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A zsánerfotókat és az Akadémia rendes és levelező tagjainak
portréit a könyvben, illetve itt jelzett kivételektől eltekintve az
MMA (Cseresnyés Márk, Lugosi Lugo László, Németh Lóránt,
Szöllősi Mátyás, Török Máté) készítette.
Kivételek az Arcképcsarnokban: András Ferenc, Baráti Kristóf,
Bede Fazekas Csaba, Bogányi Gergely, Cserhalmi György,
Fekete Vince, Gyarmathy Lívia, Haumann Péter, Laczák Géza,
Medveczky Ádám, dr. Nagy Gábor, Oravecz Imre, Párkai
István, Petrás Mária, Reviczky Gábor, Rost Andrea, Rostoka
László, Sass Sylvia, Sipos Mihály, Szabados Árpád, Szabó
Dénes, Szenik Ilona, Tardy László, Tornai József , Turányi
Gábor, Vashegyi György, Zoboki Gábor, Zsigmond Vilmos.
Korzenszky Richárd portréképét Thaler Tamás készítette.
A posztumusz tiszteleti tagok portréit az alább 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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Amikor kollégáimtól megkaptam a 2014-es esztendő évkönyve előszavának megírására
a felkérést, kötelességszerűen átnéztem a korábbi évek változatait. Nem kis meglepetéssel
észleltem, hogy azok jobbára sikerek felsorolásait tartalmazzák. Most úgy érzem, hogy sokkal
inkább a köszönetek szavaira kell koncentrálnom, mert emlékezetes esztendőn vagyunk túl,
az éves munka sok-sok örömével és nehézségeivel együtt.
Oka nagymértékben az, hogy „testvéri viszonyba” kerültünk a történelmi Vigadó épületével
és a Hősök terén büszkélkedő Műcsarnokkal, s a két épületben folyó sokszínű művészeti élet
szervezésének eredményeivel gazdagodtunk. Ebben a munkában számtalan olyan tapasztalatot
szereztünk, amelyek a következő évek eseményeinek folytonosságában nélkülözhetetlenek.
Köszönet illeti ezért a régi akadémiai tagok hűségét, a közös szervezeti életbe való fokozatos
beilleszkedés tényét, azt a szellemi részvételt, amiért voltaképpen az Akadémia megalakult.
Köszönet az új tagok beilleszkedéséért a tagozatok életébe és az általuk szervezett programok
megvalósításában. A tagozatok áldozatos munkával és rutinos természetességgel valósították
meg programjaikat, írták ki és bírálták el pályázataikat, ösztöndíjaikat, tartották meg üléseiket
és ünnepelték meg életük jelentős napjait, éveit. Köszönöm a Titkárság és az adminisztratív apparátus néha nem kis erőfeszítést kívánó hivatali munkáját, hiszen az említett két új intézmény
a tennivalók sokszorozását eredményezte. Vonatkozik ez annak a saját gazdasági társaságunk
munkatársaira is, akik a Vigadóban a kiállítások, koncertek, konferenciák, színházi események
szervezését, gazdasági kezelését végzik. Örömmel írhatom le, hogy a Műcsarnok munkatársai
eredményesen valósították meg éves kiállítási programjukat, és az Építészeti Nemzeti Szalon
megrendezése igazi siker volt. Talán az első év tapasztalatai tekintetében ez a szervezet végezte
a legfelelősségteljesebb munkát.
Őszinte köszönet a tisztségviselői választások után leköszönő Elnökség és Felügyelő Bizottság
áldozatos munkájáért, és köszönet illeti a különböző bizottságok szakmai hozzájárulását
a törvényes működés biztosításában és azoknak a konferenciáknak a szervezőit, akik a művészeti területek elméleti kérdéseinek megtárgyalására koncentráltak.
Az elmúlt évben is igazi élmények forrásai voltak akadémikus társaink székfoglalói, némelyik
alkalom reveláció erejű is lett, ezért külön köszönet azoknak, akik személyes életútjuk ismer
tetése mellett műfajuk tágabb értékeinek felmutatására is vállalkoztak.
Köszönet a könyvtárban folyó gyűjtőmunka szakszerűségéért és aktivitásáért, a Magyar
Művészet folyóirat szerkesztőségének és szakíróinak az Akadémiában és azon túl felmerülő
elméleti kérdések iránti érzékenységéért, s azoknak maradandó értékkel bíró rögzítéséért.
Végezetül köszönet a sorsnak, hogy együtt dolgozhatunk, hogy emlékeinket ebben az évkönyv
ben is rögzíthettük, magam pedig reménykedhetem abban, hogy a következő évkönyvek anyagai is a magyar művészettörténet forrásaivá válhatnak.

Prof. em. Fekete György

Napló 2014
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2014

napló
2014. január 9. Dr. Batta András látogatása az Akadémián

2014. január 22.
Csáji Attila
értékeli az EKF
2013 kassai
programokat
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■ Január

6. Martonyi János miniszter chilei látogatásával
egybekötve mutatták be a Visegrád 1335–1991–2013
című MMA-tablókiállítást Santiago de Chilében.
•
„A Czuczor–Fogarasi az idő mérlegén”. A Magyar
Művészeti Akadémia támogatásával Czuczor–Fogarasi-emlékkonferenciát tartottak a Petőfi Irodalmi
Múzeumban.
8. Dr. Huszár János, Magyarország tiranai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tett bemutatkozó
látogatást az Akadémián.
9. Fekete György elnök fogadta hivatalában Batta
Andrást, az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős
kormánybiztost, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem prorektorát.
12. Elhunyt Plesz Antal Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
13. 2014-ben is folytatódott a Magyar Művészeti
Akadémia filmtörténeti sorozata az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az 53 magyar filmet vasárnap
esténként a Duna Televízió is vetítette, az Uránia
Nemzeti Filmszínház filmklubja pedig hétfő esténként várta a nézőket, ahol a vetítéseket előadások,
beszélgetések kísérték.
18. Elhunyt Sigmond István, Erdélyben élő prózaés drámaíró, az MMA rendes tagja.
19. A Magyar Művészeti Akadémia a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülettel és a Bánffy György
Kulturális Szalonnal együttműködve a Duna Palotában művészeti esttel ünnepelte meg a magyar kultúra
napját (január 22.).
22. Az MMA Titkárságán tartott találkozón értékelték a külhoni és hazai magyar szervezetek,
intézmények a számos magyar vonatkozású koncertet, kiállítást, filmvetítést és egyéb kulturális

■ Február

4. Ebben az évben is folytatódott a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozatának
Látó emberek, a magyar néphagyomány továbbörökítői
című, ősszel elkezdett előadássorozata a Néprajzi Múzeumban, Kobzos Kiss Tamás sorozatszerkesztésében.
•
Az Országgyűlés 2014. február 4-én fogadta el a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvényt, amelynek rendelkezéseit a Magyar Művészeti Akadémia
belső szabályzataiba is átvezette, és azokat a későbbi,
2014. május 30-án tartott közgyűlés jóváhagyta.
12. A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti
és Tervezőművészeti Tagozata Kótai – Máté – Muharos címmel három magyar ötvösművész, Kótai József,
Máté János és Muharos Lajos közös kiállítását rendezte meg a Klebelsberg Kultúrkúriában. A megnyitót 2014. február 12-én tartották, a kiállítás március
2-ig volt látogatható.
13. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
(MAKÚSZ) a Magyar Művészeti Akadémia főtá-

mogatásával „Ébresszétek fel a világot!” címmel fotópályázatot hirdetett. Az 1.500.000,- Ft összdíjazású
pályázatra Ferenc pápa mondata ihlette, szabadon
reflektáló pályamunkákat vártak.
22. Gémesi Géza vonószenekari Liszt-átirataiból
tartott koncerten szólalt meg annak a két vonószenekari kottának az anyaga is, melynek megjelenését a
Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
26. Különleges kézirat- és kottabemutatót tartottak a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontban Áder János köztársasági elnök jelenlétében
abból az alkalomból, hogy a Múzeum gyűjteménye
új, kivételes kiállítási tárgyakkal gazdagodott, illetve új kottasorozat indult Liszt-ritkaságok sorozatcímmel. A Magyar Művészeti Akadémia pályázatán
nyert támogatással jelentek meg Liszt-ritkaságok a
Liszt Ferenc Emlékmúzeum gyűjteményéből: a Faust-szimfónia Gretchen tételének Leopold Alexander Zellner által kamaraegyüttesre készített átirata
és Liszt Jeanne d’Arc au bûcher című művének egy
mindeddig kiadatlan változata, amely a múzeum
restaurált piano-orgue-jára készült.

napló

programot magába foglaló Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 lezárult rendezvénysorozatot.
A Magyar Művészeti Akadémia több mint tíz esemény megrendezésében vett részt; az MMA támogatásával nyíltak meg Kassán többek között Haris
László, Orosz István, Prutkay Péter és Stefanovits
Péter kiállításai, vetítették Dárday István Máraifilmjét, Káel Csaba Bánk bán-feldolgozását vagy
Jankovics Marcell Az ember tragédiája-animációját.
Kortárs magyar hangversenyt tartottak többek között Dubrovay László, Balassa Sándor műveivel, és
a Kelet-szlovákiai Múzeumban A restaurátorművészet titkai címmel nyílt kiállítás.
•
A Magyar Művészeti Akadémia kapcsolatot tart a
Magyar Cirkusz és Varieté KHT.-vel. A fesztivál csillagai című műsort – többek között azért is a magyar
kultúra napján tartották, mert a 10. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál ekkor ért véget. A programra
az Akadémia 150 gyermeknek biztosított jegyet.
23. Kezdetét vette a Tolnay Klári-emlékév, melyen
egész éves programsorozattal emlékeztek meg Tolnay
Klári, az MMA posztumusz tiszteleti tagja születésének századik évfordulójáról. A kétszeres Kossuth-díjas színművész alakját kiállításokkal, filmvetítésekkel, beszélgetésekkel, konferenciával és centenáriumi
gálaműsorral idézték meg országszerte; az Akadémia
Tolnay Klári-emlékérmet alapított.
•
Az Ének Tanszék hagyományos operavizsgáját
2014-ben nemzetközi seregszemle keretében rendezte meg a Zeneakadémia, amelynek fő támogatója a
Magyar Művészeti Akadémia volt.
30. Zalaegerszegen, a városi hangversenyteremben
mutatták be azt dokumentumfilmet, amely – az Akadémia támogatásával – A kultúra napszámosa címmel
készült Kováts Flórián, az MMA örökös tiszteleti főtitkára pályájáról, életéről.

