkapásairól is. A párthű művészettörténész – kihasználva a 

szocreál kritika önellentmondásos természetét – finoman összecsúsztatta a 

„befejezetlennek”
504

 nevezett posztnagybányai festőmodort saját sematizmus-

értelmezésével:  

 

„A vázlatosság, oldottság igyekezett a festői minőség mértéke lenni. Ha valamely 

festmény kissé homályos, maszatos benyomást kelletett, az már a 'hozzáértők' 

megbecsülésére számított. A nyugodt felületek, kidolgozottabb részletek gyanút 

keltettek, a tárgyak anyagszerűségét, az alakok testi mivoltának érzékeltetését a 

'beavatottak' naturalizmusnak nevezték. […] Makacs és nem veszélytelen intellektuális 

terror próbálta sakkban tartani az egészségesebb ízlésűeket, hogy a sematizmus elleni 

küzdelem ürügyén továbbélhessen, olykor újjászülethessék mindenféle 

posztimpresszionista, l'art pour l'art-os ernyedtség, céltalan mélázás. […] A II. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás festészeti részét az a kísértés környékezte, hogy a szakmai 

előkelőség, a képletekre húzható esztétikai illetékesség, a beképzelt rátartiság 

következtében szűkösen megszabott területre, önkéntes gőggel vállalt kis szigetre 

emigrál, a szabadalmazott minőség, az elvszerűen képviselt befejezetlenség 

elefántcsonttornyába. S ugyanakkor kísérletet tett, hogy mindent, ami ezen a zárt körön 

kívül van, kizárásos alapon művészietlennek, megbecsülésre méltatlannak nyilvánítson. 

[…] A befejezetlenség, vázlatosság, lazaság képviselői művészetünk történetének jelen 

szakaszában jelentőségüket túlnőni igyekeznek, a szinte szocialista képzőművészetünk 

derékhadának kívánnak látszani. Amiért is hamis összkép terjedhet el a mai magyar 

festészetről. Egyetlen részleg tetszeleg maga előtt a nemzeti jelleg hordozójának, a 

haladó múlt kizárólagos örökösének, 'a magyar festőiség' letéteményesének. […] A 

témátlanság (eszmei pontatlanság-élménytelenség), a befejezettlenség (sematikus 

ábrázolás), arisztokratizmus összefutó kört alkotnak, a burzsoá művészet 

csökevényeiként. Megsemmisítésük nélkül a szocialista realizmus végleges győzelmet 

nem arathat.”
505  

 

A nagy hatalmú Horváth Márton nem értett egyet maradéktalanul Pogány nézeteivel, külön 

megdicsérte például az öreg Edvi Illés Aladár régimódi, „kicsit édeskés, andalító, idealizált 

magyar” tájait: „Mostani képei tematikailag első látásra nem sokban különböznek a 

régiektől, és mégis gyökerében mások; nemcsak azért, mert a napfény és ragyogás, amely 

ott hamis volt, új képein ma nagyon is indokolt és reális, hanem mert a tájban meglátja azt 

is, ami új. Ezek a monumentális szénakazlak a mi kazlaink, a termelőszövetkezetek és 

állami gazdaságok korában váltak tipikussá a magyar vidéken – és az a forróság, ami 

megtölti a képek atmoszféráját nemcsak a napsütés, hanem a munka heve is, a felszabadult, 
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önmagának dolgozó ember munkájáé.”
506

  

 Pogány indulatos metaforákba tördelt filippikája nem érte el a kívánt hatást, a 

polgári művészekkel való esztétikai koalíció még a Rákosi-kort is túlélte. Horváth Márton, 

az irodalompolitika sokak által gyűlölt
507

 főkorifeusa Pogány sajátos sematizmus-

értelmezésnél észszerűbb módon alkalmazta az új fogalmat. A már sokat idézett brosúrája 

nem csak saját véleményét tolmácsolta, hiszen ez volt az MDP Előadó Iroda 

Kultúrpolitikai Munkaközösségének a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítással 

kapcsolatban tartott, 1952. január 15-ei vitájának a kibővített zárszava.
508

 Ezen a pártos 

ülésen vitatta meg a hatalom a képzőművészet területén felvetődő esztétikai kérdéseket, 

kultúrpolitikusok (Redő, Horváth, Pogány stb.) és rangos alkotók (Pátzay, Bernáth stb.) 

részvételével. A pártközpont Kultúrpolitikai Munkaközössége az ideológiai útmutatás 

fontos szerve volt, itt tárgyalták meg korábban Ék Sándor 1950-es brosúráját
509

 és 1951-

ben az építészet kérdését is.
510

 A részletesen megbírált műalkotások elemzése mellett a Párt 

állást foglalt a haladó hagyomány, a formalizmus és a fotografikusság kérdésében is. A 

nagybányai festőiség alárendelt szerepét Horváth egészen kategorikus helyezésekkel tette 

egyértelművé: 

 

„Összefoglalva: aki ma a nagybányaiakat akarja első helyre tenni, az az igazán harcos 

állásfoglalástól, az igaz realista, befejezett ábrázolásmódtól akarja visszatartani mai 

festészetünket és öntudatlanul is meg akarja hosszabbítani a polgári dekadencia 

befolyását fejlődő képzőművészetünkben.  

 Ha kissé iskolás módon 'sorrendet' akarnánk megállapítani a múlt század utolsó 

évtizedeinek nemzeti festői hagyományaiban, akkor vitathatatlanul első helyre tenném 

Munkácsyt, utána Szinyeit és harmadsorban a nagybányaiakat.”
511

  

 

Horváth a haladó hagyomány kérdését nem kapcsolta össze a sematizmus elméleti 

problémájával, helyette inkább a fényképszerű naturalizmust alkotói módszerét ostorozza: 

 

„Ugyanakkor óvni kell az olyan kibúvóktól, mint a fényképek másolása. Még ideig-

óráig sem lehet ezzel a természet tanulmányozását, az élet után készült tanulmányokat 

helyettesíteni. A fénykép lehet – különösen a történelmi eseményekről készült fénykép – 

sokadrangú segédanyag, de nem képezheti a művészi munka alapját. A fénykép 

akármilyen művészi, csak egy pillanatfelvétele a természetnek, a valóságnak. Ha a 

fényképész nagyon ügyes, akkor éppen olyan pillanatot rögzít meg, amely valamely 

eseményre nagyon jellegzetes. De mégis csak egy pillanatot, egy másodperc töredékét 

rögzíti. A művészet ezerszer igényesebb: bár a képzőművész is egy bizonyos pillanatban 

ábrázol egy eseményt, ebbe az egy pillanatba azonban bele kell sűrítenie mindazt, ami 

az egész eseményt jellemzi. Napokon, sőt heteken keresztül ismerkednie kell ennek az 

eseménynek a szereplőivel, a belső tartalmával, összefüggéseivel, jelentőségével, hogy 

azután egy pillanat ábrázolásában esetleg egy vagy több ember, vagy akár egy egész nép 

életének legfontosabb jellemvonásait megjelenítse. 

  Ha egy kép mondanivalójának azt a bizonyos lényegét vissza lehetne adni egy 

fényképezőgép elkattintásával, akkor nem sok szükség volna művészetre. Már Marx 

megjegyezte, hogy nem volna szükség tudományra, ha a lényeg és a jelenség 

egybeesnének, mert 'ebben az esetben minden vásári kofa a legképzettebb közgazdász 
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lenne'. Ugyanez áll a művészetre. A természet utáni tanulmányokat fényképek 

négyzetcentimétereinek átmásolásával helyettesíteni – ez örökké csenevésszé tenné 

képzőművészetünket. Erre nyomatékosan fel kell hívni minden művész figyelmét!”
512

 

 

A szovjet kritikai gyakorlat modellje szerint a naturalizmus mellett felbukkant az 

ősellenség, a formalizmus is. A II. Képzőművészeti Kiállításon ennek a szerepe már nem 

volt olyan meghatározó, mint egy esztendővel korábban. Mégsem tűnt fölöslegesnek a 

MÉMOSZ-tablóján expresszív formatorzításokat alkalmazó Bán Béla megfeddése: 

 

„Aki ismeri a két világháború közötti formalista irányzatokat, az bizonyára nagyon jól 

emlékszik arra a – sajnos, proletárművészek között is elterjedt – burzsoá irányzatra, 

amely a munkást hatalmas lábakkal, kolosszális mellkassal, fatörzsnyi vastag karokkal 

és szűk homlokkal, kis fejjel ábrázolta. Ennek az irányzatnak az volt a 'hivatása', hogy a 

nyers, fizikai erő kidomborítása mellett bizonygassa a munkás alacsonyrendűségét, 

szellemi elmaradottságát – kiemelve a rothadó burzsoázia 'magasabbrendűségét', 

'kultúráját', 'műveltségét'. A munkás – mondta ez az irányzat – durva, csúnya, formátlan, 

aránytalan; a finomság, a szépség, a harmónia, a kiegyensúlyozottság – az a 

burzsoáziáé. Egyetlen szóval sem akarom azt mondani, hogy a mi megújuló 

művészetünkben még van ilyen tudatos tendencia – szó sincs róla. (A művészek nagy 

részében ezelőtt sem volt.) Még eleven azonban az utóhatása ennek az irányzatnak, 

amelyet a művészek öntudatlanul folytatnak, ha nem tesszük tudatossá igazi tartalmát, 

célját. […] Bán Bélának meg kell értenie: nem azzal kell érzékeltetni a munkás erejét, 

hogy szétterpeszti lábait, hogy minden második figurának ökölbe szorítja a kezét, meg 

hogy csak úgy döng az aszfalt a bakancsok alatt. […] Természetesen a munkás külseje 

más a kapitalizmusban, mint a szocializmusban. […] A szocializmusban eltűnnek a 

munka nyomorékjai és a ritka kivételből tömegtípussá, a munka művészeivé válnak az 

élmunkások, a sztahanovisták. Fokozatosan megszűnik a testi és szellemi munka 

ellentéte, amelyet a kapitalizmus fejlesztett ki a végletekig. Ez befolyásolhatja a 

munkásfigurák ábrázolását is, de akár az elnyomott, akár a felszabadult munkás alakját 

nézzük – tűrhetetlen az olyan beállítás, amely a munkásban csak a fizikai erőt 

ábrázolja.”
513

 

 

A formalizmus egyre kevesebb problémát jelentett, mert a művészek egyre jobban 

megértették – és kényszerből vagy önként egyre pontosabban követték – a sztálinista 

akadémizmus diktátumát. Ha az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás volt a szocialista 

realizmus nagynyitánya, akkor a második seregszemle a szocreál rövid virágkorának a 

kezdetét jelentette.   

 

 

VIII. Finomhangolás és expanzió 
Az '52-es Tavaszi Tárlat, a Szövetség bővítése és a Művészeti Alap 

 

Az '52-es Tavaszi Tárlat 

A nagyszabású induláshoz képest viszonylag szerény eredményeket hozó 1951-es esztendő 

után a képzőművészeti kultúrgépezet ismét magasabb fokozatra kapcsolt. A Szövetség a 

minisztériumi Főosztály határozott kívánságára 1952-ben megrendezte a korábban nem 

tervezett Tavaszi Tárlatot.
514

 A túlfeszített elvárások miatt a májusi kiállítás sok fejtörést 

okozott a művészetpolitikának. Az új seregszemlét hivatalosan a dolgozók egyre növekedő 

                                                 
512 Uo.: 16–17. 

513 Uo.: 30–31. 

514 Jelentés, Tar István jelentése a minisztériumnak a Szövetség 1952-es munkájáról, 1952. december 

29.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 
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esztétikai étvágya hívta életre
515

 – valójában a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás túl 

szigorú zsűrije, amely túl magas minőségi elvárásokat gördített a tehetségtelenebbek 

pályamunkái elé; a második nemzeti kiállítás után a szakszervezet dilettáns tagjai 

zúgolódtak a Szövetség arisztokratizmusa ellen.
516

 A májusi Tavaszi Tárlat esélyt akart 

adni a fiatal vagy kevésbé elismert alkotóknak a szélesebb nyilvánosság elérésére, a 

reprezentatív éves nemzeti kiállítás felelőssége nélkül. Szabó Iván főtitkár szerint ez 

vezetett a bajokhoz: „A zsűri a tág kapu elvét úgy értelmezte, hogy szinte lebontotta a 

kapukat, és formalista, alacsony színvonalú műveket is fogadott el szép számmal.”
517

 A 

kultúrfelelősök az átrostált anyagot nem engedhették a közönség elé, megrótták a Bíráló 

Bizottság tagjait, kiszórtak több művet, majd a népstadioni sportpályázat alkotásaival és a 

magyar-szovjet barátság pályázat díjazott műveivel „feljavították” a tárlatot.
518

 A sok 

nehézség árán megnyíló kiállítás fő büszkeségei a moszkvai Magyar Mezőgazdasági 

Kiállítás állandó pavilonjába készült pannó-vázlatok és szobrok voltak. (Annak ellenére, 

hogy a Domanovszky Endre és Szőnyi István által festett falképciklusok még az előző 

esztendő nagy pályázati teljesítményei voltak, s a nagy lélegzetvételű projekt csak 1956-

ban jutott el a megvalósulásig.
519

) 

 A delelőjén álló személyi kultuszt a diktátorportrék hosszú sora jelezte. A kiállítás 

közepén ismét ott magasodott a Mikus műhelyében lassan formálódó Sztálin-szobor egyik, 

még nem teljes méretű változata. A kultusz Sztálin „leghűségesebb magyar tanítványára” is 

vonatkozott. Rákosi Mátyás 1952. március 9-én, teljhatalmú diktátornak kijáró 

tiszteletadás közepette ünnepelte hatvanadik születésnapját.
520

 A volt Királyi Kúria 

épületébe költözött Magyar Munkásmozgalmi Intézet Rákosi elvtárs harcos élete című 

születésnapi kiállítását 480 ezren látták.
521

 Az MDP történészei már rég készen voltak 

Rákosi élettörténetének erősen kozmetikázott elbeszélésével,
522

 a születésnapra pedig 

megjelent a főtitkár életét elmesélő díszalbum, amelyben többek között szerepelt az az 

epizód is, amelyben a fiatal Rákosi Salgótarjánban megszervezte a katonai ellenállást.
523

 

Az erősen kiszínezett történet a magyar főtitkárt a Nagy Honvédő Háborúban 

győzedelmeskedő Sztálinhoz hasonló katonai erényekkel ruházta fel. A díszalbumban Ék 

Sándor II. Magyar Képzőművészeti Kiállításon bemutatott festmény-vázlata illusztrálta az 

eseményt, a fotografikus dokumentumok hiányában.
524

 Olcsai-Kiss Zoltán Rákosi 

mesterségesen konstruált legendáriumának ugyanezt a pillanatát mintázta meg: a fiatal 

főtitkárt katonai uniformisban, vörös csillagos sapkával, ökölbe szorított kézzel, amint a 

salgótarjáni harcokra készül 1919-ben. Bencze László szintén a Tanácsköztársaság sikeres 

népbiztosát szerepeltette a Rákosi elvtárs a Vérmezőn 1919-ben toborzóbeszédet tart című 

nagyméretű vásznán. A fiatal, még dús, sötét hajú kommunista agitátor egy alacsony 

emelvényről szónokol a körülötte álló munkásoknak, katonáknak és a finom pesti 

polgároknak. A Szabad Művészetben megjelent műkritika szerint: „Ha harcos eszmeiség 

kifejezése tekintetében kifogásokat is emelhetünk Bencze László képe ellen, mégis, meg 

kell állapítanunk, hogy a művész megtalálta az eszközöket arra, hogy élővé tegye a 

                                                 
515 Cs. M. [=Cseh Miklós]: Tavaszi Tárlat. Szabad Művészet 1952/5, 201. 

516 A MÜDOSZ-t képviselő Kolb József Közgyűlésen elhangzott beszámolója szerint. (Közgyűlés, 

1952) 

517 Közgyűlés, 1952. 

518 Uo. 

519 A hét-hét pannó 1956 júliusában készült el. (Szabad Művészet 1956/8. 392.) 

520 Az ünnep képzőművészeti vonatkozásait bőségesen tárgyalja Szücs György kiváló tanulmányában. 

(Szücs, 1990, 63–90.) 

521 Sinkó, 2009, 55. 

522 Rákosi életét (már 1950-től) egy sok kiadást megélt külön füzetben tanították a párttagoknak 

(Útmutató a városi alapfokú szemináriumok hallgatói részére a Rákosi Mátyás élete c. előadáshoz az 

1950 máj. 22–29-ig [sic!] terjedő hétre. MDP, Budapest, 1950.) 

523 Rákosi Mátyás élete képekben. Szikra, Budapest, 1952. (Lásd hozzá: Szücs, 1990.) 

524 Lásd az 590. lábjegyzetet! 
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történeti esemény ábrázolását.”
525

 A Rákosiról készült műalkotások is egyértelműen 

bizonyítják, hogy a sztálinista kultúrpolitika nem „eltörölte a múltat”, hanem csak újraírta 

az ideológiai harc jegyében. 

 

A Szövetség átszervezése 

A Képző- és Iparművészeti Szövetség 1952 tavaszára 468 fősre duzzadt.
526

 A színtér 

szereplői pontosan tudták, hogy a bő másfél éve működő művészeti intézményrendszer 

megérett a reformokra. 1951 nyarán a Szövetség Működési Szabályzatát Kidolgozó 

Bizottság már megállapította, hogy a minisztérium a mind nagyobb önállóságra törekvő 

Szövetséget „kiskorúként” irányította.
527

 1952 áprilisában a Szövetség pártaktívája 

átalakult pártszervezetté, hogy a párttag művészek még erősebb összefogásával 

megolajozza a monstruózus főszervezet akadozó fogaskerekeit.
528

 De ez a lépés csak az 

MDP művésztagjait nyugtatta meg. 1952. május 24–25-én összeült a rendes Közgyűlés, 

hogy a többség panasza is meghallgatásra találjon. Szabó Iván főtitkár a Váci utcai Új 

Városházán a tagság határozatképes többsége előtt számot vetett a rendszer hibáival: a 

minisztériumi (fő)osztály önkényeskedéseivel, a Szövetséget megkerülő ügymenettel, a 

megbízásokban érvényesülő „szakmai arisztokratizmussal”, valamint a pártaktíva 

(pártszerv) túlzott szerepvállalásával. Váli Zoltán szövetségi titkár, aki korábban 

fáradhatatlanul végezte a szervezési aprómunkát főnöke, Szabó Iván helyett,
529

 önkritikától 

hangos vallomásában Redő Ferencet nevezte meg minden bajok fő forrásának: „Redő 

elvtárs ezt az egészségtelen, a nemzeti egység kialakítása szempontjából igen káros uralmi 

rendszert arra használta fel, hogy így biztosítsa közismert és méltán becsült művészek 

viszonylag szűk körének szinte kizárólagos szóhoz juttatását. […] Közelharcot folytattunk 

azért, hogy Redő elvtárs személyileg ne helyettesítse a Szövetséget, ne végezzen el 

operatív jellegű, kétségbevonhatatlanul és tisztán a Szövetségre tartozó feladatokat. 

Követeljük, hogy szüntesse meg azt az egészségtelen gyakorlatot, hogy művészek és 

intézmények a Szövetség hatáskörébe tartozó ügyekben a Szövetség megkerülésével 

egyenesen a minisztériumhoz, illetve személy szerint Redő elvtárshoz forduljanak.”
530

 

Redő a gyűlésen megértően fogadta a kritikát és elismerte, hogy másfél éven keresztül 

valóban az ő kezében összpontosult minden hatalom állami és párt-vonalon egyaránt, 

hiszen nemcsak minisztériumi osztályvezető, majd főosztályvezető volt, hanem a 

Szövetség pártaktívájának a felelőse is. Az indokolt támadásoknak meg is lett az 

eredménye, Redőt 1952 augusztusában áthelyezték a Szépművészeti Múzeumba, a 

főosztály élére pedig egy pártkáder, az „eszme hithű katonája”
531

, Berda Ernőné került. 

Redő saját elmozdítását egy kései interjúban így kommentálta: „Nem nézték jó szemmel a 

politikai idealizmusomat, és szembekerültem néhány emberrel. Azt állították, nem 

értékelem eléggé a politikai helytállást. Én meg hajtogattam, hogy értékelem, de nem 

mondhatom, hogy X. Y. jó festő, ha rossz festő. A minisztériumban nem maradhattam, de 

felajánlották, hogy legyek a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.”
532

 

                                                 
525 Cseh, 1952, 203. 

526 Az 1952 májusában megtartott Közgyűlés adatai szerint a Szövetség teljes tagsága 468 főből állt. 

(Közgyűlés, 1952) 

527 Jegyzőkönyv, Szövetség Működési Szabályzatát Kidolgozó Bizottság ülése, 1951. július 5.; MKI-C-

I-2, MTA-MKI Adattár 

528 A pártszerv megalakulása a korábbi titkár, Szabó Iván (Közgyűlés, 1952) és a későbbi titkár, Tar 

István (Jelentés, Tar István jelentése a minisztériumnak a Szövetség 1952-es munkájáról, 1952. december 

29.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) szerint is az esztendő egyik legfontosabb eseménye volt.  

529 Szabó Iván a „népitánc vonalon” végzett szervezőmunka miatt volt kénytelen hanyagolni teendőit a 

Szövetégben, a pártaktíva későbbi beszámolója szerint. (A MDP Magyar Képző- és Iparművészek 

Szövetsége alapszerve alakuló taggyűlése. i.m. 188.) Mindeközben (1950-től) mintázást tanított a 

Képzőművészeti Főiskolán. 

530 Közgyűlés, 1952 

531 Luzsicza, 1994, 131. 

532 Ferch, 2003. 
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 A szervezeti hiányosságok kiküszöbölésére a művészek a Közgyűlésen elfogadták 

az új Alapszabályt. Az új dokumentum pár ponton módosította a korábbi struktúrát, de nem 

eredményezett gyökeres változást. Pedig az Alapszabály módosítását előkészítő bizottság 

jegyzőkönyve szerint sok lehetőség felmerült a tervezés folyamán, a Szövetség nevének 

lerövidítésétől a Közgyűlésnek alárendelt Intéző Bizottságig.
533

 Végeredményében – a 

személycseréken kívül – szinte semmi sem változott, háromfősre bővítették a Titkárságot, 

megszavazták az új tagokat és átneveztek néhány bizottságot.
534

 A Közgyűlés számottevő 

ellenszavazat nélkül megválasztotta az új Elnökség 31 tagját: Bán Béla, Beck András, 

Benedek Jenő, Berény Róbert, Bernáth Aurél, Bortnyik Sándor, Csáki-Maronyák József, 

Csók István, Csorba Géza, Domanovszky Endre, Ék Sándor, Imre István, Kisfaludi-Stróbl 

Zsigmond, Kmetty János, Konecsni György, Mikus Sándor, Pátzay Pál, Pogány Ö. Gábor, 

Pór Bertalan, Schubert Ernő, Somogyi József, Szabó Iván, Szentgyörgyi Kornál, Szilágyi 

Jolán, Szőnyi István, Tar István, Vedres Márk, Végvári Lajos, Vincze Gergely, Zádor István 

és Z. Gács György. A névsorban jelentős változások történtek az 1949-es Elnöki Tanácshoz 

képest, a korábbi titkár, Váli Zoltán kiesett a testületből, de bekerült például a nagy 

kiállítások több díjazott művésze, a szürrealizmust elhagyó Bán Béla, az ünnepelt 

zsánerfestő, Benedek Jenő, a Sztálin-portré díjözönben részesült mestere, Pór Bertalan, a 

Vihar előtt egyik alkotója, Konecsni György, a volt Gresham-körös Szőnyi István, az 

iparművészeti szakközépiskoláról hamarosan az Iparművészeti Főiskolára átkerült Z. Gács 

György és a Kossuth-díjas Zádor István. A Közgyűlés egy határozat keretében felkérte a 31 

fős új Elnökséget, hogy mielőbb intézkedjen a sürgős ügyekről, például a Művészeti Alap 

vezetőségéről, az állandó jelleggel működő Konzultációs Bizottság felállításáról és a 

vidéki tagok felvételéről.
535

  

 

A Képzőművészeti Alap megalapítása 

Az állam a második világháború után is működő magángalériák és képkereskedések 

bezárásával magára vállalta a képzőművész társadalom eltartásának nehéz 

kötelezettségét.
536

 Egy 1953-as jelentés becslése szerint a hazai szabad piaci 

képkereskedelem átlagosan havi 250 000 Ft-os forgalmat bonyolított le a negyvenes évek 

végén.
537

 A hivatalos propaganda szerint a szocializmus alkotóművészei felszabadultak az 

„imperialista képügynökök” elnyomása alól és végre szabadon dolgozhattak a bőkezű 

állami mecenatúra jóvoltából. A kommunisták adtak a látszatra, a szovjetek az ostrom után 

már számos nyomorgó művésznek juttattak élelmiszercsomagot.
538

 Az együttműködő 

szobrászok 1945-től folyamatosan kapták a drága állami megrendeléseket, de a festők csak 

a kultúrforradalom beindulása után, 1949-től jutottak megbízáshoz. Mivel a festmények 

agitatív ereje eltörpült a monumentális köztéri plasztikák mozgósító hatásfoka mögött, a 

kultúrpolitika inkább az előbbit támogatta. A ritkán érkező állami falkép-megbízások pedig 

rendre a megbecsült polgári művészeknek és a párttagoknak jutottak.
539

 A kevésbé elismert 

                                                 
533 A Magyar Képzőművészek Szövetségének Alapszabálya, Az Alapszabály-módosító Bizottság 

vázlata, [1951. április]; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

534 Az átnevezések következetlenül vezetődtek át az irodai gyakorlatba. Az Elnökséget olykor (tévesen) 

Vezetőségnek nevezik, míg az Intéző Bizottság a későbbiekben rendszerint Vezetőségként szerepel. 

535 Közgyűlés, 1952. 

536 A műkereskedelem államosításának feldolgozásával (működési engedélyek megvonása, 

intézmények államosítása stb.) még adós a magyar művészettörténet-írás; egy adalék a jogszabályi 

háttérhez: az 212/1951. MT rendelet kimondta, hogy képző- és iparművészeti alkotásokat sokszorosítani 

és forgalomba hozni csak a Népművelési minisztérium engedélyével lehet (Lásd.: Boreczky Beatrix 

főszerk.: A magyar állam szervei 1950–1970. Központi szervek. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 

1993, 212.). 

537 Jelentés a képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály 

– Népművelési Minisztérium, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 72. 

538 Lásd: Kisfaludi Strobl példáját az Intő jelek című fejezetben! 

539 A polgári Gresham-körrel szemben álló pártművészek körében sokáig tartotta magát az a 

meggyőződés, hogy a nagy állami megrendeléseket mind a polgári művészek szerzik meg. (Lásd.: Ék 
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festőművészek csak évente egyszer, a nemzeti seregszemlék alkalmával jutottak a jól fizető 

állami megrendelések közelébe. Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás műveinek nagy 

rész elkelt
540

, a második nagy tárlaton pedig már 1 223 000 Ft-ért vásárolt az állam.
541

 

 A reprezentatív nagy megrendelések kiegészítésére – ez már az első pillanattól 

látszott – szükség volt a kis volumenű művekkel foglalkozó állami műkereskedelem 

gépezetének kialakítására is. Ezt a feladatot próbálta ellátni az 1949 novemberében 

megalapított Művészeti Alkotások Nemzeti Vállalat és a MÜDOSZ Munkaelosztó 

Bizottsága. De az Intéző Bizottság 1951. március 12-ei ülésén elhangzott panasz szerint, a 

Művészeti Alkotások vállalat főleg dekorációs igényeket elégített ki,
542

 a Szövetség 

további dokumentumai között is csak keret- és másolatkészítés ügyében bukkan fel a neve. 

Pedig a vállalat igyekezett kielégíteni a műkereskedelem hiányában kialakult űrt a kereslet 

oldalán is.
543

 Redő Ferenc 1951 nyarán egy ankéton tartott előadást a kisméretű tájképek és 

csendéletek hiányáról: „[...] nem egy alkalommal fordultak intézmények, közületek a 

Műalkotások Á. V.-hoz [= Művészeti Alkotások Nemzeti Vállalat], vagy a 

Minisztériumhoz azzal a kéréssel, hogy segítsenek nekik kisebb méretű képek, 

kompozícióik beszerzésében. Úgyszólván minden alkalommal kiderült, hogy sem a 

Szövetség, sem a Művészeti Alkotások nem volt képes ezeket az igényeket kielégíteni.”
544

 

A vállalattól érkező Kardos Miklós elmondta, hogy a minőségi, de kis méretű szocialista 

művek hiányában „[...] kialakulóban van egy újtípusú giccs, mely éppoly nívótlan, mint a 

régi, még ha témában igyekszik is valami vélt közösségi igényt kiszolgálni.”
545

 A vállalat 

tehát – a dekorációs megrendelések mellett – ezeket a félig tematikus, félig kereskedelmi 

festményeket közvetítette az állami vásárlók felé. A magán műkereskedelem hiányában a 

kínálati fél működtetéséről a Munkaelosztó Bizottság gondoskodott a MÜDOSZ keretein 

belül. A szakszervezeti testület rászorultsági és esztétikai alapon rendelkezett a kisebb 

megbízások fölött.
546

 A Művészeti Alkotások N. V. és a Munkaelosztó Bizottság csak 

                                                                                                                                                    
Sándor: Alakítsuk ki a képzőművészeti alkotás elvi-eszmei vezérfonalát. Szabad Művészet 1953/6, 242–

244.) Ezt a tételt – a nem Gresham-párti – Bencze László tételesen cáfolta később a Csillag hasábjain, 

kimutatva, hogy a nagy állami megbízásokból (MÉMOSZ-székház, Népstadion-állomás, sztálinvárosi 

mozaikok, székesfehérvári vasútállomás stb.) a Gresham művészei tehetségüknek megfelelő részt 

hasítottak csak ki, a „nemzeti egység” jelszavának értelmében. (Bencze László: Ék Sándor cikkének 

margójára. Csillag 1954/2, 323.) 

540 Lásd a Díjak és előlegek című fejezet! 

541 Jelentés a képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály 

– Népművelési Minisztérium jelentése a PB számára, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 

147. ő. e., 70. 

542 Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság ülése, 1951. március 12.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. A 

nagyszámú dekorációs feladat ellátására létezett egy külön vállalat, a Dekorációs Nemzeti Vállalat, amely 

1949. október 1-ején alakult meg a Pártdekoráció, a Fővárosi Díszítő Vállalat, az Akart és a Kozmoport 

Asztalosárugyár felszereléséből és személyzetéből. A Nemzeti Vállalat fő profilja eredetileg a kiállítási 

pavilonok, vállalati tömegszervezeti helyiségek és kultúrtermek dekorációjának elkészítése és 

kölcsönzése volt, de valójában kárpitos és asztalos munkákat látott el. Az Alap 1954-ben tervezte a 

bekebelezését és az eredeti profil visszaállítását. (Jelentés és javaslat a Dekoráció [sic!] Vállalatnak a 

Képzőművészeti Alaphoz való csatolásáról, Kozma György, 1954. március 10.; MKI-C-I-2, MTA-MKI 

Adattár) Külön működött még – a többek között szoboröntéssel foglalkozó – Képzőművészeti Kivitelező 

Vállalat, amelynek feldolgozásával még szintén adós a művészettörténet-írás. 

543 A Művészeti Alkotások Nemzeti Vállalatnál dolgozó Kontraszty László festőművész hivatalos 

naplót vezetett 1950. július 21. és 1951. március 13. között a munkájáról. Ez alapján: a vállalat 

megpróbálta kiszolgálni a közületi szerveket tematikus alkotásokkal (pl. Rákosi-, Sztálin- és Lenin-

portrékkal), de politika-független műtárgyforgalmat is lebonyolított. Havonta 100 körüli műtárgy futott át 

a zsűri kezein, az árak jellemzően 500–4000 Ft között mozogtak. A vállalat tagjai látogattak műtermeket 

és rendszeresen zsűrizték a beküldött vagy begyűjtött műveket. (A munkanaplóba való bepillantásért 

köszönet Szeifert Juditnak!)  

544 Ankét a képek méretéről, a tájkép- és csendélet-feladatokról. Szabad Művészet 1951/7, 331. 

545 Uo. 

546 A MÜDOSZ-t képviselő Kolb József Közgyűlésen elhangzott beszámolója szerint. (Közgyűlés, 

1952) 
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ideig-óráig volt képes ellátni a kínálat és a kereslet felől érkező, egyre fokozódó igényt. Az 

intézményi struktúra kiépítésében már 1951-ben megjelent a szovjet típusú, professzionális 

szakszervezeti és műkereskedelmi csúcsszervnek, az úgynevezett a Művészeti Alapnak a 

gondolata; Ék Sándor az Elnöki Tanács 1951. március 16-ai ülésén még csak a tervek 

kidolgozásáról beszélt,
547

 de 1951 októberében már javában zajlottak a tárgyalások.
548

  

 A gyümölcs végül beérett: a Minisztertanács 24/1952. (III. 27.) M. T. számú 

rendelete 1952 márciusában életre segítette a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti 

Alapját.
549

 A Szabad Művészetben közölt rövid értesítés szerint: „Felszabadulásunk hetedik 

évfordulójára kapott nagy jelentőségű ajándék is újabb bizonyítéka annak a gondos 

szeretetnek, mellyel kormányzatunk az alkotó munkát előmozdítani igyekszik és ezzel is 

biztosítja a magyar képzőművészek kivirágzását.”
550

 Az Alap összetett szervezet volt, 

számtalan szakszervezeti és műkereskedelmi feladattal: folyósított alkotói előlegeket és 

alkotói segélyeket, biztosított tanulmányutakat, adott ki és osztott szét alkotói 

megbízásokat, berendezett és fenntartott kollektív műtermeket, művésztelepeket, 

alkotóházakat, forgalmazott megfelelő minőségű nyersanyagokat és eszközöket (festék, 

ecset, gipsz, vászon stb.), fenntartott állandó képcsarnokokat, biztosította az üdülési 

lehetőséget tagjai (és azok családja) számára, betegség esetén gondoskodott a 

gyógykezelésről, a kórházi ápolásról, a gyógyszerellátásról és segélyezésről, folyósította a 

nyugdíjat a rászoruló tagok és családtagok részére, valamint gondoskodott a képző- és 

iparművészek szerzői jogainak védelméről.
551

 Bár az Alap nem volt képes maradéktalanul 

ellátni a ráruházott sokszínű feladatkört, rövid időn belül a képzőművészeti élet 

meghatározó intézményévé nőtte ki magát. 1954-es átszervezéséig a Minisztérium alá 

tartozott, de vezetésében ott ültek a Szövetség tagjai is.  

 Az Alap lényegében a pénzszerzési és -osztási aprómunkát centralizálta egy 

államilag is átlátható csúcsszervbe, hogy a Szövetség az ideológiai és minőségi kérdésekre 

összpontosíthassa végre energiáit. Az Alap tagsága – a kereskedelmi szemlélet miatt – nem 

volt azonos a Szövetségével, bármilyen képzőművész vagy iparművész kérhette a 

felvételét, ha a MÜDOSZ ajánlotta.
552

 A bevétel a csekélyke tagdíjból, az egyedi 

műtárgyak árában foglalt adóból
553

 és a sokszorosított művekre kivetett százalékos 

jutalékból állt össze. Bár az Alap átvette a Művészeti Alkotások vállalat szegényes 

műkereskedelmi ellátórendszerét,
554

 a képcsarnokok eladásaiból csak kevés pénz folyt be 

eleinte. A nagy üzletet a sokszorosított grafikák és plasztikák sokezres tételéből 

lecsippentett pár százalékos nyereség jelentette. Az Alap a Népművelési Minisztériumnak 

volt alárendeltje, de a Szövetségnek is be kellett számolnia működéséről. A 

Képzőművészeti Alap vezetőségébe kilenc főt jelölt a Szövetség Elnöki Tanácsa, egyet a 

MÜDOSZ és egyet (az igazgatót) a minisztérium.
555

 Az Alap megszületése után nem 

                                                 
547 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1951. március 16.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

548 Gábor Pál az Intéző Bizottság ülésén arról panaszkodott, hogy bár már zajlanak a tárgyalások, ők 

nem ismerik eléggé az Alap fontosságát. (Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság ülése, 1951. október 11.; MKI-

C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

549 A kapcsolódó kormányrendeletet: MK 1952. III. 27. 29. sz. (Lásd.: Boreczky, 1993, 212.) 

550 A Képzőművészeti Alap. Szabad Művészet 1952/4, 183. 

551 Népköztársaság Képzőművészeti Alapjának alapszabálya (tervezet), kézirat, 1952. május 3.; MKI-

C-I-2, MTA-MKI Adattár 

552 A MÜDOSZ ajánlásáról az Alap vezetőségének első ülésén esett szó. (Felirat, Holba Tivadar 

felterjeszti a minisztériumba az Alap első vezetőségi ülésének jegyzőkönyvét, 1952. június 21.; MDK-C-

I-137, MTA-MKI Adattár) 

553 Ék Sándor szerint ez az adó 6%-ék volt. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1953. december 30.; MKI-

C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

554 Egy 1952. április 28-án kelt, levélhez csatolt minisztériumi feljegyzés szerint a Művészeti Alkotások 

N. V. „jelenlegi működési formájában megszűnik és funkcióit a Művészeti alap veszi át.” (Lásd: Levél, a 

MÜDOSZ levele Redő Ferencnek a Művészeti Alkotások Állami Vállalat zsűri bizottságának 

felülvizsgálata ügyében. 1952. április 21.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) 

555 A Képzőművészeti Alap vezetőségébe az Elnöki Tanács a következő 9 személyt javasolta: Bán Béla, 
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tétlenkedett, gyorsan elkezdte az előlegek osztást, egy sajtóhír szerint már a megalakulás 

heteiben 270 000 Ft-ot utalt ki.
556

 A sztálinvárosi mozaikokat készítő öt művésznek például 

megítéltek 1500 Ft-ot, Breznai József és Mácsai István kapott 6000 Ft-ot a készülő 

Aratósztrájk című képére, még Rozsda Endrének is jutott 2000 Ft tanulmányi segély egy 

TSZCs-beli munkára.
557  

 

Vidéki expanzió 

A kultúrkormányzat nem elégedett meg a fővárosban összpontosított művészeti élet 

megszervezésével, a kezdetektől az országos hálózat kiépítését szorgalmazta.  Redő Ferenc 

1950. január 3-án körrendeletet adott ki a népnevelő képzőművészeti szabadiskolák 

egyesítéséről.
558

 Ugyanis a nagyobb üzemekben és több vidéki helyszínen továbbra is 

működtek a második világháború után – a két munkáspárt által – alapított képzőművészeti 

szabadiskolák.
559

 A minisztériumi források szerint 1951 során ilyen szabadiskola alapult 

vagy működött, Képzőművészeti Tanfolyam névre el- vagy átkeresztelve a következő 

helységekben: Dorog, Eger, Gyula, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, 

Mohács, Munkács, Nagykőrös, Pápa, Sárospatak, Szeged, Szolnok, Tatabánya és Vác.
560

 A 

Minisztérium a Képzőművészeti Tanfolyamok ügyét 1951 elején áttestálta az újonnan 

megalapított Népművészeti Intézetre.
561

 Az új szervezet 1951 májusában megrendezte a 

Képzőművészeti Tanfolyamok első országos értekezletét, ahol a  Tatabányai Bányász 

                                                                                                                                                    
Bánhidi Andor, Csáki-Maronyák József, Gádor István, Iván Szilárd, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Mikus 

Sándor, Olcsai-Kiss Zoltán és Szentgyörgyi Kornél. (Felirat, a Szövetség felirata a Minisztériumba az 

Alap vezetőségének művésztagjairól, 1952. május 31.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár). A MÜDOSZ 

Komlós [vagy Komló?] Józsefet küldte, az minisztérium pedig Holba Tivadart nevezte ki igazgatónak. 

(Felirat, Holba Tivadar felterjeszti a minisztériumba az Alap első vezetőségi ülésének jegyzőkönyvét, 

1952. június 21.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) A Szövetség javaslatot tett az Alap egyéb 

testületeinek, a Zsűrik, az Ármegállapító Bizottságok és a Munkaelosztó Bizottságok tagjaira is, főként a 

kevésbé jelentős, de párthű művészek közül válogatva. A minisztérium ebből a keretből jelölte ki a 

bizottsági tagokat.  

556 A Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja megkezdte munkáját. Szabad Művészet 1952/7, 

342. 

557 Felirat, Holba Tivadar felterjeszti a minisztériumba az Alap első vezetőségi ülésének jegyzőkönyvét, 

1952. június 21.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár. A Breznai–Mácsai képpel kapcsolatban Redő 

személyesen járt el, külön levelet írt az Alap igazgatójának: „Mácsai István és Breznai József 

'Aratósztrájk' c. közös munkájukon dolgoznak, melynek vázlatát megtekintettük. A vázlat alapján a 

munka végleges formájában jó műnek ígérkezik. Nevezettek részére, munkájuk további biztosítására, 

szükséges lenne alkotói előleg kiutalása. Kérem, hogy a fenti két művésszel munkájuk megtekintése és az 

előleg kiutalása végett a kapcsolatot felvenni szíveskedjék.” (Levél, Redő Ferenc levele a 

Képzőművészeti Alap Igazgatójának. 1952. május 27.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) 

558 Körrendelet, a népnevelési központokhoz a képzőművészeti szabadiskolák egységesítéséről, 1950. 

január 3.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

559 Az első képzőművészeti szabadiskolák nagy üzemekben, a Rákosi Mátyás Művekben, a Láng 

Gépgyárban, a Ganznál, a MÁVAG-nál és a Vasutasoknál születtek meg; vidéki képzőművészeti 

szabadiskolák először a bányaüzemeknél (Baglyasalján, Tatabányán és Dorogon) alapultak meg – 

Luzsicza Lajos visszatekintése szerint. (A Képzőművészeti Tanfolyamok Országos Konferenciája. Szabad 

Művészet 1951/6, 255.) A szabadiskolák többsége a népi kollégium mozgalom keretein belül indult el a 

koalíciós időkben. (lásd.: Prakfalvi–Szücs, 2010, 38.) Egy jó feldolgozott példa a fővárosi Dési Huber 

Kör, amely 1947-ben alapult meg az MKP VII. kerületi szervezetének Erzsébet körúti helyiségében; 

1950-ben – az „önkéntes feloszlatás” után – átalakult szabadiskolává, ahová számos későbbi neves 

művész járt. (Lásd.: Szücs György: „Így jöttem”. Altorjai Sándor indulása. In.: Beke László–Dékei 

Krisztina szerk.: Altorjai Sándor (1933–1979). Műcsarnok–Első Magyar Látványtár–MTA 

Művészettörténeti kutatóintézet, Budapest, 2003, 24–31.) 

560 A Képzőművészeti Tanfolyamok jelentései, 1950–1951; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár 

561 Minisztérium leirata a Népművelési Intézet igazgatójához, 1951. január 8.; MDK-C-I-137, MTA-

MKI Adattár. A Népművészeti Intézetet [máskor: Népművelési Intézet] a 9/1951. (I. 6.) MT számú 

rendelet hívta életre, fő tevékenységi köre a szakszervezetekben, tömegszervezetekben és a 

kultúrotthonokban kibontakozó kulturális tömegmozgalom koordinálása volt, a néprajzi gyűjtéstől 

kezdve, az új népi tánc mozgalom elterjesztésén keresztül, az új művészeti tehetségek felfedezéséig. 

(Boreczky, 1993, 380.)  
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Képzőművészeti Szabadiskola egyik művésztanára, Luzsicza Lajos ismertette a 

tanfolyamok hivatalos célkitűzéseit: „A tanfolyam nemcsak a képzőművészeti nevelés, 

hanem az általános ideológiai képzés iskolája is... Az elméleti oktatás gerincét 

tanfolyamainknál a művészettörténeti oktatás képezte. […] A szakmai munka, az alakrajz 

és a mintázás vonalán hasonló eredményeket tudunk felmutatni. […] Gondos fej és 

akttanulmányok, gipsz és mértani testek ábrázolása segíti elő a hallgatók egészséges 

mesterségbeli fejlődését. […] A tanfolyamok az üzemi és egyéb dekorációs munka 

területén is fontos szerepet töltöttek be. Fokozott eredményeik az iskolai munkában 

mindjobban képessé teszi őket az egyre szebb dekorációs feladatok megoldására.”
562

 

Képzőművészeti Tanfolyamból Luzsicza becslése szerint körülbelül 80 működött az 

országban, összesen 3000 növendékkel.
563

 Az előadó szerint ezek az intézmények néha 

rivalizáltak a főiskolai képzéssel, de a művészeti színtéren alig játszottak nagyobb szerepet 

egy-egy laikus szakkörnél. Később az – 1952-ben Képzőművész Körök névre átkeresztelt 

– Tanfolyamok képzési tervét még jobban központosították; a belső statisztikák szerint 

ezek az oktatási intézmények adták a Főiskola utánpótlásának 25%-át.
564

  

 A fővárosi székhelyű Szövetség csak erőtlen próbálkozásokat tett az egész hazai 

művészvilág összefogására. Az első és a második nagy nemzeti seregszemlét vidéki 

konzultációs körutak és előzsűrik készítették elő. De például az I. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás előtt kiosztott 107 ezer forintból mindössze 20 vidéki alkotó részesül (fejenként 

400 Ft-os) juttatásban.
565

 A Szövetség szunnyadó vidéki életének megszervezésére jött 

létre 1951 novemberében a Tömegkulturális Bizottság. A Lossonczy Tamás által vezetett új 

bizottság összefogta a különböző illetékes hivatalok képviselőit, a megyei tanácsok 

Népművelési Osztályaiból, a Szövetségből és a Minisztériumból. A megyénként 3–11 

taggal rendelkező vidéki munkacsoportok – egy jegyzőkönyvhöz csatolt működési 

szabályzat értelmében – katalizálták a régió művészeti életét: kiállításokat rendeztek, 

vitaesteket szerveztek, támogatták a Képzőművészeti Tanfolyamokat és részt vettek a 

dekorációs munkában.
566

 Az első lépésként megalapított 10 megyei munkacsoport vezetői 

1952. január 18-án tartották első országos értekezletüket, ahol hitet tettek a kultúra Révai 

által szorgalmazott decentralizációja mellett.
567

 A 19 megyéből 1952-ben 12-ben,
568

 1953-

ban már 13-ban működött külön munkacsoport,
569

 szinte mindenhol kitöltve a lehetséges 

11 fős keretet. A Szövetség 1953-as összköltségvetésének hozzávetőleges egy millió Ft-

jából mégis csak 160 ezer jutott a vidékieknek, miközben olyan alkotókat tudhattak a 

soraik között, mint Benedek Jenő, Csabai Kálmán, Félegyházi László vagy éppen Martyn 

Ferenc.
570

 Nem véletlen panaszolta Csabai Kálmán az 1952-es év Közgyűlésén, hogy se a 

                                                 
562 A Képzőművészeti Tanfolyamok Országos Konferenciája. i.m. 256. 

563 Uo.: 255. 

564 A Képzőművész Körök Vezetőinek Országos Konferenciája. Szabad Művészet 1952/6, 283–286. 

565 Jegyzőkönyv, Elnöki Tanács ülése, 1950. július 31.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

566 Az Elnökségi ülés 1952. május 30-ai ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt dokumentum. 

(Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1952. május 30.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár).  

567 Lossonczy Tamás Közgyűlésen elmondott beszámolója szerint. (Közgyűlés, 1952) 

568 Tar István minisztériumnak küldött jelentése szerint (Jelentés, a Szövetség 1952-es munkájáról, 

1952. december 29.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár)  

569 Jelentés a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szövetség 1953-ban végzett munkájáról és a 

Szövetség problémáiról, 1954. január 6.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. A Szövetség nem rendelkezett 

vidéki munkacsoportokkal a következő megyékben (1953-ban): Bács-Kiskun, Komárom, Nógrád, Pest, 

Tolna és Zala. (A Szövetség Távlati Fejlesztési terve, 1953. július 16.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

1955-re nem sokkal emelkedett a vidéki munkacsoportok száma, Baksa-Soós György 15-ről számolt be a 

második Közgyűlésen, ráadásul a művészekkel legjobban ellátott megyében (Borsod) is csak 15 olyan 

művész élt, aki országos tárlatokon szerepelt. (A Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott felszólalások. Szabad Művészet 1955/6–7, 324–325.) 

570 Több költségvetési dokumentum is ezt támasztja alá (A Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége 1954. évi munkaterve, [1954]; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. Valamint: Magyar 

Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 1953. évi költségvetési alapokmánya, [1953]; MKI-C-I-2, 

MTA-MKI Adattár)  
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megyei tanácsok, se a Szövetség nem foglalkozik túl sokat a munkacsoportokkal.
571

 A 

vidéki képzőművészet alapvetően periférikus helyzetén a Szövetség képtelen volt 

változtatni az ötvenes években – ez a feladat az e téren sokkal eredményesebb Kádár-

korszakra hárult. 

 

 

IX. A szocreál kiteljesedése 
A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

 

A kiállítás megszervezése 

Bár ezt a kortársak még nem sejtették, az 1952 végén megrendezett, soron következő nagy 

nemzeti seregszemle – amely a III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás címet viselte – az 

utolsó nagy hazai bemutató volt Sztálin életében, vagyis az utolsó alkalom, ahol az 

akadémikus szocreál kötöttségek nélkül megmutatkozhatott. Az előkészületek a már 

begyakorolt koreográfiát követték, a tanácsadó és a kiállítást előkészítő bizottságok 

fennakadás nélkül tették a dolgukat.
572

 Két fiatal művészettörténész, Dávid Katalin és 

Fehér Zsuzsa a különböző munkaterületek javaslataiból összeállította a tárlat több mint 100 

címet tartalmazó tématervét.
573

 A Maksay László-féle dokumentumok között fennmaradt, 

művészeknek kiküldött gépírásos felsorolás a bevezetőben leszögezi: „A tématerv feladata, 

hogy gondolatokat, élményeket adjon szocialista építésünk egyes területeiről és ráirányítsa 

figyelmünket a leglényegesebb témákra. A tématervet tehát ne tekintsük kész képanyagnak, 

hanem keressük meg a címszavak mögötti tartalmat. Például, ha Koronell Brúnót, Inota 

sztahanovistáját, vagy a sztálinvárosi építést festjük, a munkaábrázolás hű visszaadása 

mellett a munka hősét, az akadályokat leküzdő új ember típusát ábrázoljuk. 

Mezőgazdaságunkat ábrázoló festményeknél ne elsősorban a gépeken, hanem a gépeket 

kezelő emberen, parasztságunk forradalmi átalakulásán legyen a hangsúly.”
574 

A minden 

eddiginél gazdagabb 1952-es tervezet különböző témakörök szerint csoportosította a 

címeket: A békeharc, Szovjet vendégek (építészek, mérnökök, sztahanovisták, művészek, 

tudósok magyar kollégák között), A magyar munkásmozgalom története, A korábbi magyar 

történelem haladó hagyományai, Ipari termelés (sztahanovisták, újítók), Szocialista 

kereskedelem, A mezőgazdasági és nagyüzemi gazdálkodás minden fázisának fejlődése, Az 

építőipar fejlődése, A közlekedés fejlődése, A dolgozók egészségvédelme, a 

Kultúrforradalom, Sport, a Honvédség élete valamint az Ipari tanulóifjúság élete. A 

témakörökön belül tíz-húsz konkrét képcím segítette a művészeket, például: V. P. Kucser 

Sztálin-díjas szénkombájn-kezelő, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelső 

Tanácsának küldötte Tatabányán, Kóta József Kossuth-díjas főmérnök laboratóriumában; 

Aratósztrájk 1898-ban, vagy 1905–1906-ban; Rákosi elvtárs orosz hadifogságban az első 

világháború éveiben; A szekszárdi direktórium kivégzése; Az első Rákosi-per; 1931. 

szeptember 1.; Pannonhalmi jobbágyok elkergetik a főapátot; Koronell Brúnó és társaik 

hőstette; Eberling Ottó, a Ganz Villamossági gyár kétszeres sztahanovista műszerésze 

befejezi az ötéves tervet; Női munkaerő bekapcsolódása a termelésbe; Falusi védőnő 

munkája; Állami Népi Együttes Kínában, találkozás Mao Ce-Tunggal; Faluszínház 

                                                 
571 Közgyűlés, 1952. 

572 Tar István beszámolója alapján a szervezés megfelelően zajlott le (Jelentés, a Szövetség 1952-es 

munkájáról, 1952. december 29.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár), de a Festő Szakosztály éves jelentése 

szerint azért nem mindenki volt elégedett: a szakosztályi titkár kifogásolta a zsűrik működését, a 

békeharcos és munkásmozgalmi alkotások kis számát valamint azt, hogy a Műteremlátogató Bizottság  

(szemben a konzultációval) alig működött, két fiatal festő, Jecs György és Schey Ferenc például nem 

fejezte be közös képét, mert éppen az utolsó két hónapban nem látogatták őket. (Jelentés, a Festő 

Szakosztály jelentése, 1952. december; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár)   

573 Jelentés, a Szövetség 1952-es munkájáról, 1952. december 29.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

574 Maksay László dolgozatának első része (1949–1952 április): az MTA Művészettörténeti 

Kutatócsoportja számára. Budapest, 1972. április 21.; MKCS-C-I-2/1005-(1-5), MTA-MKI Adattár 
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fellépése; Az MHK minden mozzanata; Sportolók építik társadalmi munkában a 

Népstadiont; Újoncfogadás, a vasúti állomásra beérkezett feldíszített vonatot a 

fogadóbizottság köszönti; Szabadságon lévő katona volt munkatársai között az üzemben; 

Harcgyakorlat, a csapatgyakorlat egy mozzanatának megörökítése (roham, beásás, 

folyamátkelés, lőverseny, lőgyakorlat stb.); Rákosi elvtárs a fiatalok között; A fiatalok 

találkozása a Komszomolistákkal, a kínai, a koreai és a népi demokratikus országok 

fiataljaival; stb.
575

 A nagy seregszemlén szereplő művek között a tématerv pár címe is 

visszaköszön, de a művészek többsége a kevésbé ideologikus tematikát részesítette 

előnyben. 

