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A Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum kölcsönbe adta 

avantgárd gyűjteményét Budapestnek. Mégpedig három 

hónapra, ami roppant méltányos gesztus. Valószínűtlen, 

hogy akár egyszer is elhagyta volna Oroszország területét 

a teljes gyűjtemény. Márpedig, ha ez így van, akkor vilá-

gújdonság érkezett Budapestre. A legnevesebb nyugati 

múzeumok kurátorai is boldogan nyalnák meg mind a tíz 

ujjukat, ha náluk lenne most kiállítva a gyűjtemény. (Majd 

lesz később, diadalkapuval.) A Nemzeti Galériában kiállí-

tott anyag piaci értéke több százmillió, és nem forintban, 

hanem dollárban. Amikor egy-egy jelentősebb mű 

felbukkan az orosz avantgárd csúcskorszakából, a nemzet-

közi műkereskedelemben magasra teszik a mércét, s teljes 

joggal. Néhány hónapja Malevics egyik festménye, az 

1920 körül festett Misztikus szuprematizmus, fekete kereszt 

vörös oválison (100,2x59,2 cm, olaj, vászon) című kép a 

New York-i Sotheby’s árverésén 37,8 millió dollárért kelt 

el, az amszterdami Stedelijk Múzeum vásárolta vissza. 

De előtte is a vezető múzeumok gyűjteményei között vándorolt 

Malevics alkotása: utoljára a New York-i Guggenheimben volt, előtte 

Brüsszel, Bern, Róma, Frankfurt és Berlin legjobb múzeumai tudhatták 

a magukénak. Látjuk, kapós és kívánatos Malevics alkotása. És egy 

még fantasztikusabb Malevics van most itt a Nemzeti Galériában. 

Az 1915-ben festett Szuprematizmus (80x80 cm, olaj, vászon) című 

festménye bármely árverés csillogó sztárja lenne, 45–50 millió dollár 

körül vagy afölött ütné le az árverési kalapács.

Teljesen méltányosak a roppant magas árak, és ennek több 

oka van. Hamarosan kifejtem az okokat, de először képedjünk 

el azon, hogy egy ennyire jelentős anyag rejtőzködött eddig 

Jekatyerinburgban. Természetesen a művek szellemi értékéről 

beszélek, amit nem a piaci ár, hanem a művészettörténeti rang 

fémjelez. Fél évszázadnál hosszabb ideig takarta el a rangos gyűj-

temény darabjait a múzeumi raktárak mély homálya. Nagy szeren-

csénkre. A muzeológusok észnél voltak, és elrejtették. Több száz, 

esetleg több ezer avantgardista műtárgy kallódott el vagy sérült 

meg helyrehozhatatlanul a sztálini diktatúra komor és véres évtize-

deiben. A veszteségek pótolhatatlanok. Nagyon meg kell becsül-

nünk, ami megmenekült. Biztos jelek mutatják azonban, hogy még 

sok rejtett kincs lappang a kelet-oroszországi vidéki múzeumokban, 

magángyűjteményekben vagy egyszerűen a lakások falain.

Jekatyerinburg nevét az tette ismertté, sőt hírhedtté, hogy az ottani 

Ipatyev-ház pincéjében lőtték agyon az utolsó Romanovokat, 

II. Miklós cárt és családját. Olyan messze van Szentpétervártól 

Jekatyerinburg, mint Budapesttől Madrid. A távolság hatalmas, 

az Urálon túli nagyipari, vasúti és katonai gócpont Szibéria 

határán, Európán túl, már Ázsiában fekszik. Hogyan kerülhetett 

Jekatyerinburgba, ahogy mondani szokás, az Isten háta mögé az 

orosz avantgárd eme lenyűgözően nagy gyűjteménye? A válasz 

egyszerűnek tűnik: Anatolij Lunacsarszkij kulturális népbiztos 

jóvoltából. A túl rövid válasz viszont épp a lényeget fedi el, kis 

kitérőt kell tennünk a helyzet megértéséhez. A kisnemesi családból 

származó Lunacsarszkij a zürichi egyetemen fi lozófi át tanult, és a 

radikális-pozitivista Richard Avenarius tanítványi köréhez tartozott. 