2014

■ Március

4. A Népművészeti, Néprajzi Tagozatot megalakulása óta vezető Erdélyi Zsuzsanna akadémikus
asszony, aki januárban töltötte be 93. életévét, egészségi állapotára történt hivatkozással leköszönt tagozatvezetői tisztségéről. A tagozat ülésén Kobzos Kiss
Tamást választotta meg (március 16-i hatállyal) tagozatvezetőnek.
7. Kucsera Tamás Gergely főtitkár részt vett a szombathelyi Savaria Filmszemlén, amelynek megrendezésében az MMA együttműködött az esemény szervezőivel. A zsűri munkájában részt vettek akadémikusaink:
Szalai Györgyi, Dárday István és Olasz Ferenc is. Díjazott lett A kultúra napszámosa című film is.
11. A Magyar Művészeti Akadémia a Pesti Vigadó
megnyitásának alkalmából új könyvvel tisztelgett a
nagy múltra visszatekintő épület előtt. Holló Szilvia
2014. február 12.
Kótai József
és Muharos Lajos
(hátul)
kiállításuk
megnyitóján
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2014. március 13.
Átadás előtt a Vigadó,
nyilvános sajtóbejárás

2014. március 14.
Bogányi Gergely
a Vigadó megnyitó
ünnepségén

2014. március 14.
FeketeGyörgy
Balog Zoltán
minisztertől
átveszi a Vigadó
jelképes kulcsát
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Andrea A Pesti Vigadó – Tündérpalota a Duna partján
című képes, ismeretterjesztő könyve a magyar mellett
angolul és németül is megjelent.
12. Az átadás előtt a Vigadóban köszönte meg a
felújítási projektben résztvevő kivitelezők munkáját
Fekete György, az MMA elnöke.
13. Az írott és elektronikus média munkatársainak
nyilvános sajtóbejáráson mutatta be a Vigadót és a
Makovecz-kiállítást Fekete György elnök és Takács
Viktor, a Vigadó felújításáért felelős miniszteri biztos.
14. Este ünnepélyes megnyitón adták át a Pesti Vigadót. 150 évvel a Feszl Frigyes által tervezett épület
elkészülte, s 1 nap híján 34 évvel a legutóbbi nagy
felújítás befejezése után ünnepi koncerttel nyitotta
meg kapuit a világörökség részét képező Duna-part
egyedi épülete. A koncerten fellépett Bogányi Gergely is, aki a házhoz sok szálon kötődő Liszt Ferenc
zongoradarabjaiból adott elő.
A megnyitóünnepségen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke jelenlétében Tarlós István főpolgármester mondott köszöntőt, majd Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere ünnepi beszédét követően átadta a Vigadó jelképes kulcsait Fekete Györgynek, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. A
Vigadó az MMA köztestületének székháza lett, ahol
a koncertekre alkalmas díszterem, a kiállító- és rendezvénytermek, valamint a színházi kamaraterem egyszerre egy időben akár hat műfajt is képes befogadni.
Makovecz Imre építészeti jelentőségét a megnyíló
kiállítás apropóján Dávid Katalin művészettörténész méltatta.
16. Elsőként Makovecz – „…összekötni az eget és a
földet…” címmel nyílt szeptember 21-ig látogatható
kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia alapító, örökös tiszteleti elnökének, Makovecz Imrének az építészeti munkásságából válogatva az újonnan átadott
Vigadóban. A Mezei Gábor rendezte kiállítás címe
idézet Makovecz Imrétől, aki azt írta, az építészet igazi kalandja az eget és a földet összekapcsolni.
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18. Fekete György elnök a hivatalában fogadta
Ksenija Škrilecet, Szlovénia Budapestre akkreditált
nagykövetét.
23. A Magyar Művészeti Akadémia az újonnan
megnyíló Vigadóban Magyar képek címmel tartott
hangversenyt Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dubrovay László és a néhány hónapja elhunyt
Szokolay Sándor műveiből a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. A hangversenyen, amely az MMA
Zeneművészeti Tagozatának ötlete nyomán valósult
meg, az Óbudai Danubia Zenekart Medveczky Ádám,
Vashegyi György és Záborszky Kálmán vezényelte,
közreműködött Miklósa Erika énekművész.
24. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata és az Írott Szó Alapítvány közös konferenciát tartott Falumitológiák, faluvalóságok félszáz év magyar irodalmában címmel a Vigadóban, amelyen azt vizsgálták,
miként nyert ábrázolást az elmúlt fél évszázad magyar
irodalmában a paraszti létforma tragikus eltűnése.
28. Schrammel Imre keramikusművész életművéből
nyílt kiállítás a megújult és bővült Vigadó Galériában.
29. Szabó Marcell doktoranduszhallgató nyerte a 6.
Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyt Szegeden,
melynek első díjához a Magyar Művészeti Akadémia
által felajánlott 500 ezer forint párosult.

2014. március 24. Ács Margit és Vasy Géza
a Falumitológiák… irodalmi konferencián

2014
2014. március 14.
Tarlós István
főpolgármester
a Makoveczkiállításon

2014. március 23. Magyar képek – ünnepi koncert a Vigadóban
(középen: Miklósa Erika)
2014. március 14.
Mezei Gábor
kurátor és Fekete
György mutatja
be a Makoveczemlékkiállítást
Orbán Viktor
miniszterelnöknek
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2014
2014. április 10. Csernyus Lőrinc tárlatvezetésen a Vigadóban

2014. április 23. Megbeszélés Dezső Jánossal

2014. április
16. Szemadám
György tagozatvezető
tárgyal
Észak-OszétiaAlániában
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1. Marietta Kao Liau, Tajvan magyarországi nagykövete bemutatkozó látogatást tett a Magyar Művészeti Akadémián.
•
2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia Néprajzi
Tagozata és az MTA BTK Zenetudományi Intézet
együttműködésével elindult a „Tiszta forrás település” program, melynek keretében a Magyar Művészeti
Akadémia minden évben 4 település részére „Tiszta
forrás település” címet adományoz. A díjazott települések polgármesterei Vikár Béla etnográfus születésnapján vették át az elismerést igazoló emléktáblát.
10–11. Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar
Művészeti Akadémia főtitkára részt vett és díszvendégként felszólalt a Macedón Tudományos és Művészeti Akadémia (MANU) épületében bemutatott
magyar tárlat megnyitóján. Kucsera Tamás Gergely
tárgyalt meghívójával, Ljupcso Kocsarev MANUelnökhelyettessel, és szakmai együttműködési megállapodás előkészítéséről tárgyalt.
14. lan Yu kurátor, a Kínai Festészeti és Kalligráfiai
Kulturális Akadémia ügyvezető alelnökének vezetésével kínai művészeti delegáció látogatott a Magyar
Művészeti Akadémiára.
15. Magyarok, alánok, jászok [Beн • гры • Аланы
• Ясы] címmel kiállítás nyílt Vlagyikavkazban,
a M. S. Tuganov Állami Művészeti Múzeumban.
A Magyar Művészeti Akadémiát Szemadám György
tagozatvezető képviselte Észak-Oszétia-Alániában.
Szemadám Györgyöt, az MMA Képzőművészeti
Tagozatának vezetőjét másnap személyesen fogadta
Szergej Takojev miniszterelnök és Azamat Hadikov
miniszterelnök-helyettes, valamint az ország kulturális minisztere és a Képzőművészeti Egyetem rektora. A tárgyalásokon többször is hangsúlyozták a két
ország közötti együttműködés jelentőségét, és mindkét fél kifejezte reményét az iránt, hogy a közeljövőben megvalósuló kulturális projektek segítségével
folyamatos együttműködés valósuljon meg a két nép
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között, segítve egymás kultúrájának mélyebb megismerését, megismertetését.
23. Bemutatkozó látogatáson fogadta Fekete
György, az MMA elnöke Dezső Jánost, a Belgrádban
nyíló Collegium Hungaricum igazgatóját.
•
A Magyar Művészeti Akadémia képviseletében
Pártay Lilla helyezett el koszorút a 450 éve született
Shakespeare Duna-korzón álló szobránál.
23–25. A Magyar Művészeti Akadémia szervezésében Sass Sylviával találkozhattak azon énekművészek
a Vigadóban, akik az akadémikus asszony által meghirdetett mesterkurzus keretein belül kívánták elmélyíteni énekművészi tudásukat.
27. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti
Tagozata gitárzenekari hangversenyt tartott a Vigadó Makovecz termében. A műsorban Kocsár Miklós,
Farkas Ferenc, Balassa Sándor és Szokolay Sándor
művei csendültek fel.
28. Morell Mihály emléktábláját avatták föl a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban. Az emléktábla elkészítését és felállítását a Magyar Művészeti Akadémia támogatta, csakúgy, mint Morell Égi
vándor című plasztikája alapján az iskola előkertjében
emelt szobor bronztáblájának elhelyezését.
29. A tánc világnapja alkalmából a Nemzeti Táncszínház és a Magyar Táncművészek Szövetsége a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával ünnepélyes
gálaműsort adott a Művészetek Palotájában.
30. „Humántapéták” címmel hirdetett pályázatot a
Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai és a művészeti
felsőoktatási intézmények hallgatói és végzett hallgatói számára közösségi, nyilvános tereken elhelyezésre
kerülő, sokszorosítható műalkotás tervezésére.

2014
2014. április 23. Pártay Lilla koszorúz a Shakespeare-szobornál

2014. április 30. Erdélyi Zsuzsanna a Bálint Sándor-könyvbemutatón

2014. április 27.
Gitárzenekari
hangverseny
a Makovecz
teremben
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Az Árendás József, Bakos István, Haris László, M.
Novák András, Stefanovits Péter és Szabados Árpád
akadémikusokból álló szakmai zsűri április 30-án
hirdetett eredményt: a felhívásra beérkezett 144 pályázó 318 beadványából, 33 pályamunkát válogatott
be a 2014. évben a Vigadóban megrendezésre kerülő
poszterkiállításra, amelyből 10 kiemelkedő alkotást
egyenként 300.000 Ft-os díjjal is jutalmazott.
•
Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd című
könyvének német nyelvű, MMA által támogatott kiadását mutatták be a Vigadóban Erdélyi Zsuzsanna,
Latorcai Csaba helyettes államtitkár és Kucsera Tamás főtitkár részvételével.

