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Abstract
Western European exhibitions held to mark the centenary of the Russian Revolution painted a surprisingly
positive picture of early revolutionary and later social-realist art, and the 21th-century public welcomed the
monumental works. The first part of this study seeks to explain the reasons behind the enthusiastic reception
of the Russian avant-garde in Western Europe and Hungary since the 1960s. The second part explores its
antecendents in works of Deineka and Mukhina, the Russian artists presented in the Russian pavilion of the
World Exhibition Paris 1937. The final part discusses the striking similarity in aesthetic form and fate of
Muhina’s sculpture and the Budapest Naval Monument, both erected the same year 1937
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Az 1917-es februári forradalom márciusban volt (a Gergely naptár szerint), az októberi nagy
szocialistának az évfordulója pedig azonos okból november 7-ére esik. Körülbelül ennyire volt világos az
50-es években születettek korosztálya számára biztosított történelemoktatás, amelyben a kitakargatott fehér
foltok miatt sem a kronológia, sem a logika nem állt össze, hiába tanultuk Lenin életrajzát legalább négyszer.
A gorbacsovi korszaktól kezdődően tisztult a kép, kiderült, hogy egy maroknyi bolsevik lényegében puccsot
hajtott végre a fővárosban. Fontos ez a maroknyi bolsevik kifejezés: elég volt a bolsevikoknak így
(többségnek) nevezni magukat, ezt máris mindenki elhitte.
A szovjet kísérlet egyedülálló volt a maga nemében, a kommunizmus pedig azóta is célkitűzés
maradt. A valódi kommunisták többnyire börtönben és lágerban végezték. A földi paradicsomot megcélzó
utópikus elvek nem valósultak meg, helyettük diktatúra lett, a közös tulajdon helyett állami privilégiumok
rendszere, a kollektív munka helyett gyilkos kollektivizálás és a gazdaság lezüllesztése, kultúra helyett
cenzúra, politika helyett demagóg és egypártrendszer, oktatás helyett elzárás a tudástól, totális
rendszerekben – nagyjából így lehet összefoglalni egy kókuszdióhéjban. Mindennek lapidáris leszögezése
a nyugati szemszög bemutatása elé kívánkozott.
A BBC4 2017. november 7-én vetített képzőművészeti dokumentumfilmje szerint a szovjet
avantgárd eredetibb és erőteljesebb volt, mint bárhol másutt a világon. Hogyan lett a húszas évek
bámulatosan pezsgő szovjet kultúrája és kultúratudománya a mai napig éltető forrása szinte minden
művészeti ágnak és kutatásnak is? Hogyan lehetséges, hogy egy formálódó diktatúra ilyen művészetet szül?
Különleges alkotókat inspirált az 1920-as évek hirtelen szabadsága, a nyomor közepette az új világ
reménye? A rengeteg szenvedésből vagy szenvedéstől robbant volna ki a tehetség? Volt sok új
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kultúrafogyasztó, aki megtanult írni és olvasni, olcsó és hozzáférhető lett a kultúra? Új volt a
soknemzetiségű állam, a gúzsba kötő egyház hatalmának eltörlése?
Mindez azért tűnhetett sokáig az 1920-as évek robbanásszerű jelenségének, mert az orosz századelő
szimbolista művészetét és a korai avantgárdot sokáig elzárta a világ elől a szovjet cenzúra, menthetetlenül
megtörve a kulturális folyamatosságot, és erre később is megállíthatatlanul törekedett az alkotás
cenzúrájával, a művek kitartó megsemmisítésével és betiltásával. Teljes életművek helye tátongott üresen
az összképből kivágva a Szovjetunió összeomlásáig. Alkotóikat is eltüntették, ahogyan egész
népcsoportokat és nemzedékeket is.
Az orosz avantgárd nem 1917 előtt, hanem jóval előtte született, és ha már társadalmi kataklizmához
kötjük, akkor nem az 1917-es, hanem az 1905-ös forradalom utáni átalakulások terméke. Malevics fekete
négyzete 1913-as, egyidős a futurizmus jelentkezésével, amit azért említek, hogy lássuk: a szóművészetek
párhuzamosan fejlődtek, az irodalom, sőt annak elmélete is, a formalizmus. El Liszickij eszköztára és
vizuális nyelve is készen állt már jóval 1927 előtt, és sokkal azelőtt, hogy a weimari Németországban a
német Bauhaus prominenseivel dolgozott, hiszen már 1909-től Darmstadtban tanult és nyitott szemmel
vándorolt Európa-szerte, egészen a háború kitöréséig. Első könyvművészeti alkotásai is 1917-ben készültek,
zsidó szövegekhez (például a pészahi Had Gadja dalhoz, amelyet Viktor Sklovszkij, a formalista
irodalomtudomány és a strukturalizmus egyik megalkotója elemzett). Bármely elemző kiállítás szenzációja
lehetne, ha Borisz Kusztogyijev 1905-ös keserű újság-karikatúrája mellé odakerülne híres 1919–1920-as
képe, összehasonlításként. Előbbin (Bevonulás) egy véres kezű és lábú óriás csontváz gázolja le a vérfelhők
alatti kihalt és romos várost, mögötte fekete tömeg, vörös zászlókkal. Utóbbin (Bolsevik) egy erőteljes
komor muzsik szürreálisan végtelen vörös zászlót lobogtatva a havas, napsütötte, tiszta város fölött vezeti a
tömeget egy templom ellen, a háttérben békés gyárkémény. Már jóval 1917 előtt összekapcsolódott az orosz
művészetben és gondolkodásban a véres vagy utópikus új világ, a nyers (vagy misztikus) absztrakt és az
üres (vagy metafizikus) kozmosz.
A húszas évek szovjet-orosz művészete nem csupán korábbról eredeztethető, hanem európai
kontextusban is született, akkor még nem elszigetelten. Már az orosz művészek európai, müncheni és párizsi
útjai, több éves nyugati tartózkodásuk is beágyazta őket a kor hasonló áramlataiba. Minden műfajban hatott
rájuk az expresszionizmus, a szürrealizmus, a kubizmus, a Bauhaus, a dadaizmus és ezek elmélete.
Kandinszkij is már Németországban írta színelméletét, ahová 1923-ban emigrált. Chagall több évnyi párizsi
inaskodás után tért haza, de alig kilenc évre csak. Az orosz futuristáknak személyes kapcsolatuk is volt
Marinettivel. A húszas években Párizsban élt Kuzma Petrov-Vodkin, aki a Bauhaus és a szimbolikus
expresszionizmus képi világát ötvözte a bizánci ikonok perspektívájával (jellegzetes színvilága a kék-fehérvörös orosz lobogó színeit hangolja össze). Az orosz avantgárd jól ismerte az Európán kívüli társjelenségeit
és alkotóit, például a mexikói monumentalistákat, Diego Riverát és társait.
Az új szocialista rendszert igazoló nézetek körébe tartozott politikai síkon az a téveszme is, hogy a
lenini szocializmus más lett volna, mint amilyen a sztálini lett. Ezt a szép ideát a feltételes múlt
kifürkészhetetlensége mellett kemény tények is aláássák: hogy csak egyet említsek, 1923-ban Lenin írta alá
a rendszer ellenségei számára létesítendő munkatáborok építéséről szóló párthatározatot. Ebből egyenesen
következett, hogy csakis az elkötelezett művészetnek terem majd babér, és egyedül az állami megrendelések
adnak majd anyagi és létbiztonságot is. Hamarosan, 1925-től párthatározatokkal és a kulturális élet
központosítása erősítette meg mindezt. A megrendelt művészet maga a szocreál, a szabályozott, a
megrendelőt kiszolgáló kánon.
A belső és külső ellenség képe elengedhetetlen feltétele volt annak a fegyelemnek, amelyre az ország
iparosításához volt szükség, az iparosításra pedig a fegyverkezéshez, az eleinte világforradalomnak nevezett
új szovjet birodalmi háború előkészítéséhez volt szükség. A harci vizuális kultúra kidolgozása az 1920
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körüli polgárháborúban megkezdődött. Mint a londoni Tate Modern falain 2017-ben bemutatott David King
gyűjtemény ékesen illusztrálja, hogy elég volt egyetlen fotót, például egy fegyveres asszonyt más és más
feliratokkal feltálalni, és a társadalmi nemek egyenlőségét deklaráló képből máris megszületett a Nagy
Honvédő Háború bálványképe, a mozgósító erejű Haza-Anya (Rógyina-Maty). A Vezér erőt sugárzó
alakjához képest az Anya-imázs és a harcias vagy megvédendő Asszony koncepciójának többlete a katonák
érzelmeinek mozgósításában rejlett.
Az ellenségkép éppen olyan szerves része volt a szovjet propagandisztikus plakátművészetnek, mint
az idolok. Utóbbiakról az angol szakmabeliek bevallása szerint a számukra csak most felfedezett – nálunk
már tankönyvekben is (le)szerepelt – szocialista realista Alekszandr Deineka képeiből alkothatunk fogalmat.
A szocialista realizmus fogalmát egy forradalmár pártfunkcionárius, Ivan Gronszkij találta ki 1932-ben, és
Gorkij azonos című cikke szentesítette. E sajátos stíluskódex (és korántsem irányzat!) klasszikusának számít
az 1937-es párizsi nemzetközi művészeti és technikai kiállítás lépcsőzetes kialakítású szovjet pavilonja,
amelyet a szovjet filmek elejéről jól ismert Vera Muhina szobor (Munkás és kolhozparasztlány) díszített;
lényegében üres, ám monumentális belsejét pedig Alekszandr Deineka három óriás vászna rendezte be.

