A Magyar Művészeti Akadémia Évkönyve ■ 2012

A Magyar
Művészeti
Akadémia
Évkönyve

2012

A Magyar Művészeti Akadémia Évkönyve 2012

■ Fotók: A zsánerfotókat és az Akadémia rendes
tagjainak portréit a jelzett kivételektől eltekintve
az MMA készítette.
Kivételek: Balla András, Blaskó Péter, Haumann
Péter, Huszti Péter, Medveczky Ádám, Reviczky
Gábor, ifj. Sapszon Ferenc, Tóth János.
A posztumusz tiszteleti tagok portréit a jelzett
kivételektől eltekintve Lugosi Lugo László
készítette.
Berki Viola, Határ Győző, Sinkovits Imre – MTI;
Károly Amy – Geleta László; Lászlóffy Aladár –
Szőcs Gyöngyi; Somogyi József – Ruska Judit;
Pierre Vago – családi kép
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ajánlás
Minden dolognak később jön meg a jelentősége, mondta egyszer suhanc gyerekkoromban édesapám, amikor valami olyasmit bízott rám, ami a jövő számára
tűnhetett fontosabbnak. Majd a mondatot egy másik változatban megismételte:
minden dolognak később megjön a jelentősége. Azóta, amikor kordokumentum érékű
munkák rögzítéséről van szó, mindig eszembe jut ez a fontos hangsúlyeltolódás.
Az évkönyvek a kultúra történetében kifejezetten ilyen jellegű dokumentumok.
Fontos események, nagyszerű emberek, kiváló művek, példaértékű magatartások
rögzülnek az évkönyvek írásaiban. Emlékek, méltánylások, bánatok és örömök öltenek
újra testet, melyeknek nem csak a szelleme, de konkrét tényei is megőrzésre érdemesek.
Az MMA évkönyvei huszonegy éve már közös szívverésünkre emlékeztetnek.
Az egymásra figyelő felelősségre, szépségre, a bemutatkozások magas szakmai színvonalára, az ünneplések vidámságára, a nagyszerű vendégek fészekre találására.
Ezek azok az események, amelyek „szembeszaladnak” mindazzal, ami oly gyakran
húzza mélyre a mindennapok szintjét.
A naplószerű szerkesztés hitelessége természetesen azt is jelenti, hogy az elmúlás
szomorúságától sem mentes a krónika, annak a büszkeséggel és hittel átlényegítve,
ami a földi lét átmeneti idejét a művészetekben szunnyadó vigasztalás képességével
teszi teljessé.
Az évkönyv egyben „rév-könyv” is, ahol barátaink „kikötve” az MMA-ban nevüket
és fényüket egyszerre hozzák közénk, hogy még teljesebben szolgálhassuk együtt
– szervezett körülmények között – a magyarság közös kultúrájának ügyét.

Fekete György
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■ 2011. November

napló
2011
2012

5. Megalakult a Magyar Művészeti Akadémia köztestület.
28. Páskándi Géza-emlékkonferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
30. Elhunyt Kemény Henrik bábművész.
2011. December 1-től 31-ig.
„Kortársaink voltak” címmel reprezentatív kiállítással ünnepelte köztestületi rangra emelését a Magyar Művészeti Akadémia az Iparművészeti Múzeum
kupolatermében.
A tárlat a Makovecz Imre köré gyűlt szellemi kör két
évtizedes történetét megidézve állított emléket néhai
tagjainak. Hatvanegy művész életművének egy-egy
darabját fénybe vonva tisztelgett azok előtt, akik halálukig tagjai voltak a Magyar Művészeti Akadémiának.

■

2012. január 28. Szavazás az Akadémia első rendes közgyűlésén
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■ Január

1. Hatályba lép Magyarország 2011. április 25-én
kihirdetett Alaptörvénye, amelynek X. cikke kimondja: „Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos
és művészeti szabadságát.”
Az Alapító Okirat hatálybalépésével létrejött köztestületünk adminisztratív szerve, a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága.
6. Második alkalommal szervezte meg a Petőfi
Irodalmi Múzeummal és a Diófa Körrel közösen a
Czuczor–Fogarasi nyelvészeti konferenciát az MMA.
10. Schmitt Pál köztársasági elnök megerősítette
tisztségében a köztestületi rangra emelkedett MMA
elnökét, Fekete Györgyöt. A Sándor Palotában rendezett ünnepi eseményen megjelent Szőts Géza kultúráért felelős államtitkár is.
11. Jogerőre emelkedett az illetékes Fővárosi Bíróság határozata a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi nyilvántartásba vételéről.
16. A debreceni Vojtina Bábszínházban vettünk
végső búcsút a vásári bábművészet legendás mesterétől, Kemény Henriktől. A Magyar Művészeti Akadémia nevében Fekete György elnök mondott búcsúbeszédet.
Fekete György elnök és Kucsera Tamás Gergely főtitkár találkozott dr. Kukla Krisztiánnal, a debreceni
MODEM, a Modern és Kortárs Művészeti Központ
ügyvezető igazgatójával. Kölcsönösen tájékoztatták egymást céljaikról, idei terveikről és az esetleges
együttműködés lehetőségeiről.
18. A Magyar Művészeti Akadémia vendége volt dr.
Baán László kormánybiztos, aki a Múzeumi negyed
terveiről tájékoztatta az akadémikusokat.
20–22. Pozsonyban, a Magyar Kulturális Intézetben tartott konferencián Csáji Attila előadáson mutatta be a Magyar Művészeti Akadémiát.
28. A Magyar Művészeti Akadémia – 2011. novemberi megalakulását követően – első rendes közgyűlését tartotta Budapesten a Vörösmarty téri Kristály-
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házban. A napirend elfogadását követően művészeti
tárgyú előadások hangoztak el, majd az elnökség és a
felügyelő testület tájékoztatta a köztestület megjelent
tagjait az elmúlt hónapokban elvégzett munkáról.
A közgyűlés – többek között – megvitatta, majd elfogadta a 2012. évi akadémiai művészeti programot,
illetve a köztestület költségvetését, amely lehetővé
teszi a szervezet működését. A művészeti programok
és alkotások megvalósítása, a díjak és ösztöndíjak
odaítélése, a művészeti-, elméleti- és kulturális folyóiratok, valamint a társadalmi szervezetek és alkotóközösségek támogatása az éves költségvetés szerint és
akadémiai szakmai program keretében történik.
A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége nyolctagú. A nyolc tagból a novemberi közgyűlésen a köztestület megválasztotta Fekete György elnököt, dr.
Kucsera Tamás Gergely főtitkárt, Zelnik József és
Csáji Attila alelnököt, Jankovics Marcell és Sára Sándor elnökségi tagot. A közgyűlés napirendjén szerepelt további két elnökségi tag megválasztása. A köztestület hatvan támogató szavazattal elnökségi taggá
választotta Ács Margit írót.
A testület tiszteletbeli taggá választotta Kampis
Miklóst, dr. Nemeskürty Istvánt, Rostoka Lászlót és
Szenik Ilonát.
31. A Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége a
Magyar Írószövetséggel és a Professzorok Batthyány
Körével közös állásfoglalást adott ki, hogy felemelje szavát a nemzetközi sajtóban indított, a kormányt
demokráciaellenes intézkedésekkel vádoló, lejárató
hadjárat ellen.

2012. január 10. Jankovics Marcell, Fekete György és Orbán Viktor
miniszterelnök a Sándor Palotában

2012

2012. január 10. Fekete György átveszi a tisztségében való megerősítésről szóló okmányt
Schmitt Pál köztársasági elnöktől

■ Február

1. Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke tett látogatást a Magyar Művészeti Akadémián.
9. A Magyar Művészeti Akadémia vendége volt Gulyás Gábor, a Műcsarnok ügyvezető igazgatója, akivel
a Műcsarnok 2012-es programjairól és az MMA-val
való együttműködésről egyeztettek.
2012. január 28. Az Akadémia elnöksége (Csáji Attila, Zelnik József, Fekete György, Ács Margit, Sára Sándor, Jankovics Marcell, és dr. Kucsera Tamás Gergely)
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2012. február 22.
Titkársági
köztisztviselői
eskütétel

14. Pongrácz Zoltán zeneszerző néhai tagunk 100.
születésnapja tiszteletére emléktáblát állított fel a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola épületében az MMA.
16. Második ülését tartotta az országos főépítész
által összehívott Építész Kerekasztal, amelyen a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Fekete György és
az MMA meghívott építészei, Bodonyi Csaba, Dévényi Sándor, Ferencz István, Finta József, Marosi Miklós és Somogyi Pál vett részt. A tanácskozás vendége
Zumbok Ferenc, a budai Várnegyed megújításához
szükséges állami feladatok koordinálásáért felelős
miniszteri biztos volt, aki röviden ismertette a Várbazár felújításával és rekonstrukciójával kapcsolatos
terveket, majd kitért a teljes Várnegyed hosszú távú
fejlesztéseire is. A beruházások pályázati lehetőségeivel kapcsolatban számos kérdés merült fel. A tanácskozás második felében a Nemzeti Építészetpolitika
megalkotásáról folyt az egyeztetés. A résztvevők megismerkedtek az eddig elkészült anyaggal, illetve betekintést nyerhettek számos európai ország hasonló dokumentumába. Az ülésen felkérték a várnegyedi és az
Ybl-bazári pályázatok zsűrijének tagjaiként az MMA
akadémikusait: Bodonyi Csabát, Dévényi Sándort és
Fekete Györgyöt.

22. Fekete György elnök és Kucsera Tamás Gergely
főtitkár a Magyar Táncművészek Szövetségének vezetőségével találkozott.
29. A Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar
Írószövetség, az Arany János Alapítvány és az Anyanyelvápolók Szövetsége Fekete Gyula íróra emlékezve konferenciát tartott az Írószövetség klubjában. Az
emlékülésen Jókai Anna, Pomogáts Béla, Szakonyi
Károly, Tóbiás Áron, N. Pál József, ifj. Fekete Gyula, Spéder Zsolt, Szíjártó István, Maróti István, Vasy
Géza érzékletes képet adtak Fekete Gyula sokoldalú
munkásságáról és személyiségéről.

■ Március

12–14. Titkárságunk a Kecske utcából elköltözött
az V. kerület, Vörösmarty tér 1. szám alatti Kristályházba.
21–22. Megalakultak a tagozatok: a Film- és Fotóművészeti-, a Színházművészeti-, a Képzőművészeti- és az Irodalmi Tagozat. A Film- és Fotóművészeti
Tagozat vezetőjévé Dárday Istvánt választották és
megalakították a fotóművészeti tagozati munkacsoportot, amelynek irányítására Móser Zoltánt kérték
fel. A Színházművészeti Tagozat Szakonyi Károlyt,
a Képzőművészeti Tagozat Szemadám Györgyöt, az
Irodalmi Tagozat pedig Mezey Katalint választotta
vezetőjévé.
23. Fekete György elnök és Kucsera Tamás Gergely főtitkár miniszteri kezdeményezésre találkozott
Réthelyi Miklóssal, az életjáradék jellegű művészeti
elismerések (Nemzet Színésze, Magyar mozgókép
Mestere, Magyar Állami Operaház Mesterművésze)
áttekintésének tárgyában. Az arra való figyelemmel,
hogy az MMA feladatai között szerepel: díjak adományozásával ösztönözze a hazai művészeti életet és
gondoskodjon a művészeti élet alkotóinak személyes
megbecsüléséről, így a meglévő elismerések kezelése,
újak létrehozása illeszkedik a köztestületi feladatokba, ezért a NEFMI felkérné az MMA-t az elismerések
gondozására. Fekete György elnök a „Nemzet Mű-

2012. március 14. Kossuth-díj átadási ünnepség az Országházban (Fekete György, Dárday István, Somogyi Győző)

■ Április

2. Megalakult az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat, Simon Károlyt választva vezetőjévé.
5. Az Építőművészeti Tagozat is megtartotta alakuló ülését, vezetővé Ferencz Istvánt választva meg.
11. A Népművészeti, Néprajzi Tagozat alakuló ülése Erdélyi Zsuzsannát választotta vezetőjévé.
13. A műszaki rekonstrukció során felmerült vitás
kérdések tisztázására Fekete György, az MMA elnöke, Zelnik József, az MMA alelnöke, dr. Kucsera
Tamás Gergely, az MMA főtitkára, Csibran Katalin,
az MMA Titkárságának vezetője, dr. Vízkelety Mariann, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára, Hammerstein Judit, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős helyettes
államtitkára, valamint dr. Tamási Judit, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnöke bejárást tartott a Vigadóban, s a helyszínen tekintette át az eddig elvégzett
átalakításokat és megállapodtak a további munkálatok részleteiben.
17. Dr. Gyimesi László, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke bemutatkozó látogatást tett
dr. Kucsera Tamás Gergelynél, a Magyar Művészeti
Akadémia főtitkáránál. A hivatalos kapcsolatfelvételen túl olyan kérdések is előkerültek a megbeszélésen, mint az előadóművészek széles körét érintő korkedvezményes nyugdíj kérdésköre, a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának helyzete,
valamint a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács tevékenysége is.
19–23. Csáji Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke hivatalos látogatáson járt Kassán, a

2013-ban „Európa kulturális fővárosa” címet elnyert,
nagyszabású programsorozatra készülő városban. Az
alelnök tárgyalásainak középpontjában a lehetséges
együttműködés kérdései álltak: miként jelenjék meg
az Akadémia a nagy múltú történelmi városban és
milyen műfajokban képviseltesse magát a rendkívül
gazdag és sokszínű rendezvények sorában. A „Kassa
2013” jelmondata: „Használd a várost!”
A Kassán élő akadémikusaink: Bartusz György, Gál
Sándor, Krcho János és Pásztor Péter részvételével az
MMA szeretné beindítani kassai klubját, mint a magyar kultúra új felvidéki őrhelyét. Tekintettel arra,
hogy a „Kassa 2013” program tengelyében Márai Sándor életműve áll, minden bizonnyal a magyar nyelv és
irodalom is nagy szerepet kap a kulturális programok
kínálatában.
23. Dr. Takács Ildikó, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Demján Sándor kommunikációs tanácsadója – Fekete György elnök
meghívására – látogatást tett az MMA Vörösmarty
téri székhelyén. A köztestületté alakult MMA működéséről és a megalapításának 10. évfordulóját idén
decemberben ünneplő díjátadási ünnepség előkészületeiről szóló tájékozódó beszélgetés után Fekete György örömmel fogadta a PP-díj alapítója – (az
MMA Egyesület pártoló tagja) – Demján Sándor kínálta lehetőséget: az Akadémia ez évtől kezdve mind
a tíz kategóriában személyi javaslatot tehet a Prima
Primissima-díj elnyerésére.

napló

vésze” (minden művészeti ágra nyitott) elismerési
rendszer kidolgozását javasolta a jelenlegi rendszer
hiányosságainak kiküszöbölésére.
26. Megtartotta alakuló ülését a Zeneművészeti
Tagozat. Vezetőnek Dubrovay Lászlót választották.

2012

■ Május

3. Csáji Atilla alelnök vezetésével a Magyar Művészeti Akadémia húsztagú csoportja látogatott Makóra,
és részt vett a Makovecz Imre emlékére megrendezett
„Fa–Tégla–Beton” – makói városképek c. fotókiállítás
díjátadó ünnepségén.
2012. május 3. Látogatás Makón
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9. Orosz István grafikus kapta a 2012-es Koller-díjat.
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló kormányrendelet alapján az MMA a következő
tagokat delegálja a következő négy évre: a Kulturális
Szakbizottságba Orosz Istvánt, a Szellemi Kulturális
Örökség Szakbizottságba Katona Szabó Erzsébetet és
Jankovics Marcellt, a Világörökségi Szakbizottságba
Szentkirályi Miklós Bélát.
17. A Magyar Művészeti Akadémia posztumusz
tiszteleti tagjára, Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőre
halálának ötödik évfordulóján egész napos konferenciával emlékezett a Nagy Gáspár Alapítvány, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Írószövetség.
A tanácskozásra 2012. május 17-én a Petőfi Irodalmi
Múzeumban került sor.
21. Kolozsvár irodalmi műhelyének, a hatszázadik
lapszámának megjelenését ünneplő Helikon folyóirat
estjére került sor a PIM-ben a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Írószövetség közös rendezésében.
22. Az MMA elnökségének meghívására dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
látogatást tett az Akadémia Vörösmarty téri székhe-

lyén. Fekete György tájékoztatójában kitért a Vigadó
felújításának helyzetére, tagozataink tevékenységéről
szólva pedig ismertette a június 30-i közgyűlés előkészületeit. Dr. Pálinkás József hangsúlyozta, hogy az
MMA önálló léte nem csorbítja az MTA tekintélyét,
ugyanakkor javítja a magyar kultúra esélyeit. Kiemelte, hogy a köztestületi lét adminisztratív és infrastrukturális megalapozása után az MMA figyelme a
művészeti tevékenységre irányulhat.
24. Az Építész Kerekasztal hetedik ülésére Nagy
Ervin felkérésére Fekete György elnök és – az Építészeti Tagozat munkacsoportja közreműködésével
– Bodonyi Csaba összeállította Magyarország építészetpolitikájának vitairatát. A dokumentumban minden építészetet érintő kérdés szerepel, kezdve a művészettel és kultúrával, egészen a településeink és az
ország képét befolyásoló tényezőkig. Rövid szakmai
egyeztetést követően minden építész számára elérhető és véleményezhető lesz az anyag. Az alkalomra
meghívást kapott L. Simon László, az Országgyűlés
Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, az NKA Bizottságának elnöke, akivel beszélgetésre került sor a
kultúra, az építészet és a politika kapcsolatáról. Szintén a Kerekasztal vendége volt Sáros László, az újonnan megválasztott Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Vele a Szövetség terveiről és azokról a
területekről esett szó, ahol szorosan dolgozhatna az
Akadémiával és a Főépítészi Irodával.
A Balassi Intézet támogatásával Indiába utazott
Csáji Attila, látogatása során az MMA számára is fontos kapcsolatokat épített ki ottani művészeti intézményekkel.

■ Június

2012. május 17. Nagy Gáspár-emlékkonferencia

2012. május 21. „Helikon 600.” ünnepség a Petőfi Irodalmi Múzeumban
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8. Fekete György elnök, Haris László fotóművész,
Lantos Ferenc festőművész és Szakonyi Károly író
június 8-án Pécsett, az Országos Színházi Találkozón
a Magyar Teátrum Társaság sátrában találkozott az
érdeklődő közönséggel. Kiss József rendező, a Szolnoki Szigligeti Színház művészeti vezetője a szakmai
beszélgetés moderátoraként nemcsak a színház szerepéről és a színjátszás megújulásának lehetőségeiről,
hanem a köztestület tevékenységéről és legfőbb törekvéseiről is kérdezte az akadémikusokat, akik a nyolc
művészeti ágat tömörítő intézmény jelentőségéről és
hivatásáról szólva kiemelték a művészeti nevelés fontosságát, valamint az Akadémia értékelvű szellemiségének remélt hatását az ország kulturális életére.
A POSZT alkalmával tárgyaltak Pécs város és az
Akadémia jövőbeni együttműködésének lehetőségeiről dr. Páva Zsolt polgármesterrel, valamint Márta
Istvánnal, a Zsolnay Kulturális Negyed ügyvezető
igazgatójával is.
11. A Kossuth tér átalakításának és fejlesztésének
terveiről tárgyalt ülésén a Magyar Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága, amelyre a szakmai szervezetek és kamarák képviselői mellett meghívást kapott a
Magyar Művészeti Akadémia is. A köztestületet Fekete György elnök képviselte.
19–23. VIII. Magyar Táncfesztivál, Győr. Ennek
keretében került sor „A táncházmozgalom kialaku-

2012. június 30. „Tagságbővítő” közgyűlés a Kristályházban

napló

lása és hatása a színpadi néptánc művészetre” c. nyílt
szakmai beszélgetésre is.
22. Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár megbeszélést folytatott Cselovszki Zoltánnal, a Belváros főépítészével, a Vigadó és a Vigadó tér térszerkezeti „összeillesztésének” lehetőségéről.
A főtitkár felkereste hivatalában dr. Böröcz Istvánt,
az MTVA vezérigazgatóját. A Magyar Rádió zenei
együtteseinek helyzetéről tájékozódva dr. Kucsera
Tamás Gergely hangsúlyozta a nagy múltú, európai
rangú szimfonikus zenekar és kórus kulturális életünkben betöltött szerepét. Az MMA által tervezett
televíziós ismeretterjesztő sorozat gyártásának és
műsorra tűzésének feltételeiről további egyeztetéseket tartottak szükségesnek a tárgyaló felek.
26. Buda Ferenc és a Művészeti Akadémia voltak
Zombor vendégei. A nyugat-bácskai városban ott voltak az MMA írói is. Az ünnepi est házigazdája, Fekete
J. József író, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagja a város életében kiemelkedően jelentősnek nevezte az eseményt, hiszen most első
alkalommal képviseltette magát a 2011-ben megalakult Magyar Művészeti Akadémia köztestület a szórványban élő közösségben. Az est fővendége a 75. születésnapját nemrég ünneplő, Kecskeméten élő Buda
Ferenc Kossuth-díjas költő volt.
30. A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlést tartott Budapesten a Vörösmarty téri Kristályházban. A
napirend elfogadását követően Novák Ferenc „Tata”
– a Honvéd Együttes művészeinek közreműködésével – „Erdélyi magyar és román férfitáncok” címmel
gyűjtési élményeiről tartott előadást. Az elnökség és a
felügyelő testület tájékoztatta a köztestület megjelent
tagjait az elmúlt félévben végzett munkáról. Az akadémikusok – többek között – megvitatták és elfogadták
az Alapszabály módosítását, továbbá felhatalmazást
adtak az elnökség részére az ösztöndíjak támogatási
rendszerének kialakítására és az ösztöndíjazás elindítására. A különleges eljárás kiterjesztéséről szóló
határozathozatal után a köztestület megválasztotta

2012. június 21. Jókai Anna – könyvbemutatóján

2012

2012. június 30. Korniss Péter és Kányádi Sándor a közgyűlésen
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levelező és rendes tagjait, valamint Dévényi Sándort
elnökségi taggá választotta. A közgyűlés rendes taggá
választotta: Csete György építészt és Kampis Miklós
építészt, valamint a nyolc tagozat levelező tagjává választotta az alábbi művészeket:
Építőművészeti Tagozat
Balázs Mihály építész
Sáros László György építész
Szabó Tamás János építész
Turi Attila építész
Zoboki Gábor építész
Film- és fotóművészeti Tagozat
Balla András fotóművész
Benkő Imre fotóművész
Kósa Ferenc filmrendező
Lugossy László rendező
Tóth János operatőr
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
Bohus Zoltán szobrász, üvegtervező
Bakos István tervezőgrafikus
Jahoda Maja belsőépítész
Katona Katalin ötvösművész
Kelecsényi Csilla textilművész
Scherer József festő, grafikus, ipari formatervező
Szabó Marianne textilművész
Irodalmi Tagozat
Kodolányi Gyula költő, műfordító,
irodalomtörténész
Tornai József költő, író, műfordító
Tóth Erzsébet költő, író
Képzőművészeti Tagozat
Kovács Péter festőművész
Prutkay Péter festőművész, grafikusművész
Véssey Gábor festőművész, grafikusművész
Népművészeti, Néprajzi Tagozat
Bánszky Pál művészettörténész, néprajzkutató
Berecz András ének- és mesemondó
Galánfi András fafaragó, tanár
Kobzos Kiss Tamás zenész, előadóművész,
zenepedagógus
Landgráf Katalin szövöttanyag-tervező
Sebestyén Márta népdalénekes
Vidák István népművész (textil- és nemezművész)
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Színházművészeti Tagozat
Bereményi Géza író, rendező, dalszövegíró
Bertalan Tivadar képzőművész-látványtervező
Blaskó Péter színművész
Haumann Péter színművész
Huszti Péter színművész
Kubik Anna színművész
Marton Éva operaénekes
Nagy József színművész-rendező
Oberfrank Pál színművész
Rátóti Zoltán színművész

Reviczky Gábor színművész
Székely László díszlet- és jelmeztervező
Tokody Ilona operaénekes
Zeneművészeti Tagozat
Botvay Károly gordonkaművész, tanár
Lantos István zongoraművész
Medveczky Ádám karmester
ifj. Sapszon Ferenc karnagy
Szabó Dénes karnagy
Szecsődi Ferenc hegedűművész
Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész

■ Július

10–16. Megrendezték a Csemadok szervezésében
a XV. Jászói Nyári Egyetemet. A sokszínű program
részét képezték a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységéről, költőkről, korunk magyar építészetéről,
Makovecz Imre munkásságáról, a magyar képzőművészet és kultúra jelenéről szóló előadások is. Július
14-én, szombaton a Magyar Művészeti Akadémia
napjára került sor. Az előadók és a kerekasztal-beszélgetés résztevői közt volt Dévényi Sándor, Krcho
János, Pásztor Péter építészek – a Magyar Művészeti Akadémia tagjai –, valamint Turi Attila építész, a
Makovecz Alapítvány képviselője. Dévényi Sándor,
Ybl Miklós-díjas és Kossuth-díjas pécsi építész előadása az organikus építészet munkamódszereiről, az
emlékek megőrzéséről és átalakításáról, valamint a
felvidéki pusztuló és veszélyeztetett építészeti örökségek felkutatásáról és helyreállításáról szólt. Megemlékeztek Makovecz Imréről, a magyar organikus
építészet megteremtőjéről, az erdő, a természet által
ihletett emberről. A tábor vendégei beszámolót kaphattak a Makovecz-életműről – vetített képes előadás
formájában –, a hagyatékát feldolgozó Turi Attilától,
Ybl Miklós-díjas építésztől, aki maga is Makovecztanítvány. Az irodalmi eszmecserét Czakó Gábor előadása vezette fel – többek közt az irodalomtörténetek
újraértelmezéséről –, de részt vett Ács Margit, Kiss
Anna, Albert Gábor és Gál Sándor is. Utóbbi szervezőként is segítette a tábor létrejöttét. Este Jankovics
Marcell rajzfilmjének, az Ember tragédiájának felvidéki bemutatójára került sor M. Molnár László bevezetőjével.

■ Augusztus

3. A Sződemeteren tartott Kölcsey-ünnepségen az
MMA-t képviselve Ács Margit tartott ünnepi beszédet.
15. Elhunyt Lugossy Mária szobrászművész.
15–17. Megrendezték a 40. Tokaji Írótábort.
A 2012-es tanácskozás „Eltiltva és elfelejtve – A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban”
címen többek közt azokkal az írókkal foglalkozott,
akiket a hatalom kihagyott a magyar irodalom történetéből. Akadémikusaink közül Ács Margit, Czakó
Gábor, Gál Sándor, Mezey Katalin, Tamás Menyhért,
Vathy Zsuzsa, valamint Blaskó Péter vett részt az írótábor eseményein.
20. Magas állami kitüntetésben részesültek Aka
démiánk tagjai. A Magyar Érdemrend nagykeresztje
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kitüntetésben részesült: „méltán népszerű, a kortárs
magyar irodalmat keresztény szellemiségű műveivel
gazdagító alkotásaiért, töretlen ívű, példaértékű írói
munkássága, közéleti tevékenysége, életpályája elismeréseként” Jókai Anna; Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült: „gazdag zeneszerzői munkássága, zenei rendezői és művészetoktatói
tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként”
Balassa Sándor; szintén a Magyar Érdemrend Középkeresztjét kapta „a magyar és a lengyel kultúra kölcsönös megismertetése, értékeinek megőrzése, a két nép
barátságának erősítése érdekében végzett sokoldalú
irodalmi, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként” dr. Kovács István; Magyar Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetésben részesült: „a hagyományos építészet és szociokultúra fáradhatatlan kutatásáért, közzétételéért, emlékezetes kiállításaiért”
Kunkovács László, valamint „költői, írói, esszéírói és
új területeket meghódító műfordítói munkásságáért”
Tornai József.
22. 175 éve, 1837. augusztus 22-én nyitotta meg
kapuit a Nemzeti Színház – akkor még Pesti Magyar
Színház –, s ennek alkalmából megemlékezést tartott a Magyar Művészeti Akadémia a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A rendezvényen Szakonyi Károly,
az MMA Színházművészeti Tagozat vezetőjének és
Fekete György az MMA elnökének köszöntője után
Székely György, Gajdó Tamás színháztörténészek,
Győrei Zsolt drámaíró és Breuer Ottó a Nemzeti Színház nyugalmazott ügyelőjének visszaemlékezéseit, előadásait hallgathatta meg az ünneplő közönség.
23. A „Számvetés és jövőkép” című XVII. Országos
Főépítészi Konferencián Fekete György elnök nyitotta meg a „Makovecz Imre templomai” c. kiállítást
Makón.

2012. augusztus 15. Fekete György a 40. Tokaji Írótáboron

2012

2012. augusztus 22. Előadás az MMA a Nemzeti Színház 175 évére emlékező ünnepnapján

2012. augusztus 23. A Makovecz-kiállítás megnyitóján Makón
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29. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezésére A MAGYAR
FOTOGRÁFIA NAPJÁT augusztus 29-én ünneplik
országszerte. Ez alkalomból Szolnokon a Tudomány
és Technika Házában Móser Zoltán „Angyal a paradicsomban – Kertbeni és mezőségi képek című fotókiállítását” Buda Ferenc költő nyitotta meg.
A FOTÓHÓNAP [2012] fesztivált, s közel hatvan
kiállítását, az MMA is támogatta.

2012

2012. augusztus 29. Móser Zoltán és Buda Ferenc a szolnoki fotókiállításon

2012. augusztus 28. Szemadám György, siófoki kiállításán

2012. augusztus 30. Somogyi Győző, tihanyi kiállításának megnyitóján

■ Szeptember

2012. szeptember 5. Kihelyezett elnökségi ülés a tokaji alkotóházban

2012. szeptember 5.
Bogyay Katalin UNESCO nagykövet
Fekete György és dr. Kucsera Tamás társaságában
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4–5. Kihelyezett elnökségi ülésre került sor Tokajban. A nyílt ülésen – az aktuális ügyek mellett – az
Akadémia által elindítani kívánt Magyar Művészet
periodika terveiről esett szó.
5. Bogyay Katalin, az UNESCO Közgyűlésének
elnöke, Magyarország UNESCO nagykövete Fekete
György elnök meghívására 2012. szeptember 5-én
látogatást tett a Magyar Művészeti Akadémia székházában. Megbeszélésükön részt vett dr. Kucsera Tamás
Gergely, az MMA főtitkára is.
8. Felavatták a Kemény Henrik-emléktáblát. A néhai bábművész emlékét őrző tábla a Kolibri Gyermekés Ifjúsági Színház falán látható a Jókai téren.
15. Lázár Ervin Emlékházat avattak a Tolna meg yei
Sárszentlőrincen, az író gyermekkorának helyszínén.
A Lázár Ervin életművét bemutató képgalériák mellett gyerekeknek szóló állandó tárlatot, meseszobát is
létrehoztak. A megnyitón az író özvegye, Vathy Zsuzsa költő és gyermekei, továbbá több más akadémikusunk is jelen volt.
25. – október 5. Csáji Attila, az MMA alelnöke Jordániában magánlátogatást tett azzal a céllal,
hogy előtanulmányokat végezzen – a Jordán Királyi
Műemléki és Régészeti Hivatal támogatásával és az
MMA erkölcsi pártfogásával sikeresen megvalósuló
– Machaerus erőd már feltárt építészeti emlékeinek
bemutatásához, továbbá a helyszínen tervezett zarándok- és látogatóközpont majdani fény-környezetének
megvalósításához. A dr. Vörös Győző régész vezetésével zajló ásatások megtekintése során megvizsgálták a
kortárs képző- és építőművészeti prezentációs és alkotási lehetőségeket.

2012. szeptember 15. A Lázár Ervin Emlékházban
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28–29. Szőts István-emléknapok voltak az MMA
támogatásával a rendező születésének 100. évfordulója alkalmából – az ELTE BTK Művészetelméleti
és Médiakutatási Intézet Filmtudomány Tanszékén
egész napos emlékkonferenciával, míg az Uránia
Nemzeti Filmszínházban filmjei vetítésével és kiállítással emlékezve munkásságára. Az „53 magyar film”
vetítéssorozat első tematikus blokkja – Szőts István
nyomában – szintén előtte tisztelgett.

2012

2012. szeptember 19. Sajtótájékoztató a Szőts István-emléknapokról és az „53 magyar film”-ről az Uránia Nemzeti Filmszínházban
(balról jobbra: Juhász Judit, Bakos Edit, Sára Sándor, dr. Kucsera Tamás, Pintér Judit, Záhonyi-Ábel Márk)
2012. október 4. Kirándulás Kolontáron

■ Október

4. Devecserben felavatták Makovecz Imre, a Magyar Művészeti Akadémia alapító örökös tiszteleti elnöke koncepciója és Turi Attila tervei alapján készült
Újjászületés Kápolnáját. Az iszapömlés második évfordulójára nemcsak a kápolna, hanem korábban egy
teljesen új településrész is felépült Devecseren, amely
e naptól a Makovecz-park nevet viseli.
5. Tormay Cécile-emlékkonferencia a Károlyi–
Csekonics Rezidencián. A Magyar Művészeti Akadémia a Tormay Cécile-emlékév keretében rendezett
konferenciát az elfeledett és vitatott írónő tiszteletére.
A konferencián írók, irodalomtörténészek és történészek beszéltek Tormay írói-esztétikai, illetve politikai-közéleti megítéléséről, szerepéről.

2012. október 5. Az Akadémia Tormay Cécile-emlékkonferenciája

17

napló
2012
2012. október13.
Az MMA küldöttsége
az aracsi pusztatemplomnál
– Másnap Magyarkanizsán
megalakul az MMA
Határon Túli Bizottsága

2012. október 18. Huszti Péter Kányádi Sándor Naplótöredékét szavalja el
az Akadémia 56-os megemlékezésén
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10. Születésének 80. évfordulója alkalmából avatták fel Berki Viola ferencvárosi festőművész emléktábláját a Ferenc krt. 19. számú ház előtt. Szemadám
György a Magyar Művészeti Akadémia nevében tisztelgett Berki Viola emléke előtt.
14. Megalakult a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Határon Túli Bizottsága a délvidéki
Magyarkanizsán. A Határon Túli Bizottság tagjait az
akadémikusok a köztestület rendes és levelező tagjai
közül választották, tagozatonként egy-egy művészt:
Istvánfi Gyula (Építőművészeti Tagozat), Zsigmond
Dezső (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Tamás
Menyhért (Irodalmi Tagozat), Stefanovits Péter
(Képzőművészeti Tagozat), Rátóti Zoltán (Színházművészeti Tagozat), Kobzos Kiss Tamás (Népművészeti, Néprajzi Tagozat) és Olsvay Endre (Zenei
Tagozat), valamint Jakobovits Márta (Iparművészeti
Tagozat). A Határon Túli Bizottság elnöke: Zelnik József, az MMA alelnöke.
18. A Magyar Művészeti Akadémia gálaesttel és
kiállítással emlékezett 1956-ra a Duna Palotában.
Az ünnepi műsorban az MMA tagságának ’56-hoz
kapcsolható zene- és irodalmi művei kaptak helyet,
valamint két filmbejátszás. A közreműködő színészek
Kubik Anna, Blaskó Péter, Huszti Péter, valamint
Kobzos Kiss Tamás zenész voltak. Az estet Szakonyi
Károly rendezte.
Szemadám György a Magyar Művészeti Akadémia
Képzőművészeti Tagozatának vezetője nyitotta meg
azt az emlékező kiállítást, amely az Akadémia majd
ötven művészének 1956-os vonatkozású alkotását
mutatja be. A kiállított művek különféle képzőművészeti ágakat jelenítenek meg, de a fotóművészet is
képviseli magát – Haris László sokáig elveszettnek
hitt eredeti fotói 1956-ban készültek.
A tárlatnak jelentőséget ad, hogy több mint húsz
évvel a rendszerváltás után ez az első olyan művészeti
kiállítás, amely több művész kifejezetten csakis 56-os
tematikájú, 56-ra emlékező műveit tárja a látogatók
elé.
2012. október 18. 56 éve volt ’56 – ünnepi műsor a Duna Palotában

5. Elindult az „53 magyar film” vetítéssorozat az
Urániában.
Melyek a huszadik század legmaradandóbb, legemlékezetesebb magyar nagyjátékfilmjei? Erre a kérdésre keresi a választ a két évig futó program, amely az
Uránia Nemzeti Filmszínházban hétfőnkénti filmklub formában és ezzel párhuzamosan a Duna Televízió válogatásában teszi lehetővé a visszatekintést, a
magyar filmes hagyomány feldolgozását, újraértékelését.
9. Elhunyt Páll Lajos korondi képzőművész és költő.
12. A Bánffy György Kulturális Szalon vendége
volt 2012. november 12-én a Polgárok Házában Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
és Kucsera Tamás Gergely főtitkár, akik az MMA-ról
tartottak előadást.
13. A magyar nyelv napján az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia és az
Anyanyelvápolók Szövetsége emlékülést tartott a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM), amelynek fő témája
az a kérdés volt: mit jelent számunkra a magyar nyelv?
Tagjaink közül felszólalt Fekete György, Szakonyi
Károly és Vári Fábián László.
22. „… amíg fölragyog a jászol” – a Magyar Művészeti Akadémia ezzel a mottóval rendezett karácsonyváró ünnepi hangversenyt még az advent kezdete előtt
a Duna Palotában.
A koncerten a Magyar Örökség-díjjal kitüntetett
Pro Musica Leánykar lépett fel Szabó Dénes Kossuthdíjas karnagy, az MMA levelező [azóta rendes] tagjának vezényletével.
23. Jókai Annát köszöntötte a Magyar Művészeti
Akadémia a PIM-ben. A Magyar Érdemrend nagykeresztjével idén kitüntetett írónőt barátai, pályatársai,
tisztelői ünnepelték 80. születésnapján. Az MMA ez
alkalomra konferenciát is szervezett Jókai Anna írói
munkásságáról.
Az eseményen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek és Balog Zoltán az emberi
erőforrások minisztere is.
26. Megalakult a Magyar Művészeti Akadémia
Nemzetközi Bizottsága. A Nemzetközi Bizottság tagjait az akadémikusok a köztestület rendes és levelező
tagjai közül választották, tagozatonként egy-egy művészt: Krcho János (Építőművészeti Tagozat), Bicskei
Zoltán (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Temesi
Ferenc (Irodalmi Tagozat), Jovián György (Képzőművészeti Tagozat), Marton Éva (Színházművészeti
Tagozat), Keserü Katalin (Népművészeti, Néprajzi
Tagozat) és Dubrovay László (Zenei Tagozat), valamint Lovas Ilona (Iparművészeti Tagozat). A Nemzetközi Bizottság elnöke: Csáji Attila, az MMA alelnöke.
27. Emléktábla-avatás Vigh Tamás szobrászművész
egykori lakóházánál a Városmajorban.
30. Kemény Henrik-emléknap. Könyvbemutató
a Kolibriben. A vásári bábjátszás egy éve elhunyt
mesterére, Kemény Henrikre emlékezett a Magyar
Művészeti Akadémia és a Korngut-Kemény Alapít-
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■ November

2012. november 23. Jókai Anna köszöntése a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2012

2012. november 22. Szabó Dénes a Művészeti Akadémia
adventi koncertjén

2012. november 27. Vigh Tamás emléktáblájának avatása
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2012. november 30.
Pódium-beszélgetés az MMA
Kemény Henrik-emléknapján
(a kép bal oldalán: Fekete
György és Láposi Terka)

vány a művész Életem a bábjáték – bölcsőtől a sírig
című könyvének ünnepélyes bemutatóján. A Kolibri
Gyermek- és Ifjúsági Színházban rendezett beszélgetés résztevői voltak prof. emeritus Fekete György, a
Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Láposi Terka
színháztörténész, a Korngut-Kemény Alapítvány elnöke, a Kemény Henrik művészi hagyaték gondozója,
Novák János, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
igazgatója, valamint dr. Kékesi Kun Árpád, színháztörténész, esztéta, a könyv lektora.

■ December
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4. Balatonfüreden a „Kő Pál – Lujos mester és tanítványai” című kiállítás megtekintésével egybekötött találkozón folytatott megbeszélést Fekete György
elnök és Hári Lenke, a Balatonfüredi Önkormányzat
alpolgármestere. A találkozón a Magyar Művészeti
Akadémia képviseletében részt vett Zelnik József alelnök, Haris László, a Felügyelő Testület tagja, továbbá Kő Pál, Szőnyiné Szerző Katalin, P. Benkő Ilona,
Katona Katalin akadémikusok és dr. Kucsera Tamás
Gergely főtitkár, valamint az MMA baráti körének és
Titkárságának több tagja.
5. Áprily Lajos születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi est a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
11. Ottlik-emlékkonferencia az MMA támogatásával.
A cirkusz és a képzőművészet viszonyát bemutató
Valóság és illúzió című kiállítás megnyitóján a Magyar Művészeti Akadémia díját Rényi Krisztina grafikus, illusztrátor kapta.
14. A Magyar Művészeti Akadémia Titkárságán
találkozott Andrew G. Vajna, a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos, Fekete György, az
MMA elnöke és dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár.

15. Közgyűlést tartott az Akadémia a Vörösmarty
téri irodaházban.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének
köszöntője után és a napirend elfogadását követően
Láposi Terka színháztörténész, a Kemény-Korngut
Alapítvány elnöke emlékezett Kemény Henrikre,
a közel egy éve elhunyt világhírű bábművészre, az
MMA posztumusz tagjára.
A közgyűlést ezután „civilek” által megszervezett,
nem bejelentett akció zavarta meg, amelyen „Az
MMA kirekesztő, a művészet szabad” feliratú drapériával és a tagok kilépésére buzdító követeléseikkel
demonstrált egy hangos, főleg fiatalokból és újságírókból álló csoport.
Fekete György tájékoztatta a tagságot az előző közgyűlés óta eltelt időszakról, ezt akadémikusi hozzászólások követték.
Az Alapszabály módosításának elfogadása után
határozathozatal született az MMA kultúrstratégiai
szerepének megerősítéséről és egyes kulturális tárgyú
jogszabályok módosításáról szóló kormánydöntés
alapján módosuló törvény szerint, illetve kormányrendelet alapján lehetővé váló tagdelegálásokról. A
Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsba, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságba történő,
valamint egyéb MMA általi tagdelegálásokra vonatkozó személyi döntések joga elnökségi hatáskörbe
került, az MMA tv. szerinti beszámolási kötelezettséggel.

Az Építőművészeti Tagozat
rendes taggá:
Turi Attila (1959) építész
Balázs Mihály (1955) építész
Szabó Tamás János (1970) építész
Sáros László György (1947) építész
levelező taggá:
Rudolf Mihály (1955) építész
Ferencz Marcel (1970) építész
Tima Zoltán (1965) építész
A Film- és Fotóművészeti Tagozat
rendes taggá:
Balla András (1945) fotóművész
Benkő Imre (1943) fotóművész
Lugossy László (1939) filmrendező
Kósa Ferenc (1937) filmrendező
Tóth János (1930) operatőr, rendező
levelező taggá:
Tóth György Gyula (1950) fotóművész
Gyarmathy Lívia (1932) filmrendező
Jelenczki István (1956) filmrendező,
fotó- és képzőművész
Normantas Paulius (1948) fotóművész
Az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
rendes taggá:
Szabó Marianne (1932) textilművész
Bohus Zoltán (1941) szobrász, üvegtervező
Katona Katalin (1948) ötvösművész
Jahoda Maja (1942) belsőépítész
Kelecsényi Csilla (1953) textilművész
Scherer József (1947) festő, grafikus,
ipari formatervező
Bakos István (1941) tervezőgrafikus
levelező taggá:
Hauser Beáta (1956) textilművész
Ambrus Éva (1941) keramikus, iparművész
Kókay Krisztina (1943) grafikus, textilművész
Németh János (1934) keramikus, szobrász
Szunyoghy András (1946) festő, grafikus

A Népművészeti, Néprajzi Tagozat
rendes taggá:
Bánszky Pál (1929) művészettörténész,
néprajzkutató
Berecz András (1957) ének- és mesemondó
Kobzos Kiss Tamás (1950) zenész,
előadóművész, zenepedagógus
Sebestyén Márta (1957) népdalénekes
Galánfi András (1945) fafaragó, tanár
Landgráf Katalin (1953) szövöttanyag-tervező
Vidák István (1947) népművész
(textil- és nemezművész)
levelező taggá:
Petrás Mária (1957) népdalénekes,
keramikusművész
Halmos Béla (1946) zenész, népzeneoktató
Kékedi László (1966) fafaragó, népi iparművész
Stoller Antal (1944) koreográfus

napló

A köztestület megválasztotta levelező és rendes tagjait:

2012

2012. december 15. Figyelem a közgyűlésre (Balról jobbra: Haris László, Erdélyi Rudolf Zalán,
dr. Kazai Viktor, dr. Vízkelety Mariann, dr. Jávor András és L. Simon László)

Az Irodalmi Tagozat
rendes taggá:
Tornai József (1927) költő, író, műfordító
levelező taggá:
Oláh János (1942) költő, író
Serfőző Simon (1942) költő, író
Iancu Laura (1978) költő, író
A Képzőművészeti Tagozat
rendes taggá:
Kovács Péter (1943) festő- és grafikusművész
levelező taggá:
Elekes Károly (1951) festő, grafikus, szobrász
Benedek György (1934) festő, szobrász
Vargha Mihály (1961) szobrász
Szőcs Miklós TUI (1953) szobrász

2012. december 15. Czakó Gábor szólal fel a közgyűlésen
(a háttérben Jankovics Marcell)
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A Színházművészeti Tagozat
rendes taggá:
Bereményi Géza (1946) író, rendező, dalszövegíró
Bertalan Tivadar (1930) képzőművész,
látványtervező
Blaskó Péter (1948) színművész
Huszti Péter (1944) színművész
Kubik Anna (1957) színművész
Marton Éva (1943) operaénekes
Rátóti Zoltán (1960) színművész
Reviczky Gábor (1949) színművész
Székely László (1932) díszlet- és jelmeztervező
Tokody Ilona (1953) operaénekes
Haumann Péter (1941) színművész
levelező taggá:
Csikós Attila (1942) építész, jelmez- és
díszlettervező
Rost Andrea (1962) operaénekes
Sass Sylvia (1951) operaénekes
Kiss B. Atilla (1963) operaénekes
Rátkai Erzsébet (1956) jelmeztervező
Császár Angela (1946) színművész
Cserhalmi György (1948) színművész
Nagy Viktor (1954) színházi rendező
Ráckevei Anna (1960) színművész
Béres Ilona (1942) színművész
Kiss Csaba (1960) drámaíró, rendező
Tompa Gábor (1957) színházi rendező
Tordai Hajnal (1946) jelmeztervező
Király Levente (1937) színművész
A Zeneművészeti Tagozat
rendes taggá:
Botvay Károly (1932) gordonkaművész, tanár
Lantos István (1949) zongoraművész
Medveczky Ádám (1941) karmester
Sapszon Ferenc (1952) karnagy
Szabó Dénes (1947) karnagy
Szecsődi Ferenc (1954) hegedűművész
Záborszky Kálmán (1947) karmester,
gordonkaművész
levelező taggá:
Kollár Éva (1945) karnagy, tanár
Kassai István (1959) zongoraművész
Kocsár Balázs (1963) karmester
Ittzés Mihály (1938) zenepedagógus
Kovács Zoltán (1969) zeneszerző
Devich János (1938) gordonkaművész, tanár
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A Magyar Művészeti Akadémia is díjazta az újraindult „Fölszállott a páva” televíziós népzenei és néptánc vetélkedő döntőseit.
16. Nagyváradon elhunyt Jakobovits Miklós.
18. Szentkirályi Miklós: Gránátalma a szárnyas
oltáron című könyvének bemutatója a Szépművészeti
Múzeumban.
Gyurkovics-emlékszoba avatása Mosonmagyaróváron. A költő, író, publicista tiszteletére emlékszoba
nyílt a városi múzeumhoz tartozó Cselley-házban. Az
emlékhelyet a négy éve elhunyt művész személyes
tárgyaival, megjelent köteteivel és képzőművészeti
hagyatékának értékes darabjaival rendezték be.

2012. december 18. Emlékszoba-avatás Gyurkovics Tibor
tiszteletére Mosonmagyaróváron (Ács Margit)

Találkozások a Kecske utcában 2012
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■ Január 4-én, szerdán 17.30-kor

találkozások
a Kecske
utcában

2012

„Valahol Örökké”
Nagy Gáspár-emlékest
Görömbei András irodalomtörténésszel
Ács Margit beszélgetett

Közreműködött: Papp János színművész és
Radványi Balázs, a Kaláka együttes tagja
Alkalmi kiállítás Kőnig Róbert
Hullámzó vizeken kereszt című, Nagy Gáspár
versciklusa által ihletett grafikáiból
Háznagy: Orosz István

■ Január 11-én, szerdán 17.30-kor

„Holdfényt vetettem…”
Tóth Péter zeneszerző bemutatkozó estje

Beszélgetőtárs: Balassa Sándor
Háznagy: Dubrovay László
A 91 éves Erdélyi Zsuzsanna köszöntése
(Zelnik József)

A 60 éves Jovián György köszöntése
(Szemadám György)
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A magyar kultúra napja alkalmából:
A keresztes lovagoktól a Kossuth-díjig
– rendjelek és kitüntetések kultúrtörténete
Előadó: Kótai József ötvösművész és Tipold Tamás
Háznagy: Tóth Tibor Pál
A 70 éves Simon Károly köszöntése
(Lelkes Péter)

■ Január 25-én, szerdán 17.30-kor

„A tehetség rejtélyes útjai”
Magyar zeneművészek,
A muzsikus Tersényi-Geszler család

Előadó: Geszler Mária
Háznagy: Fekete György és Schrammel Imre

■ Február 1-jén, szerdán 17.30-kor
„Mazzini, az apostol”

A 150 éve született egységes Olaszország alapító
atyjának gondolatai szabadságról és erkölcsről, nemzetről és Európáról
Dr. Madarász Imre tanszékvezető egyetemi tanár
előadása
Háznagy: Dr. Juhász György irodalomtörténész

■ Február 8-án, szerdán 17.30-kor
„Hívás valahonnan”

Ágh István verseskötetét bemutatja Vasy Géza
irodalomtörténész
„Colombo autója”
Vathy Zsuzsa szociográfiai novellafüzérét bemutatja
Osztovits Ágnes, a Helikon Kiadó irodalmi vezetője
„Sánta Kata”
Dobozi Eszter regényét bemutatja Ács Margit
Háznagy: Juhász Judit

■ Február 15-én, szerdán 17.30-kor

találkozások

■ Január 18-án, szerdán 17.30-kor

a Kecske
utcában

2012

„Nézz körül!”

Haris László panorámafotói
Háznagy: Orosz István

■ Február 22-én, szerdán 17.30-kor

A Dunaversitas Egyesület mesterkurzusának
vizsgafilmjei

A filmet bemutatta: Dr. Buglya Sándor filmrendező,
tanár
Háznagy: Sára Sándor
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találkozások

Február 29-én, szerdán 17.30-kor
„Somos Miklós 1933–2009”
Az albumot bemutatta Kernács Gabriella művészettörténész
Vendég: Somos Éva restaurátor
Háznagy: Ferencz István

A 80 éves Mészáros Éva köszöntése

■ Március 7-én, szerdán 17.30-kor

„A mesterek szava”
Szemelvények a valódi filmről és színházról

és március 15-e díjazottjainak megünneplése
Háznagy: Fekete György

a Kecske
utcában

2012

■ Március 21-én, szerdán 17.30-kor

■ Március 28-án, szerdán 17.30-kor

Köszöntöttük a 70 éves Kunkovács Lászlót

Bicskei Zoltán könyvének bemutatója
Háznagy: Jankovics Marcell

■ Március 14-én, szerdán 17.30-kor

„De szeretnék csillag lenni az égen”
Énekelt Petőfi versek – Petőfi énekelte népdalok
Móser Zoltán új könyvének bemutatója
Háznagy: Zelnik József

■ Április 4-én, szerdán 17.30-kor
„Imaház a rácsok mögött…”
Egy börtönkápolna feltámadása

Bevezetőt mondott: Barsi Ernő, a 91 esztendős zenetörténész és néprajzkutató

Gránitz Miklós vetítettképes előadása
vendég: Dr. Budai István Bv. ezredes (Balassagyarmat) és Lencsés Zsolt festőművész
Háznagy: Jókai Anna

■ Április 11-én, szerdán 17.30-kor
Közreműködött: a Juhász-család zenekara és
Kobzos Kiss Tamás
Háznagy: Juhász Judit
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Szabadkőműves vonatkozások Madách Az ember tragédiája című művében

Háznagy: Dr. Andor Csaba, a Madách Irodalmi
Társaság elnöke

■ Április 18-án, szerdán 17.30-kor

Kőre rótt őstörténet
Kunkovács László vetítettképes előadása

A 60 éves Füzesi Magda köszöntése
(Mezey Katalin)

A Rékassy Csaba-díj ünnepélyes átadása
Háznagy: Kő Pál

■ Május 9-én, szerdán 17.30-kor

A Koller-díj átadó ünnepsége

találkozások

Szemadám György festőművész előadása

a Kecske
utcában

2012

Háznagy: Bodonyi Csaba

Háznagy: Fekete György

■ Április 25-én, szerdán 17.30-kor

■ Május 16-án, szerdán 17.30-kor

Emlékezés egy reneszánsz művészre

Bertha Bulcsu emlékezete
– Dr. Nagy Imre előadása
Közreműködik: Szabó András előadóművész
Vendég: Bertha Bulcsuné, Nagy Franciska
Háznagy: Ács Margit

■ Május 23-án, szerdán 17.30-kor

Dr. Galántai Csaba színháztörténész, rendező
vetítettképes előadása Márkus Lászlóról,
a Magyar Állami Operaház legendás igazgatójáról
Háznagy: Kiss József

■ Május 2-án, szerdán 17.30-kor

Dubrovay László: Computer Mikrokosmos számítógépes zene – részletek

A Kánonok rejtett hátterei (sorozat) – Minden
érték átértékelése vagy újraértékelése? - Film(ős)
bemutató magyar szinkronnal. Art and the CIA
– Hogyan rabolta el New York a művészeti vezető
szerepet Párizstól?
A 70 éves Tóth Tibor Pál köszöntése
Háznagy: Zelnik József

■ Május 30-án, szerdán 17.30-kor

Természet – Rend – Művészeti nevelés
Apagyi Mária és Lantos Ferenc előadása
Háznagy: Szemadám György

■ Június 6-án, szerdán 17.30-kor

Magyarország 2011 – Töredékek
Két film az elkészült és az el nem készült dokumentumfilmekről
Háznagy: Sára Sándor
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■ Június 13-án, szerdán 17.30-kor

találkozások
a Kecske
utcában

2012

A Szentföldi Magyar Ásatások a Holt-tenger
keleti partján, Jordániában – Vörös Győző előadása
Háznagy: Fekete György

■ Szeptember 19-én, szerdán 17.30-kor

„Az egek beszélik Isten dicsőségét…”
A telekfalvi református templom felújításának
története

■ Június 20-án, szerdán 17.30-kor

Kolozsvár művészete – Muradin Jenő könyvét
Szűcs György a Magyar Nemzeti Galéria megbízott
főigazgatója mutatta be
Háznagy: Jankovics Marcell

■ Június 27-én, szerdán 17.30-kor

Úttalan utakon Lajtha Lászlóval – Emlékest
a művész 100. születésnapján, Solymosi Tari Emőke
előadása
Közreműködik: Ferencz Éva és Kobzos Kiss Tamás
Háznagy: Erdélyi Zsuzsanna és Zelnik József

■ Július 4-én, szerdán 17.30-kor
Évadzáró kerti parti

Előadó: Együd László középiskolai igazgató és
Török János, a Hevesi Református Egyházközség
gondnoka.
Háznagy: Kő Pál

■ Szeptember 26-án, szerdán 17.30-kor

„Globális rendszerkutatás kulturális rendszerben”
Bélai György informatikus előadása

■ Szeptember 12-én, szerdán 17.30-kor
Évadnyitó ünnepi est

Háznagy: Mezei Gábor
80. születésnapján köszöntöttük
Fekete Györgyöt

■ Október 3-án, szerdán 17.30-kor
Mesterek és tanítványok

Balassa Sándor, Jókai Anna, Kovács István,
Kunkovács László és Tornai József köszöntése
kitüntetésük alkalmából
Közreműködött:
Kovács Misi és bandája, énekelt: Enyédi Ágnes
60. születésnapján gratuláltunk Katona Szabó
Erzsébetnek!
Háznagy: Juhász Judit
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Csipler Vanda formatervező-designer, belsőépítész és
Petrovics Miklós designer, grafikusművész bemutatkozó előadása
Háznagy: Tóth Tibor Pál

■

■

Október 17-én, szerdán 17.30-kor
„Sír az út előttem”
Sára Sándor dokumentumfilmje a bukovinai
székelyekről (I. rész: Hazátlanok)
Háznagy: Sára Sándor

■ November 14-én, szerdán 17.30-kor

A gyűjtőúttól az alkotásig
Az alkotástól Európáig
Novák Ferenc Tata filmvetítéssel kísért előadása
Háznagy: Stoller Antal

■ November 21-én, szerdán 17.30-kor

Idill és elégia Berki Viola művészetében

■ Október 23-án, szerdán 17.30-kor

A 65 éves Szemadám György köszöntése

találkozások

Köszöntöttük a 65. születésnapját ünneplő
Stefanovits Pétert. Háznagy: Szemadám György
Október 10-én, szerdán 17.30-kor
„In memoriam…”
Makovecz Imre- és Kováts Flórián-emlékest
Háznagy: Juhász Judit

a Kecske
utcában
Szűcs Károly művészettörténész filmvetítéssel kísért
előadása
Háznagy: Keserü Katalin

2012

■ November 28-án, szerdán 17.30-kor
BUDAPEST-EST

„Családtörténet és önéletírás” című kötetét Mezey
Katalin; „Leopárd a teraszon” című könyvét pedig
Kovács Zsolt zoológus mutatta be
Közreműködik: Szemadám György Tamás
Háznagy: Mezey Katalin

■ Október 30-án, szerdán 17.30-kor

„Századokon át paptalanul…”
Az archaikus imádságok fogadtatástörténete
Erdélyi Zsuzsanna könyvét Keresztesné Várhelyi
Ilona művészettörténész mutatta be.
Közreműködött: Ferencz Éva és Kobzos Kiss Tamás

■ November 7-én, szerdán 17.30-kor

„4 nap emlékezés”
Devecser, 2010. november 11–14.
Gulyás János filmje az elzárt területről – töredék
történetekkel
Háznagy: Turi Attila – az újjáépítés történeteivel és
képsoraival
75. születésnapján Csete Györgyöt
köszöntöttük

Kecske utcai „kerekasztal” fővárosunkról
Vendég: Finta Sándor, Budapest főépítésze és Nagy
Ervin országos főépítész
Háznagy: Ferencz István
A 75 éves Gál Sándor köszöntése

■ December 5-én, szerdán 17.30-kor

Gyulai Líviuszt 75. születésnapján köszöntöttük
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Bukta Imrét 60. születésnapján köszöntöttük

találkozások
a Kecske
utcában

Beszélgetőtárs: Antall István
Énekszóval közreműködött: Berecz András
Háznagy: Orosz István

■ December 12-én, szerdán 17.30-kor

„Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok!”