2014

■ Május

2014. április 28. Emlékezés Morell Mihályra
2014. április 25. Sass Sylvia, mesterkurzusának zárórendezvényén

2014. május 8–10.
Akadémiai Napok
Salföldön
(fotó: Haris László)
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5. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Nemzeti Múzeum Szent István rendi kiállításán
megtekintette a Magyar Művészeti Akadémia által
2012-ben Magyarország számára visszavásárolt Székely Bertalan festményt (id. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök portréja) is.
8–10. Salföldi Akadémiai Napok. A háromnapos
fesztivál koncerteknek, eszmecseréknek, filmvetítéseknek adott otthont. A Káli-medence természeti és
művészeti értékei jelentős kultúrtájat rajzolnak ki,
ahol sok akadémikus él. Közülük hárman egész évben
Salföldön laknak, ők voltak a találkozó házigazdái:
Somogyi Győző festőművész, Török László fotóművész és Kovács István költő, történész.
9. Halász János kultúráért felelős államtitkár Fekete György MMA-elnök és Kucsera Tamás Gergely
MMA-főtitkár társaságában megtekintette az újjáépített Vigadó épületét.
12. Pintér Sándor belügyminiszter Fekete György
MMA-elnök, Kucsera Tamás MMA-főtitkár és Nagy
Ervin, az MMA rendes tagja, országos főépítész társaságában tekintette meg az újjáépített Vigadót, a
Makovecz- és a Schrammel-kiállítást.
•
Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban
fogadta Fekete Györgyöt, az MMA elnökét és Ku-
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csera Tamás Gergelyt, az MMA főtitkárát. A tanácskozáson – melyen részt vett Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere és Lázár János, Miniszterelnökséget vezető kijelölt miniszter is – elhangzott: a
kormány minden eszközt az MMA rendelkezésére
bocsát, mely feladatainak maradéktalan ellátásához, a
magyar kultúra értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához szükséges.
13. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti
Tagozata szervezésében került sor Várdai István gordonkaestjére a Vigadó dísztermében.
•
Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja május 10-én töltötte be
85. életévét. Születésnapja alkalmából zenés irodalmi
esttel köszöntötték barátai, pályatársai és tisztelői a
Petőfi Irodalmi Múzeumban.
15. A Magyar Művészeti Akadémia elnöke pályázatot írt ki az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatói beosztásának ellátására.
16–17. A Magyar Művészeti Akadémia Határon
Túli Bizottsága ebben az esztendőben Dunaszerdahelyen tartotta kétnapos kihelyezett ülését.
Az első napon egy szűkre szabott pozsonyi városnézést követően a Bizottság tagjai felvidéki alkotóművészekkel, illetve a közélet és sajtó képviselőivel
találkoztak. A kerekasztal-beszélgetésen a külhoni
magyar szervezetek részéről ismét megfogalmazódott az az igény, hogy a Magyar Művészeti Akadémia
segítse egy olyan találkozó megszervezését, melyen a
különböző művészeti ágak képviselői bemutatkozási
lehetőséget kapnának.

2014
2014. május 8. Kovács István a Salföldi Akadémiai Napokon

2014. május 8. Oláh János, Mezey Katalin és Szűcs Endre Salföldön

2014. május 9.
Halász János és
Fekete György
a Schrammelkiállításon
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2014. május 12.
Orbán Viktor
miniszterelnök,
Fekete György
és Kucsera Tamás
az Országházban,
Balog Zoltán
miniszter és
Lázár János
kijelölt miniszter
társaságában
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2014. május 13. Várdai István gordonkaestje a Vigadóban

Másnap a Bizottság megtartotta ülését, amelyen
értékelték az előző napi fórumot, és konzultációt
folytattak a jövőbeni tervekről. A Bizottság ezután
látogatást tett a Kortárs Magyar Galériában, ahol az
intézmény vezetője, Iván Péter mutatta be az épületet,
majd megtekintették a dunaszerdahelyi helytörténeti
kiállítást, illetve Ujváry Lajos képzőművész tárlatát.
Huszár László, a dunaszerdahelyi Csemadok vezetője
– egyben a kulturális programok szervezője – bemutatta a látogatóknak Szerdahely Makovecz-tervezte
épületeit, többek közt a Városházát is. Az utazás a
Csallóközi Múzeum, majd a zsigárdi Kaszás Attilaemlékház megtekintésével folytatódott. A program az
éppen akkor Kodály-kórusversenyt rendező Galántán fejeződött be.
16–18. Az MMA közreműködésével Tokajban
rendezték meg a XII. Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti Konferenciát, Komplex Kiállítást és
Népművészeti bemutatót. A házigazda Vajda László
kovács, az MMA levelező tagja volt.
18. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti
Tagozatának szervezésében a Vigadóban tartották a
Kossuth-díjas zeneszerző, Szőnyi Erzsébet, az MMA
rendes tagja 90. születésnapja alkalmából rendezett
szerzői estjét.
20–21. A Magyar Művészeti Akadémia Film- és
Fotóművészeti Tagozata hívta életre a Kárpát-medencei magyar filmművészek tanácskozással és vetítésekkel egybekötött találkozóját. Ezen tizenöt
határon túli filmes vitatta meg a határon túli magyar
filmalkotók támogatási rendszerének kidolgozására
vonatkozó javaslatot, amelyet a Magyar Művészeti
Akadémia Elnökségének továbbítottak. A tanácskozás kísérő rendezvénye volt az Uránia Nemzeti
Filmszínház két termében (Csortos és Fábri terem)
párhuzamosan zajló vetítéssorozat, amely az utóbbi
években, határon túli alkotók közreműködésével ké-
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szült, Magyarországon addig be nem mutatott játékés dokumentumfilmeket szemlézte.
21. Az MMA Irodalmi Tagozata és a Magyar Írószövetség karöltve a kolozsvári Helikon és a csíkszeredai Székelyföld szerkesztőivel Az erdélyi irodalom az
elszakítottság idején és ma címmel tartott tanácskozást
a rendszerváltás előtti és utáni erdélyi irodalomról a
Vigadó Makovecz termében. A konferencia folytatásaként a két meghívott erdélyi folyóirat alkotóinak
irodalmi bemutatkozó estjére került sor.
22. Életének 78. évében elhunyt Polgár Rózsa
Kossuth-díjas kárpitművész, a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia tagja.
28. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata és a Magyar Írószövetség zenés ünnepi műsorral
köszöntötte a köztestület két akadémikusát, Lászlóffy
Csabát 75. és Nagy Zoltán Mihályt 65. születésnapja
alkalmából.
•
A Hungarikum Bizottság (melynek Zelnik József
MMA-alelnök is tagja) 2014. március 18-án egyhangúlag hungarikummá, vagyis a magyarság egyik
csúcsteljesítményének nyilvánította gróf Széchenyi
István életművét, s ennek alkalmából ünnepi rendezvényre került sor a Vigadóban.
30. Megtartotta 2014. évi első rendes közgyűlését az MMA. Halász János, az EMMI kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében arról szólt, hogy
nyitottság és bővülés jellemzi a Magyar Művészeti
Akadémia intézményét, a magyar kulturális életben
betöltött szerepét, s hogy az MMA kultúrstratégiai
szerepét tovább kell erősíteni.
Vörös Győző ókorkutató Szentföldi magyar ásatások a Holt-tenger partján, Jordániában című előadását
követően az Akadémia elnökének, főtitkárának és
különböző testületei vezetőinek a 2013-as év, illetve
az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló beszámolóját hallgatta meg a közgyűlés, valamint megtárgyalta a köztestület 2013. évi költségve-

2014. május 21. Szentmártoni János az irodalmi konferencián

2014

2014. május 21. A Székelyföld és Helikon folyóiratok irodalmi estje

2014. május 16–17.
A Határon
Túli Bizottság
dunaszerdahelyi
ülése
(Olsvay Endre,
Istvánfi Gyula,
Rátóti Zoltán és
Jakobovits Márta)
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2014. május 30. Kiss B. Attila és Záborszky Kálmán a Műcsarnok bejárásán

2013. május 30.
Az MMA
Aranyérem
kitüntetettje:
Széles Gábor
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tésének végrehajtásáról szóló jelentést és az MMA
2013. évi közhasznúsági jelentését. Az MMA 2014.
évi költségvetésének elfogadását követően került sor
az Akadémia Alapszabályának módosítására, ezt az
MMA törvény módosítása teszi szükségessé. A törvény rendelkezéseinek megfelelően a módosítás kiterjed: a művészeti élet szereplőinek nem akadémikus
tagként történő bevonására a köztestület munkájába;
az egyes művészeti ágakat reprezentáló tagozatok
mellett, művészetelméleti szakemberek akadémikus
taggá választhatóságának biztosítására; új tagozat létrehozásának lehetőségére; a rendes és levelező tagok
azonos jogállására stb.
Az MMA Díjszabályzatának módosítása és az
MMA Etikai Kódexének elfogadása után adták át az
MMA köztestületi díjait.
A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját 2014ben dr. Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli
tagja kapta a magyarság felemelkedéséért bátran vállalt
szolgálatáért, a szellemi összetartozást és nemzettudatot erősítő irodalmi, filmes és közéleti munkásságáért.
A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját 2014-ben
dr. Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajzkutató, az
MMA rendes tagja, az MMA Népművészeti Néprajzi Tagozata leköszönt vezetője kapta, az elmúlt két év
során a tagozat hosszú távú eredményes működését elméleti téren is megalapozó állhatatos munkásságáért.
A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói
Díját 2014-ben Szakolczay Lajos József Attila-díjas
irodalomtörténész, művészetkritikus kapta az egyetemes magyar kultúra értékeinek közkinccsé tétele
érdekében kifejtett négy évtizedes művészetelméleti
és művészetkritikusi munkássága elismeréseként.

Az MMA tiszteletbeli tagja címet 2014-ben
Korzenszky Richárd bencés szerzetesnek, a Tihanyi
Bencés Apátság elöljárójának és dr. Vörös Győző
ókorkutatónak ítélték.
A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése tudomásul véve az Alkotmánybíróság Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatos – 2014. május 27-én hozott – határozatát, az abban foglaltak alapján megállapította, hogy
sem törvénymódosítás kezdeményezésére, sem a köztestületi Alapszabály módosítására nincs szükség, s kinyilvánította, hogy ahogyan a múltban, úgy a jövőben is az
alkotmányos keretek között folytatja tevékenységét.

napló

A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét 2014ben Széles Gábor Neumann János-díjas okleveles
villamosmérnök, a Magyar Gyáriparosok Országos
Szövetsége tiszteletbeli elnöke kapta, kivételes vállalatvezetői és gazdasági stratégiaalkotó eredményei
mellett a nemzeti média támogatásáért, közéleti és
közösségi tevékenységéért.
A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flóriánemlékérmét 2014-ben dr. Kucsera Tamás Gergely filozófus, címzetes egyetemi docens, az MMA főtitkára
kapta több mint másfél évtizedes sokoldalú kultúraszervező tevékenysége mellett végzett kiemelkedő
kulturális, oktatási és művészetigazgatási gyakorlati
és elméleti munkásságáért.
A közgyűlés új rendes és levelező tagok felvételéről is szavazott. A tagozatok javaslata alapján az
MMA közgyűlése az alábbi levelező tagokat választotta rendes taggá:
Golda János (Építőművészeti Tagozat), Fekete Vince (Irodalmi Tagozat), Bogányi Gergely (Zeneművészeti Tagozat).
A tagozatok javaslata alapján az MMA közgyűlése
levelező taggá választotta: Sulyok Miklós (Építőművészeti Tagozat), Tóth Klára (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Bertha Zoltán (Irodalmi Tagozat),
Dvorszky Hedvig (Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat), Sturcz János (Képzőművészeti Tagozat), Sipos János (Népművészeti, Néprajzi Tagozat),
Ablonczy László (Színházművészeti Tagozat), Solymosi Tari Emőke (Zeneművészeti Tagozat).
A Magyar Művészeti Akadémia taglétszáma a tagbővítés után: 249 rendes és 44 levelező tag.