1. ábra Vera Muhina: Munkás és kolhozparasztlány, 1937. Az orosz pavilon előtti szobor a párizsi világkiállításon
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Az orosz pavilont a korabeli adatok szerint húsz millióan látogatták meg – a szovjet állam
dicsőségére voltak kíváncsiak, ne feledjük, hogy közvetlenül a spanyol polgárháborút követően. Arról
nincsen adat, hogy a látogatók a () szemközti hitleri német pavilonba is mind átmentek-e — jelképesnek
vagy baljósnak bizonyuló helyválasztással. Húsz millióan csodálták meg Deineka három óriáspannóját. A
londoni Tate Modern múzeum XXI. századi látogatóinak arcát fürkészve meg lehetett győződni arról, hogy
ma is csodálattal nézik. Pedig itt csak a pár méteres vázlatokat láthatták, mert a világkiállítás után a pannókat
megsemmisítették. A Sztahanovisták című kép lenyűgöző a maga szocialista idealizmusának
valótlanságával – hófehér öltönyös, karcsúan légies, tudós-homlokú, makulátlan kezű, arányaikban
háromméteres testmagasságú kosárlabdázó sztárok vonulnak a nézővel szemben a meghatóan párás kék ég
alatt, háttérben a megvalósulatlan Szovjetek Háza, a világ legmagasabb építményének szánt virtuális
zikkuratja, hozzászámítva Lenin gigantikus, 25 méteresre tervezett szobrát is. Az utópiába átlényegített
jelenet jövőformáló propaganda helyett ma már nyomasztó abszurdnak nézhető csak, és ha üzen, csak egyet
üzen: a szocideál teljesen elméleti földöntúli távoliságát, amelyhez ember nem kerülhet közel.