2012

Albert Gábor esszékötetét bemutatja: Ferencz István
Háznagy: Juhász Judit

■ December 19-én, szerdán 17.30-kor

„Kelj fel, gazda, kelj fel, szállott Isten házodra…”
Lányi György, a Téka Együttes vezetője és a regölős
gyerekek köszöntője

A nagy tölgy árnyékában…
Nagy Franciskával Vathy Zsuzsa beszélgetett
Háznagy: Kobzos Kiss Tamás
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Beszélgetés dr. Kucsera Tamás
Gergely főtitkárral az Akadémia
első köztestületi időszakáról

■ Meglehetősen sok vihar dúlt az utóbbi időben a Ma-

gyar Művészeti Akadémia körül. Számított ezekre a vitákra akkor, amikor elvállalta a főtitkári tisztséget?
Igen. Sőt nagyobb és korábban érkező vitákra számítottam, bár megvallom: érdemibbekre is.
– Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet?
Nyilvánvaló, hogy a megerősített közjogi és működési helyzetű Akadémia sokak álláspontja szerint
érdekeket – az ezen véleményt megformálók érdekeit – sérti. Persze, az szinte bizonyos, hogy társadalmi
nyilvánosság, forrás-újraelosztás terén új és talán egyre meghatározóbb szereplők leszünk, de azok a félelmek, hogy bárkitől, vagy bármely szervezettől jogot
vonnánk el, nem igazak, az Akadémiának lehetőséget
kell teremtenie, nem bárkit is korlátoznia, mint ahogyan ez utóbbit nem is teszi. Természetesen a belső
vitákra is számítottam, a köztestületi működési forma új a tagságnak, de a külvilágnak is. Noha volt egy
másik vonatkozása is az ügynek: csendesen – kissé
befelé fordulva – építkezni, elvégezni a szükségszerű
alapozásokat, és ugyanakkor a jó hírnevet erősíteni
– csúnya, de szakszerű kifejezéssel: brandet építeni
– egyszerre nem lehet. Így, összegezve: a támadások
nem értek váratlanul, de jelentős figyelem- és erőátcsoportosítást igényeltek.
– Milyen erők és célok állhatnak a támadások mögött?
Láthatóan többfelől érkezők, de egy irányba mutatók. Erről most már elég sok szó esett…
– Emberileg megviselte?
Nem. A belső viták néha elszomorítottak.
– Akkor nézzük az építkezést. Milyen terveket, célokat
tűzött ki maga elé?
A köztestület működésének kialakítását, amely
nem egyszerű. A jogi-igazgatási környezet is változó, de
a köztestülettel kapcsolatos akadémikusi intenzitás is
egyre nagyobb, így egyre összetettebb feladatok mellett
kell egy erőltetett ütemű intézményesítést végrehajtani.
Mindezt úgy szeretném, hogy az Akadémiára jellemző
régi hangulat ne tűnjön el, ne bürokratizáljuk.
– Milyen ütemterv alapján kívánja ezt megvalósítani?
– Most hol tart?
Több körben zajlott tagfelvétel, az MMA törvény
módosításával kialakult az akadémikusi juttatások
rendszere és annak fejleszthetősége is biztosítottnak
látszik. Az Akadémia egyre több területen látja el kép-

viseleti feladatát. Elindult az MMA összművészeti
támogatási rendszere: művészeti kiadványokra és
programokra is lehet pályázni, de szervezetek is pályázhatnak működésük biztosításához.
S vannak szép számmal előkészületben lévő ügyeink. Az Akadémia honlapja heteken belül kész, mint
ahogyan konferencia-kiadványaink is megjelennek,
de a saját művészeti folyóirat és a kutatóintézet, valamint a díj- és ösztöndíjrendszer is előkészületi szakaszba jutott. Örülök annak, hogy az akadémikusok
és a tisztviselő kollégák jól tudnak együttműködni,
közösen dolgozni és az is örömmel tölt el, hogy az elmúlt év során a szervezési-képviseleti munka mellett
maradt még olyan ötletek felvetésére is erőm, mint
például az 56 éve volt 56 ünnepi programunk, vagy a jövőben – reményeim szerint minden esztendőben – megvalósuló művészetek hete köztestületi programsorozat.
Vannak olyan ügyek, amelyek csak részben függnek
tőlünk, de itt is helyt kell állnunk: a Műcsarnok átadásának-átvételének kérdése, a folyamatosan késedelmes Vigadó-rekonstrukció, az Akadémia működéséhez
szükséges vagyon és infrastruktúra rendezésének ügye.
Ugyancsak örömteli, hogy a köztestületi működés
társadalmasításán is van erőnk dolgozni, bő egy év
után – miközben csaknem megkétszereződött a tagság – a további nyitáson gondolkodunk: ez szerintem
minden velünk szemben megfogalmazott kritikára
erős választ ad…
– Ha ezt a beszélgetést mondjuk négy év múlva folytatnánk, akkor a reményei szerint miről tudna beszámolni?
Milyen akadémiát szeretne látni?
Remélem, akkor elmondhatom, hogy a főtitkári
mandátumom első felében lezártuk az intézményesítést, az elengedhetetlen önadminisztrációt, a tagbővítést, elvégeztük a hosszú távú működéshez szükséges
korrekciókat is. Majd a mandátumom második felének kitöltése után arról szeretnék beszámolni, hogy
a működő köztestület milyen tartalmi kérdésekkel
tudott foglalkozni, s magam ebben milyen szerepet
vállaltam.
S milyen Művészeti Akadémiát szeretnék látni?
Egy kicsit hozzám fiatalodót… Persze, ehhez én is
igyekszem majd „hozzákomolyodni”.
Jezsó Ákos

keramikus naplójegyzetei
és néhány gondolat
a Magyar Művészeti Akadémia
létrejöttének időszakáról

■ Az MMA tagjai immár hosszú évek óta járnak a

Makovecz Imre és építésztársai által megvásárolt
óbudai telken megépített műhely-házuk alagsorában
lévő ovális kis terembe, egyebek mellett a hetenként
egyszer, különleges programok köré szervezett találkozókra. Mindenki keresi a helyét a fotelek, székek,
lépcsőfokok között. Aki jobban megnézi a székek háttámlájára erősített finom kis réztáblákat, rádöbbenhet, hogy esetenként a jelenkori magyar kultúra jelentős személyiségeinek a székén ül. Ágh István, Deim
Pál, Durkó Zsolt, Fábri Zoltán, Finta József, Jankovics
Marcell, Melocco Miklós, Szalay Lajos… és így tovább.
Ezek a székek is elkísérték már az akadémiát helyről
helyre. Történelmi „adatok” ezek is.
A maguk szerénységével annak a keserves „szülésnek”, majd eredményes helyfoglalásnak a tanúi,
amelyek ennek az Akadémiának a létrehozása körül
folytak a rendszerváltás utáni első években. A réztábláknak éppen úgy megvan a maguk keletkezési története, amint a 2004-es, a határainkon kívül élő magyar
nemzetrészeken élők testvéries befogadását akkor
megtagadó szégyenletes, elutasító szavazás utáni taglétszám jelentős bővülésének.
Ezekről talán már jelentek meg különböző írások,
de az alapítás viharos időszakáról az alapító tagok közül ma már egyre kevesebbeket, ezúttal Balassa Sándort, Finta Józsefet, Zelnik Józsefet és Schrammel Imrét
tudjuk megkérdezni.
Mint beszélgetésünk során Schrammel elmondta,
őt Somogyi József szobrász, a Képzőművészeti Főiskola akkori rektora hívta meg 1990-ben az alakulóban
lévő akadémiai összejövetelekre. Somogyi – akárcsak
Csoóri – a művészeti közéletben is tekintélyes személyiség volt. Egyebek mellett, pl. mint a Képző- és Iparművészek Szövetségének elnöke, jelentős társadalmi
kapcsolatokkal rendelkezett, a kultúrpolitikát is alakító kisebb-nagyobb szervezetekben ismert művész volt.
Schrammel Imre, mint az Iparművészeti Főiskola porcelán műfaját oktató tanára, ekkorra már a kerámiaművészetet megújító samottos anyagával, és egyéni
módszereivel alkotott nagyméretű domborművei
révén (Budai Vár, Közlekedési Múzeum, váci Művelődési Ház stb.) a magyarországi iparművészeti közegben afféle formabontó egyéniségként vált ismertté. A 70-es évektől kezdve egyre több nemzetközi
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Schrammel Imre

művészeti szimpóziumon, illetve műhelyben alkotóként és tanárként vett részt. Tagja, majd alelnöke lett
az International Academy of Ceramics (AIC)-nek.
Ő hozta elsőként az országba és szervezte meg – osztrák és cseh műhely-tapasztalatai alapján – a siklósi
kerámia-szimpóziumokat, illetve folytatta azok nemzetközi bővítését a Kecskeméti Stúdióban. 1982-ben,
az egyik legnagyobb létszámú AIC szakmai konferenciáját hozta Magyarországra, bemutatva az akkor
már rangos pécsi kerámia, illetve a szombathelyi textil biennálékat, a múzeumokat, főiskolát, stb. Ezzel,
és későbbi szervezéseivel az országnak jelentős európai, illetve nemzetközi szaksajtót teremtett. Külföldi
vendégtanárságának, rendkívüli mesterségbeli tudásának elismeréseként a rendszerváltás után, 1990ben, ő lett a Magyar Iparművészeti Főiskola rektora.
Schrammel Imre tehát, ha különös kifejezésmódja
miatt idegenkedéssel is fogadott, de elismert művész
volt már ekkor. Nyilván ezekre az értékeire alapozva
hívták a Művészeti Akadémia alakuló tagságába. Ma
már világhírű drámai hangulatú kerámia szobrászatáról, a Kernács Gabriella művészettörténésszel közösen
szerkesztett, 2009-ben megjelent könyvből természetesen sokat meg lehet tudni. Ehhez újabb adalékokkal
szolgál a Forrás című kecskeméti kiadású folyóiratban
Méhes Gábor interjúja, amely a művész 80. életévének
tiszteletére jelent meg (2013/1. szám). Tény, hogy az
ő esetében, a föld közvetlen anyaghasználata, annak
különleges kezelési módja annyira egyéni, amit a világon sehol más nem fedezett fel, és nem is alkalmaz.
Ez a sajátos, a magyarországi viszonyokat szellemiségében is kifejező művészete (a szegénységből erényt
kovácsolás képessége) sajátosan magyar kultúrafelfogást képvisel.
Éppen csak jelzett művészi értékteremtései mellett
van egy még különlegesebb alkotása. Egyedülálló
művészettörténeti és kultúrtörténeti értéket hozott
létre a már évtizedek óta egyre gazdagabb tartalmú
rajzaival, emlék-képekkel, tervekkel teli Naplóinak
írásával.
A nem hétköznapi érdeklődését megragadó jelenségek, események és őt töprengésre késztető dolgok
pazar tárházává terebélyesedett Napló-folyamaiból
válogattunk ki néhány részletet a Magyar Művészeti
Akadémia kialakulásának s azt követő éveinek történetéből. Előbb azonban néhány gondolatot megemlítünk.
Amint azt a másik két akadémikussal folytatott beszélgetésünk alkalmával is jeleztük, a manapság zajló,
esetleg érthetetlen indítékú viták miatt is, valamint a
régi és az újabb tagok ismereteinek javára is, kívánatos
a kezdetek minél hitelesebb ismerete.
Tény, hogy az MMA 1992-től egymás után megjelentetett emlékkönyvei, és az MTA mellett működő
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SzIMA)
1996-os összegző kiadványa alapján észlelhető ellentmondásokat egyelőre még nem sikerült teljes mértékben tisztázni. 2006-ban Nagy Franciska írónő, az
MMA munkatársaként készített egy átfogó interjút
az azóta elhunyt Kováts Flóriánnal, az MMA főtitkárával, annak történetéről, amelyben éppen a főtitkár
jelenti ki, hogy a kezdeteket illetőleg ő csak vissza-
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emlékezésekre tud hagyatkozni. Természetesen ez az
interjú is forrásértékű, de a további kutatásokat folytatni kell.
Mint tudjuk, a 90-es évek kezdetére értelmiségi
csoportosulások vezető személyiségeinek már körvonalazódó elképzelései voltak egy korszerű szemléletű
művészeti akadémia létrehozására. Ennek egyik motiválója volt a Magyar Tudományos Akadémia rendszerváltáskor igényelt reformálása is. Az ötvenes évek
ostoba politikai hatalmasságai, mint köztudott, megszüntették a Magyar Tudományos Akadémia számos
kiválóságának a tagságát, köztük jeles művészekét is.
A folyamatosság újragondolása a levegőben volt. A kulturális élet korábban is elismert, illetve a kevésbé elfogadott, de komoly tudású személyiségei tettek erre
javaslatokat. Ami a Művészeti Akadémia kialakulását
illeti, az említett forrásokból, valamint Zelnik József,
illetve Balassa Sándor elbeszéléseiből ismeretes, hogy
Cseres Tibor, Gyurkovics Tibor, majd a csatlakozó további művésztársak erre irányuló törekvéseit Csoóri
Sándor, majd a tagság egyhangú szavazással megválasztott elnöke, Makovecz Imre, az akkor már jelentős
tekintélyű építész karolta föl. A Magyar Tudományos
Akadémia akkori elnöke, Kosáry Domokos és az MMA
mai elődjeként formálódó Művészeti Akadémia közös akarattal választott elnöke, Makovecz Imre között
zajló, részben személyes véleménycsere, a levélváltások és a sajtóban megjelent nyilatkozatok is tükrözik
a nyilvánvaló különbözőségeket, illetve az eredeti
szándékok menet közbeni változásait. Ezekről az említett SzIMA-kiadvány szerzője a rendelkezésére álló
adatok alapján ad tájékoztatást.
Idézzük föl Makovecz Imre egyik nyilatkozatát,
amelyet az akkor már önállóan megalakult – és nem
az MTA mellett esetleg működő, a SzIMA-val egyenrangú szerveződés – Művészeti Akadémia 1992. április 29-ei közgyűlése előtt adott: „A Művészeti Akadémia azért jött létre, mert Aczél György kultúrpolitikája
tönkretette a magyar művészeti életet. 40 év után szükségünk van új értékrendszerre. A körülményekhez hozzátartozik, hogy Kosáry Domokos, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke felvetette és kezdeményezte, jöjjön létre
az MTA-n belül, de önálló formában egy írókat tömörítő Művelődési Akadémia. Ehhez társult az önálló Művészeti Akadémiának a gondolata. Átmeneti időre

ellentét keletkezett az MTA és a Művészeti Akadémia
között. Bármilyen új dolog jöjjön létre, számomra elviselhetetlen ez a megosztottság. Kosáry úrral kezdeményeztem egy tárgyalást, aki magánemberként fogadott
az MTA hivatalos helyiségében, ennek ellenére a megbeszélés reményt keltőnek látszik. Tárgyalásunk első szakaszában kijelentette, azonnal fölvennének tagjaik közé,
amit visszautasítottam. Ugyanakkor megegyeztünk abban, hogy hivatalos tárgyalást kezdünk azért, hogy megszűnjön a megosztottság. Beszélgetésünk lényege az volt,
hogy a két akadémiának közelednie kell egymáshoz”.
(idézet Kónya Sándornak, a SzIMA kezdeti éveiről
írott 1996-ban megjelent könyvéből (38. o.), a rendszerváltáskor indult Új Magyarország című lapból).
Történt mindez a nagyon lassan alakuló akadémiai
törvény előkészítésének időszakában. Az események
azonban felgyorsultak, a színfalak mögött a nézetkülönbségek miatt feltehetően zajló viták, illetve a sajtóban megjelent replikák mellett mind az MTA, mind a
Művészeti Akadémia a felettes fórumokhoz (országgyűlés kulturális bizottsága, kulturális minisztérium,
miniszterelnök stb.) fordult, de végeredményben a két
különálló szervezet státusza végül is 2011-ig nem változott.
A Művészeti Akadémia tehát 22 alapító taggal létrejött, és 1992. január 31. óta meghatározott céljai szerint elkezdte működését.
Schrammel Imre említett naplójából és egyéb gyűjtéseiből most néhány újabb részt adunk közre.

Részletek Schrammel Imre naplójából:
1991. dec. 2.
A Selyemgombolyítóban összegyűltünk írók, zenészek,
képzőművészek, építészek, hogy megalakítsuk a Tudományos Akadémia művészeti részét. Most autonóm
részként képzeltük el, melyet később változtathatunk,

1992. jan. 31.
Ma a Selyemgombolyítóban újfent megalakítottuk a
Magyar Művészeti Akadémiát. Makovecz Imre lett az
elnök, engem az egyik alelnöknek választottak. A decemberi megalakulásunk Kosáry Domokos huzakodásán elakadt. Ő csak az írókat akarta bevonni, mire ők
sem vállalták. Ezért azután külön művészeti akadémia
megalapításában döntöttünk. Megfogalmaztuk az alapszabályt és rövidesen megkezdjük működésünket. [Lásd
a mellékletet eredetiben.]
1992. febr. 16.
A mai „Gondolat-jel” rádióműsorban Kosári Domokos
nyilatkozott az új művészeti akadémiai hírekről. Sajnos
nem volt pontos a nyilatkozata, mert finoman elhallgatta
azt, ami pontosan az ő működése miatt következett be.
Decemberben aláírtunk egy fogalmazványt, hogy elfogadjuk az ő invitálását és ezt Csoóri Sándor és Cseres Tibor
vitték el Kosáryhoz. Ő egyetértett ezzel. Később azonban
történt egy s más. Kinevezte az új akadémiai titkárnőt,
Kovács Anikót anélkül, hogy bennünket megkérdezett
volna. Majd egy kis idő után közölte Csoóriékkal, hogy
ő mégis csak az írókat hajlandó befogadni a többi művészeti ág képviselőit nem. Erre alakultunk meg, tőlük függetlenül. Ezt bizony nem említette! Így hiába hivatkozott
saját 56-os elkötelezettségére, mert az bennem éppen a
legtisztább igazság keresésének a szellemét ültette el!
Az ő nyilatkozata ellenben az ügyes félretájékoztatás
elegáns mintapéldája. [Lásd a mellékletet eredetiben.]

1997. január 8-án jelent meg a Magyar Nemzetben:
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt levele: „Politikamentes finanszírozást”. (Lásd a mellékletet eredetiben.)
A levélre Magyar Bálint miniszter válaszolt, 1997.
január 9-én a Magyar Nemzetben:
Magyar Bálint levele Makovecz Imrének „A támogatás nem csökken” [Lásd a mellékletet eredetiben.]
Erre, az utóbbira írta Schrammel Imre a naplójában
a következőket:
1997. január 9.
Arra nem válaszolt a miniszter, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia miért élvez garantált állami
támogatást, ha az igaz, amit a kulturális szervek támogatásáról elvnek tekint? [Lásd a mellékletet eredetiben.]
(Az eredeti jegyzőkönyv alapján átgépelve 2013. február 28.)
0004/MML ?
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függően az új akadémiai törvénytől. Bozzay Attila,
Csoóri Sándor, Cseres Tibor, Balassa Sándor, Szokolai
Sándor, Supka Manna, Makovecz Imre, Finta József,
Somogyi József, Gerson Pál, Gyurkovits Tibor, Zelnik
József, Szakonyi Károly és én lennénk az alapítók. [Lásd
a mellékletet eredetiben.]
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JEGYZŐKÖNYV
amely készült 1992. január 31-én a Magyar Művészeti
Akadémia alakuló közgyűlésén Budapest, III. kerület
Miklós tér 1. sz. alatt.
Jelen vannak: A mellékelt belépési nyilatkozatot aláírt
művészek, valamint
Dr. Zelnik József, a Magyar Kulturális Kamara
elnöke
Gábor József helyettes államtitkár (Művelődési és
Közoktatási Minisztérium)
Krisár Miklós, a Magyar Kulturális Kamara szervező titkára, aki a jegyzőkönyvet vezeti.
A megjelenteket Somogyi József üdvözli. Ismerteti a
mai alakuló közgyűlés előzményeit:
A magyar művészeti élet tizennyolc képviselője 1991.
december 2-án összejött, hogy az alkotó munka lehetőségeiről és a rendszerváltás következtében előállt új helyzetről tanácskozzon. Az összegyűltek megválasztották
a Magyar Művészeti Akadémia szervezőbizottságát,
amely 1992. január 31-re alakuló ülést hívott össze.
A levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy a kézhez
kapott Alapszabály-tervezetről mondjanak véleményt.
A vita során a jelenlévők pontosították az Akadémia
célkitűzéseit és feladatait, valamint a szervezeti renddel
összefüggésben számos javaslatot tettek.
Az Akadémia célját illetően így foglalták össze gondolataikat:
A Magyar Művészeti Akadémia fórumot biztosít
azoknak a jeles alkotóművészeknek, akik különös felelősséget éreznek a magyar kultúra folyamatosságáért, történelmi hagyományainak újrateremtéséért. Fórumot az
eszmék, gondolatok, vélemények, gondok megvitatására.
Fórumot a magyar szellemi élet legjelentősebb értékeinek
védelmére, értékrendjének helyreállítására, társadalmi
és nemzetközi tekintélyének emelésére. Fórumot, amelynek erkölcsi súlya hozzájárulhat ahhoz a szerephez,
amit a művészeteknek a nemzeti tudat formálásában be
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kell tölteniök. Az alapítók különösen fontosnak tartják
ezt a demokratikus átalakulás időszakában, amikor a
politikai és jogi keretek szélesre tárták az önmegvalósítás
lehetőségeit.
Az elmúlt évtizedekben igyekeztek a tanuló ifjúság
tudatában csökkenteni a magyar szellemi élet múltbeli
és születő értékeinek jelentőségét. Nemzedékek nőttek
fel a magyar történelem hiteles ismerete nélkül, jórészt
kirekesztve abból a sokrétű hatásból, amit az irodalom,
a zene, a művészetek gyakorolhatnak a gondolkodás és
önkifejezés kifejlődésére.
A Magyar Művészeti Akadémia az alkotó szellem
képviselője kíván lenni – függetlenül irányzatoktól, politikai nézetektől, egyéni vagy csoportos törekvésektől
– a magyarság és emberi egyetemesség eszmei hagyományának megfelelően. Azokat fogadja tagjai közé, akik a
maguk alkotóművészi életművében általánosan elismert
értékeket hoztak létre. Az alakulás évében kívánja meghatározni azokat az alapelveket, szervezeti kereteket,
amelyek eredményes működését biztosíthatják. Céljának
tekinti, hogy az előbbiek keretében később a magyar szellemi élet további kiemelkedő személyiségeit is meghívja
tagjai közé.
Egyhangú szavazással – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a Magyar Művészeti Akadémia elnökévé
Makovecz Imrét, a nyolctagú elnökség tagjaivá Bak
Imrét, Balassa Sándort, Bodonyi Csabát, Gyurkovits
Tibort, Páskándi Gézát, Schrammel Imrét, Somogyi Józsefet és Soproni Józsefet választották.
A Felügyelő Bizottság tagjaivá választották: Berta
Bulcsút, Gerzson Pált és Petrovics Emilt.
A megválasztott tisztségviselők nevében Makovecz
Imre köszönte meg a közgyűlés megtisztelő bizalmát,
majd Gábor József köszöntötte a jelenlévőket.
Bejelentette, hogy az Akadémia indulásához, ügyviteli
rendjének ellátásához anyagi támogatást nyújt a minisztérium, ugyanakkor kezdeményezi, hogy más tárcák is
adjanak támogatást szellemi életünk egyik új és remélhetően meghatározó társadalmi szervezetének.
A közgyűlés résztvevői az alapszabály elfogadása, a
választás megtörténte után ünnepélyes formában, egyhangú szavazással kinyilvánították a Magyar Művészeti
Akadémia megalakulását.
A levezető elnök bejelentette, hogy az Akadémia szervezeti életében – amint az az előkészítés idejében is történt
– a Magyar Kulturális Kamara segítséget nyújt. Amíg
megoldódik az Akadémia elhelyezése, telefon, írógép, stb.
beszerzése, az ügyvitel ellátók alkalmazása, addig ezekről a kamara gondoskodik.
Mivel több megtárgyalandó kérdés nem merült fel, az elnök a közgyűlést berekeszti.
kmf.
Gyurkovics Tibor
elnökségi tag
		

36

Krisár Miklós
jegyzőkönyvvezető		

BELÉPÉSINYILATKOZAT
Alulírottak kijelentjük, hogy a MAGYAR MŰVÉSZETI
AKADÉMIA tagjai kívánunk lenni. Az alapszabályt és
a tagdíjat elfogadjuk.
Budapest, 1992. január 31.
Név Lakcím Aláírás
Makovecz Imre Bp., 1114. Villányi út 8. sk.
Melocco Miklós Zsámbék, 2072 sk.
Bodonyi Csaba 3535 Miskolc, Csendes u. 32. sk.
Schrammel Imre 1124 Bp., Vércse u. 31. sk.
Kokas Ignác 1118 Bp., Kelenhegyi út 12. sk.		
Vigh Tamás 1122 Városmajor u. 16. sk.		
Csaba László 1122 Székács út 15. sk. 		
Finta József 1024 Mártírok u. 39. sk. 		
Tornai József 1124 Vércse u. 5. sk. 			
Kerényi József 1024 Fillér u.4. sk. 			
Bozay Attila 1025 Vend u. 4. sk. 			
Gyurkovics Tibor 1021 Bp, Széher út 51/b. sk.
Balassa Sándor 1121 Bp., Árnyas út 14. sk.
Berta Bulcsú 1025 Bp, Felső zöldmáli út 123/a sk.
Páskándi Géza 1112 Bp, Nagyszalonta u. 50. sk.
Schéner Mihály 1028 Bp. Jókai út 13. sk.		
Gyarmathy Tihamér 1071 Bp. Damjanich 44. sk.
Deim Pál Szentendre 2000, Lukács fivérek u.5. sk.
Bak Imre 1115 Bp. Petzval S. u. 23/a. sk.		
Szokolay Sándor 1112 Bp, Hegyalja út 70. sk.
Petrovics Emil 1013 Bp, Attila út 39. sk.		
Soproni József 1025 Bpest, II. Törökvész út 3/c. sk.
Gerzson Pál 1088 Bp, Krúdy u. 12. sk.
Somogyi József 1038 Dózsa György út 48. sk.
		
.
0001./MAK
Ajánlás
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének megtisztelő kezdeményezésére a művészeti élet alulírott képviselői
a következő ajánlást teszik egy Magyar Művészeti Akadémia ügyében;
Egyetértünk azzal az elképzeléssel, hogy a most születő
akadémiai törvény keretei között helyre kell állítani az
eredeti Széchenyi akadémiai gondolatot.
Az elmúlt negyven év gyakorlatán túl kell lépnünk, és
vissza kell térnünk az európai akadémiai eszméhez.
Ennek a két eredőnek a jegyében javasoljuk, hogy a most
születő akadémiai törvény egyszerre szabályozza a tudományos és a művészeti területet, teremtse meg, ezáltal
azt az autonómiát, amit ettől a két területtől az elmúlt
szerencsétlen történelmi időszak megvont.
Javasoljuk, hogy a törvény a Magyar Akadémiáról szóljon és ezen belül két önálló szerveződésről; a Magyar
Tudományos Akadémiáról és a Magyar Művészeti Akadémiáról.
A Magyar Művészeti Akadémia szervezésére az alulírottak 4 tagú szervező bizottságot választottak. A bizottság
tagjai: Balassa Sándor, Cseres Tibor, Makovecz Imre,
Somogyi József.
Ez a bizottság alkotó együttműködésre törekszik a jöven-

Durkó Zsolt zeneszerző, Finta József építőművész, Gerzson Pál festőművész, Gyarmathy Tihamér festőművész,
Makovecz Imre építőművész, Schrammel Imre keramikus, Somogyi József szobrász, Szalay Lajos rajzművész,
Szokolay Sándor zeneszerző, Bartha László festőművész, Bozay Attila zeneszerző, Cseres Tibor író, Gyurkovics Tibor író, Bertha Bulcsu író, Szakonyi Károly író.
Az Ajánlás-dokumentum Schrammel Imre 2013. február 22-i naplóbejegyzésével van ellátva: „Örülök, hogy
ez az ajánlás előkerült. Ez megerősíti a saját bejegyzéseimet.”
[A napló eredetijét, a rajtuk lévő újságcikkekkel együtt
Schrammel Imre kérésére és engedélyével közöljük.
Kiemelések az eredetiben – a szerk.]
A Művészeti Akadémia áprilisi közgyűlése után kiadott Tájékoztatójában olvashatunk rövid beszámolót
a történtekről, Csoóri Sándor gratulációját mindkét
akadémiának. Balassa Sándor és Gyurkovics Tibor
személyében alelnököket választottak, valamint itt
olvashatjuk a 22 alapító tag javaslata alapján felvett
további művészek névsorát is. Ekkor 37 tagja volt a
Művészeti Akadémiának.
Amint az a naplórészletekből és sajtóközleményekből is kiderül, sajnos a vita nemcsak világnézeti, hanem esetenként morális kérdéseket is fölvetett. Úgy
tűnik ezek mégiscsak indokolták, hogy annak idején
a Makovecz Imre elnökségével „felállott” Művészeti
Akadémia a maga külön, független tevékenyégi útját
válassza. Itt jegyezzük meg, hogy az említett időben,
tehát a 90-es évek elején, pontosabban 1990–1994 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint az Szabad
Demokraták Szövetsége és más értelmiségi csoportok
tagjai közötti megállapodások utáni kormányzati időben vagyunk. Antall József miniszterelnöksége, az
újonnan alakult parlament és az azóta többé-kevésbé
megismert gazdasági és politikai csatározások idején.
A Kulturális Minisztériumban, a szinte változatlan ös�szetételű adminisztráció felett dr. Andrásfalvy Bertalan, majd dr. Mádl Ferenc voltak a miniszterek, Fekete
György a kulturális helyettes államtitkár. A megváltoztatni kívánt kultúrpolitikai tendenciák, az intézményi átalakítások, valamint újak létrehozása közepette a Művészeti Akadémia törékeny, bár szárnyaló
hajóját vezetői és tagjai a saját értékrendjük szerint
igyekeztek navigálni.
Dvorszky Hedvig művészettörténész

Sorsot választottam
Beszélgetés Balassa Sándor
zeneszerzővel, a Magyar Művészeti
Akadémia egyik alapító tagjával

■

Dvorszky Hedvig: Tekintettel a közelmúltban,
a Magyar Művészeti Akadémiába (MMA) felvett,
vagy felvételre előjegyzett, jelentős számú új tagra,
megtapasztaltuk, hogy sajnálatos módon keveset,
vagy szinte semmit nem tudnak az MMA létrejöttének történetéről. Az egykori alapító tagok közül ma
már csak keveseket, így például Finta József építészt,
Schrammel Imre keramikusművészt, Zelnik József
etnográfust, illetve Önt kérdezhetjük meg erről.
Balassa Sándor: Az 1980-as évek vége felé kezdődött az az eseménysor, amely végül engem is a Selyemgombolyító közelébe vitt. A Magyarok Világszövetségében Csoóri Sándor szerepe mértékadó volt. Ott
legalább másfél éven keresztül többször is találkoztunk. Csoóri Sándor oda zeneszerzőket hívott meg,
Bozay Attilát, Durkó Zsoltot és engem, és azt hiszem,
Szokolay Sándor is ott volt egyszer. Ezeken a beszélgetéseken Csoóri azt szerette volna megtudni, hogy
mire számíthat a zenésztársadalom vállalkozó tagjai
közül, akik a magyar kultúra folytonosságán munkálkodnak. Csoóri Sándor megkért bennünket – nálam
termékeny talajra hullott a kérés –, hogy írjunk a Hitel
folyóiratba olyan publikációt, amelyben megfogalmazzuk azokat a gondolatainkat, hogy milyennek látjuk a kortárs magyar zeneművészet helyzetét. Ekkor
írtam meg a Gondolatok a nemzeti zenéről cikkemet.
Csoóri meg is feddett, hogy ez túl komoly írás, ő egyszerűbb dologra gondolt. Ez egy valóságos hitvallás!
Lényegében ezzel a cikkel kezdődött az én vesszőfutásom, „lelepleződtem”, hogy nemzeti gondolkodású
vagyok és a művészetben is a nemzeti alapot, a nemzeti jelleget tartom elfogadhatónak, hiszen az európai
művészet mind nemzeti kultúrákból fejlődött ki és
vált egyetemessé.
D. H.: Úgy vélem, a leghelyesebb, ha ezt az 1989-es
cikkét teljes terjedelmében, tekintettel az új tagokra
ismét olvashatóvá tesszük:
„1989 – Gondolatok a nemzeti zenéről
Létezik-e, létezhet-e nemzeti zene a XX. század második felében Magyarországon:
A XX. század elején született és egyre inkább tért hódító művészetideológia, a kozmopolita jellegű modernizmus megkérdőjelezte a nemzeti kultúra és ezen belül a
nemzeti zene létjogosultságát. Ez a nézet különösen a II.
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dő társakadémiával, valamint az illetékes parlamenti és
kormányzati szervekkel.
Budapest, 1991. december 2.

az
Akadémiáról

37

kezdetek

beszélgetések
az
Akadémiáról
Balassa
Sándorral

38

világháború után vált uralkodóvá. Évtizedeken keresztül mást sem hallottam, először rejtett csatornákon, majd
egyre nyíltabban – ellentétben a hatalom felfogásával is
–, hogy a magyar zene, a magyar stílus az a múlt századhoz, a romantikához tartozó provinciális konzervatív
szemlélet terméke. Mára már történelmi szerepét betöltötte, folytatni nem lehet. Aki korszerű, haladó, humanista és főleg modern akar lenni, s ha azt akarja, hogy
műveit nyugaton is el lehessen adni, akkor szakítania kell
ezzel a hagyománnyal. Ajánlatos máshova csatlakozni,
másokhoz igazodni.
A magyaros hang lényegében Kodály és Bartók művészetében is egyre inkább bűnnek és árulásnak minősült.
E felfogás nem vett tudomást arról a tényről, hogy ők
ketten a magyarság és egyetemesség szintézisének megteremtői, egyúttal példaképei minden későbbi nemzedéknek. Természetesen az ötvenes évek Magyarországán a
pártállam erőltetett egy népi hangvételű stílust, ám ez
a buzgalom, a hamis alapok miatt hamar összeomlott.
Még elképzelni is nehéz népi kultúrát egy olyan országban, ahol a népet elnyomják, kizsákmányolják, jogait
semmibe veszik, ahol idegen érdekeket szolgál minden.
A modernizmus, mint baloldali köntösben jelentkező
nyugat-európai avantgárd ideológia több forrásból táplálkozott, melyek közül egyik sem szolgálta a nemzeti
kultúra ápolását. Ilyen volt például a tudomány és a
technika forradalma, vagy a nemzetközi kapcsolatokban
erős, de a magyar lélektől idegen városi polgárság ízlése,
valamint az internacionalista jellegű kommunista mozgalom. Néhány évtized alatt megváltozott a világ. Ami a
század elején rendíthetetlen erejű új és igaz eszmének látszott, mára elfáradt és a fejlődés gátjává hanyatlott. Örök
igazságokról kiderült, hogy nem örökek és nem igazak,
csak igaznak látszottak, hamis dolgok ügyes elleplezésére
szolgáltak.
A tudományos forradalom túlnőtt hatáskörén. Mára
az emberiség számára alig megfékezhető, romboló erővé
vált. Többnyire a politikai hatalmat és a tőke koncentrációját szolgálja, sőt kiszolgálja. A jelenlegi és a közeljövő
túlnépesedési anarchiája és az a már-már visszafordíthatatlan károsodás, amely a technikai fejlődésből kifolyólag az élővilágot éri, önmagáért beszél.
A kelet-európai országokban nemzetellenes, antihumanista erők jutottak hatalomra. Ezek az ellenséges
erők, az elnémított milliók költségén építettek ketrecet
az elnémított milliók számára. Ugyanezek a vezetők, a
hitványság támogatásával, mint keleti fejedelmek önnön
dicsőségük mámorában éltek és élnek néhány helyen még
ma is, osztogatván bőven kiváltságokat szolgalelkű vazallusaiknak.
Érthető az a válság, amibe egy magát modernistának
tartó művész került, amikor rájött, hogy a fasizmusellenes baloldali ideológia, melyet minden erejével
szolgált, maga is fasizmust szül. A történelmi tapasztalat segíti kijelölni a ma művészetének útját. Bizonyosnak
látszik annak igazsága, hogy jelen korunk formálását,
a jövő építését nem irányíthatják múlt fantomképei. Az
elnyomó kezek ereje gyengül. A Földön egy új világméretű szabadságharc kibontakozásának vagyunk tanúi. Az
államok által rosszul megrajzolt határokon belül számos

nép vergődik. Keresi jogait, függetlenségét, jelenét, jövőjét,
kulturális örökségét, mert élni, túlélni akar. Ezek a népek
azért nem semmisültek meg a megpróbáltatás évtizedei,
évszázadai alatt, mert nem hunyt ki, munkált bennük a
belső összetartozás ősi ereje, a tradíció. Ezt a gyökeret
nem tudta kiirtani az önkény sem tűzzel, sem vassal.
Nem fogott rajta az agresszív modernista ideológia sem.
A jelenlegi világpillanatban van egy új fontos elem: hatalmas küzdelmünk nem valaki, nem valakik ellen, hanem saját lelkünk megtalálásáért folyik. Megtanultuk
a leckét. Mi magyarok, akik ebben az országban élünk
(idetartoznak az elszakított milliók is) felelősek vagyunk
a Föld eme kis darabjáért. Helyettünk nem fogja senki
megteremteni, megépíteni, elmondani és elénekelni azt az
eposzt, melynek létrehozása itt és most a mi kizárólagos
feladatunk. Mi is része vagyunk az emberiség hatalmas
kórusának. Ebben a kórusban nekünk külön, másokkal
nem helyettesíthető szólamunk van. A karének hangzása
nélkülünk szegényesebb lenne. Ha hallgatunk, magunkat
is megfosztjuk attól a felemelő érzéstől, hogy vagyunk.
A létezés teljessége és emberi melege magasabb rendű a némaságnál és a halálnál. Az első pillantásra nem látszik,
de a zene is követi a filozófia és a társadalom változásait.
Bizonyos az is, hogy a művészet: szolgálat. Szent szolgálat, melyet a közösség felemeléséért, az igazság mindenkori leplezetlen kimondásáért vállalunk. A művész
minden körülmények között köteles megőrizni katarzis
teremtő mágikus erejét. A XX. században a zeneművészet, hasonlóan a testvérművészetekhez, az izmusok és
ideológiák romboló hatására, elvesztette közösségformáló képességét: kiürült. Működését önként korlátozta, erőteljesen hangoztatva társadalmon kívüliségét. Ezt a tényt
nem cáfolja az sem, hogy egy másik önmagát korlátozó
zenei irányzat, a politikum szolgájává vált. Az eredmény
ugyanaz: önkasztráció. Bármely változatot, a l’art pour
l’art-szerűt, vagy a politikát szolgáló utat, de lényegében
a népétől, a gyökerektől elszakadó magatartást választhatja egy nagy, gazdag ország alkotója, de magyar soha.
Nekünk minden időben teljes erőnkkel az életben maradásunkért kellett küzdenünk. Mi ma sem engedhetjük
meg magunknak azt a luxust, hogy lemondjunk a kommunikáció tiszta érthetőségéről, csak azért, hogy imponáljunk egy múltban fogant idegen életérzéseket magába
foglaló művészeti ideológia kisszámú letéteményeseinek,
azzal a félre nem érthető céllal, hogy bármit, bárhogy
csinálhatsz, csak jobb lehet, mintha azt magyarul csinálnád. Ahol zeneszerzőink feladták a közös nyelvben gyökerező, tehát közérthető elemek használatát, ahol nem
hallják meg a szülőföld hangját, lemondtak a meséről,
a nemes szórakoztatásról, ott csatát vesztettünk; a zene
nem találhat utat az emberek szívéhez. A művészet által
feladott területeket azután benépesíti a dilettáns, butító
hatású, idegen gyökerű művészeti ipar.
Vissza kell hódítani a közönséget, meg kell nyerni az emberek bizalmát, utat kell találni legbensőbb világukhoz.
A kapcsolatteremtésben az első lépést a zeneszerzőknek
kell megtenniük. A második lépésben az előadóknak kell
vállalniuk koruk zenéjét. Hittel, tehetségük legjavával az
emberek elé tárni azt. A zenész-társadalomnak segíteni
kell népünket önmagára találásának hősi erőfeszítésé-

Budapest, 1989. október 9.

Balassa Sándor”

Az írás a Hitel folyóirat 1989/2. évf. 24. számában
jelent meg, de később más fórumon is publikáltam.
A Selyemgombolyítóban az ott folyamatosan bővülő létszámú összejöveteleinken a Magyar Demokrata
Fórum tagjai is megjelentek. Emlékszem egy ottani
rendkívül izgalmas ülésre. Csoóri Sándor hívott meg
bennünket, voltunk vagy hatvanan és vártuk Antall
Józsefet, aki az Szabad Demokraták Szövetségével
folytatott tárgyalásról jött, ahol azt a bizonyos paktumot aláírta. Hatalmas vita alakult ki Csoóri és Antall
között. Ott volt a jogi tanulmányokat végző Timkó
Iván is. Ott értesültünk mindnyájan arról, hogy Antall József, nyilván a tárgyalások hevében, engedett az
SZDSZ-nek, és így az MDF tulajdonképpen jelentős
mértékben kiszorult az ország irányításából. Mint
tudjuk, ezután jött a taxisblokád, meg egyéb dolgok.
Valószínűleg ez idő tájt talán Csoóri fejében született
meg a Művészeti Akadémia létrehozása, mint gondolat. Nyilván, akik odajártunk, részt vettünk ezekben a
beszélgetésekben. Talán én voltam a legfiatalabb közöttük, legalábbis Somogyi Józsefhez képest. Kiváló
írók, festők beszélték meg az alapítás dolgait, amelyben természetesen én is részt vettem és felajánlottam
közreműködésemet. A lényeg az, hogy a Művészeti
Akadémia koncepciója már decemberben kész volt.
1992. január 31-én megalakultunk és Makovecz Imrét választottuk meg elnöknek. Februárban, márciusban hetente összeültünk, megbeszéltük az akadémiai
forma létrehozását. Ez a forma hittel és lelkesedéssel
telivé vált.
D. H.: Ez természetes, tekintettel arra, hogy ott
művészemberek és nem hivatalnokok voltak jelen. Ők
csak később kapcsolódtak be az alapítás munkálataiba.
De Önöknek akkor ez bizonyára óriási élmény volt.
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ben. Vagy együtt tudunk haladni a teremtő megújulással,
vagy növeljük elszigeteltségünket és ezzel együtt lemondunk legfőbb hivatásunkról. Lesz-e nemzeti zene a XX.
század második felében Magyarországon? A kérdés költői, válaszom tudják már. Lesz, ha teremtünk. Talán már
van is, de nem könnyű meghallani azt, ebben az irdatlan
lármában, mikor a közvélemény befolyásolása ellenségesen manipulált és hamis.

B. S.: Nagy volt a lelkesedésünk, ezt nem is lehet
kifejezni. Örömteli fölbuzdulást éreztünk, azt, hogy
most építünk valamit, ami több mint mi vagyunk. Mi,
mint a téglák egyesülve, majd egyszer épületté válunk.
Makovecz arra kért, hogy hívjam meg a tagjaink közé
azokat a zenészeket, akiknek a munkásságát én magas színvonalúnak tartom. Először Szőllősy Andrást
kerestem föl, aki ugyan atonális zenét írt, de jó komponistának tartottam. Nagyon boldogan fogadott, azt
mondta, hogy ez csodálatos, nagyon örül, hogy ebben
részt vehet, és föltétlenül támogatja. Másnap azonban
jelentkezett, visszamondta, meggondolta magát. Ezek
után szóltam Jeney Zoltánnak. Ő rögtön elutasította,
mondván, hogy mindenféle akadémiai gondolat ellen
van, de amikor három hónappal később megalakult a
Széchenyi Akadémia, oda simán belépett, nyilván ott
jobban otthon érezte magát. Akkor megkerestem Kurtág Györgyöt. Ő azt mondta, hogy igen érdekes ez a
dolog, de neki tájékozódnia kell, hogy mi ez az egész.
Tájékozódott. Másnap azt mondta, hogy sajnos nem
akar ebben részt venni. Ezek után felkerestem az otthonában az öreg Ránki Györgyöt. Nagy szeretetettel
fogadtak a feleségével együtt, megölelgetettek, nagyon
boldog volt, hogy végre ő is egy művészeti akadémiába
kerülhet. De másnap ő is jelezte, hogy sajnos nem tud
részt venni a munkában, bár nagyon sajnálta. Nyilván
neki is „megtiltották”, hogy ebbe a mezei akadémiában
nem lehet tag. Akkor megkerestem Petrovics Emilt,
aki Soproni Józseffel együtt el is jött a Selyemgombolyítóba és részt vett az egyik ülésünkön. Petrovics azt
mondta, hogy ez egy nagy semmi. Nincs itt semmiféle
pénzügyi támogatás, ebből nem lesz semmi. Ezt nem
fogja támogatni sem a kormány, sem a szakma. Soproni elfogadta ezt a véleményt és ment Petrovics után.
Természetesen később ők is tagjai lettek a Széchenyi
Művészeti Akadémiának. De ekkorra már világosan
kiderült, hogy valóban kétféle szemlélet van a magyar
művészeti életben, amelyet átleng a politika és bizonyos mértékig köze van a hatalomhoz is. Abban az időben, én naiv voltam, nem ismertem föl, hogy bizonyos
kollegák nem úgy gondolják a művészetet és a kultúra
építését, mint ahogy én vagy, ahogy mi szerettük volna, ők másképp gondolják. Akkor nagyon csalódott
lettem, de később megértettem, ők talán nem is érezhették volna jól magukat közöttünk. Később ugyan
voltak kettős tagok, én ezt úgy fogalmaztam – elég
szigorúan –, hogy mind a két művészeti akadémiában
vannak karrierista tagok. Sajnos tiszteletre méltó, jó
zenész kollegáim is akadtak köztük. De nem akarom
őket elítélni, mert abban az időben nem volt könnyű
Magyarországon élni, terheket cipelni és országos
dolgokban, kulturális kérdésekben felelősséget vállalni. Döntéseik megnyithatták számukra a siker felé
vezető utakat. Akkor még nem lehetett tudni, hogy
miből, mikor mi lesz. Mi aztán Gyurkovics Tiborral,
Schrammel Imrével és még nagyon sokakkal együtt
vállaltuk ezt az akkor még talán kockázatosnak tűnő
sorsot. Kezdetben volt köztünk egy festő is, Bak Imre,
aki, amikor kilépett tőlünk azt mondta, hogy ha benn
marad ebben a Művészeti Akadémiában, akkor őt nem
fogják modern festőnek tartani. No, ekkor értettem
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meg, hogyha én modern akarok lenni, akkor nekem itt
nincs helyem. De mivel én nem modern akarok lenni,
hanem értékteremtő magyar zeneszerző, maradtam.
Úgy érzem, ez a döntés valódi vízválasztó volt. A
Magyar Művészeti Akadémia – akkor még egyesületként – tulajdonképpen a kulturális hagyományaink iránt érdeklődök seregének a gyűjtőhelye kívánt
lenni. Ez majdnem két évtizedes történet. Később
személyemet alelnöknek is megválasztották. De el
kell mondanom egy történetet. Az egyik közgyűlésünkre, természetesen a másik művészeti akadémiáról is meghívtunk jeles embereket. Jól emlékszem,
Hernádi Gyula ott ült Jancsó Miklós mellett, átölelte
és azt mondta, Miklós, nem is tudom, hogy te miért
vendég vagy itt nálunk, miért nem vagy te itt köztünk
rendes tag? Miért nem dolgozol velünk közösen? Jancsó heherészett, majd hirtelen elkezdődött legalább
6-7 hozzászólóval egy olyan beszélgetés, amelyben
kezdték összemosni a kétféle akadémia szellemét,
jellegét, irányultságát és csaknem afelé vitték a szót,
hogy tulajdonképpen boruljunk egymás nyakába.
Figyelmen kívül hagyták azt az óriási szemléleti különbséget, amelyet én megtapasztaltam az említett
felkéréssorozatban és a visszautasításokban. Ekkor
fölálltam a közgyűlésen és bejelentettem: lemondok
az elnökségi tagságomról, mert nem akarok alelnök
lenni egy olyan grémiumban, amelyik nem érti, hogy
mi a különbség a két akadémia között. Ezt a történetet
a történeti hitelesség kedvéért el kellett mondanom.
Ezek után, legalább két évig nem jártam a Kecske utcai összejövetelekre (ide költözött át az MMA). De
Makovecz Imre később üzent, hogy gyere Sándor, segíts nekem, mert ezt az akadémiát tovább kell építeni,
meg kell menteni, köztestületté kell, hogy váljon. Meg
kell, erősödjünk, ki kell lépnünk ebből a civil státuszból. Kérésére visszajöttem, segítettem, mint szürke
eminenciás, részt vettem a közösségi munkában, de
akkor már nem vállaltam funkciót. Azóta is rendes
tagja vagyok az Akadémiának. Ennyit tudok most
erről a történetről elmondani, ami talán a többi megkérdezettel együtt mégiscsak kiad egyfajta „bokrétát”.
D. H.: De egy kis virágszálat még azért hadd tegyünk hozzá. A visszautasítások mellett, azért mégiscsak voltak zenész társaik is.
B. S.: Durkó Zsolt, Bozay Attila, Szőnyi Erzsébet,
Kocsár Miklós, később a fiatalabbak közül Dubrovay
Laci. Az alatt az idő alatt, amíg én távol maradtam,
került hozzánk Huszár Lajos, később Reményi Attila,
majd Tóth Péter, Mohay Miklós. Közös volt a célunk,
jól megfértünk egymás mellett. Itt jegyzem meg, hogy
mindvégig megbecsülést tanúsítottam azon kollegák
iránt is, akik visszautasították az akadémiai tagsági
felkérésemet, hiszen zenei értékeiket elismertem.
Ám tény az is, hogy a Gondolatok a nemzeti zenéről írt
cikkem megjelenése után, bizony kiiktattak engem a
játszottságból, itthon és külföldön egyaránt. Megrendelést, bemutatót nem nagyon kaptam. Hirtelen kihűlt körülöttem a levegő. Ezt vállalnom kellett, mert
ez volt az én sorsom, azóta is ez az én hitvallásom.
Tudtam volna, hogy kell a „tojásba” bekerülni, mert
tudtam a jelszót. Föl kellett volna adnom a Magyar

Művészeti Akadémia alapítói hitét, művészi elveit,
meg kellett volna változtatnom a szellemi lényegemet,
hogy a jelenkorú liberális lubickolásba gond nélkül
belepasszolhassak.
D. H.: 2012-ben jelent meg a Balaton kiadó Szent
György könyvek sorozatában Balassa Sándor, Kossuth-díjas zeneszerző gondolatait tartalmazó kötet
(Balassa Sándor: Sorsot választottam; Balaton Akadémia Kiadó, 2012) Ez a könyv az Ön legjelentősebb
írásaiból ad közre válogatást.
Azok kedvéért, akik talán kevésbé ismerik Önt, említsünk meg néhány jellemző adatot ebből a könyvből.
Medveczky Attila a Magyar Fórum hasábjain ír Balassa könyvéről.
„Balassa Sándor gyermekéveit vidéken töltötte, majd
zenei pályája Budapesten indult. A Bartók Béla Konzervatórium karvezető előkészítő szaka után a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Szervánszky Endre
zeneszerzés osztályában folytatta tanulmányait. 1965ben szerzett diplomát. A Zeneakadémia után a Magyar
Rádió munkatársa lett, zenei rendezőként 1980-ig a zenei főosztályon dolgozott. 1981-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanszékén hangszerelést
kezdett tanítani, kezdetben adjunktusként, majd docensként s 1993-tól 1996-os nyugdíjba vonulásáig egyetemi
tanárként.
A hazai kulturális élet munkája elismeréseként az alábbi
díjakban részesítette: Erkel-díj (1972), Érdemes Művész
(1978), Kossuth-díj (1983), Bartók–Pásztory-díj (1988,
1999), Kiváló Művész (1989), Magyar Érdemrend
középkeresztje (2012). 1996-ban Zeneakadémia Alapítvány néven közhasznú alapítványt hozott létre a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem támogatására.
Pályakezdőként számos zene-kari mű megírására kapott felkérést, a fonto-sabbak: Glarusi ének op. 29 –
Koussevitzky Zenei Alapítvány, Washington; Hívások
és kiáltások op. 33 – Boston Simphony Orchestra; Egy
álmodozó naplója op. 35 – Elisabeth Sprague Coolidge
Alapít-vány, Washington; Három fantázia op. 36 –
BBC Philharmonich Orchestra, Manchester. A világ
rádiótársaságainak évenkénti seregszemléjén, a Párizsi
Tribünön 1972-ben a Requiem Kassák Lajosért oratóriuma op. 15 első helyezést ért el.
Munkásságának hangvétele a 70-es évek második felétől kezdve fokozatosan megváltozott. »Zeném kikerült
az atonalitás vonzásköréből, új tonalitások és lehetséges
intonációk nyíltak meg előttem. Az európai zenei múlt ily
módon folytathatóvá vált számomra. Zenegyártási technológiák és ideológiák helyett a zenei szépséget, emberi
kifejezést helyeztem műveim középpontjába. A magyar
nemzeti zenei kultúra megőrzése és megújítása szintén
ezen alkotói feladat szerves részévé vált« – nyilatkozta
önmagáról a szerző. Medveczky Ádám Kossuth-díjas
karmester a zeneszerző több alkotását mutatta be, szerinte Balassa Sándor eddigi pályájának sziklaszilárd
alappillére: a magyarsága. Hazánk múlt századi történelmének heroikus és tragikus időszakát énekelte meg az
Október virágai és a 301-es parcella c. műveiben. De önmagukban a magyar témaválasztás és a magyar idézetek
nem volnának elegendők. Tökéletes magyar zenévé teszi

cső hírnév úgyis szétfoszlik. Schubert milyen boldog
volt azzal a 30 baráttal, akiknek időnként eljátszotta a
műveit. Hát ez a legnagyobb dolog, ami megtörténhet egy zeneszerzővel, hiszen az ember nemcsak magának írja a zenét, hanem a többi embernek is. Lám,
ilyen egyszerű. A komponálásban megakadályozni
nem tudnak, de ha művem eljuthat azokhoz, akiknek
szántam, akkor teljesül a küldetésem.
D. H.: Pillantsunk rá egy kicsit a jelenre is. A Magyar Művészeti Akadémia Zenei Tagozatának jelenleg kik a tagjai?
B. S.: Ó, most már nagyon sokan vagyunk! Botvay
Károly, Devich János, Dubrovay László, Eősze László, Haáz Sándor, Huszár Lajos, Ittzés Mihály, Kassai
István, Kocsár Balázs, Kocsár Miklós, Kollár Éva, Kovács Zoltán, Lantos István, Medveczky Ádám, Mohay
Miklós dr., Nógrádi Péter, Olsvay Endre, Reményi
Attila, Sapszon Ferenc, ifj., Szabó Dénes, Szecsődi
Ferenc, Szokolay Sándor, Szőnyiné Szerző Katalin,
Szőnyi Erzsébet, Terényi Ede, Tóth Péter, Záborszky
Kálmán. Reménykedem, hogy a kortárs zenében sikerül a magyar zenekultúra folytonosságát megteremteni, elkerülendő minden más alárendeltséget és epigonizmust, amely a hanyatlást, az elsorvadást jelentené.
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az a mélység, amellyel a magyar tájat, sorsot örömteli
szépségében és tragikus fájdalmában ábrázolja.
Ahogy a könyv előszavából kiderül, Balassa Sándor
munkásságának lényege, szellemi tevékenységének legfontosabb része az általa komponált zeneművekben
található. A nem zenei gondolatok nagy része is a zenéhez kapcsolódik; egy vége-nincs önvédelmi küzdelem az
önálló magyar zenei kultúra megőrzése, fennmaradása
érdekében, az önfeladás pusztító térhódítása ellen. »Beleszülettem egy korba, amelyet nem én választottam. Egy
igazságtalansággal, embertelenséggel teli véres korba.
Ám ha egy kozmikus hatalom felajánlaná, hogy válas�szak magamnak egy másik korszakot, jobbat, nekem tetszőt, zavarba jönnék. Olyat, amely a mainál jobb, nem
találhatnék.«
Balassa Sándor szerint az emberiség történelme kezdetektől fogva kegyetlen és embertelen volt, hasonlóan a
maihoz. Az életnek csak a szellemi felemelkedés adhat
értelmet. A művészettel való találkozás Balassa életét is
megváltoztatta. »A zene varázsa védernyőt emelt körém,
melyen nem hatolt át a számomra elfogadhatatlan világ
dübörgése.« Annak a szellemi birodalomnak a kapuját
is a zene tárta föl előtte, mely birodalom a történelmi
korszakok fölött létezik a maga állandó kiterjedésében.
Szerinte nem jobb korszakot kell keresni, hanem az utat
kell megtalálni a teljesebb élethez.
1990-ben a St. James Press számára nyilatkozta Balassa Sándor, hogy csak külső, független szemlélője a
művészeti ideológiák mentén tömörülő szakmai maffiáknak, irányzatos érdekszövetségeknek, de bennük részt
nem vesz. Azt az üzleti érdekből felkapott jelszót is elutasítja, mely a korszerűséget és a modernséget kizárólagos
fontosságúnak tartja. Az árucikkek, fegyverek, találmányok elavulhatnak, de az igaz művészeti termék időtlen,
képes a mindenkori jelenhez szólni anélkül, hogy elveszítené tartalmának gazdagságát. »A zenei anyagot ma is,
mint a múltban, művészi renddé, emberi szépséggé, valamint erkölcsileg magasrendű életérzéssé kell formálnunk,
ez a tevékenység nemcsak törekvésem, de kötelességem is.
A zeneszerző szerint az élet megmentése a Földön csak
közösséggé nemesedett emberek tudatos tevékenysége által lehetséges. A művészet nem vállalhatja a tudomány
szolgálatát, mert akkor eredeti medréből kifordítaná.
Érdekes módon a tudósok is többnyire Bachért, Mozartért rajonganak. Hogy milyen lesz a jövő, a folytatás, az
rajtunk, ma élő zeneszerzőkön múlik. Nem tartható az,
hogy egy kis lélekszámú elit mindenható kinyilatkoztatást tegyen és megmondja, hogyan kell komponálni ma
vagy holnap.«
B. S.: A Művészeti Akadémia természetesen ugyanúgy befogadott, mint azokat is, akik kevésbé voltak,
hogy úgy mondjam, kitartóak, és stilárisan következetesek. Az utóbbi 20-25 évben jelent meg kottám a Solo
Music-nál, jelent meg lemezem a HUNGAROTONnál, itt kizárólag csak a saját költségemen. Nagyon
megható volt az, hogy a nagyváradi zenészek megkerestek és műveket rendeltek tőlem, amelyeket el is
játszottak. Természetesen nem pénzes koncerten, hanem templomban, belépődíj nélkül. Az elszigeteltség
elhűlt, mert kialakult egy szerető, értő tábor a zeném
köré. Azt mondtam magamnak, mit akarsz te, a di-
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A Magyar Művészeti
Akadémia „keletkezés
története”
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Finta József Kossuth- és Ybl-díjas
építésszel beszélget Dvorszky Hedvig
művészettörténész

