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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulója alkalmából ama 
sorsdöntő napok hevületében (majd elle-
nében), a későbbi hosszú évtizedek hall-
gatásának ihletésében született képzőmű-
vészeti alkotások – rajzok, festmények, 
grafikai sorozatok, plakátok és kisplasz-
tikai művek – együttesét hívja segítségül 
a Magyar Nemzeti Múzeum a forradalom 
vizuális lenyomatának megjelenítéséhez, 
legfontosabb eseményeinek, színhelyeinek, 
híres és névtelen szereplőinek dokumen-
tatív erejű vagy átlényegített megidézésé-
hez. Mert bár a történelmet szokásosan a 
győztesek írják, hiszünk a korabeli tanúk 
visszaemlékezéseiben, rajzaiban, fényké-
peiben, egyszersmind a kreált történelmet 
túlélő, felülíró lenyomatában.

Párba állítva
1956-nak még nincs önálló szakmúzeuma 
vagy akár csak képtára, a Nemzeti Mú-
zeumban őrzött mintegy négyszáz tétel-
ből nyújtott válogatáshoz Sümegi György 
szakértői segítségével sikerült több mű-
vészt és alkotást felkutatni s ezen kölcsön 
műtárgyakkal együtt állt össze a bemuta-
tott egység. Az itthon, tiltásban dolgozó 
művészeket (Amberg József, Baranyay 
András, Bényi Árpád, Bíró Lajos, Borsos 
Miklós, Darvas Árpád, Dede Ernő, Deim 
Pál, Ferenczi Béni, Haraszti István, Ja-
kovits József, Kondor Béla, Papp Oszkár, 
Szőnyi István, Tóth Sándor, Veress Pál) 
a nyugati világ hírességei (Marc Chagall, 
Jean Cocteau, Oskar Kokoschka), valamint 
az emigrációsok (Ambrus Győző, Balogh 
Zoltán, Dávid Kiss Mária, Lux Antal, Ma-
rosán Gyula, Nagy Éva, Pázmándy István, 
Rapaich Richárd, Szalay Lajos) alkotásai 
egészítik ki. 

A felvonultatott mintegy 250 mű az egy-
szerű ceruzás-golyóstollas vázlatoktól a 
mívesebb tusrajzokon át az egészen kivá-
ló szitanyomatokig, linómetszetekig, ak-
varell-és olajfestményekig terjed, ezeket 
néhány kisplasztika, érem és verőtöve, 
emlékműterv és -makett, továbbá a mind-
ezeket megerősítő fénykép, kordokumen-
tum, transzparens, graffiti és használati 
tárgy egészít ki.

Történeti jellegű tárlatunk célja nem csu-
pán az autonóm alkotások egyedi művé-
szettörténeti értékű-rendszerű bemutatása 
– bár az egyes képtípusok, a motívumhasz-
nálat összevetése-mérlegelése önmagában 
is értékes következtetésekhez vezetheti a 
műítészeket –, hanem hogy a történeti fo-
lyamat illusztrációiként mennyire alkal-
masak képi fogódzókat adni a legendás 

Rejtélyes képek világa
Gál Vilmos – Ihász István

Új időszaki kiállítással készül a Nemzeti Múzeum az 1956-os forradalom 
60. évfordulójára: Rejt/Jel/Képek ’56 – A forradalom titkos művészete 
címmel. A hétszázhúsz négyzetméter alapterületen, a József nádor ter-
mekben berendezett tárlat június 23-november 13 között lesz látogatható. 
Ihász István és Gál Vilmos kurátorok írásaival mutatjuk be a szándékokat 
s az eredményt – amit, mire ezt a lapszámunkat kézhez veszik, olvasóink 
is szemrevételezhetnek.
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napok eseménysorainak felvillantására, 
az akkor megteremtődött, majd írmagjáig 
üldözött-széttrancsírozott kollektív nemze-
ti tudat búvópatak-szerű továbbélésének, 
éltetésének megidézésére.

Különösen érdekes hozadéka tárlatunk-
nak, hogy sok fiatal képzőművész (-hall-
gató) maga is nyakába akasztott fényképe-
zőgéppel járta azokban a hetekben a várost 
s az ő el nem kobzott, külföldre menekített 
felvételeik mellé társíthattunk huszonhét 
olyan alkotást, melyek témája, helyszíne, 
nézőpontja megegyezik, tehát egymást 
felerősítő kordokumentumokat sikerült 

így párba állítva bemutatnunk. Időrend-
ben is a legelsők közül való, egyben a leg-
emblematikusabb alkotás Pleidell József 
festőművész, műszaki egyetemi rajzok-
tató „Esküszünk, hogy rabok tovább nem 
leszünk!...” feliratú linómetszete, mely a 
Petőfi téri tízezrek október 23. estéjén es-
küre emelt kezének ihletéséből táplálko-
zik, s ekként válik egy magasztos pillanat 
dokumentum-erejű képzőművészeti le-
nyomatává – egyúttal az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc rangsorába emelve 
a bekövetkezett eseményeket.