Avenarius saját fi lozófi ai irányzatát tapasztalatkritikának, empíri-

okriticizmusnak nevezte. Ugyanebben az időben Lunacsarszkij 

a szintén Zürichben élő Lenin köréhez csatlakozott, akit viszont 

annyira feldühített Avenarius és Mach elmélete, hogy egész 

könyvet írt az empíriokriticizmus ellen. A vitairat mellesleg dilettáns 

mű, akárcsak Lenin többi fi lozofáló írása. Lunacsarszkij előbb-utóbb 

alkalmazkodott Leninhez, és így lehetővé vált, hogy a bolsevikok 

A L E K S Z A N D R  K U P R I N : 

Csendélet, 1917
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hatalomra jutása után kulturális népbiztosnak nevezzék 

ki. Az igazsághoz tartozik, hogy nem Lunacsarszkij akart 

karriert, az új vezetésnek kellett nagyon Lunacsarszkij, 

akár egy falat kenyér. Végre egy sok nyelven magabiz-

tosan beszélő, Európa-konform benyomást keltő, ottho-

nosan művelt és kulturált értelmiségi, aki párizsi évei 

alatt sok nyugati művésszel került közeli ismeretségbe.

Lunacsarszkij erősen hitt abban, hogy az avantgárd művészet forra-

dalmasítani tudja az ipari munkásságot, a legmodernebb technikai 

eszközöket használó propaganda pedig a parasztságot. Agitációs 

vonatok járták az országot, agitációs hajók a folyókat, és mindenfelé 

forradalmi felvonulásokat, ünnepségeket rendeztek az avantgárd 

művészek lelkes közreműködésével. A Lunacsarszkij irányítása 

alatt álló minisztérium utópisztikus neve is önmagáért beszél: 

K A Z I M I R  M A L E V I C S : 

Szuprematizmus, 1915

A cári család
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Felvilágosodásügyi Népbiztosság. Az avantgardizmussal 

meghitt viszonyt ápoló Lunacsarszkij Párizsban szerzett 

barátját, David Sterenberget nevezte ki a képzőmű-

vészeti főosztály élére. Még az első világháború előtti 

időkben barátkoztak össze a Montparnasse legendás 

műteremházában, a Ruche (Méhkaptár) épületében. 

Mindketten ott laktak, Lunacsarszkij orosz lapokat 

tudósított, Sterenberg festett. A Ruche-ben élt akko-

riban Chagall, Modigliani, Archipenko, Zadkine, Leger, 

Delaunay, Soutine is, hogy csak a legnevesebbeket 

említsem, vagy egy Szegeden született jó szobrász, 

Csáky József. Az olcsó, falusias és bohém Montparnasse 

nemzetközi légköre sok magyar művészt is magához 

vonzott. Czóbel Béla, Réth Alfréd, Perlrott-Csaba 

Vilmos, Farkas István szintén a Montparnasse-on bérelt 

műtermet. Vagy Berény Róbert, akit azért emelek ki 

külön, mert David Sterenberg és Berény Róbert művé-

szetében különös motívumrokonságot vélek felfedezni. 

Feltételes módban fogalmazok, mert az első világháború 

erős válaszfalat emelt közéjük, és a cezúra miatt beható 

kutatásra lesz szükség az igazoláshoz vagy a kizáráshoz. 

A Nagyezsda Udalcova, Ljubov Popova és Szobotka Imre 

közti személyes kapcsolathoz viszont szemernyi kétség 

sem fér, mindhárman a La Palette Akadémián tanultak, 

Henri Le Fauconnier és Jean Metzinger irányításával, 

és bizonyos házassági tervekről is rebesgetett a fáma. 

A világháború kitörésekor azonban Szobotkát a fran-

ciák internálták, Udalcova és Popova pedig rövid úton 

visszatért Oroszországba. Többé nem látták egymást. 

Művészetük egymásra hatása viszont kétségtelen.

Az Alap kapja a kassza kulc sát

Oroszországban javában dúlt a polgárháború, de már 

1918 nyarán fontosnak tartották, hogy létrehozzanak egy 

Állami Művészeti Alapot. David Sterenberg lett annak is 

a vezetője. Igen jelentős pénzösszeget bocsátottak az 

Alap rendelkezésére, hogy kortárs művészek alkotása-

iból vásároljanak, és hogy országos múzeumi hálózatot 

hozzanak létre, főként a nagy iparvárosokban. Az Alap 

vásárlási bizottságában többséget alkottak a konstruktív 

irányzatok képviselői, Tatlin, Malevics, Rodcsenko és 

követőik, akik elméleti síkon vadul birkóztak egymással, 

ezért a bizottság elnökének a mértéktartó, vitákat kerülő 

Vaszilij Kandinszkijt nevezték ki. Több mint háromezer 

alkotást vásárolt az Alap, és három év alatt több tucat 

városban hozott létre új múzeumot. Többek között 

éppen Jekatyerinburgban. Hozzávetőleg 50–60 alko-

tást utaltak ki az új múzeumok számára a központi 

Alap állományából, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

A Jekatyerinburgi Múzeum páratlan avantgárd gyűj-

teménye is így jött létre. A Nemzeti Galéria mostani 

vendégkiállítását tehát a közel száz évvel ezelőtt közpon-

tilag kiutalt alkotások bőkezű adománya tette lehetővé.