■ Dvorszky Hedvig: Az eddigi dokumentumgyűjté-

seink, valamint beszélgetéseink szűkebb tárgyköre a
Magyar Művészeti Akadémia létrehozásának, kialakulásának a körülményeire vonatkozott. A különböző
személyes visszaemlékezések sorát most Finta József
építésszel folytattuk. Amint azt a SZIMA több ízben
említett könyv-dokumentumából is, és egyéb forrásokból tudjuk, 1991 novemberére rendkívüli közgyűlést hívott össze a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke, Kosáry Domokos. Ennek a rendkívüli közgyűlésnek fő témája azoknak az előterjesztéseknek
a megtárgyalása volt, amelyet a következő, 1992. évi
rendes közgyűlés elé kívántak terjeszteni egy művészeti akadémia létrehozásáról. Kosáry, a maga előterjesztésében természetesen azokra a hozzá korábban
beérkezett javaslatokra támaszkodott, amelyeket az
íróktól kapott.
„Ezen indítványnak – az ilyen kérdésekről dönteni hivatott – akadémiai közgyűlés elé terjesztését
megelőzően, kezdő lépésként íróink közül néhány
személyes ismerősömet, barátomat kértem fel arra,
hogy gondolja át és beszélje meg egymással ezt az
elképzelést. Kértem, hogy közöljék velem véleményüket, esetleg olyan megfogalmazásban, amelyet
már nyilvánosságra is hozhatunk. Pozitív válaszuk a
következő volt: »A kortárs magyar irodalom és művészetek jó működésének, valamint nagyobb társadalmi megbecsültségének előmozdítása érdekében
alulírottak örömmel pártoljuk azt a javaslatot, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia alapítójának eredeti
elképzeléseihez és tulajdon hagyományaihoz visszatérve, amikor is – 1825 őszétől 1949 őszéig írókat is
tagjai közé fogadott, saját keretein belül hívja életre a
Széchenyi István Művészeti Akadémiát, amely teljes
önállósággal tevékenykedik programja megvalósításán. Programját, ügyrendjét, működési szabályzatát –
tagjainak egyetértésével – maga dolgozza ki. Elsőrendű feladatának tekinti, hogy az irodalmi és művészeti
élet alapkérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait állandó figyelemmel kísérje, s ezekkel kapcsolatos
álláspontját, javaslatait a szellemi élet nyilvánossága
elé bocsássa. A nemzeti kultúra aranyalapját képező
művészeti hagyomány gondozását és közkinccsé tételét szorgalmazza, mind a közművelődés, mind az oktatás terén. Az irodalmi élet intézményrendszerének

a szellemi alkotómunka létét, sorsát befolyásoló helyzetéről is szükség szerint véleményt formál. A hasonló
rendeltetésű külföldi akadémiákkal eleven, sokoldalú
kapcsolatok kialakítására törekszik. Pályamunkák és
pályadíjak rendszerével, korunk irodalmi, művészeti
életének általános kérdéseit és jelenségeit elemző felolvasó ülések és viták rendezésével ösztönző szerepet
kíván játszani művészeti életünkben. A Művészeti
Akadémia titkos szavazáson alapuló meghívással
dönt arról, hogy kiket kíván tagjai sorába iktatni. Cseres Tibor, Csoóry Sándor, Domokos Mátyás, Hubay
Miklós, Konrád György, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Szabó Magda és Vas István.«”
Kosáry elnök úr ebben az előterjesztésében a továbbiakban érzékelteti, hogy az említett írók javaslatai
mellé még további hozzászólásokat is vár. Feltette azt
a kérdést is, hogy „a Művészeti Akadémia a szépirodalmon kívül milyen más területeket fogjon át, hány
tagja legyen és miként, milyen feltételek között, hogyan működjék.” A továbbiakban is – e dokumentáció
alapján – a megnevezetteket ajánlotta a létrehozandó
szervező bizottság tagjaiul, amelyhez az MTA részéről Ujfalussy József alelnököt és Ritoók Zsigmond levelező tagot delegálta az ad hoc bizottságba.
Finta József építésszel éppen azért beszélgettünk az
azóta már nyilvánvalóan két művészeti akadémia kialakulásának történetéről, mert neki, mint a Magyar
Tudományos Akadémia rendes és az MTA Műszaki
Osztálya tagjának rendelkezésére állt mind a fent idézett hivatalos elnöki Előterjesztés, mind pedig rendelkezésemre bocsájtotta mindazokat a javaslatait,
amelyeket ő, mint akadémikus úgy a saját szakmája,
mint a többi művészeti ág érdekében már korábban
benyújtott az MTA részére. Tudni kell, hogy Finta
Józsefet 1985-ben vették fel az MTA-ba levelező tagnak, Major Máté és Gábor László építészek ajánlására,
rendes taggá azonban csak 1995-ben vált (miközben
folyamatosan tagja volt a Műszaki Tudományok Osztályának). Ő már addigra rendkívül elismert építőművész volt, akinek munkássága elsősorban Budapesthez fűződött. Akadémiai székfoglalójának a címe
is ehhez méltó volt: „A funkció társkeresései. Szerződéseim Budapesttel”. Finta József építészeti munkásságáról a MUNDUS Kiadónál 1997-ben megjelent,
több mint 340 oldalas reprezentatív dokumentum-

tet. Az a bizonyos akadémia (működését financiálisan
megalapozó alapítvánnyal) létrehozásával egy új minőséget, új nemzeti – társadalmi kapcsolatot hozhat
létre. Ezért aztán ebben az 1990-es javaslatomban
kiemeltem néhány olyan alapvető gondolatot, amelyet máig is fontosnak tarthatunk. Ilyen például az
építészetnek, mint tevékenységnek a visszahelyezése
az egyetemes és nemzeti humán kultúrkörbe, azaz
egyértelművé kell tennie, hogy az építészet a kultúra része. Természetes, hogy az adott időszakban már
nyilvánvaló volt, hogy az egymás közötti tapasztalatés információcsere nélkül csak egymás rovására működnénk, ezért javasoltam egy szakmán belül és kívül
működő új professzionális információs rendszer létrehozását. A külső inforendszer a társadalom, a nemzet, a használók és a megbízók felé irányuló építészeti
propagandát kell, hogy képviselje, egyfajta párbeszédet, a gyakran rosszízűen manipulált, szakszerűtlen
és egzisztenciális alapú befolyásolás helyett, amely
megrontja az említett kapcsolatokat. Tekintettel arra,
hogy most a Művészeti Akadémia létrehozásának, keletkezésének történetéről kérdezett, gondolom, idézzünk egykori javaslatomból.
„Az építészeti akadémiát – önálló, saját életű fogalomként – de bele kell konglomerálni a művészeti
akadémiák jövendő szervezetébe. Az építészet vezető
szerephez kell újra jusson a vizuális művészetek körében; erre most megvan a lehetősége. Az építészet csak
akként tud minőségében megújulni, ha szervesen beleépül a kultúrába – és ezen belül a művészetek szférájába.” Természetesen én ezt a létesítendő művészeti
akadémiát még további kapcsolatrendszerek kiépítésének fórumaként is képzeltem el, úgymint amelyik
befolyásolja a vizuális nevelést, mint a látásfejlesztés
alapjait, azután megújítja elsősorban a felsőoktatást.
Egyetlen javaslatomban sem fogalmaztam „szőrmentén”. Ezen a téren tragikusnak véltem a Műszaki
Egyetemen folyó gyakorlatot, amelyet technicistának
és tervezésellenesnek találtam. Teljesen elnyomták a
rajzoktatást, a formatant, a művészettörténeti, esztétikai, filozófiai, szociális képzést, éppen ezért éreztem
úgy, hogy az elképzelt akadémiai jellegű képzésben
ezek más szinten, de megvalósulhatnak. Természetesen kitértem az általam javasolt művészeti akadémiai
alapítvány és az építészeti múzeum közötti tudományos értékelések, kutatómunkák fontosságára is. Éppen ezért, amikor már érzékelhető volt egyfajta magasabb színvonalú építészeti és művészeti értelmezés
iránti igény, két javaslatot is tettem 1990 májusában a
Magyar Tudományos Akadémiának, még mint levelező tag. Az egyik, az MTA keretében működő Építészet-, Építés- és Településtudományok Osztályának
felállítására, a másik ugyancsak az MTA keretében
„(Széptudományok)” Művészetek Osztályának felállítására vonatkozott.
D. H.: 1990-ben mások is észlelték egy rangosabb
társadalmi pozíciójú, mondjuk így, akadémiai szintű
„összművészeti” intézmény létrehozásának szükségét. Valóban, az eddigi személyes elbeszélések alapján
úgy tudjuk, hogy Gyurkovics Tibor, Cseres Tibor,
majd később még néhány hozzájuk csatlakozott író
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kötet adott legelőször átfogó tájékoztatást. Építészeti
ars poeticáját idézem: „Az építészet olyan szolgálat,
amelyet két érzés éltethet: a feladat megismerésének,
birtoklásának és megoldásának legyűrhetetlen vágya,
és feltétlen alázat az elvégzendő munka iránt.” Ennek
szellemében természetesnek tűnik, hogy Finta József
mint építész, tervezőművész is érzékenyen reagált
mindazokra a kultúrpolitikai eseményekre, amelyek
a kilencvenes években zajlottak.
Finta József: Nagyszerű intellektuális felkészültségű építész tanáraim és kollegáim voltak, akikkel
nemcsak a műszaki megoldásokról tudtunk eszmét
cserélni. Tanáraim között említhetem például Pogány
Frigyest, Rados Jenőt, Weichinger Károlyt, míg idősebb és példaképeimül is szolgáló kortársaim, Gulyás
Zoltán, Jánossy György, Farkasdy Zoltán révén nemcsak a századforduló szecesszióját vagy a korai modern, az avantgard hazai megjelenéseit ismerhettük
meg, hanem olyan erkölcsi magatartásra is felhívták
figyelmünket, amely az építész számára az emberi
léptéket mértékadónak jelölte meg. Korosztályomból
Makovecz Imre, Virág Csaba vagy Vadász György
alkotói jelenléte a saját utamba fonódó vagy azt keresztező mozgásai nélkül minden bizonnyal kevésbé
izgalmas építészetet tudtam volna létrehozni. Nagyon
komoly nemzetközi összefüggésekbe ágyazva kellett
az említettekkel együtt szemlélnünk a formálódó építészetet, amelyben természetesen a viták is mindan�nyiunk javát szolgálták. Szerettem a megbízásaimat,
és kezdettől fogva éreztem, hogy a bennem szunnyadó művészi látásmód is nagyban hozzásegített ahhoz,
hogy, amint lehetőségem kínálkozott nagyobb léptékű épületek tervezésére, más művészeti műfajokat –
textil, mozaik, kerámia stb. – társul hívjak.
D. H.: Annál is érdekesebb az a néhány, 1990-ből
való dokumentuma, amelyek éppen az MTA keretén
belül létesítendő művészeti akadémiai mozgolódások
érdekében születtek.
F. J.: Ez valóban nagyon fontos. Hiszen mint egyetlen építész tag fontosnak tartottam, hogy egy ilyen
rangos intézményben méltó képviseletet kapjon a mi
szakmánk is. 1990 márciusában szükségét láttam annak, hogy ezen a magas fórumon tisztázhassuk a különböző építészeti szervezetek akkorra már kialakult
intézményeinek tartalmát. Létezett már a Magyar
Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), az Építész Kamara, és napirendre került bizonyos, újonnan létrehozható alapítványi támogatású művészeti akadémia
is. Ebben az írásomban igyekeztem tisztázni a következő dolgokat: a kamara egyértelműen érdekvédelmi
szervezet, amely alatt természetesen a szakmai és az
össztársadalmi érdekeket nem egymással ellentétes
formában kell értenünk. Meggyőződésem volt, hogy
amennyiben a kamara nem lesz képes az építészet egészére (a tervezési – építési – hatósági szférára) – hatni, úgy a léte csak közjáték lesz a formálódó magyar
„jövendőben”. Fontosnak gondoltam azt is leszögezni,
hogy a MÉSZ lényege regionális klubok szervezetén
keresztül, értelmes önszerveződés formájában lehet
csak életképes, amelyet egy kisméretű és hatalmú,
szerény munkaterületű, központi apparátus működ-
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felkereste Zelnik Józsefet, mint az akkor már működő
Népművelési Intézet egyik aktív munkatársát, illetve
Somogyi József szobrászművészt, a Képzőművészeti Főiskola akkori rektorát, hogy az általuk becsült
művésztársak összehívásával, közösen gondolkozzanak el egy művészeti akadémia létrehozásán. Mint
ezekből az interjúkból kiderült, ők Makovecz Imre
építészeti és társadalmi tekintélyének segítségül hívásával tettek próbát arra, hogy az MTA egyoldalú,
írócentrikus elgondolása helyett egy szélesebb spektrumú szerveződést hozzanak létre.
F. J.: Igen, ez így volt. Ezekre az összejövetelekre
engem is meghívtak, feltételezem, nem csak azért,
mert – mint említettem – nekem mint az MTA levelező tagjának voltak már „intézményi” tapasztalataim. Nem is beszélve arról, hogy a korábban említett
széptudományok osztályának létrehozására tett javaslatomat lehet, hogy már többen ismerték. Mi, akkor
mindannyian úgy gondoltuk, hogy jó úton járunk,
és a művészemberek természetes individualizmusa,
esetleg különböző filozófiai nézetei ellenére tudunk
egy nemes cél érdekében együttműködni.
D. H.: A hitelesség kedvéért idézzünk ebből az Ön
által, 1990 májusában megfogalmazott javaslatból néhány gondolatot.
F. J.: „A Magyar Tudományos Akadémia múltbéli tevékenységét olyan természetellenes kalodák
(is) kontúrozták, amelyeket nem önmaga kreált, de
amelyek erőteljesen gátolták abban, hogy tehetsége,
hitvallása és professzionális feladata szerint ernyőzze
hatását a nemzeti kultúra egészének fejlődésére. […]
A Magyar Tudományos Akadémia bizonyos ráoktrojált hivatali-állami funkcióitól megszabadultan,
képes kell legyen arra, hogy olyan missziót is vállaljon, amely a sterilen megfogalmazott tudományosság
keretein látszólag túllép. Javaslom ezért, hogy már a
jelen közgyűlés határozza el egy, a művészetek (széptudományok), azaz az irodalom, a zene, a vizuális művészetek, a színház, a film, az építészet stb. osztályának
jövendő felállítását, illetve egy ilyen feladatkörű osztály megszervezésének beindítását. A művészetek legmagasabb szintű gyakorlásának tudományos megalapozását és értékelését önmagában szintetizáló osztály
a legkevésbé sem veheti át egy Művészeti Akadémia
funkcióit, mely akadémia hiányérzete már bizonyos
kezdeményezéseket indukált. Sajnos művészeti közéletünket olyan divergens indulatok feszítik, amelyek
a belátható időn belül nehezen konglomerálódnak
egy ilyen intézményt létrehozó egységes akarattá.
Hosszabb távon azonban éppen egy, a művészetek kreatív művelését összefogó művészeti akadémia lehet az
MTA legtermészetesebb partnere a nemzeti kultúra ápolásában, felemelésében.”
D. H.: Javaslatainak lényege tehát, amely a Tudományos Akadémia közgyűlésére „befutott”, hogy
az MTA-n belül szerveződjön egy új osztály, azaz az
Építészeti Osztály! Ezenkívül fontos szerepet szánt
az MTA-n belül visszaállítandó, 1948-ban megszüntetett Széptudományok Osztályának, ill. ezen Osztály
újraszervezésének.

Mint tudjuk, az MTA akkori elnöke, Kosáry Domokos mintegy visszalépett a képző-, zene-, építőés iparművészek közvetlen akadémikussá tételétől.
Minden bizonnyal voltak erről háttérbeszélgetések is,
valamint az akadémiának, mint nehézkesen mozduló
adminisztratív intézménynek a lassúsága is hozzájárult ahhoz, hogy az említett, többféle művészeti műfajok és a művészeti akadémiát kezdeményező írók
többsége végül korábban hozta létre az önálló Magyar
Művészeti Akadémiát. Az MTA keretén belül némi
késéssel és részben más tagokkal jött létre a Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia. Ön alkotóművészi
és építészi hitvallásának megfelelően, valamint a művészetek iránti elkötelezettsége okán is kezdettől fogva mindkét akadémia alapító tagja. Tény, hogy az Ön
javaslatai ötletet adhattak Kosáry Domokos egykori
MTA elnök most idézett előterjesztéséhez, ám végül
a Széchenyi Akadémia létesítését írókkal indította
útjára.
Örömünkre szolgál, hogy saját dokumentumainak
rendelkezésünkre bocsájtásával is hozzájárult ennek a
„keletkezéstörténetnek” a tisztázásához.
(Megjegyzés: a két művészeti akadémia „keletkezéstörténetéhez” további kutatás, főként személyesen, esetleg
megőrzött dokumentumok összegyűjtése révén mindenképp indokolt, a történeti hitelesség kedvéért. Erre utal
a www.szimamiskolc.hu/index.php?menu honlapon
közölt eseményleírás is, amelynek figyelembevételével a
felgombolyítást folytatjuk és kérjük a tisztelt Akadémikusok további hozzászólásait.)

■

2012-ben egy újabb különleges könyvvel gyarapodott a közelmúltunk történetével foglakozó dokumentációs irodalom. Zelnik József a Negyven év után
című tanulmánykötetében megírta a nomád nemzedéknek elnevezett, egykori szellemi forradalmat hozó
generáció kiemelkedő csúcsairól a véleményét. A folyamat geneziséből kiemelt egy-két olyan meghatározó eseményt, mint amilyen a táncházmozgalom létrejötte, benne az újjászületés esélyével. Majd az olyan
házépítők, mint C. G. Jung és Koós Károly különleges
építészeti filozófiáját elemezte a Varjúvár és Bagolyvár
című fejezetben, szinte érinthető közelségbe hozva a
tokaji csodálatos házépítést az Áldott Kanaán elnevezésű részben. „Miért van az, hogy ha az ember belegabalyodik az időbe, arra érez késztetést, hogy házat
építsen?” – teszi fel a kérdést, s amint azt az utóbbi
évtizedekben megjelent nagylélegzetű könyveinek
szövegeiből már megismerhettük, kanyargós útvonalon járó filozofikus töprengéseinek erdejébe csalja az
olvasót. Közben gondosan elhelyezi azt a jó néhány
fontos mondanivalóját, amiért ezt az egész szellemi
kalandozást megtette. „Ha az ember valamibe sok
munkát fektet, akkor képes megfogalmazni olyan
mondatokat, amelyek súlyát az előtte elolvasott több
ezer oldal adja, és amelynek megpróbálja a szintézisét
adni. Az írás aranymosás. Ha egy kicsit is jól sikerül ez
a szintézis, akkor ott vibrálnak mögötte a gondolatok,
megjelenik az aranyág, és aki tud olvasni, megérzi,
hogy az író ugyan keveset, de igazat mond” – nyilatkozott egyebek mellett saját írói ténykedéséről egyik
interjújában (A magyar kultúra mindenese, Zelnik
Józseffel beszélget Mezei Károly. /Magyarnak lenni
sorozat/, Kairosz Kiadó, 2011).
A Negyven év után című, személyes dokumentumokkal átszőtt kötetben megidézi a három jellegzetes,
számára mindenképpen meghatározó személyiséget a
Nomád szellemek-et. Nagy Lászlóval az 1975-ös évtől
kezdődő erdélyi csavargásokat, miközben megrendülünk a művészbarátok egymás iránti elismeréseinek
méltóságától, a költemény születésének fájdalmaitól,
az igazság fényétől. „Mi történt a XX. század magyarságával, hogy a század három legnagyobb magyar
kötőjének központi témája a magyarnak számkivetve,
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az itthonlét-hiány, a hazakeresés akárhol, itt, a Földön
szinte lehetetlen, akár a magasban is” – írja Zelnik e
helyütt. Aztán elbeszéli a Makovecz Imrével egykor
megterveztetett és közösen épített tokaji ház élményét a Magyar Agartha fejezetében:
„… egy jóra szerveződött társasággal, a Fiatalok
Népművészeti Stúdiójában [1973-ban alakult] elhatároztuk, hogy házat építünk magunknak. Olyan házat,
ahol összegyűlhetnek a megcsúfolt és feledése ítélt
ősök árnyai, elhozhatják az időben homályossá maszatolt ügyeiket, szúette tárgyaikat, hogy fényesedjenek, hogy föltámadjanak, hogy bennünket segítsenek.
Mivel nem egyszerű házépítésről volt szó, hanem inkább templomról, ezért templomépítőt kellett hozzá
keresni… Ebben a lelki és szellemi szükségállapotban
találtam rá a hetvenes évek elején Makovecz Imrére,
a zsindelyes avar-magyarra, a templomépítőre, az építészre, aki nem is tud mást építeni, csak templomot.”
A rendszerbontogató magyar értelmiség egykor
még kedvelt lapjában, a Mozgó Világban 1980-ban
Makovecz ugyan igen szikár stílusban számolt be erről a vállalkozásáról, de azért kinyilvánította: „Nem
titkolt vágyam egy szerves emberi világ rendszere.
Ezt az épületet is, mint más munkáimat is, olyan jelek
megtestesülésének tartom, amelyek magukba vonzzák azt a szellemiséget is, mely nem szubjektív vagy
objektív, hanem az ami [sic!], s amelynek elsinkófálása beteggé teszi az embereket.”
Ez a rendíthetetlen meggyőződés hatotta át mélyen
az akkor épp csak harmincas éveiket járó fiatalokat.
Ma már tudjuk, maga az egymásra találás volt a kortárs magyar történelem egyik kiemelkedő és meghatározó pillanata.
Egy harmadikként arra a Bodor Ferire emlékezik,
akire a maga kis bagolyvárában a régiségeket gyűjtő
szenvedélyére még sokan a ma élő egykori iparművészeti főiskolások is jól emlékeznek. Zelnik szerint ő
volt a „nagy lődörgő”, mint annyian abban a korban,
akik helyüket keresvén váltak egyik másik esemény
gyűjtőpontjaivá.
A Magyar Művészeti Akadémia kiadásában 2012
elején megjelent kiadvány két kötetből áll, egy tokban
elhelyezve. Az egyik a Bodor Ferenc által fogalmazott
kevés kísérő szöveggel 1981-ben összeszerkesztett
képes album (Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970–1980, Népművelési
Intézet), amelynek címlapján egy tavaszi virágos rét
gazdag mezejében fehér ruhás lány önfeledten szedi
a csokrát, a másik köteten, a Negyven év után címűn,
az a bizonyos tokaji zsindelyes ház látszik, csukott
ajtókkal, vízben állva. „Ilyen egyszerű lenne a világ,
ha még most is ott élnénk a kezdetek édeni légkörében, és egyáltalán nem is értenék az angyalok, miért
olyan nagy vállalás a táncházmozgalom, a néptánc, a
népművészet szeretete. Csak akkor értenék meg, ha
megmagyaráznánk nekik, mi a történelem. Az a történelem, amit mi se értünk teljesen, és szerencsére először táncolni és énekelni kezdtünk, mert ha először
a történelem értelmezésével kezdtük volna, elment
volna a kedvünk nemcsak a mulatástól, de az élettől
is” – írja Zelnik e második kötet bevezetőjében, így
folytatva: „Most negyven év után, talán mégis elke-
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rülhetetlen, hogy szembenézzünk azzal, mi volt a mi
történelmünk, földi létezésünk elmúlt fél évszázada,
és mit jelentett abban életünk ajándéka, a népművészet újrafelfedezése, benne az ünnep, a tánc és a zene.”
Mindezt a röpke összegzést elsősorban nem egy
jelentős kiadvány ismertetése kedvéért írtam, sokkal
inkább annak érzékeltetésére, hogy a Magyar Művészeti Akadémia létrejöttének mélyebb gyökereire
hívjam föl a figyelmet. Zelnik József pályafutásáról a
fenn említett Kairosz Kiadó-féle interjúkötetből kis
terjedelme ellenére megtudható néhány fontos dolog, de főként az, hogy sokoldalú munkássága ellenére
nem szívesen beszél magáról. Nagy nehezen azt mondotta Mezei Károly kérdéseire, hogy talán itt az ideje
szólni erről-arról. Miközben megismerjük a jelentős
emberekkel kialakult kapcsolatait, titkos megfigyelt-
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ségét, szervezéseit, nagylélegzetű könyveiről, vezető
pozícióiról alig elejtett szavait, fontos megállapítást
tehetünk.
Meg kell ismernünk e téren is a szellemi gyökereinket, a hiteles történeteket.
Amikor 2013 januárjában, egyebek között az MMA
kialakulásáról beszélgettünk többekkel, Schrammel
Imre keramikus évtizedek óta vezetett művésznaplójából előkerült egy 1991. december 2-ai keltezésű
feljegyzés, amely szerint: „A Selyemgombolyítóban
[ez volt Zelnik József intézményének a székhelye – a
szerk.] összegyűltünk, írók, zenészek, képzőművészek, építészek, hogy megalakítsuk a Tudományos
Akadémia művészeti részét. Most autonóm részként
képzeltük el, melyet később változtathatunk, függően
az új akadémiai törvénytől. Bozay Attila, Csoóri Sándor, Cseres Tibor, Balassa Sándor, Szokolay Sándor,
Supka Manna, Makovecz Imre, Finta József, Somogyi
József, Gerzson Pál, Gyurkovics Tibor, Zelnik József,
Szakonyi Károly és én lennénk az alapítók” – írta le a
történést Schrammel.

Az ezt követő fejleményekről azóta már többet
tudunk, bár korántsem eleget. Az MMA még köztestületté alakulása előtti, úgynevezett Kecske utcai,
Makovecz Imre és építésztársainak irodája egy részében zajló, heti baráti összejövetelekről csak a 90-es
évek elejétől készültek az ún. Akadémia beszélgetések
kiadványai, majd az MMA évkönyveiben az ottani
munkatársak jóvoltából felvett, megszerkesztett szövegekből azok az emlékezések, amelyek igyekeztek az
események folyamatait rögzíteni, amit aztán az egész
akadémiai alakulás szervezetébe csak később bekapcsolódó Kováts Flórián Mértékadó közösség címmel
ugyancsak az MMA kiadásában 2011-ben közreadott
emlékező kötete követett.
Miért is e mostani, s majdan másokkal tovább folytatott személyes beszélgetés oka?
Elsősorban annak a szellemi közegnek és talajnak
emlékezetbe idézése, amely nélkül aligha érthető az
azóta köztestületté vált Magyar Művészeti Akadémia
értelme. Másodsorban pedig a törvényekbe foglalt
működés tartalmának számos személyes alkotói értékeléséhez nyújtható forrás a még élő alapító tagok
segítségével.
Zelnik Józseffel megnéztük azt az ugyancsak a múlt
homályából előkerült, Haris László által rekonstruált
fekete-fehér fotót is, amin az említettek éppen izgatott
tanácskozás közben látszanak, és elbeszélgettünk egy
kicsit.
Zelnik József: 1991 év végén az azóta már több
mint fél éve formálódó szándékainkat próbáltuk
konkretizálni. 1991 májusában engem Gyurkovics
Tibor keresett meg azzal a panasszal, hogy bár volt
itt rendszerváltás, de a kultúra terén nem történt még
semmi. Valamit tenni kellene. A kormány tehetetlenkedik, a fejekben zavar van és így tovább. Én, aki
addigra már egy-két szervezet létrehozásában is tevékenykedtem a magam módján, azt javasoltam, hogy
új szemléletű intézményeket kell létrehozni, s ha van
hozzá elhatározás meg keret, és a kultúrára fordítható pénzt is lehet hová rendelni, akkor lehet bármit is
kezdeni. A magam részéről ajánlottam a művészeti
akadémiai formát, a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) egykori példájára hivatkozva, amikor még
annak is volt ilyen tagozata. Ezt tette tönkre a Rákosi-rendszer még Kodály Zoltánt is kiradírozva onnan,
holott neki nagy tisztelője volt Rákosi.
Nos, a gondolat Tibornak tetszett, s elkezdtük ös�szeírni a lehetséges neveket. Nem rossz az a névsor,
amit Schrammel naplója is hitelesít. 1991 júniusára
össze is hívtuk a csapatot. De Budapest a pletykák városa, így hamar híre ment a szervezésünknek. És egy
másik csoport is rájött, hogy milyen lehetőség lehetne ez. Végül a MTA akkori elnökét felhívta Konrád
György író, mondván, hogy neki és barátainak jobban
tetszene, ha az MTA berkeiben jönne létre ez a művészeti szekció. Tény, hogy Kosáry magánbeszélgetésre
hívta meg, tán a balatoni nyaralójába, Mészöly Miklóst, Konrádot, Csoóri Sándort, valamiféle irodalmi
klub kialakítása érdekében.
Neki tudnia kellett, hogy a tudomány akadémikusainak a torkán nem tudja lenyomni ezt a művészeti

D. H.: Nos, a Magyar Művészeti Akadémia elődjeként működő Egyesület létrehozásában is együttműködtek. Milyen eseményeket kellene még felidéznünk?
Z. J.: Makovecz azért lett a közösen megszavazott
elnökünk, mert abban Gyurkoviccsal is megegyeztünk, hogy ha tizegynehány értelmiségi kell egyesület alapításához, hát azok között, meg általában
a művészek között soknak akkora az egója, mint az
Eiffel-torony. Szóval, bedobtuk Imre nevét, és akkor
ment a dolog magától, senki nem akarta őt megvétózni. Igaz, akkor még Csoóri jöhetett volna szóba,
de sajnos ő a szerveződés kezdetén, látva az alakuló
kétféle szerveződést – a későbbi Széchenyi Akadémia
és a mi Egyesületünk saját útját, az e körüli vitákkal –,
kijelentette, hogy ha ezek külön lesznek, egyikbe sem
lép be. Nagyon sajnáltuk, mert éppen ő volt az az alapszemély, aki korábban a legdöntőképesebb ember volt
fiatal korában. Most döntésképtelen volt. Tudomásul
kellett vennünk.
Az én szerepemet pedig – bár nem szívesen beszélek erről – de hát valóban megalapozta az a tapasztalat, amiről már említést tett. A hetvenes évek
népművészeti mozgalma óta eltelt évtizedekben betöltött kulturális funkcióim valóban komoly segítséget jelentettek. Például a Magyar Kulturális Kamara
a rendszerváltáskor az országot átölelő valamennyi
kulturális intézményt átfogó szervezet volt.
El kell még mondanom, bár már ezt másutt is
megtettem, hogy amikor még közös akadémiai létezésben gondolkodtunk, Kosáry valószínűleg a maga
művészeti csoportjának „eleget téve” megkereste
Makovecz Imrét azzal az ajánlattal, hogy ha lemond
ennek a másik akadémiának a szervezéséről, akkor őt
felveszik az MTA-ba rendes tagnak. Makovecz válasza elég határozott volt, nem is idézem.
D. H.: A kezdetek ellentétes indulatai is mutatják a
szellemi élet határozott világnézeti különbözőségeit.
Az azóta fellángoló viták azonban mintha egyáltalán
semmi másról, mint a hatalomgyakorlásról és a pénzről szólnának, miközben az Egyesület munkáját 1992
óta a köztestületté alakulásig rengeteg tartalmas esemény mutatja. A már említett eseménynaptárak, évkönyvek, kiadványok alapos tanulmányozása szerintem feltétlenül szükséges minden régi és új MMA-tag
számára annak érdekében, hogy megbízását méltósága szerint szolgálja.
Z. J.: Én is szívesen reménykedem abban, hogy
majd csak elcsitulnak az indulatok, és az alkotó munka meggyőző ereje lesz a fontos.
De azért érdemes lenne az alapító tagok közül annak a kevés, még élő művésznek és másoknak a véleményeit is megkérdezni a múlt, a jelen és a jövő tisztánlátása érdekében.
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szekciót a maga újabb százfőnyi tagságával, a pénzek
újraelosztása miatt sem. Nem vállalta, hogy ugyan
ki legyen az a tízegynéhány író, ki válogatja ki kinek
mekkora az életműve. Ráadásul a mi szervezkedésünkből nyilvánvaló volt, hogy nem csak az íróknak
akarunk művészeti akadémiát. Tény, hogy az első
nagy lendület után Kosáry visszakozott. Mi tovább
folytattuk a magunk elképzelései szerint a munkát,
elkezdődött az akkori jogi lehetőségek közötti szervezeti kialakulás, de ők is egy fél évre rá előálltak a
maguk elképzeléseivel. Így ezen a mezsgyén kialakult
valamiféle ellenségeskedés. Itt szeretném leszögezni,
hogy a mi részünkről soha nem hangzott el semmiféle kritikai megjegyzés a másik akadémia szervezkedéséről. Szerintünk ugyanis az MTA kifejezetten
sztalinista rendszer szerint lett átalakítva az évtizedek
során, és mi nem abban a betagozódásban gondolkodtunk. Másrészt pedig, miért ne lehetne akár több
akadémia is? Amint az volt a reneszánsz Firenzében,
de például az a berlini akadémia, amelynek Konrád
György a tagja, egy a többi közül, nem a német állami
akadémia.
Dvorszky Hedvig: Mi történt ezek után?
Z. J.: Miután az említett alakuló ülésünkön elhatároztuk egyesületi létrejöttünket, elkezdtük az adminisztrációt, így 1992 januárjában lettünk hivatalossá.
D. H.: Hol történtek ezek a dolgok, az összejövetelek?
Z. J.: Én adtam kezdetben is a helyet, a Selyemgombolyítóban, majd később a Vörösmarty téri Pesti
Vigadóban egy külön e célra lehetőséget nyújtó irodahelyiséget is, egészen addig, amíg 1996-ra elkészült
Makovecz Imre építészeti irodaháza, ahová az építészek anyagi és munkabeli adománya mellé magam
is elég sok anyagi támogatást szereztem, és végül is a
saját tulajdonukba telepedhettek át.
D. H.: Tudjuk, hogy már a Fiatal Népművészek Stúdiójában, majd a Népművelési Intézetben, majd a Magyar Kulturális Kamarában betöltött elnöki és más
vezető beosztásai is elég jelentős befolyást jelentettek.
Sok híres, kiváló művészt, illetve az amatőr mozgalomban rejlő kiválóságot ismert, támogatott, illetve
velük szervezték mindazokat a mozgalmakat, amelyekről a Nomád nemzedék, majd a mostani Negyven év
után című kötetekben is találunk dokumentumokat.
Mi volt ebben az eseménysorban az Ön és Makovecz
Imre szerepe?
Z. J.: Mi nemcsak a tokaji ház óta, hanem egyre
jobban megismertük egymást, amelyről ha keveset is
beszélek, mondhatom, igaz barátság volt. De idézem
Imre szavait, amit az 50. születésnapomra a tanítványaim és a barátaim által összeállított kötetbe írt rólam. „Számíthatsz rá, de nem tudod meg, hogy valóban segített-e. De elolvashatod esszéit az Ökotájban,
meghallgathatod „Az én mulatságom” című kazettáját, megnézheted a szőlőjét, menj el vendégségbe a
megújult Selyemgombolyítóba, gondolj testvérbátyjára, és nézz egyszer nyugodtan a szemébe. Egyik legfontosabb emberünk.”
D. H.: Bizony, ez Makovecz szűkszavúságával adott
kitüntetés, ahogy ezt maga is korábban már mondotta.
Z. J.: A testvérem volt…
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Kezet fogtunk, szót
váltottunk…
Beszélgetés Szakonyi Károly íróval

■ A Műcsarnok-üggyel kapcsolatos elnökségi ülése-

ken mint tagozatvezető, részt kellett vennem. Újból
szembesültem azzal a ténnyel, hogy elnökünk nagyon
erős konfliktusokat gerjeszt. A művészek reakciójából is lehetett látni, hogy nem jó irányba haladnak
a dolgok. De itt már többről volt szó, hiszen maga az
akadémia osztotta ketté a művészeti életet – mondta
Szakonyi Károly, akivel a Színművészeti Tagozat létrehozásáról, és az akadémiából történt kilépésének
okairól beszélgettünk.
– Ön meglehetősen régi motorosnak számított a Magyar Művészeti Akadémia háza táján, hiszen 1998-ban
lett tag. Most mégis kilépett. Miért?
Valóban, másfél évtizedes múltam van. Az akadémia 1991-ben alakult, Makovecz Imre, Gyurkovics
Tibor és barátaik hozták létre. Ez egy izgalmasan
pezsgő időszak volt. Emlékszem, az akadémia megalakulását közvetlenül megelőző beszélgetés a Selyemgombolyító Rendezvényházban volt, amin én is részt
vettem, de aztán nem léptem be.
– Miért nem lépett be?
Tudja, a Selyemgombolyító Rendezvényházban
számomra hiteles és szimpatikus emberek gyűltek
össze. Ott volt Lázár Ervin, Gyurkovics Tibor, Bertha
Bulcsú. Hívtak, hogy csatlakozzam hozzájuk. Természetesnek is tűnt ez a gondolat. Csakhogy berzenkedtem attól, hogy én saját magamat nevezzem ki akadémikusnak. Ez furcsának tűnt számomra, mert nekem
olyan képzetem volt az akadémiáról, ott valamilyen
nevezetes társaság dönti el, hogy valaki oda tartozhat-e, vagy sem.
– Csak ez a gátlás fogta vissza?
Nézze: világéletemben tartózkodtam a különböző
színű mozgalmaktól és a hozzájuk kötődő szerveződésektől. Ha csak tehettem, kitértem az ilyen fajta
felkérések elől, még akkor is, ha azt a barátaimtól kaptam. Ebben az esetben nem volt bennem ellenérzés,
csak elcsodálkoztam azon, hogy néhány barátom önmagát kinevezte akadémikusnak. Aztán néhány évvel
később, már 1998-ban, Hernádi Gyula születésnapját
ünnepelték a Kecske utcában. Én is elmentem. Ott
újra kapacitáltak, hogy lépjek be.
– És belépett?
Hát ez a belépés annyit jelentett, hogy elkezdtem
járni az összejövetelekre. Nagyon kellemes társaság

volt, csupa érdekes, szellemes emberrel lehetett találkozni. A barátaim is ott voltak: Sánta Feritől kezdve
Tolnay Kláriig és Sinkovits Imréig. Abban az időben
ez nem egy akadémia, hanem inkább egy barátinak
tűnő klub volt. Az első politikai felhangot akkor
vettem észre, amikor a Gyurcsány-kormány idején
Makovecz kijelentette: „ezektől” nem fogad el támogatást. Többen is próbáltuk győzködni, hogy ez butaság, mert a támogatást nem Gyurcsány Ferenc fizeti,
hiszen az adón keresztül befolyt közpénzről van szó,
amiből én is, meg a barátaink is kivették a részüket.
– Nem értett egyet Makovecz Imre gondolatával?
Fölösleges önfejűségnek tartottam. Az akadémia
abban az időben adományokból és a tagság által befizetett díjakból tartotta fenn magát. De az összejövetelek továbbra is jó hangulatúak voltak, az asztalon
mindig volt pogácsa, valamint némi üdítő és vörösbor.
Amúgy meg ennek az egésznek nem volt valami nagy
társadalmi súlya. Az első Fidesz-kormány idején volt
egy ígéret arra nézve, hogy köztestületté válunk. Aztán abból nem lett semmi. Amikor most megint megalakult a Fidesz-kormány, akkor Makovecz bekérte
a cechet. Az adminisztrációs munkát Fekete György
bonyolította le az időközben elhunyt Kovács Flórián
főtitkárral egyetemben. Én minderről a klubban szereztem tudomást. Fogalmunk sem volt arról, hogy ez
mivel jár.
– Hány tagja volt akkor az akadémiának?
Nem tudom pontosan, de sokkal kevesebb, mint
most. Az azonban már akkor is jól látszott, hogy az
akkori tagság megfelelő bázist jelent az építkezéshez.
A köztestületté válást eldöntő közgyűlést Pálinkás József vezette le, és Kucsera Tamás főtitkár segédkezett
neki. Én is azt támogattam, hogy Fekete György elnök
legyen, hiszen ő a feje tetejéig benne volt a szervezésben. A törvény szerint nyolc tagozatot kellett az akadémiának indítania. Ezek közül az egyik a Színművészeti Tagozat volt, de az akkor még nem létezett. Létre
kellett hát hozni. Csakhogy Vidnyánszky Attilán és
rajtam kívül több, a színházhoz mesterségileg kötődő
tagja nem volt az akadémiának. Így alakítottuk meg
a tagozatot mi ketten. Mivel ő nagyon elfoglalt volt,
hát a tagozat ötven százalékos aránnyal megválasztott
elnöknek.

– Ön is közéjük tartozott?
Egyetértettem velük. De nem történt semmi. Amikor szembesültem ezzel, akkor döntöttem el, hogy
kilépek.
– Sértődött ember?
Nincs semmilyen sértődöttség bennem. Azt gondoltam, hogy még levezénylem a tagozatátadást, Marton Évának, az utódomnak átadtam a folyamatban
lévő ügyeket, és veszem a kalapom. Így is tettem.
– Beszélt azóta Fekete Györggyel?
A napokban találkoztam vele. Kezet fogtunk, szót
váltottunk.
Jezsó Ákos
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– Bármelyik politikus boldogan elfogadná ezt az
arányt.
Még akkor is, ha csak egy ember szavazott rám? De
félre a tréfát. A tagozatot fel kellett építeni. Nekifogtam hát a tagtoborzásnak.
– Kiket hívott az akadémiába?
A lehető legjelentősebb személyiségeket. Haumann Pétertől kezdve Huszti Péteren át Székely Lászlóig bezáróan a legkiválóbbakat hívtam meg.
– Milyen tervekkel vágott a munkába?
Sokat dolgoztam azon, hogy elindítsam a tagozatot,
és lassanként be is indult a munka. Viszonylag kis idő
alatt a levelező tagokkal együtt 24 embert sikerült az
ügy mellé állítanom. Az Operából csatlakozott Marton Éva, Tokody Ilona, Rost Andrea, úgyhogy egy nagyon jó névsor állt össze.
– Hol csúsztak félre a dolgok?
Tudja, engem már a kezdettől fogva zavart az a hármas kritérium, amit Fekete György hangoztatott.
– Mire gondol?
Arra, hogy ne csak a művészi pályán legyen kimagasló az az ember, aki az akadémia tagjává válik, de
erőteljes nemzettudattal is rendelkezzen. Ez a szemlélet szerintem elszigetelődést jelenthet bizonyos személyektől, ezért nem tudtam azonosulni vele. A sajtó
nagyon erősen felfigyelt Fekete György elviselhetetlen kijelentéseire.
– Fogalmazzunk konkrétabban.
A kirekesztésre utaltam. Akkor aztán jött ez a Műcsarnok-ügy, amellyel kapcsolatos elnökségi üléseken
mint tagozatvezető, részt kellett vennem. Újból szembesültem azzal a ténnyel, hogy elnökünk nagyon erős
konfliktusokat gerjeszt. A művészek reakciójából is
lehetett látni, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok.
De itt már többről volt szó, hiszen maga az akadémia
osztotta ketté a művészeti életet. A közgyűlés előtt
aztán odamentem Fekete Györgyhöz, és elmondtam
neki, hogy milyen kifogásaim vannak az akadémiát
vezető stílusa kapcsán.
– Milyen hangulatú volt ez a beszélgetés?
Nem volt kellemetlen, de lehetett látni, hogy Fekete
György makacs ember. Számítottam erre a konokságra, hiszen jól ismertem, de úgy gondoltam, az a tisztességes, ha szemtől szembe elmondom az aggályaimat.
A közgyűlésen aztán felszólaltam, és elmondtam,
hogy a politikától mindig is távol tartottam magamat,
de egész életművem és működésem azt mutatja, hogy
nem tettem különbséget soha a között, hogy ki keresztény, ki zsidó, és ki hogyan szeretkezik. Csak azt néztem, hogy jó művész-e, vagy sem. Én ilyen szemléletű
akadémiát szeretnék látni. Az is látnom kellett, hogy
felszólalásom elszállt a levegőben. Ezt követően indultak meg a kilépések, de én még mindig maradtam,
mert felelősséget éreztem azért a 24 emberért, akit
odacsődítettem. Némi reményt adott, hogy az elnökség tagjai is a változást szorgalmazták. Ők is látták,
hogy nem jó irányba megy a vezetés.
– Mit szerettek volna?
Többen is azt szorgalmazták, hogy Fekete György
mondjon le, mert rossz irányba halad az akadémia ügye.
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Beszélgetés Csáji Attilával

■

A Magyar Művészeti Akadémia stiláris és szemléleti
spektruma összetett és széles, de biztos vagyok benne,
hogy a jövőben ez tovább gazdagodik. Őriznünk kell
és kiterebélyesíteni azt az érzékenységet, amely képessé tesz bennünket arra, hogy azokat az értékeket,
amelyekkel mi járulunk hozzá az egyetemes kultúrához, észrevegyük, észrevetessük a világgal és tovább
gazdagítsuk – mondta Csáji Attila. A nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökkel a külföldi útjain szerzett
tapasztalatairól, művészeinknek a kassai Európai Kulturális Főváros programokba való bekapcsolódásáról,
valamint terveiről és céljairól beszélgettünk.
– Egy esztendő igaz hogy nem a világ, de azért ezen
időszak történéseiről is lehet számvetést készíteni. A
köztestületté válás óta milyen külkapcsolatokat érintő
esemény történt a Művészeti Akadémia háza tájékán?
Az alapszabály az Akadémiára vonatkozó törvény
értelmében úgy rendelkezik, hogy a két alelnöknek
megosztott feladatot kell ellátni. Egyiküknek a határon túli magyarokkal kell foglalkozni, másiknak
pedig a nemzetközi kapcsolatokkal. Ez utóbbi az én
dolgom. Azokat a lehetőségeket keresem, amelyek révén a magyar kultúra legjellegzetesebb momentumait
külföldön meg lehet jeleníteni.
– Könnyű ez a feladat?
Korántsem, mivel nagyon nagy az adósság. Egy nép
kultúráján keresztül kommunikál legteljesebben a
világgal. Az, hogy kultúránknak milyen arcát tárjuk
a világ elé, az országimázs szempontjából is perdöntő. A leglényegesebb cél az lehet, hogy bemutassuk,
melyek azok a helyi értékek, plusz hozzájárulások,
amivel a magyarság gazdagítja a világ kultúráját, attól
függetlenül, hogy a lépéstartás mítoszából születtek,
vagy a tradicionális értékekhez való ragaszkodás sugallta őket, vagy valami más. És függetlenül attól is,
hogy a Kárpát-medencében, vagy a világ mely táján
jöttek létre. Az egyetemes magyar kultúrában való
gondolkodás jelenünk és jövőnk egyik legfontosabb
kihívása. Ezt szeretném érvényesíteni a külföldi megjelenéseinken is. Bízom abban, hogy az Akadémia ebben is komoly változást tud hozni. Rólam köztudott az
avantgárd múltam, és a humor kategóriájába tartozik,
ha engem ultrakonzervatívnak neveznek. De számos
más jelzővel is visszaélnek az Akadémiával kapcsolatban. Ami a kérdését illeti: elsősorban azt az előkészítő

munkát emelném ki, amely során felkészültünk arra,
hogy Kassa lesz Európa kultúrális fővárosa. Ugyanakkor szeretnék utalni más lehetőségekre is, például,
ami Indiában teremtődött meg.
– Milyen tárgyalásokat folytatott Indiában?
A közelmúltban a legfontosabb ottani modern művészeti múzeumok, a delhi, a bangalorei, bombayi
és kalkuttai múzeumok igazgatóival tárgyaltam. Ez
utóbbi igazgatójának szobájában örömmel fedeztem
fel egy rajzot, ami Kőrösi Csoma Sándort ábrázolja.
Az indiaiak közül sokan nagy szimpátiával tekintenek ránk, ami számunkra jó kiindulási alap. A Kelet
felé nyitást én is aktuális gondolatnak tartom. De ez
korántsem azt jelenti, hogy be kell záródjunk a másik
irányba: Párizsban, a City ’de Artsban ugyanis bérelni fogunk egy műtermet, hogy művészeink ott is dolgozhassanak, élményeket szerezzenek, kapcsolatokat
építsenek és be tudják mutatni az alkotásaikat. A világszerte elhelyezkedő Collégium Hungaricumok
munkáját tanácsainkkal és rendezvényekkel segítjük.
– Mire helyezné a fő hangsúlyt?
Tudja, a kultúra egy kicsit olyan, mint a DNS, hiszen a kultúra éppen úgy öröklődik nemzedékről
nemzedékre, mint ahogyan a sejtek egymásnak hagyományozzák az örökletes tulajdonságokat. A kultúra maga egy vezérlő mező, amely gondolkodásunkat,
tevékenységünket befolyásolja. A magyar kultúrának,
mint vezérlő mezőnek egyik jellemzője a több mint
ezeréves európai keresztény létünk, keleti származásunk, rendkívül gazdagságú népművészetünk, szabadság küzdelmeink és az is, hogy a legszélsőségesebb
euroatlanti irányból jövő avantgárd irányzatokra éppen úgy nyitott, mint ahogyan az ősi, tradicionális
gondolkodásra és művészetre is. E két végpont között pedig egy fantasztikusan gazdag, spektrális ös�szetétel bontakozik ki. Mindez olyan intenzitással,
mint a magyaroknál, Európa egyetlen népénél sem
figyelhető meg. Egyik jellemzője a mába érő, élő
tradíciók katalizáló ereje Bartóktól Kós Károlyon
keresztül Makovecz Imréig. Újítás és hagyomány ös�szefonódása a jellemzője. Hasonló vezérlő mezőnek
tekinthetjük kultúránknak történelmünkből fakadó
stroboszkópszerűségét, szaggatottságát. Ebből fakad,
hogy nálunk sokszor idegenszerűbb a korszerű, mivel
hiányzik a rávezető szakasz. Másrészt magában hor-

vételt, akadémiánk ismertsége és kapcsolatrendszere
tehát most alakul ki. Ki akarjuk építeni az Akadémia
külföldi konzuli-képviselői hálózatát a kint élő magyar művészekből, és a magyar kultúra külföldi támogatóiból. Követni kell a nagy nemzetközi rendezvényeket és meggyőző munkákkal venni rajtuk részt.
Az Akadémia hírnevét erősíti a világban Vörös Győző
szentföldi ásatása. Vele szoros munkakapcsolatban
vagyok.
– Vannak Európában a Magyar Művészeti Akadémiához hasonlatos intézmények?
Az akadémiák között komolyak a különbségek.
A svédországi például mindössze 18 taggal rendelkezik, akik inkább egy elit tanácsadó testületet jelentenek, mint akadémiát. Van ahol művészeti akadémia
néven tanintézet működik. Van olyan ország, ahol
a tudományos és művészeti akadémia egy testületet
alkot, mint például Belgiumban, Hollandiában vagy
Lengyelországban, és vannak a miénkhez hasonló
önálló intézmények is. Ilyen működik például Franciaországban.
– Vannak olyan külföldi példák, amelyeket érdemes
lenne átvenni?
Biztosan. De alaposan átgondolandó hogy mi adaptálható, és mi nem. Ez különösen az értékrendszerre
érvényes. Az euroatlanti civilizációs út, mint az egyetlen meghatározó fejlődési irány dogmájával óvatosan
kell bánnunk. Ha ezt a dogmát elfogadnánk, akkor a
legfontosabb belső kezdeményezéseinket ejtenénk ki.
A múltból például Csontváryt, Mednyánszkyt, Tóth
Menyhértet. Azokat az értékeket kell felismerni és
bemutatni, amelyeket a magyarság tud adni a világ
kultúrájának.
– Idén a magyar kultúra történetében is kiemelkedő
fontosságú szomszéd nagyváros, Kassa lesz Európa kulturális fővárosa. Az Akadémia bekapcsolódik az ottani
rendezvényfolyamba?
Kassa úgy nyerte el ezt a lehetőséget, hogy a város összetett multikulturális múltjára hivatkozott.
A programokra 3,2 millió euró áll rendelkezésre.
A szlovák szervezők magyar programokat sajnos alig
támogattak. Még olyan eseményt sem, amelyet évtizedek óta folyamatosan megrendeztek a kassaiak,
mint a Kazinczy-napokat, mely a „multikulturális
mivoltra” is rímel, hiszen Kassa nyolcszáz éves nyelvi
változásait taglalná.
– Ebben szlovák nacionalista törekvést lehet felfedezni?
Sajnos, erősen. A politikát nem tudjuk befolyásolni. Másként próbálunk ezen változtatni. Attól függetlenül, hogy a főprogramba nagyon kevés magyar
esemény került be, mégis lesz magyar kulturális jelenlét. Az Akadémia is nagyon sok mindent ajánlott
a főprogramba.
– Mit?
Például Jankovics Marcell Ember tragédiáját, vagy
Dárday István Márairól készült filmjét. Ez utóbbi a főprogram része lett, a Tragédia azonban nem. Mi mégis bemutatjuk a kassai Thália Színházban. Igyekszünk
megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek révén
nemcsak Košice, hanem Kassa is megjelenhet.
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dozza a váratlan előrerohanást, melyhez kapcsolódik
a következő jellegzetesség: az individuális elszántság
és sokrétűség, amely természetesen áttételesen, de
összefügg szabadság küzdelmeinkkel is. Ez a sokrétűség, ez a hihetetlenül színes gazdagság az, ami leginkább magával ragadó a magyar művészetben: az individuumok burjánzó gazdagsága. Az indiai modern
művészeti múzeumokban megrendezendő kiállítássorozatban ebből kívánunk ízelítőt adni.
– Hogyan?
Ennek érdekében bizonyos tartóoszlopokat határoztam meg. Nem azt néztem, hogy ki MMA tag és
ki nem, hanem a művészi kvalitást, így természetesen
számos SZIMA tag is szerepel. Az egyik oszlop az
organikus művészet, amelynek az építészetben nemzetközileg is kiemelkedő képviselője Makovecz Imre,
vagy Csete György. Az ő munkáikból is bemutatunk,
de ez nem csak az építészetben megjelenő gondolat.
Olyan képzőművészek is képviselik, akik mellett a
hivatalos értékelés érzéketlenül ment el: Csutoros
Sándor, Illyés István, Halmy Miklós. Ez az organikus
szemlélet aztán átvezet a geometriába. Farkas Ádámot úgy lehet az organikusokhoz is sorolni, hogy közben lételeme a markáns szobrászi rendezettség is. Egy
másik pillér a magyar konstruktivista hagyomány.
Képviselői közül néhányat választottam: Deim Pált,
Konok Tamást és Kovács Attilát, aki Kölnben egy
rendkívül következetes geometrikus művészetet hozott létre. A spektrum gazdagságához hozzátartozik az
a bizarr, figurális-szürreális, különös hibrid világ, ami
mondjuk Csíkszentmihályi Róbertet jellemzi. Egy
következő oszlop a figurális művészet: Aknay János az
angyalaival, vagy éppen Jovián György, aki hihetetlen
pontossággal úgy festi meg az apró részleteket, hogy
az helyenként már szinte fényképszerű, de benne van
ennek az ellentéte is, így az egész időnként úgy tűnik
messziről, mint egy absztrakt kompozíció. A másik
végpont a tudomány, a technika és a művészet kapcsolata. Ebben a csoportban mutatjuk be Orosz István
anamorf grafikáit, Bohus Zoltán, Lugossy Mária üvegszobrait, Paizs László plexiszobrait, vagy például a fényművészeti alkotásokat. A nemzetközi fényművészetben a magyaroknak rendkívül komoly kezdeményező
szerepük volt és van. A nemzetközi élvonalba tartozik Mengyán András, Bortnyik Éva, Mattis-Teutsch
Waldemár. Az expresszív vonalat, Schrammel Imre
robosztus erejű kerámia szobrai képviselik. A névsort
még hosszan lehetne folytatni, hiszen 40 művészről
van szó. Remélem meggyőző minőségű, széles és színes spektrumot tudunk átölelni és megjeleníteni ezeken a kitűnő indiai helyszíneken.
– Külföldön érdeklődnek ez után a gazdag, magyar
művészeti kínálat iránt?
Amire ők legerőteljesebben reagálnak, az az organikus művészet és a fényművészet. Fényművészeti
kiállítást például Indiában még nem rendeztek, ezért
ottani tárgyalópartnereim nagy érdeklődéssel várják.
– Mennyire ismert külföldön az Akadémia?
Akadémiánk külföldön még nem ismert, gyermekkorát éli. A hasonló karakterű intézményekkel és
akadémiákkal ez évben indíthattuk el a kapcsolatfel-
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– Hogyan?
Kassán tevékenykedik egy fiatal művészekből álló
kör, az úgynevezett Rovart. Képzőművészek, írók alkotják ezt a kört, de vannak köztük közgazdászok, sőt,
nano-technológusok is. Figyelemre méltó eseményeket indítottak el, például a „Minden tudás egyeteme”
előadássorozatát. Székházuk Kassa belvárosában egy
villa, amit hajdanán egy magyar szobrász birtokolt.
– Hogy hívták ezt a magyar művészt?
Löffler Tibor. Egykori villájában ez a művészkör
kiállító helységeket, műtermeket rendezett be. Rendszeresen tartanak előadásokat, irodalmi és zenés
esteket. Felvettük velük a kapcsolatot, három kamara-kiállítás keretében mutathatjuk be Prutkay Péter,
Stefanovics Péter, majd Haris László munkáit. A kinti
magyarsággal való kapcsolat kiteljesítése által a felvidéki magyarok identitását is erősítjük. A kassai
Thália Színházzal megállapodtunk: lesz Márai-est,
és itt vetítjük le a Bánk bán operafilmet. Marton Éva
világhírű operaénekesnő néhány tanítványa egy-két
részletet is előad a darabból. Magyar animációs filmeket is vetítünk. Számos hasonló lehetőséget hoztunk
létre. A Kassai Múzeumban Orbis Pictus címmel
nagyszabású kiállításon mutatjuk be az Akadémia
képzőművészeinek a munkáit, kiteljesítve tértextillel,
üveg és kerámia szobrokkal. A magyar restaurátorok
is kiállításon mutatkoznak be, továbbá bekapcsolódunk a kassai református egyház zenei fesztiváljába a
Ródostói ház udvarán.
– Kassára a magyarországi művészek az Akadémián
keresztül jutottak csak ki, vagy rajtuk kívül állók is szerveztek ilyen lehetőségeket?
Hála Istennek, igen. Molnár Éva, a kassai magyar
főkonzul fiatal magyar művészeknek kiállítást, több
magyarországi együttesnek fellépési lehetőséget
szervezett. De utalnom kell a helyiekre is, elsősorban
a Thália Színházra, a CSEMADOK-ra, Szabó Ottó

csoportjára, hiszen létezik egy jelentős felvidéki magyar kultúra, amely valóban egyúttal híd is a két nép
között. Kollár Péter, a CSEMADOK elnöke a Bánk
bán ősbemutatója 180. évfordulója alkalmából estet
rendezett, amelyen a kassai és a komáromi magyar
színház művészei léptek fel.
– A magyar kultúra rendkívül színes, sokrétű, ám számos erő- és érdekcsoportra bomlott. Egyetlen testület, jelesül a Magyar Művészeti Akadémia át tudja ölelni ezt a
széles palettát?
Akadémiánk a Magyar Tudományos Akadémia
testvérintézménye. Nagy testvérünk már több mint
150 éves, mi pedig csak másfél. Hozzájuk képest mi
még csak a gyermekkorunkat éljük, ami magával hordozza a gyermekbetegségeket is. De a távlatot, a jövőt,
és a kiteljesedést is. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben a jelenleginél jóval szélesebb művészeti spektrumot tudunk majd képviselni és a köztestületi jelleget
is erősítjük, például a belső tagság mellett a külső tagsági rendszer létrehozásával.
– Milyen Akadémiát szeretne mondjuk négy év múlva
látni?
Mindenki csak a saját álmairól beszélhet. Azt szeretném, hogy az Akadémia szemléletében felfrissüljön, megerősödjön és kiteljesedjen mint köztestület.
Azt az érzékenységet is szeretném erősíteni, amely
mentén meggyőzőbben tudjuk a világ elé tárni saját
értékeinket. A mai akadémiának ugyanakkor számos
hiánya van. Nekem a mostani nyolc tagozat kevés.
Nyitottabb vagyok a jövő felé. Hiányzik például egy
multimediális-interdiszciplináris tagozat. Ne hig�gyük el azt az ostobaságot, hogy a csúcstechnológia
egy trójai faló, amiben a hazaárulók nyüzsögnek. Ez
végtelen ostobaság, és önmagunkat tennénk tönkre,
ha elfogadnánk.
Jezsó Ákos

Beszélgetés Jankovics Marcellal

■ Csak akkor tudom elfogadtatni magamat az egye-

temes kultúrában, ha valami olyasmit viszek bele,
amitől érdekes lehetek. Ha a balliberális művészeti
eszme-minta alapján egyszerűen csak majmolnám
a nagy nemzetközi irányzatokat, akkor nem tudnék
jelentőset alkotni. Igenis van lehetőség arra, hogy itt,
Magyarországon találjam ki azt, amit korszerűként
tudok elfogadtatni odakint, a nagyvilágban is. A művek igazolják az embert – mondta Jankovics Marcell
elnökségi tag, akivel a magyar rajzfilmkultúráról, a
korszellemről és a Művészeti Akadémia jövőjéről beszélgettünk.
– Annak ellenére, hogy a kábelcsatornák ontják a rajz-,
és animációs filmeket, többgyermekes, gyakorló apukaként
azt kell hogy mondjam: eltűntek a magyar rajzfilmek.
Azért én árnyalnám ezt a képet, a hatalmasra duzzadt magyar rajzfilmanyagot ugyanis a közeljövőben
az M2 fogja forgalmazni. A rendszerváltoztatás előtt
– mai árakon számolva – nagyjából 4-5 milliárd forintot fordított évente az állam a hazai rajzfilmiparra.
Ennek egy részét a televízióval megkötött keretösszeg
tette ki, ami mellett ott volt az állami dotáció – az éves
keret feléből meg lehetett csinálni mondjuk a János
vitézt! – és ezenkívül voltak nemzetközi produkciók,
bérmunkák, ipari megrendelések, reklámfilmek is.
Évente 18 órányi rajzfilmanyagot tudtunk elkészíteni. Ma a megpályázható összegnek a töredéke áll rendelkezésre: nem éri el a 200 milliót, a tévécsatornák
meg nem rendelnek. Napjainkat kapitalista szemlélet
jellemzi, a kulturális irányítás pedig közömbös. Szerintem a magyar rajzfilmet nemzeti kincsnek kellene
tekinteni. Mind az elkészült filmeket, mind a még
csak fejben lévőket. A ’90-es évek közepén még köztudott volt, hogy a magyar animáció világhírű. Ma már
nem köztudott. A nemzetközi megjelenés azóta jelentősen csökkent, de a hazai kiszolgálók sem segítenek.
A rövid, művészi animáció, amiben 25-30 éve a világ
élvonalába tartoztunk, egy fillér támogatást sem kap.
– Andrew Vajna, a filmiparért felelős kormánybiztos
nem Az ember tragédiáját vitte ki Amerikába az Oscardíj jelölésre, hanem egy másik alkotást.
Amit vitt, az pedig nem jött be. Azt nem tudom,
hogy bejött volna-e Az ember tragédiája, de Amerikában ettől eltekintve sikert aratott a film. A New York
Times írt róla, ami nagy dolog. Az én cégem nevezi

be fesztiválokra, de a Tragédia óta nincs befejezett filmem. Oda csúszott tehát le a magyar rajzfilmgyártás,
ahol egy kis, európai államban általában van. Azonban azt is tudni kell, hogy abban az országban, ahol
ezt fontosnak tartják, az animáció hirtelen ki tud virágozni.
– Vagy éppen el tud hervadni.
Ahol ezt nem tartják fontosnak, ott valóban elhervad. Magyarországon a szocializmus idején fontosnak
tartották, és ezért mi versenyben voltunk a világgal.
A rendszerváltoztatás után azonban ez másodlagos
szempont lett. Ennek nagyon sok negatív következménye van. Vegyük csak az ön példáját: a gyermeknevelésben az animációnak szerintem oroszlánrésze van.
– Amit azonban a rajzfilmcsatornák ontanak, azokról
túlnyomó többségükben ki lehet mondani, hogy értéktelen szemét.
Pontosan. Az amerikaiak egy nagyon jellegzetes
értékkülönbséget tesznek a kommersz rajzfilm és a
művész-animáció között. A kommerszre azt mondják, hogy cartoon, ha pedig a művészetről beszélnek,
akkor azt mondják, hogy animation. Előbbi az amerikai gyökerű, karikatúra-alapú film, utóbbi pedig az
inkább európai hagyományú életre keltés.
– Érték nélküli, sivár világ vesz körül minket, ahol
minden a pénzről szól?
Ez abszolút így van. Sokan gondolkodnak úgy, hogy
minél idétlenebb dolgot csinálok, annál többet keresek. Én nem tudom elfogadni ezt a mentalitást. Kulturális válság van. A kultúra hanyatló fázisában élünk.
A kultúra a szemünk láttára megy át abba a civilizációba, amelyben egyre kevesebb értelme, helye és célja
van a művészetnek.
– Minden úton vannak kanyarok.
Ha szerencsés körülmények között tudnánk bevenni ezt a kanyart, akkor az egy nagy, kulturális paradigma-váltást eredményezhetne.
– Mit kéne tenni ezért a kanyarért?
Ilyen szerepkört tudna betölteni a Magyar Művészeti Akadémia.
– Ön egyszer már szembe ment az uralkodó széllel,
amikor hosszú évek konok munkájával megalkotta Az
ember tragédiája című rajzfilmet. Mi adott erőt, hogy ne
adja fel, hogy újra és újra fel tudja venni az ezerszeresen
elnyesett fonalat?
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Olyan világban vagyok a hagyományos értékek
őre, amikor azt sokan a szemétbe dobják. Elég régen
elszegődtem a rombolás ellen. Azt azonban egy izgalmas kérdésnek tartom, hogy a hagyományos tartalmak védelmében formai kísérletezésbe bele lehet-e
menni? Az ember tragédiája 19. századi mű, de a 21.
században aktuálisabb, mint valaha. Úgy válogattam
össze a filmben elhangzó mondatokat, hogy azok ma
is ütősek legyenek. Beleborzongok, ha csak rágondolok, hogy miket érzett meg Madách. Olyan értékekből
tákoltam tehát össze a filmet, amelyeket én magam
is vallok, és amelyeket fel akarok mutatni. De hogy a
kérdése második részét se hagyjam ki: bennem van
küzdő szellem, de inkább csak az alkotás területén.
A közéletben nem csatabárdot forgatva veszek részt.
A diplomatikus megoldások híve vagyok. Hiszek benne: ha szeretettel küzdök, akkor észre sem veszi az illető, hogy legyőztem.
– A jelek szerint ön egy makacs ember. Ezért kötelezte
el magát a Magyar Művészeti Akadémia mellett?
A Művészeti Akadémia hívása váratlanul ért. Mindez egy évvel a megalakulása után, 1993-ban történt.
Nagy megtiszteltetésnek tartottam, és tartom ma is.
Az első húsz év során nem voltam aktív tag, bár, ha
megbíztak valamivel, akkor azt elvégeztem. Az alkotó
tevékenység nekem mindennél fontosabb, míg a bizottságosdit, értekezletesdit nem kedvelem.
– Mi marasztalja?
Van egy ideológiainak álcázott vita a nemzet és a
globalizmus hívei között. A balliberális értelmiség
úgy véli, hogy a nemzetállamnak vége, nincs rá szükség, akadálya a fejlődésnek, nem kell tehát erőltetni.
– Svájci sapka a Szent Korona?
Igen. A költő és hadvezér Zrínyi Miklós Tábori kis
trakta című művében csodálatosan írja le a zászlótartó
kötelességét. Minden alkalommal beleborzongok, ha
csak eszembe jut. Idézem: „Ha az egyik kezedet meglövik és abban hordozod a zászlót, tehát a másikba veszed, ha ezen is seb és lövés esik, a szádba veszed. Ha
pedig teljességében látod az ellenséget, hogy hatalmat
veszen rajtatok, és a zászlót tovább meg nem tarthatod és oltalmazhatod, akkor magadat bele takarod, és
hozzád szorítod, és életedet is e mellett veszteni akarod.” Ez az iránytű az életemben. Amikor 2006-ban a
rendőrök brutálisan szétverték a tüntetést, és egy fiatalember ott állt, egymagában velük szemben, és maga
köré tekerte a zászlót... szinte biztos, hogy nem olvasta a művet, ösztönösen mégis tudta, mit kell tennie.
Az ember tragédiájának falanszter színében van egy
nagyon fontos párbeszéd Lucifer és Ádám között. Itt
hangzik el az egyik mondat, ami miatt megcsináltam
a filmet. Így szól Lucifer, mai liberálisaink őse: „Nem
kisszerű volt-é a hon fogalma? […] Most már egész
föld e széles haza, Köz cél felé társ már most minden
ember…”. S erre Ádám, mint egy megfélemlített jobboldali, óvatosan azt válaszolja: „Egy dolgot bánok
csak, a haza fogalmát. […] Az emberkebel Korlátot kíván, fél a végtelentől, Belterjében veszt, hogyha szétterül…” Én nem tudok az emberiség felől magam felé
indulni, fordítva gondolom, magamból indulok, a szeretteim, otthonom felől, és miközben tágítok a körön,

még nagyon sokáig a hazámban vagyok. A hazámban
vagyok, amikor szűkebb pátriámban, a dombok ölelte
Pasaréten, amikor a városomban vagyok, vagy amikor
az országot járom, de még a határokon túl is.
– Hol húzódnak ezek a határok?
A nemzetem határainál vannak.
– Nagy-Magyarország egykori határainál?
Igen, sőt egy kicsit még azon túl is. A négy nagyszülőm mindegyike a mostani határokon túlról származott. Erdélyi, felvidéki, horvátországi gyökereim
vannak, és lengyel, szlovák, osztrák és örmény vér
is csörgedezik ereimben. Ettől aztán közép-európai
öntudatom is van, amiből átlátom az egyetemességet
is. És ha ilyen mentalitással a New York Times című
amerikai lapban pozitív hangot tudok kelteni, akkor
nem biztos, hogy ez hibás út. Úgy gondolom, hogy
csak akkor tudom elfogadtatni magamat az egyetemes kultúrában, ha valami olyasmit viszek bele,
amitől érdekes lehetek. Ha a balliberális művészeti
eszme-minta alapján egyszerűen csak majmolnám
a nagy nemzetközi irányzatokat, akkor nem tudnék
jelentőset alkotni. Követőként, utánzóként csak másodvonalbeli lehetek. Sajátosan magyarként válni az
egyetemes részévé, ez az igazi, a bartóki cél. A művek
igazolják az embert.
– Nézzünk egy kicsit előre. Milyen akadémiát szeretne
látni mondjuk négy év múlva?
Az egész művészeti társadalmat magához vonzó
akadémiát látok magam előtt. Ennek Keserű Katalin
volt az első hirdetője. A Magyar Tudományos Akadémiát vesszük majd e téren is mintának. A két akadémia
versengése amúgy csak tünete a kultúrharcnak. A mi
esetünkben a köztestület arra a 250 főre redukálódik,
akiknek akadémikus a státusza, holott be kellene vonni minden olyan művészt, aki legalább a középkategóriás díjakat már elnyerte. Ha nem is akadémikusként,
de mindenképpen a köztestületbe tartozóként. Egy
ilyen akadémiai testületnek magához kell vonnia legalább az 50 év feletti korosztályt. Sok művész állítható
a mi oldalunkra. Ha még nem is tartunk itt, de nekünk
ezt a gondolatot, ezt a célkitűzést már most terjeszteni
kell. Sajnos nem tudjuk jól kommunikálni magunkat.
A terveinket már most is el kell mondani, azért, hogy
a művész-társadalom érezze: mi számítunk rájuk. A
minél nyitottabb, minél tágabb sokszínűséget szeretném látni. A gyakorlatban a Vigadó jelent egy olyan
bázist, amit ha jól megszervezünk, az akadémiát önfenntartóvá tudja tenni, amely aztán vidéki filiákban
is tovább tud működni. Nem csak egy centrum van,
minden nagyobb vidéki és határon túli városban megtalálhatjuk a magunk helyét. Debrecen, Szeged, Pécs,
Győr, Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa, Pozsony – hogy
csak néhány jelentősebb alközpont nevét említsem.
A magyar művész elit megtartójává kell válnunk.
Jezsó Ákos