 A beküldött műveket a Műcsarnok csak 1952 novemberének a végén tudta fogadni, 

az elhúzódó újjáépítések miatt.
 
A hatalmas szoborcsarnokkal és két nagy teremmel bővült 

kiállítótérbe minden eddiginél több alkotást, 544 darabot válogatott be a zsűri a beérkezett 

1600-ból.
576

 A háborúban bombatalálatot kapott Műcsarnok szocreál átalakítása ekkor 

fejeződött be. Borsos László a „Sztálin-barokk” szellemében formálta át az épület belsejét, 

a szovjet akadémizmus hűvös klasszicizmusával mérsékelve a Schickedanz-féle 

neoreneszánsz pazar formabőségét: a mennyezetet lesüllyesztette a kettős párkányok alsó 

fogsoráig és négyzetes-raszterű üvegfelülettel borította, belógatott neonlámpákkal 

biztosította a mesterséges világítást, egyszerűre cseréltette az ajtók kereteit, a 

szoborcsarnok kompozit oszlopfőiből dór fejezetet faragtatott, párosával összefalaztatta az 

oszlopokat, valamint – a fotók tanúsága szerint – meandermintával díszítette a pilaszterek 

közti áthidalógerendákat.
577

 A szocreál stílusúvá átalakított Műcsarnokban ülésező bíráló 

bizottságban a művésztagok mellett – szemben az előző évi gyakorlattal – ismét részt 

vehettek a szakszervezetek, a hadsereg, a DISZ és a Magyar-Szovjet Társaság laikus 

meghívottjai is, szavazati jog nélküli megfigyelőként.
578

 Az 1952. december 19-én 

megnyitott tárlatot – ritka kegyként – másnap Rákosi Mátyás is megtekintette.
579

 A kiállítás 

látogatottsága mégis elmaradt a várakozásoktól, a kevéssel korábban megrendezett, 430 

000 nézőt vonzó Munkácsy-tárlat
580

 elbizakodottá tette a szervezőket, akik később a 

megszüntetett ingyenességet és a szegényes propagandát okolták a 90 ezres negatív 

rekordért.
581

 Az alkotók az 1953. március 8-ig nyitva tartó nemzeti seregszemle eladási 

statisztikáival sem voltak megelégedve. Egy február végi Vezetőségi ülésen Bernáth 

felpanaszolta, hogy addig csak a neves festők művei és a nagy méretű alkotások találtak 

vevőre, miközben az Alap igazgatója, Holba Tivadar 1,7 milliós vásárlási keretet ígért.
582 

Végül csak 1,14 millió Ft értékben sikerült műveket értékesíteni, ami komoly 

                                                 
575 Uo. A Szocialista kereskedelem, A mezőgazdasági és nagyüzemi gazdálkodás minden fázisának 

fejlődése, Az építőipar fejlődése valamint A közlekedés fejlődése témakörökhöz nem tartoztak külön 

képcímek. 

576 Ék Sándor: Festészetünk néhány kérdése a III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás kapcsán. Szabad 

Művészet 1953/1, 2. A szerző megjegyzi, hogy javult az arány az első nagy kiállításhoz képest, ahová 

3000 mű érkezett be, de csak 340-et állítottak ki. 

577 Az építészeti átalakításról: Gábor Eszter: A Műcsarnok épülete. In.: Keserü Katalin szerk.: 

Műcsarnok. Műcsarnok, Budapest, 1996, 36–37.; A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Szabad 

Művészet 1952/12, 584. 

578 A zsűri tagjai: Bánhidy Andor, Bánó Endre, Benedek Jenő, Bernáth Aurél, Csáki-Maronyák József, 

Domanovszky Endre, Ék Sándor, Farkas Aladár, Háy Károly László, Holba Tivadar, Imre István, Kaján-

Kalász Tibor, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Konecsni György, Mácsai István, Mikus Sándor, Pátzay Pál, 

Pogány Ö. Gábor, Redő Ferenc, Somogyi József, Szabó Iván, Szegi Pál, Szentgyörgyi Kornél, Szilágyi 

Jolán, Szobotka Imre, Tar István, Végvári Lajos és Zádor István. (Lásd: III. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás. Műcsarnok, Budapest, 1952, 4. [továbbiakban: III. MKK]) 

579 Rákosi látogatása a Képzőművészeti Kiállításon. Magyar Nemzet 1952. december 21. 

580 Szurdi Márta: A Munkácsy-kiállítás szerepe a szocialista ember nevelésében. Szabad Művészet 

1952/10, 469–470. 

581 A Műcsarnok igazgatójának, Szurdi Mártának a jelentése szerint. (Összesített jelentés a III. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításról, 1953. márc. 13.; MKCS-C-II-1605, Műcsarnok Könyvtár)  

582 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1953. február 24.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 



99 

 

elégedetlenséget szült a művészek köreiben.
583

 

 

Nemzeti egység és színvonal 

A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás katalógusának bevezetőjében a Szövetség nevében 

szóló Mihályfi Ernő a tárlatot a kultúrforradalom újabb fontos „állomásának” nevezte.
584

 A 

kincstári optimizmustól vezérelt kultúrpolitikusok továbbra is bíztak a szocreál művészet 

töretlen fejlődésében: „Az első kiállítás az elindulást mutatta be […] s így magán viselte a 

kezdeti próbálkozások nyerseségének számos jellemző vonását. A másodikon már 

megmutatkozott az eredmények továbbfejlesztése: [...] a bensőségesebb átélés, a 

felelősségteljesebb műgond [...] és [...] a témakörök sokkal gazdagabb skálájára. 

Kétségtelen, hogy a III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás sem marad el a megelőzők 

mögött és a most előttünk álló képekről, szobrokról művészetünk fejlődésének újabb 

jelentős eredményeit olvashatjuk le.”
585

 A kritikusok mind egyetértettek az általános 

színvonal-emelkedésében, külön kiemelve, hogy az eddigi éltanulóhoz, a szobrászathoz 

felzárkózott a festészet és a grafika műneme is. Mihályfi két fontos újdonságot emelt ki a 

kiállításon, a „nemzeti egység” szocreál kibontakozását és az élenjáró szovjet művészet 

állandó frázisát, az „általános művészeti színvonal emelkedését”.
586

 Az előbbiben Révai 

legfrissebb kinyilatkoztatása tükröződött, a népművelési miniszter ugyanis – az egyre 

nagyobb hullámokat vető Felelet-vita kapcsán – kifejtette ellentmondást nem tűrő 

álláspontját a nemzeti egység kötelező érvényű kialakításáról: 

 

„[...] kérlelhetetlenül és következetesen le kell küzdeni a klikkeket, fel kell oszlatni, 

meg kell szüntetni az elvtelen irodalmi csoportokat. Ennek a legjobb módja az, hogy ha 

mindenki a saját háza előtt söpör és a kritika élét saját csoportjának hibái ellen irányítja. 

 Irodalmi egység – de az irodalmi egység létrehozása nem közönséges összeadási 

művelet. A szocialista-realista irodalom elvi alapján való egységről van szó és arról, 

hogy elősegítsük a velük szövetséges írók fejlődését e cél felé. 

 Az irodalmi egységen belül természetesen lehetnek irányzatok. A népies csoportra 

és urbánus csoportra, vagy proletár irodalmi csoportra való bomlás ellen vagyunk, mert 

ez felbomlása az irodalmi egységnek, de ez nem jelenti, hogy ne legyenek műfaj- és 

stílus-irányzatok a mi irodalmunkban. Elképzelhetetlen, hogy ne legyenek. Vannak 

is.”
587

 

 

Mihályfi Ernő a képzőművészet új eredményeit, a nemzeti egységet és a 

színvonalnövekedést Horváth Márton megvilágosító erejű brosúrájával, a Képzőművészeti 

Alap megszületésével, a szaporodó állami megrendelésekkel és a nagy sikerű Munkácsy-

kiállítás tapasztalatival magyarázta. Nem tudjuk miért mellőzte Rákosi Mátyás hathatós 

                                                 
583 Darvas József: Képzőművészetünk időszerű kérdéseiről. Szikra, Budapest, 1954, 6. Egy PB-nek 

küldött későbbi jelentés még kevesebbről számol be, mindössze 1 millió Ft-ról. (Jelentés a 

képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály – Népművelési 

Minisztérium jelentése a PB számára, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 70.) 

584 A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás dokumentációjában található egyik határozat szerint a 

katalógus előszavának megírására a Művészeti író szakosztály vezetőjét, Mihályfit kérték fel. 

(Határozatok, [1952], MKCS-C-II-1605, Műcsarnok Könyvtár) 

585 III. MKK, 1. 

586 Uo. 

587 Révai szavai az MDP Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkaközösségének 1952 

szeptemberében és októberében lezajlott vitának a zárszavából. (Révai József: Irodalmunk egyes 

kérdéseiről. In.: Vita irodalmunk helyzetéről. Szikra, Budapest, 1952, 140.) A nemzeti egység – korábban 

is felbukkant – gondolata hirtelen megkérdőjelezhetetlen alapelvvé vált. Bár Székely Zoltán a Plénumon 

adott hangot kétségeinek („Olyan jobboldali szocdem osztálybéke-hangulat kezd kialakulni és az a nézet 

szállingózik, hogy a volt kis- és nagypolgári művészeink majd szép lassan, csendben szocialista 

realistákká alakulnak. Tudjuk, hogy a marxizmus klasszikusai mit tartanak erről a vipera nézetről!”), 

mindenki elhatárolódott véleményétől. (Plénum, 1953; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár)  
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segítségének említését, pedig a harmadik nemzeti seregszemle eszmei középpontjában is 

az összes hatalmat a saját kezében összpontosító diktátor személye állt. 

 Csáki-Maronyák megfestette az ország első számú vezetőjét, amint egy pulpitus 

előtt állva valamelyik hosszú beszédét tartja. A párttitkár mögött függöny, jobbjával 

papírlapot emel maga elé, de szája az enyhe mosoly mögött zárva marad, az asztalra 

helyezett mikrofonnak éppen nincs mit rögzítenie. A párthű lendületet és eszmeiséget 

nélkülöző festmény nem váltott ki nagy csodálatot. A Szövetség új titkárának, Imre 

Istvánnak a Plénumon elhangzó ellentmondásos megjegyzése szerint: Csáki-Maronyák 

„[...] Rákosi elvtársról festett portréja karakterességében egyik legszerencsésebb 

ábrázolása népünk szeretett vezérének. De meg kell mondani, hogy festőink még mindig 

adósak az igazán jó Rákosi-portréval.”
588

 Bár 1952 nyarán sor került egy nagyszabású 

szocreál portrékiállításra az Ernst Múzeumban, a magyar festők nem boldogultak a főtitkár 

előnytelen testtartásával, alacsony termetével és nehezen eszményíthető arcvonásaival. 

Cseh Miklós is ezt nehezményezte a Szabad Művészet számára írt tárlatkritikájában: „Pór 

Bertalan Sztálin arcképe még 1949-ben készült, azóta sincs más. Rákosi elvtárs alakjának 

művészi megjelenítésére Csáki-Maronyák és Pór Bertalan ismert, érdemes kísérletein 

kívül nincs más példa. A Szovjetunióban a művészek egész sora és éppen a legkiválóbbak 

foglalkoztak és foglalkoznak Sztálin elvtárs arcképének megalkotásával.”
589

 Bár az ideális 

portré megalkotása nem sikerült, a nagy nemzeti kiállításon több tematikus életképbe oltott 

Rákosi-portré is hirdette a személyi kultuszt, például Ék Sándor filmkocka után 

készített
590

, Rákosi elvtárs 1919-ben a salgótarjáni fronton című képének végleges 

verziója vagy Szentgyörgyi Kornél többször reprodukált édeskés zsánere, amelyen a 

mosolygó pártvezér az asztal köré gyűlt kis úttörőknek tart előadást.  

 

Az Almaszüret és a tipikusság  
A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás kritikai fogadtatásának alaphangját Ék Sándor 

Szabad Művészetben megjelent, teoretikus indíttatású cikke adta meg. A moszkovita festő 

hosszúra nyúlt értekezésében a legfrissebb szovjet retorikai eszközök segítségével 

elemezte a tárlat legtöbb elismerést besöprő alkotását, az Imre István és Szentgyörgyi 

Kornél által festett, Almaszüret címet viselő, 315×250 cm-es parasztzsánert. A képen almás 

kosarak körül szorgoskodó parasztasszonyok és -leányok szakítják félbe a munkát, 

tekintetüket a távolból érkező katonai teherautókra irányítva. Tanulmányában a szocreál 

kritika örök elégedetlenségéhez idomuló Ék Sándor a festmény hibáira mutatott rá:  

 

„Az 'Almaszüret' – Imre és Szentgyörgyi képe – idézi dolgozó népünk szeretetét 

honvédségünk iránt. A képen szereplő almaszedő lányokon jóllehet érződik a 

felszabadultság, derű, szépség és egészség – olyan tulajdonságok, amelyek a szocialista 

ember jellemző vonásaihoz tartoznak. Ettől azonban az almaszedő lányok még távolról 

sem lesznek szocialista almáskertünk tipikus képviselői, mert ezek a tulajdonságok 

éppen olyan jól ráillenek például egy egyénileg gazdálkodó középparaszt családjának 

nőtagjaira is. Ugyanakkor, igaz, az sem vitás, hogy szocializmust építő hazánkban, ahol 

a szántóterület 62,7 százaléka egyénileg dolgozó parasztok kezén van, egy egyénileg 

gazdálkodó középparaszt családjának az ábrázolása is lehet tipikus. De tegyük hozzá 

                                                 
588 I. Országos Képzőművészeti Tanácskozás. Képzőművészetünk mai helyzete. Imre István 

beszámolója. Szabad Művészet 1953/2, 63. 

589 Cseh Miklós: Arckép-kiállítás. Szabad Művészet 1952/7, 304. A szobrászok sokkal jobban 

teljesítettek, Pátzay Pál Sztálin- és Rákosi-büsztje valamint Olcsai-Kiss fiatal Rákosit ábrázoló plasztikái 

maradéktalanul kiváltották a hivatalos körök elismerését. 

590 A filmesek nagy munkával találtak rá arra a pár rövid snittre, amelyen Rákosi Mátyás látható a 

Tanácsköztársaság idején; Ék Sándor is ott ült velük, s abból a rövid archív jelenetből kinagyított 

kockából – amelyen Rákosi egy szakasz élére áll – készítette a festményét. (Máriássy Judit: Mitől hal 

meg a filmrendező? Hagyatékban és befejezetlenül maradt visszaemlékezés Máriássy Félixre. Filmvilág, 

1989/6, 20.) 
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mindjárt azt is, hogy nem mezőgazdaságunk szocialista szektoraként tipikus. Malenkov 

elvtárssal szólva – 'nemcsak az tipikus, ami a leggyakrabban fordul elő, hanem az is, 

ami a legteljesebben és legélesebben kifejezi az adott szociális erő lényegét.' […] 

Milyen az 'Almaszüret' tájképmegoldása? Fogadjuk el, hogy az ábrázolt táj tipikusan 

magyar. De nem tipikusan szocialista. Amivé azáltal is lehetett volna, ha kifejezné 

szocialista gyümölcskertészetünket. […] A tájból nem eléggé határozottan bontakoznak 

ki az autón ülő honvédek alakjai. Oly messze vannak a kép előterétől, hogy ábrázolásuk 

nemigen közölhet abból sokat, ami tipikusan jellemző dolgozó népünk és hadserege, 

békeharcos honvédségünk kapcsolatára.”
591

 

  

Ék Sándor az SZK(b)P 1952 októberében megtartott XIX. kongresszusára utalt vissza, ahol 

a sztálinista vezetés egyik befolyásos tagja, Georgij Makszimiliánovics Malenkov olvasta 

fel a Központi Bizottság iránymutató beszámolóját. Malenkov ebben a beszédében tért ki a 

típusalkotás szocialista realista követelményeire is, ügyes teoretikus tánclépésekkel kerülve 

ki a hétköznapi valóság reális ábrázolásának kényszerű művészeti csapdáit: „nemcsak az a 

tipikus, ami a leggyakrabban fordul elő, hanem az is, ami a legteljesebben és legélesebben 

fejezi ki az adott társadalmi erő lényegét. Marxista-leninista értelemben a tipikus 

egyáltalán nem jelent valamiféle statisztikai átlagot. A tipikus megfelel az adott társadalmi-

történeti jelenség lényegének, de nem egyszerűen az, ami a legelterjedtebb, gyakran 

ismétlődő, mindennapi. Az alakok tudatos felnagyítása, bizonyos tulajdonságaiknak 

fokozott hangsúlyozása nem zárja ki, hanem teljesebben tárja fel és húzza alá a 

tipikusat.”
592

 Ék az utolsó mondatban szereplő 'alak' szót (oroszul: obraz) a hivatalos 

kiadástól eltérően 'jelkép' formában fordította le.
593

 Ezt a szimbólummá nemesített, de 

mégis reálisnak tűnő jelképiséget, az új ember obrazát kéri számon a két katonafestő 

munkáján is.  

 A valószerűség hiányát Bencze László a festők szaknyelvén fogalmazta meg a 

kiállítást értékelő Plénumon elhangzott előadásának az Almaszüretről szóló passzusában: 

„Egyforma bábkatonák merev sorának fahangján szól és a táji háttér – a két erdős 

hegyoldal – szinte színpadi kulisszák. Nem lett volna-e vajon helyesebb, ha az autó megáll 

és benne felmozdulnak, egyénekké válnak a katonák is? Nem lett volna-e helyesebb a 

képet kisebb méretben, az intim életkép természetesebb hangvételével, de jóval 

elmélyültebben, s a kolorit sokkal tüzesebb nyelvén feltárni a nagyon szerencsés témában 

rejtőző, sokkal mélyebb szocialista tartalmat? Kisebb méret – de mélyebb tartalom!”
594

 A 

szakmai kételyekről független közönségsikert viszont a könnyen átélhető, felszínes zsáner-

fogalmazásmód biztosította, ahogy a vidéki tárlatlátogató lányoknak az Almaszüret előtt 

elhangzott párbeszéde is tanúsítja:  

 

„– A honvédek biztosa hoztak magukkal harmonikát – mondja Murányi Éva, miközben 

le nem veszi szemét a képről – jó volna velük táncolni, énekelni.  

– Biztosan segítenek almát szedni – fűzi hozzá Balajthi Jutka – sok szép dalra 

megtanítják majd a lányokat.”
595

 

 

Változatok a tematikus festészetre 

A Kossuth-díjjal jutalmazott Almaszüret mellett jó pár jellegzetes sztálinista 

zsánerfestmény és munkásportré szerepelt még a III. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. 

A hadsereg kötelékében szolgáló Imre István másik sikeres műve, az Aratók, szintén a 

mezei munka és a honvédelem erősen propagandaízű párosát ábrázolta. A nagybányás 
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592 Malenkov, 1952, 73. 
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594 Plénum, 1953.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

595 Szolnoki fiatalok a III. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. Szolnokmegyei Néplap. 1953. január 2. 
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plein air hagyományt idéző festményen egy kaszát tartó, ruganyos léptű, egyenruhás férfi 

közeledik a néző felé, sarlót vivő nőalak társaságában. A nagy méretű idealizált kettős 

portré a szovjet szocreál napsütötte mezőgazdasági életképeinek hangulatát árasztja. A 

második nagy kiállítással szemben a harmadik seregszemlén ismét megszaporodtak az 

egyszemélyes tematikus munkásportrék. Félegyházi László egy vasaló munkásnőt festett 

meg, Csekei Zoltán egy fegyverét tisztogató fiatal katonát, Glatz Oszkár pedig egy 

kedélyesen mosolygó öreg bácsit, Kitüntetett utcatiszító címmel. Aradi Nórát egészen 

elbűvölte ez utóbbi alkotás: „Az elégedett pillanat ritka sikeres megragadása. Az 

öregember fiatalos kedvének a népi demokráciához való viszonya. A pirospozsgás arc 

kiemeli a vidámságot, a szürke ruha és a munkaeszköz takarékos érzékeltetése hihetővé 

teszik a címet. A kiállítás legszebb képei közé tartozik.”
596

  

 A népies zsánereivel évtizedeken keresztül sok sikert arató Glatz Oszkár jól 

alkalmazkodott a kommunista kultúrpolitika elvárásaihoz is. A harmadik monstre 

seregszemlén végleg meggyőzte a pártmunkásokat, a koreai és magyar úttörőkről festett 

másik zsánerképe ugyanis hibátlan szocreál idill. A hatás sem maradt el: a Szövetség az 

elsők között rendezett számára egyéni kiállítást az Ernst Múzeumban 1953 tavaszán.
597

 

Szurdi Mária a Nők Lapja hasábjain tisztelgett az úttörős kép nagyszerűsége előtt: „Glatz 

Oszkár koreai és magyar gyermekeket ábrázolt a földgömb előtt. Mennyi szeretettel 

festette meg a nyolcvan éves művész a két koreai kisfiú arcát, mennyire érzékelteti a négy 

gyermek együvétartozását, akik féltő aggódással figyelik a földgömb messzi sarkát, hol a 

mindnyájunk számára drága földet dúlják fel az imperialista rablók. Nem egész népük 

féltését és aggódását tükrözi-e a mester?”
598

 Az idős művész – aki saját bevallása szerint a 

Városmajorban lett figyelmes a kedves ázsiai gyerekekre
599

 – a külügyminisztérium és a 

DISZ párhuzamos megrendelése miatt egyből két példányban készítette el a koreai háború 

és a szocialista békeharc eme szentimentális szimbólumát.
600

   

 A sokszereplős szocreál munkászsánerek festője, Benedek Jenő 1952-ben is 

teljesítette az „elvárt” penzumot. Egy 250×450 cm-es, impozáns méretű képet készített 

Drága Rákosi elvtárs, jelentjük...! címmel. Az óriási kompozíción izgatott munkások egy 

asztalt ülnek körül egy sötét szerelőcsarnokban, közösen fogalmazva meg jelentésüket. 

Szegi Pál kritikája szerint Benedek „[...] hatalmas méretű képe a művész elmélyülésének 

értékes bizonyítéka. Mai életünk ábrázolásának eszmei jelentőségét egy művészünk se 

értette meg olyan friss közvetlenséggel, mint épp Benedek Jenő.”
601

 Székely Zoltán is 

dicsérte a festményt a Plénumon: „A képen egy nagy szerszámjavító kovácsműhelyt 

látunk, ahol a műhely dolgozói jelentést írnak Rákosi elvtársnak, valamely jól végzett 

munkájukról. Ezt konkrétan a címből tudjuk meg. De azt cím nélkül is félreérthetetlenül 

[...] leolvashatjuk a képről, az alakok belülről sugárzó öntudatos, felszabadult 

magatartásából, hogy ezek nem a kapitalizmus bérrabszolgái, akik esetleg sztrájkfelhívást 

írnak most alá, hanem szabad emberek módjára, társadalmi jelentőségük tudatával 

viszonyulnak munkájukhoz. Benedek az alakok csoportfűzésével, a gesztusokkal és 

arckifejezésekkel gazdagon fejezi ki azt, hogy ennek a műhelynek a dolgozói munkában 

összeforrott, baráti együttest alkotnak és hogy a bensőséges emberi kapcsolat is alapja jól 

végzett munkájuknak.”
602

 A szigorúbb szakvélemény persze erősen eltért a hivatalos 
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597 A két nyolcvan év fölötti idős realista festőnek, Glatz Oszkárnak és Kunffy Lajosnak a 

gyűjteményes kiállítása 1953. március 28-án, Sztálin halála után nyílt meg az Ernst Múzeumban. (A 

kiállítás dokumentációja, MKCS-C-II-887, Műcsarnok Könyvtár)  

598 Szurdi Márta: A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Nők Lapja 1952. december 25. 

599 o.e.: Csodálom a mai fiatalokat – mondja Glatz Oszkár a III. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. 

Magyar Nemzet 1953. február 1. 

600 A kiállított művek listája, MKCS-C-II-1605, Műcsarnok Könyvtár 

601 Szegi Pál: A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményei. Szabad Művészet 1953/1, 14. 

602 Plénum, 1953; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 
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dicsérettől, Bencze László épp az alakokat kifogásolta: „[…] majdnem minden alakot egy 

kellemetlenül erőlködő pszichológiai fintor – mosolygó, vagy morcos fintor – jellemez. S a 

végtelenül unalmas, szürke és kormos violett-kolorit egyhangúságát még tetézi a kép jobb 

oldalán nyolc ízben ismétlődő azonos profilszerű beállítás.”
603

  

 A festmény tematikai előképének tekinthető a harmincas években született, 

fényképszerűen naturalista tablókép, Vaszilij N. Jakovlev Az Aranyásók levelet írnak a 

Nagy Építés Megteremtőjéhez (1937, Orosz Múzeum, Szentpétervár). Nem lényegtelen, 

hogy Jakovlev jól ismert sztálinista zsánerfestményének előképe Rjepin neves történeti 

alkotása, A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak (1880–91, Orosz Múzeum, 

Szentpétervár), amely Sztálin legkedvesebb festményeként kiemelt helyet foglalt el a 

korabeli szovjet művészettörténetben.
604

 Bár a magyar alkotás kompozíciója és tematikája 

Jakovlev képéhez hasonlítható, a szovjet festmény napsütötte naturalizmusával szemben 

Benedek Jenő sokkal sötétebb tónust alkalmazott. A Munkácsyt idéző, túlzott feketére 

hangolt színvilágot egyöntetűen téves választásnak értékelte a kritika, hiába is védekezett 

Benedek Jenő a munkakörülményekkel: „Én a múlt nyáron a legnagyobb kánikulában két 

és fél hónapot töltöttem a szolnoki Járműjavító kovácsműhelyben az izzó kohók mellett. 

Ugyanolyan kormos, olajos voltam, mint azok a modellek, akiket festettem. Az izzadság 

patakokban folyt rólam, de nem tudom, hogy van ez, […] olyan jó érzés volt utána a 

műterem csendjében nézegetni azt, amit csináltam.”
605 

 Benedek hiába járt el a 

témakeresésben mintaszerűen, a szocreál „dokumentarizmus” nem az „izzadságszagú” 

hétköznapi realitást kereste. 

 A nagyméretű, sokszereplős, naturalista zsánerműfajt Benedek nagy kompozíciója 

mellett olyan tematikus művek képviselték a kiállításon, mint Moldován István és Nagy 

Gyula közös festménye a Munkácsy-tárlat látogatóiról, az elektroműszerész Fejes Gyula
606

 

A Rákosi Kórház harca Koreában című képe vagy Váci András Békekölcsönjegyzés a 

Képzőművészeti Főiskolán című alkotása. De a harmadik nagy országos seregszemlén 

körvonalazódott egy másik életkép-csoport is. A kisebb méretű, kevésbé fotószerű és 

kevésbé közönségbarát, viszont több festői értékkel bíró jelenetek tartoznak ide, elsősorban 

Bencze László és Fónyi Géza művei. Bencze nem teljesen tagadta meg korábbi, erőteljes, 

expresszív ecsetkezelését a tematikus kompozíciók festésekor sem. Szegi Pál egészen 

pontosan érezte a színes, kisméretű, Moszkva téri jelenetében az új tendenciát: „A kiállítás 

legelevenebb, legéletteljesebb kompozíciója Bencze László kisebb méretű 'Vasárnapi 

kirándulók' c. képe. Az egyes figurák és embercsoportok friss, valósághű festői leírása 

megkapó erejű. […] Pompásan jellemez minden figurát, a két gyermeket kezén vezető 

kékruhás asszonyt, a kép jobb oldalán álló csoportot, a szatyrot fogó férfit, a gyermekét 

karján tartó csíkos ruhájú nőt, a cigarettára gyújtó langa alakot. A karakter-visszaadásában 

Bencze elmegy egészen a karikatúrajellemzés határáig. […] Igazságigénye nem valami 

eszmei mondanivaló megragadásában, hanem a valóságleírás nyers igazmondásában 

nyilvánul meg elsősorban. […] Lenyűgöző erejű egyéni művészete azonban így is 

rendkívül szuggesztív, tartalmas és igaz.”
607

 Bencze László megpróbálta összeegyeztetni a 

hagyományos művészeti minőséget a sztálinista kultúrpolitika elvárásaival. „A méret 

túlzása – képről beszélek és nem másról – valahogy mindig kissé gyanús és én jobb 

argumentumot nem hozhatok, mint az egész művészettörténet.” – mondta a már többször 

idézett felszólalásában.
608

 Hasonlóan járt el Fónyi Géza is, aki szintén kisebb méretű, 

intimebb hatású életképeken jelenítette meg a korszak új emberideálját, s ezt a stiláris 
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irányvonalat fejlesztette tovább Domanovszky Endre is a monumentalitás irányába.  

 

A moszkvai Mezőgazdasági Pavilon pannói 

„Újjászülető festészetünk eddigi legjelentősebb alkotása ez a két monumentális 

képsorozat.” – írta Szegi Pál Domanovszky Endre és Szőnyi István lenyűgöző méretű 

pannóiról, amelyek a moszkvai állandó Magyar Mezőgazdasági Pavilon előcsarnokába 

készültek.
609

 Az 1952-es Tavaszi Tárlaton már szerepelt a két falképciklus hét-hét 

kisméretű vázlata, a III. Magyar Képzőművészeti Kiállításon pedig a közönség 

megtekinthette a három-három elkészült, 4×10 méteres, végleges pannót is. A közel két 

éven keresztül formálódó, 14 részes, összefonódó tematikájú kettős falképciklus a második 

világháború utáni magyar mezőgazdaság heroikusra hangszerelt történetét mesélte el, a 

kommunista ideológia által kiemelt szimbolikus kulcsepizódokon keresztül: „A sorozat 

első képe, Szőnyi István műve, a felszabadulás napján a pincék rejtekéből, az óvóhelyekről 

előjövők csoportjait ábrázolja, s a felszabadító szovjet hadsereg katonáit, akik a 

szabadságot elhozták a sokat szenvedett magyar népnek, a romokban álló házakat, s az 

azonnal meginduló munkát: a romok eltakarítását. Domanovszky Endre első képe a 

földosztást, a feudális nagybirtokoknak a dolgozó parasztság által való birtokbavételét 

ábrázolja. Az építőmunka és a haladás nagyszerű további állomásait idézi elénk a többi 

kép: a gyárak helyreállítását, s az első hároméves terv döntő jelentőségű mezőgazdasági 

eredményeit: a földekre megérkező első traktort, a Rákosi elvtárs kecskeméti beszédét 

hallgató dolgozó parasztokat, az apró tagokra szabdalt 'nadrágszíj'-földeket egybeszántó 

traktorok munkáját, a Szovjetunióban járt magyar parasztküldöttség fogadását, az 

ajándékba kapott szovjet mezőgazdasági gépek beszállítását, a tapasztalatokat átadó 

szovjet agronómust, a termelőszövetkezeti csoport ülését, az Alkotmány ünnepét és a 

munkát eredményesen végző mezőgazdasági dolgozók boldog aratóünnepét...”
610

  

 A harmadik nagy seregszemlén Szőnyi saját hét darabos sorozatának az utolsó 

három epizódját állította ki: az első lánctalpas szovjet traktor bemutató-szántását 

(Megérkezett az első Sztálinyec), egy kút mellett tanakodó parasztcsoportot 1949-ből 

(Megbeszélik a földosztást és az Alkotmányt) valamint egy falusi verandán összegyűlő 

társaság találkozóját (A tszcs első megbeszélése). Szőnyi összefüggő tájképi háttérrel és a 

pannók szélein átnyúló szereplőkkel kapcsolta össze a különálló képegységeket. 

Domanovszky a rá kiszabott hetes sorozat középső három, egybefüggő jelenetét festette 

meg óriási méretben a nagy kiállításra, a zászlókkal felvonuló falusiak (Felvonulás az 

Alkotmány ünnepén), a mérnökökkel tanácskozó parasztok (Agronómusok a mezőn) és a 

megművelt földeken találkozó szovjet és magyar parasztcsoportok (Magyar 

parasztküldöttség a Szovjetunióban) pannóit. Mindkét megbecsült, társutas szocreál festő a 

monumentális freskókomponálás klasszikus hagyományát kapcsolta össze saját pasztózus, 

posztnagybányai hagyományokon nyugvó, expresszív ecsetkezelésével. Szőnyi és 

Domanovszky festői modorában a hivatalos véleményformálók reflexszerűen kritizálták a 

l'art pour l'art művészi mentalitást. Szegi Pál szerint Szőnyi többet foglalkozik a festői 

részletekkel, mint a szocializmus középpontjába állított Emberrel: „Az a szerető gond, 

amellyel Szőnyi István egy vödröt, egy korsót odafest a kép előterébe, megmutatja, hogy a 

legkisebb részlettel is milyen elmélyedéssel foglalkozik. Az emberrel azonban még sokkal 

nagyobb gonddal kell foglalkozni, hogy ábrázolása tartalmassá váljon. A vödör, mint 

képelem, lehet, hogy hasonlít az emberhez abban, hogy gyönyörű színek hordozója. De ha 

az emberben nem látunk többet gyönyörű színek hordozójánál, akkor tartalmi szempontból 

egy vödör, vagy kancsó színvonalára süllyesztjük le.”
611

 A kommunizmus „humanizmusa” 

köszön vissza Domanovszky pannóinak a bírálatában is. Esetében az emberi arcok 
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elmosódottsága vált a kritika vesszőparipájává; Imre István például így írt: „Az arc realista 

megjelenítésének igen nagy a jelentősége. Az emberi arc, a szem, száj, homlok sugallja az 

egész ember jellemét, lelkivilágát. Az arc a 'lélek tükre', mint ahogy a közmondás is 

mondja, a művész pedig a zseniális sztálini útmutatás szerint: a lélek mérnöke. A 

pszichológiailag elmélyített jellemábrázolás segítségével tud elsősorban a művész aktív 

hatást elérni, nevelni.”
612

 A moszkvai Mezőgazdasági Pavilon végül nem épült meg, így a 

két falképsorozat nem mérkőzhetett meg a szovjet freskókkal a szocreál fővárosában.
613

 

 

Történeti festmények 

1952-ben a par excellence szocreál műfajok közül a legtöbb minőségi alkotással a Vihar 

előtt előző évi sikerén felbátorodott történeti festészet dicsekedhetett. A III. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás egyik sokat elemzett és Munkácsy-díjban is részesített 

főszereplője Breznay József és Mácsai István közös alkotása volt. A tématervben
614

 is 

javasolt eseményt feldolgozó, Aratósztrájk 1894-ben
615

 című, sokszereplős, 

impresszionista jegyeket mutató történeti festmény alkotói a „[...] lefojtott indulatok vihar 

előtti pillanatának feszültségét igyekeztek megragadni. A csendőrök mögé húzódó 

földesúrral és a hetyke tiszttartóval szembenéző paraszti tömeget sötét ég alatt, élesen 

világító vetés előtt ábrázolták. A több mint harminc figurás kompozíció gondos 

részlettanulmányok alapján készült. […] Letompítva jelenik meg előttünk a harc. Csak a 

sötét ég háttere előtt villogó kaszák vasa fejezi ki, jelképesen, a harcos elszántságot, s nem 

az emberi arcok, még kevésbé az ember mozdulatai. De a harc a témája mégis a képnek, s 

a drámai mondanivaló ereje még a művészi megoldás részlethibáin át is érvényre jut. Ez a 

kép arra példa, hogy a tartalomból sugárzó erőnek milyen döntő szerepe van a művészi 

hatás elérésében.”
616

 A 450×250 cm-es monumentális képen a fiatal realista szerzőpáros 

megkísérelte összeegyeztetni az akadémikus komponálást a posztnagybányai 

színfestészettel. A századforduló agrárszocialista sztrájkjait bemutató kép mellett több 

festmény foglalkozott a munkásmozgalom más-más kiemelt epizódjaival. Bán Béla egy 

személyes élményekből táplálkozó, a plain air szakmai fogásait próbálgató kompozíciót 

készített a budai hegyekben összegyűlő, '30-as évekbeli illegális kommunistákról, 

Sarkantyu Simon a szekszárdi direktórium kivégzésének állított emléket, Ék Sándor pedig 

a szovjet csapatok érkezését és Rákosi Mátyás mozgalmi múltját dolgozta fel. 

 A munkásmozgalom mellett az 1848-as forradalom és szabadságharc adta a legtöbb 

történeti témát a művészeknek. A modern és szocreál plakátjairól ismert Konecsni György 

1848. március 15. címet viselő képével szerepelt a kiállításon. A közepes méretű 

festményen a Nemzeti Múzeum lépcsője látható, Petőfi apró szavaló alakjával és a körbe-

körbe hullámzó pesti polgárok tömegével. A mű nem állta ki az ideologikus kritika 

próbáját: „[...] a kép eszmeiségével kapcsolatban rá kell mutatni arra, hogy a 

negyvennyolcas forradalom lelkének megragadása nem sikerült ezen a művön. A háttérbe 

helyezett forradalmi tömegnél, a távolban gyönyörűen lobogó nemzeti zászlóknál jobban 

érdekelte a művészt az előtérbe hozott biedermeier figurák ruhájának finom színessége, a 
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2004/2, 52.) 
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kedves mozdulatok intimitása. A kép biedermeier hitelessége hibátlan, de nem hibátlan a 

nagy jelentőségű esemény egészének forradalmi tükrözése.”
617

 Konecsni képe az 

elmarasztaló kritika ellenére mind a mai napig egy közintézmény falán lóg a Nemzeti 

Galéria letétjeként.  

 A finom festői részleteken elidőző Konecsnivel szemben a pályakezdő Demjén 

Attila 1848-as kompozíciója pozitív bírálatot kapott: „Ő már a forradalmi harcok tüzének 

az ember arcán való tükröződését megragadva akart beszélni 1848 hősi küzdelmeiről. 

Megkapó közvetlenséggel állítja elénk Gábor Áron ágyúöntő műhelyét, a munka hősi 

erőfeszítéseiről beszél, a harcokat segítő nép odaadó lelkesedéséről. Egy kis 

zsánerjelenetben is szélesen és mélyrehatóan igyekszik megmutatni az egész nemzet 

önfeláldozó hősiességét. Az elkészült ágyút a műhelyből kitoló három figura szinte jelképi 

értelmű: a fémmunkás, a székely paraszt és a honvéd – a nemzeti összefogás, a nemzeti 

egység eleven szimbóluma.”
618

 Míg a kritika inkább a malenkovi jelképszerűséget 

igyekezett megragadni a Munkácsy-díjas festményben, a Plénumon felszólaló Demjén 

tulajdonképpen a személyi kultuszt domborította ki: „Egy kész ágyú kigörgetéséhez 

rugaszkodó férfiak erőfeszítésében igyekeztem kifejezni a harc lendületét és azt a hősies 

küzdelmet, amelyet az ellenségtől körülvett Háromszék folytatott. Gábor Áron irányító 

szerepét domborítottam ki. Az ő gondolata ölt testet a kész ágyúban, melynek látása 

önbizalmat, lelkesedést és erőt ad a megfeszített izmú dolgozóknak és rezet, vasat gyűjtő 

népnek.”
619

 Imre István a Plénumon szembe állította Demjén kiváló indulásával Csernus 

Tibor diplomamunkáját. Imre Csernus A Landerer-nyomdában kinyomják a 12 pontot című 

történeti festményével kapcsolatban jegyzete meg a következőket: „Azt gondolják, hogy az 

elvont festőiség, a ki nem dolgozott foltokban való ábrázolás, a befejezetlenség és az ezzel 

járó zavaros líra felel meg Csernus lelki alkatának és azt javasolják neki, hogy olyan 

témákat válasszon, amelyek ilyen módon kifejezhetők. Azt is mondják, hogy Csernus nem 

forradalmi alkat. […] Nem a témát kell félredobni, hanem a posztimpresszionista festői 

módszert kell levetkőzni.”
620 

Imre István Csernushoz intézett feddésének igazi címzettje 

Bernáth Aurél és köre volt, akiket a hivatalos kritika nem szűnt meg támadni. 

 

A továbbélő klikkek 

Iránymutató teoretikus cikkében Ék Sándor is összetűzésbe került a főiskolai katedrákon és 

a nagy állami megrendeléseken egyre gyarapodó Bernáth-iskolával. Az évek óta tartó 

csendes belső harc újabb fejezeteként a korábban grafikusként tevékenykedő Ék a disegno 

és a colore reneszánszig visszanyúló esztétikai vitáját melegítette fel: „A rajz lebecsülése 

tapasztalható festészetünknek olyan képviselőinél, akiknek műveiben még többé-kevésbé 

posztimpresszionista maradványok, vagy más formalista csökevények lelhetők fel. 

Művészetünkben még mindig eléggé uralkodik az a nézet, hogy a valóság ábrázolásában a 

festészet számára nem a rajz, hanem a 'színélmény' a döntő. Emellett ez a 'színélmény' 

távolról sem fedi mindig az ábrázolt valóság színeit. Az ilyen festészet számára a környező 

valóság színei is gyakran csak ürügyül szolgálnak ahhoz, hogy a festő maga – legtöbbször 

metafizikus, szubjektív elképzeléseit fesse meg, a valóban látott színek helyett. Nem csoda, 

hogy az ilyen festészet számára az eszmei tartalom, a szocialista építés tematikája a 

'színélmény' mögött háttérbe szorul és inkább valamiféle megtűrt dolog lesz, nem pedig az 

alkotás alapja. […] Távolról sem kizárólag, de talán legszembetűnőbben Bernáth Aurél és 

néhány, hozzá közel álló, vagy őt követő művész vívódik ezzel a kérdéssel anélkül, hogy 

döntően megbirkóztak volna vele. […] El kell dönteni a kérdést, hogy a 'színélmény'-ben 

vagy akár a környezetünkben mint 'látványban' van-e a festészet kiindulópontja és célja, 

ereje és jelentősége, vagy pedig az-e a cél, ahogy azt Malenkov elvtárs a Szovjetunió 
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Kommunista Pártjának XIX. Kongresszusán tartott beszámolójában meghatározta […].”
621

 

A kimért támadásra Bernáth hasonlóan udvarias tónusban válaszolt a Plénumon, a 

harmincas években divatos „színélmény” kifejezés jogosulatlanságára hívva fel a 

figyelmet.  

 Az Ék Sándornál megjelenő kritikus gondolat több helyen is felbukkant a sajtóban. 

Egy megszólaltatott dolgozó szerint Bernáthnak a harmadik nagy kiállításon bemutatott 

szocreál tájképe, a Sztálinvárosi kikötő csak címében hordozza a tartalmát: „Szép kép, de 

honnan tudnám, ha nem volna odaírva, hogy ez Sztálinváros kikötőjét ábrázolja. Színei is 

szomorúak.”
622

 A könnyed ecsettel megfestett, nagyvonalú tájképen tényleg alig vehetők ki 

az épülő házak körvonalai a vadregényes sziklák, a kanyarodó folyóvölgy és zöld lombok 

ölelésében. Bernáth saját bevallása szerint nem is az új világ vízióját kereste a szocreál 

mintavárosban, hanem a nyáron ott dolgozó tanítványainak tanácsára választotta ki a 

helyszínt.
623

 Szegi Pál szerint „[...] ezen a képen is inkább a színharmóniák hangulatának 

megejtő finomsága ragadja meg a nézőt, s nem a táj valóságos szépségének gazdag, 

tartalmas visszaadása. Olyan kép, amely a dolgozó embernek, az emberi munkának a 

természetet formáló, átalakító erejéről beszélne, nem is akad a kiállításon.”
624

  

 A szocreál tájkép mint műfaj nem tudott véglegesen kiforrni, akadtak ugyan 

próbálkozások: Rozs János egy építkezést ábrázoló ipari tájjal állt elő, az új elvárásokhoz 

alkalmazkodó Herman Lipót pedig megfestette az elmaradott régi és az új kommunista 

Sztálinváros ellentétét egy képpáron. Az apolitikussága miatt megalkuvó műfajnak számító 

csendélet mellett a kollégákat megörökítő arcképek szintén nem arattak nagy sikert. De a 

legtöbb kritika egyértelműen a tájképeket érte, Székely Zoltán még az 1951-ben elhunyt 

Egry József tiszteletére rendezett emlékkiállítást is zavart keltő hibának nevezte a Plénum 

nagy közönsége előtt.
625

 Az esztétikai értékkülönbség mögé rejtett ideológiai 

összecsapások természetesen ezúttal se értek el a politikai számonkérésig, egy vezető 

művészet se hurcoltak meg vagy bocsátottak el állásából a vádak miatt. Sőt a támadások 

ellenére a Bernáth nevével fémjelezhető, posztnagybányai hagyománnyal beoltott 

szocialista realizmus egyre erősebb lett, hiszen a III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

egyenrangú főszereplőivé váltak a naturalista zsánerképek valamint Szőnyi és 

Domanovszky monumentális, mégis festői, tematikus pannói mellett. A Plénum végén 

Imre István fejet hajtott Bernáth mester előtt: „Mi nem vagyunk sem a látvány, sem a 

színesség ellen. Arra kérjük Bernáth Aurélt, […] hogy a színélmény és látvány, a festői 

kifejezés e kellékei mellé vegye fel a rajzot, a rajzosságot is és a szín mellett legyen ennek 

is zászlóvivője. Nagy szükségünk van fantáziára, heroikus művészetre […].”
626  

 

Visszalopakodó Nagybánya 

Miután Horváth Márton brosúrájában a szocreál lobogójára tűzte Munkácsy Mihály nevét, 

a 19. század végi realista festőfejedelemből a kritikai realizmus élharcosa lett. A 

nagyszabású 1952-es Munkácsy-kiállítás minden korábbi látogatottsági rekordot 

megdöntött. A ditirambikus hivatalos fogadtatással szemben Bencze László fogalmazta 

meg ellenérzéseit a Szabad Művészet hasábjain: „[...] Munkácsy – sajnos – a sokak által 

emlegetett kettős befolyás – a Sedelmayer és a Munkácsynévá avanzsált bárónő – hatása 

alatt elvesztette lába alól mondanivalójának határozott talaját s a nagyvilági élet, a szalon 

és biblia-képek világában bizonytalan, önmagát nem találó, megalkuvó és egyre inkább 

konfliktusos emberré vált. Ha Ady szavát idézve: 'Petőfi nem alkuszik' – elmondhatjuk, 
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hogy Munkácsy megalkudott.”
627

 Bencze – aki a harmadik nagy nemzeti seregszemlén egy 

többalakos Rákosi-portrét is kiállított – árnyalta a kultúrpolitika Munkácsyról kialakított 

képét. Cikkére minden vonalon tiltakozás volt a válasz, de a történeti tényeket kimondó 

Benczét nem kényszerítették önkritikára.
628

 A III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

tanulságait megbeszélő,
629

 1953. február 27–28-én megrendezett, kétnapos szövetségi 

tanácskozáson, a Plénumon, a vezető referátumot jegyző Imre István újra felvetette a 

haladó hagyomány ügyét. A posztnagybányai iskolázottságú új titkár – miután hitet tett 

Munkácsy mellett – egy suhintással félbevágta a haladó festői hagyomány gordiuszi 

csomóját:  

 

„Hamisítás lenne, ha nem vennénk észre a fiatal Nagybánya és a későbbi évek 

nagybányai művészete közötti törést. A csoport tagjai között – minden egységük mellett 

– igen nagy különbségek is voltak, amelyek elég hamar szétváláshoz is vezettek. Súlyos 

hiba lenne, ha mi el akarnók kenni ezeket az ellentmondásokat és a hazafias, haladó, a 

műcsarnoki hazug, álhazafias, népieskedő művészettel szemben bátran harcoló, a 

magyar művészet legjobb hagyományaihoz kapcsolódó fiatal Nagybányát egy nevezőre 

hoznánk a tematikus művészettől egyre inkább elszakadó, öncélúság felé sodródó 

későbbi nagybányai művészettel, például az 1913-ban szervezetbe tömörült Nagybányai 

Festők Társaságával, a hivatalos körök által is elfogadott, veszélytelen, 'politikamentes' 

nagybányai iskolával. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a fiatalkori 

Nagybánya is magában hordta az ellentmondásokat, amelyek a közvetlen emberi 

mondanivaló és a természet bizonyos öncélú ábrázolása közötti harcban jelentkeztek. 

 Nagybánya komoly értéke művészetünknek és büszkén valljuk örökségünknek. De 

tisztán kell látni, hogy mit tartunk magunkénak.”
630

  

 

Imre István – a hatalom szócsöveként – óvatosan elmozdította a haladó hagyomány 

fókuszát a 19. század végi realizmustól a nagybányai festőmodor felé. 1953 tavaszán el is 

kezdődött egy nagy lélegzetvételű Nagybánya-kiállítás szervezése a Műcsarnokban, 

amelyet végül – feltehetőleg politikai döntés miatt – nem rendeztek meg.
631 

De a nyári 

Szabad Művészetben már megjelent egy vitaindító cikk a többarcú Nagybányáról,
632

 a 

következő szám címoldalán pedig Ferenczy Károly emblematikus posztimpresszionista 

alkotása, az Október ragyogott. Az olvadás megindult, s létét sokáig nem is veszélyeztette 

semmi. Az új népművelési miniszter, Darvas József 1954 márciusában elmondott 

iránymutató beszédében szinte megismételte a kettős arcú nagybányai hagyomány 

tételét.
633 

A modern festőiség számára ezek az események komoly előrelépést jelentettek az 
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Kazinczy János (Szabad Művészet 1952/11, 529–531.), Oelmacher Anna és Sebők Éva (Szabad Művészet 

1952/12, 605–609.), valamint Redő Ferenc (Szabad Művészet 1953/1, 44-47.). Imre István nem 

elsősorban Bencze Lászlót, hanem a cikket leközlő Szabad Művészetet ítélte el a Plénumon. (Imre, 1953, 

66.) A cikk közlése miatt kellett távoznia végül Szegi Pálnak a Szabad Művészet éléről 1953 tavaszán. 

(Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1953. április 9.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

629 A hivatalosan Az I.  Országos Képzőművészeti Tanácskozás címet viselő rendezvény vékonyka 

brosúrája szerint: „A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége február 27-ére és 28-ára hívta 

össze első országos plénumát, melyen az egybegyűltek megtárgyalják festészetünk, szobrászatunk és 

grafikánk időszerű kérdéseit. Képzőművészeinknek, műkritikusainknak, de a művészet barátainak is 

alkalmuk lesz a fejlődés problémáit felvetni, az eddigi eredmények tanulságait levonni, s a hiányosságok 

kiküszöbölésére javaslatot tenni.” (Az I. Országos Képzőművészeti Tanácskozás brosúrája, 1953. február 

9.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

630 Imre, 1953, 57. 

631 A Nagybánya-kiállítás dokumentációja, MKCS-C-II-1606; Műcsarnok Könyvtár 

632 Cseh Miklós: A nagybányai festészet kialakulásának néhány sajátossága. Szabad Művészet 1953/4, 

161–167. A vitához többen is hozzászóltak a következő számban (Szabad Művészet 1953/5, 221–225.) 

633 Darvas, 1954, 27–28. 
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esztétikai-ideológiai legitimáció felé. 

 

Népstadion metróállomás megbízásai 

A III. Magyar Képzőművészeti kiállításra festette meg Kontuly Béla Tervmegbeszélés a 

Földalattinál című életképét. A párthű kritika össztűzzel felelt a számos egyházi 

megrendelést kapó novecentós festő szocreál próbálkozására. Székely Zoltán szerint a 

festmény inkább egy „santa conversazione”, mint tervmegbeszélés: „Az alagút barnás 

félhomályában a kép előterében vadonatúj vadászruhába öltöztetett férfiakat látunk, amint 

akadémikusan összekomponálva, egy papírlap fölé hajolnak. Arcukról és fejükből 

misztikus fény árad. Egyikük angyalpózban térdel. Mindegyik arc egyforma, idealizált, 

csak annyi a különbség köztük, hogy némelyiküknek kis hitlerbajsza van. Úgy gondolom 

Elvtársak, hogy a tervmegbeszélés mindenütt, különösen az olyan helyeken, mint a 

földalatti építkezése, izgalmas jelenet. Úgy tudom, hogy a földalatti építői kemény 

emberek és sokféle karaktert, típust képviselő munkások – és ezt túlvilági jelenetnek és 

őket glóriás szenteknek, s egyformaarcú angyaloknak ábrázolni nem lehet. Kontulynak is 

gondolnia kellett volna erre. Persze, nem várhatjuk tőle sem, hogy novecentista múltjától 

egyszerre teljesen meg tudjon szabadulni. De azt elvárhatjuk, hogy ha ilyen fontos témához 

nyúl, amellyel jószándékát óhajtja mutatni, akkor a realizmus felé is legyen bátorsága 

határozott lépéseket tenni és ne a régi rekvizitumokkal véljen eredményeket elérhetni a 

szocialista-realizmus terén. E kép alapján ítélve, véleményem szerint Kontuly csak témát 

cserélt, de művészi magatartásában nem mutatott változást és műve ezért alapjában véve 

elhibázott.”
634

 A felháborodott hang nem véletlen: Kontuly a kommunista propaganda 

egyik legnagyobb szabású, szimbolikus beruházásába, a földalatti vasút építésébe 

„kontárkodott bele”. (Igaz, történelmi távolságból visszatekintve az el nem készült 

metróvonal inkább a Rákosi-kor értelmetlen pazarlásának a jelképes zsákutcája, az 

erőszakos modernizáció és a háborús propaganda szimbóluma.) 