2. ábra Muhina szobrán a Niké győzelmi póz

A szovjet trambulin-formájú, egyre magasodó pavilon tervezője, Borisz Iofan tudatosan választotta
a Louvre-ban található görög szamothrakhéi Niké mintáját az épületet díszítő szoborhoz. A győzelmi póz –
tornaórai támadó(!)állás –, a győzelmi szárnyak (Muhinánál egy derékra csúszott lobogó lepelből
kiügyeskedve) az Eiffel toronnyal szemközti parton megdobogtathatták a párizsiak szívét, mert saját
nemzeti eseményhalmazati (háborús és forradalmi) Diadalívükön is, a Marseillaise-jelenet fölé is Niké
terjeszti ki szárnyait és szegezi előre kardját (bár ez a verdun-i csata kezdetén 1916-ban megrepedt), és
Delacroix romantikus pátoszának formanyelve köszön benne vissza.1

1
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Iofan tervének másik görög mintája, egy szintén szárnypótló leplet alkalmazó páros szobor azonban
különös asszociációkra ad alkalmat. Ez ugyanis nem más, mint a zsarnokölő férfi szerelmespár, az athéni
demokrácia két védője. Arany Jánosnak, az orosz forradalom előtt éppen száz évvel született költőnk
fordításában álljon itt róluk Kallimakhosz pár sora:
Fönn lesz híretek, él dicsőn örökre,
Kedves Hármodiosz s Arisztogeiton,
Mivel a bitorlót megölé
Kardotok, és Athenae szabad általa.