Zelnik
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KORTÁRSAINK VOLTAK
A Magyar Művészeti Akadémia néhai tagjai
Emlékező kiállítás, 2011. december 1. –
2012. január 1. Iparművészeti Múzeum

Kernács Gabriella és Dvorszky
Hedvig beszélget

■ A köztestületté alakult Magyar Művészeti Akadé-

mia első nyilvános közszerepléseként, néhai tagjainak munkásságából válogatott jellemző műveket és
műtárgyakat az MMA elnökeként és a kiállítás rendezőjeként Fekete György, illetve felkérésére Kernács
Gabriella művészettörténész. Az esemény alkalmából
kiadott elegáns katalógus előszavában Ács Margit író
így fogalmazott: „Mert kötelességünk tisztelegni azok
előtt, akiknek meghatározó részük volt a magánerőből fenntartott egyesületként működő akadémiánk
két évtizedes történetében. E történetben sok egyéni sikert hordtuk össze, remek könyveket, kiállításokat, filmbemutatókat, megépült épületeket, hazai
és külföldi díjakat, szinte megszámlálhatatlan tételét az alkotó munkáknak. A történetbe tartoznak az
akadémia megmozdulásai, akciói is, egy-egy fontos
közügyben tett közös nyilatkozatunk vagy például a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiával közösen rendezett képzőművészeti vándorkiállításunk. És
e sorban tartható számon a Kecske utcai csütörtöki –
újabban szerdai – klubösszejöveteleink sora, felolvasásokkal, vetítésekkel, vitákkal. De a történet legfontosabb
eleme mégis a magyar művészet nemzethez tartozásának
természetes, messze sugárzó képviselete volt.”
Kernács Gabriellával, a kiállítás kurátorával a válogatás és a rendezés koncepciójáról beszélgetett
Dvorszky Hedvig.
Dvorszky Hedvig: Ismerve az Iparművészeti Múzeum harmadik emeletén lévő kiállítótermének adottságait, milyen szempontokat kellett figyelembe vennie,
tekintettel arra, hogy különböző műfajokról van szó?
Kernács Gabriella: Művészettörténészként elég
nehéznek találtam a feladatot, mert 62 emberről volt
szó, sajnos 62-en nincsenek már köztünk az akadémia tagjai közül. A megnyitó előtti napon halt meg
Kemény Henrik bábtervező, így végül is 63-an lettek.
Festőkről, írókról, költőkről, szobrászokról, zeneszerzőkről volt szó, tehát egy olyan kiállítás összeállításáról, ami nem olyan, mint amikor például felléptek
az impresszionisták és azt mondták, hogy „az eddigi
témákat másképp akarom festeni”, vagy az organikus
építészet művelői, és azt demonstrálják, hogy az eddigiekhez képest másképp akarunk építeni. Itt voltak
olyan rejtett szellemi összefüggések, illetve van egy
bizonyos szellemi kohézió, ami a Magyar Művészeti

Akadémia tagjait összetartja, de ez nem mindig jelenik meg a művekben. Tehát nagyon nehéz volt úgy
összerakni az egyes elemeket, hogy mégis egy élvezhető kiállítás legyen belőle. A koncepció az volt, hogy
mindenkitől próbáljuk meg egy jellemző művet, vagy
az írók, költők esetében négy-öt fontos könyvet beszerezni. Az íróknál, költőknél különösen azt éreztük,
fontosnak, hogy legyen kézirat, azért, mert ez a műfaj
most hal meg a szemeink előtt, megöli a számítógép,
megöli az e-mail, már kézzel nem írnak leveleket, nem
írnak verset, nem jegyzetelnek és könyveket sem kézzel írnak, tehát ez a lehetőség perceken belül meghal.
Volt már olyan író, Hernádi Gyula, aki szinte egész
életében írógéppel, aztán később számítógéppel írt,
tehát tőle például nagyon nehéz volt megszerezni
olyan kéziratot, amelyen mégiscsak látszik, hogy milyen volt a keze írása, úgyhogy tőle az orosz hadifogságból hazaküldött levelezőlapjait tudtuk kiállítani.
Ilyen és hasonló okok miatt elég különös munka volt
ez. Az építészekkel pedig az volt a probléma, mivel az
épületeket ugye idehozni nem tudtuk, a már régebben épített alkotásaikról, de ha van, az újabbakról is
igen nagy költség lett volna nagy, színes, látványos
fotókat készíttetni, ráadásul nem sok építész hagyatékában maradt olyan értékelhető fotó, amely alapján
ez lehetséges lett volna. Fantasztikus kivétel volt ebből a szempontból Makovecz Imre, akinek a legutolsó
templomtervéről, szellemi végrendeletéről, a „FelsőKrisztinaváros-i templomról” készített rajzairól a Kós
Károly Egyesülés fiatal építészei nagyítást, tekercsképeket készítettek.
D. H.: Nos, az építészek és az írók mellett a kiállításon szerepeltek képzőművészek, festők, grafikusok
és szobrászok, majd pedig zeneszerzők is. Kiemelne-e
egy-egy elképzelést, egy-egy megjelenített csoportot
vagy személyt?
K. G.: Ez egy centrális kiállítási tér. Ezért a középpontba kerültek a középső pillérre vagy oszlopra a Makovecz-féle tekercsképek, mivel volt egy fő
nézete ennek a centrális teremnek. Középre került
Paizs László festőművész „Célzott lövés 1956” című
fantasztikus munkája, egy roncsolt fal, a lövésekkel,
aminek az volt a története, hogy ő látott egy útszéli
Krisztust Szombathely felé menőben, amit szabályosan célba lőttek az orosz katonák – ami nem volt

az „Elveszett pásztor”, Sós Imrének a fiatalon meghalt
színésznek az emlékezete. Halála évében festette Sós
Imréről, aki ilyen szürreális mesebeli környezetben
élt, bárányai között, és ott vannak körülötte az életét
meghatározó emlékei, a falu, a mesebeli fák és egy
máig tisztázatlan halál emléke. 1957-ben halt meg,
tehát az ötvenes évek végén. A hivatalos verdikt az
öngyilkosságot állapította meg, de ezt sokan vitatják
a mai napig is. Szóval különös életművek sorolnak itt.
Nagy Gáspár például, aki annak az első, Nagy Imre
miniszterelnökre emlékező versnek a nem kis bátorságú költője volt, aki nem szamizdatban jelentette
meg a Tiszatáj folyóiratban ezt a versét, s mint emlékezhetünk rá, nagy botrány is lett belőle. Tehát ez az
„A sír, a sír NIncs sehol, a csont, a csont NIncs sehol
és egyszer majd el kell temetNI és nekünk nem szabad
feledNI a gyilkosokat néven nevezNI”. Nagy Gáspár
költői eszközzel, de azt akarta, hogy ne menjen feledésbe Nagy Imre személye, neve, így rejtjelesen írta
bele a versbe „néven nevezni”, és ezért is pokoli dolog
zúdult a nyakába. Ezen a kiállításon tőle is van kézirat.
Különös történetek sorolnak a tárlókban, lehetetlen is végigmondani ennyi embert. Mindenesetre azt
gondolom, hogy itt a nonfiguratív, avantgarde jellegű
művészettől a klasszikusig bezárólag sok minden van.
A zeneszerzők közül bemutattuk kéziratos kottával, az
elektronikus zene atyját, Pongrácz Zoltánt, vagy Durkó Zsoltot, különös zeneművek szerzőjét. Szerepelnek
itt Bozay Attila, vagy Farkas Ferenc művei is, akik a
klasszikus zene felől közelítettek a modernizálás felé.
A szintén egykori akadémiai tag, Szőts István „Emberek a havason” című nagyszerű filmjének a zeneszerzője volt. Állandóan összejátszanak az egykori akadémikusok egykori művei, Sánta Ferenc író, a „Húsz óra”
és más remek könyvek írója nézi Fábri Zoltán életművét, ahol az egyik filmplakát, amit kinagyítottunk, az
éppen a „Húsz óra”. Sok ilyen egymásba kapcsolódó
élményt igyekeztünk a rendezéssel is érzékeltetni.
D. H.: Nagy élményt jelenthet ez a kiállítási visszaemlékezés mindenki számára, hiszen így, egymással
összefüggésben azt gondolom, még maguk az akadémikusok sem látták az egyes életműveket. Akik kicsit
is érdeklődéssel figyelik a Magyar Művészeti Akadémia mai helyzetét a köztestületté alakulás során, azok
pontosan tudhatják, hogy vannak kettős tagsággal
rendelkező tagok is, akik a Magyar Tudományos Akadémia keretén belül működő Széchenyi Akadémia
tagjai is.
K. G.: Szőts Istvánról lehet szó, a nagyszerű filmrendezőről, aki az „Emberek a havason” című filmjével –
1941-ben készült a film –, a Velencei Filmfesztiválon
a Művészeti Fődíjat nyerte meg, ami a magyar filmművészet fantasztikus elismerése volt. Ezt az embert
nagyon hamar elüldözték az országból azok, akiknek
nem tetszett, hogy ez az ember nem baloldali, mert
nem volt az. Bécsben élt, élete végéig nem tudott vis�szakerülni a magyar filmművészetbe, s mintegy emberi és művészi elismerésképpen 1994-ben kapott egy
Életmű-díjat a Budapesti Filmszemlén. Akkor, amikor megköszönte, felemlítette Nyírő Józsefet, a nagyszerű erdélyi írót, aki az „Emberek a havason” forga-

beszélgetések

egyébként jellemző rájuk, hiszen azért a kiskatonák
tisztelték a keresztet. Itt valamiért mégis megtörtént,
és rettenetes látvány volt egy ilyen útszéli pléh Krisztus rommá lőve. Ezt megcsinálta Paizs László egy hatalmas fehér-arany-fekete roncsolt, gyönyörű képen.
Egyik oldalára került Fóth Ernő „Memento” című
festménye, ami egy bizonyos értelemben szintén 56os mementó, az utcán fekvő halottakra is utaló kép,
de hát tágabb összefüggései vannak, mert végül is ez
a minden ártatlan áldozatnak is emléket állító kép.
A Paizs László-feszület másik oldalára került Kokas
Ignác egyik utolsó képe, a „Zöld kép”, amely egy elsüllyedt várost mutat, ez egy romantikus kép. Ahogy
elsüllyedt Kokas Ignác körül Ginza-puszta, a szülőhely, a szülőföld, úgy süllyedt el lassan a világ körülötte, és ez a mintegy elsüllyedt város egy emlékkép,
amivel szinte az életétől búcsúzott el.
Az MMA elhunyt színész tagjai közül két nagyszerű színész, Sinkovits Imre és Tolnay Klári legfontosabb
szerepeikből válogattunk, és két színlapot állítottunk
ki, ami már további színészekre is utalt. Például Tolnay Klári „Rómeó és Júlia” című előadás színlapján
ott szerepelt az ifjú Fábri Zoltán, mint díszlettervező.
Sinkovits Imrénél pedig a főbb szerepek válogatott fotói mellé kitettük azt az ő kiváló emberi minőségére
utaló fotót is, ami egy 1956-os kis dokumentumfotó,
s amin látható, ahogy Sinkovits Imre elszavalja 1956.
október 23-án a Petőfi-szobor alatt a „Nemzeti dalt”,
és a „Talpra magyar” refrént zúgja a hatalmas tömeg.
Közelében Kemény Henrik kis „Vitéz László bábfiguráját” is ki tudtuk tenni a Magyar Művészeti Akadémia
gyűjteményéből, amit ő maga festett, faragott, tervezett, öltöztetett, és ahogy sokunknak elmondta, 30
évig játszott vele, végül odaajándékozta az Akadémiának. Az utolsó vásári bábjátékos halt meg vele. És itt
van Vigh Tamás „Életfa” című munkája, élete fő műve,
amit még a 70-es évek elején tervezett meg Székesfehérvár számára, de nem állították fel. Géza fejedelem
tevékenységének fontos évfordulójára rendelte volna
meg a város, meg is nyerte az első díjat vele, de aztán
nem ezt állították föl, hanem a második díjas alkotást.
38 év után most a közelmúltban Visegrádon állították fel 8 méter magasan, amit Vigh Tamás még éppen
megért, hogy élete fő művét egy méltó helyszínen
láthassa. Itt a kisplasztika látható, egy olyan életfa,
ami a magyar tarsolylemezektől kezdve számos motívumot tartalmaz a bármeddig érvényes dolog, mely
egy fantasztikus szépségű kis munka. Vele szemben
adtunk helyet egy klasszikus műnek, tehát ami még
csak nem is érintkezik a nonfiguratívval. Ez Somogyi
József szobrász „Cantata Profana”-ja, ami egy magára maradt anyát, a szarvassá vált fiúk magára maradt
édesanyját ábrázolja úgy, ahogy azt az anyáról mondja
ez a „Román kolinda”, amely szerint: „az asztalon serleg, anyátok kesereg”. Ez egy nagyon szép munka, Somogyi munkásságán belül is egy különös darab, mert
fa lenyomatok alkotják ezt a paraszt szobát, aminek a
falán egy eredeti ortodox ikon lenyomata van. A falenyomat állandóan visszatér ebben a kolindában, az
erdő, a tűzhely hamuja, az avar, szóval ez egy gyönyörű, szép, klasszikus munka. Mellette Berki Violának
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tókönyvírója, illetve, akinek a regényei, írásai alapján
készült a film, akit szintén elüldöztek az országból, és
aki egy kórházi ágyon halt meg elhagyatva és koldus
szegényen Madridban, a szegények kórházában. Szőts
István volt az, aki már egy éve a Magyar Művészeti
Akadémia tagja volt, amikor meghívták a Széchenyi
Művészeti Akadémiába is, és ő nagy tisztelettel fogadta ezt a felkérést is. 1996-ban – azt hiszem – írt egy
levelet Kosáry Domokosnak, a Magyar Tudományos
Akadémia akkori elnökének, hogy ő már egy éve a
Magyar Művészeti Akadémia tagja, de nem hiszi,
hogy ez akadálya lehetne annak, hogy a Széchenyi
Akadémia tagja lehessen. Ez a levél fantasztikus. [A
levél megtekinthető volt 2012. szeptember 28–30. között, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett Szőts István-emlékkiállításon. – a szerk.] Ahogy
egy becsületes, tisztességes ember és egy művész
igyekszik azokat az ellentéteket elsimítani, amit nála
kisebb művészek generálnak. Leírta azt, hogy neki
tisztelt barátai vannak mindkét akadémiában és úgy
hiszi, hogy Arany János és Bartók Béla országában a
szellem embereinek együtt kell dolgozni, és „a haza a

különböző özvegyektől vagy gyűjteményekből való
egy helybe szedése, gyűjtése, érdemes volt, mivel
különleges történeti összhatást eredményezett. Ez
mégiscsak múlt idő, különösen a fiatalabbaknak, éppen ezért most már egyre nyilvánvalóbb, hogy milyen
veszteség, ha hagyjuk elkallódni ezeket. Fel vannak-e
ezek az életművek dolgozva?
K. G.: Részben feldolgozott életművek ezek, hiszen
legnagyobb részben nagyon komoly kvalitású művészekről van szó, de az biztos, hogy nagyon is érdemes volna olyan dokumentumaikat tovább gyűjteni,
amelyek talán még nincsenek feltárva, összegyűjtve.
Nagyon fontos lenne e célból is kiállításokat rendezni,
például Gyarmathy Tihamér egy nagyszerű festő, aki
egy egész univerzumot, egy kozmikus filozófiát festett meg a sugárzó képeiben. Tehát sokan várnak még
az új generációk számára is felfedezésre, bárha soksok kiállításuk volt, de talán jó lenne, ha nekik is lenne
nagy gyűjteményes bemutatkozásuk. Úgy tudom, az
akadémia tervei között szerepel, hogy legfontosabb
művészeinek egymás után megrendezze az egyéni
életmű-kiállítását is, amint erre helyiség, mód lesz.

magasban” – ott a helyük és nem a sarat dobálni lent a
földön egymásra.
D. H.: Valóban megrendítő ezt a néhány sort eredetiben olvasni, ráadásul kézírással. A kiállításon
szerencsére még van egy pár ilyen levél. Bár mindig
rendkívüli nehézségekkel járt ezeknek a műveknek a

Ez talán egy olyan dolog, mint, amikor Arthur király
kerek asztalát egyszerűen körülülik az egyenlők. Tehát itt, ezen az elhunytakra emlékező kiállításon a mi
szempontunkból mindenki egyenlő volt, és ezt mód
volt dokumentálni még akkor is, hogyha a művek nem
mindig egyforma kvalitásúak, mert hiszen az tény, ez-

Kiállítók: Makovecz Imre építész, Attalai Gábor
képzőművész, Bella István költő, Berki Viola festőművész, Bertha Bulcsu író, Bozay Attila zeneszerző, Csaba László építész, Cserny József iparművész,
Durkó Zsolt zeneszerző, Eigel István festőművész,
Farkas Ferenc zeneszerző, Fábri Zoltán filmrendező,
Fóth Ernő festőművész, Gerzson Pál festőművész,
Gion Nándor író, Gulyás Zoltán építész, Gyarmathy
Tihamér festőművész, Gyurkovics Tibor író, Hann
Ferenc dr. művészettörténész, Határ Győző költő, író,
Hernádi Gyula író, Horváth Anna keramikusművész,
Hubay Miklós író, Jánossy György építész, Jecza Péter
szobrászművész, Juhász Sándor festőművész, Jurcsik
Károly építész, Kalmár László zeneszerző, Károlyi
Amy költő, műfordító, Kemény Henrik bábművész,
Kemény Katalin író, műfordító, művészettörténész,
Király Ernő zeneszerző, népzenekutató, Kokas Ignác
festőművész, Kolozsvári Grandpierre Emil író, műfordító, László Gyula dr. régész, festőművész, Lászlóffy
Aladár költő, író, Lázár Ervin író, Mészöly Dezső
költő, író, műfordító, Molnár Tamás filozófus, Nagy
Gáspár költő, Paizs László festő- és szobrászművész,
Páskándi Géza író, Patay László festőművész, Péri József ötvösművész, Pongrácz Zoltán zeneszerző, karnagy, Réber László grafikusművész, Sánta Ferenc író,
Schéner Mihály festő, grafikus, szobrász, Sinkovits
Imre színművész, Somogyi József szobrászművész,
Somos Miklós festőművész, Sulyok Imre zeneszerző,
orgonaművész, zenetörténész, Supka Magdolna dr.
művészettörténész, Sütő András író, Szalay Lajos grafikus- és festőművész, Szentkirályi Zoltán dr. építész,
építészettörténész, Szőts István filmrendező, Tolnay

Klári színművész, Tóth Lajos festő- és grafikusművész, Utassy József költő, Vágó Péter – Pierre Vago
építész, Vigh Tamás szobrászművész, Kováts Flórián
népművelő, kulturális szervező.
(A Magyar Katolikus Rádió Műtermi meditációk
című műsorában 2012. január 6-án elhangzott interjú
szerkesztett szövege.)
Dvorszky Hedvig művészettörténész
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zel szembe kellett néznünk, de igyekeztünk a kvalitásos műveket kiemelni.
A kiállításon szereplő elhunyt művészek teljes névsora, egy-egy portréfotó, valamint egy-egy mű társaságában az MMA fenti címmel megjelent katalógusában megtalálható.
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ipari formatervező életmű-kiállítása
az Iparművészeti Múzeumban
2012. március 8. – április 8.

■ Simon Károly azon csendes, derűs és kitartó alko-

tóemberek közé tartozik, akinek megbízhatóságára
többféle közéleti szerepvállalásakor biztosan számíthatott mindenki. Ezért töltött be többek között olyan
felelősségteljes pozíciókat, mint például a Nemzeti
Kulturális Alap Iparművészeti Szakkollégiumának
tagja, illetve vezetője, valamint az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. 2012-ben az Iparművészeti Múzeumban rendezett életmű-kiállítására úgy is mint profi
tanár és designer állította össze az életművéről szóló
tablókat oly módon, hogy azok egyszerre mutatták be
jól nyomon követhetően munkásságát, illetve kiváló
tananyagul szolgáltak növendékeinek is. Ugyanezt az
anyagot megjelentette saját kiadásában katalógusként
is. Ebből való a következő idézet:
„A magyar ipar messze nem volt olyan rossz, mint
amilyennek beállítják. Ebben az új szakma, a formatervezés komoly eredményeket ért el, volt lelkesedés,
tenni akarás, és nem a pénz volt az első. Volt filozófiánk, társaságunk. Húzóágazatnak számítottunk. Ezt
elfelejtetni nem lehet, mint ahogy azt sem, hogy igenis
képesek vagyunk iparteremtésre.
Amikor az Iparművészeti Egyetem tanára lettem
(1984), az iparban szerzett tervezői és sok egyéb tapasztalatom átadása volt a célom, jobb, járhatóbb utat
nyitni a következő generációk előtt. Meggyőződésem,
hogy ebben és hasonló intézményekben, érdemben
tanítani csak az tud, aki profi tervező és mellesleg át is
tudja adni a megszerzett ismereteit, ami soha nem csak
gyakorlati fogások sora. A szellemi motiváció mindennél fontosabb. A hiteles alkotásfilozófia, őszinteség, nyitottság, párbeszéd-készség metakommunikáció… Nem érdemes tovább sorolni, de megjegyzem: a
tervezést oktató tanár tudása integrált tudás, amelyet
ún. szakelméleti, bölcsészeti (társadalomtudományi)
részletekben oktatni nem lehet…
Aztán jön az eredmény, a csoda, amikor a palánta
magára talál, megtalálja saját tervezői alkatát, és ami
a legfontosabb, a karakterét, aminek lehetőségét a designterületen sokszor megkérdőjelezik, sőt egyes teoretikusok tagadják, mondván ez már a múlté (mert
már a multiké). Erre az a válaszom, hogy ami élményt
nyújt, az a karakter. Aki lemond a karakteréről, vagy
alig tudja mi az, az nem lehet művész. Amiben nincs

valami művészet, az nem élvezhető. Ami nem élvezhető, azt nem is szeretjük. Ami nem szellemes, azt
megunjuk. Ami sematikus, az elviselhetetlen…
25 év oktatói munka után 2009-ben szűnt meg a
státusom. A doktori képzésben továbbra is működtem. (2003–2012 között 12 doktorandusz témavezetője voltam. Ebből abszolutóriumot szerzett 10, fokozatot szerzett 7 hallgató.)
Kedvenc tanárom mondta, amikor beléptem, mint
oktató, hogy hidd el, ha a pályafutásod alatt 2-3 kiemelkedő tanítványod lesz, már megérte. Nem felejthető szavak, s hogy több lett, mint 2-3.
Muszáj pár szót szólnom az időszakról, amikor az
Iparművészeti Múzeum főigazgatója voltam (2001–
2006). Azt hittem, hogy mint gyakorló iparművész
ebben a pozícióban majd többet tehetek a szakmánkért, mint eddig, mindig hangsúlyozva, hogy a múzeum a maga alapítása idején példaanyagot gyűjtött és
mutatott be a kor „műiparának”. Sarkítottan fogalmazva anno ez a múzeum a kor design-múzeuma volt.
Céljaim részben sikerültek. Egyrészt annyi kortárs
kiállítást szerveztem, amennyi belefért, másrészt, elértem, hogy legyen a múzeumnak állandó kiállítása.
Újraszerveztem az egyszer megszüntetett Modern
Osztályt, amit a fenntartó – és a munkatársak – először teljes mértékben támogattak, majd néhány hónapi működés után a fenntartó egy levélben kötelezett,
hogy az osztályt szüntessem meg. Az okokat le sem
írom. Minden évben a kötelező következő évi tervben
leírtam, hogy a nagyrekonstrukció halaszthatatlan.
Kidolgoztattam egy tanulmányt a múzeum rendjéről,
melyre a nagyrekonstrukció építészeti koncepciója
támaszkodhat. Minden félbemaradt, mert nem volt
pénz. Most azonban (2012) van remény. Az utódomnak sikerült előteremtenie akkora összeget, hogy a
nagyrekonstrukció tervezésére nemzetközi pályázatot írt ki. Ebben már benne lesz egy design múzeum
épületegység is.
A belátható jövőmben a Magyar Művészeti Akadémia tagjaként remélem, tudok még érdemleges és
hasznos feladatokban tevékenykedni.”
Nagyon megértettem azt a sajátos helyzetet, amely a
designereket Magyarországon egyáltalán nem hozta
olyan helyzetbe, hogy a kortárs magyar művészet-

„A 19. század óta rohamosan fejlődő ipari termelés,
illetve a sorozatgyártás igényeinek létrejötte következtében kialakult foglakozás az, amelyet designer
névvel illetünk.
Magyarázata mára nagyjából egyértelművé vált,
jóllehet művelőinek tevékenysége igen széles palettán található, a grafika, a csomagolástechnika, a reklámgrafika, a kisebb és nagyobb használati tárgyak,
illetve az épített környezet makro- és mikrovilágában
egyaránt.
A vonalrajzolás eredeti [designo] jelentésétől a design a 21. századra speciális gyűjtőfogalommá bonyolódott, pl. úgy, ahogyan azt a Simon Károlyról 2004ben megjelent monográfiájában a szerző, Tasnádi
Attila a következőképpen határozta meg:
»Mi is hát a design valójában? Filozófia? Mesterség? Művészet? Netán tudományos vagy etikai állásfoglalás? Esetleg mindezek együttese? A design
azonban – paradox módon – kevesebb is és több is a
felsorolt fogalmaknál… Minden kritérium a helyére
kerül azonban, ha a designt nem önmagában, hanem
megcélzottjával, a fogyasztóval együtt vesszük szemügyre.« Tasnádi ezekből végül azt a következtetést
vonta le, hogy: »A designer tehát az a szakember, aki
a termékek emberhez való viszonyát meghatározza.
Következésképp: a design – bár sok összetevőből áll
össze – elsődlegesen társadalmi jelenség.« A designtörténelemben még ennél is többféle megközelítéssel
találkozhatunk.
Ezért eddigi tapasztalataim és szakmai meggyőződésem alapján ez esetben is az alkotó saját megfogalmazását veszem alapul, azaz azt, amit Simon Károly a
2012-ben, az Iparművészeti Múzeumban megrendezett életmű-kiállítására kiadott, saját összeállítású katalógusában megfogalmazott. Nyomvonalát egyetlen
gondolat köré fogalmazta: A mű, és ami mögötte van.
Már ebből is jól érthető, hogy a tevékenységet és az
eredményt Simon Károly művészetnek, műalkotási
folyamatnak tekinti, mivel a célra (a feladatra) koncentráló, összetett szellemi tevékenységről van szó.
E szempontból tehát azon hasonló szellemi értékek
sorába tartozik e tevékenység, mint mindazok, amelyek valamilyen szinten az ember igényeit szolgálják, s
e tekintetben maximálisan humánusak.
Ezt Simon így fogalmazza meg: »Eredményesnek
nevezhető tervezői pályám azon alapult, hogy azt a bi-
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történet elismert résztvevőiként tartsák őket számon
a művészettörténészek. Ezért fogtam annak idején
magam is egy design szövegválogatás összeállításába
[Design: A forma művészete. Képzőművészet Alap
Kiadóváll., 1979], s hasonló okokból örültem annak,
amikor felkért, hogy az MMA dokumentációja részére én írjak róla méltatást. Ebben különösen megerősített az az ars poetica, amelyet Simon Károly a következőképpen fogalmazott meg: „Hiszek a civilizációban,
benne a szépség életminőséget meghatározó erejében, de tudom, a jövőben összehangolt tervezés nélkül ez már lehetetlen.”
Ezzel valahogy én is így vagyok. Ezért a következőket írtam:
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zonyos hátteret, a célzott mű születéséhez vezető utat
– nem kis erőfeszítések árán – sikerült meggyőző módon világossá és evidenssé tenni a létrehozásban közreműködő partnerek előtt, a velük való együttműködés kezdetén, majd a tervezés menete közben. A közös
munka során győződtek meg róla: a termék műszaki
és formai kvalitása szétválaszthatatlan« Igen, ebben
a pontos megfogalmazásban minden szónak fontos
jelentősége van.
Simon Károly roppant logikus és alapos ember,
aki komolyan veszi minden vállalt feladatának áttekintését, majd akár az aprólékos kézi vázlatokat sem
mellőzve készíti el a megvalósítható tervek több variációját, fegyelmezetten alkalmazkodik a lehetséges

határokig, menetközben alapos szakmai érvekkel
meggyőzve a kivitelezésig, sőt az értékesítésig terjedő
komplex útvonalon a megrendelőt.
Mondhatnánk, ez valamennyi tervezői terület alapkövetelménye, mégis, Simon életműve kiemelkedik a
pályán tevékeny kollégái köréből, s talán erre érdemes
a figyelmet felhívnunk, annak ellenére, hogy ő maga
hivatkozik arra, hogy szerencséje is volt. Meglehet,
ám inkább a felkészültség, alaposság, a körültekintő
előkészítő munka és a vasszorgalom lehettek biztos
bázisai.
Pályaválasztásában meglehetősen biztosan haladt a
gépipari szakterület felé, majd az akkori Iparművészeti Főiskolán épp csak bimbózó szaktantárgy kitűnő

nyek között kevéssé tudott érvényesíteni. 2002-ben
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának írott
munkajelentésében – mely a 2003. évi munkaterv bevezetője – már felteszi a kérdést: „Létrehozható-e egy
rangos állandó iparművészeti kiállítás?” Hivatkozik
pályázati koncepciójára, melyben leírja: „Folytatni
kell az épület rekonstrukciós munkálatait, hogy megrendezhetők legyenek azok a történeti kiállítások,
melyek a múzeum alaptevékenységébe tartoznak, de
hiányoznak.” A tudományos munkatársakkal egyetértve megállapították, hogy a mintegy 170 000 db
műtárgyból álló gyűjtemény vitathatatlan lehetőséget nyújt egy rangos állandó kiállítás létrehozására,
és ez annyira fontos már, hogy nem lehet megvárni
vele a nagyrekonstrukciót. Az éveken át kiemelten
kezelt programot, az Iparművészeti Múzeum állandó
kiállítását mandátumának finisében – 2006 tavaszán
– végül sikerült megvalósítania. A koncepció belső
pályázat eredménye. A kiállítás címét ő fogalmazza
meg: Gyűjtők és kincsek. E kiállítás a múzeum legszebb darabjait (úgy is mondhatnánk, hogy kincseit)
vonultatja fel, egyben emléket állítva a gyűjtemény
híres mecénásainak.
A kiállítások rendezésében igyekezett egyensúlyt
tartani az Iparművészeti Múzeum múltbeli anyagából
rendezett kiállítások, a kortárs áttekintő kiállítások,
az életmű-kiállítások és az évenként ismétlődő kiállítások között. Évente átlagban 25 kiállítás volt a múzeumban, beleértve a filiálék kiállításait is. Terveihez híven sikerült 8 nagy design tematikát felölelő kiállítást
megvalósítani és 14 kortárs egyéni kiállítást.
Már 2002-ben jelezte a NKÖM felé, a közelmúlt
történetével foglalkozó „Modern Osztály” létrehozásának szükségességét, hivatkozva arra, hogy ezzel az
összes gyűjteményi osztály egyetért. Az osztály 2003.
szeptember 1-jén kezdte el működését. A minisztérium, lényegében kétszavas indoklással – megalapozatlan, elhamarkodott – utasításba adta az osztály 2004.
március 1-jei határidővel való megszüntetését. Nem
keseredtem el – mondja –, hiszen tudom, hogy ez a
döntés volt megalapozatlan, mert biztos vagyok abban, hogy az Iparművészeti Múzeum jövőjében nem
lehet a „modern osztályt” kikerülni, mert nem a múlt
lesz a meghatározó, hanem a múlt, a jelen és a jövő
együttes képviselete, tanulságai és útmutatása.
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hallgatójaként még végzős korábban megvásárolták a
diplomamunkáját. Ez a választott pályára való alkalmasságát és tehetségét bizonyítja. Innentől kezdve a
megbízhatóság, a tisztesség mellett benne is kétségtelenül fellelhető szenvedély és a hűség jellemzi minden alkotását. A tankönyvnek is kiválóan alkalmas
és információ gazdagságában ritkaságszámba menő
2012-es katalógusában az említett alapossággal vezeti
végig még a laikust is e 20. századi gépi csodák korszerű kialakításának hónapokig tartó tervezői fázisain.
Az esztergomi Elektronikus Mérőkészülékek Gyára, később MEDICOR, illetve a Ganz Villamossági
Művek tervezőjeként Simon Károly élő bizonyítéka
a kreatív szellem, a kitartó és főként támadhatatlan
konstrukciótervezés, valamint a hiteles kivitelezhetőség lehetséges együttlétének. Mindkét tervezői
munkakörében végül nem csupán az adott termék
teljes tervezési folyamatát, hanem maguknak a gyáraknak a teljes arculati kialakítását, a nemzetközi vásárokon szereplő kiállítási pavilonjaik megjelenését is
rábízták, teljes joggal és bizalommal. E két alapvető
munkakörében a hetvenes-nyolcvanas években elért
kimagasló tevékenységére alapozva felkérték az oktatásban való részvételre, ráadásul az egyetemi szintű iparművészeti oktatás területén zajló heves viták
idején. A formatervező tanszék vezetője lett, a szakma
első kinevezett egyetemi tanára. Mindig az okosan
„előrevivő” célok érdekében tevékenykedett azokban
a társadalmi-közéleti szerveződésekben is (művészeti szervezetek, művésztelepek, később az NKA),
amelyekben egy jól áttekinthető jövőképpel tudott
szolgálni. A szolgálat széles értelmében osztotta meg
tudását mind a szakirodalom megírásában, mind előadások megtartásában, valamint egyetemi oktatóként
is. A közelmúlt negyedszázadban az egyetemek nemzetközi kapcsolatainak kibővült lehetőségei – mint
pl. az ERASMUS, a CEEPUS – és más diákcserék
során önzetlenül osztotta meg szakmai tapasztalatait minden érdeklődővel. Kifogástalan tudása mellett
a megbízható barát, a nagyszívű, megértő jó ember, a
derűs személyiség igen jelentős erőt tudott nyújtani
mindazoknak, akikkel együtt dolgozott. Azon tervezőművészek közé tartozik, akiket kollégái megbecsülése és tisztelete máig is övez. A tervezői szemléletét
is jellemzi, a már említett humánus szellemisége alapján, hogy számára elképzelhetetlen bármiféle olyan
terv, ténykedés, ami az emberek körülményeinek nem
a pozitív értékrendjét erősítené.
Sajátos feladatot kapott, amikor az Iparművészeti
Múzeum főigazgatói feladatával bízták meg (2001–
2006). A muzeológia zárt bölcsészeti jellegű tudományos szemléleti rendszerét ő egy alkotóművész
újító, a jelen idő igényeit figyelembevevő konstruktív
szemléletével kívánta felváltani, amelynek azonban,
véleményem szerint, nem voltak meg nem csupán az
anyagi, de a szellemi feltételei sem. Mindezek ellenére megkísérelt a modern, avagy kortárs iparművészet
számára kedvezőbb gyűjtési és kiállítási lehetőségeket teremteni. Belekezdett az amúgy évtizedek óta
egyre romló állagú múzeum korszerű koncepciójának
kidolgozásába is, amelyet azonban az adott körülmé-
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Simon Károly tervezői érdemei maradandóak. A magyar gazdaság 1960-as évei után egyre jobban fellendülő
ipari fejlesztéseiben vezető szerepet játszó Ganz Villamossági Műveknek, illetve a MEDICOR Műveknek
nemzetközi mércével mérten is jelentős, kiemelkedő
szereplője, amire – a számára egyébként jogosan megítélt díjak mellett – az is bizonyíték, hogy konstruktív
terveit, azok alapján kivitelezett munkáit – igaz, szerzői jogdíjak védelme nélkül – hamarosan utánozták a
fejlett ipari országokban.
Simon Károly magyar designer pályája és sorsa a
modern magyar ipartörténelem része és értéke.”
Dvorszky Hedvig
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Aranykor
Fekete György belsőépítész
születésnapi kiállítása

■ Fekete György belsőépítész 2012 őszén az Iparmű-

vészeti Múzeumban Aranykor címmel rendezett 80.
születésnapja alkalmából egy reprezentatív kiállítást. Régi szakmai barátság és számos közös munka
kötötte össze évtizedes tevékenységünket. Mindig
tiszteltem benne a távlatos, nemes célkitűzésekért
küzdeni képes embert, a kollegái között is kiemelkedő
szervezőképességét, a mások iránti felelősségérzettől áthatott közéleti tevékenységét. Én is azok közé
tartozom, akiket magával tudott sodorni derűsebb
és nehezebb időkben az a fajta szolidaritása, amely
manapság szinte kiveszőben van. Dolgoztunk együtt
a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének
különböző bizottságaiban, különböző bíráló bizottságokban, később művészeti szimpozionok szervezése
során. Megtisztelő felkérése nyomán vehettem részt
az Antall-kormány idején a kulturális minisztérium
képzőművészeti osztályának munkájában. Közösen
gondolkoztunk a Magyar Iparművészet című folyóirat létrehozásában, majd szerkesztésében is.
Korábban a Corvina könyvkiadónál dolgoztam,
ahol a Műterem című könyvsorozatban jelent meg
(szerző: Gáborjáni Szabó Péter) Fekete Györgyről
egy olyan összefoglaló kötet, amelynek szerkesztőjeként még alaposabban megismerhettem munkásságát. Később a Kráter Könyvkiadónál indíthattuk újra
Belső Tárlat címmel ezt a kedvenc „műfajomat”, azaz
a művészekről többféle szempontból összeállítható
kis dokumentumköteteinket. Fekete Györgyről közösen állítottuk össze a róla készült, gazdagon illusztrált könyvet. Ennek többek között az is a jelentősége,
hogy ebben számolt el legalaposabban belsőépítészeti
tevékenységéről.
Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként, egyebek mellett továbbra is fontosnak tartja az egyes akadémikusok életművéről készítendő dokumentációkat, melyet róla én készíthettem el. Ebben
az évkönyvben ebből válogattam néhány részletet.
Fekete György a közösségek embere, a mai történelem alakítója és távlatos folytatója – írtam a Belső Tárlat című könyvben. A 10 évvel ezelőtt megfogalmazott
gondolataink – úgy Fekete Györggyé, mint a magamé
– ma is töretlenül érvényesek, értelmük, üzenetük, hitelességük változatlan.

Ajánlás
Ez a könyv az élet köszöntése, az élet szeretete, az
élet tisztelete, az élet tartalmasságába vetett hit, a
hit bizományossága, a nemzet himnusza, az ember
bölcs derűje miatt Fekete Györgyé.
Ez a könyv születésnapi köszöntő.
Fekete György válogatta számunkra ezt a különleges
csokrot születésnapi ajándékul a budapesti Vigadó
Galériában bemutatott nagyvonalú és alapos életmű-kiállítása mellé.
Fekete György igen gazdag ember: széles körű ismereteiből, műfaji sokoldalúságából, ellenségeinek és
barátainak véleményáradataiból, tervezői és közéleti munkásságából merített bőven. Páratlan stratégiai
tehetségét a kitartásában rejlő ereje az idők folyamán
megsokszorozta. Írásaiból számos alapelv válhat
mások tartópillérévé, ha maga elé tűzött mércéjét
sem kevésbé szabja ki: „Ne más legyél csupán, vagy
új, hanem különb legyél!”
Még korántsem befejezett biográfiája lenyűgöző fizikai és szellemi teljesítményt mutat, s enged bepillantást tág horizontú műhelyébe. Nem hétköznapi
képességű személyiségére kimagasló közéleti tevékenysége még jobban rávilágított. Mégis e kötetben
sűrítményként csodálkozhatunk rá arra a Fekete
Györgyre, aki tisztelettudó és tiszteletet parancsoló,
közvetlen és tartózkodó, szenvedélyes és szemérmes,
teoretikus és maximálisan konstruktív.
Tervezőként a finom részletekig igényes, időtlenül
modern és racionális. Fekete György barátságai
őszinték, igazak. Békességre és meggyőzésre kész természetében jól megfér a lírai költő és szelíd humorú
gúny. Fekete György szeret szeretni, óv és tanít, hisz
a nemzeti kultúra és érték forrásainak örökérvényűségeiben, és mindezekért teszi a dolgát. Hitével
átszövi a hitetlent, fájdalmait nagyvonalúságában
feloldja. Ellenségeit elnyeli a feledés, szerettei és barátai építő személyiségétől újulnak naponta. Egyik
méltatója szerint „kétségkívüli »nagyvad« voltában valahogyan a gepárdok káprázatos gyorsaságát,
hajlékonyságát, kifinomult észlelő képességét tudja
egyesíteni a sólymok áttekintő lebegésével, magányos
célkövetéseivel. Az ilyen alkatú lény szinte befoghatatlan szabadságban él.
(Dvorszky Hedvig a Belső Tárlat sorozat Fekete
Györgyről szóló dokumentumkötetéhez [Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2002])

A politikus
Az 1989/90-es rendszerváltás utáni első szabadon
választott polgári kormányban a művelődési tárca
kulturális helyettes államtitkári pozíciójára kérték
föl, ahol két egymást követő miniszterrel dolgozott
együtt (Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, akadémikus, valamint Mádl Ferenc nemzetközi jogász,
akadémikus). Egyidejűleg parlamenti képviselővé is
választották, ahol a kulturális bizottság tagja, majd
az általa és munkatársaival kialakított Nemzeti Kulturális Alap első elnöke lett. Minden idejét lekötötte
politikusi tevékenysége.
Közismert, hogy keresztényi/keresztyéni hitére is
alapozott igazságérzetétől vezérelve, számos olyan
homályba rejtőzött személyt és intézményt érintettek
hivatali döntései, amelyek helyességét utóbb tények
igazolták, mégis, feszültéggel teli volt körülötte a hivatali légkör. Elszántsága nyílt volt, ellenfelei pedig
tisztában voltak igazával, de az évtizedes szokások
hatalmi birtoklása, az összefonódások fényre kerülése
súlyosan sértette sokak érdekeit. Évtizedekkel későbbi (jelen időnkben is zajló) „felderítések” bizonyítják,
egy korhadt-korrupt rendszer akkori felszámolási
kísérleteinek jogosságát. Darázsfészkekbe nyúlt, az
egykori lovagok bátorságával, ám egy őszinte embernek a közösségi erkölcs létezésébe vetett bizalmával.
Egyik híres írásában (A konok) így fogalmazott: „A
saját gondolataim tükrébe kénytelen vagyok belenézni, mert tervezéssel foglalkozom. Építészeti, belsőépítészeti tervezéssel, és tervezéssel úgy is, hogy mások
életkörülményeit, élettereit tervezem meg. És bizony
ennek az alapjait jórészt a saját életem tapasztalataiból merítem, hiszen én vagyok az az alany, aki sokféle
helyzetben volt már, és tudom, hogy ezekben hogyan
viselkedem.”
Nem naivitás, inkább a nagyvonalúan feltételezett,
a becsületes bizalom viszonosságába vetett hit okozta
nem csupán Fekete csalódásait, amelyekre „Politikai
végrendelet” címmel tiszta, kemény, és mégis megbocsátó szavakkal reagált egy 1998-as kongresszusi felszólalásában. Egy részlet ebből: „Irtózzatok tehát az

árulástól, és csak óvatosan fordítsatok hátat az árulóknak! Most is késsel járnak. A mosolygós átváltozások
nagymesterei ők, akik minden egészet összetörnek, és
áldozataikat cserbenhagyják, ha a helyszínről menekülni kell. Az utóbbiakat mégis kísérje a szemed, hívd
haza őket, ha a vétek felismerése szemükben megcsillanna. Mindenütt keresd az útitársakat. A keresztény
ember magányossága nem természetes, s bizonyára az
Úristen sem örvend neki.
Ne más légy csupán, vagy új, hanem különb legyél!”
Ez utóbbi mondat egyébként ennek a beszédnek vis�sza-visszatérő gondolata, mintegy biblikus hangzású
üzenete.
Az író, a töprengő, a barát
A polgári kormányokat követő 1994-es politikai
visszarendeződés ezt a karriert ugyan hosszabb időre
megszakította, de sem személyiségét, sem alkotószellemét nem törte meg. Minden közéleti és magánéleti lelki megterhelés – a politikai szélfordulás okozta
számos csalódása, felesége halála – ellenére, Fekete
György bámulatos fegyelemmel, szorgalommal, és
változatlan szenvedélyességgel, képes volt újjáépíteni
önmagát, újrafogalmazni közvetlen céljait, amelyeket
módszeresen, fáradhatatlan szívóssággal meg is valósított.
„Meg kell ismerni az embert, hozzátanulni az emberit, a kettőből kitalálni az emberivé tehetőt: ez a
feladat. Bizonyos idő után nem lesz elég idilli széplelkűségünkben fürdeni. Egyetlen pillanat még, és a
bővülő világmindenség ismeretlen zugaiba is behatolhatunk – kertek, hajtóművek, korszerű városok, komputerek, röppályák évezredébe –, célszerűvé, igazzá,
széppé formálni mindent, mindenütt, mindenkinek.
E munkában egyetlen vágyam van: elég legyen parányi életem legalább egy olyan értelmes új tény felfedésére, megélésére, visszaadására, melyben hallatlanul
tisztelt tárgyi világunk embersége és benső önmagam
oszthatatlanul megvalósulhatunk. Az idővel akarok
szinkronban maradni” – írta még 1969-ben, és aztán
folyamatosan ez az érzelmileg és szellemileg is magasrendű célkitűzése hajtotta.
„Fekete György tudott kockáztatni az életminőség
elveiért. S e minőségi életelvekből minőségibb élete,
gyakorlati haszna lett sok embernek az országban.
A kulturális örökség ügye, a millenniumhoz kötődő
Szent Korona-folklór dokumentációja, a Magyar Művészeti Akadémia létrejötte, a Magyar Örökség Alapítvány élettel teli működtetése…, a belsőépítészet új,
egyetemi szintű tanításának kibővítése, mind minőségi kockázatvállalásainak a jele volt” – fogalmazta
meg később Deme Tamás, tanáremberként és barátként is Fekete György szünet nélküli aktivitásának
egyik summáját.
Ekkor engedte szabadjára szerelmes és szellemes,
ironikus verselő képességeit. Mint például az 1997ben papírra vetett Sajtókarrier címűt:
Újságíró iskolában
tanul írni
a kis birka

vizsga után a lapokból
csak úgy dől a
birka-firka

beszélgetések

Változások
Fekete György munkájában, élete alakulásában történtek változások.
A tervezőművészi pálya az életművét láttató kötete
– ami a máig egyetlen összefoglaló, és amely a 70. születésnapjára 2002-ben jelent meg – adataiból is követhető. Sokszínű belsőépítészeti, tervezői tevékenységével 1990-től, a magyar közéletben vállalt helyének
elfoglalásától kezdve fokozatosan felhagyott. Ennek
az volt az oka, hogy korábbi megbízóinak hivatalból
felügyelője lett. Tevékenységét továbbra is azokra az
erkölcsi elvekre alapozta, amelyeket már idézett írásaiból megismerhettünk. Őrá is érvényes dr. Fülep
Lajos művészettörténész és református teológusnak
az az önmagáról megfogalmazott gondolata (amelyet
Fülep Ravasz László református püspöknek írt): „Hiszek abban, hogy Istennek valami szándéka van velem.” Ahogy annak idején ez Fülepre is érvényes volt,
elmondható Fekete György eddigi munkásságáról is.
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Budapest, 2012. október 11.
Tovább gombolyítottam Gyuri kiállításának fonalát. További érvek jutottak eszembe munkái mellett. Az ikonok hasonlóak
az ő felfogásához. A régiek mindig valami
fontosnak, szentnek tartott dolgot építettek
körül falakkal (templom), arany sugarakkal
(monstrancia), díszes kerettel, fedőlappal
(ikon). Változott a korunk, és ma a hitetlenség dominál, ami abban nyilvánul meg, hogy
mindent lerántunk a sárba, kigúnyolunk, kinevetünk, értéktelen kacatként kezelünk. A
konceptuális és a minimál art korszakában
az ereklye gondolata is támadásra ingerli a
liberalizmus híveit. És akkor megjelenik valaki és a régi kézműves mesterek alázatával,
nemes keretbe foglal olyan emlékeket, melyek neki a legfontosabbak. (Schrammel Imre:
Naplójegyzetek. [Magyar Napló 2012/11.]
részlet)

vagy a 2000-ben írott pársoros Vita címűt:
A tényekből, ez rettenetes,
nem juthatunk el a valóságig
– üzente Rilke –,
Mert a tények mögött, barátom,
más valóság soha sincsen
– felelte Pilinszky –,
mint az Isten
Ekkor fogott neki a magyar Szent Korona ábrázolásokat magukon viselő ezerféle tárgy képének módszeres összegyűjtésébe, majd azokat egy reprezentatív
kötetbe szerkesztésébe – későbbi második feleségével,
Sunyovszky Sylviával együttműködésben. A kötet népszerűségét magas példányszámú kiadása bizonyította.
Számára mindig fontos a közösség, a családi vagy
baráti háttér, a megbízható társakkal való együttlét.
Nagyon széles ismeretségi köre nem csupán számára
jelentett komoly szellemi táptalajt.
Ezen időszakban írta meg többkötetes beszélgetéseit barátaival. Ezek a barátok, kollégák és szellemi
társak többnyire egymást is ismerő, különféle korú
férfiak és nők voltak. Például: Blazsek Gyöngyvér, Bánáti János, Mezei Gábor, Király József belsőépítészek,
Dávid Katalin, Koós Judith művészettörténészek (és
jómagam), Jankovics Marcell filmrendező, Makovecz
Imre építész, Péri József ötvös, Sándor György író,
Schrammel Imre keramikus, Simon Károly ipari
formatervező, Sunyovszky Sylvia színésznő, Szántó Tibor könyvművész. Ebben az első, az Ezredvégi
tűnődések című kötet ajánló soraiban költői magasságokba röpíti az olvasót a szerző ekképpen: „…vannak álmaim, szépek, reményt adók, értük lesz egyre
hevesebb az öröklét vágya… nekem barátaim vannak,
nem titkaim, velük tűnődöm, őket kérdezem.” Ezek
a beszélgetések egyaránt szóltak az alanyról és a kérdező szerzőről, nem csupán azért, mert szinte kivétel
nélkül érdemes mondanivalóval rendelkező emberek
voltak. Ma már ismert/elismert személyiségek éppen
úgy vannak köztük, amint sajnos egyre többen az eltávozottak. Éppen ezért megbecsülendő érték e szellemi társalkodás minden eleme.
A másodikban, az Emberközel címűben kissé változott a szerző válogatási szempontja. „Egyre inkább
azt tapasztalom…, hogy a mind bombasztikusabb, agresszívabb világ felszíne alatt lapulva, meditálva, szinte titokban fel-felragyogva létezik egy másik életsík és
én inkább ahhoz tartozom….” Így aztán előkerül egy
másik világból, az USÁ-ból hazatelepült Bodó-házaspár, Ilona a textiltervező, és férje Sándor, az USÁ-ban
nagyra becsült magyar festő. A megkérdezettek névsora tovább bővült, ahogy Fekete társadalmi és hivatali kapcsolatai is. Így került sorra Callmayer Ferenc
építész, Feledy Balázs művészeti író, Kő Pál szobrász,
vagy Kozma Vera textilművész a régi ismerősök közül.
Keresztfiával, ifj. Fekete Károly református lelkésszel
emeli konkrét hitbeli magasságokba párbeszédeit,
habár beszélgetéseit végig átszövi, mint kérdezőnek
a szeretete. A szűkebb szakmai kör kibővül Mándoki
Andor mérnök közgazdásszal, Rubik Ernő építészbelsőépítésszel, majd Szokolay Sándor zeneszerzővel,

A belsőépítész, a tervező
Nem véletlen, hogy Fekete György alapvető foglalkozására, a szakmájára itt térünk vissza.
Az említett, 10 évvel ezelőtt megjelent Életmű albumban, akárcsak egy korábbi kötetben, amelyet Gáborjáni Szabó Péter építész válogatott, a gazdag tervezői munkákból, részben azok múlandósága okán,
viszonylag keveset lehetett bemutatni.
Ennek ellenére kirajzolódik Fekete György tervezői stílusa. Elsősorban a könnyed faanyagokra épült
szerkesztéseket alkalmazza. Lakberendezései az ő legaktívabb tervezői időszakában a magyar tervezőkre
nagy hatással bíró skandináv stílus jegyeit viselik. Ez
a legracionálisabban előállítható, szállítható, szükség
szerint adott térben variálható berendezést és formavilágot jelentette. Később, a gazdagodó felhasználható nyersanyagkínálattal élve a hajlított, lekerekített
formák, fém és üveg kombinációk együttes alkalmazása hozta ki belőle a játékos könnyedséget. Mindig
visszafogott színekkel és jó arányban használt világításokkal tette barátságossá a tereket. Kiállítási térkompozícióit nyilván meghatározták a funkcionális
feladatok, de mivel sok külföldi tervezésben volt szerepe, nyilván szüksége volt a könnyen összerakható
típusokra. A múzeumokban hosszú évekig általa tervezett térinstallációkat a kiállított tárgyi anyag iránti
alázat, azaz visszafogottság jellemezte.
A politika „száműzetés” utáni évek alatt más síkokon is magára talált alkotó személyiségében a belsőépítész ambíciója sem hamvadt el, hanem egészen
sajátos formában éledt újra.
Ekkoriban mélyült el ismét alaposan szakmája alap-

vető összefüggéseinek újraértelmezésébe, amelynek
nyomán egyrészt habilitált a Soproni Egyetemen, ahol
egyébként tanított is. Másrészt, az egykori tervezői
majd előadásbeli tapasztalatait, valamint az e célból
is évek alatt használt illusztrációs anyagait hangyaszorgalommal összegyűjtötte és gondolatmentéhez
igazítottan gazdagította, majd 2008-ban „váratlanul”,
ismét meglepetést okozott a „Tárgyak természetrajza.
Tapasztalataim gyűjteménye” című, érdekes szemléletű könyvének megjelentetésével.
Ilyen könyvet csak olyan szakember képes megírni,
akinek egyrészt van rálátása a tervezés sokoldalú ös�szetevőire, valamint annak gyakorlati lehetőségeire.
Másrészt olyan művészi inspirációkra fogékony szellemiséggel bír, amely a természeti szépségekből kiinduló élményeket képes lefordítani a „teremtő ember”
számára, mintegy finoman áthangszerelve a Nagy Mű
átfogó kompozíciós szerkezetét emberi léptékekre.
A szerző a 130 oldalnyi terjedelmet megtöbbszörözte azáltal, hogy az egyes témákhoz válogatott szemléltető illusztrációkat az egész könyvben egy külön
alsó sávban futtatja végig, minden egyes illusztráció
mellett inspiratív magyarázattal. Ugyanakkor a felső
sávban hol teoretikus, hol történeti elmélkedéseket ír,
amelyek, miközben rengeteg ismeretet tartalmaznak,
olvasmányos előadásukkal az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt.
Maga a kötet is egy széles áttekintésre törekvő művész koncepciózus terve. A témák pedig szokatlan
kérdésfeltevéseikkel új megvilágításban mutatják
meg, mi is az értelme egy-egy fogalomnak, mint például a giccs, az emléktárgy, a műgyűjtés, a design és így
tovább. Ugyanakkor a szélesre tárt kapunkon áradó ismeretterjesztést a nagy átfogó témáktól, mint pl. „A világ tárgyai és a tárgyak világa”, vagy a „Tárgyak világa”
című fejezeteken át az egyediség és tömegszerűség, a
készlet, a variációk, a prototípus, majd az ergonómia,
a tervezés és a tervező szerepe, témák elemzésein át
vezeti el további tisztázandó fogalomcsoportokig.
Mit értsünk kézművességen és népművészeten, mi a
művészi ipar és az iparművészet, a szakrális tárgy, a
játék, a restaurálás – és még számos, a tervezés komplexitásában állandóan használatos, és világosan értelmezendő dologról ír a szerző. Saját bevallása szerint
örömmel, a lehetséges folytatásban bízva.
Elmondhatjuk, hogy Fekete György belsőépítész
ezzel a könyvével tért vissza a tárgyak világához és
magához a tervezéshez. Miközben a rá jellemző derűs
könnyedséggel – ahogy korábban az egyedi berendezéseket, a kecses dísztárgyakat, a simavonalú bútorait,
vagy a kiállításokat is tervezte –, észrevétlenül beleviszi a szemlélőt, a használót, ez esetben az olvasót, egy
igényesen, pontosan megfogalmazott/megformált,
világosan érthető és tisztán élhető világba. Művészbarátja, Schrammel Imre keramikus írta e kötet ajánló
sorait. Nem kímélve az elméleti szakembereket, maga
is agyagból műveket formáló alkotóként írja a következőket: „Közgazdászok, szociológusok, filozófusok,
esztéták, művelődéskutatók, sokszor és sokat elemezték már – szakmai érdeklődésük határain belül – a
tárgyak világát, de kevesen kísérelték meg átlépni eze-
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és az örökifjú Winkler András faipari mérnök professzorral, Schulek Ágoston sportigazgatóval, Zelnik
József kulturantropológussal, Pungor Ernő biokémikussal. Az ebbe a sorozatba tartozó Harmadik harang
című kötet bevezető sorait így fogalmazta meg Fekete
György: „…most a jókért szóljon a harang, a különbekért, a sorsukat nekünk ajándékozókért egy olyan
időben, amikor minél több szó esik a szeretetről, annál inkább fogyóban van…”
Ismét művészek beszélgetnek, legbensőbb gondolataikról a kérdező által teremtett bizalomteli hangulatba beavatva az olvasót. Balassa Sándor és Dubrovay
László zeneszerzők, Batári Ferenc múzeológus, Gerzson Pál festő, Katona Szabó Erzsébet, Mészáros Éva
textilművészek, Jahoda Maja belsőépítész, Orosz
István grafikusművész, Kótay József ötvös, Kemény
Henrik bábművész, Medveczky Ádám karmester, Timár Péter fotóművész, Palásthy György filmrendező
a „vallomás-tévők”. Egy másik, a zenével kapcsolatban írott tanulmányában Fekete György ihletetten
fogalmazta meg az őt is vezérlő, ez esetben másokat
hívogató inspirációját: „Hiszem, hogy a teremtés végtelensége azzal valósul meg, hogy az Isten az embert
tovább-teremtő képességgel ruházta fel. Ez ad értelmet a tanulással szerezhető tudásnak és felelősségérzetet a kapott tehetség kibontásához. A tehetség pedig
maga is végtelenül sokféle.” (Társak a teremtésben,
1998). Köteteit ezek a gondolatai hatják át.
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ket a mezsgyéket vagy az ismert stíluskorok határait.
Nem tekinthető véletlennek tehát, hogy végre egy neves magyar belsőépítész vállalkozott arra, hogy ezt a
bátor lépést megtegye.”
A szerző – miközben hatalmas irodalmi szakanyagot mellékel egyes témáihoz – kíméletesebben így fogalmaz: „ez a könyv jóindulattal közreadott segédlet
az emberi környezet megértéséhez, alakításához és
nem szigorú szakkönyv… olyan kérdésekre adott válaszok gyűjteménye, amelyek utazási élményeim, tervezői gyakorlatom, kultúrpolitikai meggondolásaim
során merültek fel és egyetemi hallgatóim tettek föl
több mint ötven éven át”.
Az ötven év számos egyedülálló vállalkozást hordoz magában, amelyeket érdemük szerint csak komoly tanulmányok szerint lehet értékelni. Mégis ki
kell emelnünk két dolgot.
Az egyik az a művész-baráti társaság, amelyet Prizma 13 névvel Mezei Gábor belsőépítész hozott létre
1968-ban (Benkő Ilona keramikus, Fekete György
belsőépítész, Hübner Aranka textiltervező, Király József belsőépítész, Kozma Vera textiltervező,
Krajtsovits Margit keramikus, Mezei Gábor belsőépítész, Péri József ötvös, Schrammel Imre keramikus,
Szabó Mariann, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit és
Tábori Gabriella textiltervezők). Kiállítási csoportként határozták meg magukat, közös tervezést nem
vállaltak. Ellenben országszerte, majd később néhány
külföldi kapcsolatuk révén számos kiállításon mutatták be egyedi kézműves, iparművészeti munkáikat.
A Prizma 13 nem alkotócsoportot, hanem kiállítási
társulást jelentett, ebben a minőségében – úttörőként.
A másik, az egész iparművész szakmát, bizonyos
apátiából kirázni kívánó, nagyszabású, a Budapesti Műcsarnokban rendezett kiállítás-sorozat volt.
A „Tervezés-értékteremtés” című kiállítások nem
jöttek volna létre Fekete hatalmas energiájú szakmai
szervezése nélkül, amelyet annak érdekében tett,
hogy felmutassa a kortárs iparművészek nemzetközi
mércével is kiemelkedő értékét.
Nem hagyott fel saját szakmájának, a belsőépítészetnek pártfogolásával, az egyénekre bontott dokumentálási munka szervezésével sem, természetesen
csapatmunkában. A Zsennyei Művésztelepen e téren
folyó szakmai konferenciák aktív résztvevőjeként e
cél érdekében bíztatta kollegáit is saját munkásságuk
dokumentálására.
A szellemi élet műhelyeinek teremtője
Folytatta a nemzeti értékek ismételt felfedezésének
1995-ben a „Magyar Örökség” megnevezése címmel
elindított, társadalmi közös munkát, szervező barátaival együtt (Makovecz Imre, Farkas Balázs). 1992-ben
a Dvorszky Hedvig művészettörténésszel közösen kidolgozott, a maga nemében egyedülálló koncepcióval
elindított Magyar Iparművészet című szakmai folyóirat szerkesztését átvette Dvorszky Hedvigtől, annak
10 éves főszerkesztői lemondása után.
Elkezdte a hivatalos tárgyalásokat a magyar kultúra
számos műfajából évek alatt határozott arculatú szel-

lemi közösséggé formálódó Magyar Művészeti Akadémia sorsának rendezése érdekében.
Ez utóbbi feladatot nem csupán az alapítók megbízásából és az akkori elnök, Makovecz Imre építész
iránti tiszteletből vállalta magára. A világméretű értékválságos időkben ezzel egyfajta missziót teljesített.
Mindig is meg volt győződve a sokszínű magyar
kultúrának a nemzetek közötti összevetésekben is kiemelkedő értékeiről. Miközben könyveivel ébren tartotta a maga és a mások szellemi és lelki frissességét,
valamint a közös felelősség érzetét, távlati célját sem
tévesztette szem elől: a magyar kultúra megbecsülését
és méltó helyének kialakítását.
Végül is, amint már említettük, az 1989/90-es
rendszerváltás utáni első szabadon választott polgári
kormány nem tudta végigvinni elképzeléseit, sem magában a rendszerben, sem a gazdaságban, sem a kulturális élet számos területén. Félbemaradtak megkezdett átalakítások, kiforratlan, de elindított folyamatok
akadtak el, és a politikai visszarendeződés következtében egyértelművé váltak azok a végletes szellemi
különbségek, amelyek más-más érdekek mentén
kristályosodtak ki. Fekete György, belsőépítész tervezőként, jelentős – nemzetközi és magyarországi –, az
ország-képet kifejező kiállítások rendezőjeként, szakmai szervezetek vezetőjeként természetesen egyre
nagyobb áttekintéssel rendelkezett a tágan értelmezhető alkotóművészeti területekről. Belsőépítészként
pedig elkötelezett volt a magyar iparművészet érvényesülése érdekében folytatott számtalan közösségi
szervezésben. Ő, az egyébként sok szakágat magába
foglaló iparművészek közül konstruktívan vállalta az
ezekkel járó heroikus küzdelmeket. Valamennyi tevékenységi körében hamarosan kiemelkedett praktikus
szervezőképességével, kitartással vitte sikerre azokat
a közösségi művészeti vállalkozásokat, amelyekre a
művészek között a hajlandóság folyamatosan megmutatkozott, de a célravezető stratégiát egyre inkább
vele közösen dolgozták ki.
Méltatlannak tartotta nem csupán a gyakran szűkkeblű mértékkel mért etalonok sablonjait, hanem az
alkotóknak és az érdekeiket is szolgáló intézményeknek a második világháború utáni kommunista rendszerben történt folyamatos, tudatos tönkretételét is.
Megtapasztalta tervezőként, pedagógusként, szakmai bírálóként, kultúrpolitikai személyiségként ennek a romboló folyamatnak az egész szellemi életre
kiható mérgező hatását. Az alkotó ember teremtőképességének gyökereit kívánta újraéleszteni, mindenekelőtt méltó működési keretek lehetőségének a
megteremtésével.
A Magyar Művészeti Akadémia köztestületté nyilvánításának alkotmányos rendbe foglalásával, amit
hosszas, diplomatikus tárgyalások során ért el, és
amelynek hivatalos aktusa 2011. november 5-én ünnepélyes keretek között megtörtént, Fekete György,
mint folyamatosan a közösség szellemi és anyagi
megbecsüléséért küzdő ember – természetesen, egész
eddigi tevékenységére jellemző módon, a maga köré
szervezett csapattal közösen – elérte közéleti tevékenységének eddigi legmagasabb célját.