Baranyay András: 1956:3. 1956., Tus

Nagy Éva: Arcok a lágerben 9., 1958., Akvarell

Hamisítás ’57

1957-ben a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa kezdeményezésére az 1956 de-
cemberében életre hívott Legújabbkori Tör-
téneti Múzeum vándorkiállítást rendezett az 
1956-os forradalom eseményeiről. Mi sem 
természetesebb, nem forradalomként és 
szabadságharcként mutatták be az esemé-
nyeket, éppen ellenkezőleg: minden eszközt 
bevetve az ellenforradalom sötét oldalát 
kívánták megjeleníteni, mintegy bizonyít-
va ezzel a szovjet beavatkozást és a Kádár 
János vezette Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány létjogosultságát, legitim voltát.
A kiállításban természetesen számos el-
kobzott fegyvert és egyéb harci eszközt is 
bemutattak, illetve különféle bizonyítéko-
kat, fényképeket az „ellenforradalmárok” 
tetteiről, különös tekintettel az ÁVH-ban 
szolgált áldozatokról.
A kiállított tárgyak között azonban több, ma 
múzeumi nyilvántartásban lévő tárgy akadt, 
amelyek valódisága erősen megkérdőjelez-
hető. Így megrongált Rákosi-címerek, törött 
vörös csillagok, valamint megégetett szovjet 
könyvek, összetört lemezek, amelyek Lenin 
és Rákosi beszédeket tartalmaztak. A tár-
gyak leltári száma is árulkodó: 1957 elején 
kerültek nyilvántartásba, ám a kartonokon 
lévő tartalom bizonyossá teszi, hogy ezek a 
tárgyak nem a forradalom hevében kerültek 
az utca kövére, majd onnan nem a „gondos” 
és kezüket folyton a történelem ütőerén 
tartó, jó szemű és szimatú muzeológusok 
vitték be a múzeumba. Nem, valószínűbb, 
hogy ezek a „rekonstrukciók” (sic! – milyen 
találó eufémizmus a hamisítvány szóra) a 
múzeum udvarán vagy pincéjében készültek. 
Nem lehetett a derék történelemhamisítók-
nak nehéz dolguk: néhány hónapja még 
valódi törött címerek feküdtek a kövezeten, 
a Horizont könyváruház előtt valóban égtek 
az orosz nyelvű könyvek és lemezek. Az em-
lékek frissek voltak. A múzeumi kartonokra 
gépelt hivatalos szöveg eredeti tárgyakat 
írt le, ám valaki, egy később ott dolgozó, 
a történteket még ismerő kolléga a gépelt 
részeket ceruzával áthúzta, majd ugyan-
csak ceruzával az alábbi mondatokat rótta 
minden egyes ilyen kartonra: „Rekonstruált, 
nem eredeti darabok.”
Nos, miután 1957 óta ezek a „műtárgyak”, 
ebben az újragondolt kontextusban még 
soha nem szerepeltek a nyilvánosság előtt, 
úgy véljük, ötvenkilenc évvel az első kiállí-
tásuk után éppen itt az ideje ismét, most 
már valódi mivoltukban bemutatni őket.
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Később az itthoni műhelyek titkos 
bugyraiban újra meg újra átélt felemelő 
napok-hetek megvajúdott emlék-képei, 
egyben a – mélyen a pártállami hivatalos-
ságok által tűrt–tiltott kategóriák alatti –, 
ellenállás „hírvivő” műalkotásai öncenzú-
rára, rejtőzködésre ítéltettek; a kevésbé di-
rekt ábrázolásúak esetleg átköltött címmel 
itt-ott felbukkantak egy-egy tárlaton – csak 
a beavatottak szűk csoportja számára értel-
mezhető valódi üzenet-értékkel.

„Az ellenforradalom rémtettei”
1956 októberét ultrabalos egyoldalúság-
gal és kizárólagossággal „ellenforrada-
lomként” megbélyegző kádári évtizedek 
– a szovjet szuronyok árnyékában maga-
biztossá váló és egyre vidámkodóbbnak 
beállított – felszínén csupán a megrendelt 
vagy rendszerhűen acsarkodó alkotások 
sekélyessége dominált, kizárólag az „el-
lenforradalom rémtetteit” taglaló kiállí-
tások, filmek, kiadványok segítségével 
mosták át az agyakat a rezsim hivatalos 
és kizárólagosságra törekvő ideológiájá-
nak propagátorai.