Ha a cenzorok több görög auktort, akár csak Thuküdidészt olvastak volna, Muhina nem tudta volna
elkészíteni Iofan terveit, és mindketten gyorsan eltűntek volna a tiltások és táborok süllyesztőiben. Így csak
arra tellett az éber rendszervédőknek, hogy a kolhozparasztlány szoknyájának redőiből kirajzolódó
vonásokban az akkorra már kegyveszett, és alig három évvel később Mexikóban meggyilkolt Lev Trockij
arcának körvonalaira ismerjenek rá, még az öntödében. Pedig a szoknya és minden ruha éppen a cenzorok
követelésére került a szobrokra: az eredetileg meztelen alakokon csak a sál, a dinamikusan röptető lepel
kígyózott. A 34 méteres alapzaton álló 24 méteres szobor magasabb volt, mint az 50 méteres párizsi
Diadalív, és szállítását 65 részre vágva, 28 vagonban tudták megvalósítani.
A Trockij-arc problémájára csak 1940-ben, a sérült szobor hazaszállítása után tértek vissza, és ezt
követően lefokozták a munkás-paraszt párost: mindössze tíz méteres, alacsonyabb talapzatra,
pavilonfosztottan a szovjet mezőgazdaság vívmányainak kiállítása, a VDNH kapuja elé került. Muhina
Sztálin-díjat kapott 1941-ben, és bő fél évvel élte túl csak Sztálint. A szobor 1947-től lett a Moszfilm stúdió
jelképe. 2003-tól restaurálták, és 2009-ben visszakerült a helyére, egy eredeti méretre megmagasított
talapzatra.
A párizsi világkiállításon a korabeli haladónak számító értelmiség, köztük Picasso, lelkesedett a
szoborért, a Szovjetuniót mindössze két évvel korábban megjárt Romain Rolland pedig így írt róla: „A
Szajna-parti Nemzetközi vásáron két fiatal szovjet gigász emel a magasba sarlót és kalapácsot, és halljuk,
amint mellkasukból hősi himnusz árad, a népeket a szabadság és egység felé hívja és győzelemre vezeti
őket.”
A nyugati értelmiség egészen a Gulág leleplezéséig, lényegében 1968-ig hitt, mert hinni akart a világ
távoli egyhatodán tervezett utópia megvalósíthatóságában. E lelkesedés részeként is felfogható a húszas
évek valóban kivételes orosz művészete iránti figyelem és szinte kultikus rajongás. A magyar értelmiség is
erre, a húszas évek (még Sztálin előtti) művészetére vetítette maradék reményét az 1950-es évek
kiábrándulása és 1956 sokkja után, az 1960-as években, mert ekkor a Hruscsov-érában, az ún. olvadás
korszakában a korábban elhallgatott orosz avantgárd előkerült, alkotóikat és alkotásaikat részben
rehabilitálták, így valamelyest megmutatkozhatott (még mindig kevesebb kockázattal járt, mint a kortárs
művészet kiengedése a palackból). A nyugati és magyar értelmiség azt akarta gondolni, hogy ez a csodálatos
korszak, a nép számára alkotott tömegművészet és az elit avantgárd kézfogása valamiképpen igazolja az
általuk tapasztalt összetákolt pszeudoszocializmust, sőt a szó szoros értelmében haladónak mutatja, hiszen
az orosz avantgárd hatása tagadhatatlanul univerzálisnak bizonyult. Ennek a csábító elméletnek a hibáit is
segíthetett volna felfedezni a 100. évforduló mérlege.
A történelmi kisiklásokat fémjelző köztéri művészet emblémái az emlékművek. Mily jellemző, hogy
volt saját, magyar Győzelmi ideál-szobrunk, saját Muhinánk, s mily csodálatos, hogy éppen 1937
októberében avatták fel. Nem tudni, ihlette-e vajon a már 1936 nyarán készen állott Párizsba szánt szovjet
terv, de egy biztos: formája mellett a sorsa is hasonló lett, mert az 1938-as Budapesti Nemzetközi Vásárnak
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ez szerepel a plakátján, ez lett a „logója”. Mintha előre vetítették a szovjet kollégák számára, hova tegyék
Párizsból hazaszállított testvérét két évvel később, szinte kijelölték sorsát és helyétét a moszkvai
mezőgazdasági vásár pavilonjai előtt.
Nekünk ugyan győzelmeink nem voltak, birodalmunk nem volt, és nem volt tengerünk sem már
1936-ban, csak háborús veszteségünk, ám volt ellentengernagyunk. (Ez a homályos szó gyerekkoromban
ellentengerek létezését sugallta számomra. Az angol gyerekek számára is világos, hogy ez csak annyit tesz:
hátsóadmirális.) Horthyról a korabeli nagy vezérekhez illően elődeink még életében hidat neveztek el, és
hídfőjéhez (a mai Petőfi-híd budai végéhez) került a Muhina-szobornál is magasabb Haditengerészeti
emlékmű.