A faanyag magában hordja az életet, annak minden időt őrző jelével, annak múlásával színekben
is éretté váló szépségével. Ha egy szobrász tömbből
kifaragja, más az élmény, mintha valaki apró kis
kockákra szeli – reszeli – csiszolgatja, majd pedig
festői színhatásokkal képet formál belőle: ez egészen más esélyt ad a korlátozás nélküli művészi
képzelet szárnyalásának. Benne van az iparművész mesterségbeli tudása és a képalkotó szellem
bátorsága. Így alkotnak egységet. Ráadásul Fekete
az elbészélésként előadott képi jeleneteket keretekkel emeli el a „realitástól”, ezzel is éreztetve, hogy
itt minden egyes alkotásnak megvan a saját rejtett
története.
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Mint alkotóművész a lehető legnagyobb egészségben várt 80. születésnapjára – 2012 szeptemberében
– ismét meglepetéssel állt a közönség elé: egy rég elfeledett iparművész-technikát, a famozaikkészítést
„tanulta” újra, jóllehet korábbi képzőművészeti igényű kompozíciói között (filcből és más anyagokból is
készített objekteket) is találhatók mozaikképek. Az
utóbbi években a legkülönlegesebb egzotikus, kiváló, magas minőségű fafajtákból, maga faragva azokat
apró kockánként, komponálta meg új képeiben az
életről, természetről, érzelmekről, hitről, a makro- és
a mikrovilág gyönyörűségeiről mára megérlelődött
világnézetét, amelyet az Iparművészeti Múzeumban
állított ki, és Aranykor című saját kiadású reprezentatív albumában is megőriz az utókor számára.
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Egész életművét az egyes tárgyak elemzésével szinte lehetetlen összefoglalni, mert alapvetően nemcsak
a tárgyaiban, az említett alkotásaiban, hanem az eleven közösségben élő alkotó, aki egyetlen embernek
adatott életében is minden bizonnyal több embernek
is sok, a maga nemében szinte teljes értékű „életet” él,
párhuzamosan művelve aktivitásait.
Pedagógus barátja, Deme Tamás férfiemberre jellemző mondatát idézem: „Fekete Györgyben együtt
van a meglett férfiember bölcsessége és egy reneszánsz kamasz világra csodálkozása… az érzelem,
értelem, és a tett együtt található benne… aki fölös
áldozatok helyett irgalmat tud adni, azt alighanem
szereti az Isten.”
A Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében több iparművész tanárral közösen fáradoztak
azon, hogy tudásukat a lehető legjobb színvonalon
adhassák át az új nemzedéknek. Lelkes Péter ipari formatervező művész ezen tapasztalatai alapján 2004ben megjelentetett egy nagyszabású interjúkötetet,
ArtDesign címmel. Fekete György elsősorban iparművész tervezőnek vallva magát, szakmai közéleti tevékenysége teljességét mint eddig is láttuk, a kortárs
alkotók érvényre juttatásának szentelte. Az említett
kötetben, a vele készült interjú tartalmazza máig a legösszefoglalóbb értékelést munkásságáról.
(Részlet a Magyar Művészeti Akadémia részére Dvorszky
Hedvig által összeállított dokumentációból, 2012. augusztus 30.)
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Titkok Nyomában
Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című,
2011-ben megjelent könyvéről

■ Orosz Istvánt (használja az Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) általában úgy tartják számon mint világhírű
grafikust és animációsfilm-rendezőt. Plakátjait és illusztrációit mindannyian ismerjük. 2012-ben volt kiállítása Moszkvában és Isztambulban is, ahol a nemzetközi grafikai dizájn szimpóziumon volt meghívott.
Alkotásait elismerve idén ő kapta meg a Koller-díjat.
Azonban kevesebben tudják róla, szépirodalommal
is foglalkozik. Nemrég pedig egy hallatlanul izgalmas
művészettörténeti, értelmezési kísérlettel állt elő.
Dvorszky Hedvig: 1989-es plakátja, a „Tovarisi
konyec!” óta a nagyközönség előtt is ismertebbé vált
grafikusművész, Orosz István művészi munkálkodása
nem csupán az olyan képi megjelenítések területeire
terjed ki, mint a kép, a grafika vagy az animációs film.
Magas színvonalon művel több irodalmi műfajt is.
Korábban is írt már drámát, verset, esszéket. A 2011ben megjelent legutóbbi, A követ és a fáraó című, több
mint 200 oldalas könyvében azonban még ezen is
túllép. [Legújabb kötete Válogatott sejtések – (a tojás
volt előbb) címmel 2013-ban jelenik meg. – a szerk.]
Az ifjú Hans Holbeinnek tulajdonított képekről
írt úgy egy roppant izgalmas, filozófiai, művészettörténeti, történeti elemzést, mely majdnem olyan,
mintha egy oknyomozó regényt olvasnánk. Az események követése során, amely VIII. Henrik korában
zajlik Angliában, feltárul az Orosz István művészetét is át-meg átható anamorfikus ábrázolás titka. Az
anamorfizmusok legfontosabb ismérve éppen az – írja
a szerző –, hogy mindig a nézőnek kell a megfelelő
nézőpontot, a rejtett látvány megértését segítő látószöget megtalálnia. Ebben a könyvében az általa kiválasztott kép részletes elemzésén túl egy koponyaábrázolásról van szó. A kötet további érdekessége, hogy ezt
az oknyomozást saját rajzaival és verseivel is árnyalja
a szerző.
„A száma el van mentve, mégse hívtam föl uszkve 500
éve, most ő keres, a nagykövet, találkozzunk valahol végre. A Westminstert ajánlja, rendben, fél tíz, legyen, majd
SMS-ben megírja ott, ahol szokott, vár majd a főkapuval
szemben. Most itt toporgok a templomban, már emlékszem, Nagypéntek van, szól az ének, furcsa népek állnak
köröttem mozdulatlan. Milyen egyformák, kik lehetnek?
Bizalmatlanul méregetnek, ötszáz hasas időutas alteregója követnek.”

Szinte megszoktuk már, hogy teoretikus dolgokban
mindig meglepetéssel szolgál, az azonban a művészettörténészeket is meglepheti, amint egy bizonyos,
szenvedélyévé vált ábrázolási mód ürügyén foglalkozik képábrázolási „nyomkövetéssel”. Miért éppen ifjú
Hans Holbein képei késztették ilyen bő elemzésre, illetve miért éppen ezt a két képet választotta?
Orosz István: Valóban két képről van szó. De amikor azt mondjuk, hogy Hans Holbein a szerző, az csak
az egyik képre igaz teljes mértékben, a másik képre
csak úgy félig-meddig. Ugyanis a két festményből az
egyik, A követek című, a National Galleryben lóg, és az
valóban Hans Holbein képe. A másik kép alá szignatúraként szintén az van írva, hogy Johannes Holbein,
de arról minden művészettörténész, de talán a nem
szakértő, nem tudós művészettörténészek is rögtön
észreveszik, hogy ez bizony nem lehet Holbein-kép,
mivel annak kvalitásai gyöngébbek Holbein képeinél.
De annyira mégsem gyönge, mert mégis csak ott van
a New York-i Metropolitan Múzeum állandó kollekciójában. Ennek a képnek az a címe, hogy Áron és Mózes
a fáraó előtt. A két képet azért lehet összekapcsolni,
mert mind a kettő egy Jean de Dinteville nevű francia
követ megrendelésére készült, és a két kép hosszú ideig Dinteville Polisy-ben (ez egy apró francia városka)
lévő kastélyában lógott, A követek 1533 óta, a másik, a
fáraós kép valószínűleg 1537 óta.
D. H.: A könyv gondolatmenete arra épül, hogy
A követek című kétfigurás kép egyik alsó sarkában
első pillantásra, a laikus számára nem is feltűnő, rejtélyes motívum található. A kiállító terembe belépő
néző helyébe képzelve magadat, Te mint szerző elkezded felsorolni részben a motívumokat, részletekbe
menő fantasztikus történelmi és irodalmi tájékozottsággal. Azután elemezed a megrendelő kilétét, majd
fokról-fokra egyre titokzatosabb politikai, diplomáciai vidékekre tévedünk. Melyikről beszélgessünk
inkább?
O. I.: Nehezet kérdezel. Először is tisztázzuk, hogy
amit régen perspektívának neveztek, azt a művészeti
technikát most úgy nevezik, hogy anamorfózis. Holbein korában még nem használták ezt a szakkifejezést, de Holbein után mintegy száz évvel egy Gaspar
Scott nevű jezsuita filozófus kezdte el használni először, amely az átváltozást jelentő görög szóból szár-

inspiratív is egyszerre. Számos előadást tartott erről a
képről. Akadt-e ilyen felkészültségű kihívója?
O. I.: Valóban a könyv megjelenése után itt-ott rövidebb előadásokon beszéltem róla Magyarországon
és külföldön is. Igaz, hogy azok a konferenciák, ahol
én ezt szóba hoztam, inkább természettudományos, a
geometriával, vagy a matematikával foglalkozó összejövetelek voltak, ahol az anamorfózisról, mint a geoA világ talán leghíresebb anamorfózist használó
képzőművészeti alkotása Hans Holbein Követek című
festménye. A kép, mely két életnagyságú férfit ábrázol
és egy látszólag amorf formát, 1533-ban Londonban
készült. A festmény különös alakzata, egy emberi koponya csak akkor válik láthatóvá, ha nem a szokásos
módon szemből nézzük, hanem ferdeszögből. A kép
az anamorfizmuson túl is számos rejtélyt és titkot tartogat, melyekről könyvek hada született, köztük Jonh
North: Követek titka vagy a magyar Kossuth-díjas
grafikusművész Orosz István: A követ és a fáraó című
könyve.
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mazik, és ezekre a furcsa perspektíva-játékokra alkalmazták. Tulajdonképpen ez a legérdekesebb része A
követek című festménynek. Nos, mondtad, hogy Te
regényként olvastad ezt a könyvet. Egy barátom, aki
miután elolvasta és írt a könyvről egy kritikát, azt
mondta, hogy bajban van, amikor a műfaját kellett
volna meghatározni, azaz, hogy „ilyen állat pedig
nincs”. Valójában én sem nagyon tudom, hogy mi is
a műfaja ennek a könyvnek. Bizonyos szinteken talán
a művészettörténetbe okvetetlenkedik bele, de vannak benne naplójegyzetek, szépirodalmi formában írt
dolgok, vannak rímbe szedett, és achrosztikonban írt
versek is. Úgyhogy elég zűrzavaros műfaj. És hogyha
kérdésedre válaszul az okokat keresem, hogy miért
ennyire komplikált a műfaj, lehet, hogy ez egyféle
védekezés is a részemről. Ugyanis olyan művészettörténeti hipotéziseket vetek föl a könyvben, amelyektől
– hogyha egy tudományos értekezésben adnám ezt
elő –, akkor lehet, hogy néhány művészettörténész
elborzadna, és illene nekik legalábbis komoly ellentámadásba lendülni. Én is azt gondolom néhány hipotézisről, hogy talán nem egészen megalapozott, de én
nagyon hiszek bennük. Mégis lehet, hogyha azt a sok
történelmi vagy művészettörténeti tényt, amit érvként oda kellene állítani mögéjük, nem biztos, hogy
mindet meg tudnám védeni. De el tudom képzelni, és
hiszek például ilyenekben, hogy a történelem során az
egyik, a híresebb festmény, A követek valamikor ketté volt fűrészelve. Én magamat tulajdonképpen egy
anamorfózis rajzoló grafikusnak tartom, aki megpróbálja ezt a többé-kevésbé elfeledett grafikai technikát,
az anamorfózist föléleszteni és új elemekkel kibővíteni. Emiatt, az anamorfózis miatt kezdtem el foglalkozni ezzel a dologgal, és azt állítom ebben a könyvben, és
ebben hiszek is – bár feltételezés a részemről –, hogy
ezt a rejtélyes halálfejet nem is Holbein festette, hanem valaki később festette rá A követekre. Mondjuk
egy National Galleryben dolgozó művészettörténésznek hivatalból föl kellene ez ellen háborodnia. De
talán, ha egy szépirodalmi könyvben jelenik meg ez
a feltételezésem, akkor enyhébb elbírálásban részesülök, legalábbis ezt remélem. Ugyanakkor mégis szívesen fölvenném a harcot, hogyha „megtámadnának”,
mert van azért néhány jelentős tény a birtokomban
és bizonyos okfejtések következtében el is jutok olyan
megállapításokig, amelyekről azt gondolom, hogy valamelyest védhetők, vagy legalábbis érdekesek.
D. H.: Az egyik ilyen érdekes fölvetése eleve föltételezi azt, hogy vannak olyan művészettörténészek, történészek, akik képesek a művész által mintegy, programszerűen megfestett kép minden motívumában
fellelhető ismeretet magyarázatként felsorolni azért,
hogy az ok-okozatot megfejtsék. A művészettörténészek között kevés, aki eredeti megállapításokat tesz.
Elemzésében számomra az tűnik rendkívül hitelesnek, hogy alkotóként szemléli a képet. Módszertanát
is belehelyezve nézi végig először csak a képet, aztán
mindent, ami mögötte van. Azáltal is válik regényszerűvé, hogy olvasás közben olyan az ember érzése,
mintha néha Ön változna át az alkotóvá és belülről
láttatná az eseményeket. Ezért oknyomozó, és nagyon
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Hans Holbein: Jean de Dinteville és Georges de Selve / A követek, 1533 (olaj és tempera, tölgyfa
lemezek, 207 × 209 cm, National Gallery, London)

metria egyfajta furcsaságáról volt szó, és nem annyira
a galériák vagy a múzeumok tanult műtörténészei vettek ezeken részt. De, hát azért én azt gondolom, hogy
előbb-utóbb hozzájuk is eljuthatnak ezek a felvetések,
amelyekről írtam. Hogy mi jogosít föl engem arra,
hogy ezzel foglalkozzam? Próbáltam én is a magam
számára megfogalmazni az okokat. Egyrészt, ha a
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kvalitásaimat nem is mérem Holbeinhez, de mindenestre egy hozzá hasonló, olykor megrendelésre dolgozó képzőművész vagyok én is, aki történetesen éppen
az anamorfózissal kezdtem el foglalkozni. Sőt, én még
azt is valahogy a magam javára próbáltam fordítani,
hogy Holbeinhez hasonlóan, nekem is alkalmam volt,
vagy „szerencsém” volt egy időben diktatúrában élni,
még ha talán nem is olyan súlyosban, mint amilyen
VIII. Henrik udvarában Hans Holbeint körülvette.
De hát mégiscsak egy önkényuralmi rendszer szülötte vagyok én is. És azt gondolom, hogy Holbeint és környezetét is elég súlyosan befolyásolta az a körülmény, ahol élt.
Egy elég furcsa történelmi pillanatban született a
mű. Sőt, Európa talán egyik legérdekesebb éve volt
az, amikor a Követek című festmény készült. Ugyanis 1533 az az év, amikor VIII. Henrik szakít a római
egyházzal, és amikor az ő anglikán vallását a római pápával szemben anglikán egyházként kezdte el működtetni. Másrészt 1533 amúgy is egy különleges év: éppen 1500 évvel vagyunk Jézus kereszthalála után. És
ezek a furcsa kerek évek az európai kultúrában mindig
valami fontos terminushoz kötöttek, mint például a
világvége, vagy egy új kor kezdete.
Egy ennyire komplikált és ilyen sok szimbólummal,
sok jelentéssel, sok hátsó megfejteni való réteggel rendelkező képen, mint a Követek című festmény, bizony
utána kell járni ezeknek a dolgoknak. Én két irodalmi
művel is összehasonlítottam Holbein Követek című
festményét. Mind a kettő kerek dátumhoz kötődik.
Az egyik a Divina Commedia volt Dantetól, amelynek
története az 1300-as év nagypéntek napján veszi kezdetét, a másik pedig a Canterbury mesék Chaucer-től,
amely az 1400-as év nagypéntekjén fejeződik be. Nos,
hogy miért hangsúlyozom a nagypénteket mindkét
esetben? A mi képünk is egy nagypéntekhez, 1533
nagypéntekjéhez kötődik. Ráadásul nemcsak évre,
hanem percre pontosan 1500 évvel a kereszthalál
után vagyunk, legalábbis ezt az időpontot állította be
Holbein azokon az időmérő eszközökön, amelyeket
a két főszereplő alakja közti polc tetején elhelyezett
napórán lehet látni, kalendáriumok és csillagászati
eszközök között. Ezen még a percet is látjuk, mintha a
kép délelőtt féltíz táján készült volna. Úgy tűnik, hogy
ezt az időpont beállítást a festő fontosnak tartotta. Az
is tény, hogy jó barátja volt VIII. Henrik udvari csillagásza, egy Nicolaus Kratzer nevű férfiú, aki egyben
Holbein honfitársa, ő is egy német volt az angol udvarban. Amellett, hogy portrét is festett Kratzerről,
sőt több munkán is dolgoztak együtt, nyílván hatással
volt rá annak csillagászati munkálkodása is.
„Nagyböjt nagyhetén, péntek reggelén festette a képet
Ferenc királynak két követéről Johannes a német, végezte
dolgát, és mint jó szolgát, megfizették érte, fény és dicséret
mennyben és földön Jézus Krisztust érje.”
D. H.: A Franciaországból Angliába küldött két
követnek az egymás melletti ábrázolása milyen történelmi összefüggéseket idéz meg ebben a nagypénteki
időpontban?
O. I.: Valóban, mind a ketten követek. Az egyik
hivatalos minőségében, Jean Dinteville – ő a főkövet
–, a tulajdonképpeni megrendelő, akinek a kastélyába

került a kép. A másik pedig egy Georges de la Selve
nevű férfiú. De róla nem lehet egészen pontosan tudni, hogy hivatalos követként, titkos követként, vagy
csak Dinteville barátjaként jelent-e meg akkoriban
egy-két hétre Angliában, mert azt tudjuk, hogy nem
tartózkodott ott huzamosabb ideig. A könyvben elég
sokat írok arról a lehetőségről, mely szerint ez egy titkos ott-tartózkodás lehetett. Talán I. Ferenc, aki francia királyként küldte a követeket, nem is tudott arról,
hogy megjelent Angliában ez a férfi, és talán nem tudott az ő barátságukról sem, de hát ez inkább már a
történet regényes szála, és csak sejtelmeink vannak
róla. Erről a barátságról is írok. Sejtelemnél azért egy
kicsit többet tudunk, mert megmaradt Dinteville levele, amelyekből talán valamit megtudhattunk arról,
hogy ez a barátság hogyan alakult, meddig tartott,
mikor ért véget, sőt. Talán ebből következtetni lehet
arra is, hogy miért volt egy időben kettéfűrészelve az
a kép. Erre egyébként nyílván nemcsak ebből a regényes szálból lehet következtetni. Hanem amikor a
festmény restaurálása tizenegynéhány évvel ezelőtt
megtörtént, akkor a röntgenfelvételek kimutatták
ezt. Az egész kép tíz darab tölgyfalapra volt festve.
Az egyik, öt tölgyfalapból álló fél sokkal sérültebb
és rosszabb állapotban maradt meg, mint a másik öt.
Bizonyos egyéb dolgokra is lehet következtetni abból,
hogy milyen állapotban voltak a restaurálás előtt és
hogyan változtak meg utána bizonyos részletek. És,
ha visszakanyarodunk az anamorfózishoz, láthatjuk,
hogy e képen azon a részen, ahol az a bizonyos, az
anamorfikus részlet van, elég érdekes retus-beavatkozások történtek. Én még azzal is megvádolom a
National Gallery restaurátorait, hogy talán bizonyos
koncepció szerint retusálták azt a képet. Ugyanis az
anamorfózis szempontjából mindig az a fő, a legérdekesebb kérdés, hogy vajon honnan kell nézni azt az
anamorfózis ábrázolást. A National Gallery egy egészen biztos pontot ajánlj erre, mégpedig azt, hogy a
kép jobb oldaláról lefelé nézve kell megtalálni a helyes
látópontot és onnan áll össze koponyává a festmény.
Ezt reprodukciókon is lehet ellenőrizni, és tényleg így
működik is. Igen ám, de tulajdonképpen körülbelül
ugyanígy működne, hogyha balról, alulról, tehát pontosan az ellenkező irányból keresi meg az ember azt a
ferde rálátási szöget, ahonnan összeáll koponyává az a
bizonyos elnyújtott torz forma. Arra gondoltam, hogy
sokkal jobb – már hogyha a festménynézésnek is van
dramaturgiája, ugyanúgy ahogyan egy színdarabnak
– akkor ebből a szempontból sokkal hatásosabb lenne megpillantani először a koponyát onnan alulról és
csak később már ennek a memento mori érzésnek a tudatában szembesülne az ember a két követtel, vagyis
az egész képpel. Nos, ez a National Gallery kiállító terében szinte megoldhatatlan, ugyanis a földre feküdve
és egy nagyon kényelmetlen nézőpontból láthatná
vagy vehetné csak észre az ember a koponyát. Én kipróbáltam egyébként ezt a földre hasaló nézést is.
A látogatók és a teremőrök ugyan csodálkoztak, de
nem mondták, hogy nem szabad fekve nézni a koponyát. Azonban természetes helyzetben is meg lehetne
nézni a koponyát, ha a kép egy lépcső mellett len-

tekinteni rá, mint ahogy a rejtvényújságokban megfordítva alul oda szokták írni, hogy mi a megfejtés.
Valószínűleg ez az egyik megfejtése a festménynek: a
Jézus-halál. Ha figyelembe vesszük, hogy Jézus megfeszíttetése a Koponya-hegyen történt, és tudjuk jól,
hogy nagyon sok régi festményre a koponyákat oda is
szokták rajzolni a kereszt tövéhez. Ezt Ádám-koponyának is szokták nevezni, utalva arra, hogy Ádám
koponyája van a megfeszített Krisztus keresztjének a
tövében. Lehetséges, hogy egy ilyen utalás ez a koponya is. De van egy, egy másik, valószínűleg nem igaz,
de nagyon szellemes magyarázat arra, hogy mit is jelenthet ez. Egy Jurgis Baltrusaitis nevű franciául író,
litván származású művészettörténész vetette föl, hogy
lehetséges, hogy ez az ábrázolat Holbein szignója. Ez
a koponya ott a képen, ugyanis Holbein anyanyelvén, németül Hohlbein azt jelenti, hogy üreges csont,
vagyis egy koponyát rajzolt oda, ami egyébként a barokk és a manierizmus korában nem volt ritka, hogy
egy-egy tárggyal utalnak a festő nevére. De ezt nem
valószínű, hogy bármely megrendelő engedte volna,
hogy egy ekkora nagy aláírást fessen valaki a képre,
másrészt ott van Holbein igazi aláírása is a képen, te-
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ne elhelyezve, és akkor, ahogy közeledik az ember a
lépcsőn a kép felé, úgy tárulna föl előtte, úgy jelenne
meg, tehát lenne egy időbeli dramaturgiája is a képnézésnek, amitől valószínűleg érdekesebb lenne ez a
dolog. Én így képzelem a kép eredeti elhelyezését is.
El is jutottam Polisy-ba, megkerestem azt a kastélyt,
ahol lógott ez a kép. De, az az igazság, hogy a lépcsőt
nem találtam meg, legalábbis azt a lépcsőt, amit én elképzeltem. De ennek oka lehetett az is, hogy azt a kastélyt többször átépítették, sőt mire én megérkeztem,
éppen leégett. Beszakadt tetőn, leszakadt gerendákon,
lehullott vakolaton és megégett bútorokon átlépkedve
kerestem a kastélyban ezt a bizonyos lépcsőt. Másrészt eszembe ötlött egy másik nézőpont lehetősége
is. Talán az én kastélylátogatásomnak is köze volt ahhoz, hogy megszülessen bennem ez a gondolatmenet.
Ugyanis a kastély pincéje épen maradt, és ott egy pezsgőraktár van jelenleg. Felötlött bennem az a gondolat,
hogy ha a másik, a titkos követ egykor ide látogatott,
köze lehetett ahhoz, hogy egy harmadik lehetőséget
is mérlegeljek. Vagyis nem is jobbról fölülről és nem
is balról alulról kellene nézni azt a bizonyos torzót, a
halálfejes anamorfózist, hogy megkapjuk a látványát,
hanem szemből, ráadásul egy hengeres pohárban
gyöngyöző pezsgőn keresztül, ugyanis akkor is, sőt
még szebben megjelenik a koponya képe. Úgyhogy én
most, ha választanom kellene, hogy milyen sorrendben állítsam föl a hipotéziseimet arra vonatkozóan,
hogy hogyan kell nézni a képet, legkevésbé esélyes az,
ahogy az most van kiállítva a National Galleryban.
A másik lehetőség, hogy egy lépcső tetején lógott valahol, de én legszívesebben most a pezsgős változatot
„pártolom”. A könyvben is írok erről, illetve kis rajzocskák, magyarázó ábrák segítségével meg is mutatom ezeket a képnézési helyzeteket.
D. H.: Nos, végül a fő kérdések egyike: miért pont
a halálfej motívum és miért ilyen rejtett formában
került oda akár a kép megfestésekor, akár esetleg feltételezése szerint később, vagy valamely más megfontolásból?
O. I.: Abban az időben a koponyaábrázolás nem
volt ritka az európai képzőművészetben. A memento
mori korában élünk tulajdonképpen, amikor a pestisek és háborúk szabdalta Európában a halál, az embereket közvetlenül érintő, jobban foglalkoztató dolog
volt. Tulajdonképpen az anamorfikus koponyaábrázolás sem volt ritka. Legalábbis én valamiféle rejtett
anamorfózishoz hasonló ábrázolásnak tekintem azt,
hogy nagyon sok korabeli festmény, késő reneszánsz
vagy barokk kori festmény hátoldalán, ahol mi nem
is látjuk, ott van egy koponyaábrázolás. Tehát, amikor a múzeumban gyönyörködünk egy képben, nem
is tudhatjuk, hogy a hátsó felén ott van a koponya.
De visszatérve a „mi két emberünkre”, illetve arra,
hogy miért került Holbein képére ez a koponya. Említettük, hogy a kép keletkezésekor nagypéntek volt,
ráadásul a festményen, ott van egy korpusz is. Nem
biztos, hogy észreveszi mindenki, ha a reprodukciót
nézegeti, ugyanis a kép bal fölső sarkán, egy elhúzott
függöny mögül kandikál csak ki és nagyon pici, de tulajdonképpen fontos jelzés a képen. Talán úgy is lehet
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hát miért kellett volna egy plusz aláírást festenie? De
olyan szellemes dolognak találtam, hogy a könyvben
én is megemlítettem ezt. Komolyabbra fordítva a szót,
az is elképzelhető, hogy az a koponya jelképesen utal
valamilyen halálra vagy elmúlásra, illetve e két férfi
barátságának a halálára és az elmúlására.
Ebből azt következtettem, hogy talán, amikor Holbein megfestette a két férfit a képen, akkor még nem
volt ott ez a bizonyos koponya. Később, amikor az ő
barátságuk megszakadt, vagy amikor meghalt a másik
férfi, a barát, aki egyébként püspök volt, Dinteville
akkor festette rá a képre ezt a memento mori dolgot.
Nos, ennél azért egyéb okok is magyarázzák azt, hogy
miért állítom, hogy ez a motívum később került a képre. Például van egy elég fontos dolog, amit azonnal
ki is próbáltam: milyen a festmény a koponya nélkül.
Ma már az ember a Photoshopban ügyesen meg tudja csinálni azt, hogy leretusálja onnan a koponyát. Ez
esetben azonban természetesen oda kell rajzolnom,
hogy mi lehetett ott eredetileg. Azt tudjuk, ugyan is a
Westminster székesegyház padlóját festette oda Holbein, illetve a padló mintázatának egy nagyon közeli

variánsát. Majdnem olyan, mint az, csakhogy a padló
közepén ott van egy Dávid-csillagnak vagy Salamon
csillagának nevezett két egymásba fordított háromszögből álló csillag, ami egyáltalán nem látszik, hogyha bármi fölötte van. Nos, tehát nagyon csekély annak
a valószínűsége, hogy Holbein odafesti ezt a csillagot
és utána rögtön letakarja azt a koponyával. Még kisebb annak a valószínűsége, hogy odafesti ezt a csillagot, ha ez a csillag az eredeti padlón a Westminsterben
nincs is ott, tehát valamiért odafestette Holbein ezt a
dolgot és utána rögtön letakarta volna a koponyával?
Ez szinte lehetetlen. Ezért gyanítom azt, hogy eredetileg ezzel a követek lába alá festett furcsa padlóábrázolással függött a kép hosszú ideig és csak egy idő után
festették fölé a halálfejet.
„Ugyan kié, kié lehetne másé a csontfej ott a szekreter
alatt, örök Yorick, te poklot járt tudás hé, szakadt ajkadról édes vers fakad, a Westminster padló alatt a mélyben
csak jár a szél, csak fúj örökkön egyre és arcot fest az idő
észrevétlen az ott felejtett régi csontfejekre. Titkot megles-

ni mondd, miféle látás és milyen szemszög szükségeltetik,
és meddig várják a nagy exhumálást, ezer évig vagy másnap reggelig.”
D. H.: Gondos aprólékossággal indítja el a nyomozást. Az olvasó pedig izgatottan várja, hogy milyen
magyarázatot kap, milyen feltételezést fogadjon el,
mert egyre több kérdés merül föl benne. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a másik képről is beszéljünk.
O. I.: Ahogy említettem, ez a két kép valaha egy
kastélyban függött. A főszereplő a képen ugyanaz,
vagy legalábbis az egyik főszereplő, ugyanis a megrendelő Jean de Dinteville, mint Mózes jelenik meg
a másik képen. Mert, hogy a másik kép, az egy úgynevezett „szerepjátszó” kép. Egy ószövetségi történet
ez, amely azt jeleníti meg, amikor Áron és Mózes, a
zsidók vezetői megjelennek a fáraó előtt és a zsidó nép
szabadon bocsátását kérik Egyiptomból. Ez az a történet, amikor egy botot kígyóvá változtatva próbálják
ezzel a csodatétellel valahogy jobb belátásra bírni a
fáraót, (aki ekkor még nem tér jobb belátásra és nem
engedi el a zsidókat.) Nos, ezen a képen nem csak a mi
Dinteville-ünk látszik, hanem több Dinteville is szerepel. Jean, a nagykövet játssza Mózes szerepét, Áron
szerepét az ő bátyja játssza, Francois, aki egyébként
püspök volt abban az időben, és megjelenik még három további Dinteville-fivér is a képen. Kettő valóságos, akkor az egyik fiú még élt, a másik már halott volt.
Tény, hogy ez egy nagyon komplikált család volt. Az
egyik fiúról például kiderült, hogy erősen gyanúba került I. Ferenc fiának, a trónörökösnek a meggyilkolása
kapcsán és csak nagy nehezen úgy-ahogy tudott kimosakodni ebből a helyzetből. A másik fiút szodómiával vádolták meg, és ezért emigrációba kellett mennie.
A püspök sem volt teljesen fedhetetlen, mert olyan
durva dolgokat követett el, amiért szintén száműzetés
járt, meglehet menekülésképpen maga választotta, de
lehet, hogy küldték. Tény, hogy az egyik erdészének
a kezét, aki lopás gyanújába került, hozzászögeltette
az erdőben egy fához, és számos hátborzongató dolog
derült ki róla. Valójában a „mi nagykövetünk”, Jean de
Dinteville volt talán a legszelídebb a társaságból. Egy
kicsit kutattam a családtörténetben, próbáltam megfejteni, hogy miért is festették meg ezt a képet, volt-e
ennek valamilyen funkciója. A könyvnek ez a része,
amint említette, hogy szépirodalmi fordulatok vannak benne, itt érvényesül. Ezt a részt párbeszédként
írtam meg. Abban a korban, a reneszánsz korában, ez
egy eléggé megszokott irodalmi forma volt. Nekem
azért jött itt kapóra a párbeszéd alkalmazása, mert én
sem vagyok egészen biztos a kép funkciójában, ezért
itt kétfélét is fölvázolok. A beszélgetők – ahol mind a
két személy én vagyok – két különböző nézetet szembesítenek egymással. Vajon, kik az itt megjelenített
figurák? Mondjuk, a Dinteville-családról tudjuk, bár
nem pontosan, hogy ki jeleníti meg a fáraót. Általában
azt szokták mondani, hogy a fáraó I. Ferenc király,
akinek a jóindulatára van szüksége a Dinteville-knek
és próbálják az ő szeretetét vagy az ő engedékenységét
megnyerni ahhoz, hogy visszatérhessenek a száműzetésből, hogy visszakaphassa a püspökséget Francois,
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Jean de Dinteville bátyja, és hogy újra a régi fényében
csilloghasson a família. De létezhetnek más variációk is, de mindent nem akarok itt elmondani, a könyv
azonban sok rejtélyre magyarázatot ad.
D. H.: Önt reneszánsz személyiségnek tekintik
művészeti és szakmai körökben. Ez a különlegességnek számító, anamorfózis iránti vonzalma sokféle formában jelenhetett meg alkotásaiban. Ez a párbeszédes
irodalmi forma ugyan úgy, mint a képeiben fellelhető tükrözés-elmélet bizonyítja erős vonzódását az
anamorfikus ábrázolásmód iránt.
O. I.: Igaza van, a párbeszéden kívül megpróbáltam belopni még néhány, a reneszánszban szokásos
irodalmi formát. Verset is írtam akrosztikonban, ami
akkoriban szintén egy szokásos verselési módszer
volt, ezzel is érzékeltetve a témák iránti formabontó
megközelítésemet. Az akrosztikon egyebek mellett
egy olyan írásforma, amelyben a verssorok kezdőbetűit összeolvasva egy másik jelentést is kiolvashatunk.
Ez hasonlít a több nézőpontból megfejthető képi
anamorfózisra. Én már a 70-es években elkezdtem
ilyen szemléletben rajzolni, ugyanis akkoriban került
a kezembe egy Francois Miseron francia származású
ferences szerzetesnek, pontosabban minorita-rendi
apátnak a könyve. Ez volt az első olyan szakirodalom,
amely erről az ábrázolásmódról megjelent. Könyvében elmagyarázza ennek a matematikai és szerkesztési elveit. Eleinte őt utánozva próbáltam megrajzolni a magam anamorfózisait, de aztán rájöttem, hogy
bizony ez így egy eléggé idejét múlt dolog lenne, ha a
20. században ilyen módszertannal dolgoznék. Ezért
aztán megpróbáltam egy kicsit továbbfejleszteni az
anamorfózis műfaját. Ez főként abban állt, hogy ha
lehet még bonyolultabbá tettem ezt az eredetileg is
bonyolult formációt. A hagyományos ábrázolásoknál
a vízszintesen fekvő rajz ugyanis jelentés nélküli értelmezhetetlen formáció. Ha azonban az ember rátesz
egy tükörhengert, vagy egy bizonyos megfelelő szögből nézi, akkor kap jelentést. Az én továbbfejlesztésem szerint a vízszintes rajz is jelentéssel bír. Legyen
az mondjuk egy tájkép, amelyet, ha az ember ferde
szögből, vagy tükör segítségével, netán egy tükörhenger palástján nézi, akkor az átváltozik, mondjuk,
egy arcképpé, így egy második jelentést nyer. Ezzel az
elképzeléssel próbáltam létrehozni a magam új speciális anamorfózisait, amelyeknek kettős, olykor már
hármas, netán többszörös jelentése is lehet.
D. H.: Elmondható-e, hogy ezt a kifejezési formát
egyedülállóan képviseli?
O. I.: Ezt nem jelenthetném így ki. Vannak mások is, akik foglalkoznak hasonló dolgokkal, sőt
még olyanok is, akiket éppen én próbálok rávenni az
anamorfózis alkotásra. Az 1990-es évek végén, Rómában Escher születésének 100. évfordulójára egy konferenciát rendeztek, amelyre meghívtak számos olyan
művészt, akik főként a természettudományok és a
képzőművészet kapcsolatával foglalkoztak. Egy Kelly
Hool nevű amerikai hölggyel ketten voltunk, akik ezt
a bizonyos anamorfikus második jelentést megpróbáltuk kiművelni. Kelly Hoolt én vettem rá a konferencián való részvételre, azóta is olykor levelezünk,
kicserélve tapasztalatainkat e témában. De valószínű-
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leg igaza van abban, hogy sokan kísérleteznek, meg is
találják a kapcsolataikat, de mégis kevesen vagyunk,
akiket művészi értelemben is elfogadnak.
D. H.: Veszélyesnek tűnik ez a terület, elcsábíthatja az alkotót mindenféle trükközések felé. Számomra
úgy tűnik, az Ön esetében ez inkább egy folytonosan
megújuló kihívás, hiszen egy „titkokat” kutató művész nem is engedhetné meg magának, hogy meghátráljon.
O. I.: Az a helyzet, hogy azóta, hogy én elkezdtem
az anamorfózissal, mint érdekes látásmóddal foglalkozni, történt néhány dolog. Megjelent a komputer
az 1970-es években. A 90-es évek második felében
magam is észrevehettem, hogy segítségével egyre
több műszaki, tervezői, grafikai programot meg lehet valósítani. Például a torzítást, akár tükrös, akár
perspektivikus anamorfózisról beszél az ember, komputerrel is elő lehet állítani. De egy dolgot nem lehet:
azt, hogy a megjelenő ábrázolásban azt a bizonyos második jelentést is általa adja meg a művész. Tehát az
anamorfózist rajzoló ember előbb-utóbb rákényszerül
a szellemi továbblépésre, arra, hogy valamiféle furcsaságot eszeljen ki, mert különben egyszerű photoshopmachinációvá degradálódik a dolog, aminek valóban
semmi értelme, és ahogy mondta, az valóban már csak
egy trükközés, semmi egyéb.
D. H.: Úgy tűnik, hogy az animációs filmkészítés
területén elért eredményei, valamint az anamorfikus
látásmóddal készített grafikái sem nyújtottak elegendő teret fantáziája kellő kifejezésére. Mintha a teremtés legmélyebb titkaiba szeretne egyre jobban belelátni, keresve, hogy hol van az a mag, amelyből a vágyott,
térbeli élmény új formákban jeleníthető meg.
O. I.: Ismét nehezet kérdezett. Azt hiszem, én
programszerűen semmiképpen nem tudnék így dolgozni. Az azonban igaz, hogy amiket elgondolok
rajzban, úgy ahogy megoldom, azt megpróbálom
más műfajokban is, de ez inkább adhoc jellegű dolog.
Amikor rejtélyes szöveget írok, vagy rejtélyes képet
rajzolok, azok tulajdonképpen ugyanannak a szövetnek egyik, vagy másik oldalát jelentik számomra.
De összefügghet ez a furcsa irodalmi kalandozásom
a családi hátteremmel is. Apám, anyám, testvérem,
mind irodalmárok, így én a grafikával, rajzolással kicsit kilógtam a családi gyakorlatból, úgy tűnhettem
a többiek előtt, mint, aki nem is olyan fontos dolgot
csinál, mint amit az írott, vagy olvasni való dolgok
jelentenek. Shakespeare-rel például azért kezdtem el
részletesen foglalkozni, mert rájöttem, hogy ő is ismerte, sőt értett az anamorfózishoz. A II. Richardban
még van is egy olyan részlet, amiből kiderül, hogy ő
is anamorfikusan fogalmazott, mert nyugodtan gondolhatta, hogy abban az időben ezt megértik a londoni színházba járók is. Mikor azt írja a II. Richardban,
hogy „mint torzult kép, mely ránézve szemből zavart
mutat, de ferdén s messziről értelmet nyer”, ez egyértelműen az anamorfózis technikájának a definíciója.
Ezt a könyvemet, „A követ és a fáraó”-t én egy nagyobb vállalkozásom részletének tekintem. Az az
igazság, hogy nem sokkal a főiskola befejezése után
Haimann György, aki tanszékvezetőnk is volt, egy-

ben eredményes és sikeres könyvművész, tudván,
hogy én foglalkozom az anamorfózisokkal, bíztatott
egy könyv megírására, amelynek a megtervezését fel
is ajánlotta számomra. Elképzelhető, hogy egy akkoriban végzős főiskolás számára ez milyen megtiszteltetést jelenthetett. Én azonban nem is mertem ezt
azonnal elkezdeni, de éreztem a bíztatás, valamint a
téma súlyát. Haimann tanár úr már régen meghalt, én
pedig még mindig nem vagyok kész, az egykor megígért dologgal. Ezért úgy gondolom, hogy „A követ és
a fáraó” című könyvemmel mégiscsak megtettem egy
nagy lépést, mintegy a magam számára is figyelmeztetésül a továbbfolytatásra. Kétségtelen, hogy hozzájárult ennek a megírásához az is, hogy megtapasztaltam, másokat is egyre jobban foglalkoztatnak ifjú
Hans Holbein említett képei, ezért jobbnak láttam, ha
én is leteszem a magam véleményét egy kötetbe. Lehet, hogy a „nagy mű” a világ végezetéig várat magára,
de egyszer talán mégis megcsinálom.
„Pokolra juss, vagy épp mennybe,
akár csak egy követ menj be:
szóvivő
mint akinek nincs is dolga
más, mint szépen meghajolva,
s ahogy ő,
úgy járni el ura helyett,
s már feledni is a helyet
íziben.
Légy világfi, vagy légy tudós,
ne firtasd, hogy mit rejt a sors,
s mit üzen.
S egyszer majd, merengve éppen,
szemed egy különös képen
ráhibáz
valami sohase látott
furcsa tárgyra, ami bár ott
van, de még sincs: mint egy fátum
úgy jelen meg. Vanitatum
vanitas.”
(A követek –Jean de Dinteville-hez, ifjabb Hans Holbein festményének rejtett anamorfózisára)
(A Magyar Katolikus Rádió Műtermi meditációk
című műsorában 2012. február 17-én elhangzott interjú szerkesztett változata.)
Dvorszky Hedvig művészettörténész

Megvalósult álmok

■ Magyarország legnagyobb, természeti következmé-

nyekkel járó ipari katasztrófája következett be 2010.
október 4-én 12.30 órakor, amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén a X. iszaptároló kazetta nyugati
gátja átszakadt.
A katasztrófa következtében több mint másfél millió köbméter lúgos-maró vörösiszap öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő
részeit. Tíz ember életét vesztette, 330 család otthona
és a környező természeti értékek pedig elpusztultak.
A katasztrófát követően Magyarország kormánya
költségvetési forrásból biztosította a károsultak otthonteremtését. Devecserben 10,5 hektáros területen
épült meg a vörösiszap katasztrófában kárt szenvedett
családok részére 87 lakóépület, Kolontáron pedig egy
egységes utcaképbe rendezett 21 épület.
Az újjáépítéskor a károsult családok igénye szerinti
elrendezéssel, változatos, a helyi építészeti hagyományokat követő megjelenéssel készültek el az új otthonok. A házak homlokzatai egyedi kialakításúak, így a
területen nincs azonos épület. A melléképületek karitatív szervezetek segítségével, adományok felhasználásával és önerőből épültek.
Azóta két év telt el, s 2012. október 4-én átadták a
devecseri lakópark „főterén” Makovecz Imre tervei

alapján felépült ökumenikus kápolnát. Ezzel a lelki
sebek gyógyítása is befejeződhetett – legalábbis építészetszociológiailag.
Az emlékezés napján (majd nem sokkal később a
Kecske utcai Művészklubban is – Gulyás János filmjének kíséretében) Turi Attila mutatta be a Kolontárra
és Devecserbe ellátogató akadémikusoknak, baráti
körnek, a Titkárság munkatársainak az építkezés történetét, a házak szociológiai, urbanisztikai koncepcióját.
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Amíg a 2005-ben az Amerikai Egyesült Államok
déli partvidékét letaroló Katrina hurrikán pusztítása
óta mindössze száz új házat tudtak felhúzni az összedőltek helyébe [s azokat is elsősorban vagyonos emberek, mint például Brad Pitt magánkezdeményezéseiből – a szerk.], vagy a Stava-völgyet 1985-ben ellepő
szürkeiszap áradat óta eltelt hosszú esztendők során
mindössze félszáz új hajlékot tudtak csak felépíteni,
addig hazánkban a beregi árvíz pusztítását követően
fél év alatt 711 új lakóház épült. Mint Turi Attila nem
kis büszkeséggel szokta mondani: „Mi annak idején a
Beregben egy hónap alatt felépítettünk egy új házat.”
Elmesélte: az iszapkatasztrófát követő ötödik napon
Makovecz Imre felhívta Pintér Sándor belügyminisztert, és felajánlotta a segítségét. Ennek az együttmű-
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ködésnek köszönhetően Devecseren 87, Kolontáron
pedig 21 tájba simuló új ház épült. Az építkezés koronájaként pedig a Mester – ahogyan Turi Attila és más
tanítványai Makovecz Imrét nevezik – megépíttette a
devecseri kápolnát, amely az emberek tekintetét azóta
is az ég felé vonzza.
Történt ugyanis, hogy Makovecz Imre Turi Atilla
főépítésszel sétálgatott az újjáépülő házak feletti dombon 2011 nagypéntekén, amikor feltette a kérdést:
„Hát a templom hol épül, fiacskám?” (l. Országépítő,
2012/3.). Ezután sokan fogtak össze, és felépült a viszonyítási pont, ami nemcsak hogy teljessé teszi a településteret, antennaszerű tornya rögtön tájékozódást
nyújt az új parkban, de megnyitja a leglényegesebb
dimenziót is…
Makovecz Imre maga így fogalmazott a kápolnáról
készített tervében-koncepciójában: „A földből kiemelkedő kupolatér és az égbe törő torony együttese dinamikájában jeleníti meg mindazt az erőfeszítést, mely lehetővé
tette a vörösiszappal szennyezett terület revitalizációját,
az élet visszaköltözését a Torna patak völgyébe.”
Turi Attila ismertetése alapján a harmincöt négyzetméteres szentély két részből áll: a kápolnatér egy
hat méter átmérőjű, félgömb alakú, természetes palakővel fedett kupola, amely előtt 13 méter magas,
aranytűben végződő, bejáratként is funkcionáló harangtorony áll, oldalain két szárnnyal. Az emlékkápolna – amely a mester utolsó terve alapján készült
– különlegességének számít az épületet körülölelő,
úgynevezett földdomb: függőleges falait kívülről
földdel burkolták, tetején bevilágítókat helyeztek el. A
kápolnában egyetlen kép van: Kun Éva képzőművész
kerámia oltárképét a bejárattal szemközti falon helyezték el, ez egy tisztáson álló bárányt ábrázol, amely
lábával egy vörös kígyó fejét tapossa.
A 35-40 ember befogadására alkalmas imahely
megépítését 22 magyarországi erdőgazdaság vállalta
magára és építészhallgatók segítették önkéntes munkájukkal.