 Az MDP a perifériákat és a központot egységbe foglaló, „demokratikus” Nagy-

Budapest tömegközlekedési gondjaira a metrót ajánlotta gyógyírként. A Postaügyi 

Minisztérium által 1949-ben megkezdett földalatti hálózat tervezését a legfelsőbb 

pártvezetés irányította. A minisztertanács az Első Ötéves Terv részeként rendeletet adott ki 

ez ügyben: „Budapesten földalatti gyorsvasúti hálózatot kell építeni. A földalatti hálózat 

két átlós – kelet-nyugati és észak-déli – és ezeket összefogó körgyűrűs fővonalból 

álljon.”635 A törvényerejű határozat továbbá leszögezte, hogy: „A földalatti gyorsvasút 

vonalai közül az első ötéves terv során a kelet-nyugati átlós fővonalat kell az újonnan 

épülő Népstadion és a Déli pályaudvar között megépíteni. A kelet-nyugati fővonal építését 

1950-ben kell megkezdeni, és az építkezést úgy kell ütemezni, hogy a Népstadion és a 

Sztálin-tér közötti szakaszon a forgalom már 1954-ben meginduljon, az egész fővonal 

pedig 1955-ben készüljön el.”636 A technikai és esztétikai kérdéseket a már idézett korabeli 

tanulmány (és a pártvezetés) egyszerű kérdés-felelek formában oldotta meg: „Milyen 

legyen az új budapesti földalatti gyorsvasút? / Erre a feleletet a moszkvai Metró adja 

meg.”637 

 Boris Groys posztmodern elmélete szerint a szovjet metró az orosz konstruktivisták 

sci-fi filmekbe illő városutópiáinak a kifordítása: „Először a sztálinista időszak tette 

lehetővé az égnek a pokolba való átvezetését, illetve a két szféra szintézisének 

megvalósulását. E szintézis gyümölcse az igazán utópikus Moszkva, a föld alatti Moszkva, 

vagyis a moszkvai földalatti, illetve metró. […] A sztálini időszak metrója először is nem 

közönséges közlekedési eszköz volt, hanem a kommunista jövő igazi városának 

                                                 
634 Székely Zoltán kibővített előadása a III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festészeti ankétján, 1953. 

január 30.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár  

635 Rákosi Ferenc–György István: Utazás a föld alatt. Művelt Nép, Budapest, 1951, 50. 

636 Uo.: 50–51. 

637 Uo.: 4. 
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tervezete.”638 A moszkvai metró grandiózus márványállomásai, az építkezések gyorsasága, 

a földalatti rendszer hatalmas hálózata nemcsak a korabeli szovjet embert, de az 

ezredforduló szellemtörténészeit is magával ragadta, pedig a „mennyei Jeruzsálem” 

köntöse alatt a moszkvai földalatti számos gyakorlatiasabb funkciót is ellátott: tanított, 

gyönyörködtetett, szállított és védett. A moszkvai metró a lenini monumentális propaganda 

eszméjének egyik legtökéletesebb megvalósulása, a horribilis összegeket felemésztő 

építkezések a köztéri népnevelő művészet szocialista ideálját szolgálták. Erre a szovjet 

metró magyar krónikása is kitért: „A Metró állomásainak épületei, az állomások 

előcsarnokai, földalatti termei és folyosói egytől-egyig a szovjet építőművészet nagyszerű 

alkotásai. A szovjet főváros különböző pontjain elszórtan, mint sziporkázó drágakövek, 

ragyognak ezek az M (Metro) jellel koronázott állomások, amelyek ma már megszokott 

velejárói a moszkvai városképnek. A moszkvaiak azelőtt csak múzeumokban ismerkedtek 

meg a művészet alkotásaival. Most a Metró földalatti palotáiban látják és élvezik a 

szocialista-realista építőművészet, festőművészet, szobrászat remekműveit.”639 A „szépség 

templomai”, a „földalatti paloták”, a „fényárban úszó termek” egységes ikonográfiai 

koncepció szerint nevelték az utasokat. A harmincas években megépült első két 

metrószakasz a „sztálini gondoskodás” tematikáját bontotta ki, a későbbi sugárvonalak és a 

körgyűrű képzőművészeti dekorációja pedig a „Nagy Honvédő Háborúnak” (második 

világháború) állított emléket.640 A metró művészeti produktumai – a szovjet ember nevelése 

mellett – hirdették a sztálini birodalom nagyszerűségét és gazdasági erejét mind a külföldi, 

mind a belföldi közönség előtt. A monumentális reprezentációban megfért a professzionális 

ipari termelés, a technikai bravúr, a vas és acél országának dicsőítése valamint a szocialista 

realista művészek kiválóságának és a természeti kincsekben (kövek, ércek) gazdag 

Szovjetuniónak az apoteózisa. De a monumentális propaganda és a gazdag reprezentáció 

mellett a metró alapvető tömegközlekedési és honvédelmi igényeket is kielégített. 

Szovjetunió fővárosának szüksége volt a nagy munkástömegek mozgatására alkalmas 

földalatti közlekedés megoldására és a légvédelmi feladatok ellátására is; az alagutak 

hatalmas óvópinceként üzemeltek a világháború alatt. 

 A politikusok a budapesti metrót a moszkvai földalatti hű másolatának szánták. A 

minisztertanács határozatban szabályozta az állomások kialakítását is: „A földalatti vasút 

állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni és ezzel kifejezésre kell 

juttatni, hogy a földalatti vasút szocialista építészetünk hatalmas műve.” Valamint: „A 

naponta rajta keresztülhaladó tömegek itt gyönyörködhetnek majd legjobb szobrászaink, 

festőink alkotásaiban. A falakat márvány, csempe, kerámia és hazai nemes kövekből 

készült burkolatok fogják fedni.”641 A szovjet példa nyomán megtervezett Népstadion-

állomás képzőművészeti díszítésére pályázatokat hirdettek. Szegi Pál egységes 

ikonográfiai program kidolgozását említi: „A képzőművészeti munkák alaposan átgondolt, 

egységes tematikus terv alapján készültek. A sportstadion állomásépületének szobrai, 

reliefjei, freskói és mozaikképei felszabadult életünk szépségét a sport, a testnevelés 

gondolatköréből merített témákon át mutatják meg.”642 A II. Magyar Képzőművészeti 

                                                 
638 Boris Groys: A földalatti mint utópia. In.: Groys, 1997, 38–39. 

639 Rákosi–György, 1951, 27. 

640 Uo.: 29–30. A Ploscsad Revoljucii állomás tematikája például a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalommal foglalkozik. „Az állomásépület díszítésében, a szabadságharcosok, a puskájára 

támaszkodó frontkatona, a gépfegyverszalaggal övezett matróz bronzalakjában a forradalmi harcok forró 

lehelete lüktet. S mintegy e harcok eredményeképpen látjuk karján gyermekével a felszabadult nőt, 

sportoló leányokat és ifjakat, boldog szovjet embereket, akiknek nyugalmára az Októberi Forradalom 

vívmányait védő határőr figyel. A kompozíciót a forradalom vezéreinek, Leninnek és Sztálinnak képei 

koronázzák.” (Uo.: 30.) 

641 Rákosi–Győri, 1951, 80–81. 

642 Szegi Pál: A földalatti vasút Népstadion-állomásának képzőművészeti díszítése. Magyar 

Építőművészet 1953/3–4, 103. 
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Kiállításon még csak a néhány elkészült mozaik-, szobor- és freskóterv szerepelt.
643

 A két 

lépcsőlejáró fölé tervezett freskók pályázatát két főiskolai tanár, Bernáth és Szőnyi nyerte 

el, megelőzve Bán Bélát, Bencze Lászlót, Kurucz D. Istvánt, Konecsni Györgyöt, Imre 

Istvánt és Rákosi Zoltánt.
644

 Szőnyi A mezőgazdaság és a sport címet viselő kis tematikus 

vázlatán álomszerű idillben keverte össze a sportoló figurákat és a földműves parasztokat. 

Bernáth Aurél pedig a lakótelep előtti ligetben játszadozó alakokban az Az ipar és a sport 

című párdarabot festette meg. Mindkét nyertes pályamű a freskófestés allegorikus 

csoportfűzésére épített, a szocreál tradíció mellett. A III. Magyar Képzőművészeti 

Kiállításon számos szobor szerepelt, amelyet alkotójuk a Népstadion-állomás számára 

készített, például Tar István Szocialista tudomány című plasztikája vagy Kerényi Jenő 

Szocialista művészet című allegorikus munkája, amelynél egy fiatal férfi és egy nő a Milói 

Vénusz kicsinyített mását húzza elő egy nyitott könyv lapjaiból. A pályáztatás 

zökkenőmentesen zajlott, hiszen senki sem sejtette, hogy a monumentális beruházás egy 

világtörténelmi fordulat miatt torpan majd meg. 

 

X. Új szakasz, régi gyakorlat 
A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

 

Az új szakasz 

1953. március 5-én az egész keleti blokkot váratlanul érte a hír: elhunyt „Lenin legnagyobb 

tanítványa”, Joszif Visszarionovics Sztálin. A parádés gyászünnepség díszletei mögött 

azonnal megindult a harc az utódlásért. A hatalom körül gyülekező volt sztálinista 

főkáderek közül többen – például a titkosszolgálat rettegett vezetője, Berija – erősen 

támadta Rákosi hazai pozícióit. 1953 júniusában az SZK(b)P elnöksége maga elé rendelte a 

magyar PB vezető politikusait, többek között Rákosit, Gerőt, Nagy Imrét és Hegedüs 

Andrást, hogy elindítsák a magyarországi átalakulás folyamatát.
645

 Ennek eredményeként 

1953. június 27–28-án az MDP Központi Vezetősége zárt ajtók mögött rámutatott az 

elkövetett hibákra és meghatározta az új feladatokat, elítélve a „személyi kultuszt” és a 

négy fős hatalmi klikk – benne Révai – káros befolyását:  

 

„Az összes elkövetett hibák és tévedések egyik fő forrása: a kollektív vezetés hiánya, a 

kollektív vezetés helyettesítése személyi vezetéssel […]. A személyi vezetés személyi 

kultusszal és a párt, valamint a népi demokrácia fejlődésére káros vezérkedéssel 

párosult. […] A kollektív vezetés helyettesítéséért személyi vezetéssel, s az ezzel 

párosuló személyi kultusz elterjedéséért elsősorban Rákosi elvtárs a felelős. […] 

Valójában a vezetés klikkszerű volt és mindössze négy elvtárs – Rákosi, Gerő, Farkas, 

Révai elvtársak – kezében összpontosult. […] A párt vezetésének helytelen 

gazdaságpolitikája a tömegektől való elszakadáshoz vezetett. Ehhez nagymértékben 

hozzájárult a párt vezetésének leszűkítése és a kollektív vezetés helyettesítése személyes 

vezetéssel. Ez kifejezésre jutott egyrészt abban, hogy a felső vezetéshez gyakran nem 

jutottak el a dolgozó tömegek, munkások, parasztok, értelmiségiek, kisemberek 

panaszai, jogos és igazságos bírálatuk. […] Az ideológiai kérdéseket, amelyek döntő 

fontosságúak a párt fejlődése, egész politikája, a káderek fejlődése, a kommunisták és a 

nép nevelése szempontjából, a párt vezetése szinte albérletbe adta egyetlen elvtársnak – 

Révai elvtársnak –, aki éveken keresztül monopolhelyzetet foglalt el az ideológia 

területén. […] Fel kell számolni a párt elmaradását ideológiai és elméleti téren. Itt is 

biztosítani kell a kollektív vezetést. […] Egészséges szellemű, a haladást szolgáló 

                                                 
643 A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Szabad Művészet 1951/10, 447. 

644 Végvári Lajos: A földalatti gyorsvasút állomásainak freskótervei. Szabad Művészet 1951/10, 449–

456.  

645 Az új szakasz történeti összefoglalásához lásd.: Kollega Tarsoly, 1996, 191–203.; Romsics, 1999, 

374–382. 
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ideológiai vitákat kell indítani, illetve ilyen viták kibontakozását elő kell segíteni az 

irodalomban, a művészetek, a tudomány legkülönfélébb területein.”
646

 

 

Rákosi korlátlannak hitt teljhatalma megingott, a megszüntetett főtitkári cím helyett 

megkapta az első titkári címet, a kormány élére pedig szovjet kérésre Nagy Imre került. A 

mezőgazdaságra több figyelmet fordító, szintén moszkovita Nagy Imre 1953. július 4-én az 

országgyűlés előtt megtartotta miniszterelnöki expozéját. A frissen kinevezett kormányfő 

által meghirdetett „új szakasz” politikája a személyi kultusz felszámolását, a nehézipar 

súlyának csökkentését, a mezőgazdaság fejlesztését, a kollektivizálás enyhítését, az 

életszínvonal javítását és a diktatórikus államgépezet túlkapásainak mérséklését ígérte. A 

nagy horderejű átalakításokkal teletűzdelt „júliusi kormányprogramban” alig esett szó a 

kultúra ügyéről;
647

 pedig a sztálinista négyes egyik prominense, Révai József elveszítette a 

bársonyszékét. A Népművelési Minisztérium élére így a korábbi Nemzeti Parasztpárt 

alelnöke, a marxista népi író, Darvas József került, aki 1953. július 4. és 1956. október 14. 

között tölthette be ezt a posztot. Darvas többször összeütközésbe került már korábban 

Révaival, népi íróként és a rivális Közoktatásügyi Minisztérium vezetőjeként.
648

 A kultúra 

és a képzőművészet terén – egyértelmű pártutasítás nélkül – lassan indult csak meg az 

átalakulás. A Szövetség párttagságának négy estés szeptemberi ülésén olyan ádáz csata dúlt 

a különböző esztétikai táborok képviselői között, hogy a frontvonalak rendezésére kijelölt 

öt fős bizottság – megegyezés hiányában – végül kétféle memorandumot nyújtott be a 

Központi Vezetőségnek.
649

 A „megvalósult szocreált” képviselő frakció elégedetlen 

ellenfeleit proletkultos elvakultsággal vádolta, a pálya szélére szorult elvtársak pedig a 

burzsoá formalizmust és az útitársakkal való szövetkezést vetették támadóik szemére.
650

 A 

pártonkívüli művészek csak a Szabad Művészet összevont szeptemberi–októberi számában 

találkozhattak egy többé-kevésbé hivatalos, útmutató-jellegű, radikálisan új hangon 

megszólaló állásfoglalással: 

 

„Sok meg nem oldott probléma, vélt vagy igaz sérelem, megválaszolatlan kérdés kering 

máig is művészeink között. […] Kultúrpolitikánk elsősorban a nagyobb 

                                                 
646 A Központi Vezetőség határozata a Párt politikai irányvonalában és gyakorlati munkájában 

elkövetett hibákról, s az ezek kijavításával kapcsolatos feladatokról. In.: Habuda–Rákosi–Székely–T. 

Varga, 1998, 194–204. 

647 A hosszú kormányprogramban csak egy rövid bekezdés foglalkozott a kultúra ügyével, az is 

elsősorban a személyi kérdések kezelésével: „Sajnos, még mindig előfordul – de a kormány elhatározása 

ezen gyökeresen változtatni fog –, hogy a szellemi munka és általában az értelmiség, különösen a régi 

értelmiség nem részesül kellő megbecsülésben. Gyakran bizalmatlanság légköre veszi körül, aminek 

azután mellőzés a vége, ugyanakkor, amikor gazdasági, kulturális és tudományos életünk majd minden 

területén hiány van tapasztalt, felkészült értelmiségiekben.” (A miniszterelnöki expozé 1953 július 4-én. 

In.: Dér Ferenc–Kovács Lakos Péter szerk.: A Nagy Imre vonal. Dokumentumválogatás. Reform, 

Debrecen, 1989, 258.) 

648 Vö.: Sinkó, 2009, 58–62. 

649 A két frakció (egyik: Pogány Ö. Gábor és Ék Sándor; a másik: Váli Zoltán, Olcsai-Kiss Zoltán és 

Vincze Gergely) harcáról Horváth Márton alapos jelentésben számolt be egy hónappal később a PB előtt. 

(Horváth Márton: Tájékoztató jelentés a Központi Vezetőséghez intézett, a képzőművészettel kapcsolatos 

beadványokról. A Politikai Bizottság tagjainak, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 

69.) 

650 Horváth szerint a két frakció gyökeresen másképp látja a helyzetet: „a párt képzőművészeti 

politikája 49 előtt és után is lényegében a burzsoá formalizmussal szembeni kapitulációval azonos, a 

másik azt állítja, hogy 49 után uralkodott elvtelenség a képzőművészeti politikában.” A hatalomra került 

frakció véleménye lesújtó ellenfeleiről: „itt a tehetségtelenek zászlóbontásáról van szó, lényegében 

proletkultos irányzatról, amely lebecsüli a mesterségbeli és művész színvonalat, saját elmaradottságát 

ezen a téren mozgalmi múltjával, vagy legalábbis párttagságával igyekszik ellensúlyozni, az útitársakat 

burzsoáknak, reakciósoknak bélyegzi, a szövetségesek iránti türelmet kapitulációnak tartja.” (Horváth 

Márton: Tájékoztató jelentés a Központi Vezetőséghez intézett, a képzőművészettel kapcsolatos 

beadványokról. A Politikai Bizottság tagjainak, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 

69.) 
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megrendeléseket pártolta, s ezen a téren szépek is eredményeink. A lenini 

'monumentális propaganda' szellemében több nagy jelentőségű pályázat került kivitelre, 

vagy van folyamatban. […] De hiba volt, hogy a nagy megrendelések mellett 

lebecsültük és nem használtuk ki a kisebb méretű iskolák, üdülők, szállók, 

kultúrotthonok, sőt esetleg magánosok számára alkotott művekben rejlő kultúragitáció 

lehetőségét. […] Mindez azt eredményezte, hogy művészetünk lényegében elszakadt az 

élettől, elszakadt a tömegektől, a művészek inkább csak egy szűk szakmai közvélemény 

számára alkottak […]. […] E hibákban végeredményében azok a hiányosságok 

tükröződtek, amelyeket a Központi Vezetőség történelmi jelentőségű határozata tárt fel, 

s amelyeknek kijavítására megszületett a kormányprogram, de amelyek különös 

élességgel ütköztek ki a képzőművészeti élettel foglalkozó szerveink munkájában. […] 

Művészetpolitikánkban a legszélesebb tömegekhez szóló monumentális alkotások 

további elősegítése mellett az eddiginél nagyobb súlyt kell hogy kapjon az egyes 

dolgozók képzőművészeti igényeinek fejlesztése, felkeltése, kifejlesztése és kielégítése. 

[…] Merőben új feladatokat vet fel azonban, ha a képzőművészet bevonul a dolgozók 

legszűkebb környezetébe és bensőséges kapcsolatok szövődnek az egyes dolgozók és az 

egyes műtárgyak között. Ehhez intimtárgyú, ezerarcú életünk szépségét sugalló 

művekre van szükség, mert dolgozóink, kemény munkájuk mellett a mindennapok apró 

örömeit, meghitt környezetét is szeretnék viszontlátni a műalkotásokon. Életük kedvelt 

és színgazdag eseményei, mély és sokrétű lelkiviláguk, vágyaik, élményeik sokasága 

mindmegannyi alkalom arra, hogy művészi eszközökkel megörökítsük. A sport, a játék, 

a tánc, az üdülés szépségei, s ami eddig teljesen hiányzott, – a szerelem – sok-sok témát 

kínálnak. […] [A]z intim ábrázolások terén még koránt sincs leküzdve a giccs. […] 

Azonban nem lehet megsemmisíteni a giccset, ha nem lépünk fel a szocialista mezben 

jelentkező giccs, a sematizmus ellen. A sematizmus elsősorban a felületes 

témakeresésben és a sekélyes tartalomban jelentkezett az utóbbi időben. Néhányan 

megelégedtek egy-egy jelenség – többé-kevésbé természethű – illusztrálásával. A mély 

emberi érzelmek elsikkadtak, s a felületen ritkán csillant keresztül a lényeg. Él még az a 

gyakorlat, amely a közérthetőséget attribútumok – könyv, kalapács, zászló – 

segítségével véli elérni. Tipizálás kérdésében is sok még a félreértés. Néhányan 

összetévesztik a típusalakítást a sematizálással, s elvont, kiagyalt sablonokat igyekeznek 

az élet jelenségeire rákényszeríteni. Harcolnunk kell az áloptimizmus ellen, a többször 

bírált 'bérmosoly' ellen. Ha igazán realista művet alkotunk – akár a Rosenberg-házaspár 

kivégzését, akár úttörők tavaszi kirándulását ábrázolja – annak minden részlete sugallni 

fogja a boldog jövő hitét. Az igazi optimizmus sohasem volt indokoltabb, mint ma, 

kormányprogramunk után, de sohasem kellett még fokozottabban küzdeni az életünk 

heroizmusát meggyalázó, szirupos, hazug ábrázolások ellen. […] És a 

konfliktusábrázolás, a drámai erő, mély forradalmi pátosz sokat hangoztatott 

követelménye is ezt a célt szolgálja.”
651

   

 

A név nélkül megjelent kultúrpolitikai állásfoglalásban nyüzsögtek a korábbról is ismert 

esztétikai modulok, például a sematizmus és a giccs elleni harc, a Gorkijtól eredő, de 

Malenkovnál is megjelenő típusalakítás, az áloptimizmus száműzése vagy a 

konfliktusábrázolás igénye.
652

 De számos – nagypolitikából levezethető – új elem is 

megjelent, például a személyi kultusz káros hatásainak, a tömegektől való elszakadásnak a 

                                                 
651 A kormányprogramm [sic!] és képzőművészetünk. Szabad Művészet 1953/5, 193–195. 

652 Hasonlóan lírai, „humanista” szólamok már a szovjet művészettörténetben is felbukkantak, ha nem 

is ilyen nagy hangsúllyal. Izabella Ginzburg, 1938-ban az Iszkusztvóban ezt kérdezte Alekszandr N. 

Szamohvalov mosolygó tornászlányai kapcsán: „Az ugyanolyan sztenderd mosolyok valóban ki tudják 

fejezni a szocializmus építésével járó hősies küzdelem dicsőséges eredményeit, a mi boldogan virágzó 

életünk örömét [...]”? (Bown, 1998, 169.) Buharin pedig már az 1934-es szovjet írókongresszuson kiállt 

az Új Embernek kijáró „új erotika” művészi ábrázolása mellett. (Uo.: 175.) 
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felszámolása, az óriásberuházások (például a metró pályázatok) visszaszorítása a kisebb 

megbízások javára valamint a dolgozók intim környezetének javítása. Az egész 

fogalmazványt áthatotta egy humánusabb és emberarcúbb világot építő akarat. A derűs és 

optimista új szakasz lendülete azonban nem tartott sokáig, hamarosan súlytalan 

dekorációvá vált a továbbélő és újra megerősödő sztálinizmus alapépítményén. 

 

A kiállítás előkészületei 

A júliusi kormányprogramtól a képzőművészek két fontos változást reméltek: az 

ideologikus kontroll gyengülését és a pénzcsapok kinyitását. Az utóbbi érdekében a 

Vezetőség 1953. július 9-én levelet írt a Népművelési Minisztériumnak, panaszkodva a 

nagyberuházásokhoz kapcsolódó pályázatok hibáira és javasolva, hogy a IV. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításon a közületek és üzemek többet vásároljanak majd, mint a 

korábbi alkalommal.
653

 A Szövetség különböző fórumain újra és újra szóba került az állami 

juttatások szerény mértéke és egyenetlen elosztása. Egy jelentés szerint (az iparművészek 

nélkül) körülbelül 1100 képzőművészt tartottak számon Magyarországon,
654

 miközben a 

kormányzat az egész területre – Imre István Plénumon elhangzott beszámolója szerint – 

1953-ban mindössze 11,8 millió Ft-ot költött.
655

 Ez a komoly összeg a művészek 

többségének csak szűkös megélhetést biztosított, a képzőművészeti intézménystruktúra 

működtetése és az építészeti nagyberuházásokhoz kötődő kiemelt pályázatok korlátozott 

száma miatt. A főiskolát végzett 79 pályakezdő festőből 51 munkanélküliként próbált 

boldogulni; a Képcsarnok 1952-ben átlagosan 534 Ft-ot fizetett egy festményért, 1953-ban 

viszont már csak 234 Ft-ot.
656

 A képzőművészeknek mindössze a negyede tudott megélni 

pusztán alkotásból, a többségüknek tanítói vagy alkalmazott grafikusi munkákat kellett 

vállalnia.
657

 A négyszáz számon tartott festő 1953-ban havonta átlagosan mindössze 100 

Ft-ot keresett képeladásból!
658

 Ebből nem lehetett megélni, a létfenntartáshoz ebben az 

időszakban 580 Ft-ra lett volna szüksége egy felnőttnek.
659

  

 Az új kormányprogramon felbuzdulva Tar István és Kamotsay István papírra 

vetette a Szövetség szédületes távlati fejlesztési tervét, amelyben szerepelt minden 

lehetséges állom: a Magyar Művészeti Akadémia, hatalmas, többfunkciós új épülettel, egy 

Képzőművészeti Bank, a romosan álló Várbazár rendbehozatala, egy 25 műtermes lakás, 

egy balatoni üdülőtelep és az ötvenes évek filmben is megénekelt kikapcsolódási 

kultuszhelye, a Duna parti csónakház.
660

 Bár ezekből a tervekből szinte semmi sem 

valósult meg, az új szakasz mégis példátlan pénzbőséget hozott magával, köszönhetően 

annak, hogy az MDP Politikai Bizottsága – a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

megnyitása előtt nem sokkal – napirendre tűzte a képzőművészet financiális problémáit. A 

határozatok hatására 1954-től radikálisan javult a művészek anyagi helyzete. 

 A Nagy Imre-kormánnyal beköszöntő ideológiai „enyhülés” némiképp átalakította 

a nagy nemzeti kiállítás szokásos előkészületeit. A korábbi tapasztalatokra és a szovjet 

példára hivatkozva a Vezetőség lemondott a tárlat tématervének összeállításáról és 

mérsékelte a műteremlátogatások jelentőségét is, hiszen az esztendő során többször 

összeülő különböző szövetségi zsűrik úgyis elég mélyrehatóan ismerték az aktuális 

                                                 
653 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1953. július 9.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

654 Jegyzőkönyv, Rendkívüli Vezetőségi ülés, 1954. január 18.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. 

655 Plénum, 1953. 

656 Jelentés a képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály 

– Népművelési Minisztérium, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 71. 

657 Uo. 

658 Uo. 

659 A szakszervezeti számítások szerint egy felnőtt létfenntartásához 1954-ben 580 Ft kellett, de ezt 

egyáltalán nem érte el mindenki; a munkás- és alkalmazotti családok negyedében az 500 Ft-ot se érte el 

az egy főre jutó jövedelem; a családok harmada fejenként 500–700 Ft-ból élt, a 22%-uk 700–900 Ft-ból 

és csak 20%-uk él fejenként 900 Ft-nál többől. (Romsics, 1999, 354.) 

660 A Szövetség Távlati Fejlesztési terve, 1953. július 16.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 
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szocreál termést.
661

 A Szövetség a munkafolyamatba beszervezte a saját irányítása alá vont 

Alap szakbizottságait is, de a lebonyolítási forgatókönyv végeredményében így is alig 

változott: októberben – műteremlátogatás helyett – kérdőíveken mérték fel a szövetségi 

tagok teljesítményét, majd a konzultációs bizottság fogadta a vázlatokat, novemberben 

összeült az elő- és a nagy zsűri, a szokásos három kategóriába sorolva be a műveket, a 

kiválasztott anyagot a rendező bizottság helyezte el a Műcsarnok falain, amit az „illetékes 

állami szervek” jóváhagynak, végül pedig az Alap árazó bizottsága meghatározta a 

kiállított műalkotások eladási árát.
662

  

 Az 1953. december 19-én megnyíló IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítást újszerű 

marketinghadjárat kísérte.
663

 A nyitásra időzítették a hagyományteremtő Országos 

Képzőművészeti Hét kezdetét is, amelynek keretében számtalan kisebb-nagyobb művészeti 

program várta a közönséget: egy nagy bemutató a szovjet és a forradalom előtti orosz 

képzőművészet eredeti alkotásaiból a Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtárában, a 

Képzőművészeti Körök országos kiállítása az Ernst Múzeumban, Rudnay Gyula 

gyűjteményes tárlata a Szépművészeti Múzeumban és az rendezvénysorozat fő attrakciója, 

a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
664

 A Képzőművészeti Hét – nyomtatott 

programfüzete szerint – a tömegekhez való közeledést szolgálta: „Nem véletlen, hogy 

néhány hónappal a kormányprogram után sor kerül a magyar képzőművészetnek erre az 

ünnepi eseményére. A kormányprogram kulturális célkitűzései között első helyen szerepel, 

hogy a művészetnek a néppel szoros kapcsolatot kell létesítenie, a dolgozó környezetét, 

otthonát, egyre inkább szívet-lelket gyönyörködtető alkotásokkal kell széppé tenni.”
665

 A 

művészet népszerűsítésére beindult a szocialista reklámhadjárat. A mindenki előtt nyitva 

álló közönségankétok, plakátok és utazási kedvezmények mellett megjelentek a 

népszerűsítő képeslapok, a fotókkal illusztrált leporellók, a 14 ezer gyereket vonzó 

diákpályázat és a minél tudatosabb médiahasználat.
666

  

 A laikus látogatók megmozgatása a sajtó szerint elérte a célját, az új szakasz 

művészetszerető munkásai jól érezték magukat az „emberközelivé” tett szocreál tárlaton, 

egy  újságriport szerint: az „[...] első körséta után letelepednek s előveszik a hazait – s 

falatozás közben beszélik meg a látottakat. Nem csupán ők érzik ilyen otthonosan 

magukat: a pamlagok tele vannak pihenő, beszélgető, étkező csoportokkal.”
667

 A 

végeredmény nem volt ilyen ideális, az 1954. március 20-ig nyitva tartó kiállításra az előző 

esztendeinél mindössze 20%-kal többen, 113 000-en voltak kíváncsiak, messze elmaradva 

a valódi közönségsikertől.
668

 A kultúra célkeresztjébe került munkásokat kis méretű, olcsó 

alkotásokkal, részletfizetéssel és 20%-os kedvezménnyel igyekeztek a politikusok 

vásárlásra ösztönözni: „A Negyedik Kiállításon több a kisméretű, intimhatású mű, mint 

előzőleg bármikor. Az ilyen művészeti alkotásoknál számítani lehet magánvásárlásra is. A 

kormány hitelakciója lehetővé tette a részletfizetéses műtárgyforgalmat, s így a 

képzőművészeti termés egy része közvetlenül a vásárlók családi életéhez kapcsolódik 

majd. Fontos szerep vár ebben a vonatkozásban az érmészetre, a grafikára, különösen a 

                                                 
661 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1953. augusztus 11.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

662 Jegyzőkönyv, Ülés a Műcsarnokban az kiállítás ütemtervéről, 1953. szeptember 16.; MKCS-C-II-

1612, Műcsarnok Könyvtár 

663 A Képzőművészeti Hét ötlete szerepelt Horváth Márton és Darvas József PB számára benyújtott 

határozati javaslatában is (Horváth Márton és Darvas József határozati javaslata a PB számára, 1953. 

november 9.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 76.), de a PB további kidolgozásra visszaküldte 

(Jegyzőkönyv, Politikai Bizottság ülése, 1953. november 18.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 7.). 

664 Leporelló a Képzőművészeti Héthez a kiállítás dokumentációjában; MKCS-C-II-1612, Műcsarnok 

Könyvtár 

665 Országos Képzőművészeti Hét. 1953. december 19-26. [nyomtatvány]; MKI-C-I-2, MTA-MKI 

Adattár 

666 Vö.: A kiállítás dokumentációja; MKCS-C-II-1612, Műcsarnok Könyvtár; Jegyzőkönyv, Vezetőségi 

ülés, 1953. december 2.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

667 Lontay László: Emberek a kiállításon. Magyar Nemzet 1954. január 1. 

668 A kiállítás dokumentációja; MKCS-C-II-1612, Műcsarnok Könyvtár 
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sokszorosító technikákra, mert a művészet kispénzű barátai e téren érvényesíthetik 

legkönnyebben gyűjtőkedvüket.”
669

 Egy propaganda-jellegű sajtóhír szerint sikeres volt a 

kampány, hiszen a dolgozók több mint fél millió Ft-ért vásároltak a kiállításról,
670

 bár a 

többség így is sokallta az árakat.
671

 Végül ismét az állam nyúlt a művészek hóna alá, így 

március végére összesen 2,2 millió Ft értékben értékesítettek műveket a tárlaton, 

megduplázva az előző esztendei vásárlás összegét.
672

 

 

Az új szakasz és a zsűri 

A kézi vezérlésű rákosista kultúrgépezetet a politikai átrendeződés nem hagyhatta 

érintetlenül. Németh Lajos a párt fő ideológiai folyóiratában, a Társadalmi Szemlében 

fejtette ki véleményét a kiállításon tapasztalt változásokról: „Természetesen nem várhatunk 

még nagy eredményeket, de a jeleket már megtaláljuk: az őszintébb hang, több 

kezdeményezés, nagyobb bátorság, erősebb törekvés, hogy képzőművészetünk kitörjön a 

régi sablonokból, új témákat hódítson meg, költőibb legyen, – mind az érés hírnöke. 

Valami nagy nekibuzdulás, feszültséggel teli erőgyűjtés érik, s a forrongásból, elsősorban a 

szobrászatban és a grafikában, már ki is pattant néhány jelentős alkotás. Ugyanakkor 

azonban, főként a festészetben, az általános fejlődés tagadhatatlan jegyei mellett több 

probléma is felmerül, a forrongó mozgás néha magakörüli forgássá torzul, s makacsul 

tartják magukat a dekadencia formajegyei.”
673

 A Szövetség aktuális titkára, Tar István – 

éves jelentésében – az új szakasznak köszönhető finom esztétikai eltolódásokat a zsűri 

csoportérdekeket képviselő tevékenységével magyarázta: „A művészek között sok a 

sértődöttség. A különböző művészeti irányzatok tagjai inkább csak a másik irányzat 

képviselőit bírálják és védik a saját irányzatukhoz tartozó művészek műveit – ami a IV. 

nemzeti kiállítás zsűrijének munkájában is visszatükröződött.”
674

 A helyzetképet árnyalja, 

hogy a nagy zsűri személyi összetételében nem érzékelhetünk hangsúlyos változás a 

korábbi bizottságokhoz képest.
675

 Viszont engedékenységben annál inkább: a IV. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításon minden korábbi országos seregszemlénél több, összesen 700 

műtárgy szerepelt.
676

 Egy tárlatlátogató szerint a jobb helykihasználás érdekében még az 

ajtófélfákra is domborműveket akasztottak.
677

 A kiállítást megnyitó új miniszter, Darvas 

József szerint ez a „[...] kiállítás jóval szélesebb fórum, mint az eddigiek, jóval több 

művész jelentkezett új alkotásokkal. Ennek a gazdagodásnak van bizonyos árnyoldala is: a 

zsűri, főleg a festőknél, kissé alacsonyra engedte a mércét. Ez esetben is áll az, hogy 

valamivel kevesebb jóval több lett volna.”
678

 Vagyis a nagyvonalú, liberális zsűrizés – a 

miniszter szerint – a színvonal automatikus csökkenésével járt együtt. 

 A sztálinista művészetpolitika híve, Pogány Ö. Gábor az új szakaszhoz köthető 

                                                 
669 Pogány Ö. Gábor: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet 1954/1, 19. 

670 Több mint egymillió forint értékű művet vásároltak eddig a dolgozók a IV. Magyar Képzőművészeti 

Kiállításon. Szabad Nép 1954. január 12. 

671 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1954. január 5.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

672 Darvas, 1954, 6. Még így is a falakon maradt 1,7 millió Ft értékben műtárgy, amelyeket a 

minisztérium nem akart értékesíteni, a liberális zsűrire hivatkozva. 

673 Németh Lajos: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás néhány tanúsága. Társadalmi Szemle 

1954/1, 66. 

674 Jelentés, a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szövetség 1953-ban végzett munkájáról és a 

Szövetség problémáiról, 1954. január 6.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

675 A zsűri tagjai: Bán Béla, Bánó Endre, Bencze László, Benedek Jenő, Bernáth Aurél, Béres Jenő, 

Bortnyik Sándor, Csáki-Maronyák József, Dobroszláv Lajos, Domanovszky Endre, Ék Sándor, Fónyi 

Géza, Háy Károly László, Imre István, Kaján Kalász Tibor, Kamotsay István, Kerényi Jenő, Kisfaludi 

Strobl Zsigmond, Kocsis András, Konecsni György, Mácsai István, Mikus Sándor, Németh Lajos, Olcsai-

Kiss Zoltán, Pátzay Pál, Pogány Ö. Gábor, Pór Bertalan, Rajnai Miklós, Redő Ferenc, Szabó Iván, 

Szilágyi Jolán, Szobotka Imre, Szűcs Pál, Tar István, Váradi Sándor, Végvári Lajos és Zádor István. (IV. 

Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Műcsarnok, Budapest, 1953, 1.) 

676 Ma délben nyílik meg a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Szabad Nép 1953. december 29. 

677 Jegyzőkönyv, egy közönségankétról, 1954. január 15.; MKCS-C-II-1612, Műcsarnok Könyvtár 

678 Megnyílt a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Szabad Nép 1953. december 20. 
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művek megjelenését szintén a bíráló bizottság aktív beavatkozásával magyarázta: „Persze, 

a tények meghamisítása lenne azt állítani, hogy a meghittebb megoldások nagy száma 

csupán művészeink belátásának következménye. Kulturális közéletünk még nem olyan 

érzékeny, hogy a gazdasági, politika fejlődés késedelem nélkül, azonnal visszatükröződnék 

a műalkotásokon. […] A személyi tulajdonnak alkalmas műtárgyak jórésze inkább a zsűri 

működésének a nyomán kapott nyilvánosságot. A bíráló bizottságra nagy hatással volt az a 

megélénkülő lelkesedés, amivel művészeink az új nemzeti tárlatra beküldötték műveiket, s 

ezért méltányosabban mérlegelte az eléje kerülő anyagot.”
679

 Pogány sokkal több 

fenntartással fogadta az új kiállítás anyagát, mint a Nagy Imre-féle politika már korábban 

is idézett pártolója, Németh Lajos. A tárlatról megszülető sajtóvisszhangok vegyesebb 

összképet mutatnak, mint az előző esztendőkben. Mindenki osztotta Darvas megnyitón 

elhangozott alaptételeit, miszerint a nagy számú alkotás között nincs kimagasló, de az 

átlagszínvonal ennek ellenére emelkedett, viszont a levont következtetések már élesen 

eltértek, a defenzívába vonult rákosista hangadók a politikai mondanivaló elsikkadását és a 

Bernáth-klikk megerősödését kritizálták, a Nagy Imre-vonal hívei viszont éltették a 

művészi minőség javulását és az esztétikai szabadságot.  

 Az új kormányprogram kiélezte az ellentétet a belső pártklikkek között; a 

teljhatalmú kultúrdiktátor, Révai kényszerű háttérbe vonulásával a különböző csoportok 

egymásnak estek. A hivatalos pártvonal státuszért harcoló irányzatok az egész 

kultúrgépezetet szétzilálták, nemcsak a képzőművészet, hanem – Aczél és Méray szerint – 

a szépirodalom területén is: „A korábbi álellentétek, klikkharcok, személyeskedések 

helyébe most véresen új és véresen valódi ellentétek kerültek: a valóság szemléletének és 

ábrázolásának nyílt politika kérdései. A szakadás persze a személyi ellentétek 

elmélyülésével járt együtt: haragok, gyanakvások, bizalmatlankodások ékelődtek a két 

csoport közé; egyik sem hitt a másiknak, mindkettő meg volt győződve arról, hogy csakis ő 

szolgálja valóban a párt érdekeit.”
680

 A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás kapcsán 

megszűnt az egyszólamú műértelmezés; míg a korábbi gyakorlat szerint az az alkotás vált 

a „szocreál kánon” részévé, amellyel a pártvezérelt kritika – egyszerre bíráló és dicsőítő 

módon – egy mondatnál többet foglalkozott, a júliusi kormányprogramot követően a sajtó 

többszólamúvá vált. Ezt támogatta a kultúrpolitika legfelső szintje is. Az új népművelési 

miniszter, Darvas József és az Agitációs és Propaganda Osztályt képviselő Horváth Márton 

a kiállítási vitafórumok kezdeményezését javasolta a Politikai Bizottságnak küldött 

november 9-ei javaslatában: „Biztosítani kell a viták szabadságát és ugyanakkor 

gondoskodni kell arról, hogy azokon a párt álláspontját megfelelően képviseljék. A vitákat 

a szaksajtóban és a napi sajtóban is folytatni kell. A vitákban arra kell törekedni, hogy 

megfelelően méltassák a szocialista realizmus terén a legjobb eredményeket elért 

művészek érdemeit, leküzdjék a művészet öncélú és vulgáris értelmezését, a különféle 

realista tendenciájú irányzatok elismerjék egymás jogosságát és így megszilárduljon a 

nemzeti egység az elvi kérdésekben is. Le kell küzdeni a nemzeti egységet romboló 

szektáns, útitárs-ellenes nézetekkel és az arisztokratikus művészet pártosságát lebecsülő 

nézeteket.”
681

 Bár a PB elsőre nem hagyta jóvá a vitákat szorgalmazó napirendi pontot,
682

 a 

korábbiakhoz képest szabadosnak tűnő véleménycsere megindult a művészet minden 

területén. 

 

 

                                                 
679 Pogány, 1954, 19.  

680 Aczél–Méray, 1989, 202. Hasonlóan értékelte a viták helyzetet Rainer M. János is a rendszerváltás 

idején. (Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953–1956. Magvető, 

Budapest, 1990, 32.) 
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KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 78- 

682 Jegyzőkönyv, Politikai Bizottság ülése, 1953. november 18.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 7. 
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Az ortodox sztálinizmus és a reformista esztétika 

Pogány Ö. Gábor központi helyen, a Szabad Művészet hasábjain fejtette ki véleményét a 

kiállításról. A sztálinista tematikus képzőművészetet pártoló szerzőtől a folyóirat 

szerkesztőbizottsága egy rövid közleményben határolódott el, hangsúlyozva, hogy a hosszú 

cikk csak szubjektív, „kialakulatlan nézeteket” képvisel, amelyek várják a további 

hozzászólásokat.
683

 Pedig Pogány semmiféle kialakulatlan nézetet vagy újdonságot nem 

vetett papírra, hanem továbbra is támadta fő ellenségeit, a Bernáth-kör tagjait és az általuk 

képviselt posztnagybányai művészeteszményt. Az illetékesek – írta – „[...] megelégedtek 

látszatsikerekkel: azzal a statisztikailag mutatós ténnyel, hogy a mostani nagy kiállításra 

majdnem kétszer annyi művel jelentkeztek a művészek, mint tavaly, s a bemutatott anyag 

is szinte megduplázódott. Pedig fel kellett volna figyelni arra, hogy a kormányprogram 

elhangzása után egyesek a politikátlanságot, az öncélúságot magasztalták a 

képzőművészek között, a műalkotások emberi közelségét a közügyektől való távolsággal 

mérték, őszinte megnyilatkozást csak közömbös dolgokban tartottak lehetségesnek. Ezzel 

indokolható a kiállítás számos érdektelen csendélete, tájképe, melyeket nem a műfajuk 

jellege miatt, hanem felfogásuk formalista, külsőséges szelleme miatt kell kifogásolni.”
684

 

A „reakciós” sztálinista értelmezés szerint az új szakasz kultúrpolitikájának értéke a minél 

szélesebb néptömegek megmozgatásában rejlett. Így egy kategóriába kerültek a tematikus 

képek új mesterei, a párthű realizmus képviselői és a régimódi naturalisták, ha képesek 

voltak könnyen érthető és fogyasztható, agitatív erejű művet készíteni. Ennek köszönhető, 

hogy Pogány ugyanúgy megdicsérte a fiatal tematikus festő, Moldován István 

sztahanovista ifjúmunkását, az expresszíven mintázó Somogyi József békeharcos koreai 

gyermekfejét, mint a magát ironikusan a „legnagyobb giccsőrnek”
685

 nevező, római iskolás 

Boldogfai Farkas Sándor fotószerű portrérajzait.     

 Bár Darvas megnyitóbeszédében kevesellte az életképek számát,
686

 a tematikus 

zsánerfestészet még évekig fontos résztvevője maradt a nagy nemzeti kiállításoknak. Imre 

István az előző évhez hasonlóan 1953-ban is a hadsereg és a parasztság szocialista idilljét 

jelenítette meg Gyapotszüret című, nagy méretű életképén. A sztálinista ortodoxia a 

festményt témaválasztása miatt értékelte: „A lankás domboldalon, a leszedett gyapot 

mellett telepedett le az ebédszünet idején a két nő és a két férfi (egyikük katona, aki segít a 

mezei munkában). A 'fehér arany' világító halma mellett ruhájuk élénk pirosa-kékje, a fa és 

a mező lombja és párája puha költői változatokban csoportosítja a színeket.”
687

 A 

kommunista mezőgazdaság egyik sikertelen próbálkozásának, a gyapot hazai 

meghonosításának emléket állító életképben a festői minőségre fogékony reformista kritika 

viszont bőségesen talált kivetnivalót: „A képen akácfa alatt ebédelő két parasztlányt, egy 

honvédet és egy parasztlegényt látunk. Mögöttük leszedett gyapot, majd hatalmas 

gyapotföldek, a távolban messze házak. A kép tájképi része, levegője nagyon vonzó és 

kedves, azonban a figurák megoldása kissé mesterkélt. A lányok ruhája a füvön túl 

gondosan van elhelyezve, a katona tartása és tekintete túl merev és nem tudjuk hová néz. A 

negyedik figura, amelyik áll és iszik, mozgásában a legtermészetesebb és legjobban illik 

bele a környezetbe. A kép a honvédség és a nép kapcsolatát igyekszik kifejezni, a 

gyapotszüretnél segítő honvéddel. De éppen a honvéd figurájának kissé merev magatartása 

miatt ezt a gondolatot nem képviseli eléggé.”
688

 A földhözragadt tárlatlátogatók még azt is 

                                                 
683 A szerkesztőbizottság megjegyzése Pogány Ö. Gábor cikkéhez. Szabad Művészet 1954/1, 48.  

684 Pogány, 1954, 20. 

685 Jegyzőkönyv, Tájékoztató értekezlet, 1954. május 11.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. Bodogfai 
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kifogásolták, hogy a katona miként falatozhat egy görögdinnyéből, amikor a gyapot a 

dinnye érése után, ősszel szüretelhető.
689

 

 Pogány Ö. Gábor a társadalmi agitáció szempontjából külön kiemelte a „boldogító 

érzelmekről” beszélő életképeket: „A ridegebb lelkek legtöbbször giccset gyanítanak ott, 

ahol a melegebb kedélyűek csupán természetes emberi hajlamokról nyilatkoznak. Pedig 

társadalmunk forradalmi átalakulásának értelme éppen az örömteli élet, a gondtalanság, a 

felszabadult jókedv. Aki az egyszerű emberek jogát és igényét a kellemes hangulatokra, 

megható gondolatokra vulgáris követelménynek tartja, az esetleg öntudatlanul is a 

művészet előkelősködő elszigetelésén fáradozik. […] Legéndi József 'Páncélosok' című 

műve vidám katonákkal ismerteti meg a nézőt, amint – a gyakorlatozás szünetében – 

egyikük felpróbálja egy kisfiúra a gumisisakját. A mosolyra fakasztó jelenet 

néphadseregünk emberies szelleméről, harcosaink közkedveltségéről tanúskodik.”
690

 A 

naturalista érzelgősséggel előadott zsánertémákat Pogány fenntartás nélkül dicsérte. 

Legéndi közönségbarát festménye mellett külön kiemelte a valóságot „lakkozó” tematikus 

piktorok műveit, Dienes János Három nemzedék a rajzoló asztalka körül című képét, 

Felekiné Gáspár Annie babakocsis fiatal házaspárját, akik a napsütötte Duna-parton 

üldögélnek, Csetényi Vilmos békeívet aláíró parasztjait vagy a névtelenségből érkező 

Székelyné Laki Ida művét, amelyen szovjet parasztküldöttek osztják meg fejlett 

agrobiológiai ismereteiket a magyar termelőszövetkezet tagjaival. A nagyméretű tematikus 

vásznak mestere, Benedek Jenő se maradt ki a sorból, aki ezúttal egy új képtípus 

meghonosítását tűzte ki maga elé célul. A sztálinista szocreál „éltanulója” – a Malenkovnál 

hangsúlyozott
691

 – szatíra eszközéhez nyúlt: Ellenségek című festményén három 

karikatúraszerű kulákfigura figyeli rosszindulatú fintorok közepette az ablakuk előtt 

elhaladó felvonulókat. Pogány külön kiemelte még Mácsai István 

bányászszerencsétlenségnek emléket állító hatalmas festményét, A szuhakállói bányászok 

megmentését. A fiatal realista művész drámai díszletek között ábrázolta a közelmúlt egyik 

megtörtént eseményét, a beomlott tárnában rekedt bányászok és a megtalálásukra kiküldött 

csoport örömteli találkozását.
692

 

 A sztálinista „reakciót” képviselő Pogány nem feledkezett el a második nagy 

országos seregszemlén született új műfajról, a történeti festészetről sem. De a korábban 

ünnepelt historizáló vásznak mögött már meglátta a szocialista hétköznapoktól való 

elfordulás hamisságát is: „Úgy látszik, könnyebb a múltat megérteni, mint hazánk mostani 

fejlődésével lépést tartani. Éppen ezért ma még talán becsesebb az az előrehaladás, amit az 

életkép, portré, tájképfestészet terén tesz képzőművészetünk, mint a történelmi műfajnak 

önmagában esetleg sokkal jelentősebb termése.”
693

 A haladó történelmi hagyomány már 

bejáratott témái 1953-ban is több művészt megihlettek. A novecentista Kontuly Béla nagy 

méretű, Budai Nagy Antal a kolozsmonostori békét diktálja című művében Pogány 

rutinszerűen tette szóvá az „akadémizmus veszélyeit” és a „színpadiasságot”. Az új 

kormányprogram anti-akadémikus irányvonala viszont sokkal sarkosabban és 

ellenségesebben fogalmazott, Németh szerint Kontuly festménye „nélkülözi a művészi 

konkrétságot, pátosza, pszichológiai jellemzése – egy-két alakját kivéve – kiagyalt, az 

egész kép egy rosszul rendezett operafináléra hasonlít.”
694

  

 Az akadémikus mesterségbeli tudás Pogány Ö. Gábornak jobban elnyerte a 
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tetszését, mint az egyre meseszerűbb alkotásokat kiállító Szabó Vladimir. A szocreál 

tematikus művészet fősodrába egyedül Szabó Vladimirnek szabadott belecsempésznie a 

naiv, fabulaszerű bájt. Egyik nagy méretű történeti kompozícióján, a Dózsa népe első 

darabján például liánként hullámoznak az ég felé nyújtott faágak a Csontváryt idéző kút és 

a népmesébe illő kovácsműhely felett. A reformista kritikusok által sokra tartott Dózsa-

ciklus Pogány szerint veszélyesen „illusztratív”,
695

 hiszen nem felelt meg a szocreál 

naturalizmus stílusrendjének. A gondos akadémikus eszköztárral előadott történeti 

kompozíciókban, például Breznay József A Dézsma című művénél vagy Konecsni György 

és Veszprémi Endre különböző Rákóczi-feldolgozásaiban csak az ideológiai 

hiányosságokat kritizálta. Kádár György 1930. szeptember 1. című, munkásmozgalmi 

témájú hatalmas olajképének – a bevallott „festői egyenetlenségek” ellenére – viszont 

„muzeális” értéket tulajdonított: „Kádár György kompozíciója a tárlat legbiztatóbb 

eredményei közé tartozik. Már méreteinél fogva is tiszteletet parancsoló teljesítmény […]. 

Elismerést elsősorban azért érdemel, mert ezt a hatalmas felületet, mintegy húsz 

négyzetmétert meg tudta tölteni eszmei erővel, drámai feszültséggel, szenvedélyes 

érzésekkel. A tüntetők és [a] horthysta karhatalom közötti összeütközés reális helyzetben 

zajlik le, megfelel a szemtanúk visszaemlékezéseinek. […] Különösen megbecsülendő az a 

műgond, ahogyan Kádár György a szereplők egyéni jellemzésére vállalkozott, a sok arc és 

alak mind más és más sorsot képvisel, de típussá fejlesztve megszámlálhatatlan tömeget 

testesít meg.”
696

 A festmény a Hősök terén lezajlott – a karhatalommal való 

összeütközéssel végződő – nagy munkástüntetést ábrázolta. Az előtérben nyüzsgő 

munkásfigurák között van aki kockakőért hajol le, más zászlót lobogtatva buzdít vagy 

kalapácsot emel, röplapot olvas, társait óvja, esetleg a földre roskadó nőnek próbál 

segítséget nyújtani. A háttérben a millenniumi emlékmű félkörös íve és a Szépművészeti 

Múzeum homlokzata látható, az előttük lődöző csendőrökkel.  