2014

2014. május 30. Kucsera Tamás Gergely MMA-főtitkár
a Kováts Flórián-emlékéremmel

2014. május 30.
Közgyűlés a
Vigadóban
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■ Június
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2014
2014. június 3. Sáros László az I. Építészeti Nemzeti Szalon megnyitóján

2014. június 11.
Oláh János
a Vigadó
könyvtárában,
könyvbemutatóján
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1. A korábbi Népművészeti, Néprajzi Tagozat megnevezése a vonatkozó közgyűlési határozat értelmében „Népművészeti Tagozat”-ra módosult.
3. Megnyílt az I. Építészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban – 100% kreativitás alcímmel. A Magyar
Művészeti Akadémia kezdeményezésére és támogatásával minden idők legjelentősebb kortárs építészeti
összefoglaló-kiállításának adott otthont a Műcsarnok. A nagyszabású tárlaton több mint 200 épület és
tervezője vonult fel, s nyújtott ízelítőt napjaink és a
közelmúlt izgalmas magyar építészetéből, makettek,
óriásnyomatok, filmek, tervek és egyéb műalkotások,
illetve dokumentációk révén. A tárlathoz számos kísérőprogram is kapcsolódott, amelyek között koncertek, építészeti filmbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, és tárlatvezetések is szerepeltek. Az I. Építészeti
Nemzeti Szalon kiállítását június 4-től szeptember
7-ig láthatta a közönség.
•
Ülést tartott Székesfehérváron az Árpád-ház Program megvalósítását irányító operatív testület, melynek
tagja az MMA főtitkára, Kucsera Tamás Gergely is.
A testület feladata a székesfehérvári királyi koronázó
– és temetkezési templom romterületéhez kapcsolódó
látogatóközpont megvalósítása, valamint számos programelem meghirdetése a 2038-ig terjedő időszakban.
5. Megnyílt a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti
Biennále magyar pavilonja, ahol a közös demonstratív építést kísérő kiállítás része volt Kunkovács László néprajzkutató, fotóművész Ősépítmények című
fotókiállítása.
10. A Magyar Művészeti Akadémia ötfős felügyelő
testülete megtartotta alakuló ülését. A június 1-jével
induló ötéves mandátummal bíró tagok közül hármat
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– Haris László, Sára Ernő, Kampis Miklós akadémikusokat – a művészeti köztestület közgyűlése választott, egy főt – Erdélyi Rudolf Zalán minisztériumi
főosztályvezetőt – az Országgyűlés Kulturális Bizottsága, valamint további egy tagot a kormány – Halász
János országgyűlési képviselő személyében – delegált. (Haris László és Erdélyi Rudolf Zalán a korábbi
felügyelő testületnek is tagja volt.) Az új testület alakuló ülésén megalkotta ügyrendjét, és Halász Jánost
választotta meg elnökéül.
11. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti
Tagozata és a Magyar Építőművészek Szövetsége Építészet/oktatás 2014 címmel tartott konferenciát a Millenárison. A rendezvény témája a közösségi építés volt.
•
Oláh János Közel című regényét mutatták be a Vigadó könyvtárában.
11–14. A római Magyar Nagykövetség meghívására a Magyar Művészeti Akadémia Vári Fábián László
költőt kérte fel, hogy képviselje Magyarországot a 19.
Nemzetközi Genovai Költészeti Fesztiválon.
12. A Huszti Péter – Piros Ildikó színészházaspár,
valamint a Madách Színház kapta meg a Magyar Művészeti Akadémia Tolnay Klári-emlékérmét, amelyeket a színésznő születésének 100. évfordulójára szervezett ünnepi ülésen adott át Fekete György, a Magyar
Művészeti Akadémia elnöke és Marton Éva, az MMA
Színházművészeti Tagozatának vezetője a Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT).
14. Díjátadó gálaesttel ért véget a XIV. Pécsi Országos Színházi Találkozó. Az eseményen a legjobb férfi
főszereplőnek járó díjat az MMA főtitkára, dr. Kucsera Tamás Gergely adta át. Az ünnepi esten beszédet
mondott a POSZT díszvendége, a Tolnay Klári-emlékéremmel kitüntetett Huszti Péter is. A tíznapos

2014
2014. június 28.
Galánfi András

2014. június 11. Közösségi építés Balázs Mihály vezetésével a Millenárison – Építészet/oktatás
2014 konferencia
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2014
2014. június 30. –
július 4. Az MMA
kiállítása a párizsi
UNESCOszékházban
Haris László,
Csáji Attila,
Hao Ping és
Bogyay Katalin

2014. június 30.
Készülődés az
MMA párizsi
kiállítására

22

fesztiválon az MMA részéről Császár Angela, Ráckevei Anna és Rátkai Erzsébet is zsűrizett.
20. Június 16. és 22. között zajlott a Táncfesztivál
Győrben, ahol a magyar táncművészet jeles képviselői
gyűltek össze és mutatták meg tudásukat a közönségnek. Június 20-án a Magyar Táncművészek Szövetsége
és a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti
és Népművészeti Tagozatának szakmai találkozójára
került sor a rendezvény egyik kísérőprogramjaként.
23–26. A Képzőművészeti Tagozat Somogyfajszon
tartotta kihelyezett tagozati ülését.
24. Az Elnökség ülésén elfogadta az MMA társadalmasításával kapcsolatos feladatokról, valamint a
nem akadémikus köztestületi tagok választásának
szabályzatáról szóló előterjesztést.
25. Megtartotta alakuló ülését a Magyar Művészeti
Akadémia – május 30-i közgyűlés során létrehozott –
kilencedik tagozata, a Művészetelméleti Tagozat. Az
új szervezeti egységbe a hazai kulturális élet kiemelkedő munkásságot felmutató elméleti szakírói nyerhetnek felvételt. A Tagozat vezetője dr. Solymosi Tari
Emőke zenetörténész lett.

Megjelent Paolo Portoghesi olasz építészprofesszor
Makovecz Imre munkásságáról írt, magyar, angol,
német és olasz nyelven is elérhető tanulmánykötete.
Portoghesi az organikus építészet szakértőjeként baráti kapcsolatot ápolt a Magyar Művészeti Akadémia
örökös tiszteleti elnökével, akinek halála óta most először látott napvilágot életművét összegző kiadvány.
26. Sajtótájékoztatót tartott az MMA – az elnök, Csáji
Attila alelnök és a főtitkár részvételével – a Vigadóban
lévő Szakkönyvtárában az Akadémia társadalmasításáról, valamint az MMA Párizsban, az UNESCO-székházban történő bemutatkozásának témájában.
28. A volt görögkeleti templomban nyílt meg az
Akadémiai támogatásával működő Tokaji Művésztelep 60. tárlata.
30. A Magyar Művészeti Akadémia szervezésében
megvalósuló kiállítással és koncerttel mutatkozott be a
kortárs magyar művészet az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
párizsi székházában. A tárlat megnyitóján Irina Bokova,
az UNESCO főigazgatója és Kucsera Tamás Gergely
MMA-főtitkár mondott köszöntőt. Az egyetemes emberi és művészeti értékek tiszteletére Hagyomány és lelemény címmel rendezett nagyszabású bemutatkozó kiállítás július 4-ig volt látható az UNESCO-palota Miro
termeiben. A tárlat kurátora Csáji Attila képzőművész,
az MMA alelnöke volt. A kiállítás célja volt, hogy bemutassa a magyar művészetet, a képző-, az ipar-, a fotóművészettől a zenén, az építészeten át a népművészetig.
A díszteremben rendezett hangverseny kezdetén
Bogyay Katalin UNESCO-nagykövet asszony és Marton Éva tagozatvezető mutatta be a magyar zeneoktatást.
Petrás Mária és a Sipos Mihály akadémikus vezette
Muzsikás együttes – akik a rendezvényen is muzsikáltak – az eseményt követően nagy sikerű koncertet adott
a Párizsi Magyar Kulturális Intézetben.
•
Brüsszelben is bemutatták a Magyar Művészeti
Akadémia Visegrád 1335–1991–2013 – Képek egy közép-európai együttműködés történetéből című, hat tablóból álló vándorkiállítását.

1. Ettől a naptól nem akadémikus köztestületi tagként felvételét kérheti az MMA-ba minden DLA fokozattal, az Alapszabályban meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel vagy külföldi szakmai
elismeréssel rendelkező személy.
3. Hao Ping, kínai oktatási miniszterhelyettes,
az UNESCO Közgyűlés 37. Ülésszakának elnöke
Bogyay Katalin, a 36. Ülésszak elnökének meghívására ellátogatott az MMA kiállítására. Hao Pinget Csáji
Attila alelnök és Haris László kiállító művészek vezették végig a kiállításon.
9. Ábrahám Rafael festő- és grafikusművész vehette
át idén a Koller György emlékére alapított Koller-díjat
a Vigadó Galériában.
10. Molnár Edit fotóművész Gyepsori emberek tegnap
és ma című kiállítása nyílt meg a Vigadó Galériában.
16. Fekete György elnök hivatalában fogadta Balatoni Monikát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
kulturális diplomáciáért felelős államtitkárát.
21. Staffan Nilsson, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSzB) volt elnöke budapesti tartózkodásakor a Vigadóban találkozott Kucsera Tamás
Gergellyel, az MMA főtitkárával, mint a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) kulturális
szervezetek képviseletét ellátó civil tagjával.
•
Megtartotta alakuló ülését a Nemzet Művésze díj
Bizottság.
22. Bizánctól Csíksomlyóig címmel kivételes színháztörténeti kiállítás nyílt az MMA támogatásával a
25. Bálványosi Szabadegyetemen és Diáktáborban.
25. Nyolcvannegyedik életévében, hosszan tartó
súlyos betegség után elhunyt Dobos László Kossuthdíjas szlovákiai magyar író, szerkesztő, műkritikus,
politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