Az éberen őrzött keleti blokk mono-
lit tömbjét ismereteink szerint csupán a 
lengyel képzőművészek törték meg: Jer-
zy Hofman grafikáján a budapesti romos 
utca fölött lebegő harang nyelve egy fej-
jel lefelé felakasztott férfitest; Franciszek 
Starowieyski levágott fejű Szentlélek-ga-
lambja a forradalom megcsonkítását, széle-
sebb értelemben az Isten és Ember közötti 
Szeretetkapocs elvesztését könnyezi meg…

A külföld 56-hoz fűződő viszonya a po-
litikai törésvonalakat is át–átszabta, ameny-
nyiben sok nyugati szovjetbarát baloldali 
gondolkodó meghasonulva elfordult az 
antikapitalista bolsevik kísérlet addigi fel-
hőtlen támogatásától. A legpregnánsabban 
Albert Camus fogalmazott A magyarok 
vére című, a magyarok szabadságharcát 
cserbenhagyó „szabad világ” lelkiismeretét 
ostorozó írásában. Hatágú csillag formál-
ta emberfej-illusztrációjával Jean Cocteau 
szinte a Tejútba emeli Csaba királyfi né-
pét, Marc Chagall modern magyar Ma-
donnája egy fenyegető csőrös állattól védi 
gyermekét s a Jövőt. Az Oskar Kokoschka 
litografálta betlehemi gyermekgyilkos-
ság-parafrázison az elesett Jézus-gyermek 
mögött egy fenyegetően közelítő tank és 
pusztítása sejlik. Ugyanakkor a szenzációra 
éhes nyugati újságokban közölt helyszíni 
fényképfelvételek önkéntelenül is kiszol-
gáltatták az utca emberét a kommunista 
„igazságszolgáltatás” osztályharcos bosz-
szúhadjáratának.

Mementó – 1956/301
Pályázat az 1956-os forradalom  
mártírjainak emlékművére, 1989

Miután készülő kiállításunk képzőművésze-
ti anyagának egy része nem közvetlenül az 
1956-os forradalom idején keletkezett, ha-
nem későbbi reflexiók, a tárlat időben eljut 
egészen a rendszerváltásig, sőt, néhány plakát 
erejéig a 2006-os, az 50. évfordulóra készült 
alkotásokig is.
Mindazonáltal úgy véljük, 1956 megeleveníté-
sében mind történeti, mind képzőművészeti 
szempontból az egyik legjelentősebb és leg-
izgalmasabb epizód az 1989-es emlékmű-pá-
lyázat, amelynek elsődleges célja egy mara-
dandó, a megemlékezéshez méltó emlékmű 
létrehozása volt a 301-es parcellában.
A Történelmi Igazságtétel Bizottság által meg-
hirdetett pályázaton 95 alkotás indult, közöttük 
számos külföldi terv. A munkákat a Budapest 

Galériában lehetett megcsodálni. Hatalmas 
érdeklődés közepette zajlott le az esemény, 
amelyen végül Jovánovics György ragyogó 
munkája végzett az első helyen. A második 
helyen Deim Pál–Pirk Ambrus, illetve Lugossy 
Mária emlékmű-terve osztozott. A megjelent 
kritikák még számos más művet is kiemeltek, 
s közülük több köztéri emlékműként meg is 
valósult.
Az alkotások közül ugyan néhány közgyűjte-
ményekbe került, ám a legtöbb ma is alkotó-
iknál pihen, néhány pedig teljesen elveszett, 
már a művészek vagy örököseik sem tudnak 
sorsukról.
Csupán egy fekete-fehér képeket közlő kata-
lógus, archív fényképek és híradórészletek, no 
és a kritikák őrzik ennek a jelentős képzőmű-
vészeti pályázatnak az emlékét. Mi ennek a 
rendhagyó kiállításnak az előkészítése közben 
a nyomába eredtünk ezeknek az alkotásoknak, 
és reményeink szerint néhányat (jelen állás sze-
rint hatot) a látogatók újra megcsodálhatnak.

Deim Pál: Golgota, 1989., Szitanyomat
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A szétszóródott, majd országonként di-
aszpórákban összeverődött, magát újjá-
szervező magyarság kebelén belül ápolt, 
fájdalmas daccal ünnepelt emlék megi-
dézése legalábbis béklyótlanul, őszintén, 
s nem utolsó sorban patetikus, heroikus 
köntösben jelent meg, így válhatott iga-
zán a 20. századi rodostóiak lélekbiztató 
közkincsévé... Közülük a legemelkedet-
tebb archetípus a nemzeti zászlóval leta-

kart elesett férfi vagy nő alakjával ábrázolt 
levert-legyőzött Magyarország-Hungária 
képi metaforája.