 A személyi kultusz öröksége – a politikai áthangolódás ellenére – a IV. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításra is rányomta a bélyegét. Ék Sándor egy kisméretű, 45×55 cm-es 

próbát tett Rákosi Mátyás alakjának halhatatlanná tételére, Pór Bertalan 130×106-os 

nagyságban festette meg az első titkárt, Bán Béla pedig egy óriási tematikus képpel állt elő, 

Rákosi elvtárs Sztálinvárosban címmel. Éknek nem sikerült túl sok élettel megtöltenie 

modelljét, Pór ügyetlen Rákosijának pedig ijesztően elmosódtak az arcvonásai, Bán Béla 

viszont brillírozott: szellős, jól tagolt zsánerjelenetben festette meg az épülő Sztálinváros 

tájképi háttere előtt a kis csoportot, a munkásokkal kezet rázó Rákosi Mátyást és a 

fogadóbizottságot. A kiegyensúlyozott szerkesztés, a szimbolikus pillanat megragadása és 

a felhőtlen vidámságot sugárzó színpaletta egy évvel korábban dicséretben részesült volna, 

még a teljesen idegenszerű élénkzöldek és harsány rózsaszínek ellenére is. A Nagy Imre-

féle fordulat után viszont a Rákosi-portrék nem kerültek már a címlapokra, nem 

szerepeltek a katalógus fényképei között, nem közölte őket a Szabad Művészet és nem 

emlékeztek meg róluk a kritikusok sem.
697

 A volt főtitkár arcmásairól az egész sajtógépezet 

sokatmondóan hallgatott, kényszerből vagy önként követve a személyi kultusznak hátat 

fordító új kultúrpolitikai direktívát. A művészek körében is érzékelhető volt a változás, 

Bernáth például tüntetően ideológiamentes tájképekkel és egy portréval szerepelt a 

tárlaton. Mindezek ellenére a Nagy Imre nevével fémjelezhető ideológiai váltás nem 

rendítette meg alapjaiban az alig pár esztendős szocialista realizmus paradigmáját. A finom 

belső eltolódás még csak azt sem jelentette, hogy a mértékadó szovjet művészetben 

felértékelődött volna az oldottabb, impresszionisztikus jegyeket is mutató Joganszon és 

Geraszmimov, a naturalisták – például Laktnyionov vagy Resetnyikov – rovására. Az új 

                                                 
695 Pogány, 1954, 33.  

696 Uo.: 34. 

697 Korábban mindig a személyi kultusz jegyében indult a kiállítási katalógusok és a sajtóvisszhangok 

fényképanyaga. A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás reprodukciói kötött a Rákosi-portrék közül 

egyedül Bán Béla tematikus zsánerképe bukkan fel. (Szabad Művészet 1954/1, 24.) 
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szakasz csak óvatosan módosította az arányokat a stílus és tartalom területén, a 

posztnagybányaiság és az absztraktabb politikum felé. 

 A Pogány fenn elemzett cikkére válaszoló Cseh Miklós hangsúlyozta, hogy 

szívesebben vitatkozott volna a tanulmányt ellenzők „népes táborával”, akiknek 

véleményei csak „az ankétek egyes felszólalásaiban, még inkább az utánuk következő 

lépcsőházi beszélgetésekben, s leginkább a művekben bukkannak fel”.
698

 A pontosan meg 

nem nevezett régi polgári művészek helyett így Cseh személyében
699

 egy kultúrmunkás 

volt kénytelen bírálni a tematikus szocreál festők méltatását: „Nem az a baj Legéndi és 

Felekyné [sic!] képeivel, hogy a művészek 'nem átallanak boldogító érzelmekről beszélni' 

és 'természetes emberi hajlamokról nyilatkoznak' – mint Pogány elvtárs beállítja. Ettől még 

lehetnének jó képek! Könnyű lenne itt utalni a művészettörténet számtalan példájára (csak 

szégyellem előszedni őket) – legyen elég a szovjet kiállításról ismert Resetnyikov-kép
700

, 

amely (mindenki ismeri) a tárgyat, a kedves jelenetet igényes eszközökkel, ihletett művészi 

formában állítja elénk. Legéndi és Felekyné a választott téma felületén maradnak, kisszerű 

a művészi koncepció, könnyűsúlyú a kivitelezés.”
701

 Az új kultúrpolitika legtöbb szóvivője 

osztotta Cseh naturalizmus-ellenes véleményét, Darvas például a „festőiség 

dekorativitásának” bűnével egy szinten említette a sekélyes témaválasztást.
702

  

 A két tábor véleménye a Bernáth-körrel kapcsolatban is eltért egymásétól. Az 

ortodox sztálinizmus képviselői vagy hangsúlyosan tudomást sem vettek munkásságukról, 

vagy úgy megbírálták őket, mint a Szabad Nép publicistája: „Bernáth Aurél kiállított 

freskó-kartonjának tanúsága szerint a mai mondanivaló és a realizmus felé nagy lépést tett, 

táj-, illetve városképén azonban, megtartja régi hidegségét. Szőnyi István kis képei ismét 

atmoszférateremtő erejét tanúsítják, azonban őnála is felmerül a kérdés: a földalatti 

Népstadion-állomás számára készített kartonjának élettől duzzadó valósága után mi 

ragadta meg egy embertelen, sivár, vigasztalan malomudvarban?”
703

 A reformista esztétika 

hívei nem támadták a Bernáth-kört, kijátszva a művészi tisztelet kártyáját a politikai 

ellentéttel szemben. Cseh Miklós például a negatív éllel használt „posztimpresszionizmus” 

fogalom ellenére se vitatja el tőlük a nagy tehetséget és a művészi kvalitást.
704

 Darvas 

József pedig, a Szövetség széles plénuma előtt elmondott iránymutató beszédében csak 

egész általánosságban beszélt a „festőiség” kérdéséről, az úgynevezett 

„posztimpresszionizmusra” pedig szót sem vesztegetett.
705

 Márpedig a népművelési 

miniszter szavainak és hallgatásának is komoly súlya volt. 

  

Az új szakasz emberképe 

„Az eddigi kiállításokon többször tapasztalhattuk, hogy bizonyos erőszakoltság, 

mesterkéltség uralkodott életképeinken. A festők gyakran – ahelyett, hogy megkeresték 

                                                 
698 Cseh, 1954, 89. 

699 Cseh Miklós Litkei Józseffel és Nagy Lászlóval együtt alapította meg a Dési Huber István népi 

kollégiumot 1947-ben, műkritikusi pályáját a Szabad Művészetben kezdte, „mestere” Szegi Pál volt. 

Frank János rövid portréja alapján nagy műveltségű, gyors, tehetséges és szarkasztikus kritikus volt, aki 

„szüntelenül küzdött (…), vitatkozott, bírált, glosszázott, maga volt az oppozíció (…), volt ereje hozzá, 

hogy különvéleménye mindig nyomtatásban rögződjék.” (Frank János: Tárlatok – szertartások. Portrék, 

visszaemlékezések, útinaplók. Élet és Irodalom, Budapest, 2006, 232.)  

700 Cseh Miklós feltehetően az egy évvel korábbi Össz-szövetségi kiállítás egyik festményére, 

Resetnyikov Megint kettes című realista zsánerképére utal, amelyen egy rosszul tanuló, szomorú kisfiú 

érkezik haza szerető és aggódó családjához. (Lásd: Péter Imre: Az 1952. évi szovjet Össz-szövetségi 

Kiállítás festészeti anyagának néhány eredménye és tanulsága. Szabad Művészet 1953/3, 106–110.) 

701 Cseh, 1954, 91. 

702 Darvas, 1954, 24. 

703 Domonkos László: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. I. Festészetünk néhány kérdéséről. 

Szabad Nép 1954. január 15, 3. 

704 Cseh, 1954, 90. 

705 Darvas, 1954. Bernáth válaszcikkéből kiderül, hogy ő sem látott valódi támadást Darvas szavaiban. 

(Bernáth Aurél: Képzőművészetünk időszerű kérdéseiről. Csillag 1954/6, 1316–1323.) 
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volna a hétköznapokban, az egyes emberekben rejlő újat és tipikusat – valamiféle 

sablonvidámságot, kívülről alkalmazott formális 'tipikusságot' erőltettek az ábrázolt 

jelenetre. Innen származott azután a 'bérmosoly' és a 'kincstári optimizmus' – írta Cifka 

Péter tárlatkritikájában.
706

 Az új esztétikai irányvonal hívei a sematizált, naturalista figurák 

ellen, a rákosisták pedig a politikai dinamizmus gyengülése ellen tiltakoztak. Viszont 

mindkét tábor elfogadta a kisebb méreteket igénylő, festői erényekkel is rendelkező, mégis 

jellegzetesen párthű alkotásokat. Elsősorban Bencze László Üdülők az étkezőkocsiban és 

Fónyi Géza Sakkozók című festményei tartoztak ebbe a kategóriába. Bencze megkapó 

kicsiny életképe a mozgásban lévő férfi figurákkal és az ötvenes évekhez képest frivol, lila 

blúzos, dús keblű hölggyel a Szabad Művészet 1954-es első számának a címlapjára került. 

Németh Lajos pedig a három, sakktábla fölött összehajoló munkást ábrázoló, 70×90 cm-es 

Fónyi-képet méltatta szép szavakkal: „A festészeti anyagban a legszembeötlőbb példa 

Fónyi Géza képe: kitűnően egyénített üdülő munkások sakkoznak, állát szorítva töpreng az 

egyik, s gondolatkoncentrálás komolyítja a másik arcát, még az önfeledten tartott, pihenő 

kéz is a játékba merülést sugallja. E képen a pszichológiai elemzés nem elvont, 

elválaszthatatlan a sakkozástól. És épp ebben rejlik a kép életszerűsége.”
707

 Pogány is sok 

erényt talált a kis életképben: „A dolgozók apró, de jóleső élményei közül Fónyi Géza a 

sakkozók játékát, lelkiállapotát sűrítette képpé. Három munkás hajol össze egy játéktábla 

fölött, a bábukra tapadó tekintetük a figyelemösszpontosítás pillanataira emlékeztet. 

Festőileg helyenként ugyan mereven, de tömörségében is képzeletkeltően szerkesztette 

meg a kedvelt elmesport játékosainak szokásos helyzetét.”
708

  

 Ez az érzékeny, intim hangú, festői realizmus messze volt attól a szókimondó, 

nyers, szociografikus modortól, ahogy az új szakasztól felbuzdult írók mutatták be a 

hétköznapi valóságot a Csillag hasábjain: a tanulatlan proletárokat, a tévedhetetlen 

csodakádereket, a szerelemféltést, az öngyilkosságot és az abortuszt.
709

 A Sakkozók ötlete 

például egy Fészek kávézóbeli partiból eredt, nem egy valóságban is meglátogatott 

munkásklubból.
710 

Mégis – többek között Bencze és Fónyi festményeivel – megjelent a 

szocialista embertípus új ábrázolási sémája a horizonton. A politikum a patetikus 

dagályosság helyett a bensőségesség ígéretét hordozta: „Érződik az egész kiállításon a jó 

művességnek, mesterségnek törődő szeretete […], a művészi elmélyülésnek, a 

bensőségesebb, közvetlenebb, s melegebb, így mondhatnám: 'költőibb' hangnak az igénye, 

és ennek az igénynek sok eredménye is. A művészek egy része már határozottabban 

közeledik az emberekhez, igyekeznek őket egyénileg is jobban megismerni, összetettebben 

és árnyaltabban ábrázolni, de melegebbek, színesebbek a tájképek is, több bennük a derű, 

kevesebb a szenvtelen tárgyilagosság és több a személyes hang, a bensőségesebb 

kapcsolódás” – idézte egy publicista Darvas kincstári optimizmusát.
711

 Miközben Fónyi és 

Bencze fojtottan expresszív képein az új szocialista embertípus próbált testet ölteni, 

Kerényi Jenő és Somogyi József szobrai a plasztikai ábrázolásmódot forradalmasították. 

Somogyi híres, életnagyságú Martinásza, meggyötört felületével és „zsiráfnyakával”
712

 

ekkor még bizalmatlansággal vegyes értetlenkedést szült. A tárlatlátogatók kifogásolták a 

szocreál szobrok vaskos bokáját, amiben a robusztus, ostoba munkáskép és az avantgárd 

                                                 
706 Cifka Péter: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről. Népszava 1954. január 12. 

707 Németh, 1954, 60. 

708 Pogány, 1954, 28. 

709 Kolozsvári Grandpierre Endre: A csodakáder; Karinthy Ferenc: Ezer év; Győri György: Tragédia; 

Tóth László: Verekedők; Örkény István: Szent; Márkus István: Egy falu a 3000 közül. Értékelésükhöz 

lásd: Rainer, 1990, 91–93.  

710 Vö.: D. Fehér Zsuzsa: Beszélgetés Fónyi Géza festőművésszel. Szabad Művészet 1956/5, 242. 

711 f.zs.: Megnyílt a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Magyar Nemzet 1953. december 20. 

712 Egy korabeli karikatúra megnyújtott nyakkal és a következő felirattal közölte a Martinászt: „a 

szűnni nem akaró martinász, vagy a zsiráfnyakú ember…” (Képzőművészeti törvényszék. Béke és 

Szabadság 1954. január 20.)  
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formatorzítás elítélése egyaránt szerepet játszott.
713

 A korízlés később változott: az ötvenes 

évek második felében a szobrászat a Kerényi és a Somogyi által kitaposott úton haladt 

tovább. A korai Kádár-kor kánonteremtő művészettörténésze, Németh Lajos már az 

ötvenes évek derekán kiállt a „legjobb magyar munkásszobornak” nevezett Martinász 

mellett, meglátva benne a jövő ígéretét: „Somogyi József nemes pátosztól fűtött martinász 

alakjában egyesül az individualitás és a jelképpé magasodott általános érvényűség. A 

természet vak erőit igába fogó, a termeléssel életet teremtő, maga urává vált munkás 

szimbóluma e monumentális egyszerűségű munkásalak.”
714

 

 Az avantgárd izmusok formanyelvét és az absztrahált baloldali ideológiát vegyítő, 

valódi szocmodern művészet megszületéséhez várni kellett 1956-ig. A IV. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításon csak a csírái jelentek még meg a hivatalos művészet hatvanas 

évekbeli közös nyelvének, elsősorban a szobrászat területén, hangsúlyosan realista 

köntösbe öltöztetve.
715

 A Nagy Imre-féle új reformista festészetnek viszont – minden 

próbálkozás ellenére – nem sikerült megteremtenie a „sztálintalanított” rendszer Új 

Emberének szimbolikus képmását. Végvári Lajos egészen pontosan diagnosztizálta, hogy a 

különböző figurákat összekötő értelmi kapocs nem az optimista derű, hanem a levertség 

volt: „A mai portrék, akár Bernáth Aurél, akár Bencze László, vagy Csáki-Maronyák 

alkotásai legyenek azok, megegyeznek abban, hogy az alak a főiskolai modell 

egykedvűségével néz reánk, hogy az egész felfogás tanulmányszerű, melynek 

ellensúlyozása érdekében széles, arisztokratikus ecsetvonások, választékos színek 

fegyverzetét vonultatják fel. Nem értjük, hogy Bencze portréján az élénkszemű kis leány 

miért ül úgy, mintha nem volna ereje a mozgáshoz, hogy Csáki-Maronyák Konecsni 

festőművészt ábrázoló arcképe miért idézi elénk jobban egy footballdrukker, mint egy 

festő emlékét, vagy Bernáth Aurél, aki különben helyesen, a környezet atmoszférateremtő 

erejét olyan jól kihasználta, miért nem volt eléggé merész kifejteni az ábrázolt orvosnő 

egyéni és a foglalkozás adta jellemvonásait, sajátos tartását.”
716

 Bernáth később egyszerű 

választ adott Végvári kérdésére: „[...] azok a változatos témájú kis- és nagyméretű 

kompozíciók, melyek az utolsó években oly sok vitát és port vertek fel, az a száz és száz 

különféle foglalkozású rendű-rangú ember: katona, bányász, paraszt, püspök, fiatal, öreg, 

sovány, kövér, magas, alacsony figura, mai és történeti képeken, zömében a mi kedves 

Lajoska modellünkről készült.”
717

 Ez nem csak egy kedélyes főiskolai anekdota, a festők 

nem tudták áttörni az élettelen, akadémikus klisék falát és nem tudtak megfelelni a 

szocialista realizmus dialektikus elvárásainak. Végső soron képtelenek voltak 

megteremteni a posztsztálinista, de kommunista Új Ember igazi képmását. Az új 

irányvonal így se a stílusban, se a tematikában nem hozott döntő változást a magyar 

szocreál festészet történetében. 

 

XI. Pénz és stílus 
Az Alap átszervezése és a szocpoétikus irányzat 

 

Nyomor és pénzeső 

                                                 
713 Jegyzőkönyv, egy közönségankétról, 1954. január 15.; MKCS-C-II-1612, Műcsarnok Könyvtár 

714 Németh, 1955, 154. 

715 Az expresszionizmust élesztette fel monumentális formában az ötvenes-hatvanas évek fordulóján 

Kerényi Jenő, Somogyi József és Makrisz Agamemnon, valamint a nyomukban járó fiatalok, Kiss Kovács 

Gyulától Kalló Viktorig; a hatvanas–hetvenes évek másik népszerű plasztikai stílusa a klasszikus 

avantgárd másik termékeny formarendjéhez nyúlt vissza, a kubizmushoz (konstruktivizmushoz), például 

Segesdi György a Marx-Engels szobrával vagy Kiss István a Dózsa György emlékművével. A 

szocmodernről részletesen lásd: Rieder, 2008. 

716 Végvári Lajos: Festészetünk néhány problémája. Csillag 1954/2, 286–287. 

717 Bernáth, 1954, 1317. A szovjet képzőművészek hasonló problémákkal küzdöttek, 1941-ben az 

Iszkusztvo is megírta, hogy a Maszlovka utcai művésztelepeken ugyanabból a modellből lesz a kortárs 

kolhozparaszt és a matróz az Októberi Forradalom történeti képein. (Bown, 1998, 158.) 
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1954 márciusában a Szövetségi titkára, Tar István arról számolt be a Vezetőség előtt, hogy 

a Népművelési Minisztérium mindössze 1,5 millió Ft-ot különített el az időközben bezárt 

IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításon bemutatott művek megvásárlására, ráadásul 

Darvas József a zsűri liberális szellemisége miatt ellenzi a tárlat teljes anyagának 

megvételét.
718

 Bár ez a lassan tovább emelkedő összeg nem sokkal haladta meg az előző 

évi keretet, az 1954-es esztendő mégis a képzőművészet kopár síkjára hulló mannaeső 

miatt lett nevezetes. Az 1953 szeptemberében négy napon át ülésező szövetségi párttagság 

– nehezen megszületett – indítványai ugyanis nem találtak süket fülekre az MDP-nél. A 

képzőművészek egzisztenciális panasza novemberben a legfőbb hatalmi szerv, a Politikai 

Bizottság elé került, az ott megfogalmazott határozatokat decemberben tárgyalta a 

Központi Vezetőség, majd 1954 januárjában a Minisztertanács formálta jogszabállyá. A 

Szövetség Vezetőségégének 1954. január 18-ai rendkívüli ülésén Imre István közölte a 

művészelittel az örömhírt: a Minisztertanács jóváhagyta a PB határozatát, amelyben 

„gyökeres segítséget” kínált a képzőművészetnek „gazdasági vonalon”.
719

 A Politikai 

Bizottság a kérdést a Népművelési Minisztérium valamint az Agitációs és Propaganda 

Osztály művésznyomort ecsetelő novemberi jelentése nyomán tűzte napirendre. A 

dokumentum szembesítette a hatalmat a képzőművészet elhanyagolt helyzetével: „Csak 

néhány élvonalbeli festő, a szobrászok valamivel szélesebb rétege, egyes grafikusok és 

exportra dolgozó ú.n. giccsfestő (kb. az alkotóképes művészek 1/4-e) tudott nyugodtan 

alkotni. A nagy többség, köztük a fiatalok nagy része, súlyos megélhetési gondokkal küzd, 

különösen 1952/53-ban; sokan a szó szoros értelmében nyomorban élnek.”
720

 Vagyis a 

legfelsőbb szinten megfogalmazott jelentés szerint az alkotóknak csak 25%-a élt művészi 

munkából. A 40%-os önköltséggel számolva a festők a kereskedelmi képértékesítésből 

átlagosan havonta 100 Ft hasznot húztak, messze alulmúlva az ötvenes évek 

létminimumát.
721

 

 Az állapot tényleg siralmas volt, egy kétségbeesett hivatalos levél szerint a „kiállító 

művészek túlnyomó része jelenleg is nyomorral küzd, zálogházból, családi segítségből” él, 

ráadásul még az állásban levők többsége is el volt adósodva az Alapnál.
722

 Hasonló 

információkat tartalmaz a festőszakosztály panaszos hangú 1954-es jelentése: „Volt olyan 

időszak – nem is rövid – amikor még [egy] Munkácsy-díjas festőművész is szinte 

vásárinak minősíthető ipari munkából élt. Igen nehéz volt életigénylő művészi 

munkásságot és helyes emberi magatartást kívánni olyan művészektől, kiknek a 

megélhetés elemi szükségletei sem voltak biztosítva.”
723

 Az 1100 főre becsült 

képzőművész-társadalmat sem a nagy éves seregszemlék, sem az 1952-ben létrehozott 

Képzőművészeti Alap nem tudta eltartani. A harmadik lehetséges pénzforrásként számon 

tartott szocialista üzemi szerződések rendszere a valóságban alig működött. A Népművelési 

Minisztérium, a SZOT és a Szövetség 1953-as idealisztikus elképzelései szerint az 

úgynevezett „szocialista szerződés” több száz művész megélhetését biztosító mozgalommá 

                                                 
718 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1954. március 29; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. Egy pártszervezet 

által írt levél szerint 1954 februárjáig az állam 1,37 millió Ft értékben vásárolt a IV. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításról, míg a kiállított műalkotások összértéke 4 millió Ft volt! (A pártszervezet 

vezetőségének levele a népművelési miniszterhez, 1954. február 18. (?); MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár.) 

Darvas nagy jelentőségű március 26-ai beszédében már 2,2 millió értékben történt vásárlásokról számolt 

be. (Darvas, 1954, 6.) 

719 Jegyzőkönyv, Rendkívüli Vezetőségi ülés, 1954. január 18.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. 

720 Jelentés a képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztály 

– Népművelési Minisztérium, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 71. 

721 A képzőművészeten belül a festők helyzete volt a legkétségbeejtőbb: a körülbelül 50, munkával jól 

ellátott festő és a többi 350 festő 1953 első tíz hónapjában átlagosan 2500 Ft-ot keresett az – egyedüli 

képkereskedői monopóliummal rendelkező – Képcsarnoknál. (Uo.) 

722 245 kiállító művész tartozott az Alapnak, összesen 741 800 Ft-tal. (A pártszervezet vezetőségének 

levele a népművelési miniszterhez, 1954. február 18. (?); MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

723 Béres Jenő beszámolója a festő szakosztály munkájáról 1952 májusától 1954 júliusáig, 1955. május 

25.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár.) 
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duzzadt volna. Egy 1954 eleji kimutatás szerint viszont mindössze harminc – többnyire 

fiatal vagy kevésbé ismert – művésznek sikerült üzemi szerződést kötnie egy-egy 

nagyvállalattal vagy állami szervvel.
724

 A szimbiózis értelmében a művész ingyen készített 

műalkotásokat munkáltatójának és részt vett a vállalat kulturális életében, cserébe az 

üzemben folyó munkából meríthetett témát, s munkahelyétől tisztes megélhetést biztosító 

fizetést kapott.
725

 Az évente megújítandó szerződés nem voltak túl népszerű az vállalatok 

körében, mert az alkotók tiszteletdíját csak az igazgatói alapból, a többletnyereségből vagy 

a sport- és kulturális alapból lehet elvonni, vagyis nem lehet eleve belefoglalni a 

költségvetésbe vagy a vállalat pénzügyi tervébe.
726

 Ennek köszönhető, hogy a Szövetség 

két év múlva, 1956-ban is csak 19 ilyen szerződést tartott számon.
727

 Az szocialista 

szerződések intézménye csak a Kádár-korszakban forrta ki magát jól működő 

rendszerré.
728

 

 A PB és a KV meglátása szerint a képzőművészeti fejlődésben tapasztalható 

„megtorpanás” arra vezethető vissza, hogy „az alkotás feltételei messze elmaradnak a 

szükségletek és képzőművészeink teljesítőképessége mögött”. Röviden szólva: kevés a 

pénz. Ezért 1954 elején a Minisztertanács meghozta a „kétezrelékes rendeletet”, szétosztott 

8 millió Ft-ot és lazított a gúzsba kötött állami műkereskedelem láncain. A Minisztertanács 

által elfogadott művészeti határozat- és rendeletcsomagból a legnagyobb jelentőségű, A 

Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2.006/3/1954. számú határozata az állami 

építkezések képzőművészeti alkotásairól kimondta, hogy: „Az Országos Tervhivatal az 

állami építkezések beruházási keretösszegeit úgy hagyja jóvá, hogy azok 2 ezrelékét 

képzőművészeti alkotások beépítésére, illetőleg beszerzésére kell fordítani. 

Képzőművészeti alkotások alkalmazására művészeti szempontok által indokolt kivételes 

esetekben nagyobb hányad, legfeljebb azonban a beruházási összeg 5 ezreléke 

fordítható.”
729

 Az új határozat
730

 által bevezetett 2 ezrelékes alsó minimum a PB-nek 

                                                 
724 Pár példa a működő szocialista szerződésekre: Felekiné Gáspár Annie és az Óbudai Hajógyár, 

Dabóczi Mihály és a Vörös Csillag Traktor, Hegyi György és az Ikarusz, Mácsai István és az Operaház, 

Moldován István és a Filmgyár. (Lásd.: E. Kasitzky Ilona kimutatása azokról a művészekről, akik 

szocialista szerződést kötöttek, 1954. február 18.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár.) Kasitzky a Művészeti 

Dolgozók Szakszervezete (MÜDOSZ) Képzőművész és Iparművész Tagozata nevében írta a levelet; ez 

arra utal, hogy a szocialista szerződéseket a MÜDOSZ felügyelte. (Ez azt is megmagyarázná, hogy a 

Szövetség ülésein miért esik olyan kevés szó a témáról.) 

725 A kétoldalú kötelezettségeket egy – Szövetség dokumentumai között őrzött – név nélküli levél 

pontosan körülírja (Levél [név nélkül], 1954. május 6.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár): „A szocialista 

szerződés kétoldalú kötelezettség. Egyrészt a művész a szerződésben foglalt műveinek megalkotásához 

témáját és mondanivalóját az üzem életéből, vagy múltjából meríti, tevékenyen részt vesz az üzem, ill. 

intézmény kulturális életének fejlesztésében, munkája az üzem kultúrnevelési feladatának szerves alkotó 

része. A szerződésben foglalt megállapodás alapján járó havi 800-tól 1 500 Ft-ig terjedő tiszteletdíjért 

köteles bizonyos számú művet elkészíteni a művész, melyek az üzem tulajdonát képezik.” 

726 Uo. 

727 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. június 1.; MKCS-C-I-2/1072-(1-46), MTA-MKI Adattár 

728 A Dunai Vasmű például a hatvanas évek végétől a rendszerváltásig rendszeresen kötött „szocialista 

munkaszerződést” művészekkel. (Lásd.: Fehérvári Tamás szerk.: Acélecset. Művészet az ország közepén. 

Dunaújvárosi MJV Önkormányzata, Dunaújváros, 2006, 42.) 

729 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2.006/3/1954. számú határozata az állami 

építkezések képzőművészeti alkotásairól címet (a címhez lásd: Keszthelyi Ferencné: Adalékok a 

képzőművészeti beruházások történetéhez. In.: Évkönyv 2001–2002, Képző- és Iparművészet Lektorátus, 

Budapest, 2003, 5.) viselő határozat nem jelent meg se a Magyar Közlönyben, se a Törvények és 

Rendeletek Hivatalos Gyűjteményének 1954-es kötetében. Viszont a határozat szövege szerepel a 

Szövetség dokumentumai között, egy Alapról írt, Gerő Ernő által aláírt anyaghoz csatolva (A Magyar 

Népköztársaság Képzőművészeti Alapja szervezeti felépítése, feladatköre, ügyrendje, 1954. június 16.;  

MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár). Az MT 2.006/3/1954 rendelet végrehajtása végett jelent meg a 

következő utasítás 1954. szeptember 16-án: Az Országos Tervhivatal elnökének és a Népművelési 

Miniszternek 53/1954. (Tg. É. IX. 16.) O.T. Számú együttes utasítása a képzőművészeti alkotások céljaira 

biztosított keret felhasználásáról. (Tervgazdasági Értesítő, 1954. szeptember 16., 259–260.) Az együttes 

utasítás rendelkezett a beruházó intézmények helyes eljárásáról és rögzítette a következő év tennivalóit. 
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benyújtott előzetes tervek szerint 1954-ben 12 millió Ft-ot hozott volna a képzőművészet 

konyhájára.
731

 A szabályozás fényesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, bár az 1954-

es év során az elköltött pénz még csak a várt összeg körülbelül kétharmadát érte el,
732

 az 

MT 2.006/3/1954-es határozat „kétezrelékes rendelet” néven az ötvenes évek és a Kádár-

kor művészetfinanszírozási rendszerének kulcsfontosságú alkotóelemévé vált.
733

 

 A hosszútávban gondolkodó „kétezrelékes rendelet” mellett a Minisztertanács 

kiadta az 519/9/1954-es határozatot is az 1954-es évre vonatkozó hivatalos vásárlásokról: 

„Az állami szervek és vállalatok által képzőművészeti alkotások megrendelésére, illetve 

vásárolására az 1954. évben 8 millió forintot kell fordítani. A köztéri szobrok fedezetét 

ugyancsak költségvetésben, de ezen az összegen felül kell előirányozni.”
734

 A határozat 

értelmében a 8 millió Ft-ot – a népművelési minisztérium tanácsára – a 

pénzügyminisztérium osztja szét a tárcák között. A határozat gondoskodott a pénz további 

útjáról is: „Az egyes szerveknél képzőművészeti beszerzésekre engedélyezett hitelt 

elkülönítve, másra fel nem használható tételként kell előirányozni és azt rendeltetésének 

megfelelően kell használni.” Megrendeléseknél az Alap adta az előleget a munkához. A 8 

millió Ft valójában nem a képzőművészeti színtérre irányított újabb pénzcsap volt, hanem 

egy jól kommunikálható költségvetési tétel a minden évben elkülönített műalkotás-

vásárlási keretből. A PB határozati javaslatának értelmében a folyó évre szánt 4,3 millió Ft-

ot emelték fel majdnem a duplájára, jogszabályi garanciát vállalva a határozat 

betartatására, mivel a nagyvállalatok és köztisztviselők korábban gyakran elköltötték a 

művészetre előirányzott költségvetési összeget.
735

  

 A Minisztertanács a két ezrelékről és a 8 millióról szóló rendelet mellett további 

keresletélénkítő szabályokat is bevezetett. Az MT 2005/3/1954 engedélyezte a 

részletfizetést a Képcsarnok vásárlóinak.
736

 A 3–12 hónap közötti részletvásárlás 

                                                                                                                                                    

(A Tervgazdasági Értesítőben tévesen 2% jelent meg a 2 ‰ helyett.) 

730 A korábbi, az Országos Tervhivatal elnöke által kiadott jogszabály (2.300 - 135/1952./Tg. É. XII. 

24./O.T. számú utasítás a beruházásként engedélyezett képzőművészeti és népművészeti alkotások 

kivitelezéséről és pénzügyi lebonyolításáról) fél százalékban maximálta az építészeti nagyberuházások 

képzőművészeti dekorációra költhető költségvetését. (Keszthelyi, 2003, 5.) De ezt a nagyvonalú keretet a 

szűkös anyagi lehetőségek miatt szinte senki sem használta ki. Ez a minisztertanácsi határozat akár évi 30 

milliós bevételhez is juttathatta volna a képzőművészeket, de a kötelező alsó határ nélkül 1952-re 

mindössze 1,5 millió Ft, 1953-ra pedig – jórészt a Népstadion körüli grandiózus munkálatoknak 

köszönhetően – 4,8 millió Ft jutott. (Jelentés a képzőművészet helyzetéről, MDP Központi Vezetősége 

Agitációs és Propaganda Osztály – Népművelési Minisztérium, 1953. november 10.; MOL M-KS 276. f. 

53. cs. 147. ő. e., 71) 

731 Horváth Márton és Darvas József határozati javaslata a PB számára, 1953. november 9.; MOL M-

KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 76 

732 Az Alap igazgatója, Szilárd György 1955 eleji beszámolója szerint a várt 11 millióból 7,5 milliót 

sikerült „kipréselni” a beruházókból; a maradék összeg nem veszett el a minisztériumoknál, hanem – 

hosszas harcok árán – átkerült a következő esztendőre. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. január 3.; 

MKCS-C-I-2/1018-(1-58), MTA-MKI Adattár) 

733 Vö.: Wehner Tibor szerk.: Adatok és adalékok a hatvanas évek művészetéhez. A Művészeti Bizottság 

jegyzőkönyvei 1962–1966. I. kötet. Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Budapest, 2002, viii–ix.; 

Keszthelyi Ferencné: A rendszerváltás utáni köztéri szoborállítás gyakorlata, a pénzügyi kérdések és a 

zsűrizés. In.: Symposion 2003, 40–49. (Szimpóziumok és Alkotótelepek Társaságának periodikája) 

734 Az M.T. 519/9/54. határozat se jelent meg se a Magyar Közlönyben, se a Törvények és Rendeletek 

Hivatalos Gyűjteményének 1954-es kötetében. A határozat szövegét azért ismerhetjük, mert szerepel a 

Szövetség dokumentumai között, a Gerő Ernő által aláírt anyaghoz csatolva (A Magyar Népköztársaság 

Képzőművészeti Alapja szervezeti felépítése, feladatköre, ügyrendje, 1954. június 16.;  MKI-C-I-2, MTA-

MKI Adattár). 

735 Horváth Márton és Darvas József határozati javaslata a PB számára, 1953. november 9.; MOL M-

KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 76. 

736 Az MT 2005/3/1954 határozat se jelent meg se a Magyar Közlönyben, se a Törvények és Rendeletek 

Hivatalos Gyűjteményének 1954-es kötetében. A határozat szövegét azért ismerhetjük, mert szerepel a 

Szövetség dokumentumai között, a Gerő Ernő által aláírt anyaghoz csatolva (A Magyar Népköztársaság 

Képzőművészeti Alapja szervezeti felépítése, feladatköre, ügyrendje, 1954. június 16.;  MKI-C-I-2, MTA-

MKI Adattár). 
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bevezetése valós igényeket elégíthetett ki, hiszen a határozat értelmében ennek 

biztosítására a pénzügyminisztériumnak 1,5 millió Ft-nyi kölcsönt kellett adnia a 

Képcsarnok Kereskedelmi Vállalatnak. A Minisztertanács 1.005/1954 (I. 24) számú 

határozata pedig lehetővé tette a képző- és iparművészek számára a kereskedelmi célú 

társulások létrehozását.
737

 Egyedül a PB határozatban foglalt műteremlakás-építésből nem 

lett semmi, hiába tett meg a műterem bizottság minden tőle telhetőt az igények 

felmérésétől a jogosultak hosszú listájának összeállításáig.
738

 Az év eleji ígéretek az 

esztendő végére realitássá váltak: a képzőművészet teljes területe 45 millió Ft fölé tornázta 

az 1954-es összbevételét.
739

 A festők, szobrászok, grafikusok és iparművészek a Magyar 

Népköztársaság igazi nyertesei lettek.
740

 A paternalista állam és a tervgazdaság jóvoltából 

megszűnt a „művésznyomor”, amely lerázhatatlan árnyként kísérte a szabadpiaci 

műkereskedelmet a kapitalista képkereskedelem 17. századi megszületése óta.
741

 

 

Az Alap átszervezése   

A gazdasági határozatok holt betűit a minisztérium vagy a Szövetség nem tudta volna 

átültetni a gyakorlatba. Szükségessé vált az 1952-ben megszületett Művészeti Alap 

átszervezése, egy professzionális pénz- és műtárgyelosztó mechanizmussá. A szovjet 

modell is ezt sugallta. Az 1940–44 között létrejött Szovjetunió Művészeti Alapja a 

megvásárolt műalkotások után fizetett 3%-os adóból és az általa működtetett művészeti 

vállalatok bevételéből grandiózus intézményrendszert üzemeltetett. A helyi Szövetség 

felügyelete alatt működő szovjet Alap társadalmi szervként gondoskodott a művészekről, 

többek között üdülőt, óvodát, jogvédő irodát tartott fenn, de rendelkezett 120 vállalattal is. 

Csak a másoló vállalatában 800 főt dolgoztatott, s teljesen eltartotta a szovjet 

Szövetséget.
742

 A minisztérium alá rendelt magyar Alap és a tőle független Képcsarnok 

                                                 
737 Magyar Közlöny, 1954. január 25., 33–34.  

738 A Szövetség egyes ülésein – a műterem bizottság munkájának köszönhetően – sok szó esett a 

műteremépítés ügyéről: a lakások áráról és a javasoltak névsoráról (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1954. 

május 5.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár), de jövő év elején már egyértelművé vált, hogy a 

műteremlakások építése évekig elhúzódó folyamat lesz. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. január 3., 

MKCS-C-I-2/1018, MTA-MKI Adattár) A műteremépítésért felelős bizottság – eredmény híján – másfél 

éves munka után 1955 tavaszán lemondott. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. május 6.; MKCS-C-I-

2/1034, MTA-MKI Adattár) 

739 A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott 

felszólalások. i.m., 311. 

740 Voltak persze kivételek, az esztétikai nézeteiben hajthatatlan, beteg Gadányi Jenő például hiába 

könyörgött az Alapnál 395 Ft-os nyugdíjának kiegészítéséért 1955 októberében. (Gadányi, 1965, 265–

267.) 

741 „Annál tipikusabb az a fordulat, mely a művészek gazdasági helyzete és társadalmi rangja 

tekintetében a 17. század folyamán következett be Hollandiában. A holland festők úgy lehet, nagyobb 

személyes szabadságot élveznek ekkor, mint valaha, de nyomorúságosabban élnek, mint a legsötétebb 

elnyomás idején. Mivel a honi vásárlóközönség nem győzi pénzzel a nagyrészt honi ízléshez szabott 

produkciót, súlyos túltermelési válság tör ki a képzőművészeti piacon, amelynek áldozatául esnek a 

legnagyobbak is. […] és kialakul a képzőművészetek történetében először – mert eladdig mindig 

biztosított volt képviselőik szűkös, de tisztes megélhetése – egy új társadalmi réteg, amelyet méltán 

nevezhetünk művészetproletariátusnak. […] Még a kor legnagyobb művészeit – Rembrandtot, Frans 

Halsot – sem kíméli meg a nyomor és ínség, annak a gazdasági szabadságnak a velejárójaként, amelynek 

a holland polgárság jólétét és hatalmát köszönhette, amely azonban a művészetek terén végletes és mind a 

mai napig meg nem fékezett anarchiához vezetett.” (Hauser Arnold: A művészet szociológiája. Gondolat, 

Budapest, 1982, 200–201.) Ugyaninnen eredezteti a ma is létező „művésznyomort” egy kortárs német 

művészettörténész, Piroschka Dossi könyvének ide vágó fejezetében (Piroschka Dossi: Hype! Művészet 

és pénz. Corvina, Budapest, 2008, 116-119.). Ugyanakkor Szívó Erika kutatásaiból az is tudható, hogy a 

századfordulós „művésznyomor” a pályakezdő fiatal művészek jellemzője volt, amit később felváltott a 

középosztálybeli jólét. (Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867–1918. Új 

Mandátum, Budapest, 2009, 133. skk.) 

742 A szovjet Alapról Vincze Gergely számolt be egy ülésen (Jegyzőkönyv, Hetes Bizottság, 1954. 

március 25.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár), Doroghy Miklós pedig lefordította az alapszabályát (A 

Szovjetunió Művészeti Alapjának Alapszabálya, ford.: Doroghy Miklós, 1954. március 7.; MKI-C-I-2, 
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Vállalat sokkal kisebb hatásfokkal tevékenykedett. A képkereskedelmi monopóliumot 

élvező Képcsarnok olcsó galériás műtárgyakat forgalmazott szerény mennyiségben. Egy 

1954 eleji jelentés szerint egy-egy boltja havonta mindössze 20–30 festményt adott el; a 

valódi üzletet a külföldi exportra dolgozó ARTEX-nek szállított – rendszeresen giccsesnek 

bélyegzett – kommersz festménykivitel és a havi 800 000 Ft-ot is hozó képeslapeladás 

jelentette.
743

 A Képcsarnok öt boltfiókjának januári összforgalma így is csak 1,4 millió Ft-

ra rúgott, a februári pedig kevesebb mint 1 millió volt, amelyeknek csak elenyésző 

töredéke vándorolt a festők zsebébe.
744

 Ráadásul – egy 1954-es jelentés szerint – a zsűrik 

is rosszul működtek, a művészi irányítás szakszerűtlen volt, a forgalomba hozott művek 

nem tetszettek a vásárlóknak, a színvonaluk alacsony volt, az árak pedig „a régi 

művésznyomor” által kialakítottakat követték, nem a munkák színvonalát.
745

 

 Az Alap sem működött sokkal hatékonyabban, mint a Képcsarnok. Az állami 

pénzek mindig a közvetítésével jutottak el a művészekhez, de az alapításkor rátestál nagy 

volumenű kereskedelmi és szociális feladatokat képtelen volt ellátni, sőt az évek során 9 

milliós állami adósságot halmozott fel.
746

 A Képcsarnokhoz tartozó ipari vállalatok szintén 

szervezetlenül dolgoztak: a két külön helyszínen működő Bronzöntő Vállalat normáit a 

régi iparos mesterek képtelenek voltak elfogadni, a Kőszobrász Vállalat teljesen szét volt 

aprózódva a Százados úton, a művészellátók pedig olyan zsúfoltak voltak, hogy a 

pasztellkréta pora beszennyezte az ugyanabban a teremben gyártott olaj- és vízfestéket.
747

 

A Politikai Bizottság által elfogadott határozati javaslatok között szerepelt az Alap  

átalakítása és gyenge pozíciójának megerősítése. Úgy, hogy több támogatást tudjon majd 

adni a művészeknek, állami megrendelés, alkotói előleg, tanulmányi segély és ösztöndíj 

formájában, hogy új művésztelepet hozzon létre (valamint stúdiót és kollektív 

műtermeket), hogy biztosítsa a művészek rendes társadalombiztosítását és üdültetését, 

hogy megkaphassa a termelő és értékesítő vállalatok bevételét, végül pedig hogy a 

Szövetségnek „döntő befolyása” legyen a működése felett.
748

 A radikális átalakítást a 

kormány 6/1954. (I. 24.) M. T. számú rendelete szabályozta
749

, több ponton módosítva a 

korábbi 24/1952. (III. 27.) M. T. számú rendeletet. A rendeletek és határozatok gyakorlati 

megvalósítására az év elején összeült az Alap vezetősége és a Szövetség által kijelölt Hetes 

Bizottság, s hónapokon keresztül tervezték az intézmény új működési rendjét. Élére az új 

szakasszal megindult félkapitalista nagyvállalati szisztéma egyik mintaképe, Szilárd 

György került, mivel a Minisztérium ragaszkodott az igazgatói kinevezés jogához. A 

Vezetőség 10 tagját viszont már a Szövetség delegálta. Az energikus Szilárd Györgynek és 

a Szövetség által életre hívott számtalan bizottságnak köszönhetően 1954 nyarára – a 

zsűrizés hiányosságait leszámítva
750

 – kiforrott az Alap új modellje.
751

  

                                                                                                                                                    
MTA-MKI Adattár) 

743 A Képcsarnok Vállalat vezetőségének jelentése a miniszternek az 1954. januári munkáról, 1954. 

február 3.;  MDK-C-I-137, MTA MKI Adattár 

744 A Képcsarnok Vállalat vezetőségének jelentése a miniszternek az 1954. februári munkáról, 1954. 

március 12.;  MDK-C-I-137, MTA MKI Adattár 

745 Jelentés a Képcsarnok Bizottság munkájáról, 1954. április 5.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

746 Jegyzőkönyv, Hetes Bizottság, 1954. március 15.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

747 Beszámoló a Kőszobrász és Bronzöntő Vállalatoknál végzett tanulmányunkról, Pál Mihály és László 

Péter, 1954. március 13.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. A Festőszakmai Bizottság javaslata a 

Képzőművészeti Alap iparvállalatai felé, 1954. március 19.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

748 Horváth Márton és Darvas József határozati javaslata a PB számára, 1953. november 9.; MOL M-

KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 76–77. 

749 Magyar Közlöny, 1954. január 24., 32–33. 

750 A zsűrik működésével mindenki elégedetlen volt, de Szilárd György hiába kérte számon a 

Szövetségen a zsűriszabályzat betartását, a zsűrizés – a Lektorátus felállításával együtt – még egy-két 

évig megoldatlan ügy maradt. (Szilárd György: A Képzőművészeti Alap művészetpolitikájáról. Szabad 

Művészet 1954/6, 241–243.) Az Alap festészeti zsűrijének tagjait nyáron nevezte ki a Szövetség. Állandó 

tagok: Benedek Jenő, Benkhard Ágost. Változó zsűritagok: Barcsay Jenő, Bencze László, Burghardt 

Rezső, Csáki-Maronyák József, Domanovszky Endre, Fónyi Géza és Pór Bertalan. Esetenként behívható 

tagok: Bencze László, Breznay József, Csernus Tibor, Ék Sándor, Herman Lipót, Iván Szilárd, Móritz 
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 Az új szabályozás szerint a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja a 

minisztérium helyett a Szövetség felügyelete és irányítása alá került mint „társadalmi 

szerv”. Csak a legfőbb állami felügyelet tisztségét tartotta meg a Népművelési 

Minisztérium magának. Az Alap széles feladatkörét pontosan meghatározták: a tagok 

„alkotómunkájának elősegítése”, kollektív műterem, művésztelep, alkotóház, 

filmarchívum, fotó- és könyvtár berendezése valamint fenntartása, műteremlakások 

létesítése, a képzőművészeti és iparművészeti kellékeket előállító, értékesítő és az 

alkotásokat kivitelező, sokszorosító, kiadó, terjesztő vállalatok és műhelyek fenntartása, 

állami és társadalmi szervek megbízásainak szétosztása a tagok között, jogvédelem, alkotói 

előlegek folyósítása a tagok jövőbeli jövedelmének terhére, üdültetés, betegség esetén 

segélyezés, nyugdíj és alkotói segély biztosítása, tanulmányutak szervezése, valamint az 

alkotóközösségeket tömörítő Képző- és Iparművészeti Társulat felügyelete. Az Alap alá 

szervezték át a korábban a Képcsarnok Vállalathoz tartozó állami vállalatokat: az öt 

boltból álló „képcsarnok hálózatot”, a Kiadó Vállalatot, valamint a három ipari vállalatot, a 

művészellátót, az öntöde üzemet és a kőfaragó üzemet.
752

 Az Alap tulajdonába került még 

11 vidéki alkotóotthon és művésztelep, 14 kollektív műterem és egy vidéki művészotthon. 

A fenntartáshoz szükséges bevételt a 12. paragrafus határozta meg: „Az állami szervek és 

vállalatok, valamint a társadalmi szervezetek és szövetkezetek a képző- és iparművészeti 

alkotásokért, (ezek megvásárlásáért, sokszorosításáért stb.) általuk [sic!] fizetendő 

tiszteletdíjakat (vételárat) az Alaphoz kötelesek befizetni. A tiszteletdíjon felül kötelesek a 

tiszteletdíj 3%-át kitevő összeget egyidejűleg az Alapnak befizetni, amely az Alapot illeti 

meg.”
753

 Vagyis minden műtárgyvásárlás után 3%-os adó illette meg az Alapot. De a fő 

bevételi forrást nem ez, hanem a Képcsarnoktól örökölt vállalatok biztosították! Ugyanis a 

Minisztertanács 519/9/1954-es rendelete az állami források megszüntetésével együtt 

kimondta, hogy a vállalatok bevétele az Alapot illeti.
754 

 
A félkapitalista nagyvállalattá duzzadt Alap beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 

Szilárd rugalmasan együttműködött a Szövetség vezetőségével minden apró-cseprő 

részletkérdésben. Az igazgató már 1954 májusában arról számolt be, hogy 170 fiatal festőt 

láttak el munkával, 110 festővel szerződést is kötöttek, nyáron pedig egy reprezentatív 

galériát terveznek nyitni a Váci utcában.
755

 Szilárd Györgynek fontos szerepe volt abban is, 

hogy az a bizonyos több mint 45 millió Ft 1954-ben eljutott a művésztársadalomig. 

 

Alkotóközösségek 

Az Alap sikeres megreformálásánál sokkal nehezebben haladt előre az úgynevezett 

alkotóközösségek ügye. Az új szakasz felemás piaci nyitásakor fogalmazódott meg az 

igény, hogy a képzőművészek maszek eladó szövetkezetekbe tömörülhessenek. Az ötlet 

nem volt teljesen új: 1950-től – 1952-es időleges bezárásáig – működött Koller György 

                                                                                                                                                    
Sándor, Sarkantyu Simon és Szabó Vladimir. Alkalmi zsűritagok: Bán Béla, Benedek Jenő, Csáki-

Maronyák József, Ék Sándor, Mácsai István, Moldován István, Szabó Vladimir, Sarkantyu Simon és 

Szentiványi Lajos. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1954. július 28.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

751 A Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja szervezeti felépítése, feladatköre, ügyrendje, 

1954. június 16.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

752 A Képcsarnok az Alap újraszervezésekor öt „nyíltárusítási” üzletet tartott fenn: 3 képcsarnokot 

(kereskedelmi galériát), 1 iparművészeti szaküzletet és egy művészeti anyagellátót. Alá tartozott még egy 

20 fős ügynökhálózat, amely az ország egész területén készpénzes és részletfizetéses vásárlásokat 

szervezett. A Kiadó Vállalat adta ki a művészeti könyveket, albumokat, mappákat, brosúrákat, 

reprodukciókat és levelezőlapokat.  

753 Lásd.: 6/1954. (I. 24.) M. T. számú rendelet 12. §-át. (Magyar Közlöny, 1954. január 24., 33.) 

754 Erről szűkszavúan rendelkezett már a 6/1954. (I. 24.) M. T. számú rendelet 13. §-a is: „Az Alap 

fenntartásának költségeit, valamint beruházásait saját és vállalati bevételéből fedezi […].” (Magyar 

Közlöny, 1954. január 24., 33.) 

755 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1954. május 3.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. Az átszervezéskor 

650 tagja volt az Alapnak, amiből 261 volt a festő és grafikus. (A Magyar Népköztársaság 

Képzőművészeti Alapja névsora, 1953. május 25.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 
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vezetésével a Rézkarcoló Művészek Alkotóközössége,
756

 1951 óta pedig a Képzőművészeti 

Dolgozók Művészi Munkaközössége
757

, amely 1952-ben átalakult szövetkezetté.
758

 A 

júliusi kormányprogram meghirdetése után – félig legális formában – gombamód 

szaporodni kezdtek az alkotóközösségek, egy 1954 elején készült felmérés már 12-őt 

tartott számon.
759

 A képzőművészeti színtér anyagi gondjain enyhítő programba ugyanis 

szerepeltek a magán műkereskedelmet helyettesítő közösségek is. A Minisztertanács 1954. 

január 24-én életbe lépett 1.005/1954. (I. 24.) számú határozata így szólt: „Képző- és 

iparművészeti művek alkotásának elősegítése céljából a képzőművészek és iparművészek 

önkéntes társulás alapján képzőművészeti alkotó közösségekbe (a továbbiakban: 

alkotóközösség) tömörülhetnek.”
760

 Az alkotóközösségek a művészek és a 

magánszemélyek vagy állami szervek közötti eladásokban közvetítettek, működésüket a 

rövid életű Képző- és Iparművészeti Társulat felügyelte.
761

  

 Az 1954-es év lázas tavaszi szervezkedései közepette a pártszerveknek 

megváltozott a véleménye a Társulatról. Darvas szerint márciusban még fontos volt a 

felügyeleti szerv,
762

 a miniszterhelyettes Mihályfi viszont egy április 14-ei ülésen már 

„időszerűtlennek” nevezte az önálló intézmény felállítását.
763

 Az alkotóközösségek ugyanis 

rövid idő leforgása alatt hatalmasra duzzadtak, 1954 áprilisában már 318 művésztagot 

tartottak nyilván, 101 ügynököt foglalkoztattak és pár hónap alatt több mint 6 millió Ft-nyi 

forgalmat bonyolítottak le.
764

 Az elburjánzó kapitalista-jellegű műkereskedelmet nem nézte 

tétlenül a párthű reakció. A Képző- és Iparművészeti Társulat működését szabályozó – 

nagy nehezen megszülető – minisztériumi utasítás (11-1-52/1954. Np. M. számú utasítás) 

1954 májusában egyértelműen a Szövetséghez és az Alaphoz kötötte a Társulatot, 

megszüntetve az alkotóközösségek addigi függetlenségét.
765 

Az éves munkatervtől a 

terjeszthető műalkotások zsűrizéséig mindent szigorúan kézben tartó felügyelő szerv egy 

év alatt teljesen beleolvadt az Alap monstruózus intézményrendszerében. 