■ Augusztus

1. A Magyar Művészeti Akadémia 500 ezer forintos szakmai különdíját és az alkotási lehetőséget a
Herendi Porcelánmanufaktúrában Gáspár György
nyerte el a kecskeméti IV. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálén.
•
Észak-Oszétia fővárosába, Vlagyikavkazba látogatott
a Magyar Művészeti Akadémia küldöttsége: Szemadám
György és Gulyás Gyula akadémikusok, Kucsera Tamás Gergely főtitkár, valamint a Forrás Galéria munkatársai. Az MMA képviselői tárgyalásokat folytattak az
Orosz Művészeti Akadémia tagjaival, valamint a művészeti ügyekért felelős miniszterhelyettessel.
4–10. Galánfi András vezetésével kézműves tábort
tartottak a népi mesterségek megőrzésének szándékával, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával
Nádudvaron.
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■ Július

2014

2014. július 10. Molnár Edit, fotókiállításának megnyitóján

2014. augusztus 15.
Vidák István
(középen)
a nemezművészeti
táborban
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2014
2014. szeptember 4. Belsőépítészeti könyvbemutató a Műcsarnokban

2014. augusztus 5.
Kovács László
tanítja
a tűzkovácsolást
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7. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke látogatást tett és egyeztető megbeszélést folytatott az MMA
elnökénél és főtitkáránál.
15. A Magyar Építőművészek Szövetségének Ötpa
csirta utcai székházában tartották az új Fradi-stadion
megépülése kapcsán kiírt fotópályázat díjazott képeinek díjátadóját. A pályázatot még júliusban hirdette
meg a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Miniszterelnökség.
•
Kucsera Tamás Gergely főtitkár hivatalában fogadta Szilágyi Mátyást, hazánk kisinyovi nagykövetet.
A felek megállapodtak abban, hogy kidolgozzák annak lehetőségét, hogy a Constantin Brancusi Kiállítási Központban, vagy a Moldovai Szépművészeti
Múzeumban képzőművészeti kiállításra kerüljön sor,
a Magyar Művészeti Akadémia részvételével.
18–19. A Vigadóban ünnepélyes keretek között adták
át a Magyar Érdemrend és a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetéseket. A magas állami kitüntetéssel számos akadémikust és a társadalmi szervezetként, majd köztestületként működő MMA több munkatársát is elismerték.
21–25. Magyarország volt a díszvendég a 15. Hirosimai Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, ahol
főtitkári szinten az MMA is képviseltette magát. A
fesztivál magyar különprogramja a magyar animáció
aranykorát és jelenét dolgozta fel, több mint 250 alkotást, többek között a fesztiválon is résztvevő Haris
László, Gyulai Líviusz, Orosz István, valamint a távollévő Jankovics Marcell műveit bemutatva.
27–29. A Művészetelméleti Tagozat balatonfüredi
kihelyezett, „programalkotó” tagozati ülése lehetőséget kínált arra, hogy az újonnan alakult tagozat tagjai
megismerjék egymás szakmai életútját és megtárgyalják a hazai művészeti élet elméleti problémáit.
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28–29. Színháztörténeti jelentőséggel is bírt az – a
szakma minden területét érintő – „Párbeszéd a magyar
előadó-művészet fejlődéséért” című kétnapos szakmai
konferencia, amelyet a Magyar Művészeti Akadémia
Színházművészeti Tagozatának kezdeményezésére és
támogatásával rendezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. A konferencián hat szekcióban tárgyalta és vitatta meg a szakma 170 képviselője a színházi élet fontos
kérdéseit, többek közt a foglalkoztatás kérdéseiről, a
művészi életpályamodell kialakításáról és a képzési
rendszer helyzetéről.
29. Budapesten először az Országos Széchényi
Könyvtárban volt látható A restaurálás művészete című
vándorkiállítás, melynek egyik társrendezője az MMA.
•
19. Esztergomi Fotográfiai Biennále és Konferencia
a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával.

2014
2014. szeptember 14. Ferencz István és Török Ferenc Krakkóban

■ Szeptember

1. Szeptember 1-től Szegő György, az I. Építészeti
Nemzeti Szalon kurátora látja el a művészeti igazgatói
feladatokat, a gazdasági igazgatói feladatokat pedig
Medgyes Piroska, az eddigi megbízott ügyvezető végzi a Műcsarnokban.
•
Öt kiemelt jelentőségű budapesti műemléket – köztük a Vigadó épületét – mutatta be a Megújult műemlékek friss szemmel című fotópályázat díjnyertes képeiből a Vigadóban megnyíló kiállítás.
2–7. A 20 000 fölötti látogatószámot elérő I. Építészeti Nemzeti Szalon sűrű programmal búcsúzott a
Műcsarnokban. A finisszázs hetén építészeti beszélgetéseket, könyvbemutatót, tárlatvezetést, családi
programokat is tartottak.
9. Kucsera Tamás Gergely főtitkár egyeztető látogatást tett az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkáránál, dr. Hoppál Péternél.
9–10. Az MMA Elnöksége Tokajban tartotta meg
kétnapos kihelyezett ülését.

2014. szeptember 11. Elnökségi ülés Tokajban

2014. szeptember 8.
A Népművészeti
Tagozat
Jobbágytelkén
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2014
2014. szeptember 16. Kalász Márton köszöntése

2014. szeptember 18. Zelnik József a Makovecz-kiállítás finisszázsán

2014. október 9.
Név-jegy:
Az MMA
Iparművészeti és
Tervezőművészeti
Tagozatának
kiállítása
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12. Kucsera Tamás Gergely főtitkár hivatalában fogadta Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsának tagját.
12–14. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata Krakkóban járt tanulmányúton,
ahol egyben kihelyezett ülést is tartott 13-án. Az újonnan megnyílt Magyar Főkonzulátuson Körmendy
Adrienne főkonzul asszony fogadta a tagozat tagjait.
16. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata, a Magyar Írószövetség és a Petőfi Irodalmi
Múzeum irodalmi esttel köszöntötte Kalász Márton
Kossuth-díjas költő, műfordítót 80. születésnapja alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
18. Makovecz Imre kiállításának finisszázsaként, a
Magyar Művészeti Akadémia támogatásával tartották meg a Kós Károly Egyesülés őszi konferenciáját a
Vigadó Makovecz termében.
19. A miskolci Jameson CineFest nemzetközi filmfesztiválon nagy sikerrel mutatták be a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából gyártott Sára 80 című
portréfilmet.
21. A Magyar Állami Operaházban megrendezett
gálakoncerttel és a különdíjak átadásával vasárnap este
ünnepélyesen lezárult az I. Nemzetközi Marton Éva
Énekverseny. Az ukrán Tetyana Zsuravel a második helyezés mellett a döntő közönségdíját is elnyerte, melynek félmillió forintos összegét az MMA biztosította.
22–26. Szabadkától Székelykevéig 16 település látta
vendégül a Magyar Művészeti Akadémia Sára Sándor
kezdeményezésére összeállított – az 53 magyar film sorozathoz kapcsolódó – filmtörténeti válogatását.
24–26. Az Irodalmi Tagozat hagyományos, évenkénti, határon túli kihelyezett tagozati ülését idén
Kárpátalján rendezte meg. A vendéglátó Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) találkozót
szervezett a tagozat számára az Együtt folyóirat szerkesztőségével és alkotói körével, de a programban irodalmi délután, az MMA bemutatása és rendhagyó fő-
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iskolai irodalomóra is szerepelt. Íróink utolsó délután
az MMA és a KMMI közös koszorúját helyezték el a
Szolyvai Emlékparkban.
24–29. A nem akadémikus köztestületi tagok megválasztották közgyűlési képviselőiket.
25. Az Akadémia a vigadóbeli könyvtárában megtartott sajtótájékoztatón jelentette be, kik részesülnek
a Nemzet Művésze elismerésben. Az MMA kezdeményezésére az Országgyűlés a magyar művészeti
élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert – megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65.
életévét, táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes
megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása
céljából alapította a Nemzet Művésze díjat 2013-ban,
amelyet az MMA elnöke adományoz a köztestület
születésnapjához (november 5.) kötődően.
26. Finta József építész rajzaiból nyílt kiállítás
Szabad•kézzel címmel a Vigadó Galériában. Az utazási emlékeket és a budapesti terveket, épületvázlatokat felvonultató tárlat szeptember 27. és november 9.
között volt látogatható.

2014. október 15. Huszti Péter előadása Tolnay Kláriról

2014

■ Október

1. A Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központja együttműködésének eredményeként 2014.
október 1-jével pályázati felhívást tettek közzé fiatal
kutatók számára modern és kortárs eszmetörténeti
kutatás támogatására.
2. A Madách-emlékévre az MMA támogatásával
új fordításban jelent meg Lengyelországban Az ember
tragédiája, melynek alapján rendhagyó színművet is
bemutattak Varsóban. Az előadást, melyhez Jankovics Marcell filmjének részleteit is felhasználták, meg2014. október 15.
Tisztújító közgyűlés
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2014. október 15. Szemadám György a közgyűlésen

2014. október 28. Orbis pictus – az MMA képző-, tervező- és fotóművészei Kassán
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tekintette a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára
is. Kucsera Tamás Gergely varsói útja során részt vett
egy lengyel, illetve egy magyar művész műveiből rendezett geometrikus festészeti kiállítás megnyitóján a
Magyar Intézetben, majd a következő napokban többek között találkozott a Varsói Egyetem dékánjával,
valamint a Magyar Tanszék vezetőjével, dr. Gizińska
Csillával. A főtitkár koszorút helyezett el az első lengyel−magyar szótár szerkesztője a katyińi mészárlásban elhunyt Korompay Endre Aladár emléktáblájánál.
3. Megnyílt és október 4-től november 23-ig volt
megtekinthető Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész, grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának életmű-kiállítása a Vigadóban,
ahol két emeleten, összesen három teremben láthatták a látogatók a művész életművének meghatározó
alkotásait. Az életmű-kiállítást tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások is kísérték.
5. A Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott
díjban Vető Orsolya Lia festőművész részesült a 61.
Vásárhelyi Őszi Tárlaton. Hódmezővásárhely városa
és a Magyar Művészeti Akadémia által közösen alapított Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat – mely egy
évig járó támogatás – a vásárhelyi Szabó Klára Petra
festő- és grafikusművésznek ítélte oda a tárlat zsűrije.
9. Egyedülálló tárlat nyílt Esztergomban a Szent
Adalbert Központban, ahol a Magyar Művészeti
Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata mutatkozott be. Fekete György belsőépítész,
az MMA elnöke köszöntője után Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg a „Név-jegy” című csoportos
kiállítást. A kiállítás építészeti tervezője Szenes István belsőépítész, iparművész, grafikai tervezője Sára
Ernő grafikusművész és Tóth László grafikusművész.