Hatalmas ünnepségek köszöntötték 1913-ban a Romanov-ház 

uralomra jutásának háromszázadik évfordulóját. Az ország poli-

tikai elitje abba az (alaptalan) hitbe ringatta magát, hogy a súlyos 

verességgel végződött 1904-1905-ös orosz-japán háború fájó 

emléke már a múlté, és az I. Napóleon hadseregét legyőző Orosz 

Birodalom újra rátalált a nyers erőn alapuló terjeszkedés útjára. 

Ha Oroszország nem keveredik bele az első világháborúba, való-

színűleg így is történik. De belekeveredett. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia sorsát is ugyanebben a forgatókönyvben pecsételték 

meg. Mind a két impérium önként és dalolva, minden kényszer 

nélkül írta alá a saját halálos ítéletét. A képzőművészet érzékeny 

szeizmográfj a a 19. század végétől jelezni kezdte a közelgő föld-

rengést. Először Párizsban, majd Németországban, Olaszországban 

és másutt kezdtek kilengeni a műszerek. Például Magyarországon 

és Oroszországban. A magyar Vadak, a Nyolcak, a nagybányai 

neósok, a moszkvai Káró Bubi (az orosz Vadak) vagy a szentpétervári 

és a moszkvai kubo-futurista csoportok művészei ebbe a körbe 

tartoznak. Vagy az olasz futuristák és orosz követőik, a Majakovszkij 

körül csoportosuló kör. A Larionov–Goncsarova-házaspár is csat-

lakozott hozzájuk. A nagy szervező Larionov mindenhol ott volt, 

ahol történt valami. Kiáltványuk címe: Pofán csapjuk a közízlést! 

(Interneten: Slap in the Face of the Public Taste. A régebbi magyar 

fordítás illedelmesebb: ott csak egy „pofon” csattan el.) A provokatív 

N A G Y E Z S D A  U D A L C O V A : 

Konyha, 1915
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manifesztumból sajnos az is kiviláglik, hogy a késő cári 

időszak harsány kutúrcsibészei kevesen voltak, és nagy 

utálatba ütköztek. Vékony jégen táncolt a társaság, és 

ugyan miből sejthette volna bárki, hogy Majakovszkijt 

és a többieket öt év múlva az államilag támogatott 

hivatalos művészet piedesztáljára emelik majd? A nagy 

pofáncsapás annyira mellészállt, hogy a környezet 

náthát kapott a huzattól.

Oroszországi művészek névsorai következnek. Akit 

nem érdekelnek a nevek, ugorja át a listát. A fő szer-

vező többnyire a bohém Mihail Larionov, feleségével, 

Goncsarovával kiegészülve. Az 1910–17 között műkö-

dött Káró Bubi csoport tagjai: a Larionov–Goncsarova-

házaspár, Koncsalovszkij, Rozsgyesztvenszkij, 

Kandinszkij, Lentulov, Kuprin, Falk, Maskov, Malevics, és 

később Tatlin is becsatlakozott. Vendégként a német 

Die Brücke csoport néhány művésze, Franciaországból 

Fernand Léger és néhány más művész állított ki az 

évenkénti Káró Bubi tárlatokon. 1913-tól újabb csopor-

tosulás alakult, a kubo-futurista mozgalom. Néhány név: 

az elmaradhatatlan Larionov–Goncsarova-házaspár, 

Malevics, Tatlin, Rozanova, Popova. Az átláthatóság 

kedvéért mindkét csoportból csak azokat soroltam fel, 

akiknek alkotása szerepel a Nemzeti Galéria kiállításán. 

Két nevet teszek még hozzá a listához: az egyik Szonya 

Terk, aki a férje, Robert Delaunay után Sonia Delaunay 

néven lett hamarosan művészeti mérföldkő Párizsban. 