 Májusi 11-én – a minisztériumi utasítás megjelenésével egy időben – Mihályfi Ernő 

                                                 
756 A Koller-kollektíva 1953-ban újjászervezte magát, jogutódja mind a mai napig működik a budai 

várban Koller Galéria néven. (Két ötvenes évekbeli dokumentum megtalálható a galéria weboldalán: 

http://www.kollergallery.com/kollergaleria.php [utolsó ellenőrzés: 2011. március 31.]) 

757 Alapító tagok: Élesdi István, Káveczky Zoltán, Molnár C. Pál, Paulovics Pál, Péceli Antal, 

Ruzicskay György, Vörös Géza és Zádor István. (Képzőművészeti Dolgozók Művészi 

Munkaközösségének Alapítási Szabályzata, 1951. február 1.; MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) 

758 Képzőművészeti Dolgozók Művészi Szövetkezete alakuló gyűlése, 1952. január 5.; MDK-C-I-137, 

MTA-MKI Adattár 

759 1. Grafikusművészek I. számú Alkotó Közössége 2. Grafikusművészek II. sz. Alkotó Közössége 

(kiállítási grafika) 3. Grafikusművészek III. sz. Alkotó Közössége (kiállítási grafika és dekoráció) 4. 

Grafikusművészek IV. sz. Alkotó Közössége (orvosi szemléltető grafika) 5. Rézkarcoló Művészek I. sz. 

Alkotó Közössége 6. Rézkarcoló Művészek 2. sz. Alkotó Közössége 7. Festőművészek I. sz. Alkotó 

Közössége 8. Festőművészek II. sz. Alkotó Közössége 9. „Kultúráért” Képzőművészek Alkotó Közössége 

(festészet, szobrászat, grafika) 10. Képzőművészek Belső Díszítő Alkotó Közössége 11. Díszítő 

Szobrászművészek Alkotó Közössége 12. Iparművészek I. sz. Alkotó Közössége. (Tóth József, a 

népművelési minisztérium osztályvezetője értesítése az 1953-ban bejelentett alkotóközösségekről, [é.n.]; 

MDK-C-I-137, MTA-MKI Adattár) 

760 Magyar Közlöny, 1954. január 24., 33. 

761 A Képző- és Iparművészeti Társulatról szintén a Minisztertanács 1.005/1954. (I. 24.) számú 

határozata rendelkezett. 

762 Darvas, 1954, 10–11.  

763 Drimmer László idézi a Hetes Bizottság egyik ülésén. (Jegyzőkönyv, Hetes Bizottság, 1954. április 

15.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) Ugyanezt vallották a Hetes Bizottság párthű tagjai is. (Jegyzőkönyv, 

Hetes Bizottság, 1954. április 5.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) 

764 Jegyzőkönyv, Hetes Bizottság, 1954. április 15.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

765 A Népművelési Minisztérium 11-1-52/1954. Np. M. számú utasítása a Képző- és Iparművészeti 

Társulat működésének szabályozásáról. In.: Népművelési Közlöny, 1954. május 15., 81-82. A 2. § szerint: 

„A Társulat közvetlen felügyeletét a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 

(továbbiakban: Szövetség) a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja (továbbiakban: Alap) útján 

látja el; a legfőbb állami felügyeletet a népművelési miniszter gyakorolja.” (Uo. 81.) 
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tájékoztató értekezletet rendezett a Szövetségben. A miniszterhelyettes belső, vizsgálati 

információkra hivatkozva megindította a boszorkányüldözést: „olyan méreteket öltött, ez a 

giccsáradat, amelyeket különböző eszközökkel varrtak a közönség nyakába, hogy már igen 

gyakran ellenséges megnyilvánulásnak volt tekinthető. Az üzletemberek, giccsfestők 

megszállták a közösségeket, tehát legfőbb ideje, hogy válasszuk külön ezektől a jószimatú 

üzletemberektől az igazi művészeket. Kultúrpolitikailag és gazdaságilag egyaránt súlyos 

tünetek ezek. Az egyik: egy hamis eszmeiségű, hazug színvonaltalan giccsel árasszák el a 

vidéket, elsősorban a Tsz-eket és gépállomásokat, állami gazdaságokat.”
766

 Mihályfi a 

marxizmus klasszikusait népszerűsítő, rossz minőségű temperaképekről, az országszerte 

garázdálkodó „giccsfestészeti kollektívák” alkotásairól, az éttermeket és – horribile dictu – 

eklézsiaboltokat dekoráló közösségekről, az 50%-os hasznot zsebre tevő ügynökökről, a 

minisztériumi engedély nélkül sokszorosított közéleti portrékról és óriási adótartozásokról 

számolt be. A Művelt Nép Vessünk gátat a giccs-áradatnak címmel tárgyalta az esetet;
767

 

közben a hivatalos szerveknél gyűltek a feljegyzések az amnesztiával szabadult 

képügynökökről, az ötszámjegyű fizetésekről és a tekintélyes művészeknél bedolgozó 

fiatalokról.
768

  

 A Szabad Művészet is beszállt a boszorkányüldözésbe a villámgyorsan 

megszervezett, de alacsony színvonalúra sikerült Nyári Tárlat kapcsán; bár Szilárd György 

szerint a művészek csak az olyan műveiket küldték be a tárlatra,
769

 amelyekkel a 

Képcsarnokot is elárasztják, egy kritikus szerint a silány giccseket forgalmazó 

alkotóközösségek káros szellemisége állt a minőségromlás mögött.
770

 Közben a vidéki és 

budapesti vásárlókért folyt a konkurenciaharc: az Alap terjesztői próbálták kiszorítani az 

alkotóközösségek ügynökeit. A Minisztérium asztalán 1954 őszén már 46 új közösség 

megalakításának a kérelme feküdt, de a hivatalos szervek szándékosan nem haladtak az 

üggyel.
771

 A Társulat bezárt két törvényszegő csoportot, a Zajthy Kollektívát és a Horescu-

féle társaságot
772

, további négy működését engedélyezte, de ennél tovább már nem tudott 

lépni.
773

 A grafikai sokszorosítást egyre több törvénnyel szabályozták, gúzsba kötve a 

virágzó rézkarc-üzletet.
774

 Az alkotóközösségek szabadpiaci virágba borulásának az 1955 

                                                 
766 Jegyzőkönyv, tájékoztató értekezletet, 1954. május 11.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

767 Toma Ádám: Vessünk gátat a giccs áradatnak. Művelt Nép 1954. május 16. Az Állami Gazdaságok 

szerkesztő újságírója az állami gazdaságokban megvásárolt, nem túl magas minőségű olajfestményekről 

számol be. Név szerint említi Maróthy László kollektíváját és Sarlina József kollektíváját.   

768 A vádak elsősorban a Zajthy Kollektíva (Képzőművészek Belső Díszítő Alkotó Közössége) ellen 

szóltak. (Feljegyzés a munkaközösségekről, Bakos István, 1954. május 20.; MKI-C-I-2, MTA-MKI 

Adattár) 

769 Szilárd, 1954, 241. 

770 Cifka Péter: A Nyári Tárlat problémáiról. Szabad Művészet 1954/6, 244–251. 

771 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés [?], [1954.];  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár 

772 Ez a Festőművészek II. sz. Alkotó Közössége, vagyis a „Fiatalok Alkotóközössége”. Ez az 

alkotóközösség a Horescu [Horeszku] László, Csizmadia Zoltán [helyesen: Emil] és Szemerey [Szemerei] 

Zoltán festőbrigádból nőtte ki magát. Horescuék nem jogszerű üzleteiből a hatalom bűnügyet kreált, de az 

új vezetőkkel az alkotóközösség még az '56-os forradalmat is túlélte. 1958-ban a közösség szellemi 

irányítója Csanády András négyszemközti tárgyaláson megállapodott Szilárd Györggyel az 

átszervezésről, így született meg a Fiatal Képzőművészek Stúdiója. (Vö.: Aknai Katalin–Merhán Orsolya: 

A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának története. In.: Knoll, 2002, 206–210.) A kollektíva tagjai – mind a 

Dekoráció Vállalatnál voltak – már 1951-ben dolgozott együtt közös munkán; az ekkori tagok: Cselényi 

József, Csizmadia Emil, Horescu János, Rác András és Szemerei Zoltán. (Lásd.: Matits Ferenc: Rác 

András. Körmendi, Budapest–Sopron, 2010, 20.; A szerző felhívja a figyelmet Csizmadia helyes 

keresztnevére: Emil.) 

773 Lásd.: a Társulat igazgatójának, Luzsicza Lajosnak a beszámolóját az Elnökség előtt. (Jegyzőkönyv, 

Elnökségi ülés, 1954. november 6.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár)  

774 Vö.: Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1954. november 8.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. Egy rendelet 

minden forgalmazásra szánt alkotás többszörösítését hatósági engedélyhez kötötte. (A Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 1955. évi 12. számú törvényerejű rendelete a képzőművészeti és iparművészeti 

alkotások, valamint dekorációs anyagok többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról. 

Magyar Közlöny 1955. április 10., 236.) 
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elején visszatérő sztálinista politika vetett teljesen véget, a giccs-vád alá temetve a 

művészek körében nagyon népszerű, „kapitalista elhajlást”. Az 1.041/1955. (IV. 10.) számú 

minisztertanácsi határozat 1955 tavaszán rövidre fogta az alkotóközösségek pórázát: a 

megszűnt Társulat helyett közvetlenül az Alap felügyelte őket, többé közületeknek csak az 

Alapon át adhattak el, közülettel munkaviszonyban lévő művész nem lehetett 

alkotóközösségi tag (ha valaki kilépett egy közülettől, akkor is csak egy év múlva léphetett 

be egy alkotóközösségbe) és csak az Alap bíráló bizottsága által jóváhagyott műveket 

forgalmazhattak.
775

 

 

Vitakényszer 

A politika színfalai mögött Rákosi és Nagy Imre változatlan hévvel, de alig láthatóan 

birkózott egymással.
776

 Miután a szovjet pártvezérek rájuk erőltették a kényszerű 

megegyezést, az MDP 1954. május 24–30. között megtartott III. Kongresszusán nem sok 

új fejlemény született. Az ortodox és a reformista pártvonal fenntartotta az egység látszatát. 

Rákosi kultúráról szóló rövid beszámolója – némi meglepetésre – az új szakaszhoz illő 

húrokat pendített meg: „Nagyobb szabadságot, több önállóságot biztosítunk az alkotásnak 

– íróink, művészeink válasza az legyen, hogy még nagyobb felelősséggel és hivatástudattal 

teljesítsék feladatukat. A nép gazdag, sokrétű, művészileg és eszmeileg magasrendű 

alkotásokat vár, és elsősorban azokat a művészeket zárja szívébe, akik bátran feltárják a 

mai élet konfliktusait, szenvedélyesen bírálják a múlt visszahúzó maradványait és 

határozottan állást foglalnak az új életet kialakító pozitív erők mellett. Szembe kell 

fordulni az öncélúság, a pesszimizmus, a dekadencia jelenségeivel csakúgy, mint a 

művészetek fejlődését gátló szektárius szűkkeblűséggel. […] Fel kell számolni a 

bürokratikus, vagy túl közvetlen beavatkozást az alkotómunka folyamatába. […] Meg kell 

szüntetni a párt- és állami irányítás túlcentralizálását, és érvényesíteni kell azt az elvet, 

hogy az egyes területek elvi és gyakorlati problémáit a párt segítségével maguk a területen 

dolgozó művészek és kritikusok oldják meg.”
777

 A pártkongresszuson szintén felszólaló – a 

Nagy Imre-vonalat támogató
778

 – Horváth Márton fordított módon járt el; előbb hitet tett az 

új szakasz politikája mellett, hangsúlyozva a „szilárd nemzeti egységet” és a közös 

politikai platformot, majd miután felmentette magát a szektásság gyanúja alól, éles 

kirohanást intézett az „újjáéledő kispolgári ideológiák ellen”: „le kell szögezni, hogy az új 

szakasz politikája nem jelenthet szabadságot a reakciós polgári irányzatok újjáélesztésére a 

tudományban, és nem jelent sem most, sem a jövőben menlevelet a polgári dekadencia, 

pesszimizmus és anarchia számára az irodalomban és a művészetben.”
779

 

 A szabad önszerveződésre felhívó – Rákosi által is szentesített – gondolatok 

elevenen érintették a képzőművészetet. A Népművelési Minisztériumban dolgozó Németh 

Lajos a Szabad Művészet vezércikkében felsorolta a lehetséges képzőművészeti 

vitapontokat, a sokszálú hagyománytól kezdve, a személyeskedő kritikán és a „pártosság” 

kívánatos fokán át, a „posztimpresszionizmus” problémájáig.
780

 A párthű egység égisze 

alatt mesterségesen felpezsdített kritikai diskurzus
781

 végül a „posztimpresszionizmus”-

vitába torkollott. A kezdőlökést Bán Béla adta meg. A szocreált felvállaló festő a 

Képzőművészeti Főiskola – zömében Bernáth-köréhez tartozó – tanárai előtt állva keserű 

                                                 
775 Magyar Közlöny 1955. április 10., 238–240. (Megjelent még: Minisztertanácsi határozatok. 1955. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956, 239–240.) 

776 Kollega Tarsoly, 1996, 194–195.; Romsics, 1999, 379–380. 

777 A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának jegyzőkönyve. 1954. május 24–30. Szikra, 

Budapest, 1954, 84. (Rákosi Mátyás elvtárs előadói beszéde) 

778 Rainer, 1990, 69–70. 

779 A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának jegyzőkönyve. i.m., 312. 

780 Németh Lajos: A Pártkongresszus után. Szabad Művészet 1954/4, 145–149. 

781 Egy kevés indulattal teli polémiát már Darvas március 26-ai nagy előadása is kiváltott. (lásd.: Két 

hozzászólás képzőművészeti vitához. Művelt Nép 1954. május 16.; a két hozzászóló: Bencze László és 

Olcsai-Kiss Zoltán)   
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vallomást tett a posztnagybányai hagyomány káros befolyásáról:  

 

„Az a művészetpolitika, mely a közelmúltban irányt szabott képzőművészeti 

életünknek, szerintem alapvetően helytelen volt. A nemzeti egység örve alatt egyoldalú 

lehetőséget adott arisztokratikus szempontok érvényesülésének, például azzal is, hogy 

elsősorban egy kis kör művészetét fogadta el művészetnek, másrészt azzal, hogy a 

művészek zömével nem törődött sem erkölcsileg, sem anyagilag. Ennek természetes 

következménye az lett, hogy ez a kis kör lassan-lassan uralkodóvá vált kiállításainkon. 

A IV. kiállításon szinte kiteljesedett az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus 

befolyása, különösen az első terem hangulatában, ahol kitűnő mestereink, Bernáth, 

Szőnyi, Domanovszky képeinek emberi, vagy természeti formákat leegyszerűsítő 

elnagyolt festőisége vitte az alaphangot. A rendezőbizottság, amelynek különben én is 

megengedhetetlenül passzív tagja voltam, továbbvitte ezt az alaphangot, és a fent 

említett festők műveit fogadta el stiláris kiindulópontnak. A rendezés részéről az első 

terem kritikája abban csúcsosodott ki, hogy ez vagy az a mű stilárisan nem illeszthető a 

kialakult összhangba. Nem a tartalmi mondanivaló volt itt a vezetőszempont, hanem a 

'hogyan'.”
782

   

 

A volt szürrealista művész – a kollegiális barátság fenntartása mellett – újra felszította a 

„posztimpresszionizmus”–szocreál vita tüzét. Bán részéről ez nem frakcióharc volt, hanem 

önmeghasonulás és kapituláció: mindenkiben meglátta a posztnagybányai festészet káros 

jegyeit, még saját Rákosit ábrázoló tematikus kompozíciójában is. Ebben a pszichológiai 

mozzanatban – az egyén lelki meghasonlása mellett – már tetten érhető a párthű 

hibakeresés szemellenzős mechanizmusa, vagyis a kudarc okainak áthárítása. 1954-ben 

ugyanis a többségi művésztársadalom számára nyilvánvalóvá vált, hogy a megvalósult 

szocialista realizmus sehogy se hasonlított a vágyott ideálképre. Ez szükségszerűen 

elindította a bűnbakkeresés mechanizmusát. 

 

A szocpoétikus irányzat 

A szocialista realizmus 1956 utáni hivatalos történetírói nemcsak hogy érzékelték a Nagy 

Imre-féle fordulat esztétikai fontosságát, de el is túlozták jelentőségét. Aradi Nóra 1961-

ben így írt az 1953-as esztendő jelentőségéről:  

 

„Ennek ellenhatásaként következett be 1953 után az a fordulat, amikor egyedül 

'érvényes' hagyományként hivatkoztak a két világháború közötti polgári szemléletű 

posztimpresszionista örökségre. Ezzel egyidejűleg, a szubjektív idealista esztétika 

alapján, művészetellenesnek ítéltek minden más törekvést és hagyományt. Az ezt 

képviselő művészek és kritikusok kemény harcot vívtak, hogy önmaguk igazolására 

erőszakosan szelektálják a magyar művészet hagyományait. A két világháború közötti 

magyar posztimpresszionizmus minőségi elveinek egyedüli jogosságát például – 

kulturális fejlődésünk különböző szakaszaiban változóan – hol művészetünk nemzetközi 

érvényessége, hol nemzeti jellege érdekében bizonygatták. […] A polgári művészeti 

törekvések megszilárdulásával tehát éppen azok a művészeti hagyományok szorultak a 

háttérbe, amelyeknek középpontjában állt a munkások és a parasztok életének és 

küzdelmének az ábrázolása. A hagyományok ilyen szelektálása pedig nagyon is 

nacionalista ízű, bármennyire is 'a nemzeti művészet védelmében' biztosítottak 

egyeduralmat a két világháború közötti, polgári demokratikus pozíciójú 

posztimpresszionizmusnak.”
783

  

                                                 
782 Bán Béla: A posztimpresszionizmus mai képzőművészetünkben. Szabad Művészet 1954/4, 188. 

783 Aradi, 1961, 218–219. Aradi Nóra már korábban sem értett egyet Bernáth elveivel, bár nem 

démonizálta még ennyire a „posztimpresszionizmust”. (Lásd.: Aradi Nóra: Képzőművészetünk időszerű 

kérdéseiről. (Megjegyzések Bernáth Aurél cikkéhez.) Művelt Nép 1954. augusztus 8.) 
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A szigorúan párthű alapokon álló Aradi Nóra véleménye az MSZMP hivatalos 

irodalompolitikai irányelveinek képzőművészeti adaptációja volt.
784

 A hatvanas évek 

közepére még szélsőségesebbé vált az 1953-as fordulat értékelése; az MSZMP KB mellett 

működő Elméleti Munkaközösség állásfoglalása veszélyes jelenségeket diagnosztizált: „A 

személyi kultusz idején azonban a művészetpolitika, amellett, hogy segítette a szocialista 

realista művészetet, eltorzította az elméletet, s méginkább [sic] a gyakorlatot. […] Ez a 

torzulás aláásta a szocialista realizmus művészi hitelét, s tápot adott a revizionista 

támadásoknak. A revizionizmus hivatkozási alapja az elmélet és a gyakorlat közötti 

szakadás, fő módszere a dogmatikus művészetpolitikai gyakorlat torzításainak és a 

marxista esztétika alapvető elméleti kritériumainak azonosítása, célja pedig ez utóbbiak 

hitelének lerontása volt. […] A revizionizmus a pártosságot támadta, ezen belül a 

pártirányítás elvi jogosultságát vonta kétségbe; […].”
785

 Az irodalomtörténetbe bevezetett 

„revizionista”, „ellenforradalmi”, „burzsoá” démonoknak
786

 a képzőművészet területén – 

nem teljesen pontos analógiaként – a Gresham-kör tevékenysége felelt meg. Így vált a 

Nagybánya-hagyomány az ötvenes–hatvanas évek fordulóján bűnbakká a marxista 

művészettörténet-írók szemében. 

 Ugyanakkor letagadhatatlan a tény, hogy 1953-ban növekedésnek indult a 

posztnagybányai tradíció befolyási övezete, még ha a későbbi marxista teória túl is 

értékelte ennek jelentőségét. A sztálinista ortodoxia a „posztimpresszionizmus” 

szitokszavával támadta a Gresham-kört, amit Bernáth elegánsan visszautasított: „A 

posztimpresszionizmus kifejezést ma már apraja-nagyja úgy használja, olyan precíz 

fogalomként, mint, teszem a sertésoldalasét, amiről mindenki tudja, mit kell vele tenni: 

megvenni. Sem apraja, sem nagyja nem tudja azonban, én sem tudom, hogy mi a 

posztimpresszionizmus. Amikor ezt a kifejezést kitalálták, szükség-elnevezésként találták 

ki, olyan szatyornak, amelybe minden belefér, hús, alma, zöldség, kifli és cipőfűző. Soha 

egyetlen kritikusunk meg nem kísérelte, hogy ezt a fogalmat, ezt az összefoglaló 

megnevezést közelebbről meghatározza. Amire nem találtak kategóriát, ami nem volt 

naturalizmus, ami nem volt impresszionizmus, kubizmus és expresszionizmus, az 

posztimpresszionizmus lett.”
787

 A mai művészettörténet-írás számára a 

„posztimpresszionista” kifejezésnél sokkal találóbbnak tűnik a „posztnagybányai” jelző, 

amely pontosabban utal a Gresham-kört és a Bernáth-epigonokat az avantgárd előtti 

látványfestészettel összekötő stílustörténeti folytonosságra.
788

 Bernáthék ugyanis a 

                                                 
784 Az MSZMP ötvenes évek végi állásfoglalása szerint az ötvenes években elkövetett kultúrpolitikai 

hibákért egyaránt felelős a dogmatikus, szektás politika és a burzsoá revizionizmus. (A Magyar 

Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának iránylevei. Társadalmi Szemle 1958/7-8, 116–151.; 

megjelent még: Feles Györgyné szerk.: Pártdokumentumok az ideológiai és kulturális munkáról. Kossuth, 

Budapest, 1962, 5–60.)  

785 A szocialista realizmusról. Társadalmi Szemle 1965/2, 31–32. 

786 Ezek már az 1958-as dokumentumban is megjelennek, de kisebb hangsúllyal. (A Magyar Szocialista 

Munkáspárt művelődési politikájának iránylevei. i.m., 126. skk.) 

787 Bernáth, 1954, 1320. 

788 1960-ban Genthon István kis könyve egyértelművé tette, hogy a „posztimpresszionizmus” egy szűk 

művészettörténeti kategória, amely a francia festészet bizonyos 19. század végi tendenciáit jelöli. 

(Genthon István: A posztimpresszionizmus. Gondolat – Képzőművészeti Alap, Budapest, 1960.) A hazai 

szocreál első történetírója, Láncz Sándor – bár egyetértett Genthonnal – mégis használta a 

„posztimpresszionizmus” fogalmat a Gresham-kör festészetére, az újabb keletű „posztnagybányai” 

terminussal együtt. (Láncz, 1965, 134.) A későbbi évtizedek szakszókincsében a 

„posztimpresszionizmus” és a „posztnagybányai” kifejezés egyértelműen elvált egymástól, az előbbi az 

impresszionizmust követő, 19. század végi festészeti megújhodást jelölte (Van Gogh, Gauguin, Cézanne, 

Ripp-Rónai stb.), az utóbbi pedig a két világháború közötti magyar festészetet, azon belül is a Gresham-

asztaltársaságot (Bernáth, Szőnyi, Berény, Egry, Vass Elemér, Pátzay, Oltványi-Ártinger Imre stb.) és a 

hozzájuk kötődő Szinyei Társaságot. (Lásd.: Zádor Anna és Genthon István főszerk.: Művészeti lexikon. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.; Lajta Edit szerk.: Művészeti kislexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1973.) Ezzel egyetértve Németh Lajos 1968-ban már a „posztnagybányai iskola továbbélése” címszó alatt 
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modernitástól épphogy csak érintett, természetelvű piktúrát folytattak, akárcsak a 19. 

század valőr-virtuózai, Turner vagy a plein air-festők, vagy még inkább a nagy előkép, 

Ferenczy Károly. 

 De az is tény, hogy a szocialista realizmussal koalícióba kényszerített polgári 

művészek nem tudták kivonni magukat a szovjet tematikus festészet és a lenini 

monumentális propaganda hatása alól sem. Bernáth, Szőnyi és Domanovszky a lírai 

hangulatú vagy éppen enyhén expresszív, festőien oldott „színtanulmányaikat” 

monumentalitással és elvont szocialista (már-már egyetemes érvényű, „humanista”) 

jelképiséggel párosították, megteremtve az ötvenes évek és a korai Kádár-kor egyik 

jellemző, hivatalos stílusirányzatát, amelyet – a félrevezető korabeli 

„posztimpresszionista” és „posztnagybányai” megjelölés helyett – szocpoétikus 

festészetnek keresztelhetünk el. Bernáth a fent idézett tanulmányában ezt a metamorfózist 

egészen pontosan látta: „Ezeknek az ominózus és gyakran emlegetett 'posztimpresszionista 

maradványok'-nak, már eddig is, – amennyire én látom – kibontakoztak biztató 

eredményei, mégpedig a nagy formátumot uraló stílus területén. Sok, de a lényegre alig 

rátapintó kritikát olvastam a III. kiállításon szereplő Szőnyi és Domanovszky pannókról. 

Legtöbbje a szűken értelmezett realizmus jegyeit kereste, vizsgálta rajtuk. De egyik se 

elmélkedett afelől – legalább egyik se az általam olvasottak közül –, hogy e képek, éppen 

stílussajátosságaik révén, nagy és ékes beszéd vitelére képesek. Ilyen nagy és ékes beszéd 

nélkül sem freskó, sem mozaik, de még csak nagyméretű kép sem születhet belső 

ellentmondás nélkül.”
789

  

 A stílustörténettel foglalkozó mai kutató a tágabb értelembe vett szocpoétikus 

stílusiskolához sorolhatja Domanovszky és Szőnyi moszkvai pannófüzérétől kezdve 

Bernáthnak a volt MSZMP KB székházába festett, 1968–70-es Munkásállam-pannójáig 

számtalan állami megrendelésre készült vagy reprezentatív kiállításon bemutatott alkotást. 

A jellemzően a későbbi években született monumentális művek mellett a szocpoétikus 

stílus markáns irányzattá vált a közepes méretű táblaképek között is már az ötvenes évek 

első harmadában. Ide csatlakozott be a Bencze és Fónyi által elindított intim hangulatú 

tematikus zsánervonulat, például Fónyi 1954-ben kiállított, bensőséges hangon szóló 

Falukönyvtára vagy Bencze Lászlónak az 1954-es Nyári Tárlaton bemutatott oldott és 

közvetlen hármasportréja (Díjkiosztás után) Rákosi, Kodály és Lőcsei János 

mozdonyvezető arcképével.
790

 A fiatalok között is sok követőre talált a szocpoétikus vonal, 

kiváló, de szinte teljesen elfeledett művelője volt Móritz Sándor, akinek géprengetegben 

„bíbelődő”, minden heroizmustól mentes munkásportréit sokra értékelte a kultúrpolitika, a 

Kovácsműhelyért 1954-ben még a Munkácsy-díjat is megkapta. Az irányzaton belül – a 

Nagy Imre-féle új esztétikai igénnyel párhuzamban – megjelentek a tematikus festészettől 

idegen, intim mondanivalók is: a fiatal Bolgár József egy olcsó vendéglátóhely vörös 

drapériája előtt örökítette meg a Randevú című szentimentális munkászsáner 

szerelmespárját, Bencze megkapó portrét festett az anyjához bújó kisgyerekről (Anya 

gyermekével). Breznay József a nagy kiállításokon szereplő tematikus vásznak mellett 

1955-ben megfestette a neobarokk kanapén szoptató, meglepően intim hangulatú Téli baba 

című életképét, puha ecsetvonásokkal megjelenített téli fényekkel,
791 

Scholtz Erik pedig a 

melankolikus hangulatú Család című zsánerképet, amelyen egy férfi a szegényes asztalnál 

ülő nő ölében tartott csecsemő kezét fogja.
792

 Ha visszafelé kutatjuk az szocpoétikus szál 

nyomait, akkor Domanovszky 1950-es, a maga idején sokat bírált Dolgozók festőiskolája 

kínálkozik vagy akár Berény Róbert műterem-variációi. 

                                                                                                                                                    
tárgyalja a Gresham-kör háború utáni tevékenységét. (Németh, 1968, 118.) 

789 Bernáth, 1954, 1321. 

790 Lásd.: Csapó, 1984, 25. 

791 Vö.: http://artportal.hu/lexikon/kepek/teli_baba 

792 Bretus Imre szerk.: Érték. Művészet Mecenatúra. Magyarországi Volksbank Zrt., Budapest, [é.n.], 

58. 
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 A felsorolt példákból is látható, hogy a nagybányai örökség 1950 és 1953 között 

lassan átalakult, s végül összeolvadt az új kultúrpolitika diktátumaival. Bár a 

művészettörténet a posztnagybányai iskola hatvanas évekig tartó „utóvirágzásáról” 

beszél,
793

 ami az apolitikus képkereskedelemben (tájképek, csendéletek stb.) tagadhatatlan, 

szintén indokoltnak látszik a szocpoétikus terminus használata, abban az esetben, amikor a 

tradicionális témaválasztást (klasszikus szüzsék és eszmetörténeti-filozófiai szimbólumok) 

felváltja a párthű tematika, a borongós lírai elbeszélőmódhoz pedig hozzávegyül a 

szocialista elem, az ideologikus frázisok, a modernizáció eszméje vagy a monumentalitás 

igénye. A szocpoétikus piktúrát, a hazai állami művészet speciális festői irányvonalát, a 

naturalista, tematikus szocreál felől lehet megérteni, bírálni és értékelni, nem az 

avantgárddal elegyedő szocmodern felől (és nem is a Kállai Ernő-féle új romantika 

irányából
794

). Bernáth útja elvált az avantgárdtól, mivel belül maradt a realizmus sok 

évszázados paradigmáján, követve a Tizianótól eredeztetett, pasztózus, festői ecset- és 

színkezelés hagyományát.795 A szocpoétikus iskola és a tematikus szocreál a 

festészettörténet klasszikus disegno–colore vitáját játszotta újra – belül maradva a 

szocialista realizmus nagy paradigmáján, akárcsak a Szovjetunióban a moszkvai 

impresszionisztikus vonulat. Kulcsszavának azt a „festőiséget”, „festői kvalitást” 

tarthatjuk, ami hasonlóképpen érvényesülhet egy kis méretű munkásportrén vagy egy 

monumentális pannón is. A tematikus festészetnek ezzel szemben a rajzos, „grafikus” 

naturalizmus és a közérthető elbeszélőmód volt a fő jellemzője. 

 

 

XII. Az Új szakasz kései diadala 
Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

 

Reform és sokszínűség 

A Szövetség 1954-ben nem volt túl aktív: a földcsuszamlásszerű intézményi reform
796

 

irányításából többé-kevésbé kimaradt, bár a Hetes Bizottságon keresztül nagyon 

hatékonyan asszisztált a felülről oktrojált átalakításhoz.
797

 A vezetőségi tagokra így csak a 

szervezési háttérmunka és a kisebb személyi problémák elsimítása maradt. Többek között 

ilyen változás volt, hogy az év elején a Szövetség átvette a Fényes Adolf Termet. Az 

Oelmacher Anna által igazgatott új kiállítóhelyen bemutatkozhatott több kurrens irányzat 

képviselője is, Edvi Illés Aladártól kezdve Kádár Györgyön keresztül Bencze Lászlóig.
798

 

                                                 
793 Németh, 1968, 118–119. 

794 Bernáth Aurél monográfusa, Rum Attila Bernáth 1924 utáni munkáit a Kállai Ernőtől kölcsönzött 

„újromantika” fogalmával írja körül, hiszen a „túláradóan bőséges művészi képzelettel megáldott, 

alapvetően romantikus szemléletű festőkre jellemző, hogy művészetüknek mindig van valami álomszerű, 

spirituális és transzcendens karaktere”. (Rum Attila: Bernáth Aurél. Kossuth, Budapest, 2009, 44.) A 

kötelező szocreál tematika hatására Bernáth zsánerképeiből majdnem kiveszett a meditatív-filozofikus 

alaphang, ezt csak a kései nagy freskóiban, a Történelemben vagy a Szentivánék álomban nyerte vissza.    

795 A művészettörténetben – Vasari szerint – elsőként a kései Tizianónál jelenik meg a közelről és 

távolról másképp érzékelhető „festői” képalakítás, vagyis a pittoreszk, „poétikus” ecsetkezelés.  (Vö.: 

Erich H. Gombrich: Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1972, 

180–182.) 

796 Lásd az előző fejezetet: XI. Pénz és stílus! 

797 A Hetes Bizottság (tagok: Farkas Aladár, Kamotsay István, Kmetty János, Hajdú Sándor, Raszler 

Károly [helyette később: Vincze Gergely], Tar István és Z. Gács György) intenzíven részt vett a 8 millió 

Ft és a 2 ezrelék felosztásában, a Képcsarnok átszervezésében, valamint közreműködött az Alap 

reformjában (Jegyzőkönyv, Hetes Bizottság, 1954. február 18.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár. 

Jegyzőkönyv, Hetes Bizottság, 1954. március 8.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár). A 1954 májusáig 

dolgozó Hetes Bizottság gyakorlatilag a Szövetség nehezen mozgó szerveitől vette át a gyors 

intézkedéseket igénylő ügyeket.  

798 A Rákóczi út 30. alatti Fényes Adolf Terem – amely hírnevét a Kádár-korban szerezte, az 

„önköltséges” kiállításoknak köszönhetően – a kevés egyéni bemutatót rendező fórumok egyike volt az 

ötvenes években. 1947-től a Fővárosi Népművelési Központ, 1950-től a Fővárosi Képtár rendezte a 
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De az igazi nagy feladatot ismét a téli nemzeti seregszemle, az V. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás megrendezése jelentette. A Szövetség tanult a Nyári Tárlat hibáiból,
799

 nem 

eresztette hosszú pórázra a felpezsdült állami műkereskedelem számára robotoló 

művészeket, de az országos kiállítás még így is az új szakasz szellemiségét tükrözte. A 

katalógus bevezetője szerint: „Ahogy gazdasági és kulturális életünk egésze az új 

kormányprogram, úgy ezen belül képzőművészetünk idei arculatát is befolyásolta. 

Természetesen a művészetnek ez az ága reagált talán legnehezebben és legkevésbé 

közvetlenül a jelenségek gyors változására (kivételt képez itt a grafika) mégis még ezen a 

kiállításon is nagyobb szerepet kap az élet sokrétűsége ábrázolásának igénye, mint az 

előzőkön.”
800

 A tárlathoz nem készült külön témajegyzék, az Alap folyamatos zsűrizése 

miatt úgyis köztudott volt, hogy ki min dolgozik. Viszont a párthű vonal erősítésére a 

Minisztérium és a Szövetség tavasszal meghirdette a Felszabadulási Pályázatot. A 

pénzdíjjakkal összekötött nyílt pályázat szövege egyértelműen az új szakasz jegyében 

fogant: „Fogalmazzák meg a pályaművek a képzőművészet, iparművészet, népművészet 

sajátos eszközeivel azt a nagy jelentőségű változást, ami az elmúlt tíz esztendő alatt 

országunkban, az emberekben végbement – különös tekintettel azokra a perspektívákra, 

amelyeket pártunk és kormányunk tárt dolgozó népünk elé, amelyek megvalósításán ma is 

munkálkodik. Tükrözzék a pályaművek népünk mindennapi életének tartalmát 

közvetlenebb viszonylatokban is – a munka, a családi kapcsolatok, a kulturális 

szórakozások stb. témáinak színvonalas művészi megfogalmazásával.”
801

 A Felszabadulási 

Pályázat nyertesi belekerültek az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás mezőnyébe; a 

győztes munkákat Darvas a megnyitón hirdette ki.
802

 

 A tárlatról hiányoztak a személyi kultusz egyértelmű jelei, a zsűri még azon is 

hosszasan elvitázott, hogy érdemes-e a Sztálin-szobor talapzatához készült bronzkaput 

kiállítani.
803

 A beérkezett anyagot bíráló bizottság – 1954. december 6–10. között zajló – 

munkáján a stíluspluralizmus és a „Bernáth-klikk” befolyása volt érezhető.
804

 Nem véletlen 

lett a kiállítás egyik legkedvesebb képe – a műértők és a laikus közönség köreiben is – 

Szőnyi egyszerű pocsolya-festménye, a Zivatar után. Még a kommunista elkötelezettségű 

Háy Károly László is szuperlatívuszokban méltatta, meglátva az egyszerű faluszéli 

kerítésben a rész és az egész marxista dialektikáját: „Ha Szőnyi István megmutatja nekünk 

                                                                                                                                                    
kiállításait (Fitz Péter főszerk.: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. I. Enciklopédia, Budapest, 1999, 

605.). Egy 1952-es jelentés szerint átkerült az Alap alá, iparművészeti kiállítások céljából (Jegyzőkönyv, 

Vezetőségi ülés, 1952. augusztus 1.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár). 1954-ben a Szövetség irányítása alá 

került, vezetésével Oelamacher Annát (felelős), valamint Vayer Lajost és Gádor Endrét (munkatársak) 

bízták meg. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1954. január 5.;  MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár) A 

jegyzőkönyvek szerint a Szövetség hagyta jóvá a kiállító művészek névsorát (Jegyzőkönyv, Vezetőségi 

ülés, 1954. február 26.; MKI-C-I-2, MTA-MKI Adattár).  

799 Vö.: Cifka, 1954. 

800 V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Műcsarnok, Budapest, 1954, 6. [továbbiakban: V. MKK] 

801 Szabad Művészet, 1954/3, 145.  

802 A festészeti pályázat nyertesei: I. díj: Domanovszky Endre: Olvasztárok; megosztott II. díj: Bán 

Béla: Üzemi ifjúsági röpgyűlés és Bencze László: Anya gyermekével; III. díj: Papp Gyula: Kohászok. 

(Darvas József népművelési miniszter megnyitó beszéde az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. 

Szabad Művészet 1955/1, 4.) 

803 Jegyzőkönyv, az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás zsűrije, 1954. december 10.; MKCS-C-II-

1613/7-4, Műcsarnok Könyvtár 

804 A Szövetség Vezetősége elégedett is volt a zsűri munkájával, de a párthű Oelmacher Anna a 

„festőiség” túlzott hangsúlyozását kifogásolta. (Oelmacher Anna: Az V. Magyar Képzőművészeti 

Kiállításról. Esti Budapest 1955. január 11.) A zsűri tagjai: Antal Károly, Baksa-Soós György, Bán Béla, 

Bánó Endre, Bencze László, Benedek Jenő, Bernáth Aurél, Bortnyik Sándor, Dávid Katalin, 

Domanovszky Endre, Ék Sándor, Gádor Endre, Háy Károly László, Horváth József, Kaján Kalász Tibor, 

Kamotsay István, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kiss Kovács Gyula, Kocsis András, Konecsni György, 

Mikus Sándor, Nagy Gyula, Olcsai-Kiss Zoltán, Papp Gábor, Pogány Ö. Gábor, Pátzay Pál, Pór Bertalan, 

Raszler Károly, Redő Ferenc, Szabó Iván, Szilágyi Jolán, Tar István, Vincze Gergely és Zádor István. (V. 

MKK, 3.) 
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a kerítés tövén egy kis tócsában a végtelen égboltot, azon keresztül a rész és az egész, a 

jelentéktelen apróságok és a nagy természeti tényezők egységét – ezzel olyan módon 

gazdagítja dialektikus szemléletünket, a kis dolgokkal való szeretetteljes foglalkozás iránti 

érzékünket, amiből bárkinek van mit tanulnia.”
805

 A posztnagybányaiság továbbéléséről 

tanúskodó, ártatlan Zivatar után mellett a régi tájképiskola több klasszisa is szerepelt a 

kiállításon, Edvi Illés Aladártól kezdve, Burghardt Rezsőn keresztül, Rudnay Gyuláig és 

Egry Józsefig. De a politikailag semleges tájképek áradata mellett bekerült a tárlatra 

Medgyessy Ferenc háború előtti – görögös erotikummal teli – kútfigurájának újabb 

verziója, Kerényi Jenő leplezetlenül Maillol hatása alatt álló kicsiny, meztelen bronzaktja, 

Szabó Vladimir dekoratív csendélete, Hincz Gyula vaskos, expresszív formákba tördelt 

olvasztár-csoportja, Csernus Tibor líraian megfolyatott Taxiállomása valamint az új 

grafikus nemzedék számos egyéni hangú képviselőjének munkája. 

 Bár a legtöbb dicséret Domanovszkynak, Benczének és Szőnyinek jutott, vagyis a 

szocpoétikus tendencia különböző irányból érkező képviselőinek, mégis a stiláris 

sokszínűség adta a tárlat igazi karakterét. A stíluspluralizmust a népművelési miniszter – 

1954. december 18-án elmondott megnyitóbeszédében – egészen egyértelműen az új 

szakaszra vezette vissza: „A júniusi politika következtében kialakult szabadabb pezsgés 

képzőművészeti életünkben is kezd megmutatkozni; – növekszik a művészek alkotó és 

kísérletező kedve. Aki végigmegy a termeken, láthatja, hogy e kiállítás hangja 

felszabadultabb s emberibb az eddigieknél; több benne a derű, a melegség, az életöröm. A 

tavalyi kiállításon sokan – és joggal – emlegették a borongó, nyomott hangulatot, amely 

sok alkotásból áradt. Ma más benyomást kap itt a szemlélő. Általában bensőségesebb, 

közvetlenebb hangon szólnak a művek. […] Van fejlődés az ember-ábrázolásban s ez nem 

csak a portrékon mérhető, hanem azon is, ahogyan sok művészünk a póz nélküli, őszinte 

embert igyekszik megmutatni a munka, a pihenés, a szórakozás jellemző pillanataiban.”
806

 

Darvas mögött nagy egyetértésben felsorakozott a műkritikus-társadalom egésze. Rényi 

Péter például a Szabad Nép hasábjain ünnepelte az új szakasz művészeti fordulatát: „A 

közvélemény elutasította a hamis pátosz megnyilvánulásait a képzőművészetben is, az 

eddiginél is határozottabban elfordult a technicizmustól, amely népünk megváltozott életét 

mindenek előtt a gépi technikával akarta ábrázolni, hitelét vesztette az őszintétlen 

optimizmus, a típusmosoly. Lehetetlenné váltak az operafinálészerű történelmi képek, 

csődbejutott az a törekvés, amely a mondanivaló monumentalitását a vászon imponáló 

méreteivel akarta pótolni.”
807

 A zsűri „visszafogta magát”, az előző évi termésnél kevesebb 

művet engedett be a kiállítótermekbe. A látogatottsági statisztikák a korábbi esztendőkhöz 

hasonlóan alakultak, 135 000-ren voltak kíváncsiak a népszerű Képzőművészeti Héttel is 

megtámogatott, 1955. február 18-án záruló, ötödik szocreál seregszemlére.
808

 A többször 

visszatérő hivatalos összértékelés szerint a kiállításon a szobrászat színvonala visszaesett, a 

festészeté stagnált, a grafikáé viszont – leszámítva a kollektíve kizsűrizett karikatúra-

anyagot – növekedett. 

 

A tematikus festészet alkonya 

A tematikus festészet pozíciói meggyengültek, miután a nagypolitika megtörte a személyi 

kultusz lendületét,
809

 a stílushierarchiában őrzött elsőbbségét elveszítette és a pártkultúra 

felelősei is egyre inkább kihátráltak mögüle; területvesztése mindenhol érzékelhető volt. 

Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításon már csak a művek egy negyede volt 

                                                 
805 A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott 

felszólalások. i.m., 339. 

806 Darvas, 1955, 2. 

807 Rényi Péter: Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményei. Szabad Nép 1955. január 9. 

808 Befejeződött az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Szabad Nép 1955. március 1. 

809 A PB 1954. április 14-én határozatban rendelte el a Rákosi-portrék (és más PB tagok portréinak) 

eltávolítását a hivatalos helyiségekből. (Lásd: Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004: politikai és 

hatalmi viszonyok. Osiris, Budapest, 2005, 163.) 
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tematikus.
810

 Vydai Brenner Nándor Így van! A szocialista munka hősei című ideologikus 

kompozícióját visszautasította a zsűri, Bencze László szerint a kép a formalizmus elleni 

harcban még elfogadható lett volna, de 1954-ben már a tematika lejáratásának 

számítana.
811

 Pór Bertalan Rákosiról és Leninről festett képére csak Olemacher Anna 

pazarolt pár lesajnáló mondatot a tárlatkritikák bőséges áradatában.
812

 A korábban fontos 

tematikus festményeket készítő Kádár György és Konecsni György nem szerepelt a nagy 

kiállításon, de a fiatalok is – például Demjén Attila vagy Molnár József – inkább a 

Képcsarnoknak dolgoztak, mint a bizonytalan és inkrimináló minisztériumi 

megrendelésekre. Dobroszláv Lajos, Imre István, Csáki-Maronyák József és Mácsai István 

más műfajok felé tájékozódott; Benedek Jenő felháborodva kérdezte a Szövetség 1955. 

január 12-ei Vezetőségi ülésén, hogy az árazó bizottság miként állapított meg mindössze 

20 000 Ft-ot tematikus festményére, amikor csak a modell és a keret 7 000 Ft-jába került. 

Panasza nem hatotta meg a Vezetőséget, Z. Gács György le is számolt a hasonló művekkel: 

„A táblaképnek határai vannak. Azoknak a végeláthatatlan hosszú vásznaknak, amelyek a 

közelmúltban igen gyakoriak voltak, végeredményben értelmük nincs, hanem csak 

valamilyen freskószerű képnek készültek. Minden képnek van ugyanis funkciója és ezt úgy 

tudja csak teljesíteni, ha az emberek elé kerül és nem megnézhetetlen múzeumi folyosókon 

helyezkedik el.”
813

 

 Hiába fogyott el azonban látványosan a levegő a tematikus festészet körül, a 

sztálinista szocreál zsánerek nem haltak ki egy esztendő leforgása alatt. Bán Béla egy 

sokszereplős, jól komponált képet festett Üzemi ifjúsági röpgyűlés címmel, Benedek Jenő 

egy falusi békeküldött-zsánert, Czene Béla és Hikádi Erzsébet a földosztás témáját 

dolgozta fel közösen, Breznay József a Faluszínházat ábrázolta tematikus vásznán, 

Szentgyörgyi Kornél pedig egy szabadságolt katonát. A kritikus Cifka Péter bírálta is őket: 

„A munka és az építés nagylélegzetű témáiban az elmúlt évek folyamán nem egyszer 

érvényesült a sematizmus és nem egyszer kapott hangot a frázis, álpátosz és 

látszatmegoldás. De ennek jeleit látjuk még Benedek Jenő a Békeküldöttek látogatásá-n, 

Czene Béla és Hikádé [helyesen: Hikádi] Erzsébet Földosztás és Nagy Gyula 

Felszabadulás című művein. Sajnos éppen azokon a képeken, amelyek témáikban a 

nekünk legfontosabb dolgokról beszélnek.”
814

 A Szabad Művészet vezető tárlatkritikájában 

Artner Tivadar a sematizmus vádjával, „kincstári optimizmussal” és „naturális 

akadémizmussal” vádolta a stílus képviselőit, s lesújtó összegzést adott róluk: „A belőlük 

áradó álpátosz, érzelgősség és mesterkéltség sokáig hitelt talált a cím, a téma jogán, s az 

ilyen művek hazug tartalmának visszautasításával jó művészeink nagy része 

visszautasította magát a mondanivalót is, általában a tematikus ábrázolás követelményét. A 

sematizmus komoly kerékkötője további fejlődésünknek.”
815 

Mindenki számára 

egyértelművé vált, hogy a tematikus festészet ideje lejárt.  

 Hiába indult meg a politikai visszarendeződés 1955 elején, a sztálinista szocreál 

nem tért vissza Rákosival. A Szövetség berkein belül ádáz kampány indult a 

fotórealisztikus festészet ellen. A vitát a hivatalos szocreál portréival korábban sok sikert 

elért Csáki-Maronyák József egyik képe robbantotta ki. A Békeküldöttek a Balaton partján 

című festmény egy ártatlan balatoni sajtófotó és egy propagandafilm összemontírozásával 

jelenítette meg a Béketanács egyik nemzetközi ülését. Bár a kép a tematikus megbízásokat 

kiadó Munkásmozgalmi Intézet kifejezett felkérésére készült, a festő 1955. február 24-én 

                                                 
810 Képzőművészetünk 10 évének tanulságai, Szegi Pál felszólalása az MSZT és a Szövetség 

megbízásából, 1955; MKCS-C-I-2/1062-(1-22), MTA-MKI Adattár 

811 Jegyzőkönyv, az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás zsűrije, 1954. december 6.; MKCS-C-II-

1613/4, Műcsarnok Könyvtár 

812 Oelmacher, 1955. 

813 Jegyzőkönyv, Kibővített Vezetőségi ülés, 1955. január 12.; MKCS-C-I-2/1019-(1-31), MTA-MKI 

Adattár 

814 Cifka Péter: A Képzőművészeti Kiállítás festményeiről és grafikáiról. Művelt Nép 1955. január.16.  

815 Artner Tivadar: Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet 1955/2, 55. 
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kétségbeesve fordult a Szövetség vezetőihez, igazságtételt követelve: „Évek óta általános, 

elismert, bevett szokás a szakmában, hogy a fotókról készült festmények épp olyan 

polgárjoggal bírnak, mint a többi mű. Tucatszámra tudnék nagy reprezentációs 

kiállításainkon szerepelt műveket felsorolni, amiket nagynevű, sokszor Kossuth-díjas és 

Munkácsy-díjas mestereink festettek, sőt ezekre kapták magas kitüntetéseiket […]. Ezek 

köztudomású tények. Nem tartom véletlennek és ebben szintén személyem elleni 

tendenciát érzek, hogy én, aki szokásomtól eltérően először dolgoztam fotók alapján, sok 

kényszerűségtől determinált helyzetemben és ezen fotók egy részét a megrendelőtől 

kaptam, mint felhasználandót, én ezért külön inkriminált eset legyek, pedig nem csináltam 

egyebet most, egyszer, kivételesen, mint amit sokan mások állandóan hivatalos elismerés 

mellett csinálnak. Nem beszélek arról, hogy az MSZT, a Munkásmozgalmi Intézet stb. 

nyíltan fotókat adott a művészeknek, mint megfestendő látványt.”
816

 A Minisztérium által 

megtámadott Csáki-Maronyák tisztázta magát a „fasiszta folyóiratból” vett fotó vádja alól, 

de az ügy egyre szélesebb hullámokat vetett. A Vezetőség határozatban ítélte el a fotó után 

való festés káros gyakorlatát,
817

 Pátzay saját magánvéleményét pedig a Szövetség 

álláspontjává emelte: „Ha szocialista realizmust akarunk csinálni, a fotografizmust ki kell 

irtanunk. Pártos fotografizmus nem lehetséges. Ez félreviszi egész festészeti ügyünket.”
818

 

 

Konfliktus és szenvedély nélkül 

A kultúrpolitikusok támogatták a tematikus művészet felszámolását, de a hagyományos 

műcsarnokos és posztnagybányai tájfestészet visszatérése nem töltötte el őket 

maradéktalan örömmel, hiszen nem a háború előtti esztétikai klíma restaurációját akarták, 

hanem egy új, kommunista alapokon álló, realista művészet megteremtését. Darvas a 

megnyitóbeszédében ezt is egyértelművé tette: „E kiállítás is számos példáját mutatja, 

hogy művészek – jöjjenek akár az úgynevezett posztimpresszionizmus, akár az 

akadémizmus oldaláról – más-más külső formajegyekkel ugyan, de benső tartalmában 

egyképpen kisszerűen, a naturalizmus esetlegességével, tudják csak ábrázolni az életet, az 

embert, még a tájat is, ha nem képesek teljesen leszakadni a régi, polgári nézetek 

emlőjéről.”
819

 A miniszter elsősorban az érzelmeket hiányolta az akadémikusan módon 

szenvtelen festményekből: „Az a kép, amely e kiállítás műveinek többségéből kibomlik 

mai életünkről, még változatosságában is meglehetősen egyszínű. Kicsit idilli kép ez – de 

talán még találóbb, ha azt mondom: kissé 'illedelmes'. Az a nagy benső feszültség, az 

ellentéteknek, a réginek s az újnak az a rendkívül éles konfliktusokban kibontakozó harca s 

a harcnak a pátosza, ami jellemzi a mi életünket – általában nem jellemzi eléggé ezt a 

kiállítást. Tudom én, hogy a konfliktusok ábrázolása nehezebb is és más is a 

képzőművészetben, mint mondjuk az irodalomban; de a valóságot, sőt: az igazságot 

kifejező szenvedély csak egy lehet mindenfajta művészetben s én ezt a forró szenvedélyt 

hiányolom a kiállításon.”
820

  

 A beszédben hangsúlyos helyen bukkant fel a „konfliktus” kifejezés, amely a 

szovjet esztétikai berkekben zajló konfliktusmentesség teóriájára utalt. A Szovjetunióban a 

második világháború után lábra kapott egy új gondolat, miszerint a szocializmus már 

legyőzte saját akadályait, így a művészetnek már nem a régi és az új összeütközését, 

                                                 
816 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. február 24.; MKCS-C-I-2/1027-(11-12), MTA-MKI Adattár 

817 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. február 24.; MKCS-C-I-2/1027-(23), MTA-MKI Adattár 

818 Jegyzőkönyv, Vezetőségi Ülés, 1955. április 8.; MKCS-C-I-2/1030-(3), MTA-MKI Adattár. Az 

ülésen Ék Sándor próbálta képviselni a fotó utáni festést, de érvelése már erőtlen volt: „A fotografikus 

naturalizmus nem döntően attól függ, hogy az a fotó, amely tulajdonképpen egy segédeszköz, jelen van-e, 

vagy sem. Ezt le kell szögezni és megállapítom, hogy nem egy esetet tudnék felhozni, hogy művészek, 

vagy olyanok, akik magukat művészeknek nevezik, nem használtak fel fotót és egyik-másik mű a 

tizedrangú fotografizmus, riport eredményeit sem érte el.” (Jegyzőkönyv, Vezetőségi Ülés, 1955. április 

8.; MKCS-C-I-2/1030-(14)) 

819 Darvas, 1955, 3. 

820 Uo. 
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hanem az idilli jelen „rózsaszín” valóságát kell ábrázolnia.
821

 A Zsdánov által is támogatott 

teória hatotta át a Magyarországra is átplántált késő sztálinista akadémizmust. Kevéssel 

később Malenkov – az 1952-es XIX. pártkongresszuson elmondott beszédében – már 

bírálta a konfliktusmentességet és ez a hang még tovább erősödött Sztálin halála után.
822

 

Ekkor született például az érzelgős zsánereiről ismert Resetnyikovnak az az életképe, 

amely egy rossz osztályzatot kapott, szomorúan hazatérő kisfiút ábrázol a mosolygó, 

eminens éltanulók helyett.
823

 

 A konfliktusábrázolás az új szakasz művészetpolitikájának is az egyik fő 

hivatkozási alapja volt. Darvas az írók 1954. július 7-ei Közgyűlésén elmondott 

beszédében kitért a konfliktus problémájára: „A tavaly júniusi párthatározat és a 

kormányprogram után irodalmi életünk elsősorban a hibák, a bajok, a nehézségek, az 

árnyoldalak rajzának hiányát, az írói bírálat hiányát vetette fel, mint – irodalmunk egyik 

fogyatékosságát s errefelé kereste a fejlődés útját. Tudjuk: a párt már jóval előbb is, 

lényegében a sematizmus kérdésének előtérbe kerülése idején, bátorította íróinkat, hogy 

merjék összetettebben, pozitív és negatív vonásaival egyetemben ábrázolni az életet. A 

júniusi határozat világosságánál sok mindent megláttak íróink, amit addig nem tudtak vagy 

nem mertek ábrázolni s az irodalmi élet most már maga is rendkívül szenvedélyesen 

jelentkezett ezzel az egyáltalán nem új probléma-felvetéssel: az írói kritika, a nehézségek 

ábrázolása igényével.”
824

 A népművelési miniszter szerint egyes reformkommunista írók, 

például Kuczka Péter, Örkény István, Urbán Ernő vagy Grandpierre Emil már túlzásokba 

is esett a rendszer hibáinak bírálatában.
825

  

 A képzőművészettől Darvas nem is követelt konfliktusábrázolást, mindössze az 

ideologikus témák átélését. De a saját folytonosságát ápoló posztnagybányai festészet – 

erős polgári gyökerei miatt – nem volt fogékony az „új idők új szelére”, túl távol állt a 

párthű szellemiségtől ahhoz, hogy átérezze az önfejlesztő rendszerbírálat lehetőségét. 