a 2015. évi programtervet és az MMA ösztöndíjszabályzatának módosítását, majd a közgyűlés megválasztotta az Etikai Bizottság tagjait, továbbá megalakította a Professzori Felterjesztések Bizottságát.
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10. „Két Bach: Johann Sebastian és Johann Christoph” címmel a két zeneszerző műveiből összeállított
hangversenyt adott a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar Kamaraegyüttese Vashegyi György vezényletével
a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozata szervezésében a Vigadó Dísztermében.
11. Baráti Kristóf hegedűművész és Würtz Klára
zongoraművész szonátaestjét rendezték meg a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozata
szervezésében a Vigadó Dísztermében.
15. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Művészeti Akadémia. Elnökké a következő három évre
ismét Fekete György belsőépítészt, az MMA eddigi
elnökét választották meg. 2014. november 5-től az
alelnöki tisztséget Dévényi Sándor építész és Jankovics Marcell filmrendező tölti be; elnökségi tagok:
Dubrovay László zeneszerző, Marton Éva operaénekes, Szemadám György festőművész, Tamás Menyhért író, költő.
A közgyűlést – az MMA posztumusz tiszteleti tagja,
a 100 éve született Tolnay Klári emlékének felidézésével – Huszti Péter színművész előadása vezette be.
Ezután került sor az Akadémia tagozati díjainak átadására, majd elhangzott Fekete György tájékoztatója
a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról, és elfogadták a Felügyelő Testület ügyrendjét. A közgyűlés megtárgyalta az Akadémia Országgyűlés számára készített
előterjesztését, amelyet a köztestület – az MMA törvény értelmében – kétévente köteles a képviselők elé
tárni. A beszámoló az MMA elmúlt időszakban végzett munkájáról és a magyar művészeti élet általános
helyzetéről tájékoztatja az Országgyűlést. Elfogadták

2014
2014. október 30. Albert Gábor köszöntése és kismonográfia-bemutatója

2014. október 30.
Gerber Ferenc
a Képzőművészeti
Tagozat szakmai
különdíját vette át
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Az Etikai Bizottság tagjai
Építőművészeti Tagozat
Dobó János (elnök)
Póttag
Tima Zoltán
Film- és Fotóművészeti Tagozat
Szalai Györgyi
Póttag
Olasz Ferenc
Irodalmi Tagozat
Kovács István
Póttag
Vathy Zsuzsa
Iparművészeti Tagozat
Hauser Beáta (elnökh.)
Laczák Géza
Képzőművészeti Tagozat
Nagy János
Póttag
Kovács Péter
Népművészeti Tagozat
Galánfi András
Póttag
Kékedi László

2014. november 6. Erdélyi János-emlékülés a Makovecz teremben (Misztrál együttes)

2014. november 3.
Elnökségi ülés,
a leköszönő
elnökség
a Vigadóban
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Színházművészeti Tagozat
Bánsági Ildikó
Póttag
Reviczky Gábor
Zeneművészeti Tagozat
Kassai István
Művészetelméleti Tagozat
Ablonczy László
Póttag
Dr. Solymosi-Tari Emőke
Professzori Felterjesztések Bizottsága
Fekete György elnök (hivatalból)
Devich János
Farkas Ádám
Ferencz István
Huszti Péter
Tagozati díjak
2014-ben az alábbi személyek részesülnek tagozati
elismerésben:
Építőművészeti Tagozat
Callmayer Ferenc építész
Film- és Fotóművészeti Tagozat
Szőts István-díj
Kincses Károly fotómuzeológus
Irodalmi Tagozat
Illyés Gyula-díj
Szepesi Attila költő
Iparművészeti Tagozat
Muharos Lajos ötvösművész
Képzőművészeti Tagozat
Olescher Tamás galériavezető
Népművészeti Tagozat
Dr. Tánczos Vilmos néprajzkutató
Színházművészeti Tagozat
Bitskey Tibor színész
Zeneművészeti Tagozat
Boldoczki Gábor trombitaművész
Művészetelméleti Tagozat
Juhász György András irodalomtörténész

pirend előtt, ünnepélyes keretek között adta át Gerber
Pál festőművésznek az MMA Képzőművészeti Tagozata szakmai különdíját a „Magyar Festészet Napja”
központi rendezvényén nyújtott, kimagasló szakmai
munkájáért. Az ülésen – mivel Szemadám György
elnökségi tagként folytatja köztestületi munkáját – új
tagozatvezető megválasztására került sor, a jövőben
Stefanovits Péter látja el a tagozatvezetői feladatokat.
•
A Magyar Írószövetség székházában Albert Gábor
köszöntése apropóján mutatkozott be az Irodalmi
Tagozat 2014-ben indított kismonográfia-sorozatának első kötete.
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13. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti
Tagozata szervezésében rendeztük meg Bozay Attila
(1939–1999) és Durkó Zsolt (1934–1997) emlékhangversenyét a Vigadó Makovecz termében. Mindkét zeneszerző az MMA posztumusz tiszteleti tagja.
17. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti
Tagozata szervezésében Évszázadok imái címmel rendezték a Budapesti Monteverdi Kórus hangversenyét
a Vigadó Dísztermében.
18. Vallomások címmel a Magyar Művészeti Akadémia irodalmáraival, előadóművészeivel kezdődött
bemutatkozó beszélgetéssorozat a vajdasági Magyarkanizsán. A háromrészes sorozatot Bicskei Zoltán
magyarkanizsai filmrendező, az MMA tagja szervezte.
•
Értékválasztás a Kárpát-medence kortárs művészetében címmel rendezett szimpóziumot a Magyar
Művészeti Akadémia és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Vigadóban.
21. A Magyar Művészeti Akadémia a Vigadó Dísztermében ünnepi hangversennyel – többek közt Lisztművekkel és Dubrovay László hegedűre és csellóra
írt duójával – emlékezett az 1956-os forradalom 58.
évfordulójára.
27. Az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottság Mohay Miklós akadémikus előterjesztésére
„A magyar zeneoktatás ügye, helyzetkép és jövőkép”
címmel tanácskozott.
28. A Magyar Művészeti Akadémia 43 művészének
több mint 70 alkotása volt látható Kassán, a Keletszlovákiai Múzeumban Orbis Pictus – Tükrök a világnak címmel október 28. és 2015. január 25. között.
Ez a kiállítás volt az első, amit kifejezetten tagjainak
alkotásaiból rendezett az MMA a határokon túl.
30. A Képzőművészeti Tagozat ülésén Fekete
György elnök és Szemadám György tagozatvezető na-

2014

2014. november 6. Petrás Mária és Kóka Rozália az Erdélyi-emlékülésen

2014. november 12.
Mezey Katalin
a Határ Győzőemlékesten

31

■ November

napló
2014
2014. november 17. Nemzet Művésze díjátadó a Vigadóban

2014. november
17. Szecsődi Ferenc muzsikál
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3. 2014 az Ybl-bicentenárium éve. Az emlékév felvállalt feladata, hogy a közfigyelmet a kortárs építészetre
és építészekre irányítsa. A Magyar Művészeti Akadémia ennek szellemében rendezte meg az I. Építészeti
Nemzeti Szalont, és ehhez kapcsolódik az MMA Építőművészeti Tagozatának idén kiírt „Ybl Miklós Emlékház” megnevezésű nyílt építészeti pályázata is.
•
A Zeneművészeti Tagozat ülésén a szavazásra jogosult résztvevők új tagozatvezetőt választottak Tóth
Péter zeneszerző, akadémikus személyében, tekintettel arra, hogy az MMA 2014. október 15-i tisztújító közgyűlésén Dubrovay Lászlót beválasztották az
MMA Elnökségébe.
•
A Színházművészeti Tagozat ülésén Marton Éva
átadta a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozatának 2014. évi tagozati díját Bitskey Tibor színművésznek. Az október 15-i közgyűlés Marton Éva akadémikust az Elnökség soraiba választotta,
ezért az ülésen új tagozatvezető megválasztására került sor: a jövőben a tisztséget Rátóti Zoltán színművész, színházigazgató tölti be.
5. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumának ősbemutatóját 1865. augusztus 15-én
tartották a Pesti Vigadóban a mester vezényletével.
Az esemény méltó megünneplésére készülve egyeztető találkozóra hívta a Magyar Művészeti Akadémia
képviseletében dr. Kucsera Tamás főtitkár és Marton
Éva, az MMA elnökségi tagja a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert. A megbeszélésen részt vett Simon Béla, az Operaház zenekari
igazgatója, Kocsár Balázs, az Operaház karmestere és
Strausz Kálmán karigazgató is.
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6. Zenével, énekkel egybekötött különleges emlékülést tartott az MMA Népművészeti Tagozata Erdélyi
János költő születésének 200. évfordulója alkalmából
a Vigadó Makovecz termében.
•
Makovecz Imre (1935–2011) 30 szabadkézi rajzából
nyílt kiállítás „…összekötni az eget és a földet…” címmel a belgrádi Collegium Hungaricumban a magyar intézet és a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében.
7. A lakitelki Közösségi Filmszemlén a zsűri nagydíját és a Duna TV különdíját Zajti Gábor A kultúra
napszámosa című dokumentumfilmje kapta, amelyben pályatársak, barátok és egykori munkatársak emlékeznek vissza Kováts Flóriánra a Magyar Művészeti
Akadémia örökös tiszteleti főtitkárára.
8. A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti, valamint Zeneművészeti Tagozata szervezésében Szöllősy Éva művészettörténész és Szőllősy
András zeneszerző tiszteletére rendezték meg a
„Zümmög a fény” című estet.
10. Az 53 magyar film című televíziós és filmklub-sorozat sikere után a Magyar Művészeti Akadémia Filmés Fotóművészeti Tagozata úgy döntött, összeállítanak
egy újabb válogatást, mely a magyar dokumentumfilm
történetét öleli fel. A filmeket most is filmklub keretében, az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatják be,
tizenhárom blokkban. A 100 magyar dokumentumfilm
névre keresztelt sorozat a Nehéz emberek című tematika
köré épülő, portrékból álló válogatással indult.
12. A száz éve született Határ Győzőre, Kossuthdíjas íróra, az MMA posztumusz tiszteleti tagjára
emlékeztek november 12-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban a múzeum, a Magyar Művészeti Akadémia
Irodalmi Tagozata, a Digitális Irodalmi Akadémia és
a Magyar Írószövetség szervezésében.
13. Nagy Zoltán Mihály akadémikus A sátán fattya
című regényének színpadi adaptációja Árkosi Árpád