Még találkozhattam vele a rue de Saint Simon 16 alatti 

műteremházban; Kassák után érdeklődött. Robert és 

Sonia Delaunay stílusát Apollinaire orfi zmusnak nevezte 

el. Ugyanebben az időben a Larionov–Goncsarova-házaspár megal-

kotta a rayonizmus festői nyelvét. Mindkét irányzat egymás rokona, az 

orfi zmus és a rayonizmus a fény kitüntetett festészeti szerepét kutatta. 

Oroszország és Franciaország fej-fej mellett haladt. Magyarországnak 

sem kellett szégyenkeznie, Tihanyi Lajos, a fi atal Szobotka Imre, 

Perlrott-Csaba Vilmos és mások ott jártak az élbolyban. Valamint 

Kassák és Moholy-Nagy, de ők már az avantgárd egy újabb fejeze-

tének protagonistái. Akár csak a késő cári, korai szovjet művészet 

korszakában Tatlin, Malevics és Lisszickij. Utolsóként egy olyan külön-

leges kubo-futuristáról szólok, aki önmaga szovjet jövőjébe mutatott. 

Az ötszörös Sztálin-díjas Vera Muhina szobrász 1937-ben készült sarló-

kalapácsos Munkás és kolhozparasztnő című szocreál szobrát rendkívül 

sokan ismerik. Ez volt a Moszfi lm Stúdió fi lmfőcíme, háttérben a Kreml 

vörös csillaggal díszített tornyával.

Malevic s jön, Chagall  repül

Az orosz avantgárd világjelentőségű fordulata már a késő cárizmus 

vége felé, 1915-ben megtörtént. Tatlin készíteni kezdte zseniális 

kontrareliefj eit. Előzménye, hogy 1913-ban Picasso párizsi műter-

mében járt, ott ismerkedett meg a kubista relief lehetőségével. Tatlin 

képesnek bizonyult rákontrázni Picassóra, architektonikus térstruktú-

rákat, valós kontrareliefeket szerkesztett, amiket általában síkra vagy 

homorú, néha derékszögben kiálló sarkokra épített fel. A 10-es évek 

végén készítette el a 400 méter magasnak elképzelt Tatlin torony 

makettjét, amit a III. Internacionálé (1919–20) szimbólumának szánt. 

Viktor Sklovszkij találóan fogalmazott: a tornyot acélból, üvegből és 

forradalomból tervezte Tatlin. A makett 1925-ben aranyérmet nyert 

Párizsban, ironikus módon azon a kiállításon, ahonnét a tatlini elvekkel 

tökéletesen ellentétes art deco stílus áradt szét a nagyvilágba.

A másik nagy megújító 1915-ben a lengyel származású 

Kazimir Malevics. Radikálisan új teóriáját szuprematiz-

musnak nevezte el. A francia felvilágosodás alkotta meg a 

deista legfőbb lény, az „etre supreme” fogalmát. Malevics 

fanatikusan hitt abban, hogy felfedezte a legfőbb formák 

és a legvégső igazságok felé vezető utat, és hogy a Fekete 

négyzet fehér alapon (79,5x79,5 cm, olaj, vászon, 1915, 

Tretyakov Galéria, Moszkva) című képével megtalálta az 

új festészet nullpontját. Szentpéterváron (Petrográdon) az 

év végén nyílt meg a híres 0.10 című kiállítás. A rendezés 

során Tatlin és Malevics vadul összeszólalkoztak, annak 

minden következményével együtt. Az elmélyülő elvi ellentét 

két szembenálló táborra osztotta a konstruktív művészeket, 

misztikusokra és racionalistákra, és mindenkinek színt kellett 

vallania. A holland De Stijl csoport, Piet Mondrian, Theo 

van Doesburg vagy Huszár Vilmos (aki eredetileg Hollósy 

Simonnál kezdett!) M. Schoenmaekers, a holland neop-

latonista fi lozófus hatására a transzcendencia felé hajlott, 

míg Kassák és Moholy-Nagy szigorú racionalisták maradtak. 

Egyedül az építészmérnök végzettségű El Lisszickij hajózott 

ide-oda a két társaság között. Neki lehetett, minden vitán 

felül álló géniuszát elismerték.

V L A G Y I M I R  T A T L I N 

a III. Internacionálé 

emlékművének makettje előtt, 

1920 körül.

fo
tó

: 
B

e
ré

n
y

i 
Z

su
zs

a



88 20
16február–március

1918 őszén, a szovjet éra elején Chagallt a vityebszki 

kormányzóság kulturális népbiztosának nevezték ki. 