Cifka Péter kritikájában hiába sürgette az irodalomhoz hasonló változást: 

„Megfigyelhettük, hogy az irodalomban június után pezsgő, mozgalmas élet indult. 

Egyrészt az írók egymásután mondták el véleményüket – méghozzá elég szenvedélyesen – 

az ország dolgairól, kiléptek a közélet porondjára, és jobban az ország gazdáivá lettek, 

mint eddig bármikor, másrészt csökkent a sematizmus, őszintébben, élményszerűbben és 

reálisabban kapott hangot a gazdag élettartalom és emberiesség.”
826

 Cifka elemzése szerint 

a képzőművészetben csak a „témakör” módosult, de hiányzik a Darvas által is folyton 

keresett, előre mutató emóció: „Szubjektív élmény, személyes indulat és szenvedély nélkül 

nem születhet jó alkotás.”
827

 

 

A szocpoétikus festészet fejlődése 

Az elégedetlen kultúrpolitika által teremtett esztétikai vákuumot az engedelmesen 

formálódó szocpoétikus festészet töltötte ki. Nem is annyira a Népstadion metrómegálló 

freskóihoz hatalmas vázlatokat kiállító Szőnyi és Bernáth, hanem a stílus új zászlóvivői, 

Domanovszky Endre és Bencze László. „A tárlat vitathatatlan élenjárói Domanovszky 

                                                 
821 Bown, 1998, 221–229. 

822 „Szovjet irodalmunknak és művészetünknek bátran rá kell mutatnia az élet ellentmondásaira és 

konfliktusaira, értenie kell ahhoz, hogy a kritika fegyverét az egyik hatásos nevelőeszközként használja. A 

realista művészet ereje és jelentősége abban rejlik, hogy felszínre hozhatja, s köteles is felszínre hozni és 

feltárni az egyszerű emberek fennkölt lelki tulajdonságait és tipikus pozitív jellemvonásait, hogy művészi 

eszközökkel megteremtheti és köteles is megteremteni az egyszerű ember színes, művészi alakját, amely 

méltó arra, hogy példakép legyen, és hogy az emberek utánozzák.” (Malenkov, 1952, 73.) 

823 Uo.: 296. 

824 Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén. Csillag 1954/7, 1353. 

825 Uo.: 1353–1368. A reformot egyre zajosabban igénylő párthű íróktól gyorsan megijedt a hatalom, 

1954 novemberében Darvas már „túllicitálás” címen ítélte el őket a Szabad Népben. (Rainer, 1990, 137–

139.) 

826 Cifka, 1955. 

827 Uo. 
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Endre és Bencze László” – kezdte tanulmányméretű recenzióját Artner Tivadar az Szabad 

Művészetben.
828

 Ők voltak az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás ikercsillagai. 

Domanovszky monumentális hatású Olvasztárok című képe és Bencze Anya gyermekével 

című meghitt zsánere az első és a második helyen végzett a Felszabadulási pályázaton. A 

kritika minden szócsövön keresztül dicsérte az új festményeket. Domanovszky magas, álló 

formátumú, tanakodó martinászokat ábrázoló életképe előtt az egyik kritikus elfogódottan 

kiáltott fel: „Be szép!”
829

 A Szabad Művészet cikkírója pedig így dicsérte az alkotót: 

„Festményei méltán arattak nagy sikert a kiállításon. Kohóképeinek sajátos színvilága, 

drámai fénykezelése, felfokozott monumentális alakjainak magabiztos tartása, természetes 

mozdulatai egy mélyen emberi és elven festői élmény egyszerre-hatásának az eredményei. 

Nem másolja, hanem átkölti a valóságot, az ábrázolt világ lényegét ragadja meg és sűríti 

kompozícióba.”
830

 Oelmacher Anna még patetikusabban fogalmazott: „Hát igen, ezek a 

merev ruhájú, vastag kesztyűs emberek az új kor új feladatainak felkent lovagjai. Ésszel 

dolgozó, a szerszámot a szebb életért való harc fegyvereként forgató munkások. Bennük 

méltóság és erő van, s ezt a művész igazán nemes eszközökkel kifejezte. Óvakodott a kohó 

tüzének veszélyes vörösétől és olajzöld, vörösbarna s finom szürkékben oldotta meg a 

négyalakos szép kompozíciót.”
831

 Bencze portréiról és életképeiről is hasonló pozitív 

hangon írt a kritika: „A varrónőt munkája közben, a művészettörténészt tűnődő 

gondolataiba merülve, az üzemi munkást a pillanatnyiság közvetlenségével örökíti meg. 

[…] Az ábrázolt világa határozza meg elsősorban a testtartás, a mozdulatok mikéntjét, az 

választja ki a színek gazdag skálájából a neki legmegfelelőbb árnyalatokat, a színek 

hőfokát, és ezzel párosul a művész érzelemvilága, amely egyszer melegebben, máskor 

hűvösebben ötvözi egységes képpé a szűkszavú, de gazdag jellemrajzot.”
832

 A kritikusok 

öröme érthető, Domanovszky tanakodó martinászalakjaiból és Bencze pillanatra 

megpihenő figuráiból kiveszett a tematikus zsánerképek erőltetett mozgalmassága. 

Elhagyták a rajzos, környezetleíró részletrealizmust, sikeresen fogalmazva meg a Sztálin 

utáni kommunizmus expresszívebb mintázású, modernebb emberideálját.
833

 

 De az új szocreál se lehetett eléggé tökéletes; Bencze varrónőjét sok látogató túl 

„vérszegények” látta,
834

 Artnernak nem nyerte meg a tetszését a sötét kolorit,
835

 ismét 

másnak pedig „archaizálónak, régieskedőnek” tűnt.
836

 Sokakban visszatetszést szült 

Domanovszky lendületes ecset- és spachlikezelése, a „részletező pepecselés”,
837

 a 

formalistának bélyegzett expresszivitás és a nehezen kivehető arcok.
838

 De ezek a negatív 

visszhangok már nem a szocreál recepció állandó elégedetlenségéből táplálkoztak, hanem 

a friss újszerűség kiváltotta döbbenetből. Darvas „bátor útkeresés”-re ösztökélte a 

művészeket megnyitóbeszédében,
839

 Artner pedig éppen ezt látta meg Bencze 

festményeiben: „Kereső, szenvedélyesen kutató művész Bencze László, nemcsak az ember 

                                                 
828 Artner, 1955, 49. 

829 Máriássy Judit: Nézelődés az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. Béke és Szabadság 1955. 

január 5. 

830 Artner, 1955, 57. 

831 Oelmacher, 1955, 4. 

832 Artner, 1955, 61. 

833 Vö.: Az új szakasz emberképe című fejezet. 

834 Jegyzőkönyv, a tárlatvezetők beszámolója a látogatók véleményéről, 1955. január 2.; MKCS-C-II-

1613/8, Műcsarnok Könyvtár 

835 Artner, 1955, 62. 

836 Cifka, 1955. 

837 Uo. 

838 A kiállítást kiértékelő egyik Műcsarnokban megrendezett ankét részvevőjének például nem tetszett 

Domanovszky stílusa: „Domanovszky Endre festészetében nem találom szépnek a tenyérnyi széles 

ecsetkezelést. A részletekbe jobban bele kellene mennie. Az ő képeinél a háttérben mindig a zöldes-barnás 

vegyülék van.” (Jegyzőkönyv, Közönségankét, 1955. február 20.; MKCS-C-II-1613/10, Műcsarnok 

Könyvtár)  

839 Darvas, 1955, 3. 
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lélekrajzának anatómusa, de a kifejezés mikéntjének gondolatokban gazdag variálója 

is.”
840

 A keresés metafora – feltehetőleg nem tudatosan – már a 20. század elejének 

klasszikus magyar avantgárdjára utalt, a Nyolcak (más néven: Keresők) munkásságára, 

akiket Pogány Ö. Gábor 1947-ben még forradalmároknak tartott
841

, de a sztálinista 

szocreál diktátum alatt megtagadott. A Szövetség 1955-ben megválasztott új főtitkára, 

Kádár György szintén az útkeresés esztétikai értékét emelte ki „székfoglaló” beszédében a 

Vezetőség tagjai előtt: „Biztosítani fogjuk a szabad alkotói versenyt, szabadabb utat 

engedünk a stílustörekvéseknek, a bátor kezdeményezésnek és útkeresésnek.”
842 

Domanovszky egy ülésen pedig egészen egyértelművé tette, hogy a kísérletezés a 

tematikus művészet ellentéte: „Általában úgy érzem, hogy akkor, mikor a kísérlet szót 

használtuk vagy használjuk, akkor tulajdonképpen a képzőművészetünk utóbbi éveiben 

jelentkező sematikus fotonaturalisztikus, megmerevedett, közömbös, érdektelen 

formanyelvéről beszélünk, az ellen tiltakozunk és azért emlegettük a kísérletezést.”
843

 

 Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítással beérett az 1953-ban induló új szakasz 

kissé kései gyümölcse: bealkonyult a tematikus festészetnek, előre tört az apolitikus 

posztnagybányai modor és új hajtásokat hozott a szocpoétikus stílusiskola. 1955-ben az 

esztétikai váltás festészeti fejleményeinek ígéretes kiteljesedését ismét beárnyékolta 

nagypolitika. 

 

 

XIII. Rákosi visszatér 
Kísérlet egy új szocreál művészet megteremtésére 

 

A pártos mag 

Miközben a Rákosi Mátyás-féle reakció egyre durvább támadásokat intézett Nagy Imre (és 

a reformer írók) ellen, a Politikai Bizottság ismét napirendre tűzte a képzőművészet ügyét. 

Az 1955. január 19-ei ülés után a PB – nyilvánosságra nem hozott – határozatban foglalta 

össze véleményét a terület fejlődéséről és gondjairól. Legfontosabb megállapításai szerint 

– a „megtorpanás” orvoslása érdekében – szükségessé vált egy új művészeti csoport, a 

„pártos mag” kialakítása a szélsőséges nézeteket képviselő két szekértábor között: 

 

„4. Az új szakaszban a képzőművészetben is bizonyos mértékig megerősödött a 

vitaszellem, azonban a várt szabad, tisztázó viták kialakulása elmaradt. Pedig az elmúlt 

szakaszban elkövetett kultúrpolitikai hibák után igen sok elvi kérdés várta a megoldást. 

Mi volt az elkövetett hibák gyökere? Az, hogy hiányzott az erős, következetes elvi 

irányítás, ehelyett egyformán jellemző volt a liberalizmus és a szektásság. A 

kultúrpolitika legnagyobb mulasztása az volt, hogy nem tudott kialakítani egy pártos 

vezető erőt. Igen gyakran összekeverték a mennyiséget a minőséggel, és ha elvben nem 

is azonosították a témát a tartalommal, gyakorlatban sokszor a szocialista realizmus 

csak tematikai sokrétűséget és közérthető, természethű formát jelentett.  

 Mindez azt eredményezte, hogy a kormányprogram után a képzőművészetben is 

felvetődött a 'nagyobb alkotói szabadságot' jelszava, a tiltakozás a bürokratikus, hozzá 

nem értő irányítás ellen. A helyes követelésben azonban megbújt a burzsoá 

formalizmus, eszmeitlenség 'szabadságának' a követelése is. 

 A meg nem oldott anyagi helyzetből következő súrlódások, a kultúrpolitikai hibák, 

az elvi tisztázó munka elmaradottsága azt eredményezte, hogy jelenleg 

képzőművészetünkből teljesen hiányzik az elvi egység. Szavakban általában közös a 

cél, s majdnem mindenki elfogadja a szocialista realizmus célját, gyakorlatban azonban 

                                                 
840 Artner, 1955, 61. 

841 Pogány, 1947. 

842 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. november 9.; MKCS-C-I-2/1055(1-3), MTA-MKI Adattár 

843 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071-(28), MTA-MKI Adattár 
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már mindenki mást ért már a realizmus fogalma alatt is. Ugyanakkor hiányzik az 

egészséges viták légköre is. 

 5. Kialakulóban van egy szervezett, a múlt esztétikáját képviselő irányzat. 

Néhányan a hanyatló burzsoá művészet formajegyeit és öncélúságát igyekeznek 

konzerválni. Vannak közöttük olyanok, akik őszintén keresik az utat, azonban köti őket 

a múltjuk, a több évtizedes fejlődésben kialakult stílusukon nem tudnak, vagy nem is 

akarnak változtatni. Vannak azonban olyanok is, akik az eszmeiség követelését 

vulgarizálásnak, művészetellenesnek tartják, ma is a bomló burzsoá művészetért 

lelkesednek s a marxista-leninista esztétika helyett különböző polgári esztétikák 

alapjára helyezkednek. Súlyos az a nézet már csak azért is, mert a művészeti 

főiskolában igen sokan képviselik ezeket a nézeteket, a főiskolai tanárok közt nincs meg 

az elvi egység, s természetesen ez megmutatkozik az oktatásban. 

 6.  E nézetetek elleni harcot igen nehezíti az, hogy ugyancsak kialakulóban van, 

részben már ki is alakult, egy baloldaliaskodó szektáns réteg, mely demagógiájával, 

személyeskedésével lejáratja a pártosságot. A demagógia néhány igen tehetséges és a 

realizmus felé igen nagy lépéseket tevő művészt is azonosít a polgári nézetek 

képviselőivel, így nehezíti a tisztázást. Néhányan a pártosság hangoztatásával 

kizárólagosságra törekszenek a művészi vezetésben. Igen sok tehetségtelen vagy kisebb 

tehetségű művész is csatlakozik ezekhez a nézetekhez, igyekeznek leszűkíteni a 

művészetet olyan fokra, amit ők is el tudnak érni. Sok közülük a tematikával 

megoldottnak látja a szocialista realizmus kérdését. 

 7. A két ellentétes pólus között ide-oda vetődnek azok a tehetséges művészek, akik 

valóban a pártos, realista művészetért akarnak harcolni, vagy ha néha ingadoznak is, 

lényegében velük tartanak. Pedig ez a központi mag erős lehetne és lényegében ez 

képviselné a helyes utat. De ezt a derékhadat szétzúzza a kétoldali őrlés, másrészt pedig 

indokolatlan személyi ellentétek is szétzilálják sorait. 

 Mindezek tehát azt eredményezték, hogy nem tudott kialakulni egy helyes 

álláspontot képviselő 'vezető gárda' mag, amely jó irányt adna képzőművészetünk 

fejlődésének: leválasztaná a tehetségtelen demagógokat és magával vinné az útitársakat, 

kivenné azok kezéből a szellemi és esztétikai irányítást. A mostani helyzet, a nézetek 

jelenlegi harca, amely átszövődött személyeskedéssekkel, rendkívül káros és bomlasztó. 

Gátolja az egységfront, az elvi tisztázás kialakulását. Ezek az elvtelen harcok elvonják 

az erőt a művészet alkotó problémáitól, a tartalmi gazdagodástól, szétzilálják, Csáky 

szalmájává teszik a szövetséget, megbénítják a pártszervezet munkáját.”
844

 

 

A több új gondolatot tartalmazó politikai állásfoglalás háttéranyaga a Népművelési 

Minisztérium íróasztalai mögött született meg, Darvas József és Németh Lajos
845

 

közreműködésével. Az új iránymutatás kétfrontos harcot hirdetett, egyrészt küzdelmet a 

tehetségtelen pártkatonák, vagyis a tematikus művészek ellen, másrészt a Gresham 

túlhatalmának megtörését. A kultúrpolitika a szélsőséges klikkek legyengítése után – 

tanulva a szemben álló szekértáborokra szakadt irodalom hibáiból
846

 – a „pártos mag”-ot
847

 

                                                 
844 Határozat képzőművészetünk helyzetéről és elvi problémáiról, a Politika Bizottság határozata, 1955. 

január 19. [1955. február 17-i dátummal]; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 212. ő. e. 1955., 88–90. 

845 Németh Lajos 1954 szeptembere és 1956 novembere között az MDP Központi Vezetőségének 

tudományos munkatársa volt. Pár évvel korábban, 1951-ben vált tanszéki demonstrátorrá, majd 1952–

1954-ig levelező aspiráns volt Fülep Lajos vezetése alatt. (Beke László: Németh Lajos (1929–1991). 

Kortárs/modern művészet és művészettörténet. In.: „Emberek, és nem frakkok”. A Magyar 

művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. III. Enigma, 49, 2007, 603.) 

Németh esztétikai látásmódjára ebben az időben Fülep Lajos volt a legnagyobb hatással; személyes 

ízléspreferenciáit így foglalta össze Beke László: „Az ő személyes ízlésének, 'esztétikai beállítottságának' 

legjobban a súlyos, drámai, 'földközeli', plebejusi, tragikus, bonyolult (de nem komplikált), nehézveretű, 

'egyszerű, de tiszta', szilárd, erőteljes művek feleltek meg (…)” (Uo.: 596.) 

846 Rainer, 1990, 153–159. 
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tolta az előtérbe, a Domanovszky Endre és Bencze László nevével fémjelezhető, 

formálódó, új esztétikai irányzatot. A minisztérium javaslatára a PB előírta a Szövetségnek 

a tagrevíziót is.
848

 Az Elnökség kijelölte a revíziós bizottságot
849

, amely 1955 nyaráig 

végrehajtotta a szervezet karcsúsítását. Sok egyeztetés után megszüntették 191 személy 

tagságát és felvettek 14 új művészt. Bevezették a tagjelöltség intézményét, amit megkapott 

62 régóta várakozó alkotó és 60 – valójában visszaminősített – korábbi rendes tag.
850

 

Kikerült a Szövetségből például Martyn Ferenc, Kontuly Béla vagy Medveczky Jenő.
851

 A 

szakági helyzet tisztázásához a Szövetség megszabadult a kirakatrendezőktől és önálló 

szervezeti élettel rendelkező „leányvállalattá” alakította át a fotóművészek szekcióját.
 
Így 

végül csak öt szakosztály maradt: a festőké, a szobrászoké, a grafikusoké, az 

iparművészeké és a művészeti íróké.  

 A nagypolitikában ismét hűvösebb szelek fújtak, véget ért az „olvadás”: 1955 

elején Moszkva megint Rákosi mellé állt, a Központi Vezetőség március 2–4. közötti 

ülésén az új szakaszt ad acta tették, a „jobboldali elhajlással” megvádolt Nagy Imrét pedig 

kizárták a KV-ből és a PB-ből, majd lemondatták miniszterelnöki tisztségéről.
852

 A 

kormányfői posztot a Gerő és Rákosi támogatását élvező Hegedüs András kapta meg. A 

resztalinizáció megindult. A reformer írókat már 1954 ősze óta támadó Darvas József 

viszont nem veszítette el bársonyszékét és a képzőművészet új programja sem változott 

lényegében az 1955. januári PB-határozathoz képest. A kommunista képzőművészek június 

2-án megrendezett aktívaülése is ezeket a gondolatokat fűzte tovább. Az V. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás – szemben a szocreál fejlődés ideális ívével – innen nézve már 

„megtorpanást, visszaesést mutatott”.
853

 Az aktíva referátuma elmarasztalta a polgári 

                                                                                                                                                    
847 A „pártos mag” eredeti gondolat, olyan szakpolitikus fejében foganhatott meg, aki pontosan ismerte 

a képzőművészeti színtér problémáit. Az eddigi ismereteink fényében egyedül Németh Lajos rendelkezett 

a Minisztériumban ilyen szakmai potenciállal; de a „pártos mag” inventorának kilétéről nem áll a 

rendelkezésünkre jegyzőkönyvi utalás vagy filológiai bizonyíték. 

848 A tagrevízió gondolata már szerepelt Horváth Márton és Darvas József PB-nek benyújtott, új 

szakaszos programtervezetében is. (Horváth Márton és Darvas József határozati javaslata a PB számára, 

1953. november 9.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 147. ő. e., 76.) A minisztérium 1954-es év végi javaslata 

szerint pedig a körülbelül 600 szövetségi tagból 200-at ki kell rúgni, főként a demagóg, tehetségtelen 

pártművészeket. ([Darvas József:] Jelentés a képzőművészetünk helyzetéről és elvi problémáiról. 1954. 

december 29.; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 212. ő. e., 67.) A javaslatból született PB-határozat jóváhagyta a 

revíziót. (Határozat képzőművészetünk helyzetéről és elvi problémáiról, a Politika Bizottság határozata, 

1955. január 19. [1955. február 17-i dátummal]; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 212. ő. e., 91.) A revízió 

kérdésével a Szövetség is régóta foglalkozott, Domanovszky és Bán készített hozzá egy tervezetet 

korábban, amiből Darvas is merített. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. január 28.; MKCS-C-I-2/1020-

(1-37), MTA-MKI Adattár) 

849 Az Elnökség – bár vonakodott a kellemetlen munkától – jóváhagyta a revíziós bizottság javasolt 

tagjait: Bán Béla, Bencze László, Bernáth Aurél, Domanovszky Endre, Ék Sándor, Konecsni György, 

Olcsai-Kiss Zoltán, Pátzay Pál, Pogány Ö. Gábor, Somogyi József, Szabó Iván és Vincze Gergely. Más 

kijelölt személyek foglalkoztak az iparművészettel és a leválasztandó szakosztályok kérdésével. 

(Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. január 28.; MKCS-C-I-2/1020-(1-37), MTA-MKI Adattár) 

850 A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott 

felszólalások. i.m., 310. A karcsúsítás eredményeképpen a Szövetség tagsága 476 főre csökkent, amiből 

122 tagjelölt volt. Szakosztályi megoszlás szerint: 133 festő, 77 szobrász, 86 grafikus (ezen belül van a 

karikatúra szakcsoport: 11), 54 művészeti író, 62 textiles, 28 keramikus, 5 ötvös, 18 belsőépítész és 4 népi 

faragó. (Uo.) 

851 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071 

852 A korszak történeti összefoglalásához lásd: Kollega Tarsoly, 1996, 195-198.; Romsics, 1999, 380–

381. 

853 A kommunista képzőművészek 1955. június 2-i aktívaülésének referátuma. Szabad Művészet 

1955/6-7. 306. A PB-határozat szerint: „A fejlődés megtorpanásáról tanúskodik az V. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás is, sőt egyes területeken a visszafejlődés jelei mutatkoznak.” (Határozat 

képzőművészetünk helyzetéről és elvi problémáiról, a Politika Bizottság határozata, 1955. január 19. 

[1955. február 17-i dátummal]; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 212. ő. e., 87.) 1955-től már nem a pártszerv az 

egyetlen párthű szervezet a Szövetségen belül; Geszti László kevéssel később arról beszélt a Vezetőség 

előtt, hogy a Szövetségnek van pártszervezete, a pártszervezetnek csúcsvezetősége, a Vezetőségnek pedig 
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nézetekkel összefüggő l'art pour l'art mentalitás megerősödését, valamint a 

posztimpresszionizmus túlzott előretörését, amely a szovjet művészet lenézésével és a 

tömegkapcsolat megromlásával járt együtt. A hibák mögött az ellentétes világnézeti erők 

működését tapintotta ki, s a helyzet javítására a kommunista művészek „akcióegységének” 

kialakítását javasolta:  

 

„Az újságok cikkekben, hírekben, riportokban terjesztették a Párt főirányvonalával 

ellentétes nézeteket, még gúnyolódtak is iparosításunk hatalmas létesítményei fölött, 

elhallgatták a szocialista bővített újratermelés követelményét. Terjesztették a 

sovinizmust, romantikus parasztpolitikát hirdettek. Az irodalomban lábra kapott a június 

előtti erőfeszítések gyalázása, a kommunista meggyőződés kétségbevonása, a párthűség 

lenézése. Bár az 53-as júniusi határozat módot adott a szakmai kísérletezésekre, az 

irodalmi és művészeti megjelenítés jó minőségének a kimunkálására, sokan ezt az 

elmélyülési alkalmat egyben a népnek való hátatfordításra használták, időszerű 

harcainktól elszakadtak. Az öncélúság és pesszimizmus újból lábrakapott. […] Az 

elmúlt évek rombolásának egyik bizonyítéka az is, hogy ma még ennek az egységnek a 

megteremtésénél tartunk csupán. A kommunisták egységes fellépését, bajtársias 

szolidaritását csak ezután kovácsoljuk ki. […] A kommunista művészeket, durván 

fogalmazva, két ellentétes befolyás szakította el egymástól. Egyik oldalon az az 

agresszív fellépés, amely pártos szólamokba öltöztetve előjogokat követelt 

tehetségtelen, vagy kevésbé tehetséges művészek számára, s ami ezért a mozgalmi 

demagógia rémével ijesztgette területünket. A másik befolyás a tekintélyesebb polgári 

csoportok művészetpolitikai szuggesztiójának érvényesülése a párton belül […].”
854

 

 

A PB-határozattal
855

 szemben a Szövetség Vezetősége nem lett kisebb az 1955. június 6–7. 

között megrendezett második nagy Közgyűlésen. Az új tagság megszavazta az elé 

terjesztett hosszú névsor 51 állandó és 10 póttagját.
856

 Az 1952-eshez képest kétszeresére 

duzzadt Elnökségben számottevő változás nem történt, bekerült több iparművész és fiatal 

grafikus, a tematikus festészet „levitézlett” képviselői pedig többé-kevésbé visszaszorultak 

a póttagok közé. Az új Alapszabály értelmében a hatalmas mamutvezetőség munkáját a pár 

fős Titkárság készítette elő, a pártszerv vezetői helyett.
857

 A hónap végén megrendezett első 

elnökségi ülésen az új pártos mag fő reménységét, Domanovszky Endrét választották 

elnökké, majd megszavazták a már korábban kialakult hatalmi viszonyokat tükröző 

                                                                                                                                                    
saját pártaktívája. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077) Nem tudjuk 

pontosan, kik vettek részt az 1955. június 2-ai aktívaülésen. 

854 A kommunista képzőművészek 1955. június 2-i aktívaülésének referátuma. Szabad Művészet 

1955/6–7, 306–307. 

855 Az év eleji PB határozat – összhangban Darvas javaslatával – a korábbinál mozgékonyabb, 10–15 

fős Elnökséget javasolt. (Határozat képzőművészetünk helyzetéről és elvi problémáiról, a Politika 

Bizottság határozata, 1955. január 19. [1955. február 17-i dátummal]; MOL M-KS 276. f. 53. cs. 212. ő. 

e., 91.) 

856 Az új Elnökség tagjai: Bán Béla, Barcsay Jenő, Beck András, Bencze László, Bernáth Aurél, 

Bortnyik Sándor, Csabai Kálmán, Csók István, Csorba Géza, Dávid Katalin, Domanovszky Endre, 

Domanovszky György, Ék Sándor, Fazekas István, Ferenczy Noémi, Gábor Pál, Gádor István, Juhász 

László, Kaesz Gyula, Kádár György, Kerényi Jenő, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kiss István, Kiss Roóz 

Ilona, Király Ilona, Kocsis András, Kovács Margit, Kmetty János, Koffán Károly, Konecsni György, 

Makrisz Agamemnon, Medgyessy Ferenc, Mikus Sándor, Németh Lajos, Olcsai-Kiss Zoltán, Pátzay Pál, 

Pogány Ö. Gábor, Pór Bertalan, Reich Károly, Somogyi József, Schubert Ernő, Szabó Iván, ifj. Szabó 

István, Szilágyi Jolán, Szobotka Imre, Szőnyi István, Tar István, Toncz Tibor, Vedres Márk, Végvári Lajos 

és Vincze Gergely. Póttagok: Antal Károly, Benedek Jenő, Csajka István, Gyenes Tamás, Imre István, 

Kaján Kalász Tibor, Mácsai István, Raszler Károly, Szabó Vladimir és Szentgyörgyi Kornél. (A Magyar 

Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott felszólalások. i.m., 353.) 

857 A Szövetség új Alapszabályát az 1955-ös Közgyűlésen fogadták el. (Jegyzőkönyv, Közgyűlés, 1955. 

június 6-7.; MKCS-C-I-2/1045–1047, MTA-MKI Adattár) 
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Vezetőség tagjait.
858

  

 Domanovszky Endre homo aestheticusból hirtelen homo politicusszá vált, ahogyan 

Németh Lajos javasolta korábban.
859

 Komolyan vette a feladatát, letette az ecsetet, majd 

hetekig egyeztetett az MDP és a Minisztérium tisztviselőivel a Szövetség megreformálása 

érdekében.
860

 Ehhez a Pártközpont kiutalta
861

 mellé a tematikus szocreál festészet egyik 

képviselőjét, Kádár Györgyöt főtitkárnak, aki nagy lendülettel vetette bele magát a 

munkába. A következő vezetőségi ülésen Kádár máris erős szavakkal ostorozta a Bernáth-

uralta Szövetség eddigi posványos életét, egyetértve azokkal, akik azt mondják, hogy „a 

Szövetség egy gittegylet, hogy a Szövetség egy oszlásnak indult hulla, amit a kukacok 

rágnak, hogy a Szövetségben a tagok sündisznó állásból lövik egymást. […] Biztosítani 

fogjuk a szabad alkotói versenyt, szabadabb utat engedünk a stílustörekvéseknek, a bátor 

kezdeményezésnek és útkeresésnek. Eddig egy kissé túlzottan leszűkítettük magunk körül 

a medret, amelyen a szocialista realizmus útja vezet, bár tisztázott dolog, hogy a szocialista 

realizmus nem stíluskérdés, és a szocialista realizmus nem egy tantételes katekizmus.”
862

 

De még mielőtt a stíluspluralizmus lehetőségét félreérthették volna a művészek, az új 

vezetés egyeztetett a Párttal és kijelentette, hogy a jövőben is a „tematikát” és az 

„eszmeiséget” értékelik igazán.
863

 Kádár Györggyel a szocreál gyerekkorát idéző párthű 

szólamok tértek vissza a Vezetőségi ülések fásult közegébe. A főtitkár 1956 januárjában 

beszédét nehézipari mutatókkal és termelési adatokkal kezdte, majd – megfélemlítésként – 

felidézte a pártütő írók gyászos sorsát: „Lezárult irodalmi téren az Írószövetségben 

tapasztalt pártszerűtlen, jobboldali csoportosulás körüli intézkedés. A párt türelmes és 

nagyvonalú volt. 9 elvtársat vontak felelősségre, akik önkritikát gyakoroltak, négyet 

szigorú megrovásban részesítettek és utolsó figyelmeztetésben, ötöt szigorú megrovásban. 

2 elvtársat az Írószövetség ítélt szigorú megrovásra.”
864

 Szavaiból a vezető képzőművészek 

számára egyértelművé válhatott, hogy a Nagy Imre-korszak mérsékelt liberalizmusa véget 

ért. 

 

Derkovits nyomában 

Az új szakasz stíluskereső szellemét, legyen bármilyen erős a politikai nyomás, már a 

rákosista restauráció sem tudta visszaerőltetni a palackba. A szocreál kelléktárába bekerült 

óvatos expresszivitás egyre közelebb sodorta a hivatalos művészetet az avantgárd 

előképekhez. Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításon több helyen is felbukkantak a 

modernista formajegyek, bár nem mindenki bánt velük kellő mértékletességgel. Hincz 

Gyulát például minden fórumon megrótták túlzott, formalista torzításaiért: „De Hincz, 

sajnos, nem új utakat talált, hanem visszakanyarodott a régi útra. Ő is olvasztárt festett, de 

– ellentétben Domanovszkyval – nem arra törekedett, hogy emberi közelségbe hozza hősét, 

hanem félelmetes víziót alkotott róla: teste valami sziklás hegymasszívra emlékeztet, feje 

egy rémületkeltő csontvázé, a kép egy modern Dante poklát juttatja az eszünkbe. Az 

embernek olyan gondolatai támadnak, hogy a halállal szembenéző kohász 'halálgondolatát' 

festette meg a reális arckifejezés helyett. Ez módszerbelileg visszatérés az 

                                                 
858 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. június 28.; MKCS-C-I-2/1048-(1-11), MTA-MKI Adattár. Az új 

Vezetőség tagjai: Bán Béla, Bencze László, Bernáth Aurél, Domanovszky Endre, Ék Sándor, Gádor 

István, Imre István, Kádár György, Kaesz Gyula, Kiss István, Kiss Roóz Ilona, Konecsni György, Reich 

Károly, Pátzay Pál, Pogány Ö. Gábor, Schubert Ernő, Somogyi József, ifj. Szabó István és Szabó Iván. 

859 Németh, 1955, 160.  

860 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. november 1.; MKCS-C-I-2/1054-(1-12), MTA-MKI Adattár 

861 Kádár visszaemlékezése szerint párthatározatban közölték vele, hogy kötelező elvállalnia a 

tisztséget. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077-(10), MTA-MKI Adattár) 

A Domanovszky–Kádár kettősből a nagyobb hatalom Domanovszky kezében volt, nem pedig – ahogy a 

pártállam esetében megszokhattuk – a főtitkáréban. 

862 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. november 9.; MKCS-C-I-2/1055-(1-3), MTA-MKI Adattár 

863 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. január 16., MKCS-C-I-2/1065-(1-47), MTA-MKI Adattár 

864 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. január 16., MKCS-C-I-2/1065-(2-3), MTA-MKI Adattár 
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expresszionizmushoz, és tartalmilag is helytelen. Hincz képe pánikot éreztet – 

szemléletében is elhibázott.”
865

 Több évtizednyi távolságból nézve Hincz nem tévedett 

olyan nagyot, csak túlságosan előreszaladt a szocmodern, vagyis a későbbi esztendők 

hivatalos stílusiskolája felé, míg Domanovszky és Bencze szerencsésebben találta el az 

adott év kívánalmait. A modernizmus formai vívmányaiért indított esztétikai harc a 

Derkovits Gyula-rehabilitáció ürügyén kipattant vitában érzékelhető leginkább. A Sztálin 

halála után fellélegzett, korábban elnyomott balos frakciók az 1934-ben elhunyt festő 

örökségét használták trójai falóként. Az esztétikai véleménykülönbség hátterében személyi 

ellentétek, a moszkovita és a hazai kommunisták harcai,
866

 valamint a sztálinizmuson 

túllépő baloldali értelmiség szellemi útkeresésének belső és külső vívódásai álltak. A 

szovjet típusú kommunizmussal – az elvi alapok ellenére – rossz viszonyt ápoló klasszikus 

avantgárdot ekkor még szigorú anatéma sújtotta. A cinikus Bortnyik Sándor kiállítást 

rendezett „korszerűsített klasszikusaiból”, a kritika pedig vezényszóra borzongott és 

botránkozott a Picasso vagy Matisse modorában eltorzított Mona Lisa előtt.
867

 Derkovits 

esete nem volt ilyen egyértelmű, hiszen a két világháború között alkotó művész sokféle 

stílusiskolában otthonosan mozgott, készített kubista önarcképet, forradalmi hangú 

fametszet-sorozatot, realista munkás-képeket, karikaturisztikus burzsoá zsánereket és 

pornográf könyvillusztrációkat is.
868  

 
A Szocialista Művészek Csoportjának elhallgattatott tagjai és a baloldali 

meggyőződésű avantgárd alkotók nem hagyták, hogy a tematikus pártkatonák a Gresham-

kör képviselőivel együtt a Nagy Imre-féle fordulat után is saját hitbizományukként uralják 

a szocialista realizmust.
869

 A pálya szélére szorult művészek saját esztétika nézeteiket a 

haladó hagyományok újraírásán keresztül próbálták érvényesíteni. Törekvésüket sokan 

támogatták; Derkovits munkásságának a felidézésével kinyílt a Munkácsy és Nagybánya 

közötti erőtérbe zárt haladó hagyomány az új szakasz idején. Németh Lajos 1954 

áprilisában a Szabad Nép hasábjain elsőként méltatta Derkovits nagyszerűségét.
870

 A 

Szabad Művészet soron következő száma Derkovits Gyula Hajókovács című festményével 

a címlapon jelent meg, Háy Károly László pedig egy hosszú cikkben próbálta meg 

feloldani a proletár ethosz és a formalista eszköztár közötti ellentmondásokat.
871

 

Nemsokára megjelent a művész özvegyének Mi ketten című visszaemlékezése,
872

 amely 

súlyos torzítások és hamisítások segítségével konstruálta meg a kommunista Derkovits 

legendáriumát.
873 

1954 végén a Szépművészeti Múzeum emlékkiállítást rendezett a 

mellőzött proletárművész műveiből, a fiatal Körner Éva pedig közzétette Derkovitsot 

                                                 
865 Oelmacher, 1955. 

866 Vö.: Tímár Árpád: Derkovits-vita, 1954–1956. In.: Derkovits Gyula centenárium 1994. Az 

elhangzott előadások szerkesztett változata. Szombathelyi Képtár, Szombathely, 1996, 37–53. 

867 „A szatirikus célja tehát: bemutatni, hogyan vált az emberi forma s a képi egység a kifejezés 

integritása felbomlásával töredékelemmé: a szín, a ritmus, vonal vagy folt sajátos öncélú játékává, hogyan 

vált a tartalom humanitása maga is dekoratív elemmé, ürüggyé s mennyire torzult a 'szép tartalom szép 

formában' klasszikus gondolata dadogássá s a töredékelemek mennyire elárulták az egész, a teljessé 

humanitását.” Lásd.: Bencze László: Korszerűsített klasszikusok. (Bortnyik Sándor szatirikus sorozatának 

kiállításáról.) Szabad Művészet 1955/1, 38–41. 

868 Molnos Péter: Derkovits. Szemben a világgal. Népszabadság–Kieselbach, Budapest, 2008. 

869 A Szocialista Képzőművészek Csoportja – az élő tagok ellenére – elsősorban művészettörténeti 

kutatási témaként bukkant fel az ötvenes évek első felében. Lásd.: Németh Lajos: A Szocialista 

Képzőművészek csoportjának története. In.: A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve, 

1952. Művelt Nép, Budapest, 1993, 77–94. (A Munkaközösség szerkesztőbizottságának szerkesztésében.) 

870 Németh Lajos: Derkovits Gyula 1894–1934. Szabad Nép 1954. április 13. 

871 Háy Károly László: A Derkovits-évfordulóra. Szabad Művészet 1954/3, 117–125. 

872 Derkovits Gyuláné: Mi ketten: emlékezés Derkovits Gyulára. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1954 

[valójában: 1955]. 

873 A művész legújabb monográfusa, Molnos Péter részletesen elemzi az özvegy visszaemlékezéseinek 

ideologikus torzításait. Molnos szerint nincs bizonyíték arra, hogy a Kommunista Párt tartotta volna el a 

nyomorgó művészt, arról viszont sok adat van, hogy a korabeli műértő polgárság mennyi segítséget 

nyújtott az együttműködésre képtelen, öntörvényű festőnek. (Molnos, 2008, 36–47.) 
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dicsérő akadémiai előadását a Szabad Művészetben. Körner, a festő későbbi monográfusa a 

proletárművész toposzait domborította ki a Munkácsy-féle részletrealizmussal és a fő 

ideológiai ellenlábasokkal, a polgári művészekkel szemben: „Derkovits proletárfestészete 

határozott eszmei, világnézeti tartalmával nemcsak a hangnemét kevéssé változtató 

parasztfestészettel szemben magasabb, hanem a vele egyidős, az indulásokban vele sokban 

hasonlatos, a kor hányadtatásaira érzékenyen reagáló intellektuális polgári festészettel 

szemben is. A legjobb polgári festők, Szőnyi István és Bernáth Aurél rendkívül 

szenzibilisen mérlegelték a művészi lét lehetőségeit ebben a művészetellenes korban, végül 

is visszavonultak egy olyan világba, amelyen belül még kitölthette az életet az egyre 

problematikusabbá váló szépség és szabadon bontakozhatott ki az érzelmi gazdagság. 

Derkovits festészetében is kifejlődött az érzelmek széles skálája, de ez nem az élet bántó 

hatásaitól elhúzódó művész belső világából fakadt, hanem összhangban van az igazság 

tudatos felismerésével, bátor szembenállás a valósággal. A kérdést, hogy miért érdemes 

élni, illetve az életet is feláldozni, körülbelül egy időben teszi fel Szőnyi és Derkovits. 

Szőnyi igézően békés hangulatú zebegényi idilljével, az 'Estével' felel, Derkovits a kor 

legnagyobb, saját oeuvre-jében is legkitisztultabb művével, a 'Kivégzés'-sel, végtelen 

egyszerű, magától értetődő egységbe öntve [a] tragikus érzelmi mélységet a munkásosztály 

saját hivatásának legtisztább tudatával.”
874

  

 Derkovits folyamatos emlegetése ténylegesen szétfeszítette a haladó hagyomány 

aktuális kritériumrendszerét. „Az elmúlt időben ugyanis még mereven szembeállítva 

jelentkezett például Munkácsy művészetének hagyománya és a nagybányai mozgalom. Ma 

művészeink már sokkal komplexebben látják hagyományainkat […]” – tudatta a 

Közgyűlésen összegyűlt művészekkel Somogyi József az új hivatalos álláspontot, majd 

hozzátette, hogy egy színvonalas Derkovits-vitát „nem szabad elaludni hagyni”.
875

 A 

Közgyűlésen Ék Sándor, Háy Károly László, Németh Lajos, Beck András és Imre István is 

szóba hozta Derkovits művészetét. Ék kritikus megjegyzései ellenére a népművelési 

miniszter áldását adta a kanonizációra: „Derkovits a munkásosztály nagy forradalmi 

festője. A két világháború közti művészetben szerintem leginkább ő az, akitől mai 

képzőművészetünk tanulhat, akinek örökségét folytatni lehet és kell. És mindjárt 

hozzáteszem: nem az ő művészete e korból sem az egyetlen örökség és szó sincs róla, 

mintha minden vonatkozásban át lehetne venni és folytatni lehetne az ő örökségét.”
876

 A 

moszkoviták erejének gyengülését jelzi, hogy Szilágyi Jolán Körner 1955-ös tanulmányára 

írt válaszcikkét csak hosszú késéssel, 1956 elején közölte le a Szabad Művészet.  

 Szilágyi a szovjet forradalmi művészet nevében keményen támadta Körner 

idealizált Derkovits-képét: „Körner nemcsak, hogy nem keresett a közelmúltban analógiát 

Derkovits életművéhez, de nem ismeri a két világháború közötti időszak pártos, forradalmi 

művészetét. Nem értesült – úgy látszik – azokról a hatalmas politikai, gazdasági és 

kulturális mozgalmakról, melyek Európa és Amerika pártos művészetét megteremtették és 

melyeknek sajátosságait tanulmányoznia kellene, mielőtt kategorikusan letagadná, vagy 

lekicsinyelné azokat.”
877

 A vita a cikk megjelenésekor már elvesztette létjogosultságát, a 

naturalisztikus sztálinista szocreál helyén körvonalazódni látszott az új szocialista realista 

iskola. Ennek legfelkészültebb apologétája, Németh Lajos le is zárta az úgynevezett 

Derkovits-vitát: „Hibát követnénk el, ha a realizmus fogalmát leszűkítenénk a XIX. 

századi realizmus alkotómódszerére és az ennek megfelelő formanyelvre. A realizmus: 

                                                 
874 Körner Éva: Derkovits Gyula. Szabad Művészet, 1955/2, 67–68. Az előadás 1955. február 23-án 

hangzott el az Akadémia II. osztályának ünnepi ülésén, ahová Fülep hívta meg tanítványát. Körner 

visszaemlékezése szerint az ortodox marxisták feljelentették a formalistának tartott Derkovits méltatása 

miatt. (Nagy Ildikó: Körner Éva (1929–2004). In.: „Emberek, és nem frakkok”. A Magyar 

művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. III. Enigma, 49, 2007, 610.) 

875 A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott 

felszólalások. i.m., 316. 

876 Uo.: 352. 

877 Szilágyi Jolán: Hozzászólás Körner Éva Derkovits cikkéhez. Szabad Művészet, 1956/1–2, 104. 
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alkotómódszer, ez pedig – a lényegazonosság mellett – mindig konkrét, a kor lényeges 

társadalmi összefüggéseitől determinált. A realista alkotómódszer lényege a valóság 

művészi sűrítése, a tipizálás, de a tipizálás módja is mindig történelmileg és társadalmilag 

adott. […] Vannak korok, amelyekben a művész könnyen megközelítheti a valóság 

lényegét, s van olyan is, amelyben sok bonyolult összefüggés, lényeget ködösítő hamis 

jelenséghalmaz nehezíti a lényeg megragadását és művészi formálását. Ilyen kor volt a 

kapitalizmus, és különösen bomló szakasza, az imperializmus, Derkovits pedig ebben a 

korban élt […].
878 

A módszerré kitágított realizmus új, szélesebb haladó hagyományában 

Derkovits festészete értékes örökséggé vált. 

  

Képzőművészetünk tíz éve 

A Szabad Művészet 1955 árpilisi számában a népművelési miniszter helyettese, Mihályfi 

Ernő mérlegre tette a magyar képzőművészet tíz évét. Az új pártvonalnak megfelelően az 

V. Magyar Képzőművészeti Kiállítást – a Magyarországon járt Joganszon és Kibalnyikov 

szájába adva a kritikát – megtorpanásként értékelte, kiemelve a szenvedélyek hiányát.
879

 

Az eltelt évtized retrospektív újraolvasása szükségessé vált; Mihályfi szavaihoz az apropót 

a Szövetség által 1955. április 2. és május 29. között, a Műcsarnokban megrendezett 

Képzőművészetünk tíz éve című retrospektív tárlat adta. A kiállítás a nagy éves 

seregszemlékhez mérhető óriásprodukció volt, több mint 700 műtárggyal és 30 ezer 

látogatóval.
880

 Bár a válogatás az egész évtizedről akart számot adni, az I. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás előtti időszakból csak egy-két plakát került be, például Ék Sándor 

Gyökerestül tépi ki a reakciót a Kommunista Párt feliratot viselő plakátja vagy Konecsni 

György És mégis lesz kenyér című munkája.
881

 A rendezőket egyértelműen a 

művészettörténeti számvetés és a retrospektív kánonképzés vezette. A hivatalos 

állásfoglalást ismétlő kritikus szerint az utolsó nagy seregszemle megtorpanásától 

eltekintve a szocialista realizmus haladt a maga útján: „A mai magyar képzőművészet 

alkotásait, a kiállításon szereplő tematikus és emberrel foglalkozó művek nagy számának 

tanulsága szerint, az jellemzi általában, hogy érdeklődésének középpontja az ember. (Az 

alig néhány hónapja zárult V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás összképe éppen ennek a 

művészetünk egészére jellemző tendenciának pillanatnyi lanyhulását mutatta.)”
882

 A 

kritikus szóhasználata is figyelmeztet arra, hogy a tematikus sztálinista alkotások mellett 

fontossá váltak a kevésbé elbeszélő jellegű, „emberrel foglalkozó” művek is. A Szabad 

Művészet vezető cikkének illusztrációi közé nem is a tematikus festmények kerültek, 

hanem Kis-Kovács Gyula gyermekfejet ábrázoló békeplakettje, Domanovszky drámaian 

expresszív Zászlóhímzők című olajképe, Würtz Ádám sztálinvárosi békegyűlést 

megjelenítő szürrealista rézkarca, Borsos Miklós elgondolkodó Egry-büsztje és Szabó 

Vladimir mesebeli hangon megszólaló parasztzsánere. 

 A jubileumi kiállítás természetes nem tagadhatta meg teljesen a múltat: a szocreál 

színtér összes fontosabb alkotása szerepelt a tárlaton Pór Bertalan Sztálin-képmásától a 

monumentális Vihar előttig. A rendezés során viszont lekerültek a javasoltak listájáról az 

olyan didaktikusan párthű, tematikus művek, mint Félegyházi fotórealista Bútorgyári 

sztahanovistája, Csáki-Maronyák Úttörő felköszönti nagyapját című zsánere vagy Benedek 

Jenő hatalmas méretű Drága Rákosi Mátyás, jelentjük...! címet viselő festménye.
883

 Amit a 

rendező bizottság mégis beválogatott a hasonlók közül, azok a kritika össztüzét vonták 

magukra. „Szerepel […] a mostani kiállításon olyan alkotás is, – szerencsére kevés – 

                                                 
878 Németh Lajos: Megjegyzés a Derkovits-vitához. Szabad Művészet 1956/3. 149. 

879 Mihályfi Ernő: Tíz esztendő mérlegén. Szabad Művészet 1955/4, 145–148. 

880 Kiértékelés a Képzőművészetünk 10 éve kiállításhoz, [dátum nélkül]; MKCs-C-II-1618/1, 

Műcsarnok Könyvtár 

881 Aradi Nóra: Plakátjainkról. Szabad Művészet 1955/5, 199–202. 

882 Miklós, 1955, 196. 

883 10 éves kiállítással kapcsolatban szóba jöhető művek listája; MKCs-C-II-1618/7, Műcsarnok 

Könyvtár 
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amelynél ma már erősen szembetűnnek a fogyatékosságok, s az annak idején rájuk szórt 

dicséretet csak a helytelenül értelmezett 'művészetpolitikai' szempontok magyarázzák. 

Ilyen példának említhetem Felekiné Gáspár Anni 'Füttyös' című festményét, amelynek 

lapos érzelgősségén túl nem igen akad mondanivalója. A mai ember ábrázolásában ez nem 

elégíthet ki bennünket, bármennyire közérthető is a mű előadásmódja és helyes 

témaválasztása. […] Ezek a művek szinte kivétel nélkül ügyes témaválasztással, 

fényképszerű és naturalista festéssel vagy mintázással fogták meg a közönséget.” – írta 

recenziójában Miklós Pál.
884

 A Szabad Művészet másik kritikusa, Mesterházi Lajos a 

művész barátjaként fogalmazott meg lesújtó kritikát Benedek Jenőről: „Az összkép: 

zavaros és nagyon egyenetlen. Régi 'izmusok' nyomai, főként keresettségekben, 

modorosságokban; régi utakból 'átesések' festőietlen, naturalista modorba; a tematikai 

követelmények félreértése: tematizmus; a haladó hagyományok jelentőségének félreértése: 

epigonizmus; a közérthetőség követelményének félreértése: szájbarágás; az optimizmus 

félreértése: bárgyú, archaikus mosolyok, 'szocialista' pasztorálék, s folytathatnám. Mindez: 

igen jelentős eredmények mintegy velejárójaként.”
885

 Darvas szerint sokan érezték úgy a 

kiállításon, hogy a korábban mérföldkőnek tartott vívmányok ma már kissé szürkének 

hatnak.
886

 A miniszter szerint ez az egyre magasabbra és magasabbra helyezett mércének 

volt köszönhető. A minőségjavulás – ezt ő akkor már nem tehette hozzá – az új szakasz 

esztétikai ízlésváltozása követelte ki magának. 