2012. október 4-én felszentelték, illetve megáldották az ökumenikus kápolnát, Makovecz Imre mementóként álló, utolsó megépült templomát. A megható
ünnepségen névadót is tartottak, a devecseri városrész a Makovecz park, míg a központi tér a Máltai kert
nevet kapta.
Most végigsétálva a területen rendezett, egységes
látványú utcák, szép, egyedi házak alkotják az új településrészeket. A kerítések mögött virágládás tornácokra kukkanthatunk be. A házak egy-egy egyedi
apró részlete mögött történetek vannak – meséli Jánosi János, aki Kolontáron kalauzol minket. Akik látták
a katasztrófát, átélték a tragédiát, maguk sem gondolták, hogy mindez ilyen rövid idő alatt elkövetkezhet.
S hogy mi kellett ehhez?
A sokkoló események után négy nappal dr. Bakondi
György kormánybiztos azzal a kéréssel fordult a Kós
Károly Egyesülés felé, hogy a beregi (2001) és borsodi (2010) újjáépítésben szerzett tapasztalataik alapján
segítsenek kidolgozni az újjáépítés fő vonalait. A felkérés a településszerkezet vizsgálatára és az új építésű
lakóterületek helyének kijelölésére vonatkozott.
Az egyesület építészei – akik a korábbi újjáépítés
építészeti munkáit is irányították : Zsigmond László és Turi Attila – a helyszínre utazva szembesültek
azzal a mérhetetlen pusztítással, amit a maró lúgos
vörösiszap okozott a tájban, természetben, lakókörnyezetben. A helyszíni információk (jogi, szociológiai, műszaki és intuitív tapasztalatok) alapján kéthetes
munkával – mely számos szempontból elemezte a
helyzetet – egy beépítési és megvalósíthatósági tanulmányt tettek le az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság asztalára, melynek főbb megállapításai
az alábbiak:
– A z állami szerepvállalástól függően – a korábbi
tapasztalatok alapján – az új építést választók száma 30-40% lesz, az erre méretezett lakóterületek
Kolontáron és Devecseren rendelkezésre állnak.

ingóságok – más (befolyásolhatatlan) forrásból
épülnek, így célszerű volt ezeket egyben kezelni
az épületekkel.
–
A gazdasági épületek (gépkocsi tároló, nyárikonyha, tároló, műhely épületek) elhelyezése,
strukturális kialakítása tekintetében – a lakossági
fórumokon elhangzottak alapján – olyan szabályok (útvezetők, javaslatok), melyek a későbbiekben egy élhető lakókörnyezetet eredményeznek.
– 15 alapterv olyan kialakítása, melynél minden
egyes terv bővítésére lehetőség van az alapvető
szerkezeti változtatások nélkül. Így lehetővé vált,
hogy szélesedjenek a választható épületfajták, mivel az alapterületek változtatásával a károsultak
min. 3-5 épülettípusból választhattak a jogosultsági szintnek megfelelően.
A tervezés egyik alapelve volt még, hogy ne legyen
két azonos megjelenésű épület, azaz a házak személyre szabottak legyenek. Az adaptációs ajánlati tervek
kialakításánál az építészeti karakter változatosságát
a homlokzati variációk kidolgozásával lett biztosítva, így a tizenöt alapterv mellett további 22 terv állt
rendelkezésre. Az alaptervek kidolgozásai egységesített szerkezeti megoldásokkal készültek, többfajta, de
azonos elvben felépülő tipizált csomópontokkal (3-5
fajta eresz, tornácoszlop, oromzat stb).
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– A területek elhelyezkedése mindkét esetben csatlakozik a település szerkezetéhez, annak szerves
folytatása tud lenni, így az elköltözésből adódó
lelki törés enyhíthető.
– A z újjáépítés során a 70-90 m 2-es átlag lakás
nagyság feltételezése alapján ki kell alakítani azt
a felajánlható „étlapot”, mely alapján a károsultak
minimum 4-5 féle háztípusból választanak, lehetőséget adva az egyéni igények kibontakozásának.
– A z újjáépítés során a lakosokkal kapcsolatot tartó, a Katasztrófavédelem rendszerébe tagozható
mérnöki szolgáltatást kell kiépíteni és működtetni, hogy a kormányzati döntések a kilincsig
lebonthatóak legyenek.
– A z új lakókörnyezet strukturális kiépülésének a
helyre jellemző hagyományokon kell alapulnia,
egységes, de változatos megjelenéssel.
A beépítés alapelvei a következők voltak:
– „helyénvaló” építészeti megjelenés. Olyan építészeti struktúra, szerkezet és formavilág, mely
a mai építési, használati igényeknek megfelel
és szerves folyománya a történeti lakhatásnak.
Olyan strukturális és építészeti megjelenés, mely
alapjaiban hordozza a hely sajátosságát: a bakonyi
mezőváros zárt térfalas beépítését (lásd a szomszédos Magyarpolány védett utcaképét), de nem a
történeti épületek másolásával valósítja meg, hanem alkalmazkodik a jelenlegi komfort igényekhez és műszaki megoldásokhoz.
– „kor-szerű” építés. A hagyományra támaszkodó,
modern építési rendszereknek megfelelő keretek
kialakítása, mely egy – a lakhatással is összefüggőtörténelmi tudatvesztésben a folyamatosságot, a befogadható lakókörnyezetet eredményezheti, beleértve az önszerveződés, lakóközösség kialakulását.
A műszaki megoldások széles skáláján a lakosság funkcionális és lelki igényeinek figyelembe
vétele mellett a gyors és időjárástól részben függetleníthető szerkezeti megoldások alkalmazása.
A lakossági igények elsősorban a tégla falazó
rendszereket jelentik, mivel az elpusztult épületek is ilyennel épültek, más – pl. fa vagy acélvázas
könnyűszerkezetes – épület a lakosokban ellenérzéseket, bizalmatlanságot szült, így inkább a
vásárlás és az elköltözés mellett döntöttek volna.
Mindemellett az épületek szerkezeti kialakításánál ötvöztük a hagyományos megoldásokat (beton sávalap, vasalt talp és zárókoszorú, blokktégla
falazat) a könnyűszerkezetes épületszerkezetekkel (tetőszerkezettel egybeépített fa födémszerkezet, vázas gipszkarton válaszfalak) és korszerű technológiákkal (alacsony vízfelhasználású
esztrich aljzatok, vakolatok, ragasztott tégla falazatok).
– Keretes típusú, zárt vagy félnyitott kerítésekkel
egybeépített utcakép kialakitása, mely alapvető
mintát ad a további spontán építésekre, s melyhez a melléképületek később csatlakozhatnak.
A kormányhatározat az ingatlanok kárenyhítéséről rendelkezett, félő volt, hogy a kerítések – mint
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Építész tervező: Jánosi János
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A gyors helyszíni felmérés után tehát 2010. október
közepére a Kós Károly Egyesülés elkészült egy terveket tartalmazó ajánlati munkafüzettel, amit akkor
a sajtónak is bemutattak. A tervek közül egy mintaépületet kiviteli terv szinten is kidolgoztak, hogy az
alapján költségvetést lehessen készíteni. Ez a tervdokumentáció volt az alapja az OKF által meghirdetett
meghívásos közbeszerzési pályázatnak, amelynek
eredményeképpen november közepére kiválasztották az újjáépítés generálkivitelezőjét, a VeszprémBer
Zrt-t. Az OKF a szerződésben rögzítette az alvállalkozói lánc méretére vonatkozó elvárásait, hogy ne
alakuljon ki bonyolult, átláthatatlan és sokszintű al-

vállalkozói rendszer, amelyről közismert, hogy melegágya a pénz eltűnésének és a visszaéléseknek. Időközben az elpusztult értékek felmérése is megtörtént,
és az állam döntött abban, hogy milyen elvek szerint
állapítják meg, hogy az egyes családok hány négyzetméteres új házra jogosultak. A számítás nem volt egyszerű, mert a térségben az egyes ingatlanok használati
és piaci értéke között meglehetősen nagy a különbség.
A nominális kárérték megtérítése nem lett volna elegendő sem az építkezéshez, sem az újrakezdéshez. Ezt
az ellentmondást úgy oldották fel, hogy házanként a
felbecsült kárt elosztották egy, a minisztérium által
előre meghatározott, egységes négyzetméterárral

(A KKE részéről mindig ugyanaz a két építész –
Turi Attila és Zsigmond László – fogadta a polgárokat, hogy a bizonytalanságot kiszűrjük.) A tájékoztatásnak köszönhetően a lakosok felkészülten jöttek,
és elképzelésüket a mérnökökkel való beszélgetésen
tovább pontosították, számos alkalommal a felvetett
igények és szakmai javaslatok hatására más alaptervet választottak. Sokan jöttek bizonytalan elképzelésekkel, sokan a körülmények elmondása után
kérték az építészeket, válasszanak nekik tervet. Az
egyeztetésen mód volt az alaprajzok változtatására, a külső fedett és nyitott teraszok megtervezésére,
a ház és telek kapcsolatának alakítására. A fővállalkozóval egyeztetett műszaki tartalom szerint a
károsultak kaphattak többlet kéményt, nyílászáró
szerkezeteket, belső ajtót, mely lehetőséggel a legtöbben éltek is.
A beregi tapasztalatok alapján javasoltuk, hogy
egy mintaház a lehető leggyorsabban épüljön fel,
mert ez ugyancsak alapvetően változtatja meg a károsultak hozzáállását.
A negyedik szakasz (január vége – június) az épületek kivitelezési periódusa, mely időszakban hétvégenként három hetes periódusban mindenkinek lehetőséget biztosítottunk épülő otthona megtekintésére
a szerkezetépítés, válaszfalazás és burkolás időszakában. A látogatói napokon kívül lehetőség nyílott a
konyhák és fürdőszobák egyéni berendezését kialakítani, valamint a belső burkolatok kiválasztására mintegy 30 elemes ajánlati csomagból. Minden
látogatói nap után, illetve a belső terek kialakítása
kapcsán tervezői fogadónapot tartott Turi Attila
főépítész. Ezen alkalmakon lehetőség volt a tervek
és a kivitelezés pontosítására, változtatására. A fogadónapok megtartása, a változtatás lehetőségének
biztosítását azért tartottuk fontosnak, mivel tudtuk,
hogy az emberek nem tudtak néhány hét alatt felkészülni az építkezésre, hiszen nem ők akartak ebbe a
helyzetbe kerülni. A legtöbben – természetesen – jó,
ha az alaprajzon eligazodtak a tervezési fázisban,
a valódi tereket a látogatói napokon érzékelték és
szembesültek a papír alapján kialakított elképzelés
és a valóság közötti különbséggel. Az észrevételeket,
kéréseket jegyzőkönyvben rögzítettük, a bennük foglaltakat a kivitelező főmérnöke hagyta jóvá, vagy a
túlhaladt folyamatok miatt utasított el.
Az ötödik szakaszban (május közepe – július
vége) a lakóközösség kialakítása, az együttélési írott
vagy íratlan szabályok kidolgozása a feladat. Az állami kárenyhítés után a melléképületek építése – remélhetőleg karitatív támogatással – a lakók feladata, melyhez a típus terveket a KKE biztosítja.

beszélgetések

A lakások építésére alkalmas lakóterületeknél Kolontáron elfogadható taralmú rendezési terv állt
rendelkezésre, Devecseren a szabályozási tervet módosítani kellett.
Az első fázisban (október – november közepe) kiemelt feladat volt a lakosság általános tájékoztatása
az új építésű lakásokról. A fórumokon igyekeztünk a
letargikus állapotban lévő károsultakat meggyőzni
arról, hogy nem maradnak magukra az építésekkel, az állami kárenyhítés keretein belül korszerű
lakóépületek épülnek majd, megfelelő, magas szintű közművesítéssel és környezetalakítással. Ezen
alkalmakon levetítettük a 2001-es beregi újjáépítés
képeit, a vörösiszapos építésre tervezett tizenöt lakóépület látvány és műszaki terveit, ismertettük az
épületszerkezeteket, a lakhatás komfort fokozatát.
Javaslatokat mutattunk be a megszűnő utcák és az
új terület közötti összefüggésekre a szomszédsági viszonyok megtarthatósága tekintetében. Az érezhető
– és érthető – legnagyobb bizonytalanságot a felboruló telekstruktúra okozta: az új helyzetben bizonytalanná váltak a szomszédsági viszonyok, hisz egy
utcából nem mindenki költözik új építésű lakásba,
azaz a régi és új utcákat nem lehetett automatikusan
megfeleltetni egymásnak.
A második fázisban (november közepe – december közepe) a sérült területet tíz szerkezeti egységre
bontottuk morfológiai és szociológiai szempontok
alapján. Az egyes területeknek külön lakossági találkozókat szerveztünk, az elképzelések és tervek
ismertetése után kikértük a véleményüket a lakóépületekről és a rendezési tervről. A lakosok igénye
alapján a tervezési folyamatot kiterjesztettük az
önerőből épülő gazdasági, tárolási melléképületekre. Az egyik legtöbbet felvetett kérdés az alternatív
– fa- vagy vegyes tüzelésű – fűtési lehetőség volt: a
legtöbben igényelték volna, de a rendelkezésükre álló
kárkeretből viszont nem kívántak áldozni egy 10-12
m2-es kazánházat, helyette a többség még egy szobát
kívánt építeni, így ennek megoldása az önerős építés
kereteibe szorult.
A harmadik fázisban (december közepe – február vége) kárfelmérések alapján számolt jogosultsági
térmértékek alapján megkezdődött a tervek adaptációs folyamata. Az első lépésben a szomszédsági
viszonyokat kellett rendezni. A novemberi lakossági
találkozókon arra bíztattuk a kijelölt tíz lakókerület építést választó polgárait, hogy az új területen
kijelölt részeken osszák ki egymás között a telkeket,
beszéljék meg ki kinek lesz oldal és hátszomszédja. A
beérkezett javaslatokat több ütemben feldolgoztuk,
a képújságon és plakátokon közzétettük, végül januárban egy lakossági fórumon közös megegyezéssel
véglegesítettük.
A lakossági találkozókon, helyi televízióban,
interneten és plakátokon, szórólapokon közzétett
15 ajánlati tervből választhattak a károsultak. Az
UKKK szervezésében találkoztak a tervezőkkel,
akik segítettek a tervezési program kialakításában.
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(Devecserben 120.000, Kolontáron 100.000,-Ft/m 2),
és ebből jött ki az az alapterület, amire végül az egyes
családok kárenyhítés címén jogosultak.
A VeszprémBer tehát megnyerte a közbeszerzési pályázatot, s ekkor rendezni kellett a Kós Károly
Egyesülés jogi státuszát is a projektben. Minden korábbi munkát – felmérés, ajánlati tervek, mintaépület
tervei, költségvetés, számtalan egyeztetés – ingyen
végeztek. Ekkor volt az a kritikus pillanat, amikor eldőlt, hogy kapnak-e megbízást a további feladatokra.
A generálkivitelező és az építészek között a – mármár természetes – kezdeti bizalmatlanságot sikerült
áttörni, és megszületett a megállapodás, ami alapján
a Kós Károly Egyesülés képviseletében Turi Attila
irodáját, a Triskell Kft.-t bízták meg a generáltervezői
feladatokkal és Turi Attilát az újjáépítés építészeti és
mérnöki munkáinak vezetésével, akinek egyetlen
kikötése volt csak, hogy a szerződésben benne legyen a
folyamatos jelenlét, a tervezői művezetés. Jellemzően
a kivitelező ezt az elején nem értette, és nem is nagyon
akart erre külön pénzt áldozni, bízva tapasztalt
munkatársaiban és felkészült csapatában. Azonban
a katasztrófa utáni helyzet emberi oldalról nagyon
más, s menet közben számtalanszor bebizonyosodott,
hogy a helyszínen tartózkodó építészek segítsége
nélkül a projekt nem tudott volna ennyi idő alatt, ilyen
minőségben elkészülni. Ma a VeszprémBer nagyra értékeli, hogy a Vándoriskola 2-3 fiatal építésze mindig
jelen volt, illetve a kivitelezés vége felé 5-6 tervező is
a helyszínen tartózkodott a heti 2-3 alkalommal rendszeresen egyeztető Turi Attila vezető tervezőn kívül.
A vándoriskolás építészek a http://blog.vandoriskola.
hu/ oldalon rendszeresen beszámoltak az építkezés
alakulásáról.
A Kós Károly Egyesülés belső pályázatot hirdetett
58–140 négyzetméteres típustervek elkészítésére, s a

Kossuth- és Ybl-díjas építészekből álló zsűri döntötte
el, hogy mely tervek kerültek bele abba a 15-be, amelyeket aztán a leendő lakóknak különböző fórumokon
bemutattak. A típustervek testre szabásában, valamint a végleges kiviteli tervek kidolgozásában – függetlenül az eredeti tervező személyétől – az Egyesülés
nyolc irodája, a szakági tervezőkkel együtt csaknem
50 mérnök dolgozott. A szerzői jogokról minden vezető tervező lemondott, hiszen az adaptációk (akár
többszöri) átdolgozása már csapatmunkában történt.
Az első ajánlati mintafüzet arra kellett, hogy egyrészt annak segítségével a lakók a „menni vagy maradni” kérdésre választ tudjanak adni, másrészt azért,
hogy meg tudják becsülni a várható költségeket és
sínre kerüljön a közbeszerzési pályázat. A második
körben a tervezők már a konkrét – de még nem testre
szabott – igényekre típusterveket tettek le az asztalra,
amelyek rögzítették a négyzetmétereket, ajánlatot adtak a külsőre és az alaprajzi beosztásra, ami alapján a
családok választani tudtak.
Ezzel párhuzamosan készültek a szabályozási tervek, hogy az újonnan felépítendő lakónegyedek a faluszerkezetben hova kerüljenek, milyenek legyenek
az utcák, a telekkiosztás, a közművesítés stb. A szabályozási terv (Pannonterv Kft, Halász István) Zsigmond László építész beépítési terve alapján készült,
a Belügyminisztérium Építésügyi Államtitkárság
folyamatos kontrollja és számtalan egyeztetés során.
A területet szándékoltan a katasztrófa helyszínétől a
lehető legtávolabb jelölték ki, hogy segítsék a családok
számára az újrakezdést. Ugyanebből az okból vetették
el, hogy a házak tartószerkezeteit könnyűszerkezetes,
szerelt technológiákkal építsék meg. „Ide, ezután a katasztrófa után megnyugtató, szilárd téglafalak kellettek
az emberek lelkének” – magyarázta Turi Attila.

kell tudni. Turi Attila szerint ez a munka nagyrészt a
kommunikációról szólt, ami óriási energiákat követelt
mindannyiuktól. A katasztrófa után nemcsak a fizikai
világot, hanem az emberek lelkét is újjá kell építeni,
amihez nem elég a profi kivitelezői gyakorlat. A lélek
– akár csak egy ház – építése különféle stációkból áll,
amelyeket mindig a kellő időben kell kezelni. Ebben a
lelki újjáépülésben az építészek a jövőre irányított figyelem és az azzal kapcsolatos gondok megoldásában
nyújtottak segítséget, míg a Máltai Szeretetszolgálat
az éppen akkor és ott aktuális problémák rendezésében. Így például mindenkit albérletben tudtak elszállásolni, s nem kellett hónapokig tornacsarnokban
lakniuk a fedél nélkül maradt családoknak. Az újjáépítésben minden magyarországi karitatív szervezet
részt vett, helyszíni irodát nyitott és kivette részét a
munkából.
A húsz-harminc házból álló tervcsomagokra gyorsított eljárással, a Belügyminisztérium Építésügyi
Államtitkárság koordinálásával a Megyei Kormányhivatal öt nap alatt adta ki az engedélyeket, miközben
már javában készültek a kiviteli tervek is. Februárban
felvonult a VeszprémBer, és megindult a lakónegyedek építése, miközben egy mintaházat már december
közepétől kezdve építettek, hogy az emberek mielőbb
saját szemükkel láthassák, milyen lesz leendő otthonuk. Tudták, hogy a lakosság irányában kulcsfontosságú a jó kommunikáció minden formája. A lakók itt
kényszer-szülte megrendelők, kétségbeesett emberek,
akiknek tulajdonképpen eszük ágában sem volt építkezni. Sokan az azonnali elköltözést választották,
mert a térségben amúgy is nehéz a megélhetés. A hirtelen beinduló elvándorlás viszont beláthatatlan következményekkel járt volna a falvak és az egész térség
életére nézve. A tengernyi egyeztetés és beszélgetés
lassan bizalmat ébresztett az újjáépítésben. Zsigmond
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A teljesen új, tulajdonképpen zöldmezős beruházásban megvalósuló lakónegyedbe költöző családoknak a szomszédság kérdése legalább annyira fontos
volt, mint a ház és a 800-1100 négyzetméteres telek.
A tervezők erre és még sok más apró részletre is odafigyeltek, moderálták a konfliktusokat és persze az
elő-előbukkanó emberi problémákat az engedélyezési és kiviteli tervek készítése során. Ügyeltek rá, hogy
az egykori szomszédok – amennyiben úgy akarták –
együtt maradhassanak, vagy épp ellenkezőleg, minél
távolabb kerüljenek egymástól. Többnyire az előbbire
voltak példák.
Minden egyes típustervhez előre elkészítettek még
4-5 alaprajzi és homlokzati variációt. Az egyes családok a nekik megítélt négyzetméter függvényében választhattak az ajánlati tervekből, melyeket a jogosultsági szintre szerkesztettek át az építészek. Az építészek
emberfeletti teljesítményt nyújtva a jogi/anyagi kereteken belül minden egyéni igényt figyelembe vettek.
Ennek köszönhető, hogy ha ma végigsétálunk az új
utcákon, az első, ami szembetűnik, hogy az egységes
utcaképben minden ház más és más. Az oldalhatáron
álló, tömör kerítéssel épült, hagyományos megjelenésű típustervek mindegyike egyedi arculatot kapott.
A különböző alapterületű házak a jelentős (nem ritkán háromszoros) méretkülönbségek ellenére is harmonikusan illeszkednek. Az anyagok – tégla, fehér
vakolat, cseréptető, fa fedélszék – mind az elvesztett
falut és a környék egyedülálló építészeti hagyományait idézik.
Tisztában kell azzal lenni, s talán ezt az apróságot
kevésbé érzékelte a generálkivitelező, hogy itt a „megrendelők” egyszerre sokan vannak és nagy részük nem
tud építészeti tervet olvasni, s hogy megszámlálhatatlan mennyiségű kérés érkezik majd feléjük, amit kellő
érzékenységgel és differenciálási képességgel kezelni
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László ötlete volt, hogy a katasztrófavédelem szervezésében a családoknak kirándulást szervezzenek
a Beregbe, hogy megnézhessék az ottani újjáépítést.
Megnyíltak az otthonok, a helyiek tárt kapukkal, jó
szóval, pálinkával, kávéval, süteménnyel várták a
devecseri és kolontári embereket, és ezzel megtört a
jég: Devecseren 87, Kolontáron 21 család úgy döntött,
hogy marad.
A másik megkerülhetetlen, szakmai kérdés lehet
a megvalósuló falusi lakópark építészeti-vizuálisurbanisztikai minősége. Olyan – kortárs helyett
– helyspecifikus, múltból merítő, burkolt-díszített
épületek ezek, amelyek belül a mai életmód térszerkezetét, berendezéseit és technológiáit követik, s
amelyek ilyen mennyiségben és nem-ismétlődő kom-

és halálra ítélt kis sziget s rajta a falu földöntúli
idillje és pusztulása közötti érzelmi távolság a lehető
legnagyobb legyen, hogy soha ne feledjük a rombolás
súlyát, erejét és értelmetlenségét.
Ott áll az ember ebben a hihetetlenül ragyogó,
furcsa, ambivalens képben, és nem tud a hatása alól
szabadulni. Mintha Reisenbüchler filmjét időben
visszafelé nézve megérkeztünk volna a felhőtlen
múltba, a boldog kezdetekhez. Fehér házak, piros tető
a szikrázó napsütésben, kék ég… Lehet, hogy így kell
építészettel lelket gyógyítani? Lehet, hogy pontosan
ezt az idillt kell itt megépíteni, hogy az itt élők hinni
tudjanak a jövőben? Mindenesetre nehéz elképzelni,
hogy milyen is lenne egy kortárs formavilágú, elegáns
lakópark itt, a súlyos környezeti katasztrófával beazo-

binációban vállaltan hagyományos összképet alkotó lakóparkot adnak ki. Első olvasatban a külső és a
belső között ellentmondás feszül, forma és a tartalom
között feszültség van.
Mégis, ennek ellenére a helyszínen tett séta alatt
– meglepően – mindez másképp hat, ott ez a kérdés
jelentéktelenné zsugorodik. A ház-sokaság, az ismerős formák, az utcakép egysége, a részletgazdagság és
nem utolsósorban a tágasság érzete mesekönyvek és
rajzfilmek mélyen belénk ivódott, idealizált faluképét
idézik fel. Ez csak valami archetipikus kép lehet, valami, amit az emlékek színeznek ki, mert ma már csak
ott ragyognak fehérre meszelt piros tetejű házak a bárányfelhős kék ég alatt, a tavaszi határ friss zöldjével és
fák méregzöldjével a háttérben. (Ez a kép megtalálható pl. a 8-as főút túloldalán fekvő Magyarpolány ma is
– bár sokszor külföldiek által – lakott, felújított házaiban.) A giccs fölötti abszolút giccs ez, olyan idill képe,
amit csak a művészet mer magának kisajátítani büntetlenül, akkor is csak a lélek dinamikájának fokozása,
a lapos közönyből való kimozdítás érdekében. Ahogy
Reisenbüchler Sándor is tette ezt az „Isten veled, kis
sziget…” című 1986-os animációs filmjében azért,
hogy a vízerőmű gátjának megépítésével elárasztásra

nosított Devecser és Kolontár határában, és kérdés,
hogy a mindenüket elvesztők hogyan azonosulnának
egy számukra idegen közeggel?
A széles, majdan zöld utcákat járva olyasmivel ismerkedhettünk meg, ami eddig nem létezett: ma
épülő, teljesen új faluval. Hogy ennek hogyan kellene
kinéznie, arra pontos és egyedül üdvözítő választ a
legbölcsebb sem adhat. A Kós Károly Egyesülés építészei megálmodtak egy lehetséges irányt, amit az adaptációk során az egyéni igények formáltak organikus
összképpé. „Kivétel nélkül mindenki jobb házat, jobb
életkörülményeket kapott, mint ahonnan el kellett
jönnie” – mondta Turi Attila.
Turi Attila pontosan megfogalmazta, hogy mitől
válik valóban kortárssá ez a lakóterület. Egyfelől a
korszerűbb, használhatóbb, értékesebb ingatlanoktól,
másfelől pedig attól, hogy felismerték a kimondatlan
igényeket is: biztonság, derű, harmónia, hagyomány.
Aki a ma divatos irányzatokat kéri számon ezeken a
házakon, téved. Az embereknek itt elsősorban kapaszkodóra volt szükségük, amit az építészekben, munkájukban és hozzáállásukban meg is találtak. S nem csak
fedelet kaptak a fejük fölé.
Lesz-e itt igazi falusi élet, tud-e egy harmonikus
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Ma már a földeken energianövények nőnek, a falvak
belterületén az elbontott házak helyére pedig közpark,
emlékpark épült. Tíz hónappal a tragikus októberi napok után a családok beköltözhettek új otthonaikba. S
itt meg kell említenünk a kivitelezők munkáját is. Valamennyien szépen, igényesen és lelkesen dolgoztak,
hogy a leendő lakók által kért valamennyi apróság is
a helyére kerüljön. A generálkivitelező VeszprémBer
Zrt. lehetetlenül rövid határidő alatt, igen magas színvonalon, profin menedzselte az újjáépítés bonyolult logisztikáját, s mindemellett több mint 250 ház elbontását.
A régi épületekből egyetlenegy pajta maradt – mementónak…

Vörösiszap katasztrófa utáni újjáépítés, Devecser,
Kolontár, Somlóvásárhely
Vezetőtervezők:
Turi Attila, Zsigmond László, Jánosi János
Építész munkatársak:
Orbán Oszkár, Füzes András, Tömpe Zoltán,
Papp Tamás, Szegedi Antal, Szakos Hajnal,
Cservenyák Eszter, Kozma Zsuzsa, Kiss Kálmán,
Nemes Dávid, Fülöp Tibor, Terdik Bálint, Kis
Simon Olivér, Czégány Sándor, Halas Iván
Ajánlati tervek:
Arnóczki Balázs, Arnóczki Mariann, Bata Tibor,
Dévényi Sándor, Gerencsér Judit, Jánosi János,
Makovecz Imre, Turi Attila, Zsigmond László
Helyszíni művezetés:
KKE Vándoriskola, Csóka Balázs
Homlokzati variációk:
Robogány Andrea, Dr. Szűcs Endre, Varga Csaba,
Csernyus Lőrinc, Balassa Endre, Beöthy Mária,
Tóth Péter, Zsigmond Ágnes, Kravár Ágnes, Szentesi Anikó, Grekovsky Nathalie, Esztány Győző,
Sáros László, Ertsey Attila
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építészeti környezet közösséget építeni? Turi Attila
bizakodik. Lehet, hogy a most mesterségesen létrehozott néhány utcás mag idővel organikusan körbeépül
újabb és újabb utcákkal, de az is lehet, hogy így marad,
különálló negyedként. Ez attól is függ, hogy Devecser
és Kolontár megtartóereje hogyan alakul a jövőben,
tudnak-e itt az emberek megélhetést találni, tud-e a
közösség fejlődni, gyarapodni. A táj mindent feledtetően gyönyörű, az új lakónegyed meseszerűen szép és
harmonikus. Utóéletét mindenképpen érdemes lesz
figyelemmel kísérnünk.
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„Tervezői szándék volt, hogy próbáljuk a házakat a
későbbi tulajdonosához közel vinni.
A kerítésekbe postaládákat építettünk, és azokat
egy »grófi téglával« fedtük le. Ezeket a téglákat a
bontási területeken szedtük össze, és különböző évszámokkal GEF vagy GET betűk voltak rajta, jelezve a település urának, az Eszterházyaknak a létét.
Volt aki aztán saját magának hozott téglát a postaláda fölé, és egy gazda domborművet is faragtatott az új házára.”

Generáltervező: Kós Károly Egyesülés, Triskell Kft.
Tervezés éve: 2010-11
Kivitelezés éve: 2011
Bruttó szintterület: cca. 10.000 m 2 épület, 24 hektár
földterület
Bruttó beruházási költség: cca. 3.000 MFt
Megbízó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Dr. Bakondi György főigazgató
Generálkivitelező: Veszprémber Zrt.
Összeállította: Cseresnyés Márk és Turi Attila
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Deim Pál 80
portré

■

Deim Pál festőművész, szobrász, grafikus 1932.
június 29-én született Szentendrén. Az 1960-as években induló magyar neoavantgárd egyik kiemelkedő
alakja, Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas és többszörös
életmű-díjas művész. Szentendrén él és dolgozik.
1952-ben gimnáziumi tanára, Bánáti Sverák József
biztatására jelentkezik a Képzőművészeti Főiskolára,
de nem veszik fel. 1952–1958 között a Honvéd Képzőművész Szakkörben fejleszti magát, tanárai: Szalatnay
József, Koren István. 1958-ban, negyedszeri próbálkozásra, felvételt nyer a Magyar Képzőművészeti
Főiskola festőszakára, majd három év után grafikára,
ahol Ék Sándor tanítványa, de mestereinek Barcsay
Jenőt, Gadányi Jenőt és Vajda Lajost vallja. A főiskola ideje alatt a Szentendrei Városi Tanács Deli Antal
ösztöndíjában részesül. 1960-ban a főiskolával ellátogat Moszkvába és Leningrádba. 1963-ban szerepel az
utolsó éves hallgatóknak a főiskola szemlélete elleni
tiltakozásként rendezett kiállításán, amelyet egy nap
után bezárat a főiskola vezetősége. 1963–1968 között
a Zuglói kör tagja, amely a főiskola után néhány művészből – Bak Imre, Csiky Zoltán, Csutoros Sándor,
Molnár Sándor, Nádler István – összeálló művészeti
csoportosulás. A kör tagjainak legfőbb célja, hogy az
akkor még igen ritka nyugati szakirodalmat beszerezzék, feldolgozzák, megbeszéljék, ezáltal ismereteiket
és látásmódjukat tágítsák. 1967-ben tanulmányútra
megy Párizsba és Brüsszelbe, ahol mélyebben megismerkedik többek között Cézanne, Matisse, Picasso,
Francis Bacon, Ben Nicolson művészetével. 1968-ban
ösztöndíjjal Macedóniában, a prilepi nemzetközi művésztelepen tölt két hetet, ahol megszületik a „Kolostor-sorozat", amely egyéni művészi hangjának megtalálását fémjelzi. 1974-ben a Műcsarnokban rendezett
egyéni kiállítása hatására több műgyűjtő felfigyel rá
(többek között: Kolozsváry Ernő, Pogány Zsolt, Vass
László). Deim Pál Szentendrén él és dolgozik, és fiatal
kora óta gondosan figyelemmel kíséri a város művészeti életét és építészeti változásait. Mindezért felelősséget érezve gyakran hozzászól a város esztétikai és
művészetpolitikai kérdéseihez mind újságcikkekben,
mind a Műemlékvédelmi Bizottság, vagy a Városvédő
Egylet tagjaként. Vitathatatlan része volt a szentendrei MűvészetMalom létrejöttében, amely több évtizedes munka eredményeképp 1999-ben megnyitotta

kapuit. Az intézmény eredeti célkitűzése az volt, hogy
állandó múzeumként bemutassa a XX. század szentendrei művészetét. Deim Pál ezen kívül folyamatosan
támogatja a fiatal művészeket, csoportokat és művészeti kezdeményezéseket, mint például a Vajda Lajos
Stúdiót és tagjait. Szorongó csend címmel B. Farkas
Tamás készített őt és művészetét bemutató filmet. Öt
évvel ezelőtt Bábuk az univerzumban címmel készítettek életművéről filmet Balogh Ernő rendezésében.
– Művész úr idén ünnepli nyolcvanadik születésnapját.
Szerkesztőségünk nevében nagy tisztelettel köszöntöm!
Születésnapja alkalmából a MűvészetMalom – Modern
és Kortárs Művészeti Központ rendezett rendhagyó életmű-kiállítást 2012. szeptember 9. és október 7. között.
A kiállítás kurátora pedig nem más, mint unokája, Deim
Réka művészettörténész. Könnyebb úgy kiállítást rendezni, hogy annak családtag a kurátora?
Egy úgynevezett archívum jellegű kiállításról van
szó. A kiállítás koncepciója tehát az archívum fogalma
köré épül, amely egyrészt arra utal, hogy személyes
archívumomat vettük a válogatás kiindulási pontjául, így a jól ismert festményeimen és plasztikákon
kívül helyet kapnak az eddig be nem mutatott munkák, soha meg nem valósult művek vázlatai, és egyéb
– nem feltétlenül festészeti – tevékenységeim dokumentációja. Természetesen Szentendre városához és
művészeti intézményrendszeréhez kötődő tevékenységemet is bemutatja ez a kiállítás. Felelevenítjük az
eddigi életművem fontosabb állomásait, például az
alugrafikai munkákat. Hogy könnyebbséget jelent-e
így egy kiállítás megrendezése? Kétségtelen, hogy remekül együtt tudok dolgozni unokámmal. Rábíztam
az egész rendezést, a koncepció kidolgozását is. Azért
is, hogy az egész kicsit más legyen , mint az előzőek.
Fényképeket is láthatnak az érdeklődők, és egy a műveim – kb. 200 kép, vázlat – „sűrítményét” is egy lapra
ráfotózva.
– Aki még soha nem találkozott Deim Pál művészetével, életútjával, a mostani kiállítás alapján megismerheti
a művészt?
Ez természetes. Az sajnálom, hogy kicsi a hely, így
nem tudtunk olyan nagy méretű kiállítást csinálni,
mint például annak idején az Ernst Múzeumban. Így
csupán egy válogatott anyagot láthatnak. Viszont
egészen új dolgokat is bemutatunk. Azt azért ki kell

Már lezárult az a korszak, amikor Szentendre
motívumaiból éltek a művészek

– Létezik még a szentendrei iskola?
Véleményem szerint már nincsen, bár vannak, akik
szerint a mostani művészek is a szentendrei iskolához
tartoznak. Szerintem már lezárult az a korszak, amikor a város motívumaiból éltek a művészek. A maiak
már annyira modern dolgokat készítenek, hogy azok
nem tükrözik magát a helyszínt illetve a szellemiséget.
Tehát bárhol készülhetnek a nagyvilágban. A helyi
Vajda Lajos Stúdió több alkotója el is költözött a városból. Ez nagy kár, mert nem tudta a város őket megtartani. A régi orosz laktanyát sem sikerült megszerezniük… A régiek viszont vagy tájképeket festettek,
vagy motívumokat gyűjtöttek, és abból építkeztek.
Így tett Korniss Dezső, Vajda Lajos és Barcsay Jenő.
Jelenleg a fiatalok „döngetik a kapukat”, sokan nagyon
tehetségesek. De jobban meg kéne becsülni őket.
– Régebben rangot jelentett szentendrei művésznek lenni?
Természetesen. Gondoljunk csak Czóbel Bélára,
Barcsayra, Deli Antalra… Az úgynevezett kismesterek pedig olyan műveket is festettek, melyeket a legjobbak mellé lehetett helyezni. Aztán a ’70-es évek végén megjelentek a „fiatalok”, a Vajda Stúdiósok. Egy
nagyon erős csapatot alkottak, s ma már a legtöbben
Munkácsy-díjasok.
– El lehet azt mondani, hogy míg Szentendre a modern, az újító, addig Hódmezővásárhely a hagyományőrző művészet színhelye?
Valóban, itt a modernebb csapat tört előre. Felvették a Vajda nevet, tehát kötődnek a múlthoz is, de sokkal jobban figyelnek a nyugati irányzatokra. Ezen kívül létezik egy még fiatalabb csoport is. Ők is vágynak
a nyilvánosságra, a szentendrei tárlatra is küldenek be
alkotásokat. Tervük, egy régi nagy ház megszerzése,
amiben műtermek, vendégszobák lennének. Mindez
az ifjúság kultúrháza lenne, ahol költők, zenészek is
helyt kapnának.

– A város közönsége mennyire ismeri a jelenlegi művészeket. Olyan vád éri a moderneket, hogy nagyon elvonulnak a világtól.
Ez is, de más is az oka annak, hogy a szentendreiek
nem ismerik a most alkotó képzőművészeket. Ki kell
mondani, hogy nem szeretik a modern művészeket.
Ez az egyik oka, hogy nem lehet a MűvészetMalom
múzeum. Amit pedig valaki nem szeret, arra nem ad
pénzt, bemutatkozási lehetőséget. A szentendrei iskola alapítóit elismerik, azokkal megbékéltek, de már
Barcsayékat is nehezen fogadták be. Holott a városnak
kitörési lehetőség lehetne az, hogy még mindig van új
művészeti út, amin elindulhat.

Az a 40 év, ami elzárt minket a Nyugattól, sokat
ártott

– Nem is tudnák megbarátkoztatni a lakókat ezzel a
modern művészettel? Az 1930-as években Bartók zenéje
is idegenül hatott, de ma már sokkal jobban befogadják.
Ez igaz, de ha azt vizsgáljuk meg, hogy Vivaldi, Mozart műveit hallgatjuk-e szívesebben, vagy Bartókot,
akkor az utóbbi lenne a vesztes. Hiszen a modernet
nagyon nehéz befogadtatni. Amikor holland turisták

látogattak hozzánk, és a képzőművészet iránt érdeklődtek, akkor azt mondták, hogy náluk a lakosság
szereti az ő modern művészetüket. Tehát megvásárolják az absztraktot is. Magyarországon lakásdísznek viszont inkább hagyományost vásárolnak, mint
absztraktot. Természetesen nálunk is léteznek gyűjtők, de az a 40 év, ami elzárt minket a Nyugattól, sokat
ártott. A Képcsarnok sem fogadta be a nyugati irányzatokat. Közben a nyugati galériák megismertették a
helyi lakossággal a modern művészetet. Nálunk vi-
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hangsúlyozni, hogy nem lezárt életműről van szó,
mert még mindig aktív vagyok.
– Vitathatatlan része volt a szentendrei MűvészetMalom létrejöttében. Milyen érzés tölti el, hogy ott lesz
a kiállítása?
Örömmel tölt el, de azt nagyon sajnálom, hogy
ebből az intézményből nem az lett, amit szerettünk
volna. Elképzelésünk szerint a Malom a városi múzeumnak lett volna a helye. Ez viszont ellenkezett a
város vezetésének véleményével. Voltak, akik szerint
túl nagy helyiség lenne ez a modern művészek számára. Pedig elmondtuk azt, hogy esetünkben komoly művészettörténeti háttérről beszélhetünk. Így a
MűvészetMalom egyelőre csak kiállítóhelyiség. Lesz
múzeum is, azt viszont a Pest Megyei Önkormányzat
hozza létre, ami sajnos nem lesz elegendő ahhoz, hogy
bemutassuk azt a 150 képzőművészt, akik Szentendréhez tartoznak. A MűvészetMalom városi építmény
volt, de most már a megyei önkormányzattal közös
fenntartású lett ez a kiállító helyiség. Azt is meg lehetne csinálni, hogy a leendő új épületben lenne a klas�szikus anyag, míg a moderneké a Malomban.
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szont nemrég jöttek csak létre a modern galériák. Sok
mindenkit félre is ítéltek, ismertek. A helyi lakosok
mondogatták, hogy Barcsay halála után már senkit
nem fog érdekelni. Akkoriban sokkal nagyobb kultusza volt Kovács Margit dísztárgyainak, kerámiaszobrainak. A népi iparművészetet is felé helyezték a modern képzőművészetnek. Az pedig egyértelmű, hogy
a giccses iparművészeti és képzőművészeti termékek
iránt is nagyobb a kereslet.
– Azt azért megértem, hogy valaki az ebédlőjébe nem
olyan képet helyez el, amin a figura feje a lába mellett van.
Elismerem, de ha alá lenne írva, hogy Picasso, akkor a név miatt kiraknák a falra. De tény, hogy a moderntől általában idegenkednek.
– Szokták mondani, hogy a múlt század elejétől a művészeti világ egyenlővé vált a műkereskedelemmel.
A műkereskedelem valóban sok mindent meghatároz. Úgy vélem, szükség is van a működésére, arra,
hogy a vevőhöz odavigyék az alkotást. Hiszen, amit
nem látnak, aminek nincs reklámja, azt nem ismerik.
Így nehéz megszokni a modern művészetet. Nagyon

jó, hogy üzemel a Ludwig Múzeum, de sokkal tágasabbnak kéne lennie ahhoz, hogy a magyar modern
művészet alkotásait be lehessen mutatni. Nyugaton
egymás után építik a múzeumokat, és azok anyagait reklámozzák. Ami szintén lényeges, hogy külföld
felé is mutatkozni kéne, amihez szintén anyagi forrás
kell az összeköttetéseken kívül. Mindez lassan alakul
ki… Persze, tudom, hogy nálunk kevés a pénz. Vannak olyan gazdasági szakemberek, akik szerint, ha a
gazdasági élet gyengül, akkor a kultúrát kell megerősíteni. A franciák is ezt csinálták; rájöttek, hogy a
múzeumok építése, a pezsgő kulturális élet vonzza a

beruházókat is. Lehet, hogy nekünk is sokkal többet
kéne a kulturális téren mutatni magunkból, hogy még
érdekesebb országnak tűnjünk. Gondoljunk arra,
hogy amikor Franciaországba kivitték a hazai Anjoukiállítást, akkor mennyire meglepődtek a franciák
azon, hogy történelmi kapcsolatban álltunk velük,
ahogy azon is: milyen magas színvonalú tárgyi, ötvösművészeti, és építészeti kultúránk volt a XIV. században. Kétségtelen, ha a külföldön a magyar klasszikus
művészetet bemutatjuk, az vonzza majd a modernet
is. Ha az előzményt is hozzákapcsoljuk, akkor sokkal
jobban elfogadják a kortárs művészetet. Sőt az egészből arra is lehet következtetni, hogy a modern is magas színvonalú, és nem csak utánozzuk a Nyugatot.
Természetesen vannak utánzók, de nagyon sok eredeti egyéni alkotó létezik.
– Ahogy nézem a műveit, ezek úgy modernek, hogy
nem polgárpukkasztók.
Valóban, a torz dolgokat nem kedvelem.
– Amikor 18-20 évesen a pályára léptél, az akkori modern művészek hatása alatt álltál?
Nem, hanem a szabadság keresése volt számomra a
meghatározó. Azt szerettem volna, hogy itthon is szabad legyen a nyugati képzőművészeti kultúrát művelni, hiszen akkor a szocreál és a realizmus dívott. Akkoriban háromévente lehetett külföldre kiutazni nagyon
rövid időre. Mindez hatalmas fékezőerőt jelentett. Mi
ezeket a szellemi béklyókat akartuk lerázni.
– Tehát az absztrakt, az avantgárd művelése lázadás is volt?
Hogyne! A nagy öregek, mint Barcsay, vagy Gadányi Jenő kint jártak Nyugaton, ismerték a modernet,
de itthon nem állíthattak ki. A főiskolákon egy ideig
tanítottak a modern művészek, de aztán kirúgták
őket. Ezért pótszemináriumként főiskolás korunkban
eljártunk pl. Kassákhoz, Gyarmati Tihamérhoz beszélgetni a modern művészetről. A főiskola könyvárába addigra nagyon komoly képanyag érkezett a nyugati izmusokról. Az ’50-es évek elején viszont csak a
felsősök vehettek ki, engedéllyel Van Goghot! Ez egyszerűen döbbenetes. Modern művészetet nekünk sem
tanítottak, hanem Cézanne-nál befejezték az anyagot. Kubizmusról, dadaizmusról nem is tanultunk.
Az sem véletlen, hogy Barcsaynak, aki anatómiát és
kockológiát tanított, nem volt osztálya, hiába szeretett
volna. Tehát ő sem volt a rendszer kedvence. Művészete nem kellett, de zseniális anatómia tudása miatt a
főiskola megtartotta.
– Barcsay tanárként kivételezett a szentendrei növendékekkel?
Dehogyis! Igaz, többet beszélgetett velem, de én sosem kaptam nála jeles osztályzatot.
– Azt olvastam, hogy negyedszeri próbálkozásra vették föl a főiskolára. Tehát rendíthetetlen volt?

Kitudódott, hogy rosszakat írt rólam a káderlapra a helyi DIVSZ-csoport vezetője

Elhatároztam, hogy festészettel foglalkozom, és
nem térített le semmi az útról. Egy szentendrei építész
barátom győzködött, menjek el építésznek, mert ott is
fontos a jó rajztudás. Valóban négyszer próbálkoztam,

hátha botrány lesz belőle. Az egy érdekes, lendületes
időszak volt.
– A figuralitás is megjelent önnél?
Főleg pályám elején. Úgy állítottam össze a motívumokat, mind a hajdani helyi mesterek. Tehát mindez számomra nagyon jó iskola volt. Természetesen,
első műveimen még érezhető Barcsay, vagy Korniss,
vagy Gadányi hatása.
– Mikortól találta meg saját útját, egyéni stílusát?
Pontos évszámot nem tudok mondani, de főiskola
után 8-10 évvel már egyéni karakteres képeket festettem. Azok a fő motívumok, melyekkel később is
dolgoztam, addigra kiforrtak. Sőt 1969-re elkészült
az alugrafikai sorozatom, néhány plasztikám, és a Kolostor-sorozat is.
– Az emberi test alakját közvetítő, vagy követő bábok
nagyon sok képén megjelenik.
Mindez az embert szimbolizálja.
– De mégis báb, nem személyiség.
És ez a figura megjelenik bizonyos szituációkban.
A báb mást jelent a golgotán, más ha kockába zárom,
mást ha csoportba helyezem el. És szintén mást a
Minden értelmetlenül meghalt ember emlékére kompozíciómban. A bábról pedig annak idején Páskándi
Géza írt egy nagyon jó esztétikai értekezést. Idézet az
írásból: „…köztük talán a legszebb a Golgota című,
amelyet én magamban »otthonos keresztnek« neveztem el, mert a lekerekített, legömbölyített formái azt
sugallják: otthonunk lett már a szenvedés.”
– Hogy születik meg Deim Pálnál a téma?
Erre nagyon nehéz felelni. Mindezt egy példával
érzékeltetem. A temetőbe mentünk gyertyát gyújtani az unokákkal, és az alkonyatban feltekintettem, és
megláttam egy „golgotafát”. Egy élő fát, amit befutott
a borostyán, és úgy nézett ki, mint egy keresztfa…
Nagyfiam lefényképezte a fát, amiből jó sok változatot
készítettem. A legnagyobb 2,5 méter magas vásznon
látható, de vannak kisebbek is pl. szitanyomatban.
– Említette, hogy fiatalon eljártak Kassákhoz „különórákra”. A mai fiataloknak van kikhez eljárniuk?
Biztos felkeresnek művészeket, művészettörténészeket, de engem nagyon ritkán. Talán túl öreg vagyok már ehhez. Természetesen régebben kikérték
a véleményemet, tán meg is hallgattak, de én sosem
voltam teoretikus művész, inkább az élmény ereje irányította munkásságomat.
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úgy hogy kétévente mentem felvételizni. Kitudódott,
hogy rosszakat írt rólam a káderlapra a helyi DIVSZcsoport vezetője. Ez a fiú régen patakparti játszótársam volt. Amikor érettségi után kiléptem a nagybetűs életbe, akkor nem léptem be ebbe a kommunista
ifjúsági szervezetbe, és ő biztos ezért megsértődött.
Megkaptam azt a vádat, hogy nem vagyok közösségi
ember. Azt, hogy elsőnek nem vettel föl, azt elfogadom, mert akkor még nem tudtam megfelelően és úgy
rajzolni, mint akik a képzőművészeti gimnáziumba
jártak. Bár Szentendrén már kiállítottam, a nagy öregekkel együtt, tájképeket. Az se lehet véletlen, hogy
sem az első, sem a második felvételi időpontjára nem
kaptam értesítését. A helyi művészektől tudtam csak
meg, mikor lesz a vizsga. Bent azt mondták, biztos
a posta keverte el a levelet. Akkor tudtam meg, az a
baj, hogy rossz a káderlapom. Apám tisztviselő volt, a
DIVSZ-vezető viszont szegény családból származott.
– 1963-ban szerepel az utolsó éves hallgatóknak a főiskola szemlélete elleni tiltakozásként rendezett kiállításán. Ezután semmilyen retorzióban nem részesült?
Bizony kihagytak sok mindenből. Nem tanulhattam a mesterképzőn, és bár a szakmai zsűri megszavazta számomra a Derkovits-ösztöndíjat, mégsem
kaptam meg. Mert így döntöttek a minisztériumban.
Holott, ha ma összeraknám azokat a képeket, amiket
akkor kiállítottam, senki sem értené, mi volt velük
a gond. A mesterképzéstől egyébként eredetileg az
egész osztályt eltiltották, holott nem vettek részt sokan ezen a nem támogatott kiállításon; pályázatokra
meghívtak, de ritkán nyertem. Ha közös kiállításokat
csináltunk, azokat betiltották. S ekkor én kiléptem a
fiatal művészeket tömörítő Zuglói csoportból, mert
pályázni lehetett arra a műteremre, ahol most éppen
beszélgetünk, s akkor számomra nagyon fontos volt,
hogy nagyobb térben tudjak dolgozni. Ezzel leváltam
a fővárosi avantgárd csoportoktól. Ezt tudomásul is
vették, annyira, hogy a kiállításaikra már meg sem
hívtak.
– Az avantgárdon belül több klikk létezett?
Természetesen. Mindegyik csoportnak volt egy vezéregyénisége, aki elmélettel foglalkozott, és a szervezőmunkát vállalta. Jónak tartom azt, hogy fiatalon kisebb csoportban együtt dolgozzanak a művészek. Ez
védelmet is ad, és egymást is erősítik a fiatalok. Mindez annyira fontos, mint a főiskola. Ahogy az egyénnek
kialakul a saját világa, akkor elhagyja a csoportot.
– Az 1960-as években miként fogadták be a fiatal
Deim Pál alkotásait?
Szerencsém volt, mert a főiskola után nagyon jó helyeken – a pécsi modern múzeumban, Debrecenben,
Műcsarnokban – voltak kiállításaim. Az első modernek közt engedtek be a Műcsarnokba. Akkoriban
nagyon jó kritikákat kaptam olyanoktól is, akik még
Kondor Bélát is lehúzták. Akkoriban írók, költők,
művészek összefogtak, és a szabadabb világot akarták megteremteni. Ha valahol valami modernebbet
láthattunk, hallhattunk, siettünk oda. Akkor még
létezett egy közös ellenségkép, ami összetartotta a
művészeket. Az ellenállásból született modern absztrakt vonulat még az átlagembert is érdekelte; ki tudja,
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(Megjelent a Magyar Fórum 2012. szeptember 13-i (37.)
számában – újraközlés a szerző hozzájárulásával)
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Lujos Mester – Kő Pál
portré

■

„Kő Pál akkor tűnt fel és feltűnt, amikor a magyarországi szobrászat majdnem olyan helyzetben volt, mint
ma (1995-ben), az ikonográfiai változás idején. […] Kő
Pál szobrai nem voltak alkalmasak az erőszakosságra,
és nem követték a régi sémákat. Szobrai természetesek,
naivak, bájosak és meghatók voltak. […] Jólesett látni
ezt a szobrászatot állathős igék és a Nyugatról importált, szintén agresszív tárgyak és pszeudoképek között.
Sokfelé menekült akkoriban a magyar művészet, Kő Pál
egymaga menekülési út volt. Amikor a magyar szobrászat kikapaszkodott a sivárságból, ezt Kő Pál segítségével tette. Aki ezt a kort ismeri és vizsgálja, az tudja, hogy
milyen nehéz volt kiutat találni a sok becsületes tévedésből, ezt Kő Pál istenáldotta tehetséggel, mint leleményt
találta meg.”
Melocco Miklós
Kő Pál művészpedagógus, tanár. Lujos mester (vagy
Hevesi Pál – ahogy Jankovics Marcell nevezte el a
Hevesen élő, Budapesten alkotó-dolgozó művészt) a
Magyar Képzőművészeti Egyetemen 1978 óta segíti
felnőni a jövő szobrász generációit.
1968-ban míves kisplasztikákkal indul szobrászatának az a gazdag vonulata, amelynek legfőbb jellemzője egyfajta ízes, érzékeny, néha groteszkbe hajló, kézműves szürrealizmus. Mintha a falusi gyerekkorból
hozott különös mesékből lépnének ki figurái, egy soha
nem volt ország soha nem élt lakói; sajátos, kézműves
szürrealizmusát 1976-ban átemeli első nagyobb köztéri munkájába: a mohácsi Történelmi Emlékhely
hatalmas, festett, fém- és csontberakásokkal díszített
fa sírjeleibe, ez az együttes a mai napig egyedülálló jelenség emlékműszobrászatunkban.
Az életmű párhuzamos vonulata a királyok, szentek, hősök köztéri, kő és bronz szoborsora, a ledöntött
királyszobrok, összetört síremlékek, elpusztított hősarcképek, a csaknem jeltelenné lett történelem országában, Magyarországon, a 80-as évektől tudatosan
keresi azokat a feladatokat, amelyekben újraállíthatja
az „országvigyázó” képmásokat. A 20. század végi, 21.
század eleji magyar szobrászat posztmodern vonulatába tartozik, ugyanakkor több ezer éves kézműves
hagyományok virtuóz folytatója.
2012. szeptember 7. és 2013. január 1. között „Lujos
mester és tanítványai” címmel volt látható kiállítása a

balatonfüredi Vaszary Villában. De életművébe mostantól egy gazdag kötet révén is betekinthetünk.
Mindig különleges momentum az, amikor egy életmű, mely ráadásul meglehetősen komoly és gazdag is,
összefoglalásra kerül. És így persze már nem csupán
egy momentum, hanem állandósult, mindig elővehető, újra- és átélhető egész. Wehner Tibor és Jakab Tibor Kő Pál munkásságáról összeállított nagyszabású
albuma, a Kő Pál, magyar szobrász (nevezhetjük akár
egyfajta monográfiának is) nem csak hogy átfogja a
Kossuth-díjas szobrász életművét, de olyan egységet teremt, amiben közösen van jelen három alkotó
munkája – és ez jól példázhatja a befogadó számára,
milyen fontos is, hogy a művészeti ágak összefonódjanak és hassanak egymásra, s hogy az alkotás nyitott és termékenyítő mozzanat kell legyen. Wehner
Tibor (író, művészettörténész) egyszerre vállalt egy
nagyon is nehéz s ugyanakkor könnyűnek mondható feladatot azzal, hogy összefoglalni igyekezett Kő
Pál munkásságát – hiszen a rendelkezésre álló anyag
szerencsére hatalmas, s ahogy a monográfus hangsúlyozza is többször a szövegekben, az egész életmű
megjelenítésére terjedelmi okokból egyszerűen nincsen lehetőség. A nehézség pedig ebből fakad, hiszen
a kronológiai sorrend bár adott, a művek egyenkénti,
de még csoportos, és részletes elemzésére sincs lehetőség. Így összességében Wehner Tibor nem a műveket igyekszik megértetni velünk, hanem a történelmi
háttér bemutatásán keresztül, az elődök munkásságának rövid összefoglalásával, a szobrászat ’60-as és
’70-es években lezajlott jelentős átalakulásának, az
egyéni korszakok, alkotói időszakok rövid, tematikus
bemutatásával és a nagyon is egyéni alkotói technikák
szemléltetésével juttat el minket egy nagyon is szuverén, egyszerre újító, s ugyanakkor a hagyományokat
tisztelő és munkásságába szervesen beépítő alkotó
legbelső világába. A monográfus elsősorban az alkotást helyezi a középpontba, és megadja Kő Pál helyét
a szobrászat és a magyar művészeti élet térképén. Ebben volt segítségére Jakab Tibor, aki nemcsak hogy
rögzítette a szobrokat, domborműveket, plasztikákat,
hanem bizonyos értelemben újrateremtette azokat.
Egy albumnak egyszerre kell nagyon is tárgyilagosnak lennie, pontosan bemutatnia azokat a részlete-

Magyar Képzőművészeti Főiskolán, s a főiskoláról
való kilépése után néhány évvel szobraival meghódította a kiállítótermeket, és megkezdte nagy távlatokat
megnyitó, ismeretlen területeket felfedező és bejáró
köztéri térfoglalását is.” A térfoglalási aktusról pedig
olyan helyszínek tanúskodnak, mint például Mohács és a Történelmi Emlékhely, mely a tragédia bekövetkeztének 450. évfordulóján nyílt meg, 1976-ban,
s ahol Kő Pál 29 sírjele is megtalálható. Ez a dátum
jelzi talán korai alkotói korszakának egyfajta lezáródását. A művész így nyilatkozik erről: „Az 1975-ös év
jelentősége szakmai szempontból igen fontos volt számomra. Akkor készítettem el Mohácsra, a Történelmi emlékhelyre 29 sírjelet. Segítségemre volt Samu
Géza szobrász barátom. A mohácsi sírjeleket fontos
munkáimnak tartom […] tartalmilag és a megcsinálás szempontjából is. Itt éreztem meg a nagyobb méret kezelhetőségét, a formák beszédességét, a formarímet stb.” A másik helyszín – mely szintén szakrális
jelentőségű, és nemcsak a művész életében és alkotói
tevékenységében, de a magyarság vonatkozásában is
különleges jelentőségű, az pedig – Róma. Itt avatta
fel 1980. október 8-án II. János Pál pápa a Cappella
Magna Domina Hungarorum nevű kápolnában azt a
dombormű-együttest, amiben Kő Pál három alkotása
is helyet kapott (Szent Adalbert püspök, vértanú; Szent
Gellért püspök, vértanú és Özséb, a pálos rend alapítója), s amely a magyar szenteknek kíván méltó emlékhelyet álltani. Számtalan kiállítás, díj, összefoglalás,
beszélgetés jelzi, milyen jelentős alkotóról van szó –
ezeknek bibliográfiája szintén a könyv részét képezi. A
Wehner Tibor és Jakab Tibor által készített album két
komoly alkotó munkája egy magyar szobrász, Kő Pál
munkásságáról: „[…] az életmű hatalmas, nem vehet-
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ket, amelyeknek észrevételére egy tárlaton akár nem
nyílik lehetőség, s ugyanakkor megvan az a feladata
is, hogy a fotós egyéni stílusa, szubjektív látásmódja
érvényesüljön benne és egységes egészként jelenjen
meg. A reprodukciók letisztult módon, Kő Pál stílusát és személyiségét mindig előtérbe helyezve képviselik a műveket. Wehner Tibor, amellett, hogy szakmai szempontból is kiváló szövegekkel – s az életmű
szerteágazó és meglehetősen nagy anyagának lényegi
momentumain, kiállításain, helyszínein (Epreskert,
Mohács, Róma, Bécsi Kávézó stb.) és a legfontosabbnak és legjelentősebbnek tartott műveken keresztül
– igyekszik bemutatni, összefoglalást adni, megtart
valamiféle olyan mértékletességet, ami a kevésbé értő
olvasók számára is élvezhetővé és befogadhatóvá teszi
a textusokat. „Kő Pál munkáit a korba ágyazódón és a
korszellemmel szembeszegülve hitelesíti az a mindig
megszólaló, mindig jelenlévő emberi, mélységesen
mély humánummal átitatott hang, amely alkotásainak egyik legfontosabb, lényegi sajátja. A „monumentális” művek sora mellett a kisplasztikák, az érmek és a
plasztikai műveket előkészítő-kísérő rajzok együttese
a múlt század hatvanas évitől napjainkig azt tanúsítja, hogy az életműben nagy fordulatokra, váltásokra,
egymástól élesen elváló szakaszokra vagy korszakokra nem figyelhetünk fel, de ugyanakkor az egységesítő vonások, az összefűző kapcsolatok megragadása
is roppant nehéz: mert minden mű önálló világ.” Kő
Pál munkássága egy olyan korszakban kezdett kibontakozni, amikor az elszigeteltség már nem volt oly
nagymértékű, mint az azt megelőző időkben, „[…] Kő
Pál a magyar – és egyetemes – művészet ezen változásokban érlelődő korszakában, a hatvanas években,
1963 és 1968 között végezte tanulmányait a budapesti
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tük számba összes alkotását, nem foglalkozhattunk
minden művével, csupán a fontosabb műcsoportok
áttekintésére vállalkozhattunk, s a legkarakterisztikusabbnak vélt esztétikai jellemzőkre szerettük volna
felhívni a figyelmet. […] A Kő Pál alkotta szobor a
XX. század utolsó harmadának, és a XXI. század első
évtizedének autentikus művészeti dokumentuma,
komoly, a kor valóságából eredeztetett, gazdag jelentéstartalmakat hordozó tanúja. A Kő Pál alkotta szobor az egyén etikus létezésmódjának lehetőségeit és a
közösség cselekvési esélyeit kereső, a múltba tekintő, s
a mindennapok jelenkori gondjait és a történelmi távlatokat is újra meg újra kérdések és válaszok fókuszába sűrítő plasztikai jelenés. Olyan plasztikai jelenés,
amelyben a valószerűség az álomittassággal vívja küzdelmét, s amelyben a szeretetet áhító és a szeretetet
sugárzó szándékok és emóciók csillapíthatatlan hevességgel hadakoznak egymással. Kő Pál szobrászata
totális magyar szobrászat.”
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„Áttekintve Kő Pál köztéri műveinek jegyzékét, megállapítható, hogy életművében a királyok, uralkodók,
hadvezérek emlékművei mellett a magyar kultúra és
tudomány, s elsősorban az irodalom kimagasló alkotóinak portrészobrai alkotnak fontos műegyüttest.
[…] Az író-, költő- és tudósportrék, domborművek és
egész alakos szobrok körében figyelhetünk fel talán
leginkább Kő Pál szobrászatának változatos, stilisztikailag nyugtalan voltára: Móricz Zsigmondot Nyíregyházán »Menet közben ábrázolom, mert ő mindig

sietett, kezében kis jegyzetfüzetével«. Kölcsey Ferenc
pedig »Vékony ember, lehajtja fejét, díszmagyart
visel, hiszen a pozsonyi országgyűléseken is ez volt
a megszokott viselet. S őt is vékonynak ábrázoltam
sokak megrökönyödésére. Hogy miért lett vékony
alkatú Kölcsey? Mert nekem a költőideálom Jékely
Zoltán, a törékeny alkatú, csupa ideg, rendkívül érzékeny ember. […] S amint megláttam, azt mondtam
ő Kölcsey, ő a Költő.« Móricz Zsigmond mérhetetlen
nyugalommal szemléli a világot, Kőrösi Csoma Sándor a mindentudás bölcsességével tekint felénk, Sinka
István szikrázó feszültséget indukál maga körül. Az
irodalmi portrégaléria Kő Pál-megformálta szobrait
áttekintve összefoglaló érvénnyel Görömbei András
irodalomtörténész állapította meg: »Művészete a magyar nemzeti önismeret mélyítésében, megújításában
is különleges érték. Köztéri szobrai és domborművei
nagy magyar művészek és történelmi alakok egész
sokaságának állítanak a magyar sorsot, magyar történelmet tudatosító és megítélő emlékműveket. Balassi
Bálint-, Mikszáth Kálmán-, József Attila-, Kuncz Aladár-domborműve mellett emlékezhetünk olyan feledhetetlen szoboralakjaira, mint a posztókabátos Kossuth, a nyíregyházi Móricz Zsigmond, a sződemeteri
Kölcsey Ferenc vagy vésztői Sinka István. Az egyik
alakban meg tudja jeleníteni a néptudatban élő hőst,
a másikban a hatalmas életismeretet, a harmadikban
a finom intellektust, a negyedikben pedig a pásztorsors mélyéről fölfakadó poézist. Végtelen szoboréletet
ajándékoz legkedvesebb szellemi elődeinek és rokonainak, hogy így is velünk legyenek, naponta szembesüljünk velük, naponta legyen számadásunk színük
előtt. Szobrai minden ízükben magyar alkotások.
Népi ihletésű művei és történelmünket újraértelmező
alkotásai alapján joggal nevezték őt az egyik legmagyarabb szobrásznak.«”
(Wehner Tibor: Kő Pál, magyar szobrász. Méri Ratio Kiadó 2012, Debrecen 192 p)
Összeállította: Cseresnyés Márk
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Kisfaludy utca, 1956. nov. 2. (1956/2006)
Haris László fotójának részlete