Lefoglalt egy nagy házat Vityebszkben, és Művészeti 

Iskolát indított benne. Mint igazgató, meghívta 

egykori tanulótársát, Liszickijt a tanári karba, és 

Liszickij meghívatta Malevicset. Chagall szempontjából 

végzetes helyzet alakult ki, neki befellegzett. Malevics 

kiszorította, majd leváltatta Chagallt, és átvette tőle 

az iskola igazgatását, és szuprematista mozgalmát, 

amit UNOVISZ-nek nevezett el, az iskola tananyagává 

tette. A hallgatók lelkesen követték a karizmatikus 

Malevicset. Liszickij kidolgozta saját elegáns stílusát, a 

PROUN-t és nemzetközi sikerre vitte, de a korábbi, stili-

záltan fi guratív jiddis stílusát is folytatta.

A katalógus írója téves képet rajzol Lisszickij pályá-

járól. Baán László bevezetőjében helyesen ismerte 

fel a nyugat-oroszországi erős zsidó közösségek 

hagyományainak jelentőségét. Két Lisszickij létezett, 

ezt kell megérteni: a szovjetorosz közegben a cirill 

LL betűszignót használó Lazar Liszickij és a jiddisben 

héber alef-lamed vagy ajin-lamed szignót használó 

Eliezer Liszicki. A tévedések elkerülése végett a Lazar 

és az Eliezer neveknek semmi közük egymáshoz. Latin 

betűs használatra a jiddis eredeti alapján dolgozta 

ki az El Lissitzky névalakot, de időnként cirillikával is 

használta. Ezen a néven lett világhíres, és nem kevéssé 

Moholy-Nagy László inspirálója. A 20-as évek első 

felében Liszickij megszakításokkal hosszabb időt töltött 

Németországban, főleg avantgardista kiállításokat szer-

vezett, és dolgozott. Emellett együttműködött a berlini 

Milgroim (Gránátalma) nevű gyönyörű jiddis képzőmű-

vészeti folyóirattal és ivrit (héber) nyelvű testvérlapjával, 

amelynek a címe – Rimon – szintén gránátalmát jelent. 

D. Sterenberg és más avantgardisták is publikálták írása-

ikat, műveiket a két folyóiratban.

A kubo-futurista Troc kij

A 1917-es forradalom féktelen lelkesedést és vad művészi eufóriát 

robbantott ki. Sok zsidó művész hinni kezdett a végleges megsza-

badulásban. Elissa Bemporad kiváló könyvében (Becoming Soviet 

Jews) azt elemzi, hogyan váltak az orosz zsidók szovjet zsidóvá. 

Az eredmény kiábrándító. A konstruktivitáson belüli vitát is erősen 

befolyásolta a felforrósodott légkör. Mint említettem, a szuprema-

tisták tárgynélküli világa új vallássá vált, és Malevics lett a hívek 

főpapja. Tatlin és Rodcsenkó viszont a társadalmi hasznosság, a 

közösségi feladat szempontjából adta meg az utilitárius alaphangot. 

Szerintük a modern művészek legfőbb hivatása, hogy a jövő 

mérnökei legyenek. Néhányan viszont unni kezdték az örökös haj-

tépést. A Larionov–Goncsarova-házaspár Párizsba utazott az Orosz 

Balett kíséretében. Többé nem tértek vissza. Kandinszkij a német 

Bauhausban vállalt tanári állást, majd haláláig Franciaországban 
Kiállítási enteriőr
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dolgozott. A Pevsner fi véreknek is elegük lett a romló 

légkörből, Antoine Pevsner Franciaországba ment, sokat 

köszönhetett neki később Vasarely. Testvéröccse, Naum 

Gabo előbb Angliában telepedett le, majd az Egyesült 

Államokban futott be nagy karriert. Chagall is gyorsan 

elpályázott az eldurvuló Szovjetunióból.

Malevics diadalünnepet ült Lengyelországban és 

Németországban, mégis visszatért. Vesztére. A ható-

ságok megvádolták, hogy a németeknek kémkedik, 

és letartóztatták. Kiengedték azután, de hamarosan 

meghalt. Rodcsenkót és a szintén visszatért El Lisszickijt 

félreszorították. Megkeseredve haltak meg vagy magá-

nyosan és elfeledve, mint Tatlin. A 37 éves Majakovszkij 

öngyilkosságba menekült, de létezik olyan teória is, 

hogy ügynökök lőtték le, búcsúlevele hamisítvány. 