 

A VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

A Szövetség a soron következő, 1955-ös seregszemlét – a szűkös lehetőségekhez mérten – 

igyekezett a legfrissebb politikai elvárásokhoz hangolni. Bár az év végére összeálló új 

vezetőség a már előkészített VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítást nem formálhatta 

radikálisan át, Kádár György, a Szövetség főtitkára érvényesíteni próbálta a pártos mag új 

ízlésdiktátumát: „[...] érzékenyen fogunk ügyelni arra, hogyha valamilyen tematikus 

ábrázolás kifejezésmódja egyenetlen ugyan még, de tartalmas problémát ölel fel és bátor 

kezdeményezést jelent, annak okvetlen helye legyen a kiállításon.”
887

 A 21 tagú, 

viszonylag karcsú zsűribe bekerültek a nemrég beiktatott lektorok és egy pártközponti 

felügyelő is,
888

 Darvas pedig – egy irodalmár kései visszaemlékezése szerint – a megnyitó 

előtt még utoljára láttamozta a kész anyagot a Műcsarnok falain.
889

 A minisztérium nem 

bocsátott ki általános tématervet, viszont 16 művésznek személyre szóló megbízást adott. 

A szocreálban addig tevékenyen részt nem vevő Szentiványi Lajost egy ilyen felkérés 

indította el a párthű festészet útján. A lírai látványfestészetet képviselő művész egy 

150×220 cm-es, hatalmas olajtempera képpel, a Kossuth-híd építésével szerepelt a 

kiállításon. Az oldott, festői ecsetvonásokkal megfogalmazott téli építkezés-kompozíció 

elkészítéséről Kálmán Mária művészettörténész mesélt az egyik közönségankéton: „A 

megbízással körülbelül egy időben […] a hatóságoktól konkrét adatokat, konkrét leírásokat 

kapott arról, hogyan történt effektíve a híd építése. A művész kereste az alkalmat és meg is 

ismerkedett olyanokkal, akik ennek a hídnak az építésén dolgoztak vagy általában a 

                                                 
884 Miklós, 1955, 195.  

885 Mesterházi Lajos: Képzőművészetünk tíz éve. Szabad Művészet 1955/6–7, 241. 

886 A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott 

felszólalások. i.m., 350. 

887 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. november 9.; MKCS-C-I-2/1055-(9), MTA-MKI Adattár 

888 A kiállítás zsűribizottságában az előző évi, kissé tehetetlen, 32 fős óriászsűri helyett csak 21 fő 

kapott helyet: Bán Béla, Bencze László, Bernáth Aurél, Bortnyik Sándor, Dávid Katalin (lektor, a 

Népművelési Minisztérium képviseletében) Domanovszky Endre, Domján József, Ék Sándor, Kádár 

György, Kocsis András (lektor), Koffán Károly (lektor), Konecsni György, Makrisz Agamemnon, Mikus 

Sándor, Pátzay Pál, Pogány Ö. Gábor, Reich Károly, Somogyi József, Toncz Tibor, Végvári Lajos és a 

pártközpont itt nem megnevezett képviselője. A zsűri előzetes névsora egy jegyzőkönyvből való 

(Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. november 1.; MKCS-C-I-2/1054, MTA-MKI Adattár), a 

katalógusban nem olvasható a végleges lista. 

889 Domokos Mátyás: Képregény. Non-fiction. Holmi 2006/7, 856. 
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hídépítésben jártasak voltak: munkásokkal, mérnökökkel egyaránt beszélgetett. A 

beszélgetések eredménye az lett, hogy a művész eredeti elképzeléseit módosítani kellett. 

Végül hallottam azt is, hogy a művész megkapta azt a naplót, amelyet a hídépítés alatt 

vezettek. Ő ezt is áttanulmányozta. Szentiványi Lajos maga mesélte, milyen hallatlan 

művészi élményt jelentett számára, hogy a történeti hitelességet és művészeti elképzelést 

ilyen mélyrehatóan tudta összeegyeztetni.”
890

 A kiállítás több fontos alkotása született meg 

hasonlóan minisztériumi felkérésre, például Fónyi Géza Könyvnap című alkotása, Csernus 

Tibor Három lektora, Konecsni Árvíz című festménye vagy Somogyi József Kubikosa.  

 Hogy jobban érvényesüljön az új állami ízlésirány, a tárlaton szereplő alkotásokat 

külön is díjazták. 14 állami szerv adott pénzjutalmat különböző művészeknek, Bencze 

László az Ösztöndíjasok búcsúztatójáért például a Szénbányászati Minisztériumtól kapott 

1500 Ft-ot, a fiatal Kokas Ignác pedig a magányos bányászt ábrázoló egész alakos 

festményéért 2000 Ft-ot a Budapesti Gáz és Kokszművek dolgozóitól.
891

 A nagy volumenű 

seregszemléhez ez évben is számos kultúresemény kapcsolódott. A hatóság a 

Képzőművészeti Hetek égisze alatt több mint egy hónaposra nyújtotta ki a művészeti 

programkínálatot. A vasúti kedvezményekkel csalogatott nézőket látnivalók várták az 

Iparművészeti Múzeumban, az Ernst Múzeumban, a Fényes Adolf Teremben és a Nemzeti 

Szalonban is, volt művészeti filmvetítés, vasárnap délelőttönként matiné és műalkotás-

sorsolással egybekötött reprodukció vásárlás.
892

  

 A pártos mag beavatkozása végül érzékelhető volt az 1955. december 17. és 1956. 

február 28. között megrendezett országos kiállításon: 74 semleges tájképre 76 szocreál 

tematikájú festmény esett.
893

 A szervezők minden eddiginél több – összesen 846 – alkotást 

zsúfoltak össze a Műcsarnokban,
894

 amiből 294 volt festmény, szemben az előző évi 175-

tel.
895

 Nemcsak a mennyiség, a minőség is növekedett, a véleményformálók végre 

elégedettek voltak a színvonallal. „Jó művek születtek és jó kiállítás lett belőlük. Örömmel 

jelenthetjük, hogy a hatodik kiállítás általános színvonala jó, ellentétben az előző évekkel, 

mikor néhány kiemelkedő mű mögött messze lemaradt a többség” – jelentette ki 

Oelmacher.
896

 Aradi Nóra is hasonlóképpen értékelte a tárlatot: „Az előző kiállítás 

megdöbbentően tanúskodott arról, hogy a kulturális életben mutatkozó zűrzavar újból 

felszította a hanyatló polgári kultúra maradványaként jelentkező szemléleteket, amelyek 

nyíltan-burkoltan tagadják a művészet társadalmi aktivitását. Ez a művész magatartás a 

múlt kiállításon mindenekelőtt a téma, a társadalmi mondanivaló hihetetlen 

felszínességében, az alkotói problémáknak a mesterségbeli problémákra való 

leszűkítésében nyilvánult meg. Ezek után a kivezető út megtalálását jelezte a mostani 

kiállítás sok olyan festménye, amely művészi rangon adott képet mai életünk derűs, üde 

mozzanatairól. A gyermekek vidámsága, az anyák öröme, a szerelmespárok meghittsége 

bensőséges hangulatot keltett a látogatókban is.”
897

  

 Az előző évi „megtorpanás” utáni színvonal-emelkedéssel a legtöbb megszólaló 

egyetértett, akárcsak a stílusbeli sokszínűség megőrzésével, amit főként a magas pozícióba 

                                                 
890 Jegyzőkönyv, közönségankét a Műcsarnokban a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításról, 1956. 

január 19.; MKCS-C-II-1457/5, Műcsarnok Könyvtár 

891 Jegyzék, a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás díjazott műveiről; MKCS-C-II-1138/8, Műcsarnok 

Könyvtár. Lásd még: Mihályfi Ernő: Munkások művészei. Szabad Művészet 1956/1–2, 4–6. 

892 M. A.: A képzőművészeti hetek eseményei. Magyar Nemzet 1955. december 11.; A Képzőművészeti 

Hetek hírei. Szabad Művészet 1956/1–2, 70. 

893 Kimutatás a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításon bemutatott művekről, 1956. január 23.; 

MKCS-C-II-1458/6, Műcsarnok Könyvtár 

894 Összegzés a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításról, [dátum nélkül]; MKCS-C-II-1138/5, 

Műcsarnok Könyvtár 

895 Kimutatás a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításon bemutatott művekről, 1956. január 23.; 

MKCS-C-II-1458/6, Műcsarnok Könyvtár 

896 Oelmacher Anna: A VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Esti Budapest 1956. január 13. 

897 Aradi Nóra: A VI. Képzőművészeti Kiállítás vitája. Festészetünk fejlődésének néhány kérdése. 

Művelt Nép 1956. február 26. 
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lévő társutasok üdvözöltek. A Szövetség által jegyzett katalógusbevezető a kiállítás 

felduzzasztását az örvendetes pluralizmussal magyarázta: „A különböző formai irányzatok 

elég bőségesen kikerülnek a nyilvánosság elé. A Műcsarnok falain és helyiségeiben 

békésen megférnek egymás mellett az eltérő és ellentétes stílustörekvések. Elegendő 

felkészültség, nélkülözhetetlen ízlés birtokában minden művész szóhoz jutott, aki 

elfogadható művet küldött be.”
898

 Az anyagban tényleg jelen voltak a különböző esztétikai 

törekvések szószólói, Szőnyi Reggel című temperafestményén egy már-már fauve-os női 

akt öltözködik, Pap Gyula A mi nagy kohónk címet viselő hatalmas munkászsánerét irreális 

vörös izzás hatja át, Szabó Vladimir népmesei környezetben játszatta el a Felszabadulást, 

Kerényi a Népstadionhoz készült, mázsás, expresszív Felvonulókat állította ki, Ferenczy 

Béni a vékonydongájú, „ágrólszakadt” Petőfijét, de mindezek mellett megjelent a teljes 

konzervatív „látképfestő-szekció” is, Szobotkától Elekfyig. A sokszínűség ellenére az 

összhatás 1955-ben mégis sokkal szigorúbb és párthűbb volt, mint az előző esztendei, 

ötödik seregszemlén, a „pártosra” hangolt szocpoétikus irányzatnak köszönhetően. 

 

A szocpoétikus irányzat diadala 

Az előző évben már „eltemetett” tematikus festészet feltámadt hamvaiból, bár nem 

szerezte vissza vezető pozícióját, látványos szeletet hasított ki az 1955-ös termésből is. Bár 

pontos kimutatásunk nincs, a katonafestő Legéndi József által jegyzett Felszabadulás 

címet viselő, 200×160 cm-es kompozíciót nem nevezhetjük másnak, minkét Czene Béla 

Földosztás című munkáját vagy Molnár József lakodalmat ábrázoló falusi zsánerét sem. Ez 

utóbbi a naturalista életképek módjára fakasztott könnyekre – a párthű riportázs szerint – 

egy tárlatlátogató idős asszonyt: „Nem messze tőlünk batyuját kötözgeti egy néni, közben 

könnyeit törölgeti. A katalógust árusító asszony odasúgja: Kalocsa környékéről jött fel a 

kiállításra, s ez előtt a kép előtt (Molnár József 'Nagyrédei lakodalom') sírva fakadt, mert 

az ő lányát is éppen így kérték ki és vitték el, ahogyan ezen a képen festve van.”
899

 Bán 

Béla Táncsics az óbudai munkások között és Sarkantyu Simon Felszabadulás című képe a 

gyér számú történelmi tematikus festmény táborát gazdagította. Feltűnő volt a korábban 

sokat díjazott szocreál zsánerfestők műfajváltása: Csáky-Maronyák József politikamentes 

falusi jelenetekkel szerepelt, míg Szentgyörgyi Kornél, Imre István és Benedek Jenő főként 

vidéki tájképekkel. Csak a Művelt Nép cikkírója sajnálkozott a rossz útra tévedt volt-

tematikusok felett: „Elég fájdalmas, hogy ezek között látjuk Benedek Jenőt is, aki a 

tematikus, pártos festészet egyik kezdeményezője volt. Mostani, festőileg sokszor tetszetős 

ízességgel megoldott képei mögött valami időtlen homály lappang, mintha a festő 

közömbössé vált volna mai életünkkel szemben.”
900

 A Művelt Nép cikke nem számított 

szakmai véleménynek, a párthű Aradi Nóra annál inkább, ő pedig örömmel nyugtázta, 

hogy a tárlaton alig van görcsös, tematikus alkotás.
901

 

 A tematikus művészet „pártos” glóriája végleg átkerült a szocpoétikus irányzat, 

azaz a szocialista realista festészet új fősodra köré. A korábbi évek intim zsánerképei, a 

posztnagybányai festőmodort továbbörökítő művek és a monumentális expresszivitás (a 

későbbi szocmodern egy ága) felé tapogatózó alkotások egy közös platformra kerültek. A 

katalógusbevezető így érzékeltette az új törekvések erényeit a sztálinista szocreálhoz 

képest: „Kevesebb az illusztratív vonás a művekben, ritkább az élettelen spekuláció.”
902

 

Bár semelyik állami szerv sem jelentette ki expressis verbis, hogy az új kedvezményezett 

már nem azonos a korábbi szocialista realista ideállal, a magánszemélyek már jegyzőkönyv 

előtt is kiejtették szájukon a tematikus művek titkos csúfnevét, a „tákolmány”-t.
903

 A 

                                                 
898 VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Műcsarnok, Budapest, 1955, 8. [továbbiakban: VI. MKK] 

899 A. E.: A VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről. Művelt Nép 1956. január 25. 

900 Uo. 

901 Aradi Nóra: Első jegyzetek a nagy kiállításról. Magyar Nemzet 1955. december 21. 

902 VI. MKK, 9. 

903 Jegyzőkönyv, közönségankét a Műcsarnokban a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításról, 1956. 



154 

 

hivatalos körök pedig zsonglőrködni kezdtek a szavakkal, az eddigi „téma” helyett a 

„tartalmat” vagy a „mondanivalót” használva.
904

 A néven nem nevezett szocpoétikus 

irányzat hitvallását, az érzelemgazdag szakmai mívességet Bencze László foglalta össze 

legjobban egy esszéjében: „Az a sürgetés, mely a párt és általában a kultúrpolitika s nem 

kevésbé a közönség felől éri a művészeket, nagyjából a következőkben foglalható össze: 

alkossanak a művészek pártosan, szenvedélyesen a népről, a dolgozó emberek életéről, a 

szenvedély pátoszával, a párt politikájának megfelelő osztályszemlélettel s egyúttal úgy – 

mondhatnám azt is: ennek következtében úgy – hogy az az alkotó egyén lírájától hevített, 

az alkotó egyén életén átszűrt s emberségben mély, művességében gazdag, színvonalában 

emelkedett legyen.”
905

  

 A megizmosodó új irányzat végső soron beváltotta a kultúrpolitika 1955-ös 

reményeit, hiszen a pártos mag egyszerre képviselte a minőséget és az ideológiát. Ezt 

örömmel nyugtázta Darvas is 1956 tavaszán: „Sikerült azt megteremtenünk, amelyet 

sajnos a többi művészeti ágbakban nem sikerült, hogy kialakult a kétfrontos harc […] 

többé-kevésbé helyes vitele közben egy olyan, nem is nagyon szűk, pártos mag, amelyik 

ott áll a párt politikája mellett, amely tehetséges művészekből áll, – egyik tehetséges, 

másik kevésbé tehetséges, de minden esetre tehetséges művészekből áll – és amelyik a 

művészetnek úgy próbál újat és utat teremteni, hogy az nem a régihez való visszatérést 

jelenti elsősorban […].”
906

  

 A kiállítás egyik sikerműve Bencze László Ösztöndíjasok búcsúztatója címet 

viselő, közepes méretű olajfestménye volt. Az intim hangulatú, párthű zsánerképek festője 

ismét egy tipikus propagandatémát választott. De a Szovjetunióba induló ösztöndíjasok 

ideologikus ötletét, a vonatablakból kezüket nyújtó és integető figurákat Bencze 

diagonálisok mentén kavargó kusza formákként festett meg, puha ecsetkezeléssel. Fónyi 

Géza is egy propagandaplakátra kívánkozó témát választott, a könyveket olvasó 

munkásokat. A Könyvnap című, Munkácsy-díjas, szűk kivágású zsánerképén néhány figura 

mélyed el a szabadtéri asztalokra kihelyezett kötetekben. A háttal álló kislány és a főalak 

mögött visszatekintő, félig fedésbe lévő nőalak bonyolult kompozíciója messze áll a 

tematikus életképek teátrálisan egyszerű dobozkulisszáitól. Akárcsak a fiatal Móritz 

Sándor egyszemélyes munkásképének, az Ipari tanulónak a beállítása. A Szőnyinél tanult 

Móritz már az előző évben megkapta a Munkácsy-díjat Kovácsműhely című alkotásáért. A 

túlzó heroizmustól mentes 1955-ös ifjú munkása figyelmesen hajol rá az gépre, míg a 

fényképszerű részleteket nélkülöző környezet szinte feloldódik a könnyed sfumatóban. Az 

ipari tanuló nem mosolyog, akárcsak a pályakezdő Kokas Ignác hasonlóan szenvtelen, 

lapátra támaszkodó – szintén Munkácsy-díjas – bányászfigurája. Az idősebb generáció 

képviselői is megtalálták az utat a szocpoétikus festészethez. Konecsni egy régóta készülő 

falusi árvízjelenettel tért vissza,
907

 Szentiványi pedig a már említett Kossuth-híd építésével 

                                                                                                                                                    
január 5.; MKCS-C-II-1457/3, Műcsarnok Könyvtár  

904 Darvas József nem tagadta meg a tematika jelentőségét, de kijelentette, hogy: „Azzal teljesen 

egyetértek, hogy a mai tematika még úgy önmagában nem jelent semmit, azt meg lehet festeni valóban a 

régi zsánerfestészetnek a modorában, felfogásában. Úgyhogy én nem is a tematikát tenném első helyre, 

hanem a mai mondanivalót.” (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071-(17-18)) 

Egy kritikus szerint: „Ma is gyakori a tartalom összekeverése, illetve azonosítása a tárggyal. Jóllehet 

része, tartozéka minden mű koncipiálásának a téma, s már megválasztása sok mindent elárul, – de csak 

annyit mégis, hogy elvezet a mondanivalóhoz. Vele, de nem általa tudjuk meg, mit mond a mű.” (Cseh 

Miklós: Jegyzetek a kiállítás alkalmából. Szabad Művészet 1956/2, 100.) 

905 Bencze László: A magyar képzőművészet mai eredményei. Gondolatok a VI. Magyar 

Képzőművészeti Kiállításról. Csillag 1956/2, 341. 

906 Németh Lajos idézi Darvas szavait, amelyek a Népművelési Minisztérium kollégiumi ülésén 

hangzottak el 1956. március 9-én. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071-13, 

MTA-MKI Adattár) 

907 Konecsni azért nem szerepelt az előző évi nagy kiállításon, mert a székesfehérvári vonatállomás 

hatalmas tematikus pannóját festette. (Vö.: „Hivatásunk: a szocializmus érzelemben gazdag, erőteljes 

pátoszt sugalló, művészi tükrözése.” Beszélgetés Konecsni Györggyel. Szabad Nép 1955. február 18.) 
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került be a szocreál kánonba. Egy másik posztnagybányai iskolázottságú mester, 

Szervánszky Jenő történeti művel állt elő: a pátoszmentes Illegális „Szabad Nép” című 

képen három pincében tevékenykedő nyomdász fordul riadtan a kijárat felé. Az illegális 

újságon dolgozó munkások – eltekintve a középső alaktól – életszerűen rezzennek össze, a 

kép jobb szélén túlról érkező, láthatatlan veszedelem felé tekintve. A szocpoétikus 

stílusirányzat a festészet területén átvette a tematikus művészettől a stafétabotot, 

megtalálva a megfelelő formát az ideologikus témákhoz; de a stílusiskola korábbi 

megalapozói, a főiskola Gresham-körös tanárai 1955-ben háttérbe szorultak az újonnan 

érkezők mögött. Bár Szőnyi a csepeli postához készült pannójával, Bernáth pedig a 

népstadioni freskójának kinagyított pingpongozó részletével ismét letette névjegyét a 

szocpoétikus festészet asztalára, mindketten inkább régi énjüknek megfelelő, apolitikus 

képekkel jelentkeztek, balatoni tájakkal és falusi jelenetekkel. 

 

Domanovszky: a szocreál beteljesülése 

Bernáth és Szőnyi háttérbevonulásával Domanovszky Endre arathatta le a VI. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítás összes babérját, hatalmas, 17×3 méteres
908

 sztálinvárosi 

freskójával. A falkép nem sokkal a tárlat megnyitása előtt került fel az egyiptomi ízű 

részletekkel ellátott, szocreál Dunai Vasmű monumentális homlokzatára.
909

 A 

pálmalevelekben végződő oszloppárok – a mögéjük került részleteket elfedve – három 

nagy egységre bontják a kapunyílás sötétjében húzódó freskósávot. Az előnytelen 

architekturális környezet ellenére Domanovszky megoldotta a feladatot: az árnyékos 

kapubeugróban, több emelet magasságban létrehozott egy látványos, jól tagolt képfüzért. 

Az itáliai quattrocento száraz, nem részletező rajzmodorában megfogalmazott freskó 

semleges, csaknem kétdimenziós látszatterében frízszerűen kapcsolódnak egymáshoz a 

figurák. A kissé groteszk, szoborszerű, de festőien megfogalmazott alakok Aba-Novák 

Vilmos monumentális falképművészetét idézik, nem pedig a moszkvai példaképeket. Bal 

oldalon három martinászfigura dolgozik (a képen már nem látható olvasztókemencében), 

társaik elmélyülten figyelik munkájukat. Jobb oldalt vaskos parasztasszonyok hajladoznak 

a kosarakba halmozott kenyerek és szőlőfürtök körül. A középső jeleneten fiatal falusi 

leány nyújtja át az óriási parasztkenyeret a középkori katonák módjára álló 

munkásfiguráknak, mögötte egy parasztpár a szőlőt készíti elő. Németh Lajos értő 

interpretációjában: „Sztálinvárosi kohászok és parasztasszonyok találkozása a témája a 

freskónak; cigányosan szép parasztleány nyújtja át a kenyeret a reneszánsz festők 

markánsarcú férfialakjaira emlékeztető munkásnak, mögöttük nyugodt, izmos emberek, 

munkásosztályunk és parasztságunk ragyogó típusai: bővérű, életet termő asszonyok és az 

elemi erőket monumentális nyugodtsággal kormányzó férfiak.”
910

  

 A sötét árnyékot vető kazettás mennyezet hatására szinte színtelennek tűnő 

festménynek nem sok köze van a sztálinista akadémizmushoz. Domanovszky az apró 

részletekkel, bonyolult térmélységgel és összetett figuracsoportokkal operáló naturalista 

falképekkel szemben a klasszikus itáliai tradícióhoz nyúlt vissza, miközben elegáns 

szimbólumban foglalta össze a munkás-paraszt szövetség párthű frázisát. Egyik méltatója 

szerint: „Az első freskó, mely valóban megvalósult, ott is van a helyén, a Vasmű bejárata 

fölött, hogy annak, aki belép első pillanatra és tömören megmutassa a vasmű lényegét: a 

martinászok heroikus munkáját, a vasmű termelésének szerepét a munkás-paraszt 

szövetségben.”
911

 A médiafelhajtás nélkül lezajló avatóünnepségről egy művésztárs, 

Bencze László írt a Szabad Művészetben, az örök érvényű klasszikusok közé emelve a 

falképet: „Domanovszky freskója […] a magyar szocialista freskó első megvalósult 

jelentkezése, egy művész önmagára és stílusra-találása egy műfajban, egy tartalomé a 

                                                 
908 Cifka Péter: Domanovszky Endre műtermében. Műterem, 1958/6, 17. 

909 A Vasmű bejárati épületét 1952-ben tervezte Lauber László és Szendrői Jenő. (Prakfalvi, 1996, 14.) 

910 Németh Lajos: A VI. magyar képzőművészeti kiállításról. Társadalmi Szemle 1956/1, 135. 

911 Cifka Péter: Élet és művészet. Domanovszky Endre sztálinvárosi freskójáról. Új Hang 1955/12, 41. 
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magától adódott témában.”
912

 Bár a művésztársadalom a VI. Magyar Képzőművészeti 

Kiállításon csak a freskó pasztellel és szénnek megrajzolt hatalmas kartonjaival találkozott, 

a hatás elsöprő volt, a festő a Kossuth-díjat is megkapta érte. Általános volt a vélekedés, 

hogy a remekmű csak ebben az adott történeti pillanatban születhetett meg, Németh Lajos 

szerint „tagadhatatlanul új életünk szülötte” és „vitathatatlanul az elmúlt év legnagyobb 

alkotása”.
913

 A legszebb dicséretet Oelmacher Anna vetette papírra, aki szerint 

Domanovszky elérte a korábban elérhetetlen hitt szocreál ideált: „Talán nem túlzás azt 

állítani, hogy a sztálinvárosi freskó a szocialista-realista mű minden ismérvével 

rendelkezik s ezért még sok-sok ilyen freskót szeretnénk látni.”
914

 A marxista 

művészettörténet a későbbiekben is az ötvenes évek egyik legkiválóbb alkotásaként 

hivatkozott a sztálinvárosi freskóra, hiszen nemcsak a szocpoétikus irányzat egyik nagy 

méretre váltó leágazása volt, hanem – monumentális formanyelve miatt – a hatvanas évek 

hivatalos stílusának előkészítője is. 

 

Három lektor: a szocreál zsákutcája 

Miközben Domanovszky monumentális szocpoétikus freskóján keresztül beteljesítette a 

szocialista realizmust, a fiatal Csernus Tibor olajfestménye rámutatott az irányzatban rejlő 

veszélyekre. A mindenki által tehetségesnek tartott Bernáth-tanítvány – többek között – a 

Három lektor című hármas portréval szerepelt a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. A 

minisztériumi megbízásra elkészített kávéházi jelenet lázba hozta a kortársakat. A 2006-

ben elhunyt egyik modell, Domokos Mátyás képről szóló visszaemlékezései szerint: 

„Néhány héttel a kiállítás megnyitása után különböző pletykákból értesültünk arról, hogy 

más műalkotások befogadása fölött is parázs viták robbantak ki a zsűriben, s ami már nem 

pletyka: határozat született, hogy Darvas József mint szakági miniszter is szemlélje meg a 

megnyitó előtt az anyagot, mert ő tesz a belső viták végére pontot […]. […] Darvas odaért 

Csernus képe elé, egy ideig kedvtelve nézegette a kép alatt a róla készült, bronzba öntött 

mellszobrot (talán Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette), közben fölpillantott a Három 

lektor-ra, majd hátraszólt a titkárának: – ...Hát ezek hülyék! – s legyintve továbblépett.”
915

 

Ez az anekdota is bizonyítja, hogy a Három lektor látszólag megfelelt a hivatalos 

elvárásoknak. Fehér terítővel leborított asztal mögött két zakós és egy lemberdzsekes férfi 

ül, a Szépirodalmi Kiadó három fiatal munkatársa: Vajda Miklós, Domokos Mátyás és Réz 

Pál. Nem nagy hatalmú cenzorok, inkább az „irodalom névtelen katonái”
916

 egy hétköznapi 

pillanatban. A kortársakat különösen izgatta a beállítás, Dalos László szerint „[...] jó ez a 

kép. S talán azért tetszik legkivált, mert nem szokványos helyzetben s pózban ábrázolja a 

lektorokat: papír- és könyvhalmazzal teli íróasztalnál. Ez a három – kávéházi asztalnál ül: 

nincs előttük kézirattömeg; ám tudom róluk, hogy itt, ebben a környezetben – melyet egy 

szép magyar vers a Műhely névvel illetett – végzik munkájuk dandárját, a munkának nem 

manuális részét. Szerveznek, terveznek, »agyalnak« – ha szabad ezt mondanom. Szerényen 

az irodalom körül.”
917

 Egy másik műkritikust, Cseh Miklóst ugyanez éppen zavarta: 

„Bizonyos, hogy az irodalom mindennapi életében nem ismerős tárlatlátogató nem 

ilyeneknek képzelte a lektorokat. A három szerény és bizonyos suta nyíltsággal a nézőre 

bámuló fiatalembernek nincs köze a kroki-írók által ismertetett sablonokhoz. Mégsem 

tudunk összemelegedni velük, mert a képet átlengi valami sűrű akváriumi mélabú, aminek 

okáról persze nem kapunk felvilágosítást. A szépen, érzékeny festőiséggel, egy-egy 

részletében mesteri tudással megfestett képben éppen csak alkotója állásfoglalását nem 

                                                 
912 Bencze László: Freskó született. Szabad Művészet 1955/12, 548. 

913 Németh, 1956, 135. 

914 Oelmacher, 1956. 

915 Domokos, 2006, 856. 

916 Dalos László: „Három lektor”. Művelt Nép 1956. január 22. 

917 Uo. 
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látjuk világosan.”918 Az „akváriumi mélabú” sokak számára egészen világos jelentéssel 

bírt! Domokos Mátyás visszaemlékezései szerint az asztali vázában szomorúan lekonyuló 

vörös tulipán könnyen megfejthető politikaellenes szimbólumnak bizonyult a Rákosi-

korban.
919

  

 György Péter a rendszerváltás idején ismét elővette az évtizedekig ritkán emlegetett 

festményt, amit ekkor már nem volt nehéz ideologikusan interpretálni: „A Három lektor 

[...] a kávéházban ül – az előző világ önmagánál jóval többet jelentő rekvizitumainak 

egyikében [...]. A frontálisan elrendezett három férfialak a képen egymással sem kerül 

viszonyba, a kompozíció a lehető legegyszerűbb, ember és ember között nincs nyoma 

párbeszédnek. A korszak a hallgatásé – illetve az elzárt magánlété. A kiszolgáltatott 

emberek magánya és fegyelme legalább annyira motívuma e képnek, mint a baráti társaság 

könnyed modorban megfestett – valójában igencsak pontosan előadott – emlékműve.”
920

 A 

korszak hivatalos rezonőrei – direkt vagy öntudatlan – szemet hunytak az egyértelmű 

korkritika felett, s éppen a társadalmi mondanivaló hiányát tették szóvá. Bencze László 

például jóindulatból tanácsolta, hogy Csernusra ráférne egy kis „országcsavargás”, „egy jó 

szellőzködés emberek és tájak tágabb világában: emberi mondanivalókkal, dolgok életével 

való megtelítődés”.
921

 Cseh Miklós már élesebben fogalmazott: „Sehogyan sem jövünk 

tisztába a művész szándékával. Az lehet a hiba oka, hogy a mondanivaló nem 

egyértelműen, világosan alakított. Célirányossága nem látható. S itt a realista festészet igen 

fontos követelményéhez érkeztünk. A mondanivaló elhatározott, tudatos formálása nélkül 

igazán jó, társadalmi jelentőségű művet alkotni csak véletlenül lehet.”
922

 Pár sorral feljebb 

Cseh még pontosabban tapint rá a Csernus-problémára: „Elgondolkodásra késztet. S itt 

kezdődik a baj. Elgondolkozunk azon, hogy mit is mond a festő erről a kávéházi jelenetről, 

s nem tudjuk hányadán állunk vele. A művész elhitette velünk, hogy nagyon érdekes 

dolognak vagyunk tanúi, kérésére hajlandók vagyunk vele együtt örülni a fénynek, ami 

eljátszik az asztali üvegtárgyakon, rávesz arra, hogy jól érezzük magunkat e hangulatos, 

pamlaggal kerített sarokban (bár világtól elzártsága kissé nyomasztó). De mi legyen a 

véleményünk minderről?”
923

 Cseh Miklós finom esztétikai distinkciót kívánt tenni a téma 

és a mondanivaló között, de mondatatiban a maga leplezetlen őszinteségében tárul fel a 

szocreál kritika bornírt természete, amely a közérthető propagandát kéri számon a 

művészeken. A szocpoétikus nyelvezet túl éteri, festői, finomkodó és többértelmű volt a 

totalitárius ideológiai kontroll számára. 

 Minden bíráló hang ellenére a kép ott díszelgett a reprezentatív országos 

kiállításon, az ítélethozatalra felkért népművelési miniszter, Darvas József is rábólintott, 

egy Németh Lajostól eredő anekdota szerint még maga Rákosi Mátyás sem talált benne 

kivetnivalót.
924

 A Három lektor léte és felemás diadala a szocreál megkérdőjelezését 

                                                 
918 Cseh Miklós: Fiatal művészek a VI. magyar képzőművészeti kiállításon. Szabad Ifjúság 1956. január 

8. 

919 Domokos, 2006, 856. 

920 György Péter: Kondorostól Párizsig. Csernus Tibor retrospektív kiállítása. Műcsarnok, 1989. 

március 2. – április 9.  Holmi 1989/2, 217. 

921 Bencze, 1956, 358. 

922 Cseh, 1956, 102. 

923 Uo. 

924 Domokos Németh Lajos szóbeli visszaemlékezéseit vetette papírra – sok évvel később – egy 

különleges 1956 eleji PB-ülésről, ahol Farkas Mihály támadást intézett a Három lektor ellen, Németh 

pedig próbálta megvédeni a tematikus képekkel szemben, míg végül Rákosi Némethnek adott igazat. 

(Domokos, 2006, 859.) Az esetnek nincs nyoma a MDP-s jegyzőkőkönyvek között, az idézett formában 

meg sem valósulhatott, mert Farkast 1955 áprilisában már kizárták a PB-ből. A jelenet valószínűleg az 

MDP KV Tudományos, Kulturális és Adminisztratív Osztályán zajlott le, ahol a politikai súlyát addigra 

elveszítő Farkast Rákosi könnyedén „letorkollhatta”. Az időpont talán 1954–1955 fordulója, hiszen az 

írók és kritikusok között sok „behívásra” és „beszélgetésre” sor került ekkoriban, mivel „a politikai 

vezetés prominens tagjai igyekeztek személyes nyomást gyakorolni írókra, kritikusokra álláspontjuk 

megváltoztatása érdekében”. (Rainer, 1990, 149.) 



158 

 

jelentette. Az őszinte pártkatonák és a kényszerített társutasok a késő sztálinista tematikus 

festészetet addig módosították, míg már egy olyan alkotás is belefért a kánonba, amely 

bevallottan a kávéházi művészvilágnak állított emléket. A Három lektor helyszíne ugyanis 

a korábbi New York Kávéház, amely pár éves sportszerbolt-kitérő után, Hungária néven 

visszakapta eredeti funkcióját. A tükrökkel borított falmélyedések elé helyezett asztaloknál 

írók és egyéb művészek folytatták végtelen beszélgetéseiket.
925

 Többek között a költő 

Nagy László, aki nehezen érthető, de lángszavú írásban védte meg festő barátja képét az Új 

Hang hasábjain:  „A fiatal, virágszálderekú Csernus új képpel lepett meg, a Három lektort 

állítja, illetve ülteti elém. Törvényszék? Halálos indulatok ellenem? Nem. Ők nagyon 

kedves fiúk, vitáznak a verseimen, meg akarnak menteni a költészetnek és társadalomnak. 

Most hallgatnak, távolba révednek, mintha nagyon-nagyon messze néznének… Kánikula 

van. Azt is érzem a képen, ami nincs odafestve: kívül a vastag stájer-lovak és muraköziek a 

meglágyult aszfaltba süllyednek, az átfűlt autógumik a kígyók ornamentikáját hagyva 

maguk után, fényeskednek… A kávéházi ebédlőben, ahol a lektorok ülnek, elcsuklott a 

virág a vázában, a nyakasüvegben a hideg víz tündököl, mint a tisztaság, a becsület. 

Színek: barnák, narancsvörösek, villózó fehérek és tükörragyogás. A figurák határozottan 

megmunkálva. Ez már az új Csernus, aki összeszorított foggal, horgas-inas kézzel 

viaskodik, mint egy tőrvívó.”
926

 Csernus nem a párt ügyében viaskodott: miközben 

Domanovszky Endre „beteljesítette” a soha el nem érhető szocialista realista ideált, a VI. 

Magyar Képzőművészeti Kiállítás szomszédos termében a szocreál a jelképek szintjén – 

egy vörös tulipán képében – véget ért. 

 

A pártos mag szervező munkája 

A Szövetség 1955 őszén megválasztott új vezetősége szigorú és következetes politizálást 

ígért. A Szövetség főtitkára, Kádár György 1955 novemberében leszögezte, hogy a 

továbbiakban tesznek róla, hogy a „Szövetség tudtán kívül egyetlen adminisztrációs szerv 

se intézkedhessen a Szövetségünk életét érintő” kérdésekben.
927

 Ez a gyakorlati 

ügymenetben állandó együttműködést jelentett az Elnökség, a Vezetőség, az aktíva, az 

MDP, a Minisztérium és az Alap között. Az összehangolásért a Titkárság volt a felelős, 

amely átvette a fő koordinátor szerepet a pártszervtől.
928

 A művészetpolitika új hatalmi 

központjának esztétikai profilját olyan kulcsszereplők határozták meg, mint Darvas József 

népművelési miniszter és beosztottja Németh Lajos, valamint a Szövetség elnöke, 

Domanovszky Endre és a Szövetség főtitkára, Kádár György, továbbá az Alap igazgatója, 

Szilárd György. De elszórt megjegyzések alapján valószínűsíthető, hogy több nagy 

hatalmú minisztériumi tisztségviselő is támogatta őket, például Mihályfi Ernő
929

 vagy a 

rákosista Berda Ernőné
930

, valamint olyan kisebb fajsúlyú szereplők, mint a 

                                                 
925 Uo. 852. 

926 Nagy László: Szellem és fantázia. Lírai jegyzetek a Nemzeti Kiállításról. Új Hang 1956/1, 36. 

927 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. november 9.; MKCS-C-I-2/1055-5, MTA-MKI Adattár 

928 A Titkárság kezdeményező szerepe egyértelműen kiolvasható a következő egy év jegyzőkönyveiből; 

a Titkárság megnövekedett szerepét az előző Titkárság alkalmazottja is megerősítette. (Jegyzőkönyv, 

Elnökségi ülés, 1955. június 28.; MKCS-C-I-2/1048, MTA-MKI Adattár) Kádár György 1956. márciusi 

titkári beszámolójában említi, hogy a Vezetőség elé hozott témákat pár nappal korábban az aktívaülésen 

már átbeszéltek, vagyis az aktíva (ami nem pontosan azonos a pártszervvel) nem maradt ki teljesen a 

döntési mechanizmusból. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. március 1.; MKCS-C-I-2/1067, MTA-

MKI Adattár)  

929 Mihályfi Ernő egy hosszú cikkben elemezte az új pártirányzat előnyeit (Mihályfi, 1956, 4–6.); 

párthű véleménye még inkább kitetszik a forradalom után írt tárlatkritikájából: a Tavaszi Tárlat szervezőit 

megrótta, amiért nem adtak elég teret „a szocialista realizmust vállaló tehetséges ifjú festők, szobrászok, 

grafikusok” számára és hiányolta a Domanovszky–Kerényi–Somogyi által elért művészi színvonalat. 

(Mihályfi, 1957) 

930 Berda Ernőné egy Vezetőségi ülésen kifejtette, hogy a bizalmatlan, anarchista 1953–54-es légkörrel 

szemben a pártos mag lelkiismeretesen dolgozik. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-

C-I-2/1071) Szovjetunióbeli tapasztalatairól beszámoló írásában pedig ostorozta a sekélyes, kispolgári 
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művészettörténész Dávid Katalin
931

, a néha művészeti íróként is fellépő Bencze László és 

számos más cikkíró. A képlékeny határokkal rendelkező új hatalmi góc hatékonyan 

dolgozott, pár hónap alatt életet lehelt az öt megmaradt szakosztályba, lecserélte a Szabad 

Művészet szerkesztőbizottságát
932

, rendezte a lektorok helyzetét, kiadta a Derkovits-

ösztöndíjat, bábáskodott a munkamegbízások felett, átalakította az Alapot, foglalkozott a 

tagfelvétellel,
933

 átvette a Velencei Biennále magyar pavilonját, levezényelte a VI. Magyar 

Képzőművészeti Kiállítást és hozzálátott a VII. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 

előkészítéséhez. 

 Az 1956-os nagy seregszemle színvonalának emeléséhez egy új típusú, grandiózus 

megbízási rendszert dolgoztak ki: 320 képzőművész, iparművész és népművész személyre 

szóló felkérést kapott – 2 millió Ft összértékű – alkotás elkészítésére.
934

 A látványos és 

szakszerű intézkedések a pártos mag kiforrását jelzik. Az 1955 őszén meghirdetett 

Derkovits-ösztöndíjra például a zsűri a szocpoétikus művészet ifjú tehetségeit választotta 

ki, többek között Bolgár Józsefet és Móritz Sándort,
935

 vagyis a lehetséges új párthű 

irányvonal ifjú képviselőit.
936

 „Az ösztöndíj feladata oly élenjáró fiatal művésznemzedék 

felnevelése, amely – az idősebb művészekhez kapcsolódva – egységes magvat jelent majd 

a szocialista realizmus elvi és szakmai kérdéseiben. A szocialista realizmus alapvető elvi és 

gyakorlati kísérletezés útján való tisztázása az ösztöndíjban részesülő fiatal művészek 

feladata” – írta a Szabad Művészet idevonatkozó beszámolója.
937

 A szovjet minta alapján 

bevezetett „utánpótlásképző” ösztöndíj három évig biztosított havi 3000 Ft-ot a pályakezdő 

művészeknek. A mindmáig létező Derkovits-ösztöndíj eredetileg magas fokú ideológiai 

képzésre is kötelezte a nyerteseket.
938

 

 A pártos mag kialakításában és az Alapon átfolyó termés átalakításában fontos 

szerep jutott egy új intézménynek, a Lektorátusnak. Eredetileg az Alap ellentmondásos és 

zavaros zsűrigyakorlatának kiküszöbölésére pattant ki az ötlet Szilárd György fejéből 

1954-ben. E szerint az Állami Hirdető Vállalatnál bevált módszerhez hasonlóan, állandó, 

fizetett személyek végezzék el a bíráló munkát, ne pedig a hosszú zsűrilistáról találomra 

kiválasztott, rendszerint rá nem érő művészek.
939

 A zsűrikkel sok gond volt; „A zsűrik 

mechanikusak. Az anyag előkészítetlen. Nincs mód az elutasított művek nevelőhatású 

indoklására. Változó összetétel. A zsűri egyenetlenségei, ingadozásai, ellentmondó 

állásfoglalásai csökkentették a zsűri tekintélyét” – sorolta az 1954 nyarán bevezetett 

zsűriszabályzat hibáit egy szövetségi dokumentum.
940

 Bár a Szövetség által kitalált 

                                                                                                                                                    
zsánerfestőket. (Berda Ernőné: Beszámoló. Szabad Művészet 1956/3, 111–112.) 

931 Darvas József a második Közgyűlésen külön megdicsérte Dávid Katalin egyik tanulmányát. (A 

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének II. közgyűlésén elhangzott felszólalások. i.m., 

350.) 

932 Berda Ernőné, Domanovszky Endre, Gádor István, Gyenes Tamás, Németh Lajos és Szentiványi 

Lajos. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. március 1.; MKCS-C-I-2/1067, MTA-MKI Adattár) 

933 Domanovszky szerint 45 új tagot vettek fel a Szövetségbe a tagzárlat feloldása után, valamint 

bevezették az Építész Szövetséggel való kettős tagságot. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. június 1.; 

MKCS-C-I-2/1072, MTA-MKI Adattár) 

934 Megbízások kiosztása a Szövetségben. Szabad Művészet 1956/3, 151. 

935 A Derkovits-díj első évfolyamának nyertesei a festők között: Bolgár József, Csernus Tibor, Móritz 

Sándor és Szinte Gábor. A grafikusok között: Balogh István, Feledi Gyula és Vince Gergely. A szobrászok 

között: Biró Iván és ifj. Szabó István. Az iparművészek között: Bakai Erzsébet. (A Derkovits Gyula-

ösztöndíjról. Szabad Művészet 1955/10, 449.) 

936 Az 1955 májusában felbukkant ösztöndíj-tervezet (akkor még nem viselte a Derkovits nevet) 

expressis verbis a „pártos mag” kialakítása miatt tartja fontosnak az új támogatási formát, hiszen a 

pénzhez ideológiai nevelés is társult. (Javaslat, a fiatal képzőművészek továbbképzésének 

megvalósítására, 1955. május 20.; MKCS-C-I-2/1049, MTA-MKI Adattár) 

937 Uo. 

938 Lásd bővebben: Rieder, 2009. 

939 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. április 13.; MKCS-C-I-2/1033, MTA-MKI Adattár 

940 Jegyzet, a festő, iparművészeti és grafikai lektorátus felállításáról, 1954. december; MKI-C-I-2, 

MTA-MKI Adattár 
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zsűrilistás gyakorlata a valóságban tényleg nem működött, a vezetőségi tagok féltek az 

esetleges állandó zsűrorok diktatórikus túlhatalmától.
941

 Végül az észérvek meggyőzték a 

képzőművészeket: „Ennek az új zsűrizési rendszernek a lényege az, hogy egy függetlenített 

apparátus készíti elő a zsűrizés munkáját minden szakmánál és egy függetlenített 

művészeti vezető irányítja a zsűrizés munkáját a Szövetség zsűrilistájában megjelölt 

művészek bevonásával.”
942

 1955 nyarán Dávid Katalin, Gádor István, Kocsis András és 

Koffán Károly vezetésével megkezdte munkáját a Lektorátus. Az új osztály bírálta az 

Alaphoz befolyó festményeket, grafikákat és iparművészeti munkákat, de részt vett a VI. 

Magyar Képzőművészeti Kiállítás zsűrizésében is. 1956 elején az új kultúrpolitika 

jegyében tisztázták a lektorok helyzetét is: a lektorátusi osztály az Alap igazgatójának a 

hatáskörében maradt, de a művészetpolitikai kérdésekben a Szövetség irányította.
943

 Még 

márciusban elfogadták a Lektorátus által igénybe vehető zsűrilistát,
944

 de a részletes 

ügyviteli szabályzatát már csak a forradalom előtti utolsó pillanatban, júliusban 

szentesítették.
945

 Ez a lektori intézmény nem azonos az 1963-ban felálló – és ma is 

működő – Magyar Képző- És Iparművészeti Lektorátussal.
946

 

 

Tiszteletdíjak és sztárművészek 

A VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításon – Imre István beszámolója szerint – január 

közepéig csak 261 művet vettek meg, összesen 1 246 000 Ft értékben; a festményeknek 

csak a fele, 110 talált gazdára.
947

 A képzőművészek azonban nem elégedetlenkedtek, az 

Alapnak köszönhetően a többség el volt látva munkával. Szilárd György büszkén számolt 

be az Alap minden eddigit messze felülmúló éves (1955) forgalmáról. A több mint 81 

millió Ft-ból 55 millió – majdnem 10%-kal több, mint 1954-ben – esett a 

képzőművészetre, ami magában foglalta a 10 milliós szobrászi és a 15 milliós festő 

tiszteletdíjakat.
948

 A kereset teljesen igazságtalanul oszlott el az Alap több mint kétezer
949

 

tagja között, a hierarchia alján állók pár ezer Ft-ot kaptak csak, míg a szocializmus 

„sztárművészei” csillagászati összegeket tehettek zsebre. Egy főtitkári kimutatás szerint az 

éves keresetlista élén Szőnyi állt 384 000 Ft-tal, majd Kisfaludi Strobl 381 000 Ft-tal, de a 

több mint 100 000 Ft-os tiszteletdíjban részesülők között ott találjuk a szocreál olyan 

képviselőit, mint Pátzay Pál, Somogyi József, Bencze László, Domanovszky Endre, 

Kerényi Jenő vagy Konecsni György, sőt olyanok is bekerültek a legjobban kereső 

művészek közé, mint Vilt Tibor, Medgyessy Ferenc, Szabó Vladimir, Ferenczy Béni, az 

illusztrátor Zórád Ernő, a régi műcsarnokos Neogrády László, a kerámiavázákat tervező 

                                                 
941 Bernáth szerint: „A zsűrizésnél nem lehet állandó hivatalt felállítani, mert az akkor megmerevedik.” 

A lektori állásról pedig a következőket mondta: „Ki kell jelentenem, hogy ez az állás a Magyar 

Népköztársaság legpokolibb állása lesz.” (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. január 3.; MKCS-C-I-

2/1018-10, MTA-MKI Adattár) 

942 A Vezetőség első negyedéves jelentésében olvasható (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1955. május 6.; 

MKCS-C-I-2/1034, MTA-MKI Adattár). 

943 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. január 16.; MKCS-C-I-2/1065, MTA-MKI Adattár 

944 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. március 1.; MKCS-C-I-2/1067, MTA-MKI Adattár 

945 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. július 13.; MKCS-C-I-2/1074, MTA-MKI Adattár 

946 Az Alapnál még 1962-ben is működtek a lektorok, sőt munkájuk fontossá vált az akkor meginduló 

Művészeti Bizottság munkájában is; vagyis az ötvenes években alapított lektorátusi osztály és az 1964-től 

működő Képző- és Iparművészeti Lektorátus nem teljesen független egymástól. (Vö.: Jegyzőkönyv a 

Művészeti Bizottság 1962. szeptember 10-én megtartott üléséről. In.: Wehner, 2002 [oldalszám nélkül]). 

Ormos Tibor is bizonyos mértékű intézményi folytonosságot, illetve a tapasztalatok átadását hangsúlyozta 

1964-ben; az új Lektorátus a beruházási zárolt keretből (2‰-kel) létrejövő és a közterületen megvalósuló 

alkotásokkal foglalkozott. (Ormos Tibor: A Képző- és Iparművészeti Lektorátusról. Művészet 1964/5, 3.) 

947 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. január 16.; MKCS-C-I-2/1065, MTA-MKI Adattár. 

Domanovszky beszámolója szerint január végén már a kiállított anyag 2/3-a elkelt. (Jegyzőkönyv, 

Elnökségi ülés, 1956. január 26.; MKCS-C-I-2/1066, MTA-MKI Adattár) 

948 Uo. 

949 Domanovszky szerint (Szilárd György egyetértett vele) 2200 tagja volt 1955-ben az Alapnak. 

(Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1955. november 9.; MKCS-C-I-2/1055) 
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Dybisewszky Pál vagy a sokszorosított grafikából élő Prihoda István.
950

 Ezek az összegek 

a vállalatigazgatók fizetésének sokszorosai voltak, a kiváltságos képzőművészeket az 

ötvenes évek legjobban kereső elitjébe emelték.
951

 

 A csúcsfizetések nem voltak nyilvánosak, de a sajtó így is sokan támadta a 

Képcsarnok profitéhes üzletpolitikáját. Szilárd sérelmezte is ezt a Szövetség Vezetősége 

előtt: „Ügynökeink lassanként olyannak tűnnek fel, mint a kapitalizmusból itt maradt 

hiénák, noha lektorált műveket visznek, a Képcsarnok kapitalista vállalkozásnak látszik, s 

így nemcsak készpénzért, de még részletre is jóformán képtelenség eladni. Amit két év 

alatt építettünk, az a helytelen kritika következtében megrendült.”
952

 Szilárd panasza túlzó 

volt, hiszen az Alap 1955-ben 10 milliós profitot termelt. A tőkésekkel riogató 

zsurnalisztáknak sem volt teljesen igazuk, hiszen az Alap az állami monopólium, az 1955-

ben kialakított négy vállalat
953

 és az alkotóközösségek ellehetetlenítése miatt érte el 

kimagasló eredményeit, nem kíméletlenül kapitalista karaktere miatt.  

 Az Alap 1956 közepéig egyre csak terjeszkedett, átvette a Műcsarnok és a 

nagymarosi művésztelep kezelését, elkezdte a kecskeméti kolónia építését,
954

 megnyitotta 

a Váci utcai és a Lenin körúti galériáját.
955

 A pártos mag áldozatos szervezeti munkájának 

és az Alap gondos munkapolitikájának köszönhetően a képzőművész-társadalom '56-ban 

nem égett forradalmi lázban. Okkal rögzítette Darvas József a Minisztérium 1956. március 

9-ei kollégiumi ülésének zárszavában: „hogyha a többi művészeti ágakat nézi az ember, 

[…] pillanatnyilag legnyugodtabbnak és legstabilabbnak a képzőművészet területén látszik 

a helyzet. Azt sem tartom véletlennek, hogy az összes művészeti ágak közül talán a 

képzőművészet volt az egyetlen, ahol ennek a frakciós aláírás sorozatnak nem voltak 

résztvevői. Képzőművész tudomásom szerint nem írta alá, s ez azért jelent valamit, ez 

nagyon komoly dolog.”
956

 Ahogy láthattuk a számokból, a képzőművészek figyelmét 

lekötötték az anyagi javak. További lépéseket is terveztek: a jobb érdekképviselet és az 

alkotóközösségek újraélesztése céljából fel akarták szabdalni a Képcsarnokot négy 

különálló vállalatra.
957

 

 

 

 

 

                                                 
950 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. március 1.; MKCS-C-I-2/1067, MTA-MKI Adattár. 