2014. november 20. Makovecz Imre rajzai Berlinben

2014

2014. november 21. Katona Katalin az MMA Visszanézve – A Borsos iskola és utóélete 1946–2014
című, kortárs ötvösművészeket bemutató kiállításán

2014. november 17.
Tandori Dezső
a Nemzet Művésze
díjátadón
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2014. november 26. Skardelli György, Zalaváry Lajos és Turányi Gábor
az építőművészek tagozati ülésén

2014. november 21. Özv. Szőts Istvánné és Sára Sándor Szőts István: Emberek a havason című
filmjének DVD-vetítése előtt

2014. november 30.
Akadémikusok
betlehemavatón
Kisgyőrben
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rendezésében, Tarpai Viktória szereplésével volt látható a Vigadó felújított kamaraszínházában.
16. A történelmi filmek kategóriájában nyert első
helyezést a Kereszthegy című, az MMA közreműködésével létrejött, játékfilmes elemekkel illusztrált dokumentumfilm az olaszországi Braccianóban.
17. A hazai művészeti élet 69 kiválósága vette át a
Nemzet Művésze díjat a Vigadóban. Az elismerést Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át.
18. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke határozatában megerősítette Fekete Györgyöt, a
Magyar Művészeti Akadémia elnöki tisztségében.
Fekete Györgyöt az MMA közgyűlése 2014. október
15-én választotta újra a köztestület elnökévé, mandátuma három évre szól.
20. Makovecz Imre építész Makovecz – Rajzok
címmel 50 szabadkézi rajzából nyílt kiállítás a berlini
műszaki egyetem építészeti múzeumában, az építész
születésnapján a Collegium Hungaricum kulturális intézet és a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében.
•
A Héttorony Fesztivál gálaestjét idén is Makovecz
Imre születésnapján, november 20-án tartották Budapesten, az újbudai Szent Imre-templomban. Ezen
a napon hagyomány Makovecz Imre emléktáblájának
megkoszorúzása is a Villányi út 8. szám alatt. Ez alkalommal Sáros László DLA, a MÉSZ elnöke, építész,
fotóművész emlékezett Makovecz Imrére, Berecz
András pedig énekkel kísérte az esti megemlékezést.
21. Szőts István (1912–1988) klasszikus
filmremekének, az Emberek a havason restaurált változatát tűzte műsorára az Uránia Nemzeti Filmszínház. A Nyírő József novellái alapján készült, balladai
szépségű film az MMA támogatásával lett felújítva,
ezentúl DVD-n is elérhető.

Új összetétellel működnek az MMA bizottságai.
A következő három évben az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke Farkas
Ádám, az MMA Határon Túli Bizottságának elnöke
Kiss B. Atilla, az MMA Nemzetközi Bizottságának
Záborszky Kálmán. A bizottságokba minden tagozat
egy-egy akadémikust delegál.
3. A Nagy Háború 1914 – 2014 címmel emlékező
kiállítás nyílt a Vigadó VI. emeleti kiállítótermében.
A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti, Iparművészeti és Tervezőművészeti, valamint
Képzőművészeti Tagozata által rendezett tárlat kortárs alkotóművészek szemével ábrázolta az első világháború tragikumát. A kiállítás kurátorai P. Szabó
Ernő és Prutkay Péter voltak.
8. Kínai művészeket, Zhou Julyt és Wujiát, látott vendégül Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke a Vigadóban. A találkozón egy Magyarországon
megvalósuló kínai filmfesztivál tervei is fölmerültek.

napló

Visszanézve – A Borsos iskola és utóélete 1946–2014
címmel kiállítás nyílt hat magyar kortárs ötvösművész – Péri József (1933–2003), Kopcsányi Ottó,
Jajesnica Róbert, Máté János (1938–2014), Kótai
József és Muharos Lajos – alkotásaiból és mesterük,
Borsos Miklós szobrászművész néhány munkájából
a Vigadó Galériában.
26. A Gaál István és Sára Sándor filmrendezők 80.
születésnapja alkalmából, a Magyar Művészeti Akadémia gondozásában megjelent Sodrásban, illetve Pro
Patria című tanulmányköteteket mutatták be az Uránia Nemzeti Filmszínház Kávézójában.
27. Simon Károly tagozatvezető nyitotta meg Békéscsabán az Országos Tervezőgrafikai Biennále kiállítását, ahol Antal Pál és Simon Péter Bence grafikusművészek megosztva kapták a Magyar Művészeti
Akadémia által felajánlott fődíjat.
30. Közép-Európa legnagyobb, Kékedi László Vilmos fafaragó és népi iparművész tervezte szabadtéri
betlehemét adta át Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke Kisgyőrben. A 300 négyzetméteren elhelyezkedő ökumenikus betlehem avatása
után adták át a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának Elismerő Díszokleveleit.

2014

■ December

1. A Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottsága
meghallgatta Fekete Györgyöt, az MMA elnökét a
Magyar Művészeti Akadémiának az Országgyűlés
számára készített beszámolója tárgyában. A beszámolás kötelezettségét a Magyar Művészeti Akadémiáról
szóló 2011. évi CIX. törvény írja elő a köztestület számára; az MMA elnöke a Kormányt évente, az Országgyűlést pedig kétévente tájékoztatja. Az alapítástól
2013. december végéig terjedő időszak köztestületi
munkájáról, valamint a magyar művészeti élet általános helyzetéről szóló beszámolót a Bizottság megtárgyalta, majd elfogadta.
2014. december 3.
A Nagy Háború
1914 – 2014
kiállítás
megnyitója
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A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti
Tagozata „Magyarul európai” (Száz éve született Supka
Magdolna műtörténész) címmel kiállítást rendezett a
Pesti Vigadóban. Supka Magdolna (vagy ahogy mindenki ismerte: Supka Manna) 2005-ben hunyt el; az MMA
posztumusz tiszteleti tagja. A közel negyven kortárs
festő-, grafikus-, textil- és szobrászművész alkotásait bemutató, emlékező kiállítás 2014. december 9-től 2015.
február 1-ig volt látogatható a Vigadó VI. emeletén.
10. Schrammel Imre keramikusművész, a Nemzet
Művésze 1984 és 2013 között írt, rajzokkal gazdagított naplóinak válogatásából jelent meg kötet, amelyet
az MMA Kecske utcai szalonjában mutattak be.
8., 12–13. A Magyar Művészeti Akadémia, az Óbudai Népzenei Iskola és a Magyar Hangszermíves Céh
közös szervezésében bourdon zenei konferenciát,
hangszerkiállítást és koncertet rendezett az Óbudai
Népzenei Iskolában.
12. A Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Köz-

2014. december 17. Zenepedagógiai díjátadó (Párkai István és Legánÿné Hegyi Erzsébet)

2014. december 18.
Tőzsér Árpád
veszi át a Nemzet
Művésze elismerést
Dévényi Sándortól
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pontjának együttműködésében ösztöndíjas program
kezdte meg működését. Az októberi pályázat után 25
ösztöndíj került kiosztásra a Vigadóban. A kutatói ösztöndíj bruttó 150.000 Ft/hó, 7 hónap időtartamra.
Az eszmetörténeti-szellemi műhelyben az MMA akadémikusai közül kikerülő tutorok is segítik az ösztöndíjasokat.
15. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata által
hirdetett Humántapéták című pályázat pályaműveiből
rendezett tárlat kiállításának megnyitója és díjátadó
ünnepsége a Vigadóban.
•
A Műcsarnok 2015 tavaszán a kortárs képzőművészet klasszikusnak számító műfajaira jellemző tendenciákat és eredményeket kívánja feltérképezni és
bemutatni. A tárlaton a kiállítás kurátora által kiválasztott festészeti, szobrászati, rajz- és grafikai alkotások, valamint az ezek határterületein létrejövő művek
szerepelnek majd. A még teljesebb körkép érdekében
a Műcsarnok létrehozta a Tár.hely képzőművészeti
adatbázist, amelyen keresztül bármely, e műfajok terén tevékenykedő hazai művész csatlakozhat a 2015ös Képzőművészeti Nemzeti Szalonhoz.
17. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozata kiemelkedő zenepedagógiai tevékenységéért elismerő oklevélben részesítette Legánÿné
Hegyi Erzsébetet, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem oktatóját, akinek otthonában adta át elismerő oklevelét Párkai István akadémikus.
20. Fekete Győr István zenetanár, zeneszerző Balassa Sándor laudációja után vehette át a Zeneművészeti Tagozat kitüntetését a Vigadó Dísztermében. Az
eseményen J. S. Bach: Karácsonyi oratóriumának 1.,
2., és 3. kantátáját adta elő ünnepi hangverseny keretében a Zuglói Filharmónia.
•
85 éves korában elhunyt Lantos Ferenc képzőművész, Kossuth-díjas, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Találkozások a Kecske utcában
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■

Január 8., szerda 17.30
Az organikus formáktól a fényművészetig –
Csáji Attila előadása az Indiában bemutatott kortárs
művészeti kiállításról
93. születésnapján köszöntöttük Erdélyi Zsuzsannát.