3. ábra Szentgyörgyi István műhelyében készül a hősi emlékszobor

A 22 méteres vasbeton alapzat előtt (Miskolczi László terve) 7 méteres szoborpáros állt
(Szentgyörgyi István műve): egy hajókürtös, aki a Támadás Géniuszára függeszti tekintetét, utóbbi
szárnyas, mindketten a jól ismert támadóállásban. A Géniusz előre mutat. A tengerrel és flottával együtt
elvesztett kikötő, Fiume világítótornyának 30 méteres kicsinyített mása a talapzatra került – ám a hajóorrformájú kiugró előtte áll, ezért a szobor magassága része az 52 méter teljes magasságnak. A háborús
áldozatoknak és kudarcoknak állított emlékmű belsejében a haditengerészeti emlékek „szentélye”, egy
múzeum kapott helyet. „Az árbocra felhúzzák az osztrák-magyar haditengerészet utolsó nagy
csatahajójának, a Viribus Unitis-nak parancsnoki selyemzászlóját; a zászló Horthy Miklós kormányzó
birtokába van, és ő bocsátotta a felavató ünnepség rendelkezésére” – írta a korabeli fényképes tudósítás.
Norwalli Konek Emil egykori fregattkapitány a vezért sztálini szárnyalással méltató megnyitó beszéde pedig
fényesen illusztrálja a kor történelmi éleslátását. Íme az 1937-es októberi beszéd részlete.
„Különleges büszkeség is hevíti keblünket afelett, hogy a magyar hadi tengerész hősihalottak lelke
Főméltóságodat, a volt dicső haditengerészet utolsó flottaparancsnokát, a legendás hírű »Novara«
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parancsnokát, Otranto hősét láthatja itt, ennél a magasztos ünnepénél, mint Magyarország államfőjét és
egyúttal az ország első katonáját [… aki] szilárdan és cél biztosan tartja erős kezében a kormánykereket,
amellyel szegény, megcsonkított hazánk hajóját máris átkormányozta sok viszontagságon és veszélyen
keresztül […] szebb, jobb és nagyobb magyar jövő felé.”2

4. ábra A Horthy-híd (ma Petőfi-híd)- budai hídkője

Fél év múlva jelent meg az első zsidótörvény, egy év múlva az első bécsi döntés értelmében
megkezdődött a trianoni döntéssel elveszített területek visszacsatolása, és nem telt bele két év sem, kitört a
II. világháború. Nyolc év múlva, 1945-ben a menekülő német csapatok felrobbantották a Horthy-hidat és a
haditengerészeti emlékmű szinte teljesen megsemmisült. Tizenöt év múlva, a híd 1952-es újjáépítésekor
elbontották.
Felhasznált képek
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https://www.kozterkep.hu/3371/haditengereszeti-emlekmu# 1943, Fortepan 183843 Divéky István

2

Budapesti hírlap LVII. 231., 1937. október 12. 2. o.
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