951 Az ötvenes évekbeli Magyarországon a bérek között kevés volt a kiugró; egy orvos átlagosan annyit 

keresett (egy hónap: 1873 Ft), mint egy kiemelten bérezett vájár (1792 Ft), a középiskolai tanárok 

átlagfizetése 1396 Ft volt, a géplakatosoké 1405 Ft, a vállalatigazgatóké pedig 2649 Ft; a legalacsonyabb 

béreket a mezőgazdasági munkások kapták, 890 Ft-ot (1955-ben). (Romsics, 1999, 355.) 

952 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. január 16.; MKCS-C-I-2/1065-25, MTA-MKI Adattár 

953 Az 1955-ös év alatt kialakított négy vállalat: Képcsarnok Vállalat, Iparművészeti Vállalat, 

Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata és Képzőművészeti Kivitelező Vállalat. A négy vállalat évtizedekig 

megmaradt az Alap kötelékében. (lásd.: Borbély Károly: A művészet anyagi alapjairól. Művészet, 

1979/11, 4–7.) 

954 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. január 26.; MKCS-C-I-2/1066, MTA-MKI Adattár 

955 Aradi Nóra: A Képzőművészeti Alap új kiállítóhelyiségei. Szabad Művészet 1955/3, 141–142. 

956 Németh Lajos ismertette a miniszter zárszavát egy szövetségi ülésen. Lásd.: Jegyzőkönyv, 

Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071-11, MTA-MKI Adattár. Az említett memorandumban 

értelmiségiek tiltakoztak az irodalom adminisztratív elnyomása ellen. (Lásd A XX. kongresszus és a 

lengyel út című fejezetet!) 

957 Szilárd György szerint a tökéletesen működő Képcsarnokot csak a művészek külön kívánsága miatt 

kell négy – külön-külön működő – részre osztani, a Csók Galériát megtartva közös kiállítóhelynek. 

(Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. július 13.; MKCS-C-I-2/1074, MTA-MKI Adattár) Az új koncepció 

az alkotóközösségek kezébe adta volna a központi Képcsarnokokat, ami többé-kevésbé a szovjet 

modellnek felelt meg (Szilárd György: Beszámoló a Szovjetunióban tett utazásáról. Szabad Művészet 

1956/3, 144–145.) A Képcsarnok feldarabolása 1956 őszére már komoly tervvé érett (Kádár György: 

Kiegészítő javaslatok a második ötéves terv irányelveihez. Szabad Művészet 1956/7, 303–314.), de nem 

lett belőle semmi. 
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XIV. Virágozó virágok 
A szocreál vége és a forradalom 

 

A XX. kongresszus és a lengyel út 

Miközben a pártos mag a képzőművészet területén egyre sikeresebben tette a dolgát a 

hatalom monolit tömbjén egyre sokasodtak a repedések.
958

 1955 októberében újságírók és 

szépírók memorandumban tiltakoztak a KV-nál az irodalmi életet sújtó adminisztratív 

elnyomás ellen. Az új szakasz szellemiségét sugárzó reformista fellépést az uralkodó 

pártelit részéről szigorú elutasítás és ellentámadás követte.
959

 De a világpolitika nem 

kedvezett Rákosi Mátyásnak. Az SZK(b)P 1956. február 14–25. között megtartotta XX. 

Kongresszusát, ahol Hruscsov – egy zárt ülésen – elmondta a sztálini személyi kultuszt 

bíráló történelmi beszédét, a kollektív vezetés pedig elfogadta, hogy a szocializmushoz 

nem egyedül a szovjet modell másolásán át vezethet az út. Nagy Imre-hívei saját 

törekvéseik megerősítését olvasták ki a történtekből, az Írószövetségben forrt a levegő, az 

új szakasz idején létrejött Petőfi Kör feszült hangulatú vitaesteket rendezett.
960

 A 

radikalizálódó csoportok ellen határozottan fellépő Rákosit a KV – szovjet nyomásra – 

1956. július 12–21-ei rendkívüli ülésén felmentette első titkári tisztjéből és a Szovjetunióba 

küldte gyógykezelésre. 

 A kultúra semmiféle kézzelfogható útmutatást nem kapott a XX. Kongresszuson, 

bár az sokat sejtetett, hogy a dekorációból hiányzott Sztálin-alakja.
961

 A képzőművészet 

területén Németh Lajos próbálta levonni a következtetéseket, hozzáigazítva a 

kultúrpolitikát a Hruscsov, Bulganyin és Mikojan által körvonalazott, tudományosabb 

igényű, új pártdirektívához: „Most azt kell megállapítani, hogy ezekben a zsdánovi 

meghatározásokban mi a helyes, mi az, ami időtálló, mi a dogmatizmussal és személyi 

kultusszal összefüggő, kiküszöbölendő értékelés. […] A forradalmi romantika adta meg az 

elméleti megalapozottságát az élet lakkozásának.”
962

 A Szabad Művészet is a tematikus 

művészet halálának szovjet szentesítését olvasta ki a kongresszusi beszédekből: „[...] a 

művészet csak akkor tudja népnevelő feladatát betölteni, csak akkor tud a világ 

megismerésének eszköze lenni, ha nem elégszik meg régebbi korok eredményeinek 

másolásával, hanem bátran új utakat tör. Alkotó művészet – tehát művészet a szó igazi 

értelmében – nem a valóság szenvtelen másolása és utánzása, hanem – mint ahogy 

Bjelinszkij nevezte – a valóság kvintesszenciája. Ítélet, vélemény a korról, melyben a 

művész él. Nem naturalizmus tehát és nem üres formazsonglőrködés, hanem realizmus. 

Művészetünknek meg kell ragadnia azokat a nagy témákat és azt a mély tartalmat, melyet 

monumentális korunk ad számára. Ezt pedig nem tudja megtenni, ha akadémikus 

sablonokat erőszakol a valóság adta jelenségekre, ha epigonszerűen követi elmúlt korok 

bármilyen nagy eredményeit, ha gúzsba köti önmagát. […] Az új tartalom konkrét, neki 

megfelelő formát követel.”
963

 A Szabad Művészet soraiból ismét mindenki azt érezhette: a 

hazai tematikus szocreál már a múlté. Az „utolsó koporsószeget” Bán Béla ütötte a helyére, 

amikor a folyóirat hasábjain nyilvánosan kárhoztatta a korábban általa is követett 

sztálinista stílusiskolát.
964

 

 Lassan a munkával és pénzel bőségesen ellátott képzőművészeket is magával 

ragadta az elégedetlen közhangulat. Bán Béla kiállt az absztrakt művészekért a Szövetség 

                                                 
958 Az események történeti összefoglalásához lásd.: Kollega Tarsoly, 1996, 198–200.; Romsics, 1999, 

381–382. 

959 Rainer, 1990, 192–221. 

960 Vö.: Standeisky Éva: A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa. In.: 

Pál Lajos–Romsics Ignác szerk.: 1956 okai, jelentősége és következményei. Magyar Történelmi Társulat, 

Budapest, 2006, 37–56. 

961 Uo.: 39. 

962 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071-20, MTA-MKI Adattár 

963 A XX. Kongresszus és a képzőművészet. Szabad Művészet 1956/4, 160. 

964 Bán Béla: A képzőművészet és a dolgozók kapcsolata. Szabad Művészet, 1956/6, 294–297. 
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vezetőségi fórumain, komoly belső vitákat gerjesztve.
965

 A Makrisz Agamemnon által 

rendezett Kertészet a Magyar Képzőművészetben című tárlaton olyan régen nem látott 

művészek szerepeltek, mint Csontváry vagy a formalista Gadányi Jenő.
966

 Hirtelen 

felborult a korábbi status quo. Bernáth, Pátzay és Németh lettek a reakciósok, miközben 

Schubert Ernő és Bán Béla támogatták a non-figuratívokat.
967

 A Szabad Művészet Picasso 

eszmei nagyságát dicsőítette
968

, a festő szakosztály pedig tagságot akart adni az Európai 

Iskola olyan emblematikus figuráinak, mint Anna Margit, Bálint Endre, Gadányi Jenő, 

Korniss Dezső, Martyn Ferenc és Rozsda Endre,
969

 akik közül többen megalakították a 

betiltott izmusok megbélyegző nevére utaló Formalista Művészek Csoportját.
970

  

 A nyugtalan művésztársadalomban közszájon forgott az absztrakciót támogató 

kultúrpolitikai alternatíva: a „lengyel út”.
971

 A magyar közönség 1955 végén a varsói VIT-

ről szóló beszámolókból értesült először a lengyelek avantgárd szellemű formakísérletiről; 

Diószegi András elhűlve számolt be impresszióiról a Szabad Művészetben, kiemelve a 

Guernica-dekorációkat és az absztrakt grafikusokat.
972

 Lengyelországban már 1955 

januárjában megalakult a Csoport 55, aminek tagjai szürrealizmust és konstruktivizmust 

vegyítettek a figurális festészetbe.
973

 Az idős avantgardistának, Henryk Stażewskinek 

önálló kiállítást rendeztek a lengyel írószövetség klubhelyiségében, ahol a közönség 

                                                 
965 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés,1956. június 1.;  MKCS-C-I-2/1072, MTA-MKI Adattár 

966 Vö.: Gadányi, 1965, 277. skk. 

967 Pátzay szerint azért nem szabad tiltani az absztrakciót, mert ami tilos, az kívánatos. Bernáth szerint a 

lengyel úttól megzavarodott főiskolások érdekében ki kéne mondani, hogy a festészet Van Eycktől Van 

Goghig tart. (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; MKCS-C-I-2/1071-20, MTA-MKI Adattár) 

Németh Lajos nem értett egyet Bernáth kategorizálásával, de az absztraktoktól állami elhatárolódást 

követelt: „tehát minden olyan haladó eszmeiségű művészi próbálkozást pártfogolni kell, amelyik az 

absztrakció, szürrealizmus, azaz a dekadens polgári kultúra talaján nőtt művészeti irányok és a 

naturalizmus ill. az akadémia között van. […] Az absztrakciót nem fogadhatjuk el hivatalos, az állam által 

támogatott művészetnek. De a magányosok [t.i.: magánszemélyek] támogathatják, ezért nincs semmi 

akadálya, hogy a Képcsarnokok bizományba átvegyenek és áruljanak absztrakt képet.” (Jegyzőkönyv, 

Szövetségi nagyaktíva ülés, 1956. szeptember 24.; MKCS-C-I-2/1076-(23-24), MTA-MKI Adattár) 

Németh felvetette, hogy önköltséges módon bárki – még az absztraktok – is rendezhessenek kiállítást az 

egyik képcsarnokos kiállítóhelyen. Schubert Ernő viszont – saját absztrakt múltjára hivatkozva – nem 

tudott ilyen elítélően nyilatkozni a non-figuratív művészetről. (Uo.) Egy következő ülésen Bán ismét 

kiállt az absztraktokért, közös kiállításukat Schubert és Végvári támogatta, míg Pátzay, Bortnyik és 

Németh ellenezte; végül mégis határozatba foglalták, hogy Bán rendezzen számukra egy tárlatot a 

Szövetség keretei között. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077, MTA-MKI 

Adattár) 

968 Körner Éva: Picasso. Szabad Művészet, 1956/1–2, 55–61. 

969 Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. július 13.; MKCS-C-I-2/1074. Gadányi Jenő – feleségének 

visszaemlékezése szerint – dühösen elzavart Bán Bélát, aki azt kérte a hosszú évekig nélkülöző festőtől, 

hogy küldjön be képeket a Szövetségbe, ami alapján eldöntik, hogy lehet-e tag. Gadányiék szerint Bán 

Martyn Ferencnél se járt volna jobban, de őt nem találta otthon. (Gadányi, 1965, 274–275.)  

970 György–Pataki, 1990, 105. 

971 Németh Lajos szerint magánbeszélgetésen sokan azt állítják, követniük kéne a „lengyel utat”, és 

szabadságot adni az izmusoknak. (Jegyzőkönyv, Szövetségi nagyaktíva ülés, 1956. szeptember 24.; 

MKCS-C-I-2/1076-(23-24), MTA-MKI Adattár) Pátzay már korábban megjegyezte, hogy „a lengyel 

művészeti események megbolygatták az embereket” (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. június 1.; 

MKCS-C-I-2/1072-37, MTA-MKI Adattár); míg Bernáth szerint a fiatalokat összezavarja, hogy a 

lengyelek hivatalosan is támogatják az absztrakciót (Jegyzőkönyv, Vezetőségi ülés, 1956. április 2.; 

MKCS-C-I-2/107). 

972 „A formalizmus és a realizmus egymás mellett lelhető fel a fiatal lengyel képzőművészek 

munkáiban. A kísérletezésnek, útkeresésnek ez a szabadsága, kötetlensége sok erőt szabadított fel, módot 

adott a fiatal lengyel művészeknek tehetségük, erejük kipróbálására.” (Diószegi András: A VIT 

képzőművészeti kiállításáról. Szabad Művészet 1955/9, 402.) 

973 A Csoport 55 (Grupa 55) több képviselője – például Marian Bogusz vagy Kajetan Sosnowski – 

rövid időn belül a tasizmusnál kötött ki. Lásd.: Katarzyna Nowakowska-Sito szerk.: Galeria Sztuki XX 

wieku. Odsłony kolekcji 1945-1955. (Gallery of 20th Century Art. Uncovering the Collection in 1945–

1955.) Muzeum Narodowe w Warszawie, Varsó, 2007, 58–59. 



164 

 

láthatta a szocreál képekkel is kísérletező művész friss absztrakt festményeit.
974

 A varsói 

Világ Ifjúsági Találkozó alatt rendezték meg a Długa utcai fegyvertárban (Arsenal) 1955 

őszén a fiatal művészek Háború ellen, a fasizmus ellen című, új iskolát teremtő, nagy 

szabású tárlatát.
975

 A sztálinizmus alatt kinevelt Arsenal-generáció szembe fordult a 

szocialista realizmussal és az expresszivizmus modernista esztétikájának felvállalásával 

utat nyitottak a lengyel szocmodern felé.  

 

Inter arma silent musae 

1956 őszén egyre forróbb lett a helyzet az értelmiség köreiben, baloldali írók folyamatosan 

támadták a sztálinistákat, szeptember 17-ei Közgyűlésükön pedig – nem törődve a 

pártközponttal – beválasztották az Írószövetség vezetőségébe Illyés Gyulát, Németh 

Lászlót és Kassák Lajost is.
976

 Az írók aktivitása nem a rendszer megdöntése, hanem a 

megreformálása felé mutatott.
977

 Németh Lajos 1956. szeptember 24-én a Képző és 

Iparművészeti Szövetség nagyaktívája előtt értékelte az események aggasztó irányát: 

 

„Jelenleg a helyzet elég súlyos. Néhányan – az elkövetett hibákra hivatkozva – azt 

hangsúlyozzák, hogy megbukott a szocialista realizmus, a marxista esztétika. Ezért 

minden területen tanúi vagyunk a polgári nézetek megerősödésének, rehabilitálásukat 

követelik olyan nézetek is, amelyek a múlthoz tartoznak, és a hiba ott történt, hogy 

eddig ugyan adminisztrative háttérbe szorítottuk őket, de elvileg még nem győztük le. 

Természetesen nem a marxista esztétika vagy tudomány bukott meg, mint ahogyan 

néhányan hangoztatják, hanem a marxizmusnak a vulgarizálása, a marxizmus 

szellemétől teljesen idegen dogmatizmus, a tudománytalanság. És azt is hangsúlyozni 

kell, hogy épp az alkotó marxizmus, a leninizmusnak újra jogaiba visszaállított eszméje 

buktatta meg a dogmatizmust.  

 A feladatunk a képzőművészet területén is ugyanez, mint az egész kulturális 

életünkben: visszaállítani a marxista tudományt a jogaiba, tudományos alapra helyezni 

az elméleti munkát és szembeszállni mind a dogmatizmus még jócskán meglevő 

maradványaival, mind az újraéledő, le nem győzött polgári nézetekkel. Újból érvényt, 

hitet kell szerezni a művészetelméletnek, azt, amit a dogmatizmus elkótyavetyélt, az 

alkotó marxizmusnak kell visszaszereznie.”
978

 

 

A képzőművészek között eluralkodott a „szabadon virágozzék minden virág” 

szellemisége,
979

 a pártos mag pedig – kénytelen-kelletlen – visszakozott. A főiskola élére 

kinevezett Domanovszky és a betegsége miatt visszavonuló Kádár kínos sajtótámadások 

                                                 
974 Uo.: 65–66. 

975 Przemysław Brykalski megostorozott, zöld színű, fauve-os férfiaktot állított ki, Barbara Jonscher 

Cézanne-t idéző almacsendéletet, Andrzej Wróblewski egy kissé picassós munkás anyát, Wojciech Fangor 

pedig egy kubista Szent Sebestyént. (Uo.: 68–72.) 

976 Standeisky, 2006, 51. 

977 „Az írók – a megtorlók vádjaival ellentétben – nem 'előkészítették az ellenforradalmat', az 1955-ben 

megtorpant 'új szakasz' folytatását kívánták csupán. A hatalom összeomlásának lehetősége fel sem merült 

bennük.” (Uo.: 56.) 

978 Jegyzőkönyv, Szövetségi nagyaktíva ülés, 1956. szeptember 24.; MKCS-C-I-2/1076-(15-16), MTA-

MKI Adattár. (A nagyaktíva ülés rendhagyó összejövetel volt, feltehetően Domanovszky és Kádár 

lemondása miatt hívták össze ezzel a címmel a Szövetség vezetőit.) 

979 „Az a követelmény, hogy 'szabadon virágozzék minden virág' nagyon szimpatikus művészeink 

előtt.” –  mondta  Németh a nagyaktíva előtt (Jegyzőkönyv, Szövetségi nagyaktíva ülés, 1956. szeptember 

24.; MKCS-C-I-2/1076, MTA-MKI Adattár). Ez a – Mao Ce-tungtól származó – frázis lett az 1957-es 

Tavaszi Tárlat jelszava és a Kádár-kor kultúrpolitikájának egyik többszörösen kifordított metaforája. 

(Vö.: Pataki Gábor: A „hivatott kertészek”. Képzőművészeti kritika 1957–1965 között. In.: Nagy Ildikó 

szerk.: Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. Képzőművészeti Kiadó–Magyar 

Nemzeti Galéria–Ludwig Múzeum, Budapest, 1991, 28–32.) 
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közepette lemondott szövetségi posztjáról augusztus 31-én.
980

 Geszti László szerint a 

Szövetség pártszervezete, a pártszervezet csúcsvezetősége és a Vezetőség pártaktívája 

egyetért abban, hogy szembe kell nézni a szektás múlttal.
981

 Összehívták 1957 elejére a 

Szövetség Közgyűlését, aminek előkészítésére egy sokkal karcsúbb és mozgékonyabb új 

Vezetőséget jelöltek ki.
982

 Makrisz Agamemnon szerint a VII. Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás tervezett zsűrijében már a „virágozzék minden virág” elve érvényesült, hiszen a 

Párt holdudvarán kívül eső tekintélyek is belekerültek, például Czóbel Béla vagy Ferenczy 

Béni.
983

 A Képzőművészeti Főiskola leköszönő, kemény kezű igazgatója, Bortnyik Sándor 

tőle teljesen szokatlan, forradalmi tónusban szólalt fel: „Mindenütt forr az élet, az írók 

kezdték meg. Mindenütt próbálják kialakítani az életformát. Két év óta nincs a 

Szövetségnek semmi elvi álláspontja, csak adminisztratív dolgokat intézett. El kell dönteni 

előbb, hogy mi a szocialista-realizmus, melyek azok az irányzatok, amikkel együtt tudunk 

dolgozni. Előbb életet kell kapjon a Szövetség. Csak fizikai élete van a Szövetségnek, 

Csipke Rózsika álmát alusszák [sic!]. Fel kell ébreszteni a Szövetséget, néha úgy tűnik, 

mintha fordítva ülnénk fel arra a lóra. Tisztázzuk már a dolgokat. Kezdjük meg a vitát. Az 

írók nem féltek a nyáron való vitatkozástól. Mi abbahagytuk és semmiről sem beszéltünk. 

Minden Szövetség működésének az az alapja, hogy legyenek szabad viták. Ez a mi 

kötelességünk. Most mindenről adminisztratív úton döntünk, teljesen alapszabály ellenesen 

is.”
984

  

 Minden adott volt egy újabb képzőművészeti reformhoz: a pártos mag helyett egy 

új Vezetőség diktált, új szellemiségű zsűri bábáskodott a soron következő nemzeti 

seregszemle felett és egy absztrakt kiállítás is feltűnt a horizonton. A hivatalos művészet 

belső átalakulását az 1956. október 23-án kitörő forradalom nem befolyásolta döntő 

módon. Inter arma silent musae – a forradalmaknak nincsen saját művészete. A 

legjelentősebb esztétikai aktus a rendszer gyűlölt szimbólumának, a Sztálin-szobornak a 

ledöntése volt. Egy visszaemlékező szerint Mikus Sándor értetlenül állt a tömegben,
985

 

pedig sztálinista tematikus művészet története már korábban vége volt.
986

 

 

 

 

 

                                                 
980 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077, MTA-MKI Adattár. Kádár 

Györgyöt a Szabad Nép megtámadta, hogy a Klement Gottwaldról festett nagy méretű tematikus képéért 

indokolatlanul kapott 130 000 Ft-ot, pedig a megbízást jóval korábban, még a főtitkári kinevezése előtt 

kapta. (Uo.) 

981 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077, MTA-MKI Adattár 

982 A pártszervezet új titkárságot javasolt (főtitkár: Csohány Kálmány) és új Vezetőséget a 

Szövetségnek: Borsos Miklós, Csohány Kálmán, Domanovszky Endre, Geszti László, Hincz Gyula, 

Konecsni György, Makrisz Agamemnon, Pátzay Pál, Schubert Ernő, Somogyi József és Szilárd György. 

(Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077, MTA-MKI Adattár) Végül még Imre 

István és Kiss Roóz Ilona is bekerült az új Vezetőségbe. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 16.; 

MKCS-C-I-2/1078, MTA-MKI Adattár) 

983 A formálódó új zsűribe javasolt művészek (a tanácskozási joggal rendelkező párt- és minisztériumi 

megbízottak mellett): Barcsay Jenő, Bernáth Aurél, Borsos Miklós, Burghardt Rezső, Czóbel Béla, 

Domanovszky Endre, Ferenczy Béni, Koffán Károly, Konecsni György, Makrisz Agamemnon, Pátzay 

Pál, Pór Bertalan, Somogyi József, Szabó Iván, Szőnyi István és Vilt Tibor. (Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 

1956. október 9.; MKCS-C-I-2/1077, MTA-MKI Adattár) 

984 Jegyzőkönyv, Elnökségi ülés, 1956. október 16.; MKCS-C-I-2/1078, MTA-MKI Adattár 

985 Végvári Lajos: Önarckép tollal. Egy művészettörténész élete. Szabad Tér, Budapest, 1999, 138–139. 

986 Ez nem jelentette azt, hogy „megkésett” tematikus művek ne készülhettek volna később is. A ritka 

példák egyike Gáspár Sándor VIT-beszámoló című festménye (1957, MNG), de a katonafestő Legéndi 

József életműve is anakronisztikusan folytatta az ötvenes éveket (Szücs–Prakfalvi, 2010, 8.); a 

konzervatívabb szobrászat terén több példa is felsorolható (a Népstadion melletti Szoborkert befejezése 

1956 utánra tolódott). A világ más sztálinista diktatúráiban a tematikus szocreál később is virágzott, 

Kínában a kulturális forradalom idején, Észak-Koreában mind a mai napig.    



166 

 

Befejezés 
 

Végjáték 

A hazai művészettörténet-írás már megkezdte az 1956-os forradalom és szabadságharccal 

kapcsolatos képzőművészeti események számbavételét. Közismert az október 20-án 

megrendezett különleges Bernáth-vernisszázs története,
987

 a Képzőművészeti Főiskolán 

mártírhalált halt hallgatók emlékére külön kötet született,
988

 Sümegi György pedig 

áldozatos munkával gyűjti a forradalomra reflektáló műalkotásokat.
989

 Kiterjedt az 

irodalma az 1957-es „legendás” Tavaszi Tárlatnak, bár a jelentőségének megítélése 

korántsem egységes.
990

  

 Az eltiport forradalom után egy pillanatra megdermedt a művészeti közeg: az 

értelmiség „sztrájkba” kezdett; a Műcsarnok vöröskeresztes raktárként üzemelt.
991

 

„November utolsó napjaiban mindenek ellenére a Szövetségben pezsgett az élet. A 

forradalmat mintha vitte volna tovább a lendülete. A szakma egységesnek tűnt, nem akadt 

olyan – esetleg még mindig megbújva hallgatott – aki ne a művészetek szabad fejlődését 

kívánta volna szolgálni, aki ne a stílusok szabadságáért állt volna ki. Ezeken az egymást 

követő összejöveteleken, a vitában, a célok keresésében meghatározó szerepet vitt Bálint 

Endre, feltűnt Kassák aktivitása, Ferenczi Béni, Korniss Dezső, Barcsay Jenő jelenléte 

magától értetődőnek látszott” – emlékezett vissza a Műcsarnok igazgatója.
992

 A forradalom 

alatt a „megszűnt” Szövetség helyett eljáró Forradalmi Bizottság
993

 1956. decemberben 

kétszer is újjáalakult, Intéző Bizottság néven.
994

 Az üléseken a Szövetség politikától való 

függetlenedése volt a fő vitatéma, de felbukkant a miniszteri befolyástól mentes művészi 

zsűrizés kérdése is.
995

 A több „szalonban” párhuzamosan zajló országos tárlat ötlete végül 

                                                 
987 Az eseményen jelen volt Nagy Imre is; Frank János szerint a kiállítás nemcsak „forró hangulatú 

kultúresemény volt, hanem akció, sőt, tüntetés”. (Frank János: Bernáth Aurél kiállítás – 1956. In.: 

Kratochwill, 1995, 24–26.) 

988 Négy hallgató (Bódis Antal, Csűrös Zoltán, Komondy Sándor és Kovács József) halt erőszakos 

halált a szovjetek elleni harcban. (Csizmadia Zoltán–Dr. Szőnyi István szerk.: A Magyar Képzőművészeti 

Főiskola részvétele az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 

Budapest, 2001.) 

989 Több kötete és cikke jelent meg a témában; a legfontosabbak: Sümegi György: Kép-Szó. 

Képzőművészek '56-ról. PolgART, Budapest, 2004; Sümegi György összeáll. és szerk.: Naplók, interjúk 

'56-ról. Enciklopédia, Budapest, 2006.; Sümegi György: 1956 Képtára (Gyorsjelentés). L'Harmattan, 

Budapest, 2006. 

990 Vö.: Kovalovszky Márta: „Jég és aszály közt játszi évszak” – A hatvanas évek. In.: Knoll, 2002, 172. 

991 Lásd Frank János visszaemlékezését. (Nagy, 1991, 77.) 

992 Luzsicza, 1994, 195–196. 

993 Erről a bizottságról az MTA-MKI Adattárában csak utalásos információk vannak. Az 

elfogulatlannak nem nevezhető Oelmacher Anna egy cikke szerint a forradalom alatti bizottság és az 

utána alakult – és a Tavaszi Tárlat létrejöttéért felelős – Intéző Bizottság tagsága ugyanazokból állt. 

(Oelmacher Anna: Forradalmi tett vagy kispolgári revizionizmus? Jegyzetek a Tavaszi Tárlatról. Élet és 

Irodalom 1957. május 10.) A forradalom alatti képzőművészeti aktivitásról – közte a forradalmi 

bizottságról – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatók forrás értékű 

dokumentumok. (Lásd.: Sümegi, 2006, 23–24.) 

994 A korábbi, december 1-ejei jegyzőkönyv jelenléti íve szerint az Intéző Bizottság tagjai: Makrisz 

Agamemnon, Bálint Endre, Bernáth Aurél (nincs jelen), Csanádi [Csanády András?], Csohány Kálmán, 

Csupor [László?], Gádor István, Geszti László, Huszár Imre, Koffán Károly, Kondor Béla, Korniss 

Dezső, Somogyi József, Szilárd György, Végvári Lajos és Vilt Tibor. (Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság 

alakuló ülése, 1956. december 1.; MKCS-C-I-2/1083, MTA-MKI Adattár.) A második – feltehetően 

nagyobb hatású – december 19-ei alakuló ülés jegyzőkönyve szerint az Intéző Bizottság tagjai: Makrisz 

Agamemnon, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Benkhard Ágost, Bernáth Aurél, Borsos Miklós, Burghardt 

Rezső, Buzi Barna, Csajka István, Csohány Kálmán, Csernus Tibor, Domanovszky Endre, Erdei Dezső, 

Gadányi Jenő, Gádor István, Geszti László, Huszár Imre, Illés Gyula, Kaesz Gyula, Kerényi Jenő, Koffán 

Károly, Martyn Ferenc, Perczel Erzsébet, Ridovics László, Somogyi József, Szentiványi Lajos, Szilárd 

György, dr. Újvári Béla, Vigh Tamás és Vilt Tibor (Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság alakuló ülése, 1956. 

december 19. Intézőbizottság alakuló ülése; MKCS-C-I-2/1085, MTA-MKI Adattár.) 

995 Jegyzőkönyv, Intéző Bizottság alakuló ülése, 1956. december 19.; MKCS-C-I-2/1085, MTA-MKI 
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egyedül a Tavaszi Tárlaton valósult meg,
996

 bár a lebonyolításért egy miniszteri felügyelő 

biztos, Makrisz Agamemnon
997

 volt a felelős. Az emigráns görög kommunista szobrász 

sikeresen egyensúlyozott a feltétlen pártpolitikai lojalitás és a párizsias modern esztétika 

elvárásai között.  

 Sok kortárs számára ez a kiállítás volt a fordulópont, Frank János és Luzsicza Lajos 

szerint a művészet rövid „aranykorának” kezdete,
998

 a zsűriben is részt vevő fiatal Vígh 

Tamás számára pedig ezzel bukott meg a szocreál.
999

 Sokak számára revelatív erővel bírt, 

hogy hat év után ismét láthattak a Műcsarnok reprezentatív nagy kiállításán absztrakt 

műalkotásokat. A hivatalos kultúrpolitika számára viszont a Tavaszi Tárlat hosszú 

évtizedeken keresztül botránykő maradt.
1000

 Már a katalógus bevezetőszövege is 

elhatárolódott az absztraktoktól,
1001

 a napi sajtóban számtalan helyen feltűntek a non-

figuratívokon gúnyolódó írások és karikatúrák.
1002

 Oelmacher Anna az Élet és Irodalom 

hasábjain zajló sajtóvita legelején az új zsűrirendszert hibának minősítette,
1003

 amit a 

polémia zárszavában Mihályfi miniszterhelyettes csak megismételni tudott: a korábbi 

„túlzott gyámkodás” és az „adminisztratív belenyúlás” nélkül, de szükség van 

művelődéspolitikára.
1004 

A Tavaszi Tárlat művészettörténeti megítélése ma már nem 

kérdéses: Németh Lajos szerint a „népfront” jellegű kiállításnak csak a „gesztusjellege” 

                                                                                                                                                    
Adattár. 

996 A négy Bíróló Bizottság tagjai: A: Antal Károly, Burghardt Rezső [elnök], Ék Sándor, Grandtner 

Jenő, Imre István, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kiss István, Konecsni György, Kontuly Béla és Molnár C. 

Pál; B: Bernáth Aurél [elnök], Csernus Tibor, Elekfy Jenő, Kiss Kovács Gyula, Mikus Sándor, Miskolczy 

László, Pátzay Pál, Reich Károly, Szőnyi István és Tar István; C: Barcsay Jenő, Csohány Kálmán, 

Domanovszky Endre [elnök], Fónyi Géza, Huszár Imre, Ridovics László, Sarkantyu Simon, Segesdi 

György, Somogyi József, dr. Újvári Béla és Vígh Tamás; D: Gyarmathy Tihamér, Illés Gyula, Korniss 

Dezső [elnök], Köpeczi Boócz István, Medveczky Jenő, Megyeri Barnabás, Novotny E. Róbert és Vilt 

Tibor. (Kisdéginé Kirimi Irén szerk.: Tavaszi Tárlat. 1957. Műcsarnok, Budapest, 1957, 6.) A zsűrik felett 

– bár ezt a katalógus nem említi – működött még egy felülvizsgáló zsűri is; elnöke: a művelődésügyi 

miniszter helyettese, tagjai: a négy zsűri elnöke, a Szövetség felügyelő biztosa [Makrisz Agamemnon] és 

a szakszervezet elnöke. A vitás kérdésekről a felülvizsgáló zsűri döntött. (Levél, a Szövetségtől a 

Műcsarnokba, Makrisz Agamemnontól Luzsicza Lajoshoz, 1957. március 27.; MKCS-C-II-1476/7-1, 

Műcsarnok Könyvtár) Ennek a felülvizsgáló zsűrinek volt köszönhető, hogy a sehová be nem fogadott 

fiatal művészek szocreál alkotásaiból is bekerült néhány a kiállításra (Lásd.: Mihályfi, 1957). 

997 Közeli munkatársa Luzsicza Lajos – aki ekkor épp a Műcsarnok igazgatója volt –, így jellemezte a 

művészt: „Egy, a hazájából menekült görög kommunista, aki Franciaországon át jutott el hozzánk és nyert 

itt befogadást. […] Mennyire tudott figyelni a legkisebb nüanszokra is. Népi-urbánus, főváros-vidéki, 

alföldiek-szentendreiek, Miskolc, Pécs, Debrecen, Fehérvár helye, szerepe, Kassák, Illyés megítélése, 

'helyre rakása', a művésztelepi és szimpozion-mozgalom jövője, jelentősége, mind olyan témakörök, 

melyek értelmezésében túltett bármelyik magyaron, a szakma belső pletykáinak, a közélet mozgató 

rugóinak ismeretéről nem is beszélve. […] Kereste a fiatalok barátságát, híve volt a modern 

törekvéseknek, az avantgárdnak, ezek támogatásában el is ment ameddig mehetett. Saját munkásságánál 

ügyelt arra, hogy ne látsszék szocreálnak, vulgáris közérthetőségnek amit csinál, kultúrpolitikai 

magatartása tekintetében a francia kommunista iskola tapasztalatait igyekezett alkalmazni. A 'lehetett' itt 

fontos szerepet kap, mert hűsége a párthoz, úgy is mint emigráns görögnek, egyértelműnek volt 

tekinthető.” (Luzsicza, 1994, 197–198.) 

998 Uo.: 199; Frank, 1996, 83. 

999 Az egyik zsűriben részt vevő Vigh Tamás így emlékezett vissza 1988-ban: „Akkor hoztuk létre azt a 

bizonyos 1957-es Tavaszi Tárlatot, négy zsűrivel. Tulajdonképpen megszűnt, megbukott azzal a szocreál. 

Mi buktattuk meg és ezt deklaráltuk azzal a ténnyel, hogy ott léphettek elő – külön zsűrivel – modernek, 

ill. a modernek több változata, meg a konzervatívok is.” (Nagy, 1991, 91.) 

1000 Pogány Ö. Gábor szerint az „ellenforradalom” („zendülés”) feldúlta a képzőművészetet is, a Tavaszi 

Tárlat pedig „az ellenforradalmi rombolás hatását tanúsítja.” (Pogány, 1960, 11.) 

1001 „Művészetpolitikánk itt, ezen a legkényesebb ponton is leszámolt a hamis egyszerűsítésekkel: nem 

titkolja, hogy nem ért egyet az absztraktok művészi módszereivel, de mégis teret enged kísérleteiknek.” 

(Kisdéginé Kirimi Irén szerk.: Tavaszi Tárlat. 1957. Műcsarnok, Budapest, 1957, 5.) 

1002 (Kisjó): Rejtvényverseny a Műcsarnokban. Esti Hírlap 1957. május 26.  

1003 Oelmacher, 1957. 

1004 Mihályfi ügyesen egyensúlyozott, kritizálta az absztraktokat és a „tematikus naturalizmust”, bírálta a 

korábbi kultúrpolitikát is, de hitet tett a folytatása mellett. (Mihályfi, 1957) 
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volt fontos, nem a magas színvonala,
1005

 Szücs György szerint is „inkább jelképes 

történetnek számít”,
1006

 Kovács Péter szerint „pontot tett az ötvenes évek művészetpolitikai 

gyakorlatának végére”,
1007

 Kovalovszky Márta szerint pedig „jelzőtábla” az ötvenes és 

hatvanas évek között, de inkább a korábbi időszaktól vett búcsú, mint hogy egy új korszak 

kezdetét jelezte volna.
1008 

A magyar szocreál festészet története szempontjából ez utóbbi 

megjegyzés a kulcsfontosságú: hiába nem körvonalazódott még az új korszak 1957-ben, a 

dogmatikus, sztálinista művészeti gyakorlat egyszer és mindenkorra véget ért. 

 A Tavaszi Tárlat valódi jelentősége a művészettörténeten kívül keresendő. A 

véletlenek egybejátszásának köszönhetően éppen a képzőművészet mutathatta fel az egész 

értelmiség számára a művészeti önrendelkezés és a modernizmus vágyott, de tiltott 

gyümölcseit.
1009

 Nem véletlen, hogy a tárlat körül kialakult sok olvasót és laikust 

megmozgató vitában
1010

 éppen egy irodalomtörténész védőbeszéde volt a 

legszókimondóbb.
1011

 A téma olyan élénken él a szépírók emlékezetében, hogy Spiró 

György 2010-ben még regényt is írt Tavaszi Tárlat címmel.
1012

 Az addig tétova művelődési 

politikából a széles korabeli visszhang váltotta ki a védekező reflexet. Az 1956 második 

felében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő „virágozzék minden virág” – Mao Ce-

tungtól származó – laissez-faire művészeti alapelvével szemben, ekkor született meg a 

művelődéspolitikus mint gondos kertész metaforája: „De legyen bár tíz vagy húsz szalon, 

virágai a gondos kertész munkája nélkül elvadulnak. Ezt elkerülendő, a párt és állam 

hivatott kertészei vegyék kézbe az ollót, és szeretetteljes nyesegetéssel alakítsák ki a 

munkás-paraszt hatalomnak megfelelő, a magyar hagyományból sarjadó, a dolgozó népet 

örömre és kultúrára nevelő művészetét.”
1013

 A művelődéspolitika a Tavaszi Tárlatot 

követően visszatért a szigorúan felügyelt, állami irányítás alatt álló alapelvekhez, csak 

kevés kritikával illetve az 1956 előtti időszakot.
1014

  

 A Képző- és Iparművészeti Szövetség évekre megszűnt, a Szabad Művészet helyét 

átvette a rövid életű Műterem
1015

, Pogány Ö. Gábor szerepe – mint az 1957-ben alapított 

Magyar Nemzeti Galéria igazgatója és a magyar művészettörténeti kánon egyik fő 

alakítója – ismét megkerülhetetlen lett. 1957-ben megrendezték – már a Nemzeti Galéria 

szervezésében, de még a Műcsarnokban – a Magyar forradalmi művészet című 

nagyszabású történeti kiállítást, amely a folytonosságot hangsúlyozta a Tanácsköztársaság 

plakátjai, Derkovits művei és az 1945 utáni művészet között.
1016

  Ekkor indult meg az 

ötvenes évek termésének átrostálása és hozzáigazítása a következő (és a megelőző) 

évtizedek hivatalos szocialista kánonjához. A korszak átértékelésének eredményét Pogány 

az 1960-as Képzőművészetünk a felszabadulás után című kiállítás bevezetőjében 

                                                 
1005 Beszélgetés Németh Lajossal. In.: Nagy, 1991, 67–69. 

1006 Szücs György összefoglalása a legpontosabb: „az 1957-es Tavaszi Tárlat inkább jelképes történetnek 

számít, utólag a már korábban elkezdődött reformfolyamatok összefoglaló eseményének, egyszersmind a 

koalíciós időszak demokratizmusa iránti nosztalgiának értékelhetjük, amelyet a hatalmi szélcsend egyik 

kedvező pillanatában – legutolsó ténykedéseként – a rövidesen feloszlatott magyar Képzőművészek és 

Iparművészek Szövetsége rendezett meg. A kiállítás legfontosabb mozzanata a gesztus volt, hogy az addig 

elítélt fogalmakat, művészeti irányzatokat jogaiba visszahelyezte, ezen belül az ún. absztraktokat ismét 

művészeti nyilvánossághoz juttatta.” (Prakfalvi–Szücs György, 2010, 140.) 

1007 Kovács, 2002, 165. 

1008 Kovalovszky, 2002, 173. 

1009 Vö.: Rieder Gábor: Legendák és tények a Tavaszi Tárlatról. Artmagazin 2011/1, 16–20. 

1010 Olvasóink vitája a Tárlatról. Élet és Irodalom 1957. június 21. 

1011 Szabó György: Indoklás és ítélet. Élet és Irodalom 1957. május 24. 

1012 Spiró György: Tavaszi Tárlat. Magvető, Budapest, 2010. 

1013 Oelmacher, 1957. A jelenség elemzéséről lásd.: Pataki, 1991, 28–32. 

1014 A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának iránylevei. i.m. 

1015 A Műterem folyóira egy évfolyamot élt meg (1958), a cikkekből és a témákból kirajzolódó esztétikai 

profil (Derkovits, Uitz, Csontváry, Picasso, Barcsay, Gadányi, Hincz, Domanovszky, nemzetközi modern 

építészet stb.) már a szocmodernt előlegezi meg. 

1016 Magyar forradalmi művészet. Magyar Nemzeti Galéria–Műcsarnok, Budapest, 1957. A kiállítást 

Pogány Ö. Gábor és Oelmacher Anna rendezte. 



169 

 

szentesítette: „Kádár és Konecsni Vihar előttje, Benedek Jenő Partizánokja, Pór Bertalan 

1953-as önarcképe, Domanovszky Endre ez időszakban kivirágzott monumentális 

piktúrája, Szőnyi István mezőgazdasági panneau-szériája, Bernáth Aurél két MÉMOSZ-

falképe, Berény Róbert Festőnövendéke, Bereznay–Mácsai Aratósztrájkja, Szentiványi 

Lajos Hídépítése, Szabó Vladimir néhány Dózsa-festménye, Fónyi Géza Sakkozók-ja, 

Burghardt Dezső Téli tája, Csáki–Maronyák egyik-másik portréja, Holló László Tanyája, 

Szobotka Imre Cséplése” mind az ötvenes évek maradandó alkotása.
1017

 Bár a 

frazeológiában még sokáig kísértett a múlt, a művészeti gyakorlat már nem tért vissza a 

sztálinista képzőművekhez. A Magyar forradalmi művészet '56-ot gyalázó alkotói már nem 

a tematikus művészet eszköztárához nyúltak. Az ötvenes évek végi festészeten belül az 

egyre egyénibb, festőibb és apolitikusabb, hol groteszkebb, hol líraibb hangokon 

megszólaló szocpoétikus irányvonal vált az uralkodóvá,
1018

 valamint az akkoriban 

„konstruktívnak” nevezett, a vastag kontúrok szerkezetes ritmusával operáló 

látványfestészet,
1019 

amely rövid időn belül belecsatlakozott a szocmodern széles 

korstílusába. 

  

 

Összefoglalás 

 

Összegzésképpen elengedhetetlen a – szellemtörténeti horizontokat is megnyitó – 

stílustörténeti konklúziók levonása. A megszerzett ismeretek fényében egyértelmű, hogy az 

általunk is használt szocreál fogalom kettős jelentéssel bír. Egyrészt azonosítható a 

szélesebb értelemben vett szocialista realizmussal, ami magában foglalja a pártállam teljes 

hivatalos művészetét, beleértve a tematikus szocreált, a szocpoétikus festészetet, a 

korstílusként is felfogható szocmodernt, a pártos mag alkotásait, valamint olyan nem 

tárgyalt jelenségeket, mint Kondor Béla hatása a grafikában vagy a folklorisztikus elemek 

újraértelmezése a „népi művészetben”, sőt még a korszakhatárokon túlról a harmincas-

negyvenes évek új realista, párthű törekvései is ide sorolhatók. A szocreál másik, szűkebb 

értelmezése viszont a már sokat elemzett sztálinista tematikus művészettel azonos. 

Időrendben ez az irányzat jelent meg Magyarországon elsőként államilag propagált 

szocialista realizmusként 1950-ben. Éveken keresztül döntő módon határozta meg az egész 

keleti blokk hivatalos művészetét. Itthon a hazai politikai fejlemények hatására 1954-ben 

háttérbe szorult, majd 1955-ben ismét megerősödött, de korábbi pozícióit már nem tudta 

visszaszerezni. Az '56-os forradalom után már csak elvétve bukkant fel, elsősorban 

politikai vezetőket ábrázoló köztéri szobrok esetében vagy az olyan kivételnek tekinthető 

kiállításokon, mint amilyen Legéndi Józsefé volt 1987-ben.
1020

 A tematikus szocreál 

szorosan kötődik a totalitárius sztálinizmushoz; Észak-Koreában mindmáig ez a hivatalos 

művészet irányvonala.
1021

 Ez a típusú szocreál minden művészeti ágban rendelkezik 

sztálinista párhuzammal, de a tematikus jelző jobbára csak a képzőművészetre illik rá. 

Vállalt előképe a 19. századi „kritikai realizmus”, amit Magyarországon elsősorban 

Munkácsyval azonosítottak. A köré rajzolható legtermékenyebb értelmezési keret a 

teoretikus–ideologikus szövegekből bontható ki, az ikonográfiai iskola klasszikus szöveg–

                                                 
1017 Pogány, 1960, 9. 

1018 A folytonosságot – illetve a politikusság elvesztését – jelzi a tény, hogy 70 „természetelvű” 

művésznek Genthon István rendezett kiállítást az Ernst Múzeumban 1957 decemberében. A katalógusban 

közölt képek közül több beleillik a szocpoétikus zsánerfestészet keretei közé, például Balogh András 

Önarcképe vagy Bér Rudolf Kertben című alkotása. (70 művész kiállítása. Műcsarnok, Budapest, 1957.) 

Pogány szerint a kiállítás termése megfelelt a szocialista műkereskedelem közízlésének. (Pogány Ö. 

Gábor: Hetven művész az Ernst Múzeumban. Műterem 1958/2, 38–39.)  

1019 Vö.: Andrási–Pataki–Szücs–Zwickl, 1999, 143–144. 

1020 Prakfalvi–Szücs, 2010, 8.  

1021 Vö.: Virágok Kim Ir Szennek című kiállítás a bécsi MAK-ban (2010. május 19–2010. szeptember 

5.). 
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kép fogalompárja és módszertana mentén. A tematikus képzőművészet – kvalitás 

tekintetében – nem tudott felnőni se a vállalt 19. századi „haladó hagyományokhoz”, se a 

tagadhatatlan minőséget képviselő szovjet mintaképekhez. A jelenleg megfigyelhető 

leggyakoribb viszonyulási pontot így a groteszk, a humor vagy a „camp-jelleg” határozza 

meg, ezeket látjuk viszont manapság a szocreál kiállítások és aukciók visszhangjaiban. Az 

intellektuális erőfeszítéseket is tevő, tudományos megközelítések viszont a „realizmus 

diadalának” hermeneutikai csavarjával élnek: az elnyomattatás indirekt tükrévé avatva az 

eredendően propagandisztikus céllal készült alkotásokat. 

 Ugyancsak a tágabb értelembe vett szocialista realizmus alá tartozik a szocpoétikus 

festészeti tendencia. Ez az irányzat a főiskolán domináns posztnagybányai, greshamista 

tradíció és a tematikus szocreál kényszerű találkozásából született meg. Fontos jelenséggé 

1953-tól vált a hivatalos művészet színterén, de termékeny irányzat maradt még a hatvanas 

években is. Az eredendően kisebb méretű táblaképekhez illő stílus megtalálta az útját a 

monumentális pannók és muráliák világába is. Produktumai elsősorban az esztétizáló festői 

kvalitás, vagyis a wölfflini „festőiség”
1022

 felől érthetők és értékelhetők. A pártállami 

legitimációt biztosító szovjet párhuzamként a „moszkvai impresszionista” szocreál 

festészet azonosítható, de a szocpoétikus iskola tipikusan magyar jelenség, Nagybánya és a 

Gresham-kör politikailag áthangolt örököse. A klasszikus európai festői kvalitás miatt 

mind a mai napig értékálló és élvezhető műalkotásokat adott a művészettörténetnek. (A 

politikamentes – vagyis már szocpoétikusnak nem nevezhető – variánsa tette ki a hatvanas-

hetvenes évekbeli Képcsarnok konzervatív képtermésének jelentős részét.) A szocpoétikus 

festői irányzat felfedezésére és újraértékelésére eddig még nem történt semmiféle lépés a 

szaktudomány részéről. Az 1955-ös és 1956-os esztendőben a szocpoétikus festmények 

mellett megjelent egy tiszavirág életű új jelenség is, az úgynevezett „pártos mag” 

művészete. Ez a tematikus szocreál óvatos modernizálását jelentette, elsősorban a 

festészetben és a szobrászatban. Párhuzamaként az eurokommunista alkotók és a mexikói 

muralisták kínálkoznak, előfutáraikként az expresszionizmus és Derkovits. Valódi 

stílustörténeti kategóriává nem forrhatta ki magát, hiszen elsősorban minisztériumi akarat 

állt mögötte, nem már létező művészeti alkotások. Az '56-os forradalom teljesen elsöpörte, 

bár egyes jegyei valamint művészei beleolvadtak az utána következő szocmodernbe. 

 A szocmodern a szocialista realizmus talán legfontosabb „vívmánya”. A második 

világháború utáni nyugati világban „nemzetközi modernizmus”
1023

 néven fősodorrá váló 

klasszikus avantgárd és a tematikus szocreál találkozásából született meg.
1024

 Minden 

műfaji ágban és a legtöbb szocialista országban megjelenő korstílusról van szó, aminek 

gyökerei az avantgárd két irányzatához, a konstruktivizmushoz és az expresszionizmushoz 

vezethetők vissza. Magyarországon a szocmodern – a környező országokhoz képest 

viszonylag korán – már az 1956-os forradalom után megjelent, és a hivatalos művészet 

körein túllépő paradigmává növekedett a hatvanas-hetvenes években. A képzőművészetben 

uralkodó korstílussá vált a táblaképektől kezdve a murális munkákig és a köztéri 

szobrokig. Szellemi hátterét a modernitás és a progresszió haladásba vetett hite jelentette, 

társulva az avantgárd újdonság-parancsával.
1025

 A szociológia az MSZMP által hathatósan 

támogatott, a társadalom minden ízét átjáró modernizációs törekvést „felemás”
1026

 vagy 

                                                 
1022 Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének problémája az újkori 

művészetben. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001. 

1023 Ez a fogalomhasználat csak az építészettörténetben terjedt el. 

1024 Vö.: Rieder, 2008. 

1025 Vö.: Boris Groys: A tautológiáé a jövő. In.: Groys, 1997, 81–91.  

1026 „Az egész 1947 és 1990 közötti szocialista korszakot, különösen az 1960-as évek közepétől kezdődő 

időszakot modernizációs kísérletként, a Nyugat-Európához való gazdasági felzárkózás kísérleteként 

értelmezhetjük. […] Bár egyes dimenziókban sikerült bizonyos fokú modernizációt elérni, például az 

ország iparosodott, városiasodott, az iskolai végzettség emelkedett, az életszínvonal javult, a 

lakáskörülmények szintén stb., ez a felzárkózási kísérlet is tévútnak, kudarcnak bizonyult. Az 1980-as 

évekre világossá vált, hogy a szovjet modellt követve a Nyugat-Európa és Magyarország közötti távolság 
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„negatív”
1027

 modernizmusnak nevezi, utalva a sikertelenségére. A szocmodern 

képzőművészet általános szakmai megítélése hasonlóan negatív.
1028

 A művészettörténészek 

többsége még ma is osztja Frank János vélekedését: „Megszületett egy félmodern, 

álmodern lombikbébi, nagyszámú bába segédletével. […] Viszonylag enyhébb lett a szigor, 

újabb izmusok (inkább az izmusok halvány árnyai) kereteibe foglalta a festő, szobrász, 

elsősorban a városi, falusi munkaábrázolást, munkásábrázolást, a hősi pózok megörökítése 

viszont ritkult.”
1029

 A szocmodernnek nevezhető stílus a köztéri monumentális művekben 

érte el saját csúcsait, bár ezek is inkább értékelhetők a baloldali, népművelő társadalmi 

utopizmus, mint az avantgárd újszerűség kritériumai felől. De a jelenség alapos elemzése 

már túlmutat ezen dolgozat keretein. 

                                                                                                                                                    
nem csökken, hanem növekszik. Bebizonyosodott, hogy politikai demokrácia és modern mentalitás nélkül 

nem lehet a gazdasági modernizációt, az emberi erőforrások magas szintjét és a társadalmi integrációt 

megvalósítani.” (Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2003, 588.) 

1027 Hankiss Elemér: A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja. In.: Fokasz Nikosz–

Örkény Antal szerk.: Magyarország társadalomtörténete 1945–1989. I. Új mandátum, Budapest, 2002, 

330. (Eredeti megjelenés: Társadalomtudományi Közlemények, 1986, 185–190.) 

1028 Az építészettörténészek sokkal pozitívabban viszonyulnak a hatvamas-hetvenes évek hazai hivatalos 

modernségéhez. (Fehérvári–Hajdú–Prakfalvi, 2006) 

1029 Frank, 1996, 88–89. 
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