■ Az akadémia rendes tagjával, Szemadám György

festőművésszel, a kiállítás szervezőjével az előkészületek során beszélgettünk személyes emlékeiről és az
ünnepi kiállításról.
Szemadám György: A Magyar Művészeti Akadémia, most az 56-os forradalom 56 éves évfordulójára
szervez kiállítást a Duna Palotában, amelyen 56 műtárgy fog megjelenni. Ezzel a tárlattal nem csupán
a 20. század jeles történelmi alkalmára kívánunk
emlékezni, hanem be kívánjuk pótolni a 2006-ban
mindannyiunktól elvett, a forradalom 50. évfordulóján lehetséges művészeti ünneplést is, amit akkor
gyalázatos módon, a békés emlékezőkre ráküldött
fegyveres, álarcos rendfenntartókkal tettek tönkre,
furcsa módon így állítva emléket annak a ténynek,
hogy bizony még mindig nincs vége a küzdelmeknek.
A dolog természetéből adódóan az akadémikusok
kb. 95 százaléka olyan életkorban van, hogy 1956-ról
még személyes emlékeik vannak. Éppen ezért mélyen érintette minden egyes tagunkat ez a lehetőség.
Amint átnéztem a beadott műveket, azt hiszem, hogy
ezt akár egy méltó válasznak is tekinthetjük a közelmúltban rendezett más kiállításokra, például a „Mi
a magyar?” című, a budapesti Műcsarnokban közelmúltban rendezett kiállításra, amely bennem sok
szomorúságot okozott. Számomra az a kiállítás úgy
tűnik, mintha paródiája lenne ennek a nemzetnek,
ennek a népnek, a magyarságnak, és mintha a kurátor szándéka az lett volna, hogy minél inkább groteszk
oldaláról mutassa be a nemzetet. Ha ez egy kötetlen,
ún. „beadásos” kiállítás lett volna, akkor széttárnám a
kezemet és azt mondom, hogy hát a képzőművészek
már csak ilyenek. De ez egy meghívásos kiállítás volt,
sok esetben a művész által adott s a kurátor által elfogadott műtárgy éppen a kurátor szemléletét tükrözi,
nem a magyar képzőművészet életét. Ezért, most csak
azt mondom, hogy szomorú vagyok.
Itt, a Duna Palota helyiségeiben szűkre szabottak az
56-os kiállítás keretei. Az MMA képzőművészeti tagozatában jelenleg mindössze 41-en vagyunk, de építészek és iparművészek is adnak ide műveket, de hát
így sem éri el a létszám az 50 főt. Ezért is nem 56 művész kiállításának neveztük el, hanem 56 műtárgyat
állítunk ki. Erre is lehet talán azt mondani, hogy meg-

hívásos kiállítás, de itt természetesen mindenki saját
maga döntötte el, hogy milyen műtárgyat fog beadni, és az én feladatom csupán ezeknek a dolgoknak a
rendszerezése. A kiállítást Novotny Tihamér rendezi.
Minden művésznek, aki itt szerepel, a magyar 56-os
forradalom egyértelműen egyfajta szabadságharcos
élményt jelentett akkor, de az eltelt évek történéseinek nyomai is jelen vannak ezeken a műveken.
Mint mondottam, 56-ról személyes emlékeink vannak. Hadd legyek személyesebb ebben az ügyben én is.
9 éves voltam 1956-ban. Budapest egyik olyan pontján, a II. kerületben laktunk, ahol közvetlen közelről
láthattam az eseményeket. Bizony, nagyon vegyes érzelmeim vannak azokról az időkről. Egyrészt hihetetlen izgalmas, másrészt nagyon jó kaland volt nekünk,
gyerekeknek, akik az igazi tragédiát nem nagyon éreztük. Minden borzasztó furcsa volt. Egy sarokházban
laktunk a Mechwart-tér mellett a Keleti Károly utca
és a Margit körút találkozásánál, mellettünk, egy földszintes Szomjas nevű vendéglő volt, kerthelyiséggel.
A mi hétemeletes házunk jóval fölé magasodott, ami
katonai nyelven azt jelenti, hogy sarokházként enyhén szólva nem volt belövésbiztos. Ezt a kifejezést én
gyerekkoromban teljesen természetesnek találtam,
mindenki ismerte. Ugyanis, ha például egy lakást el
akartak adni, akkor az egyik mérlegelési szempont
volt, hogy belövésbiztos-e, vagy nem. Tehát, az utcai
frontra néző lakások olcsóbbak voltak, mert oda be
lehetett lőni, az emberek eleve számoltak ezzel. Na, a
miénk nem volt belövésbiztos. Együtt laktunk anyai
nagyszüleimmel, édesanyámmal így négyen. Én már
láttam, hogy a szomszédos vagy szemközti pártházról,
vagy tanácsházról – a mostani polgármesteri hivatalról – verték le a vörös csillagot, dobálták ki az ablakon
a mindenféle szobrokat, iratokat, amik ott álltak a
földön, térdig lehetett benne gázolni. Ma már nagyon
sajnálom – persze egy 9 éves gyereknek ilyen nem jut
eszébe –, hogy azok között bizonyára nagyon érdekes
dolgokat találhattam volna, de hát én ezekhez nem
nyúltam, amúgy is a felnőttek arra tanítottak, hogy a
betört kirakatokban minden ott marad, nem szabad
semmihez se nyúlni, és ez így is volt. Sőt, amint azt
azóta már jól tudja mindenki, szabad ládákba pénzt
gyűjtöttek az utcán a forradalmároknak, ezekre
mindre elég jól emlékezem. De talán a legdermesz-

rei, akik meg viharkabátban jártak, szóval voltaképp
izgalmas volt. Például a nagyapám ment le vásárolni
– ez volt az egyik legnagyobb attrakció, begyűjteni az
élelmiszert innen vagy onnan –, ha egy bolt kinyitott,
ahol kenyeret árultak, ott 200 ember állt sorba. Szóval
ment a nagyapám anyagbeszerzésre, és amint megy át
a Margit körúton, jött egy tank, a nagyapám megállt,
hogy a tanknak utat engedjen, erre fölül kinyílt a tank
teteje, egy szovjet katona felemelkedett belőle és intett a nagyapámnak, hogy nyugodtan menjen át a tank
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tőbb élmény az volt, amikor bejöttek az oroszok. Ez
úgy történt, hogy aznap, éppen vasárnap lévén, nagymamám ünnepi ebédet csinált, rántott hal volt. De akkor már lehetett távolról hallani géppuska-kelepelést,
bár ez akkor már megszokott volt, mert szinte minden
nap bizonyos időszakokban előfordult. Hallottuk reggel a Nagy Imre-nyilatkozatot a rádióban. A Margit
körút akkor még macskaköves volt… Egyszerre csak
bejöttek az oroszok, és ahogy a macskaköveken csikorogtak a tankok lánctalpai, az valami dermesztő hangeffektus volt, mi is némán hallgattunk, nem volt más,
csak ez a szörnyű zaj. Majd elkezdték lőni a mi házunkat, az éppen útba esett nekik. De még egy furcsaságra
is emlékszem: ezeket a tankokat nem kísérte gyalogság, ami egy őrületes hanyagság volt részükről, nem
voltak gyalogsági tűzvédelem alatt, stratégiailag nonszensz, ahogy ezt a felnőttek már akkor is mondták.
Ezért történhetett meg az, hogy az emberek benzines
palackokkal hátulról fel tudtak ugorni a tankra és bele
tudták vágni úgy, hogy az ott kigyulladt, felrobbant és
összeégtek benne az orosz katonák. És hát a Margit
körúton, amikor megjelent két sor ilyen tank, az elfoglalta az egész utcát, az ablakokból kiválóan lehetett
rádobni Molotov-koktélt, vagy bármit. Ezek meg úgy
gondolták, hogy viszonozzák ezt a fajta barátságtalan
fogadtatást, és lőtték a házakat. Mi akkor, a vasárnapi hal fogyasztása közben hallottuk, hogy már lőnek
is, de ugye egy vasárnapi ebéd, az szent dolog, együtt
a család, az olyan, mint egyfajta áldozás, ezért aztán
mi szép nyugodtan ebédelgettünk. A halat meg nem
is lehet olyan nagyon gyorsan enni, mert Isten őrizz,
hogy az ember egy szálkát félrenyeljen. Úgyhogy mi
voltunk az utolsók, akik a házból lementek a pincébe,
de akkor már a mi házunkat javában lőtték. A második emeleten laktunk. Érdekes módon nagyszüleim
és édesanyám meglepően nyugodtak voltak, ami nem
csoda, mert 12 évvel korábban, a második világháború
városi ostroma alatt heteket töltöttek lenn a pincében,
és megszokták, hogy lőnek, lövik a házat. Ez valahogy
olyan természetes volt, mint ahogy azt is el kell fogadni, hogy néha van földrengés, meg árvíz. Egyébként
56-ban mind a kettő volt. Mi éppen, szép nyugodtan
mentünk le, amikor belövést kapott a ház, ha jól emlékszem az első emeleten jártunk, emlékszem anyám
rám borult, védett. Soha nem éreztem még ilyet, hogy
a légnyomás a házunkba hihetetlen erejű szélként jött,
és az összes ablak kitört.
Aztán rohantunk le a pincébe, ahol szinte pánikot
okoztam, mert vérzett az arcom, egy szétment ablaküvegből egy csomó szilánk beleállt az arcomba, és
tudjuk a fej erősen tud vérezni. Semmi bajom nem
volt, egy pillanat alatt kiszedték az üvegszilánkokat,
de hát így voltam én 56-ban még háborús sérült is.
Ezek az élmények, ez a tankcsikorgás, ez öröklétig
bennem marad. De ha összegezem a dolgot, akkor a
történések néha elképesztően groteszkek is voltak.
Ugyanis az oroszok egy idő múlva a Mechwart téren állomásoztak, és mi gyerekek odamentünk és
felmásztunk a tankokra, és ezek az oroszok örültek
nekünk, jelvényeket osztogattak. Ugyanilyen barátságosak voltak velünk a Széna téren a Szabó bácsi embe-

előtt, és ő át is ment a tank csöve előtt. Szóval, ilyen
furcsa élmények vannak bennem utólag, bár azóta sok
mindent tudok és természetesen számomra is rendkívül fájdalmas élmény, de akkor és ott gyerekként az
egészet valami hatalmas izgalomként éltem meg.
Nos, ezzel szembeállítva 2006-ot, az viszont valódi
fájdalmat okozott nekem, nemcsak emberileg, hanem
a művészeti ünneplés ellehetetlenedése miatt is. Mert
sokan készültünk erre az 50. évfordulóra. Tudom azt,
hogy képzőművész barátaim is készítettek külön erre
az alkalomra műveket. De mégis minden összezavarodott bennünk. Még nemzeti érzelmű jobboldali
emberek is azt mondták, hogy a rendőrök megrohamozták a tüntető tömeget! De ez 2006-ban nem tüntető tömeg volt, ez ünneplő tömeg volt! Mi ünnepelni
mentünk oda. Velem akkor az történt, hogy aznap
délelőtt Érden egy 56-os szobrot avattam fel, és úgy
éreztem, hogy most megtettem mindent az 56-os ünnepért, és amúgy is volt írnivalóm, mondtam a feleségemnek, hogy én nem megyek most ünnepelni az
Astoriához, mert dolgom van otthon. Írtam nyugodtan, de egyre jobban zavart, hogy egy helikopter folyamatosan körözött a Belváros fölött, ahol lakunk. Az
volt az érzésem, hogy ez nem normális, mit keres ez
a helikopter ott? Végül úgy gondoltam, megkeresem
a családomat, mobiltelefon, mondtam, elmegyek az
ünnepségre az Astoriához, mondják meg, hol vannak.
A feleségem volt ott, meg az akkor 14 éves kisfiam,
aki egy saját maga fabrikálta nemzeti színű zászlóval
ment ki. Mondták, hogy most kezdődik éppen az ünnepség, hogy itt és itt vannak, ott megtalálom őket,
egy volt osztálytársam meg még egy baráti házaspár
is csatlakozott hozzájuk. Elindultam. Mennék a Bajcsy-Zsilinszky úton, fekete ruhás, kommandós, mindennel felszerelt műemberek ott álltak és mondták,
hogy arra nem lehet menni. Közben különböző autók
érkeztek, amiből ömlöttek ki az eltakart arcú embe-
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rek, akkor már a könnygáz szagát is lehetett érezni az
Alkotmány utcában, és a helikopter persze körözött.
Rádöbbentem, itt ennek fele se tréfa, ránk fognak támadni! Ismerve Budapestet, úgy gondoltam, hogy a
Dohány utcai zsinagógánál nem fognak rohamozni,
meg balhét csinálni, így azon a kerülő úton mentem
mellékutcákon, meg is találtam a családomat és ott a
körülöttem álló embereknek mondtam, hogy emberek, itt valami őrületes nagy balhé készül, hát ezrével
jönnek ezek a műemberek, ezek a beöltözött lények.
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Senki nem vette komolyan. De aztán részünk volt
lovasrohamban, könnygázban, vízágyúban, ami létezik. A feleségem erőszakoskodott, hogy menjünk ki
a Kossuth-térre, mondtam, nem tudod, hogy mibe
mész bele, ezek nem emberek, akik most itt vannak.
Mellékutcákon sikerült megszöktetnem azt a baráti házaspárt, meg magunkat. Nem tudom, hogy a 14
éves kisfiam a maga fabrikálta zászlóval milyen élményekkel gazdagodott itt és hogy hogyan is vette ezt az
egészet, de nem is beszéltem vele azóta erről. Nyilván
volt annyi esze, hogy látta, mi történik. Félelmetesek
voltak a mellékutcák, mert az is tele volt ilyen vad „lényekkel”, nem lehetett tudni, hogy mikor támadnak rá
az emberre. Amint igyekeztünk hazafelé ezen az úton,
egyszerre csak őrületes detonáció hallatszott, de nagyon sok egymás után. Azt hittem, már ágyúval lőnek
az emberekre. Hát nem! Hanem az elkerített Kossuthtéren az akkori miniszterelnök – akinek a nevét soha
többé nem veszem a számra – ott ünnepelt külföldi
kormányfőkkel és tűzijátékot csináltak. Miközben

szétlőtték, agyonverték, véresre taposták a forradalmi
évfordulót ünnepelni akaró embereket, eközben, ez
ott ünnepelgetett és tűzijátékot csinált!
Dvorszky Hedvig: Az Astoriához szervezett 1956os forradalom 50. évfordulójának emlékünneplését, mint
tudjuk, az akkor ellenzékben lévő Fidesz elnöke, Orbán
Viktor és az ő csapata hívta össze. Ki, hol volt tehát?
Sz. Gy.: Az Astoriánál, amint azt mondotta, az akkori ellenzék, az Orbán Viktor vezette Fidesz rendezett ünnepséget, és az akkori baloldali, kormányon
lévő erők a miniszterelnökkel és Gergényi Péter, budapesti főkapitánnyal az élen rátámadtak a legbrutálisabb módon erre az ünneplő közönségre. Egyebek
mellett felmerült bennem, hogy mennyi rendőr is
lehetett akkor ott, tudniillik minden mellékutcát el
tudtak állni, és valóban mindenütt ott voltak. Ha számításaim nem csalnak, akkor tízezres nagyságrendű
társaság lehetett, talán több tízezres is. Vannak az
eseményekről magnófelvételek, amelyeken sok dolog
hallható, például az, amikor attól boldog egy nő, hogy
egy könnygázgránáttal fejbe talált egy ottani embert,
hatalmasakat röhög, és mondja a társának, hogy „láttad ezt, hogy hogy megkapta”, meg ilyenek. Azt kell
mondanom, nekem ez a 2006-os támadás hihetetlen
traumát jelentett. 1956-ról úgy beszéltem, hogy azt
gyerekként éltem meg, annak minden groteszkségével együtt, fel nem ismerve a tragédiák pillanatait. De ezt a brutális letámadást most öregemberként
abszolút megalázónak és abszolút tragédiaként élem
meg. Felháborít a gyávaságnak az a módja, hogy ezek
a símaszkos, páncélba öltözött, minden fegyverrel
felszerelt készenlétisek milyen kéjjel támadtak rá
fegyvertelen emberekre, a földön elesett embereket
összerugdalták, eltörték az ujjukat stb., stb. A Magyar
Rádió zárt területén berendezett kínzásaikról nem
is szólva. Az 1989-es rendszerváltoztatás után volt
egy időszak, amikor valahol kezdtem megenyhülni
a rendőrséggel szemben, de 2006 októbere óta most
már még aljasabbnak láttam ezt a bandát. Eltűrték
maguk között az aljasakat. Én gyűlölöm őket.
Ez az 56-os emlékkiállítás, amit most rendezünk,
ebből a traumából is táplálkozik, nemcsak ötvenhatéból, hanem a 2006 októberétől, mert elvették tőlünk
ezt az ünnepet, amikor azt hittük, hogy az ÁVO már
mindörökre megszűnt. De itt kiderült, hogy nem így
van. Amikor a lovasroham rátámadt a tömegre, akkor
az emberek azt skandálták, hogy ÁVH, ÁVH.
Amikor az ugyancsak baloldali kormány a határon
túli magyarság ellen uszított az ominózus 2004-es véleménynyilvánítás előtt, akkor a Magyar Művészeti
Akadémia Makovecz Imre és Orosz István felháborodására alapozva és biztatásukat elfogadva, dacból,
csak azért is 40 tagot vett fel a határon túli magyarok
közül, hogy valamiképp ez a tény ír legyen a sebükre.
Most is van bennünk egy ilyesfajta dac, hogyha az 50.
évfordulót nem engedték méltóképp megünnepelni,
akkor mi, a Magyar Művészeti Akadémia minden
egyes tagja, maradéktalanul úgy érzi, hogy legalább
most az 56. évfordulón mondjuk ki, amit erről a forradalmi tényről kell és lehet. Ezt teszi az aznap esti
előadás, amelynek Szakonyi Károly a főrendezője, ezt

(Szemadám György festőművész gondolatai a Magyar
Katolikus Rádió Művészklub című, 2012. október 25-i
műsorában hangzottak el, amelynek szerkesztett szövegét
adjuk közre.)
Dvorszky Hedvig művészettörténész

A Magyar Művészeti Akadémia 2012. október 18-i
ünnepi műsora 1956 emlékezetére:
„Október hazalátogat”…
… és elhozza magával ajándékát: az 56 évvel ezelőtti forradalom gyönyörűséges-fájdalmas izzását, amely
nemcsak emlékként, de máig ható valóságként szeretne
továbbélni közöttünk. Ezzel a szándékkal tisztelegnek
ötvenhat hősei előtt 56 alkotással a Magyar Művészeti
Akadémia tagjai, s „Mert fakítja forradalmad / fényét,
ki hallgatván hallgat, / fakítja forradalmad” – a költészet, a film, a fotográfia és a muzsika színeivel is segítik
felidézni az egykori történelmi napokat, hogy ma is azt
halljuk: „Dobog a föld az utcakő alatt.”
A Magyar Művészeti Akadémia első összművészeti
rendezvényén az éppen ötvenhat évvel ezelőtti történelmi napok emlékét felidézve a köztestület új levele-

ző tagjai, Kubik Anna, Huszti Péter, Blaskó Péter és
Kobzos Kiss Tamás szólaltatta meg az Akadémia költőit, muzsikusait – fénybe állítva 56 képzőművészeti
alkotást, hogy a művészet erejével járuljanak hozzá a
nemzeti emlékezet éltetéséhez.
Az ünneplő közönséget Fekete György, az MMA
elnöke köszöntötte. Az ünnepi beszédet Balog Zoltán
miniszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
vezetője, az est védnöke tartotta.
Az Akadémia egykori és mai tagjainak verseiből Mezey Katalin, az Irodalmi Tagozat vezetője válogatott.
Az ünnepi est rendezője: Szakonyi Károly.
Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben
Kányádi Sándor: Naplótöredék
Füst Milán: Zokogni szeretnék
Kiss Dénes: Átlőtt szívvel
Buda Ferenc: Falak könyve I, III, VII
S zokolay Sándor: Symphonia romana,
op.116. II. tétel Gregorián variáció
Utassy József: Október
Ágh István: A parlamentnél
Bella István: Önéletrajz 1996
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teszem én is, amikor megnyitom ezt a kiállítást. A művek pedig azt hiszem, magukért beszélnek. Úgy látom,
az összegyűlt anyag 70 százaléka nagyon is tragikus
és szomorú élményekről, a gyászról, a megtöretettségtől, a fájdalomról szól, nem pedig a forradalmi hevület
fiatalos lendületéről. Bár van egy szobor, ami egy kődobálót, egy utcakővel hajigáló figurát mutat, nekem
ez nagyon tetszik, meg van egy-két olyan mű is, ami
másra utal, magára a korra, az ötvenes évekre, de úgy
érzem, hogy ebben a generációban, akik még ott voltak 56-ban, az utána való történések miatt sokkal több
a fájdalom, mint az ünneplés érzése. Nem véletlenül
van egyébként halottak napjához ilyen közel, mert
nemcsak a halottainkra kell emlékezni, hanem arra a
sok százezer emberre, akik elhagyták ezt az országot,
azokra, akiket börtönbüntetéssel sújtottak és azokra, akiket kivégeztek. Ezeket a sebeket begyógyítani
szinte lehetetlen, bár sokszor úgy tűnik nekem, mintha a feledés túl korán jött volna, már 1957-ben, amikor
a tömeg – méghozzá jelentős tömeg – május elsején
mégis csak felvonult a régi szocialista szokások szerint
a Dózsa György úton a mozgalmi zászlókkal…
Ezért szeretem nagyon Nagy Gáspár versét, amikor
azt írta, hogy nem szabad feledni, és az N és I betűt
nagybetűvel írta és mindenki pontosan tudta, hogy
Nagy Imréről van szó.
Nekem is van egy művem ezen a mostani kiállításon, a „Memento 1956”. Ez egy olyan zsákvászonra
készült festmény és applikáció, amelyen piros-fehérzöld csík húzódik rajta végig, de nagyon durva, kicsit
koszos a vászon, és olyan figurák állnak sorba ezen,
akikről nem derül ki pontosan élők-e, mert mintha
lobogó emberi figurák lennének, talán elszenesedve
lécek is láthatóak egy kicsit, amik egy paraszt porta
kerítéséről valók, és van egy rács, ami mögött egy pici
kis kékség rémlik fel.

 öbrentei Kornél: Halottak napi vers
D
Előadja Kobzos Kiss Tamás
Kovács István: Ezerkilencszázötvenhat
Kiss Benedek: Októberi vers
I nterjú Melocco Miklóssal.
(részlet B. Farkas Tamás filmjéből)
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves
Magyar abszurd
Mezey Katalin: Október hazalátogat
Tóth Bálint: Magyar litánia
Dárday István: Magyar töredék (filmrészlet)
Gyurkovics Tibor: Levegőt, levegőt, levegőt!
Balassa Sándor: Cimbalomverseny op.121
Kiállítók:
Aknay János, Árendás József, Bakos István, Bocskay
Vince, Bohus Zoltán, Bukta Imre, Csáji Attila, Fekete György, Filep Sándor, Geszler Mária, Gyulai Líviusz, Hager Ritta, Haris László, Jakovobits Márta,
Jakovobits Miklós, Jovián György, Kárpáti Tamás,
Katona Katalin, Katona Szabó Erzsébet, Kelecsényi
Csilla, Kótai József, Kovács Péter, Kő Pál, Kusztos
Endre, Kuti Dénes, Lantos Ferenc, Lugossy Mária, M.
Novák András, Makovecz Imre, Mezei Gábor, Molnár Edit, Móser Zoltán, Nagy János, Orosz István, P.
Benkő Ilona, Páll Lajos, Péterfy László, Polgár Rózsa, Prutkay Péter, Scherer József, Schrammel Imre,
Stefanits Péter, Szabó Tamás, Szemadám György,
Újvárossy László, Veress Sándor László, Véssey Gábor, Vinczeffy László.
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53 magyar film
Sára Sándor az Akadémia válogatásáról
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53 magyar
film vetítése
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■ A Magyar Művészeti Akadémia, Sára Sándor elnöksé-

gi tag javaslatára, 2012-ben megszavaztatta tagságát,
hogy melyik az az 52 magyar játékfilm a 20. századból, amely számukra a legmaradandóbb, legemlékezetesebb. Nem egyszerű játék vagy kíváncsiság munkált
a kérdés mögött, inkább az értékőrzés és közvetítés
szándéka, amely az intézmény alapvető feladata. A
magyar film ugyanis, bár vitathatatlan művészi értékeket teremtett, érezhetően kezd kikopni a kulturális
emlékezetből, különösen a fiatalabb nemzedékekéből. A válogatás, mint a körkérdésekre adott válaszok
általában, természetesen nem etalonértékű, néhány
szempontból akár vitatható is, de arra mindenképp
alkalmas, hogy bizonyítsa a magyar filmművészet
folytonosságát, tartalmi és formai megújulását, s a
magyarság sorskérdéseire adott válaszainak érvényességét.
Az Uránia Nemzeti Filmszínház 2012. november
5-től mintegy másfél éven keresztül vetíti le a filmeket
– előadásokkal, elemzésekkel kísérve, az MMA hétfőnkénti filmklubjában.
A kínálatból a Duna Televízió is műsorra tűz filmeket, 2013-ban pedig az Art-Mozi Egyesület segítségével tizenhárom vidéki nagyvárosban is útnak indul
a Szőts István nyomában című filmtörténeti sorozat,
mely válogatás a Magyar Művészeti Akadémia 53 magyar filmes programjából.
– Az MMA válogatása jóval terjedelmesebb, mint általában a filmtörténeti toplisták. Milyen szempontokat
vettek figyelembe a szavazók a lista összeállításakor?
A tagozatban beszéltük meg először, az én fölvetésemre, hogy legyen egy ilyen vetítéssorozat, mert fontosnak és jónak tartom a magyar filmet – mondjuk, ez
volt a kiindulópont. De nem a tagozat választotta ezt
az ötvenhárom magyar filmet, hanem szétküldtünk
egy listát a Művészeti Akadémia minden tagjának, azzal a kéréssel, hogy ötvenkettő filmet jelöljön ki, amit
emlékezetesnek talált. Ezen a listán a kezdetektől
napjainkig minden magyar játékfilm szerepelt. Nyilván nem mindenki válaszolt, de hozzáértők szerint ez
már egy reprezentatív felmérésnek számít. Végül kialakult egy sorrend, aminek a végén két film azonos
pontszámmal szerepelt – ezért tartalmaz a lista ötvenhárom magyar filmet. Illetve bármennyire is furcsa,

ebben az évben ötvenhárom hét lesz, nem ötvenkettő.
Azért gondoltam ötvenkettő filmre, hogy minél
szélesebb legyen a válogatás. Ugye például a „Budapesti 12”-be nagyon kevés film fért bele – azt gondoltam, hogy az ötvenkettő talán már elég széles merítés
ahhoz, hogy minden jó film benne legyen. Miután
meglett az ötvenhárom filmet tartalmazó lista, leültünk filmesztétákkal, filmkritikusokkal, hogy ezt az
anyagot milyen formában, milyen csoportosításban
tárjuk a nézők elé. Már az elején kialakult, hogy a
filmek moziban és televízióban is menjenek le. Azért
ragaszkodtam ehhez, mert én a filmeket moziban szeretem nézni, rendes kópián, nagy vásznon. Ez végül
csak részben sikerült, mert nincsen minden film olyan
állapotban, hogy így lehessen vetíteni. Végül is az alakult ki, hogy az esztétákkal közösen olyan tematikus
csoportosításokat hoztuk létre, mint a Szőts István
nyomában vagy az Egyén és hatalom. Az Urániában ez
az összeállítás egy filmklub-sorozatként valósult meg,
ehhez később az Art Mozi hálózat is csatlakozott,
aminek én nagyon örültem, mert ez azt jelenti, hogy
minden nagyobb városban ez az ötvenhárom film bemutatásra kerül, ami jó a filmeknek, jó a nézőknek,
mindenkinek jó, aki szereti magyar filmet.
– A rendszerváltás utáni magyar filmgyártást mindössze egy film képviseli a válogatásban, Tarr Béla Sátántangója. Van ennek bármilyen jelentősége, vagy koncepció volt a közelmúlt filmtermésének kihagyása?
Az akadémikusok nagy része idősebb ember, tehát
a meghatározó filmes élményeik is a fiatalkorukból
származnak, így lehet, hogy a későbbi filmeket nem is
látták, nem is tudtak rá szavazni. Lehetett számítani
arra, hogy ez így lesz. De én akkor is mondogattam,
most is mondom, hogy lehet egy olyan válogatást is
csinálni, „ami az 53 magyar filmből kimaradt”.
– Mely filmek a személyes kedvencei?
Leginkább Szőts István filmjeit szeretem, valószínűleg azért, mert azt a világot ismerem a legjobban.
Ezen kívül Fábrinak egy-két filmjét emelném ki, ha a
kezdetekhez, a nagyokhoz nyúlunk vissza.
Lichter Péter

A nyelvről és a nyelvekről

■

A magyar művészeti Akadémia nevében nagy
tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik itt ma
nyelvünk iránti hódolattal megszentelve vannak
jelen. Köszöntöm a tudósokat, a féltőket, a felmutatókat, a közlőket, az alkotókat, szervezőket és
házigazdákat. Annak az éppen egy életévét betöltő
Akadémiának követeként teszem ezt, amelyik a
magyar történelem első összművészeti köztestülete, így soraiban a szellemi lét minden isteni adottságát megtestesíti. A nyelvét is, a nyelvekét is.
Így mi sem természetesebb, mint hogy az Akadémia a nyelv kimeríthetetlen gazdagságú trezorját kívánja őrizni, kincseit szaporítani, s ajtaját
mindig nyitva tartani azok előtt, akik egyszerre kívánnak kérni és adni, amikor műveik születéséhez
várnak belőle segítséget.
Tisztelet azoknak a nagyszerű szakembereknek,
akik különösen az utóbbi esztendőkben heroikus
küzdelmet folytatnak a beszélt magyar nyelv eredetének, fejlődésének és változásának, sajátságos
szuverenitásának feltárására, megismerésére és
elismertetésére, s érveik, bizonyítékaik sokaságát
sorakoztatják fel az egyre kétségtelenebb igazságok kimondására. Mi pedig, magyar kortársaik
elbűvölve hallgatjuk verseinket, párbeszédeinket,
meséinket, olvassuk könyveinket azon a nyelven,
melyre testi és szellemi anyánk abban a reményben
tanított meg bennünket, hogy családi és nemzeti
létünk legfontosabbikát, anyanyelvünket sohasem
fogjuk megtagadni, torzítani vagy felejtésre ítélni.
Ez így szép, így jó, de megvallom, nekem kevés.
Az írott, beszélt nyelv ugyanis nem önmagáról,
hanem valamiről, valamikről szól, vagyis minden
másfajta művészi mondanivalónak is majd minden
esetben egyetlen természetes tolmácsa, leírója, értékelője. ez a tulajdonsága segítette alkotó társadalmi lénnyé avatni az embert, ismertté tenni az
alkotást és az alkotót. A beszélt magyar nyelv kutatása, eredményeinek felmutatása és befogadása
így nagyszerű példa a többi művészeti ág magyar
sajátságainak felismeréséhez, nyilvánvalóvá tételéhez és az egészbe integrálásához.
Sajnos, a többi művészeti ág hazai működésének
leírásában az ilyen irányú törekvéseknek ugyanekkor kevés jele tapasztalható, mintha valamiféle
félelem volna jelen, s következménye a közömbösségtől a tagadásig tart. Sőt, sejthetők ki nem mondott hazugságok is.
Tapasztalatom szerint az építészetnek is van
sajátságos magyar nyelve az ismeretlen jurtaépítő
mester törvényeiből fakadó módon az organikus
Makovecz Imre templomaiig, van múltban fogant

ősi tánckultúránk napjaink Novák tatájáig, a magyar film száz esztendeje összetéveszthetetlen karaktervilágot teremtett, Csontváry képei, Kodály
kórusremekei magyar zenei nyelvbravúrok, Korniss Péter fotói senkiével nem téveszthetők össze
a világon, Schrammel Imre kerámia alakjai csak
magyar módon formázhatók ki a földből, Lugossy
Mária üvegtesteit a magyar mártíromság fényei
világítják át. Mindannyian rólunk szólnak, saját
formanyelveinken, mondhatnám: Kárpát-medencei módon.
A kérdés természetesen nem az, hogy a különféle művészeti műfajoknak van-e a világon saját
nyelve, hiszen ez természetes, tudott és nem is
vitatott, hanem az, hogy ezeknek van-e érzékelhető és kimutatható, ránk, magyarokra jellemző
karaktere, szelleme, egyedisége. Nem kis szomorúsággal mondom, hogy ezeknek a szaktörténészi
vizsgálata jobbára abban merül ki, hogy miben
hasonlítunk másokra, mikor kit követtünk, kikkel
azonosultunk, s nem arra irányul, hogy mi miként
tükröződünk vissza a műveinkben. Pedig ez a művészetek igazi hozzáadott értéke. Ez az egyoldalú
irányultság pedig manipulációktól sem mentes.
Ma ebből a jelenségből egy fontosnak érzett
megállapítást és egy sokáig nem halasztható elképzelést kell kiemelnem.
A megállapítás a következő: a beszélt nyelv kutatásának nyomvonalát szélesíteni kell avval a bátorító gesztussal, amelynek segítségével az egyetemes magyar művészeti nyelv léte bizonyosságot
nyerhet. Lehetetlen állapot az, hogy valami úgy
tűnjön nemlétezőnek, hogy közben van, él és még
így is hatni képes. Az pedig egészen biztos, hogy
leírásukra a magyar nyelv példátlan gazdagsága,
vizuális természete minden más nyelvnél alkalmasabb. Elhivatottabbat is mondhatnék.
Az elképzelés pedig a következő: a Magyar Művészeti akadémiának – kellő időben – Művészetelméleti Kutatóintézetet kell létrehoznia azért, hogy
falai között a nyelvi kutatások mentén a legfontosabb művészeti területek eredményei is úgy rögződjenek, hogy azokban legbensőbb adottságaink
és karakterünk alapjaikban és összefüggéseikben
is láthatóvá váljanak, bizonyosságaik pedig járuljanak hozzá botladozó nemzettudatunk megszilárdulásához. Előre tudom, hogy belőle fakadó
büszkeségünk indokolt lesz.
Itt is kérlek Benneteket, hogy segítsetek tervünk
megvalósításában, hogy az egyetemes magyar művészet közös beszéde hallható legyen akár az egész
világon.
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Előadás a magyar
nyelv napján

2012.
november 13.
A magyar
nyelv napja
(Az előadás
elhangzott 2012.
november 13-án
a magyar nyelv
napi emlékülésen, a Petőfi
Irodalmi
Múzeumban.)

Prof. emeritus Fekete György
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Jókai Anna-konferencia és az író születésnapi köszöntése a Petőfi Irodalmi
Múzeumban

■ Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy Jókai Anna

egymaga legalább annyit tett egy korszerű erkölcsi
világkép tudatosításáért, mint a többi összes kortárs
magyar író együttvéve. A moralitás, az etikai értékek
érvényessége a materialista-marxista ideológia, majd
a fogyasztói materializmus hosszú évtizedeiben nyíltan megkérdőjeleződött, a gúny tárgyává lett. Nem
véletlenül: hiszen a 20. század a nagyipari hazugsággyártás, az állami politika szintjére emelt rablás és
fosztogatás és a nagyüzemi gyilkolás százada volt,
és semmi jele nincs annak, hogy ez a folyamat a 21.
században, legalábbis a közeljövőben megszakadna.
Ma is tanúi vagyunk annak, amint a technikai haladás mind újabb és újabb médiumot hoz létre a globális
hazugság minél gyorsabb és eredményesebb terjesztésére. Nem véletlen, hogy ennek a korszaknak a hőse
az egydimenziós ember lett – ahogy Herbert Marcuse
1964-ben elnevezte – és mára a szépirodalomnak is,
így a magyar szépirodalomnak is ez az embertípus a
meghatározó szereplője.
Az izmusok történetét nyomon követve megfigyelhetjük, hogyan jutottunk idáig, a történelmi és ideológiai változások hogyan változtatták meg önmagunkról alkotott képünket. Az impresszionizmus például
a hangulataink, a szimbolizmus a rossz ösztöneink, a
szürrealizmus a képzeletünk, az expresszionizmus érzelmi kitöréseink hangsúlyozásával írta át az emberi
jellem klasszikus arányait. A naturalizmus már az ateizmus tanítására épít, amikor az anyag egyeduralmát
hirdeti, mondván: – Ember, nem vagy egyéb, mint
ami látható belőled. Test vagy. A dadaizmus alapvetése szerint minden – élet, személyiség, erkölcs, szokásrend, sors – valójában értelmetlen, begyepesedett
rutin. Az emberi lét adottság csupán, amelynek valóságos tétje – sem oka, sem következménye – nincs.
Egyetlen dolognak van csak értelme, annak, hogy
mindenkit rádöbbentsünk erre az értelmetlenségre,
és arra ösztönözzünk, hogy az élet minden megszokottságát felborítsa.
A posztmodern teóriája nem értelmetlennek, hanem létlennek, nem létezőnek állítja ugyanezeket a
dolgokat. Minden viszonylagos (relatív), ezért igazság nincs, csak részigazságok vannak, amelyek eleve
nem testesítenek meg semmit, csupán helyettesítenek

valamit. Valamit, ami tulajdonképpen nincsen. Érték
sincs, csak helyi értékek vannak, amelyeket a pillanatnyi érdekviszonyok hoznak létre, és azok változásával maguk is változnak, megsemmisülnek. Csupán
az érdekek vannak, az anyagi érdekek, és az embert
semmi más nem mozgatja, csak az érdekei. A történeti
társadalmakban ezt a tényt hivatott elpalástolni az az
álszent és hazug, úgy mond erkölcsi tanítás, amelyet a
nevelésnek nevezett manipuláció segítségével már fiatal korban ráerőszakolnak mindenkire. A modernitás
célja ezért nem lehet más, mint a hagyományos világés emberképnek a lerombolása, és a „józan”, erkölcsi
karakter és szellemi hátország nélküli emberi lét elfogadtatása. A művészet által, a szépirodalom által is.
Ez az ideológiai (és történelmi) folyamat szinte
egyeduralkodóvá tette azt a világlátást, amelynek hősét egydimenziós emberként jellemezte Marcuse. Az
ilyen személyiséget egyetlen dolog érdekli: az anyagi
javak megszerzése, ez az élet-elkötelezettsége, ennek
rendel mindent alá. A közgazdaságtan sokat hangoztatott tétele, hogy az emberi társadalom működése
csak az állandó „növekedés”, „fejlődés” eredményeként tartható fent, ennek a motorja pedig éppen az
egydimenziós, anyagközpontú életideál. „Ahelyett,
hogy a gazdaság lenne beágyazva a társadalmi viszonyokba, a társadalmi viszonyok vannak beágyazva a
gazdasági rendszerbe” – így jellemzi ezt az eltorzult
valóságot Pollányi Károly.
Jókai Anna írói munkásságának fontos vonása az
egydimenziós emberkép tagadása. Tagadása annak,
hogy létünk mindenek feletti értelme az anyagi javak
megszerzéséért (eltulajdonításáért) folytatott harc.
Művei tagadják, hogy az anyag lenne az egyetlen létező, hogy az ember csupán anyag lenne, és sorsa – az
anyag törvénye szerint – az elmúlás, megsemmisülés,
szétbomlás. Jókai Anna írásaiban – regényeiben, novelláiban, de esszéiben is – az ember lényegét tekintve
szellemi lény, akinek legbelső igénye, hogy kapcsolatot tartson saját szellemi hátországával. Hősei között
mindig találunk olyan szereplőt, aki tudja, hogy az élet
forrásában, Teremtőjében hinni nem öncsalás. Tudja,
hogy az élet nem értelmetlen, ezért fontos, hogy tovább örökítsük. Tudja, hogy nem az az élet célja, hogy
minél több élvezethez jussunk. Tudja, hogy nem azért

a közösséget fenntartani nem lehet. Így lesz az ember
a természetnek többé nem apja, csak rablója. Ha az
anyagi ember a világot zsákmánynak tekinti, és a világból kiemeli azt, amire szüksége van, ez a: haszon.
Ha az archaikus ember tevékenységével a világosság
isteneinek segít, ezt úgy hívják, hogy kultusz; ebből
fakad az igazi kultúra.”
Ehhez kapcsolódóan fontos meghatározást találunk esszéjében egy sokat, sokszor csillapíthatatlan
indulattal vitatott kérdésről is: „…A nemzeti öntudat
az a képesség, amellyel a nép önmagát a többi nemzetek sorában el tudja helyezni. …A nemzeti szellemet
nem tagadni kell, hanem a saját értékén értékelni…”
Jókai Anna ember- és világképének humanista-keresztény vonásait jól interpretálja a modern ember
egyik kitüntetett szólamáról, az önmegvalósításról
írt gondolatmenete: „Az önmegvalósítás napjainkban elcsépelt szólam, gátlástalan törekvők menlevele.
Kíméletlen egoisták önmegvalósítás ürügyén minden erkölcsi normára fittyet hányva csörtetnek át az
élet erdején; körülöttük fű, fa, bokor nem nő többé,
a gyengébbet legázolják, az ügyetlenebbet félrelökik,
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kell erősnek és okosnak lennünk, hogy a szerzésben
és az élvezetekben semmi se akadályozhasson meg
bennünket. Ezért művei tagadják azt a manapság
egyre általánosabbá váló vélekedést, hogy ha minden
pillanatunknak megadjuk a maga élvezetét, azzal már
megtettünk mindent, amit megtehetünk annak „a
hazug (mert folyton az érzelmeinkre és értelmünkre
apelláló), céltalan és értéktelen valaminek” az érdekében, amit emberi életnek neveznek.
De ha Jókai Anna művei csak tagadnák mindezt,
akkor csak a félutat tennék meg az író által kitűzött
cél felé. Hozzánk hasonló, hibákkal és bűnökkel teli,
mindennapi hősei nem mentesek korunk betegségeitől, az anyagi javak és élvezetek bálványozásának
kísértésétől sem. De megformálójuk nem irtotta ki
lelkükből a szellemi valóság sejtelmét és szomját, a
szeretet létfenntartó erejének hitét és tudását. Jókai
Anna eleven sorsokat, jellemeket rajzol, akik szeretetből, szolgálatból és szenvedésből szőtt történeteik
során eljutnak a katarzisig, a létezés egy magasabb
szinten való értelmezéséig és átéléséig: a krisztusi
tanítás befogadásáig és sorssá formálásáig, a szeretetközösség megvalósításának vágyáig. Jókai Anna
nem tagadja le és nem tagadja meg azt, amit mestereivel, a magyar kultúra nagyjaival, Hamvas Bélával,
Kodolányi Jánossal, Várkonyi Nándorral együtt tud
és vall: hogy emberi lényegünk nem egydimenziós.
Mindannyian magunkban hordozzuk a tér-időn túli
létről való tudást is, ősi, közös sejtelmeket őrzünk és
élünk át, ha lelkünk szabad és nyitott a szellem univerzuma felé. „Az élet értelmét én abban látom, hogy a
bennünk lévő építőkövekből felépítsük a magunk székesegyházát. A belső épülés minden embernél más és
más. Bennem ez a belül épülő székesegyház a pályám
elején leginkább egy gótikus templomhoz hasonlított.
A gótika építészete az égbe nyúlik, olyan, mint az imára kulcsolt kéz, vagyis a világból eltűnt Isten utáni sóvárgást fejezi ki. Az eltűnt istenséget kerestem akkoriban, akiről tudtam, hogy van, csak rejtezik. Ahogy
haladok előre a korban, a bennem épülő székesegyház
inkább egy csendes, fehérre meszelt kápolnává szelídült, amibe otthonosan visszatért az Isten…” (Könyvhét, 2002. december.)
Az örökös progresszió-kényszeres modernitás kapcsán mondja ki Jókai Anna: „Csak az a fontos a valódi
haladás számára, ami az örökből nyilatkozik meg, az
adott kor magasabb igénye szerint és a lehetőségek
korlátai között. …ami igazán fontos, az mindig rejtett.
Ha úgy tetszik, a tíz körmünkkel kell kikaparnunk a
domborodó homok alól.”
Magában hordozza ez a gondolatmenet Hamvas
egyik fontos, Jókai Anna által is idézett meghatározását: „A hagyomány az ember és a transzcendens világ
között levő kapcsolat folytonosságának fenntartása,
az ember isteni eredetének tudata és az istenhasonlóságnak mint az emberi sors egyetlen feladatának megőrzése.” („Ne üljetek füstparipára” – Hamvas Béláról).
És Hamvassal egybehangzóan állapítja meg: „A világ mindig válságban volt és van – egy alapvető válságban! A törvények nem fedik a világtörvényt, hanem a
kielégülés és a haszonvágy hozza meg őket – s ezzel

a gondolkodót kiröhögik, s miközben azt képzelik,
önmagukat valósítják meg, helyette csak a Gonosz
fantomképét segítik hús-vér valósággá testesülni, másolatban, szériában. Folyik az én-pusztítás, hivatalos
segédlettel. Készül a futó-szalag ember…” – írja „A
minőségi ember” című, Németh László 95. születésnapjára készült esszéjében.
Jókai Anna lelke szabad és nyitott, és nem az önmegvalósítás, mindig a közösség, a közjó szolgálata,
az emberről szóló ősi és egyedül személyiség-építő
tudás átörökítése foglalkoztatja prózájában, lírájában,
esszéiben egyaránt. Talán ez a titka annak, hogy meg
tudta őrizni alkotó erejét nyolcvanadik születésnapjához közelítve is, amint ezt „Éhes élet” című, az idei
Ünnepi Könyvhétre megjelent, nagysikerű regénye is
bizonyítja.

Isten éltesse és őrizze meg ilyennek még sokáig!
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Összefoglaló Kemény Henrik életművéről

■ Kemény Henrik megcáfolhatatlanul a magyar báb-

művészet történetének eddigi legnagyobb, legeredetibb és legzseniálisabb vásári bábjátékosa. A hagyományozódás módját tekintve is ő a legutolsó Vitéz
László-játékos, aki a családi tradíciókat követte. A három generációs vásári mutatványos család férfi tagjai
közösen építették fel Budapesten, a Népligetben a Kemény Bábszínházat. Korngut Salamon (1853–1930),
a nagypapa, Korngut-Kemény Henrik (1888–1944?),
az apa, és a két fivér, Kemény Henrik (1925–2011),
Kemény Mátyás (1926–2001) egymás mellett, egymást erősítve, a játék örömét élve és éltetve álltak színpadra. Bábszínházukban mindent maguk alkottak. A
tervezéstől a művészi kivitelezésig, a szövegírástól a
színpadi játékig, a közönségszervezéstől a beengedésig, minden a családtagok összjátéka volt.
Ez volt Kemény Henrik életének egyik legmeghatározóbb eszenciája: a család által felépített bábos
„világközép”. Ez adta aktivizáló képességét, mágikus
erejét, kacagásra ingerlő életszeretetét. A belőle áradó
játéktudatból, a játéka során létrejött lelkes és határtalan örömből mindenki kapott, aki épp akkor és ott
volt, ahol ő játszott. Mélységes tisztelettel és alázatos
szeretettel játszott közönségének. Zsenialitásának
egyik pillére épp az, ahogy bánt a vele egy adott térben és időben jelenlévőkkel. Igazi varázslatot tudott
elérni hangjával, szóközi szüneteivel, a közönség felől
érkező reagálásokra adott válaszaival, éles figyelmével,
energikus, virtuóz kesztyűsbáb játékával, szóvicceivel.
Egyszerre volt ő a művészeti ág zsenije, mindannyiunk mestere, és egy családtag, aki szeretetre vágyik.
Ehhez a kettősséghez pedig fantasztikus intelligencia
járult. Egy dologban éreztem őt utánozhatatlannak: a
közönséggel való kapcsolatában. Hiába volt paraván
mögött, tévedhetetlenül, pontosan annyiszor szólította meg a publikumot, amennyiszer arra szükség volt,
nem többször, nem kevesebbszer. Érezte minden rezdülésüket.
Nyolc évtizeden keresztül fáradhatatlanul játszott. S játszott mindenütt, ahová hívták. Világot járt,
nemzetközileg is elismert vásári bábjátékos volt, aki
igazán hitt játékának életben tartó erejében, a nézőt

résztvevővé tevő képességében. A humor, a nevettetés, a játékos és közönsége közötti valódi párbeszéd –
hitvallásának alapkövei voltak életútján.
A 2011 októberében leégett Kemény Bábszínház
híre sokkolta. A nagyon nehéz történelmi időket is
megélt Mester teljesen legyengült, életereje megfáradt, s a rákövetkező hónapban, november 30-án nem
ébredt fel többé.
Kemény Henrik életútja
Ifj. Kemény Henrik 1925. január 29-én, Budapesten
született Korngut-Kemény Henrik és Kriflik Mária
elsőszülött fiaként.
Korngut-Kemény Henrik, a Papa, 1888-ban született
Várpalotán, 1944-ben a II. világháborúban eltűnt. Az
1920-as évektől a hűvösvölgyi Nagyréten játszott. Főállásban hivatalnokként vagy éppen mozigépészként
igyekezett eltartani családját.
Kriflik Mária, a Mama, később Keményi Mária,
1898-ban született Pozsonyban. 1984-ben, hosszan
tartó betegségben halt meg.
Korngut Salamon, a nagyapa, 1853-ben született.
Galíciából vándorolt Magyarországra, Várpalotán telepedett le. Csizmadiaként, cipőfelsőrész készítőként
is ismerte környezete. Cirkuszi mutatványossághoz
1897. január 26-án kapott először a belügyminisztériumtól működési engedélyt. 1930-ban Budapesten
halt meg.
1926 februárjában Budapesten megszületik a második fiú, Kemény Mátyás.
1927-ben megnyílik a Kemény Bábszínház, mely
Bódé néven is ismert. A bábszínház a nagyapa és a
Papa tervei alapján épült fel
1936 februárjában megszületett Kemény Katalin,
Pipike, a kedves húg, aki 1984-ben halt meg Budapesten.
A II. világháború gyökeresen megváltoztatta a család életét, mivel a Papa, a munkaszolgálat során eltűnt, Kemény Mátyás pedig fogságban volt.
1945. május 1-jén újból megkezdte működését a Kemény Bábszínház, ifj. Kemény Henrik egyedül ugyan,
de játszott a közönségnek.
1946-tól belefogtak Mátyással a Bódé teljes felújításába.
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1947-től sorra betiltották az előadásokat, nehezen
kaptak működési engedélyeket.
1948-ban a Magyar Bábjátékosok Egyesülete hozott egy rendeletet, miszerint csak a szövetségi tagok
játszhatnak bevétellel. A vásári bábosok viszont nem
számítottak annak, így Vitéz Lászlónak, a bábfigurának bizonytalan időre „száműzetésbe” kellett vonulnia.
1950-ben ifj. Kemény Henrik tagja lett az Állami
Bábszínháznak. Bod László, festőművész, a színház
akkori igazgatója hívta bábtechnikusnak.
1953-ben a Népligetet felszámolták. Az államosítás
napján, 1953. augusztus 21-én éjszaka, ifj. Kemény
Henrik, Jakovics József és Kemény Mátyás a Kemény
Bábszínházból a Rottenbiller utca 1-es számú lakásába menekítették ki a bábokat.
1954-ben ifj. Kemény Henrik megkapta a Népművészet Mestere címet.
1955-ben többen összefogva elmentek Győrbe,
hogy megalakítsák az első vidéki bábszínházat.
1958-tól ismét az Állami Bábszínházban dolgozott.
1975-ben úgy döntött, hogy eljön az Állami Bábszínházból, nyugdíjba vonul, önállósul.
A ’80-as évektől a Magyar Televízió sokat foglalkoztatta. Hakapeszi, Tücsök és Pamacs, Gyufa Gyuri,
Sakk Matyi, Gesztenye Guszti, Süsü, a sárkány – figurák legtöbbjét ő készítette, s ő is mozgatta a játékokban.
1983-ban a X. kerületi Tanács helytörténeti szempontból védetté nyilvánította a Kemény Bábszínházat, azután az MTA Soros Alapítványa, a Művelődési
Minisztérium, a Fővárosi Tanács és az ÁISH felkarolta a Kemény-család bábszínházának sorsát. Előkészítettek egy felújítási tervet.
1989-ben ifj. Kemény Henrik átépítési tervei alapján felújították a Bódét, a népligeti Kemény Bábszínházat, melyet augusztus 20-án ünnepélyes keretek
között felavattak. A bábszínház folyamatos működé-

sét azonban nem oldották meg, a várva várt közönség
elmaradt.
1996-ban a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagjának választották.
2001-ben meghalt Kemény Mátyás, a szeretett testvér.
2005. március 15-én átvette az Országházban a
Kossuth-díjat.
2006. január 29-én, születésnapján megalapította a
Korngut-Kemény Alapítványt, melynek feladatául a
Kemény család bábos örökségének egyben tartását, a
bábmúzeum létrehozását tűzte ki.
2008. december 4-én a vásári bábjáték vitathatatlanul legnagyobb alakjaként Prima-díjjal jutalmazták a
Művészetek Palotájában.
2011. október 2-án éjjel (valószínűleg gyújtogatás
következtében) leégett a népligeti Bódé, a KeményBábszínház.
2011. november 30-án nem ébredt fel többé.
Összeállította: Láposi Terka
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■ Berki Violát 1951-ben vették föl a Képzőművészeti

Főiskolára, ahol mestere Fónyi Géza volt. 1954-ben
azonban politikai okokból kizárták egy évre. Bűne az
volt, hogy nem vallotta be állítólagos kulák származását. Egy kertészeti vállalatnál kapott munkát (nomen
est omen?) addig, amíg nem térhetett vissza a főiskolára. Végül 1958-ban szerzett diplomát. Hátrányos
helyzete, az „osztályidegen” stigmája ellenére, sikerült tehetségét bizonyítania, s 1975-ben Munkácsydíjat kapott. Igaz, a politikai helyzet is változott idő
közben: a rákosista diktatúra helyébe a kádárizmus
„gulyáskommunizmusa” lépett. 1984-ben Érdemes
Művész lett, 1994-ben pedig a Magyar Köztársaság
tisztikeresztjének polgári fokozatát kapta meg.
Berki Viola festészetét kezdetben a „szentendreiek” közül Korniss Dezső, Anna Margit és Balogh
László hatása vezette saját stílusának kialakításához.
Talán nem is e három egymástól ugyancsak különböző úton járó festőművész stílusa, hanem művészi
attitűdjük és emberi tartásuk. De kik is voltak azok
a „szentendreiek”, akik a fent említetteken kívül még
jó néhányan voltak, s alkottak laza csoportosulást a
„művész városban”, jóllehet sokan nem is ott laktak,
vagy még műtermük sem itt volt? A „szentendreiek” a
képzőművészet perifériájára szorított alkotók voltak,
mert szembefordultak a kommunista, illetve később
magukat szocialistának nevező, államilag támogatott
képzőművészek hadának szocreáljával, illetve azzal a
beporosodott posztimpresszionizmussal, ami ezekben az évtizedekben „comme il faut” – nak számított.
Így inkább társadalmi státuszuk, semmint stílusazonosságuk okán alakult ki közöttük valamiféle szövetség. A fent említett Korniss Dezső geometrizáló szürreális figurativitása, később pedig informel festészete
igencsak távol állt Balogh László jelszerűvé redukált
formáitól, s egészen más úton járt Anna Margit, aki
korábban légiesen szürrealisztikus figurákat álmodott
vászonra, hogy aztán később brutálisan vastagon felhordott festékkel idézze meg a vásári giccsek és mézeskalácsok világát.

Berki Viola is összetéveszthetetlenül sajátos világot
teremtett művészetében, amelyet – jobb szó híján –
először is szerethetőnek neveznék, s amelyre szemlátomást hatott a Biblia, az antikvitás, a középkor és
a reneszánsz világa, stílusában pedig felfedezhetők a
keleti miniatúrák, a kódex illusztrációk, de mindenek
előtt is a naiv művészek hatása. Színben gazdag festményei mindig narratívak, játékosan derűs, bukolikus hangulatúak, de nem ritkán finoman ironikusak
is. Olyanok, mintha egy-egy mesevilágba vezetnék az
embert.
Érdekes, hogy az 1950-es, 60-as években az írók
közül is milyen sokan fordultak a gyermekirodalom, a
költészetben vagy prózában elmondott mesék alkotása felé. Nyilvánvalóan azért, mert itt mindent el lehetett mondani, míg a „komoly, felnőtt” irodalom szűk
korlátok közé volt szorítva. Érdekes az is, hogy például
Korniss Dezső és a Képzőművészeti Főiskoláról kirúgott Kovásznai György animációs filmek alkotóiként
elfogadtattak, míg képzőművészként – Berki Violával
együtt – csak a három T „tűrt” kategóriájába tartozhattak. Utólag szinte érthetetlen, hogy a kor kultúrpolitikája egészen a 80-as évekig miért tekintett oly
gyanakvóan a nonfiguratív képzőművészetre, hogy
az ilyen alkotásokat rendszerint a kiállításokról való
kizsűrizés fenyegette. Berki Violát talán az mentette
meg ettől, hogy mesés, naiv figurativitása egyrészt
érthető volt, másrészt veszélytelennek tűnt, s ezért a
kultúrpolitika nem vette túl komolyan azt a fényteli
világot, ami csak az övé volt. Mert ő úgy élt – és él – a
képeiben, mint a kínai Vu Tao-ce, aki egyszer olyan
csodás tájképet festett, hogy belépett a képbe, megindult az ösvényen felfelé, s eltűnt a ködbevesző hegyek
között. Többé senki se látta. Berki Viola is így él tovább a képeiben.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy a Magyar Művészeti Akadémia nevében fejet hajthatok ez előtt az
emléktábla előtt.
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„2012. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napja
hajnalán örökre elaludt, de emlékeinkben és alkotásaiban örökre köztünk marad Lugossy Mária szobrászművész.” A gyászjelentés a következőképpen folytatódik:
„A Katolikus Egyház augusztus 15-én, Szűz Mária
halálának és mennybevételének ünnepét Nagyboldogas�szony napját üli. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány
szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét
nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magáéhoz emelte a mennyei
dicsőségbe.”
Lugossy Mária évekig komoly szenvedéssel járó, súlyos betegségben (agyrákban) hunyt el.
Amint a gyászjelentés idézett szavai is mutatják, halála idején mindenki szembesül az ismeretlen folytatással. A megrendülés tényét az itt maradottak, az élők
tapasztalják meg. Úgy tűnik, hogy betegsége ellenére
is bizakodva dolgozott, amelynek egyik különös példája volt annak a Rheia című művének a veszprémi
elhelyezése, illetve az akkörül kialakult vitákban való
részvétele. Az évek óta húzódó vita kedvező megoldását remélve írtam meg a balatonfüredi Tempevölgy
című új kulturális folyóiratba Praznovszky Mihály
főszerkesztő kérésére a „Lugossy Mária üveg-szobrászművész érintései” című 2010 őszén megjelent írásomat.
Az MMA 2012-es évkönyvében én ezzel emlékezem a Művészre, Lugossy Máriára.
Különös, talán a szív dobbanásaira emlékeztető
zene hallatszik, a vetítőn mélysötét háttérből, a súrló fény hatására formát nyerő plasztikus alakzatok
fokozatosan bomlanak ki. A lassú kameramozgás
éppen annyi időt hagy, hogy a szemlélő szinkronban
lehessen az elé vetülő eseménnyel. Esemény. Sőt. Eseménysor. Egy már elkészült köztéri szobor képi elemzésében vagyunk „belehívva”: egyformán szép, fiatal
izmos testű férfialakok, merev testtartással, mintha
valami elmozdíthatatlan útvonalról, vagy inkább futószalagról haladnak a fekete gránit tömb felé, majd
beleolvadva mind, ők maguk válnak a tömb-hasáb,
alkotóelemeivé. Ők a Minden idők áldozatai című mű
szereplői.
Lugossy Mária üvegszobrász 1991–1992-ben készített döbbenetes hatású emlékművének drámáját
látjuk, egy, a művész műtermében, 2006-ban készült
portréfilmben.