A teória valószínűleg alaptalan, de a rettegés légkörét 

árasztja. Sztálin leváltotta Lunacsarszkijt, és elküldte 

messzire, nagykövetnek nevezte ki Madridba, azonban 

állomáshelyére soha nem érkezett meg. Útközben 

meghalt, rejtélyes körülmények között. Trockij nekro-

lógjában azt írta róla: „Lunacsarszkij idegen test maradt 

a sorainkban”. Alig hét évvel később egy tűhegyes 

acél jégcsákányt juttatott be Trockij agyába Ramón 

Mercader, Sztálin ügynöke. Az lett a valódi idegen test. 

Az 1924-es Velencei Biennále orosz pavilonjában főhe-

lyén függött Trockij állóalakos kubo-futurista portréja, 

Jurij Annyenkov műve, az 1928-as Biennálén azonban 

már új szelek fújtak, tarolni kezdett a szocreál. A sztálini 

rémtettek egyik csúcsa az ún. Meggyilkolt költők éjsza-

kája. Titkos pert követően 1952. augusztus 12-én éjszaka 

tizenhárom értelmiségit végeztek ki a Lubjankában. 

A halálos ítéletek kihirdetése után a tizennegyedik 

vádlott kómába esett, abba halt bele, így őt nem 

tudták agyonlőni. Sokuk könyvét, verseskötetét Chagall, 

Liszickij és más avantgardista művész illusztrálta. 

Képzőművészeket jóval ritkábban végeztek ki, mint 

írókat. Sokkal jobban féltek az íróktól. Egyedül Gustav Kluciszról tudom, 

hogy 1938-ban letartóztatták, és felesége semmiféle hírt nem kapott 

felőle. Évtizedek múlva derült ki, hogy azonnal agyonlőtték.

Oroszország az 1915 utáni röpke 8–10 év alatt elképesztően sokat tett 

hozzá a világ képzőművészetéhez. Hiába tiporták el a nagy Utópiát, 

hibába térdepeltették le a nyakon csípett avantgardistákat, a külföldre 

eljutott művek és a külföldre menekült alkotók munkássága új medret 

nyitott a nyugati világ képzőművészete számára, amihez azután Kassák, 

Kepes György és Moholy-Nagy művészete révén a magyarok is jelen-

tősen hozzátették a magukét.

A kiállítás kurátora, Gergely Mariann jól átgondoltan osztotta valós össze-

függésű csoportokra az anyagot, ami nem volt könnyű feladat, miután 

számtalan ismeretlen mű került elő szinte a semmiből. A kurátor egy 

nagyon beleillő elgondolással megsegítette a gyönyörű, de mégsem 

könnyen értelmezhető anyag befogadását. Vizuálisan jó ritmusban 

korabeli fi lmek futnak több képernyőn, folyamatosan. A nagyszerű Dziga 

Vertov (korábban David Kaufman) és öccse, Mihail Kaufman operatőr 

harsány és lendületes művet készítettek 1926-ban, magyar címe: Előre, 

szovjet! A jóval kevésbé jelentős Eszfi r Sub 1927-ben régi híradókat vágott 

újra, így készített propagandafi lmet a Romanov-dinasztia bukásáról. A fi lm 

dokumentumértéke nagy, a keringőző fehérzubbonyos tisztek jelenete 

akár Jancsó Miklóst is inspirálhatta. Brüsszelben minden idők 12 legjobb 

fi lmje közé választották be az ukrán Alexander Dovzsenko 1930-as alko-

tását, címe: A föld. Natalja Goncsarova 1911-ben készítette a Kaszálók 

című képét (106x132 cm, olaj, vászon). A festmény és a fi lm egymás 

közelségében rímelnek, hatnak egymásra. Meglepetések azonban mindig 

akadnak: Budapesten került elő hét szovjet rövidfi lm, az egyiken Trockij. 

A Tanácsköztársaság idején küldték hozzánk a fi lmeket, propagandacélból, 

a bukás után lefoglalták és archiválták, így maradhattak fenn.

A tisztaszívű orosz avantgárd korszakának disszonáns szovjet záróköve 

közismert. A moszkvai Lenin-mauzóleum épületét Alekszej Scsuszev 

tervezte 1930-ban. A gránitból és márványból emelt sírépítmény egy 

óbabiloni zikkurat és az avantgárd ebédjéről megmaradt, odakozmált 

konstruktív formaelemek zagyva keveréke. Földalatti mélyében a 

bebalzsamozott fáraó múmiája nyugszik, üvegkoporsóban. Kiállítási enteriőr
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