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BÁLIND VERA

SZERB ÉS MAGYAR AVANTGÁRD MŰVÉSZEK  
KAPCSOLATAI A HETVENES ÉVEKBEN*

I I I . RÉSZ

2.2 A magyar kontextus. A szocialista művészeti rendszer

A magyarországi viszonyok több szempontból is lényegesen különböztek a jugoszláviaiaktól. Először is 
Magyarország mindvégig a Szovjetunió szövetségese volt, ennek megfelelően kultúrpolitikája is erősen 
a párt ellenőrzése alatt állt, így sokkal keményebb és dogmatikusabb volt, mint Jugoszláviában. Magyaror-
szágon minden hivatalos kiállítást zsűrizés előzött meg, mindenhez engedélyre volt szükség. A sztáliniz-
mus alatt a képzőművészetben egyértelműen a szocialista realizmus volt domináns művészi irányzat.1 
Sztálin halála után azonban megváltozott a helyzet, számos, a Szovjetunióhoz tartozó országban bekövet-
kezett az ún. „olvadás”, amely a szocialista dogmatizmus enyhülését jelentette. Magyarországon mégis más 
volt a helyzet ezekhez az országokhoz képest (főleg Lengyelország és Csehszlovákia helyzetéhez viszonyítva). 

Az 1956-os forradalom után sok atrocitás érte a magyarokat.2  Nehéz évek következtek, és az oldódás, 
különösen a képzőművészet területén, lassan ment végbe. Egyetlen, kizárólag képzőművészettel foglal-
kozó folyóirat létezett, a Művészet (1960-tól), amely a Műterem (1958–1959) című folyóiratot váltotta fel.3 

* A szakdolgozat folytatásos közlése abból az alkalomból történik, hogy a budapesti Ludwig Múzeumban 2019. 

szep tem ber 12-én megnyílt A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neoavantgárd című történeti kiállítás.

1 Keserü Katalin szerint a szocialista realizmus stílusuralmának kezdete 1949-re tehető, amikor Budapesten megren-

dezték az első szovjet kiállítást. Révai József népművelési miniszter ebből az alkalomból tartott beszédében (Szabad 

Művészet, 1949/9–10.) elhangzott, hogy a magyar művészetnek ezen túl semmi köze nincs a nyugati világhoz, és ho-

gy a figyelem ennek megfelelően Moszkva felé kell, hogy irányuljon. KESERÜ Katalin, Variációk a pop artra, Új 

művészet Kiadó, Budapest, 1993, 17. A későbbiekben, azaz a hatvanas évek folyamán, a magyar hivatalos művészeti 

szféra már a posztimpresszionista festészetet, illetve a neoexpresszionizmust is elfogadta. PIOTROWSKI Piotr, In the 

Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945–1989, Reaktion Books, London, 2009, 63. 

2 Piotrowski szerint a forradalomnak ellentmondásos hatása volt a kultúrára, mivel lelassította a haladást. A szocialista 

dogmatizmus enyhülése Magyarországon csak a hatvanas évek közepén következett be. Ebben az időszakban az egyet-

len, állam által engedélyezett modern kiállítás a Műcsarnokban 1957-ben megtartott Tavaszi Tárlat volt. Uo., 62.

3 Számos kulturális folyóirat is megjelent, amelyekben művészeti kritikák is napvilágot láttak: Új Írás, Fotóművészet, 

Kortárs, Jelenkor, Mozgó Világ stb., valamint néhány napilap is, mint a Népszabadság. BEKE László, Tűrni, tiltani, 