Fordul a kamera: egy földbemélyedő, mérnöki pontossággal, bekeretezett tükörmedencébe, mint egykori lávafolyam megdermedt kőzetrétegei folynak – félig
bele, és a peremre. Ebbe halmazatba süllyedt, csorbán
sérült harang alakja bontakozik ki a kompozíció tetején. Ez a 1995-ben, Székesfehérvár egyik fő terén
elhelyezett, a II. világháború áldozatainak emlékére
készült mű. Drámai a pátosz nélküli jelkép ereje. És
sorolódnak a művek, hasonló ritmusban, az időnként
egy-egy mondattal jelenlévő, amúgy láthatatlan művész gondolatainak kíséretében. A budapesti Országház előtt 1996-ban felállított A forradalom lángja című
alkotás lángja lobog, minden halottra emlékező óriásgyertyaként.
Az óbudai székhelyű építésziroda meghitt közös
termében, a Magyar Művészeti Akadémián [Kecske
utcában] pereg a film, amellyel a 2010-ben hatvan
éves Lugossy Máriát köszöntjük. A főiskolai karcsúságában és finom arcvonásaiban is időtlenül maradt,
a műveivel egylényegűvé vált művészről még 2006ban a Magyar Televízió klasszikusan értékmentő
művészettörténésze, Kernács Gabriella és rendező
férje, B. Farkas Tamás forgatta működésük szinte
utolsó időszakában ezt a művész-dokumentumfilmet. Amelyben egyszer csak Sinkovits Vitai András
hangján szólalnak meg a szerkesztő által kiválogatott
részletek a Tibeti halottaskönyvből, miközben ősvilági tengerszemekre emlékeztető üveg tavak sejlenek
kőtömbök mélyén, majd mintegy piramissá emelkedik egy faépítmény, kihúzható fiókjaiba belenéz
a kamera, amelyekben, mint emlékek sorakoznak a
nyugalomba és némaságba merevedett emberalakok.
A piramisszerű építményen felfelé haladva átélhetjük
a Lélek megtisztulásának azokat a fokozatait, amelyek
a halottaskönyv ősrégi gondolatai szerint a Fény felé
vezetnek.
E rövid, de megrendítő hatású film tulajdonképpen
felvillantotta és a maga eszközeivel még különlegesebb élménnyé fokozta Lugossy Mária egyedülálló
művészetének esszenciáját.
Mi, akik ismerhettük művészetének kibontakozását, így ebben a letisztult formában látva néhány dolgát, mégis arra éreztünk késztetést, hogy eltöprengjünk az őt vezérlő indíttatásokon.
Érdekes módon, már a diplomamunkájával is eltért

És amikor Bohus Térspirál II. című alkotását az
amerikai Corning Glass Museum szakemberei ezernyi mű közül válogatott 270 alkotása közé – három
másik magyar művésszel együtt – kiválasztotta 1979ben, mind az ő, mind a felesége, Lugossy Mária karrierje megváltozott.
1979 áprilisában az Amerikából induló és három
éven keresztül utazó New Glass című vándorkiállítást
elsősorban az amerikai üvegművészettel foglalkozó,
említett múzeum szervezte. A világ üvegművészetét
bemutató kiállítás négy amerikai múzeumot követően (toledói, New York-i, San Franciscó-i múzeumok)
látható volt London, Párizs, Tokió legrangosabb múzeumaiban, a hozzátartozó nemzetközi sajtóméltatásokkal együtt. Bohus művét ezek során az első tíz
legjobb közé sorolták. Nem csoda, hogy meghívások, vásárlások követték ezt a sikert. De ezzel a mozgalommal magának az üvegből alkotott különleges
művészeti tárgyaknak is új felfedezése kezdődött el,
szaklapokkal és a felfedezettek nyilvánvaló műkereskedelmi helyzetbe hozásával. Bohus, az 1981-es
kasseli Orangerie-ben rendezett „Szabad üveg” című
kiállításon II. díjat nyert, amely szintén emelte rangját. Így azután, úgy is, mint a magyar Iparművészeti
Főiskola tanára, feleségével Lugossy Marival 1982
óta a különböző nemzetközi üvegszimpóziumok állandó meghívottjai lettek (Novy Bor, Frauenau, SarsPoteries), majd pedig az amerikai Habatat Galériák
évente megrendezett meghívásos kiállításainak megbecsült meghívottjai. De műveiket sikerdarabként
mutatják be ma már Európa számos országában az
üvegművészettel foglalkozó rangos galériák.
Mindezek vázlatos említésének tükrében kap különös jelentőséget a művész házaspár egymástól megjelenésében és témaköreiben eltérő világa, amely azonban a spiritualitás szintjén egyáltalán nem ellentétes.
Külön utakon haladva keresik a transzcendens világ
megértéséhez vezető szellemi kapcsolódási pontokat.
Bohus „Kapu sorozata” az ő tisztán elméleti alapokon
nyugvó formavilága szerint, Lugossy Mária pedig az
ő, finoman árnyalt érzelemvilágának búvópatakjain
keresztül.
A Teremtés rendszerében az emberi nemen belül a
nőiségnek, mint az élet folytatásának a férfiétól nem
független, mégis sajátos rendeltetése egybekapcsolódik a természetes védelemmel. A páros kapcsolatokra
is jellemző szerető óvás lehetősége mellett azonban
a nő magatartása valahogy átlényegül a gyermek fogantatásától a világrahozatalig ívelő időszakban. Az
emberiség kultúrtörténete erről is szól. Művészi képzelete pedig egyre inkább éppen magát a Teremtés titkát fürkészi. Évezredes hagyományainak koronkénti
újra és újra átértelmezése során az intellektus és a
szenzibilitás, a műveltség és az ösztönösség mit sem
változtat az alapvető magatartáson. Egy nő életének
rendkívülisége, de legalábbis ez a lehetősége ezen a
forrásvidéken található.
Én egyáltalán nem kedvelem azt a közelmúltban divatossá vált megkülönböztetést, amely szerint létezik
külön nő-művészet. A civilizáció sokféle lelki és testi
elferdülésének egyik satnya szóvirága ez, amit azon-
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a szokásos feladatoktól: egy hatalmas négyméteres,
akár az eklektika korának bútor-szemléletét felidéző
elektronikus órát tervezett, miközben az Iparművészeti Főiskola (ma Moholy Nagy László Egyetem) ötvös
szakán végzett. Emlékeim szerint óriási érdeklődés
övezte szokatlansága miatt ezt az eseményt már akkor
is. Az óra rézlemezből formált napraforgószerű aurájával a Győri Távközlési és Műszaki Főiskola aulájában
pompázott 1973-tól. De Lugossy Mari soha nem alkotott hagyományos ötvösműveket, akkor sem, amikor más köztéri feladatokhoz jutott. Mondhatnánk,
talán szerencséje volt néhány pályatársával – későbbi
férjével, Bohus Zoltán üvegművésszel együtt –, mert
éppen a hetvenes évek dinamikus építészeti és művészeti megújításának időszakában kerültek egy rendhagyó, folyton kísérletező főiskolai művésztanár közelébe. Z. Gács Györgyről van szó, aki szinte mindent
kipróbált, növendékeit is belevonva a korabeli anyaghasználat megújításába. Volt akkoriban a főiskolai
tanszéken díszlettervezés, meg absztrakt formákból
ragasztott üvegképek készítése, akár reklámfeladatok
ellátására, vagy egyéb szakmai anyaghasználati kísérletezések, főként az akkoriban dinamikusan felfutó
építkezésekhez társulás miatt, az új épületekhez kapcsolható művészeti alkotások elhelyezése érdekében.
Lugossy Marit a krómacél és a geometrikus formák
vonzották, akkoriban készült köztéren is látható, bár
kevés funkcionális alkotásait elegáns, szikár, végtelenül egyszerű formák jellemezték.
De hamarosan átváltott a fémről az üveg anyagára,
az alkalmazott iparművészeti feladatokról a szobrászi
igényű alkotások létrehozására.
Anélkül, hogy a pályaképbe elmerülnénk, azt azért
meg kell jegyezzük, hogy diplomázása után azonnal
bekapcsolódott a magyar képzőművészeti élet ismert
vagy akkoriban alakuló kiállítási fórumaiba. Akár a
Soproni Érembiennáléról, vagy a boglárlellei Kék Galériáról (itt pl. Deim Pállal állítottak ki), vagy a Milánói Triennálékról, Budapest kisebb-nagyobb galériáiról, vagy Székesfehérvár, Pécs, Salgótarján, Diósgyőr,
Kaposvár stb. akkoriban élénk képzőművészeti kiállítási lehetőségeiről volt szó. Aztán fokozatosan Bohus
Zoltánnal meghívásokat kaptak az üvegművészet jelentősebb európai, majd más nemzetközi fórumaira.
Erről a következőket írta Nagy T. Katalin, a Bohusról
készült, 2009-ben megjelent albumban: „A hetvenes
évek geometrikus-strukturális indíttatású művészetében a szerialitásnak fontos szerepe volt. Bohus és
kortársainak fémszobraiban egyszerű plasztikai történéseket – eltolás, kapcsolódás, szétválás – bizonyos
mozgásokat, átalakulásokat rögzített, melyeknek
mindig volt, talán rejtőzködő, de értelmezhető metaforikus jelentése. A ragasztott, polírozott üveglapokból szerkesztett szobrok sorozatai azonban már nem
a minimál art szerialitása gondolatának jegyében születtek… Bohus csak addig variált egy-egy lehetőséget,
amíg szobrászi kíváncsisága hajtotta…”
Bohus Zoltánt egy magas színvonalú matematikai-elméleti gondolat üveganyagba komponálásának
számos lehetősége foglalkoztatta. Művészetének ez a
tökéletességre törekvés a legjellemzőbb vonása.
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ban szívesen használnak afféle reklámhívó szóként.
Ha csak egy kissé is elnézelődünk Lugossy Mária
csodálatos, üveganyagból különböző technikákkal
megformált és elénk tárt belső tájképein, amelyeket
nyilván ő is a megélt szerelem, a születés, az élet, majd
a halál élményvilágából merített, kevesebb szóból is
megérthetjük ezt
Anyává lenni, életet adni, óvni, és gyönyörködni,
csalódni betegségtől halálfélelembe kerülni, újjászületni… alkotni. Ez az egyébként természetes állapot,
vagy más szavakkal akár közhelyesség Lugossy Mária megformálásában különlegesen finom intellektuális költészetként jelenik meg. Kiművelt egyfajta
üvegszobrászatot, a kő, a fa, meg a bronz anyagaival
kombinált drámai színpad létrehozásának érdekében. Saját eszköztára ma már senkiével össze nem téveszthető szcénák előadására alkalmas úgy, hogy a
különböző esztétikusok által sugallt divatirányzatokon felülemelkedve – a legősibb tudások egyszerűségét képes megérthető jelekkel, jelképekkel kifejezni. Egy időben – amint azt az ő munkásságát is
figyelemmel kísérő szakemberek írták – a természeti
formák hatása alatt alkotott. Természetes kövekbe

rejtett üveg-tavak, azokba rejtett történetek. Majd
az eleven élet csodájának, a víznek és a kövekbe zárt
őstörténeteknek a felfedezései. Ugyan, mi más is
ihlette volna a Vénusz születése című, 1980-ban alkotott kis remekművét, majd az ennek nyomán létrejövőket, ha nem maga a fogantatás, ezen belül a
személytől, mint az anyaméh befogadó állapotától
részben független különleges metamorfózis eszméje?
Hasonlóan a fogantatás csodájához, az emberiség történelmi létezésének a folyamatához, a természeti, a
történelmi és az imaginárius világhoz fűződő töprengései egyre magasztosabb eszmék megfogalmazásáig
vezették őt. Legyen szó áldozatokról, emlékezésekről,
a hit tágasságáról. A különböző „történetek” megjelenítéséhez, azok drámai szituációinak árnyalásához
mintázta meg a lehunyt szemű, merev alkatú, szép férfialakokat is, amelyek az emlékműveinek különböző
értelmezésekben elhelyezett szereplőivé váltak.

A női alak esetében más a helyzet. Hajlékonyság, a
legszebb részletek sejtelmes alkalmazása válik ezekben a művekben a mondanivaló értelmezőjévé.
Egyik megrendítően fájdalmas történelmi szobrát a
Rheia-t, a görög mitológiai szereplő különös története
ihlette.
A világ keletkezésének európai és kisázsiai történeti
mondáiban meglévő, kissé bizarr történetek sokasága
közül ma már talán alig érthető a gigászok és a titánok
világa. Kronosz, az idő ura, attól való rettegésében,
hogy számos általa nemzett gyermekei közül bármelyik is elveszi tőle hatalmát, azokat születésük után
vagy felfalta, vagy a mélységes mély Hadész, vagy a
még reménytelenebb Taigetosz sötétségébe vetette.
Feleségül vette Rheiát, a görög mitológia szerint világ teremtésében meghatározó szerepű Gaiának és
Uránusznak a lányát, de annak is el kellett előle rejtenie született gyermekeiket. Rheia mégis megmentett
egyet, Zeuszt, aki aztán a titánok harcában legyőzte Kronoszt. Az egész antikvilág képes elbeszélései
nyugszanak ezeken a történeteken, az európai művészet különböző korszakain át, folytatva ezt a mesélő
történelmet. Nem csupán Rubens-t ihlette meg e
történet, amikor megfestette „A titánok bukása” című
képét – témája volt ez a romantikus irodalomnak és
a képzőművészetnek is –, sőt a gigantikus későbbi
zenedrámák történeti alapjait is ezek a hatalom és a
győzelem körüli gondolatok határozták meg. A világ
történelme és mítoszai iránt egyre jobban érdeklődő
művészt, Lugossy Máriát is megrendítette az, hogy a
hatalomért folytatott küzdelem milyen eszközökkel
zajlott az évezredek előtti időkben. Jelképe érvényes
ma is.
A korábban már kialakított, terméskőbe süllyesztett üveg-tavak költői műalkotásainak egyikében
Rheia finoman, kecsesen meghajló, szép alvó teste van
elrejtve. Ő az, aki be van oda zárva, soha ki nem jöhet.
A bezártság tulajdonképpen rettenetes élményének
kiemelkedően finom megfogalmazása ez a mű.
Lugossy az évek során úgy kombinálta a rétegesen
is alakítható üveganyagot a reneszánsz szépségideálként megmintázott férfi vagy női testek, arcok, kezek
bronzba vagy üvegbe mintázásával, azok egybekomponálásával, hogy éppen ezek kompozíciós összessége
teremti meg minden egyes alkotásának saját dramatikus hatását. Ilyen a Földanya, ilyenek az Áldozatok
könyve emberalakjai, és a már említett emlékművei,
más sorozatai.
A Rheia a mélységes mélynek foglyaként is a szépség őrzője, akit a csend és a titok élménye leng körül. A művésznő ezt a művét Veszprém városának
ajándékozta azzal, hogy azt arra méltó helyre a város
helyezze el. Mindezt tette, mintegy hálából azért a
lehetőségért, hogy Veszprém városának főterén az ő
művét helyezték el 2001-ben, a Millennium emlékére.
A millenniumi emlékművek akkoriban állított sokaságából kiemelkedő filozófiai gondolatot, az időtlenséget kifejező köztéri művének a Rheia-szobor
mintegy a szellemi ellentétpárja, a maga intimitást,
meditációt igénylő témájával.
Rendkívül meglepő, hogy mindazok, akik nyilván

„Elmélkedés a létezésről
Létezésünk onnan eredeztethető, amikor már az őstenger kihordott bennünket. Évezredek áramlataival
sodródtunk tovább. Meghúzódtunk a gyűrődések
ráncaiban – sokmillió éves álomba zuhanva. Az életre
képtelenek kőbe zárványosultak – ma is föllelhetők –,

élő kövületek. Álmainkban ott a sok ezer éves múlt:
kristályos tünemények, lüktető vulkánömlények,
lézengő sejtek, Földanya melegét sóvárgó, didergő
Ember, függvénye a Teremtőnek, különleges mutáció, hordozója az isteninek, alkotó és tékozló, szent és
bűnöző, gondolkodó és ösztönös – egyazon végzetre ítéltetett ember-milliárdok. Lugossy Mária Rheia
szobra méltó helyért sóvárog.”
[Megjegyzés: a kézirat leadásának időpontjában a szobrot a veszprémi Sport Aréna előcsarnokában helyezik el
ideiglenesen. – D. H.]

Többen várjuk, hogy az MMA elfoglalhassa a pesti Duna-parton álló felújított Vigadó épületét annak
érdekében, hogy megvalósíthassa köztestületté válásakor megfogalmazott céljait. Ezek között szerepel az
MMA kiemelkedő művészeinek műveiből rendezendő nagyszabású kiállítások sora is. A Lugossy Mária –
Bohus Zoltán üvegművész házaspár alkotásai minden
bizonnyal szerepelnek majd ebben a koncepcióban.
Dvorszky Hedvig művészettörténész
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ismerték – hiszen köztéri mű alkotására is felkérték,
és megbízták – Lugossy Mária filozófikus, a fájdalmakra és a szépségekre, az élet nagy történéseire érzékeny művészetét, úgy látszik, nem tudtak ezzel a
művel mit kezdeni. Először elhelyezték egy újonnan
épült áruház, a Balaton Pláza előcsarnokába, ami már
önmagában is hihetetlen félreértésről tanúskodik.
Ám az épület kereskedelmi célú átalakítása során ezt
a mitológiai témájú művet, mint egy közönségterelő
„objektumot” áthelyezték a pláza forgalmas helyén
lévő étkező előtti térbe.
Lehet a pizza és a kóla mellett kerülgetni.
Nem lenne méltó a Lugossy Mária üvegszobrászművész eszmeiségéről szőtt gondolataink közé egy
ilyen fatális tévedésnek a hírlapi szintű megemlítése,
ha egyúttal nem arra a tragikus műveltséghiányra világítana rá, amelytől egyre jobban szenved az ostoba
divatokra rákényszerített Magyarország és Európa
egyaránt. [Kortünetként egy adalék: a szoborra több
helyen „Peheia” címmel hivatkoznak – tessék kipróbálni az interneten –, a sajtóban is kritika nélkül átvéve ezt az értelmetlenséget – sajnos mutatva, ma
már rendkívül szűk körbe szorult vissza a klasszikus
műveltség, Rhea (v. Rheia) ismerete nemhogy a mitológiai történet szintjén, de már név szinten sem mond
semmit egy átlag magyar újságírónak. – A szerk.]
Eddig meg sem említettem a művész 1977 óta elnyert számos díját, mint például a Ferenczy Béni-díjat,
a Munkácsy-díjat, a Fidem-nagydíjakat, Székesfehérvár városi-díját, valamint számos külföldi elismerését.
Lugossy Máriáról megjelent egy szép, a művei legjobbjait reprezentáló album a művész Jégkorszak című,
2004-ben, a Műcsarnokban rendezett kiállításának
alkalmából. Ebben Serge Lechaczynski kiváló francia galériatulajdonos és műkritikus méltatása mellett olvasható Csokits Jánosnak (költő és műfordító
külföldre szakadt magyar, aki idős korára visszajött
Magyarországra meghalni) a művek ihlette versei
és írásai, valamint a kortárs magyar képzőművészet
legpatinásabb műgyűjteményének a székesfehérvári Szent István Múzeumnak a rangját meghatározó
Kovalovszky Márta és Kovács Péter művészettörténészek Lugossy Mária munkásságát méltató gondolatai. A veszprémi Rheia-szobor méltó helyre kerülése
érdekében ajánlom e kötet tanulmányozását az arra
illetékesek figyelmébe.
A művészek gondolatait a magam részéről mindenekelőtt valónak tartom. Mi lenne az ő egykori naplóik, feljegyzéseik, levelezéseik nélkül akár a kortárs
vagy kései méltatókkal? Lugossy Mária, a mi kortársunk, gondolatai a mieink is, művei nekünk üzennek.
Emelkedjünk a róla készített film eszmei magaslataiba, miközben olvasgatjuk az említett könyvbe írott
sorait:

Lugossy
Lugossy Mária munkásságának legértőbb elemzője Kovalovszky Márta művészettörténész, aki
– mint tudjuk – férjével Kovács Péter művészettörténésszel együtt elsőként kezdtek kortárs-alkotásokat gyűjteni – állami megvásárlási lehetőségeket felhasználva – a Székesfehérvári Modern
Képtár részére, ahol évtizedekig ebben a szellemben dolgoztak. Éppen ezért „illő és üdvös”, hogy
a megbecsült magyar művész halála okán írottak
közül az ő írását idézzük:

Mária

Lugossy Mária (1950–2012)
Amikor barátai és kollegái nevében búcsúzunk
Lugossy Máriától, szembe kell néznünk a térnek és az
időnek azokkal a távlataival, amelyekkel szobraiban
– meg-megborzongva a mélységtől, megrendülve és
bátran – ő maga is szembenézett.
Utolsó gyűjteményes kiállításának A létezés formái
címet adta. Ez a cím úgy hangzik, mint valami jóslat,
amelynek mélyén nem csupán a szobrászat szigorúan
értelmezett problémái rejlenek, hanem világ, az emberi sors ismerete is. Műveiben olyan dimenziókat
érintett, amelyekbe, csak keveseknek van bejárásuk;
olyasmit ringatott kristályosan szerkesztett üvegtömbjeiben, gömbölyű formáinak, lágyan ívelő üveghullámainak öblén, kőtömbjeinek szelíd mélyedéseiben, vagy fegyelmezetten beomló szakadékaiban,
amit másképpen, más eszközökkel aligha lehet kifejezni, megmutatni is csak olykor. Megtalálta a képzeletnek és a gondolkodásnak azt az egyetlen helyét,
amely a jelentől ugyancsak messzire terül el, fényévnyi távolságban, élő és élettelen megfoghatatlan határán, tőle mégsem idegen számára otthonos. Ez a világ
a lakatlan idő mélyén hever. Aki szemmel, tapintással
vagy képzelettel követi Lugossy munkáit, érzékelheti,
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anyag és forma könnyed eleganciája uralja őket, mélyükről sejtelmes gondolatok indulnak a felszín felé,
megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan képzelgések
és sejtések hűvös áramlatai futnak át a látható síkon,
miközben alant magába zárva izzik – akár a föld belsejében a magma – a lét. Gesztusai éppen az enyészet
határán álltak meg, azon a határon, amely a keletkezést és az elmúlást elválasztja, de egyúttal össze is
köti. Bennük a világ keletkezése zajlik, mozgás, élet
kezdődik. Az anyag előzékenyen sietett segítségére,
simult a keze alá, a forma folytonos keletkezés és megszűnés, lét és nem lét határán, realitás és virtualitás
között lebeg. Ha azt kérdezzük, mit jelent tevékenysége, életműve, a kortárs magyar szobrászat számára,
ebben az ellentétes jelentésű két szóban találhatunk
valami tapogatózó megoldásfélét: hideg tűz – ez jellemezte kezdettől fogva Lugossy Mária szobrászatát.
Felfedezte aztán az árnyékot, az árnyékban maradó,
teljesen meg nem fejthető forma, különös jelentését és
jelentőségét. A felnőtt, gyerekkorába visszapillantva
látja így a múltat, felbukkanó szereplőivel, helyszíneivel, eseményeivel és így lát az utas is, aki a vonat ablak
jégvirágos üvegére lehelt olvadó kerek nyílásokon át
ismeretlen elsuhanó töredékeket kap el pillantásával.
Az emlékezők, az időben utazók előtt felvillanó látványok ismeretlen képek messzi távlatokba merülő
részleteit plasztikai törvények szerint formálta, ezzel az addig ismeretlen jelenségvilággal gazdagítva a
szobrászat tartományát. És azt se feledjük, miközben
önmaga soha nem lépte át a szobrászat klasszikus határait, kompozíciói mások számára önzetlenül – öntudatlanul kitágították a műfaj dimenzióit a végtelen
terek irányába. „Az idő börtöne gömbölyű és nincs

kijárata” – olvashatjuk egy Nabokov könyv első oldalán. Lugossy műveinek erejét nem gyengítik a bennük
motoszkáló sötét árnyak, sem a beléjük rejtett zárványok titokzatos barlangjai, sőt. Szép és fiatalos volt, a
legnehezebb időkben is elegánsan hordta széles karimájú szalmakalapját, túlságosan rövidre vágott haján.
Akadozó lelkesedéssel készült nagy életmű-kiállítására: hősiesen viselte a rendezés fizikai terheit, a szobrok
térbehelyezésének gondjait, türelmesen válaszolgatott a sajtó tájékozatlan kérdéseire és végül elégedetten pillantott körül a teremben. „Küzdök, mint egy
oroszán” – mondta mindvégig halványan mosolyogva.
Kovaloszky Márta művészettörténész
(Megjelent a Vigilia, 2012/10 számában – újraközlés
a szerző engedélyével)

■

Lugossy Mária a magyar képző- és iparművészet közös és kivételes képességű személyisége, eredeti jellemzőkkel bíró, műfajteremtő
művész.
Kezdetben ötvös, tárgytervező, az emberibb környezetre nem passzívan áhítozó, hanem azok alakítására elszántan elkötelezett
résztvevő, majd idővel a térbe bátran kilépő és
monumentális műveket világra hozó szobrász
lett.
Ebben a minőségében nem volt az önkifejezés megszállottja, és divatos alanya sem. Az ég
és a föld közötti állandó kapcsolat ébrentartásának szorgalmas misszionáriusa volt. Művei
erős érzelmi affinitással vehetők csak birtokba,
mert szándékaiban a tetszeni vágyás ismeretlen, a lélek szentséges magasságokba való felemelése – a felfedezett technika utánozhatatlan
tökéletességének segítségével – volt egyetlen célja.
Üvegbe, gránitba, bronzba öntött mementói
mind-mind szuggesztív feljajdulások, intések,
hogy közös emberi bűneink újabbakban ne
folytatódjanak, hanem héja-természetünk
rossz sugalmai az emlékezések perceiben és
formáiban szelídüljenek vissza születésünk
ártatlanságába. Vélem is, hogy ma nem sok
olyan hozzá hasonló alkotó van, aki vele azonos komolysággal volt képes a személyes, a
felekezeti, az osztálykorlátokat, a történelmi
vétekvariációkat, a szubjektív értékszelekciókat nem megfellebbezhetetlennek, végleges
egésznek tekinteni, és mindvégig hinni együtt
József Attilával abban, hogy békévé lehet oldani az emlékezést.
Szelídség és kemény akarat, nőies érzékenység és szinte férfias erő voltak a segítői.
Plasztikáinak életre teremtése irdatlan fizikai munka. Üvegtömbjei vékonyka üveglapok
ragasztott arzenáljaiból épültek, homokfúvó
pisztolyának örvénylő sugarai által. Ily módon
születtek erős érzelmeket kiváltó testek, élők
és halottak, kövek közé szorított bronzalakok
halálból életre készülő menetelésében. Egy-egy
mű szülési fájdalmai hónapokig tartottak. Ebben a szisztémában semmi sem ismételhető,
semmi sem korrigálható. Tudjuk, csak a vízió
véglegessége teremthet ennyire végleges műveket. Egysége: filozófia, mesterség, kiválasztottság és méltó megfelelés.

Át is lépte a fizikai munka fájdalmait, a
betegség terrorját, az örökös újrakezdés korlátait. Beteljesítette, amire született, s amire
küldték, társával, Zoltánnal kart karba öltve.
Amikor egy meghatározó jelentőségű művész kortársunk, szívünkhöz közelálló ember
– anya, férj, barát – korunk bűneit és erényeit
anyagba varázsló, az Isteni teremtésben résztvevő személyiség földi élete véget ér, a hátramaradók fájdalma természetes és érthető.
A búcsú pedig kötelesség. De a halállal nincs
mindennek vége. Éppen, hogy kezdődik valami. Az örök életben való hit mondatja velünk,
hogy nem élt hiába, és szépséges nyoma a magyar művészeti közéletben, a család erős szövedékében marandó, vagyis az elmenővel való
találkozásunk – reményeink szerint – ma nem
az utolsó. Mária csak megelőzött bennünket, s
hogy jelentőségében utolérjük, még sok tennivaló vár ránk.
Ezért Mária alkotói, teremtői, emberi emlékének megőrzése, az utókor számára való
hiteles bizonyítása, életművének folyamatos
beillesztése a magyar és nemzetközi művészettörténet szövetszerkezetébe a Magyar Művészeti Akadémia számára büszke kötelesség.
Az Akadémia nagy családja úgy gondol rá,
mint műveiben örökké élő, hűséges és szeretetre méltó asszonyára, akinek szobrai szuggesztív erővel kötik össze az Istenit az emberivel,
a természetet az épített világgal. Örökségét
védeni fogjuk.
Az Úristent arra kérjük, végtelen határú,
üvegcsillogású mindenségébe fogadja be Máriát, hogy ezután ő is képviseletet jelentsen
nekünk a megígért feltámadás kiimádkozásában odaát, mindannyiunkért, mert ha küldetésünket elvégeztük, szeretnénk újra találkozni vele.
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Nekrológ Lugossy Mária szobrászművész temetésére

Lugossy
Mária

Fekete György
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Fekete Gyurka
szomorúan, barátsággal
[kézírással]
(Elhangzott Budapesten, 2012. augusztus 30án, 14 órakor a Farkasréti temető, Makoveczravatalozójában.)
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„Az ember ne legyen
höngörgő kő”

■

Régi fazekasdinasztiából származott, ott halt meg,
ahol született, a székelyföldi Korondon. Tanulmányait
a marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceumban kezdte.
Tizedikes korában az Igaz Szó lehozta verseit. Pártfogásába vette Sütő András, Kemény János báró és a
szobrász Izsák Márton. A kolozsvári Képzőművészeti
Főiskola festészeti szakán végzett 1958-ban. Mesterei
Nagy Pál, Bordi András, Kádár Tibor és Mohi Sándor voltak. 1958-ban, az ún. harmadik Bolyai-perben
összeesküvés vádjával letartóztatták. Négy esztendőt
töltött különböző fegyházakban, munkatáborokban.
A Duna-deltában ismerkedett meg az ugyancsak elítélt Páskándi Gézával. 1962-ben szabadult. Az egyetemre nem vették vissza, festésből, fazekasságból,
gazdálkodásból élt.
„Verseket még Korondon kezdtem el írni. Egyik nyáron,
amikor apámnak nevenapja volt augusztusban, írtam
neki egy verset. Jó memóriám volt, nem is kellett leírjam,
csak úgy fejből elmondtam. Jó, elmennek a vendégek, s
azt kérdezi apám: honnan másoltad? Mondom, hogy
sehonnét. Ezt én találtam ki. – Miért hazudsz?! És akkor én a művészetemért kaptam két jó pofont. Erre aztán
vége is szakadt a költészetemnek, csak amikor Vásárhelyre kerültem, kezdtem tovább írni a vereseket. Akkor már nem féltem senkitől. Talán tizedikes lehettem,
amikor első verseim megjelentek az Igaz Szóban. Olyan
büszke voltam, hogy még a szüleimnek is megírtam, hogy
megjelent egy szakasz az egyik újságban. De nem olyanok kellettek, mint amilyen fanyalgók az enyémek voltak.
Amikor már jó nagy paksaméta lett verseimből, Bernáth
Ernő elvitte azokat Sütőhöz. Ez már ötvennégyben volt.
Sütő írt akkor nekem egy gyönyörű levelet, amelyben
arra figyelmeztet, hogy a költő pesszimizmusa nem azonos a nép pesszimizmusával. Ezt a levelet én egész sokáig
a zsebemben hordtam, az egyetemi évek alatt is, a letartóztatásomkor is. Ennek ellenére erről a levélről soha egy
mukkot nem kérdeztek a vallatások során.”
Sikeres költő és sikeres festő vált belőle. Művészete az erdélyi tájhoz, közelebbről a Kis-Küküllő völgyéhez, Korond emberi világához kötődik. (Festményeinek már címe is jelzi a szülőföldi témaválasztást
(Bivalyok, Korond, Tájkép legelésző lovakkal, Korondi
csendélet, Őszi hangulat, Kilátás a hegyekre, Dombok
között, Pihenő favágó stb.). Zsögödi Nagy Imre és Mi-

lan Alexandru Florian festők művészetével rokon az
övé, természetelvű festés, de a 20. század modern festészeti irányzatainak kellékeit is gyakran beépíti motívumkincsébe (montázsok, szürreális fények, absztrakt módon értelmezett figurális ábrázolás). Világos,
derűs színei optimizmust sugároznak, a táj megtartó
erejének érzését keltik. Valahol a háttérben a nagybányai művésztelep kisugárzása, hagyományainak továbbvitele érvényesül kortárs művészeti eszközökkel.
1965 óta volt kiállító művész, elsősorban egyéni tárlatokat szervezett. Az 1989-es romániai változás után
gyakran eljutott kiállításaival az anyaországi galériákba és Nyugat-Európába is.
„Ha megy a munka, akkor jól érzem magam. Van, amikor éjjel megy jól a munka. Valamennyi pálinkát megiszom s festek. Úgy el tudom felejteni ilyenkor az időt,
hogy mindjárt reggel van. De ha egy kiállításom megnyílik valahol, akkor nagyon rosszul vagyok. Mint amikor
tükörbe néz az ember: valahogyan másként kellett volna
ezt vagy azt a képet megfestenem. Még a legsikeresebb
kiállítások után is így volt ez. Úgy érzem, hogy kiadtam
magamat, ettől kezdve túl sokat tudnak rólam. […] Versben is megírtam ezt: parányok életét próbálnám én élni,
de kíváncsiak szeme megaláz.”
Szűkszavúan és drámaian, messziről felismerhetően komponálja félreérthetetlenül erdélyi, sóvidéki
képeit. Mindvégig kétműfajú művész maradt. Színpompás, erőteljes hangulatot árasztó festményei lírai
látásmódról vallanak. Költészetében finom ecsetvonásokkal, érzékletesen elevenednek meg Székelyföld mindennapi arcai. Színkompozíciói ugyanazt
mondják, amit filozofikus, bölcsen-keserű poézise; a
magányban élő, de közösségéért aggódó ember napi
vívódása vetül elénk. Versesköteteit maga illusztrálta.
„Függőlegesen látok. Megkeresem azt a helyet, ahonnan csak én látok. Amit csináltam, nem tudtam mást csinálni. Amit végeztem, csak azt tudtam végezni. Különben, ahogy végiggondolom az életemet, mindig csak ide
jutok: másképp nem tehettem.”
Cs. M.

Páll Lajos emlékére

Keserű füstszaggal,
Vonuló darvakkal,
Mérges kikericcsel,
Magadtól ne hints el,
Szerelmes Istenem.

■ Több mint ötven éve, egy kilátástalannak tűnő őszi

napon fogalmazta meg a fenti sorokat Páll Lajos a Duna-deltai munkatábor rabkórházában. Ezen az őszön
magához intette az Úr. Meghalt a székelyudvarhelyi
kórházban, 74 évesen. Korondon temették fazekas
ősei mellé a Kalonda katolikus temetőjébe. Ősz volt
akkor is, 1962 ősze, mikor fogságából szabadult. Semmit sem mondott börtönéletéről – azt is csak később
tudtam meg, hogy Páskándi Géza rabtársa volt –, de
egy éjszakán át mondta a verseit, kötetre való költeményt, melyeket emlékezetében őrzött. Vázlatfüzetembe igyekeztem lejegyezni a ki nem fogyó szavakat.
Egy szénrajzot is őrzök ebben a füzetben, – kopasz fej,
megviselt arc, „a börtön szaga”. Kolozsváron a Képzőművészeti Főiskola festőszakos növendéke volt,
amikor letartoztatták, majd elítélték az 1956-os diákmegmozdulások szervezésében való részvételéért. A
hírhedt Szamosújváron, majd a Duna-deltai börtönben raboskodott, és talán csak a magában mormogott
verseknek köszönheti, hogy nem pusztult el. A főiskolára nem vették vissza, írásai nem jelenhettek meg,
Szilágyi Domokos, költőbarátja közöltette néhány
versét «ismeretlen költő» címszó alatt, de kötete
csak 1970-ben, rehabilitálásakor láthatott napvilágot.
Összesen hat verseskötetet publikált, melyeket maga
illusztrált.
Korondon maradt, szülőfalujában. A család segítségével házat épített magának és műtermet. Festett.
Témája a falu, a házak, az úton, udvarokon, kertekben
zajló élet, a meredek utak, a falut körülölelő hegyek.
Jóformán ki sem kellett mozdulnia, a Farkaslakára
vezető út melletti műterméből, az ablakból mindent
láthatott. De látott mindent, talán a valóságosnál
élesebben és gazdagabban, ha tekintetét befelé fordította. Benne élt az a világ, melyet verseiben, képein megmutatott. Hiteles minden írása, minden képe.
Különös színes egyéniség volt, akit tisztelők, barátok
vettek körül. Önmagát és világát megfogalmazó műveiben tudatosan kerülte az időnként változó modernista formákat, kifejezési eszközöket. Ahogy megnyilatkozott, ahogy beszélt, mindvégig sóvidéki székely,
korondi maradt, de hangja sosem volt gőzösen balladás, csavaros eszű, góbéskodó. Megvetette az erdélyi
sorsért, a Székelyföldért síró hivatásos nyafogókat.

Élt, dolgozott, ahogyan sorsa megengedte. Versei, melyeket sokan ismernek, képei, melyek nem hiányozhattak egy valamire való erdélyi értelmiségi család
otthonából sem, megőrzik nevét. Őrizzük mi is emlékét: sorstársai, barátai, kollegái!
Visegrád-Szentgyörgypuszta, 2012. nov. 19.
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Fohász

Páll Lajos

Péterfy László

Ez se tánc (1979)
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„Én a piktúrában mindig elsősorban a coloritot, a színek
hangulatát kerestem. A reális ábrázolásmód után kialakult mostani, elvont látásmódom. Ebbe igyekszem belesűríteni azt a légkört, amelyet realista képeimmel próbáltam megteremteni. A képzőművészet lényege az, hogy
távol tartsa magát az irodalmi elbeszélő jellegtől. Azért
kezdtem el könyveket írni a művészetről, hogy kiiktassam mindazt, ami túlságosan is elbeszélő jellegű volt
munkáimban. A képzőművészet formai jelei – a szín, a
ritmus, a metafizikus időtlenség visszaadása – izgatnak
leginkább, ezekkel próbálok átfogóbb, egyetemes hangulatot teremteni munkáimban. Másik nagy titkos vágyam
hasonlatos ahhoz, amit Monet művelt az impresszionizmussal: hogyan tudnám a piktúrán keresztül az ősi, több
mint kétezer éves időbeli lényegeket, díszleteket leszedni,
és visszaadni egy régi kornak a történéseit. Olyan ez,
mintha az idő lényegét próbálnám besűríteni. Nagyon
közel érzem magam ahhoz, amit a spanyolok úgy neveznek, hogy duenda. Ők ezt titokként fogalmazzák meg.
Úgy érzem, hogy a piktúra egyik legnagyobb lényege a
titok. Olyan sugallatot adni a képnek, amely felcsigázza
a nézőt, hogy vajon milyen titkot akart besűríteni a képbe
ez az ember?”
2012. december 17-én, Nagyváradon hunyt el Jakobovits Miklós. 1936. augusztus 9-én született Kolozsváron, művészeti tanulmányait szülővárosában a
Ion Andreescu Művészeti Akadémián végezte. Élete
alkotó részét Nagyváradon élte le, ahol 1965-től a
Körös-vidéki Múzeum képzőművészeti részlegének
munkatársaként, majd főmuzeológusaként dolgozott.
Festészete az expresszionizmus és szürrealizmus forrásvidékeinek stílusjegyeit mutatja.
Jakobovits Miklóst 2003-ban a magyar kulturális
tárca Munkácsy-díjjal tüntette ki, 2010-ben a román
kulturális minisztérium életműdíját, 2012-ben pedig
a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át. Az
Örmény Köztársaság Kulturális Minisztériumától
megkapta az egyik legrangosabb képzőművészeti
kitüntetést, az Arshile Gorky-díjat. Alapító tagja,
majd 1996-tól elnöke volt az erdélyi magyar képzőművészek szövetségének, a Barabás Miklós Céhnek.
Fő szorgalmazója volt az Erdélyi Művészeti Központ
létrehozásának, amely 2012 októberében kezdte el
működését Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti

Múzeum keretében. 2002-től volt a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
2012. november 29-étől december 12-éig volt látható Jakobovits Márta Ferenczy Noémi-díjas keramikus és Jakobovits Miklós közös kiállítása a budapesti
Erlin Galériában. Ennek megnyitóján Nagy T. Katalin
művészettörténész a következőket mondta: „A pár ritkán állít ki közösen, munkásságuk mégis a festő és a
keramikus szokatlan párbeszéde. Ha életrajzi alapon
vizsgálnánk a képzőművészeket, a művészházaspárokat önálló kasztba sorolhatnánk. Az alkotás – legalábbis a hagyományos műfajok esetében – magányos
tevékenység. Erre a művészi magányra az együtt élő
és dolgozó művészek esetében számtalan veszély leselkedik. Az erőteljesebb egyéniség például, akaratán
kívül, elnyomhatja a másikat, gátolhatja munkájában.
A Jakobovits-házaspár azon alkotópárosok közé tartozik, akik harmonikusan tudtak-tudnak egymás
mellett dolgozni, éppen negyvenöt esztendeje. […]
Jakobovits Miklós munkásságát az elmúlt három évtizedben a geometrizáló, álabsztrakt, a látványtól, a
kiindulásul szolgáló tárgytól teljesen el nem szakadó,
de jellé stilizálódó motívumok és egy önkorlátozó,
sokszor a monokromitásig menő színhasználat jellemezték. Képeinek felületét domborműszerűen mintázza meg, egyes festményeiben a lenyomat, frottázs
technikája is felfedezhető. A faktúrák kialakításában
sokszor a véletlenszerűség dominál, az anyag önmozgásának látszatát keltik, máskor az egy-két motívumra
redukált képeken – melyekből a kiállításon is látható
néhány – egyes részleteket aranyfüsttel von be, vagy
ezüstözi felületüket. Legfőbb művészi célja az anyag
átszellemítése, alkimistaként kísérletezik a nem hagyományos festői matériákkal.”
A Barabás Miklós Céh művészei azóta egy kolozsvári emléktárlatot rendeztek, illetve az elhunyt művész emlékét a Jakobovits Miklós-díj is őrizni fogja a
jövőben.
„A mai életünk hihetetlenül zilált, frusztrált, ezért
az emberek lelkében van egy vágy a múlt értékeit olyan
formában felszínre hozni, hogy az a régi koroknak az
erkölcsi stabilitását, a komolyságát, az emberi emelkedettségének a súlyát tudja jelenteni. Az volt az érzésem,
hogy valami olyan stabilitást szeretnék én a képeimben

Cs. M.

Meghalt Jakobovits Miklós festő, elbukott a betegséggel folytatott heroikus küzdelemben. Ez a száraz,
kegyetlen tény. Ami számomra a hír mögött van, az
egy emberöltőnyi barátság, amely akkor kezdődött,
amikor első nagyváradi kiállításán szájtátva néztük,
képzőművészetis gimnazisták, hogy így lehet festeni.
Hogy valaki így tud festeni – a felismerés maga volt a
csoda, egy életre szóló példát mutatott. Kisvárosi eseménytelenségünkbe, szűk tudatunkba valósággal berobbant a tehetsége, a groteszk látásmódja, az európai
„Grand Art”-on edződött technikája.
Egy emberöltőnyi ideig segített nekem a művésszé
válásban – optimizmusával, robusztus örmény életszeretetével, tanácsaival, a művészetről szóló szenvedélyes beszélgetésekkel. Henry Moore és Antoni
Tapiès a huszadik századból, de Velázquez az öröklétből voltak a vezérlő csillagai, Senkit sem hallottam
olyan őszinte rajongással beszélni a művészet szentségéről, mint őt, és olyan élvezettel elemezni a festői
technikát. Restaurátorként is működött, a kisujjában
volt minden, amit egy festőnek tudnia kell a Mesterségről. Így válhatott Mesterré sokak számára… Nekem pedig apám halála óta kapocs volt Nagyvárad és
Kolozsvár és Erdély felé, betöltötte azt az űrt, amit a
tékozló hazatérvén talál, amikor már család nem várja. Ők ketten, Miklós és Márta lettek a nagyváradi családom. Ezért az a hiány, ami utána marad, kétszeresen
is fájó.
Isten veled, Barátom! Bizony mondom, a nagy elődök barátsággal fogadnak be maguk közé a Parnas�szuson! Műved pedig majd földi ittlétedet hirdeti a
világ végezetéig, és akik még emitt tévelygünk, hálásak lehetünk a Fennvalónak, hogy ismerhettünk. És
szerethettünk.
Jovián György

Jakobovits Miklós temetési búcsúztatója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
Megrendült Gyászoló Közösség!
Fájdalommal értesültünk a hírről, hogy mélyen tisztelt akadémikustársunk, a határon innen és túl ismert és elismert, sokszorosan díjazott festőművész,
a magyar kultúra kiemelkedő egyénisége, az erdélyi
magyarság meghatározó jelentőségű szellemi vezéralakja, alkotótársunk és barátunk, Jakobovics Miklós,
életének 77. évében – 2012. december 16. napján –
megtért a Teremtőhöz.
A Magyar Művészeti Akadémia tagjai közül mindannyian tudtuk, hogy szeretett akadémikusunk hos�szú ideje elszánt küzdelmet folytat az alattomosan
támadó, gyilkos kór ellen, de töretlen hittel hittük,
bíztuk, reméltük gyógyulását. Reményeink szertefoszlottak, amikor szembesülnünk kellett a döbbenetes tén�nyel: Miklós már csak lélekben lehet közöttünk.
A Magyar Művészeti Akadémia akadémikusai –
külön kiemelve a Képzőművészeti Tagozat tagjait – s
az Akadémia Titkárságának valamennyi munkatársa
nevében a legnagyobb tisztelettel kívánjuk kifejezni
részvétünket.

Miklós művészi teljesítményét számtalan kitüntetéssel, díjjal ismerték el, melyek közül talán a
legfontosabbak: a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje, a Munkácsy Mihály-díj, a kortárs romániai kultúra kiválósága-díj, s a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje.
Az Erdélyi Riportnak adott utolsó interjúja során –
hitvallásáról így nyilatkozott:
„Én úgy vagyok ezzel, mint Goethe mondja: Élni való
mindenélet, csak magadhoz hű maradj!”
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a formákon, a színeken keresztül sugallni, ami egyfajta
áradását, magnetikus erejét jelenti annak a nyugalomnak, amelyre a mai időkben az emberek vágynak. A múlt
század 10-es, 20-as éveiben voltak a formabontók, azok
a művészek, akik abban a túl nagy polgári nyugalomban újat akarva, forradalmasítani akarták a formát és
a mondanivalót is. Úgy érzem, a mi korunkban ezeket
a formákat újra össze kell rakni nagy erkölcsi erővel és
erőteljes képzőművészeti formával. Ehhez nekem szükségem van a képzőművészeti műfajok kombinációjára.
A szobrászatban lévő nagy plasztikai belső feszítőerőt
igyekszem ötvözni a színeknek a harmóniájával és a
hangolásával. A két műfajnak ez a fajta összegezése és
kombinációja adhat egy olyan érdekes töltést, ami nekem
és a közösségnek is új erőt jelent.”

Jakobovits
Miklós

Feszített forma
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És valóban – aki ismerte, tudja, hogy – Miklós ennek szellemében élt és munkálkodott.
Betegsége sem akadályozhatta meg az alkotásban,
s a közéleti szerepvállalásban. Nagy művész, s őszinte, szókimondó ember volt, véleményének mindig
markánsan hangot adott, meggyőződése volt, hogy a
jellem lelki kényszere dönti el az alkotások milyenségét. Szavait idézve „annak a művésznek a munkája, aki
lapul egy olyan helyzetben, amikor látja az igazságtalanságot, nem lehet őszinte. Ha belülről nem kényszerít téged…” – fogalmazott – „…hogy megmondd a valóságot, akár megharagszanak rád, akár nem, az a munka,
amit az ecsettel hallgatva csináltál, nem lehet hiteles. A
művészet lényege az őszinteség, az emberi érték. Bármilyen idők is jöjjenek, ezt az értéket nem lehet kimosni a
dollárok millióival, a kábítószeres rángatózások és ál-hatások effektjeivel, mert úgysem marad belőle semmi, ami
igazán időtálló lenne. Egy művészi munkának magnetikus töltete van, amelyik közvetíti a művész hitelességét,
őszinteségét és lelki kényszerét.”
Alkotásairól ekképpen vélekedett:
„Talán azt mondhatom, képeim nem agresszívan égnek és lobognak, hanem megbízhatóan izzanak. Ez az
izzás – úgy érzem – korunkban, e lelkileg kiüresedett
korban, a humánum izzását is jelentheti, azt a nyugodt
szigetet, amelyre a háborgó érák kiábrándult lelkeinek
szüksége van.”
Élete párjához, kedves feleségéhez, Jakobovics
Márta keramikusművész akadémikus asszonyhoz a
házastársi kapcsolaton túl elválaszthatatlan alkotótársi kötelék is fűzte. Jóban, rosszban, egészségben,
betegségben támogatták egymást, oly módon, hogy
az művészi munkásságukon is jelentős mértékben
éreztette hatását.
Akadémikus-társunk pótolhatatlan űrt hagyott
maga után, halálával szegényebbé vált a művészeti
élet, s művészi éleslátása, nyíltsága, emberszeretete,
őszinte, tiszteletreméltó lénye ugyanannyira hiányzik
nekünk, mint amennyire már soha meg nem születhető alkotásai. Megtiszteltetés számunkra, hogy személyesen ismerhettük Őt, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Drága Miklós Barátunk!
Reményik Sándor – 1931 decemberében – írott soraival veszünk végső búcsút Tőled.
„És ha elhívnál Uram, engedd, hogy
legyek a Te eszközöd, Ecseted az
örökkévalóságban, sokkal jobban, mint
itt a földön lehettem.”
Mártír-kezedből kihullt az ecset.
Most már Te vagy, Te magad az Ecset:
Isten festi most: fehérrel fehérre:
Veled ezt a csodálatos telet.
Jöttem haza most egy felolvasásról
- Hiúság, vásár, meddő szerepek Verset olvastam, megint verseket.
Áhítatos szerettem volna lenni,
Komédiás voltam ismét csupán... - Éj volt és hó és hold és zuzmara
És reszketett a hold a zuzmarán.
A hóra félénk árnyékot vetett
A fák gally-keze imára kulcsolva.
Gyémántporos, kristályezüstös táj...:
Olyan volt, mintha Te festetted volna.
Adjon a Teremtő örök nyugodalmat Neked!
Budapest, 2012. december 18.
Őszinte részvéttel:
Prof. Emer. Fekete György,
az MMA elnöke
Dr. Kucsera Tamás Gergely,
az MMA főtitkára
Szemadám György,
az MMA Képzőművészeti
Tagozat elnöke
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Ács Margit
író

Ág Tibor
népzenekutató

Ágh István
költő, író

Aknay János
festőművész

Albert Gábor
író

Almási István
népzenekutató

Árendás József
grafikusművész

Bakos István
tervezőgrafikus

Balassa Sándor
zeneszerző

Balázs Mihály
építész

Balla András
fotóművész

Bán Ferenc
építész

Bánszky Pál
műveszettörtenész,
művészeti író

Bartusz György
szobrászművész

Bencsik István
szobrászművész

Benkő Imre
fotóművész

Benkő Samu
művelődéstörténész,
esszéíró

Berecz András
ének- és mesemondó

Bereményi Géza
író, rendező,
dalszövegíró

Bertalan Tivadar
képzőművész,
látványtervező

Bicskei Zoltán
filmrendező, grafikus

Blaskó Péter
színművész

Bocskai Vince
szobrászművész

Bodonyi Csaba
építész

Bogdán László
író, költő

Bohus Zoltán
szobrász,
üvegtervező művész

Botvay Károly
gordonkaművész,
tanár

Buda Ferenc
költő, műfordító

Bukta Imre
képzőművész

Czakó Gábor
író

Csáji Attila
festőművész

Csete György
építész
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Dárday István
filmrendező

Dávid Katalin dr.
művészettörténész

Deim Pál
festőművész

Dévényi Sándor
építész

Dobai Péter
író, dramaturg

Dobó János
DLA építész

Dobos László
író

Döbrentei Kornél
író, költő, újságíró

Duba Gyula
író

Dubrovay László
zeneszerző

Eősze László
zenetörténész

Erdélyi Zsuzsanna
néprajztudós

Erfán Ferenc
festő- és iparművész

Farkas Ádám
szobrászművész

Farkas Árpád
író, költő, műfordító

Fekete György
belsőépítész

Fekete J. József
író, kritikus, esszéista

Ferencz István
építész,
tervezőművész

Ferenczes István
költő

Filep Sándor
festőművész,
grafikusművész,
zenész

Finta József
építész

Földi Péter
festőművész

Füzesi Magda
költő, újságíró

Gál Sándor
író, költő

Galánfi András
fafaragó, tanár

Geszler Mária
keramikusművész

Grendel Lajos
író

Gulyás Gyula
filmrendező

Gulyás János
filmrendező, operatőr

Gyulai Líviusz
grafikusművész

Haáz Sándor
zenetanár

Hager Ritta
textilművész
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Haris László
fotóművész

Haumann Péter
színművész

Hunyadi László
szobrászművész

Huszár Lajos
zeneszerző

Huszti Péter
színművész

Istvánfi Gyula
építész,
építészettörténész

Jahoda Maja
belsőépítész

Jakobovits Márta
keramikusművész

Jankovics Marcell
filmrendező

Jókai Anna
író

Jovián György
festőművész

Kalász Márton
költő, műfordító

Kallós Zoltán
néprajztudós

Kampis Miklós
építész

Kányádi Sándor
költő

Karátson Gábor
író, festőművész

Kárpáti Tamás
festőművész

Katona Katalin
ötvösművész

Katona Szabó Erzsébet
textilművész

Kelecsényi Csilla
textilművész

Kerényi József
építész

Keserü Katalin dr.
művészettörténész

Király László
író

Kiss Anna
költő, drámaíró

Kiss Benedek
költő

Kiss Dénes
író, költő

Kobzos Kiss Tamás
zenész, előadóművész, zenepedagógus

Kocsár Miklós
zeneszerző

Kósa Ferenc
filmrendező

Kótai József
ötvösművész

Kovács István
költő, történész

Kovács Péter
festőművész
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Kő Pál
szobrászművész

Krcho János
építész

Kubik Anna
színművész

Kunkovács László
fotóművész,
néprajzkutató

Kusztos Endre
grafikus, festőművész

Kuti Dénes
festőművész

Landgráf Katalin
szövött anyag tervező

Lantos Ferenc
festőművész,
művészet-pedagógus

Lantos István
zongoraművész

Lászlóffy Csaba
költő, író

Lelkes Péter dr.
formatervező iparművész

Lovas Ilona
képzőművész

Lugossy László
filmrendező

M. Novák András
festőművész

Mács József
író

Magyar László
festőművész

Marosi Barna
író, újságíró

Marosi Miklós
építész

Marsall László
költő

Marton Éva
operaénekes

Medveczky Ádám
karmester

Melocco Miklós
szobrászművész

Mészáros Éva
textilművész

Mezei Gábor
belsőépítész

Mezey Katalin
költő, műfordító

Mohay Miklós dr.
zeneszerző,
zeneelmélet-tanár

Molnár Edit
fotóművész

Morell Mihály
filmművész

Móser Zoltán
fotóművész

Murádin Jenő
művelődéstörténész

Nagy Attila
drámatörténész

Nagy Ervin
építész
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Nagy János
szobrászművész

Nagy Zoltán Mihály
író

Nógrádi Péter
zeneszerző

Olsvay Endre
zeneszerző

Orosz István
grafikusművész,
filmrendező

P. Benkő Ilona
keramikusművész

Pásztor Péter
építész

Péterfy László
szobrászművész

Plesz Antal
építész

Polgár Rózsa
kárpitművész

Rátóti Zoltán
színművész

Reményi Attila
zeneszerző, zenetanár

Reviczky Gábor
színművész

ifj.Sapszon Ferenc
karnagy

Sára Sándor
operatőr, rendező

Sáros László György
építész

Scherer József
festő, grafikus,
ipari formatervező
művész

Schrammel Imre
keramikusművész

Sebestyén Márta
népdalénekes

Sigmond István
író

Simon Károly
formatervező
iparművész

Sipos László
festőművész

Somogyi Győző
grafikusművész,
festőművész

Somogyi Pál
építész, belsőépítész

Stefanovits Péter
képzőművész

Szabó Dénes
karnagy

Szabó Marianne
textilművész

Szabó Tamás János
építész

Szabó Tamás
szobrász, festőművész

Szakonyi Károly
író, dramaturg

Szecsődi Ferenc
hegedűművész

Székely László
díszlet- és jelmeztervező művész
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Szemadám György
festőművész, író

Szenes István
belsőépítész

Szentkirályi Miklós
Béla
restaurátorművész

Szilágyi István
író

Szokolay Sándor
zeneszerző

Szőcs István
író

Szőnyi Erzsébet
zeneszerző

Szőnyiné Szerző
Katalin
zenetörténész,
zenetanár, karnagy

Tamás Menyhért
író, költő

Temesi Ferenc
író, műfordító

Terényi Ede dr.
zeneszerző,
zenetudós

Tokody Ilona
operaénekes

Tornai József
költő, író, műfordító

Tóth Bálint
költő, író, műfordító

Tóth János
operatőr

Tóth Péter
zeneszerző

Tóth Tibor Pál
belsőépítész, tervezőművész

Török Ferenc
építész

Tőzsér Árpád
költő, író

Turi Attila
építész

Ujvárossy László
grafikusművész

Vári Fábián László
költő, író

Vathy Zsuzsa
író, újságíró

Veress Sándor László
festőművész

Vidák István
népművész

Vidnyánszky Attila
színházi rendező

Vinczeffy László
festőművész

Xantus Gábor
filmrendező

Záborszky Kálmán
karnagy,
gordonkaművész

Zakariás Attila
építész

Zalaváry Lajos
építész
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Zelnik József
etnográfus

Zsigmond Dezső
filmrendező

Ambrus Éva
keramikus, iparművész

Jelenczki István
filmrendező, fotó- és
képzőművész

Benedek György
festő, szobrász
Béres Ilona
színművész
Császár Angela
színművész
Cserhalmi György
színművész
Csikós Attila
építész, jelmez- és
díszlettervező
Devich János
gordonkaművész,
tanár
Elekes Károly festő,
grafikus, szobrász
Ferencz Marcel
építész
Gyarmathy Lívia
filmrendező
Halmos Béla
zenész, népzeneoktató
Hauser Beáta
textilművész
Iancu Laura
költő, író
Ittzés Mihály
zenepedagógus
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Kassai István
zongoraművész
Kékedi László
fafaragó, népi
iparművész

Oberfrank Pál
színművész

Tordai Hajnal
jelmeztervező

Oláh János
költő, író

Tóth Erzsébet
költő, író

Petrás Mária
népdalénekes,
keramikusművész

Tóth György Gyula
fotóművész
Vargha Mihály
szobrász

Király Levente
színművész

Prutkay Péter
festőművész,
grafikusművész

Kiss B. Atilla
operaénekes

Ráckevei Anna
színművész

Kiss Csaba
drámaíró, rendező

Rátkai Erzsébet
jelmeztervező

Kocsár Balázs
karmester

Rudolf Mihály
építész

Tagságát szüneteltető
levelező tag:

Kodolányi Gyula
költő, műfordító,
irodalomtörténész

Sass Sylvia
operaénekes

Rost Andrea
operaénekes

Kókay Krisztina
grafikus, textilművész
Kollár Éva
karnagy, tanár
Kovács Zoltán
zeneszerző
Nagy Viktor
színházi rendező
Németh János
keramikus, szobrász
Normantas Paulius
fotóművész

Serfőző Simon
költő, író
Stoller Antal
koreográfus
Szőcs Miklós TUI
szobrász
Szunyoghy András
festő, grafikus
Tima Zoltán
építész
Tompa Gábor
színházi rendező

Véssey Gábor
festőművész,
grafikusművész
Zoboki Gábor
építész
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Művészeti
Akadémia
tiszteletbeli
tagjai

Dvorszky Hedvig
művészettörténész

Kernács Gabriella
művészettörténész

Nemeskürty István
irodalom- és filmtörténész

Szenik Ilona
néprajzkutató

A Magyar
Művészeti
Akadémia
pártoló
tagjai

Vladislav Rostoka /
Rostoka László
grafikusművész

Eisler Péter dr.

Gubcsi Lajos dr.

Burai-Kovács János dr.

Demján Sándor

Koller Györgyné

Pollok László

A Magyar
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Akadémia
néhai
tagjai

Kemény Henrik
bábművész

Lugossy Mária
szobrászművész

Páll Lajos
költő, festőművész

Jakobovits Miklós
képzőművész
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Attalai Gábor
képzőművész

Bella István
költő

Berki Viola
festőművész

Bertha Bulcsu
író

Bozay Attila
zeneszerző

Csaba László
építész

Cserny József dr.h.c.
iparművész

Durkó Zsolt
zeneszerző

Eigel István
festőművész

Farkas Ferenc
zeneszerző

Fábri Zoltán
filmrendező

Fóth Ernő
festőművész

Gerzson Pál
festőművész

Gion Nándor
író

Gulyás Zoltán
építész

Gyarmathy Tihamér
festőművész

Gyurkovics Tibor
író

Hann Ferenc dr.
művészettörténész

Határ Győző
költő, író

Hernádi Gyula
író

Horváth Anna
keramikusművész

Hubay Miklós
író

Jánossy György
építész

Jecza Péter
szobrászművész

Juhász Sándor
festőművész, költő

Jurcsik Károly
építész

Kalmár László
zeneszerző

Károlyi Amy
költő

Kemény Katalin
író

Király Ernő
zeneszerző

Kokas Ignác
festőművész

Kolozsvári
Grandpierre Emil
író
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László Gyula dr.
régész, festőművész

Lászlóffy Aladár
költő, író

Lázár Ervin
író

Makovecz Imre
építész

Mészöly Dezső
költő, műfordító

Molnár Tamás
filozófus

Nagy Gáspár
költő

Paizs László
festő- és szobrászművész

Patay László
festőművész

Páskándi Géza
író

Péri József
ötvösművész

Pongrácz Zoltán
zeneszerző

Réber László
grafikusművész

Sánta Ferenc
író

Schéner Mihály
festő, grafikusművész

Sinkovits Imre
színművész

Somogyi József
szobrászművész

Somos Miklós
festőművész

Sulyok Imre
zeneszerző

Supka Magdolna dr.
művészettörténész

Sütő András
író

Szalay Lajos
grafikusművész

Szentkirályi Zoltán dr.
építész

Szőts István
filmrendező

Tolnay Klári
színművész

Tóth Lajos
festőművész

Utassy József
költő

Vágó Péter ⁄
Pierre Vago
építész
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Fekete György
elnök

Dr. Kucsera Tamás
Gergely
főtitkár

Csáji Attila
alelnök

Zelnik József
alelnök

Ács Margit
elnökségi tag

Dévényi Sándor
elnökségi tag

Jankovics Marcell
elnökségi tag

Sára Sándor
elnökségi tag

Erdélyi Rudolf Zalán
felügyelő testületi tag

dr. Jávor András
felügyelő testületi tag

dr. Kazai Viktor
Felügyelő Testület
elnöke

dr. Vízkelety Mariann
felügyelő testületi tag

Haris László MMA
felügyelő testületi tag

Baricsa Katalin
tagozati titkár

Csányi Szilveszter
könyvtáros

Cseresnyés Márk
sajtóreferens

Csibran Katalin
főosztályvezető

Éberlein Melinda
személy- és munkaügyi referens

dr. Erőssné
dr. Nacsa Olga
jogi referens

dr. Fekete István
főosztályvezetőhelyettes

Fónyadné
Kosztolnik Anikó
gazdasági és pénzügyi
csoportvezető

Godó Edit Zsuzsanna
szakmai tanácsadó

Iván Orsolya
titkársági referens

Jónásné Papp Erika
könyvelő

Joó Balázs
nemzetközi referens
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Juhász Judit
sajtófőnök, osztályvezető

Kelemen Béla
főtitkári asszisztens

dr. Kengyel-Kosztka
Rita
jogi referens

Kiss Csaba
munkatárs

Komlóssy Ágnes
nemzetközi referens

Kováts Gergely
elnöki munkatárs

Kukta Hajnalka
elnöki asszisztens

Matitsné Vigh
Marianne
tagozati titkár

dr. Molnárné Szunyi
Barbara
szervezési referens

Nagy Rita
dokumentációs
asszisztens

Németh Lóránt
dokumentációs
asszisztens

Pécsi Györgyi
osztályvezető

Sarnyai Andrea
sajtóreferens

Szegediné Százvai
Erzsébet
pénzügyi ügyintéző

Székely-Gyökössy
Szabolcs
osztályvezető

Szmrecsányi Dóra
tagozati titkár

A Magyar
Művészeti
Akadémia
Titkárságának
munkatársai

Zsugovits Eszter
személy- és munkaügyi referens

Tóth Klára
audiovizuális referens

Török Máté
munkatárs

Virágné Mojzes
Ildikó
titkársági asszisztens
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Tiszavári Ferencné
könyvtáros
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