Egy különleges galéria
Mindez a kádári megtorlás enteriőrjeivel 
eggyé komponált totális installációban lát-
ható, ahol a képzőművészeti anyag mint 
„kiállítás a kiállításban” kifordítva jelenik 
meg: a teremfalakon körben, galéria-szerű-
en végigvonuló „rejtett” tárlat elé kompo-
nált „takaró” az eltagadás-felejttetés térbeli 
megnyilvánulása, amit a Kádár-rendszer 
a levert forradalomról állított és magáról 
felmutatott. Fejünk feletti mementóként 
– az egymásból nyíló terekben: A Tisztí-
tó Vihar, A Szabadságharc, A Megtorlás, 
Az Árulás termeiben– szétterül–összehú-
zódik–kifeszül a címerétől megszabadítot-
tan legendássá vált 56-os lyukas zászló. 

Évtizedekig sötét homály fedte a kom-
munista rendszer által kivégzettek, meg-
alázó módon elföldeltek maradványait a 
Rákoskeresztúri köztemető legtávolabbi 
elhanyagolt sarkában. 1986-ban ellenzéki 
körök a parcella megtisztításával, az In-
connu csoport 301 kopjafa felállításával 
próbálkoztak, de civil ruhás rendőrök ak-

kor még elzavarhatták őket. 56 nyílt átér-
tékelése a lengyel és a magyar szamizdat 
hatására kezdte foglalkoztatni a társadal-
mat, 1988-ban megalakult a Történelmi 
Igazságtétel Bizottsága is, mire a központi 
hatalom kénytelen volt meghátrálni; a gátak 
átszakadtak, az állampárt reformszárnya 
pedig az újratemetés terve mellé állt.

Kiállításunkban a szocialista „vidám ba-
rakkot” őrző, diszkrét búvópatakként végig-
futó szögesdrót a rendszerváltás közelében 
fogy el. A Feltámadás termében sorjázó 56-
os emlékképeink már a korábbi tiltó-zava-
ró körülményeiktől megszabadulva – ’56 
hivatalos történelmi átértékelése, az addig 
őrzött-tiltott 301-es parcellában elföldelt 
mártírok maradványainak megrendítő ex-
humálása, a Nemzeti Sírkert emlékműpá-
lyázatának kiírása következtében – maguk 
is „láthatóvá” válnak a magára talált társa-
dalom által felszabadító pillanatként meg-
élt, lélekemelő 1989. június 16-i újrateme-
tés megidézett kiállítási körülményei közt.

Tárlatunk appendixeként felvillantjuk az 
50. évfordulóra lengyel és magyar plakát-
művészek összefogásából született 2006. 
évi grafikai tisztelgés csokrának legszebb 
alkotásait. ●

Képzőművészet és fotográfia

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fény-
képtára mintegy 4700 fényképfelvételt őriz 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
napjaiból. A döntő többségében privát fény-
képezők által készített felvételek mellett 
számos hivatásos magyarországi és kül-
földi fotóriporter fényképe is megtalálható 
gyűjteményünkben. A kiállításba kerülő 
képzőművészeti alkotások mondhatni tál-
cán kínálták a lehetőséget, hogy néhány 
képpár segítségével ráirányítsuk a figyelmet 
arra, hogy egy-egy esemény, szimbólum, az 
emberéletben és az épített környezetben 
okozott sokkoló pusztítás hasonló vagy szin-
te azonos módon jelenik meg egy rajzon, 
festményen és egy fotográfián. Az ugyan-
azt a témát megörökítő képzőművész és 
fotográfus alkotók egyetlen képpár kivé-
telével nem ugyanazok a személyek – ez 
a tény meggyőző bizonyítéka annak, hogy 
a rendkívüli napok emlékét megörökíteni 
akaró szemtanúk bizonyos motívumokat, 
jeleneteket egymástól függetlenül is fon-
tosnak láttak.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményei ihlette képzőművészeti alko-
tásokhoz hasonlóan a megtorlás éveiben 
nagyon sok fénykép sorsa is a rejtegetés 
vagy az „emigráció” lett. A fotók így nem-
csak a forradalom nélkülözhetetlen forrásai, 
hanem további sorsukkal a Kádár-korszak 
viszonyait is tükrözik. Bognár Katalin

Marosán Gyula: Az első zsákmányolt orosz tank, 1957., Tus Tüntetők egy átállt harckocsi tetején a Bajcsy-Zsilinszky úton. Budapest, 1956. 
október 25. Dr. Butor Ferenc felvétele

Szalay Lajos: Tank, 1956., Tus