■

Január 15., szerda 17.30
Filmbemutató: A kultúra napszámosa – Zajti Gábor, Zajti Ferenc és Zajti Balázs dokumentumfilmje
Kováts Flóriánról

■

Január 29., szerda 17.30
Születésnapjukon köszöntöttük a 75 esztendős Kiss
Annát és a 70 éves Ferencz Istvánt.

a Kecske ■ Február 5., szerda 17.30
Kunkovács László: Pásztoremberek című könyvéutcában nek
bemutatója

2014

Közreműködött: Szűcs Gergely pásztorművész
Háznagy: Sipos Mihály

■ Február 12., szerda 17.30

Erdélyből visszatérve – Péterfy Gizella előadása
Háznagy: Wehner Tibor művészettörténész

■

Február 19., szerda 17.30
A természet ihletései –
Borza Teréz porcelánművész előadása
Háznagy: Dvorszky Hedvig

■

Február 26., szerda 17.30
Születésnapján köszöntöttük a 70 esztendős Szűcs
Endrét.
Háznagy: Dévényi Sándor

■

Március 5., szerda 17.30
W. A. Mozart: A varázsfuvola
Beszélgetés az opera rendezőjével, Almási-Tóth Andrással és szereplőivel: a három Dámával (Horti Lilla,
Vincze Klára és Vörös Szilvia), Paminával (Jakab Ildikó) és Papagenóval (Gaál Csaba)
Zongorán közreműködik: Gyökér Gabriella
Háznagy: Marton Éva

■ Március 12., szerda 17.30

Könyvünnep
Vendég: Milkovich Eszter, a Holnap Kiadó igazgatója
„Lajta Béla” – Az építészet mesterei sorozat legújabb
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kötetét Csáki Tamás művészettörténész és Klein Rudolf építészettörténész mutatta be.
„Csak semmi titok” – Vendég: Sunyovszky Sylvia
Beszélgetőtársak: Dvorszky Hedvig művészettörténész és Nagy Borbála Réka szerkesztő
Háznagy: Juhász Judit

■

Március 19., szerda 17.30
Kitüntetettjeink köszöntése és Csáji Attila 75. születésnapja
Háznagy: Fekete György

■

Április 2., szerda 17.30
„Az élet egy puskalövés” – Juhász Sándor festőművész és költő emlékezete
Közreműködik: Hűvösvölgyi Ildikó és Körtvélyessy
Zsolt
Az esten levetítésre került Kisfaludy András:
„Arcom folyó tükrén – Juhász Sándor-portré”
című dokumentumfilmje (1993)
Vendég: Juhász Sándorné Nyírő Erzsébet
Háznagy: Jankovics Marcell

■

Április 9., szerda 17.30
Könyvbemutató:
Közös tér – közös örökség
A Kárpát-medence megújuló épített öröksége
című kötetet bemutatta: Krcho János
Vendég: Jeszenszky Gyula, a kötet grafikusa és
S. Sebestyén József, a kötet szerkesztője
Háznagy: Istvánfi Gyula

■

Április 16., szerda 17.30
Filmbemutató: „Az irodalom nem a szóval kezdődik” – Gulyás Gyula portréfilmje Ács Margitról

■ Április 23., szerda 17.30

Könyvbemutató:
Ifj. Gyergyádesz László: Tóth Menyhért című könyvét Földi Péter mutatta be.
Vendég: Bánszky Pál Háznagy: Szemadám György

találkozások

■

Március 26., szerda 17.30
Filmbemutató: Haris László – Gulyás Gyula portréfilmje
Szabados Árpádot köszöntöttük 70. születésnapján.
Háznagy: Szemadám György

a Kecske
utcában
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2014

■ Április 30., szerda 17.30

90. születésnapján köszöntöttük Szőnyi Erzsébetet.
Háznagy: Eősze László

■ Május 21., szerda 17.30

Válogatás Szilágyi V. Zoltán rajzfilmjeiből
1 óra objektív idő = 62 év szubjektív idő –
Az átváltási árfolyam a mindenkori nézőre bízva.
Háznagy: Szemadám György

■

Május 28., szerda 17.30
Filmbemutató: Hazatérő képek –
Magyar N. Attila filmje
Háznagy: Tóth Klára

■ Június 4., szerda 17.30

■ Május 7., szerda 17.30

Álmodott és festett valóság –
Emlékezés Litkei József festőművészre, tanárra születésének 90. évfordulója alkalmából.
Háznagy: Schrammel Imre

■

Május 14., szerda 17.30
70. születésnapján köszöntöttük Huszti Pétert.
Háznagy: Marton Éva

Prof. dr. Mezei Balázs: Az angyalszárny
című előadása Keményfi Gábor műveiről.
Közreműködött: Szabó András előadóművész
Stoller Antal 70 éves!
Születésnapi köszöntő: Novák Ferenc Tata
Háznagy: Juhász Judit

■ Június 11., szerda 17.30

„Meddig ember az ember…?” –
Monodráma Mács József művei alapján
Színpadra fogalmazta és előadta:
Boráros Imre Kossuth-díjas színművész
Háznagy: Ács Margit

■

Június 18., szerda 17.30
Fekete J. József: Angyalok rozettája című könyvének bemutatója
Vendég: Beszédes István költő, az Etna Kiadó vezetője és Szajkó István festőművész, a könyv illusztrátora
Háznagy: Vathy Zsuzsa
Gulyás Gyulát köszöntöttük 70. születésnapján.
Háznagy: Dárday István

■ Június 25., szerda 17.30
Évadzáró kerti parti

■ Szeptember 17., szerda 17.30
Évadnyitó kerti parti

■

Szeptember 24., szerda 17.30
Könyvbemutató: Péterfy László –
a monográfiát a szerző, Banner Zoltán mutatta be.
Háznagy: Szemadám György

■ Október 1., szerda 17.30

Jakobovits Mártát köszöntöttük 70. születésnapján.
Háznagy: Keserü Katalin
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■

Október 22., szerda 17.30
Bánszky Pált 85. születésnapján köszöntöttük.
Háznagy: Juhász Judit

■

November 12., szerda 17.30
„Lujos” – Portréfilm vetítése Kő Pál szobrászművészről
Rendezte: Gulyás János
Háznagy: Szemadám György

találkozások

■

Október 8., szerda 17.30
Kalász Mártont köszöntöttük 80. születésnapján.
Közreműködött: Szabó András előadóművész
Háznagy: Szakolczay Lajos

a Kecske
utcában
■ November 19., szerda 17.30

■

Október 29., szerda 17.30
Könyvbemutató!
Dr. Szilágyi B. András – Lelkes Péter:
Design 35 – Zsennyei Műhely 1978–2013
A könyvet Dvorszky Hedvig mutatta be.
Háznagy: Juhász Judit

„A templomépítő” – Szalai Györgyi és Dárday István dokumentumfilmje Makovecz Imre megvalósult és meg nem valósult templomairól
70. születésnapján köszöntöttük Farkas Ádámot.
„Emlékjelek” – Farkas Ádám szobrai
Kernács Gabriella és B. Farkas Tamás filmje
Háznagy: Kő Pál

2014

■ November 26., szerda 17.30
■

November 5., szerda 17.30
Kettős könyvbemutató
Szemadám György: Jelenetek egy emberkertből című
könyvét Mezey Katalin mutatta be
Közreműködött: Rátóti Zoltán

Kerényi Józsefet köszöntöttük 75. születésnapján.
„Portréfilm Kerényi Józsefről”
Rendezte: Osskó Judit
Háznagy: Ferencz István

P. Szabó Ernő: Szépkilátó. Balatongyöröki Nyári Tárlatok 2003–2014 című könyvét Szemadám György
ajánlotta
Vendég: Palásthy Bese kultúraszervező és mecénás
Háznagy: Juhász Judit
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■ December 10., szerda 17.30

Könyvbemutató: SCHRAMMEL-NAPLÓ
Vendég: Szelényi Károly és Sz. Farkas Aranka
(Magyar Képek Kiadó)
A szerzővel Dvorszky Hedvig beszélgetett.
Háznagy: Fekete György
Almási Istvánt köszöntöttük 80. születésnapján.
Háznagy: Domokos Mária zenetörténész

■

December 17., szerda 17.30
Eősze Lászlót köszöntöttük 91. születésnapján.
Háznagy: Szőnyiné Szerző Katalin

Beszélgetések az Akadémiáról
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beszélgetések

EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA FELÉ…

az
Akadémiáról
Fekete
Györggyel
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Fekete György, a Magyar Művészeti
Akadémia elnöke a köztestület első
elnöki ciklusáról, eredményekről,
tervekről

■

– Mit jelentett az Ön számára a Magyar Művészeti
Akadémia létrejötte, pontosabban az elmúlt években történt köztestületté válása?
– Az Akadémia 23 évvel ezelőtt jött létre egyesületi
formában, s 3 éve működik köztestületként. Az egyik
formából a másikba való átlépést történelmi jelentőségűnek gondolom. A korábban saját hatáskörét meghatározó egyesületből komoly, állami hatáskörökkel
rendelkező köztestület jött létre, amelynek tevékenysége arra irányul, hogy a magyar nemzet kulturális –
és ezen belül különösen a művészeti – ügyekben első
számú tanácsadója legyen. A köztestületi munka a
Magyar Művészeti Akadémia immáron kilenc tagozatában zajlik – hiszen nem is olyan régen – a Művészetelméleti Tagozat is megalakult. A benne működő
elméleti szakemberek a magyar művészeti élet krémjét, első vonalát alkotják, természetesen nem statisztikai alapon elemezhető teljességgel. Általuk egy olyan
szellemi potenciál van jelen, amely csak úgy tud termékennyé válni, ha gondolkodásában át tud állni a
kedélyes klubéleti-egyesületi életről a köztestülettel
járó tevékeny életre, ha komolyan veszi tanácsadói,
illetve a működésével járó feladatköreit. Nagy történelmi hátrányt kell ledolgoznunk. Mivel a művészet
1948-ban kikerült a Magyar Tudományos Akadémia
hatásköréből, ezt a fontos területet, a vele járó tennivalókat az alaptörvényben is rögzített magas szinten
mintegy hatvan éven át nem képviselte senki.
– Milyen eredményeket hozott az elmúlt év?
– A magunk mögött hagyott hároméves köztestületi
időszak, kiemelten az elmúlt év jelentősége két hangsúlyos eseménnyel, fejleménnyel jellemezhető. Az egyik,
hogy a Pesti Vigadó műemléki felújítása befejeződött.
A kormány – hatásköri és telekkönyvi értelemben egyaránt a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába helyezte az épületet. A márciusi átadással kezdetét vette
az a háromnegyed esztendő, amely során a Vigadó új
életében sok tekintetben minden dolog először fordult elő: művészi, tehát tartalmi, szellemi értelemben,
de technikai, szervezeti és sok egyéb körülményből
adódóan is. Nehéz eset ez, mert – párhuzamosan az
Akadémiával – a Vigadó összművészeti jellegét sem
gyakorolta egyetlen magyar kulturális intézmény
sem. Ugyanis minden korábbi szervezet, szövetség,

egyesület vagy társulás csupán egy-két műfaj képviseletére, gondozására jött létre. Így abból a szempontból, hogy a teljes magyar művészeti spektrumot lefedő
Magyar Művészeti Akadémia kialakítsa hosszú távú
programját, az első évnek óriási jelentősége van. Az elmúlt esztendőt tehát sikeresnek vélem. A Vigadó működik, kiállítási tereiben egyidejűleg akár négy tárlat
is látogatható. A legkülönbözőbb, művészeti és egyéb
konferenciák új színhelyeket kaptak Budapesten.
Tartalmas koncertprogram indult, filmvetítésekre és
kamaraszínházi bemutatásokra került sor. Rendkívül
gazdag spektrum ez. Kevésbé látszik viszont az a háttérmunka, amely az Akadémián szellemi és szervezési
szinten zajlik. Nyilvánvaló, hogy a Művészeti Akadémia tagozatai, maguk az akadémikusok nem láthatják
el a gazdasági, igazgatási és szervezési feladatokat.
Ezeknek a feladatoknak az ellátására alakítottunk egy
gazdasági társaságot, amely az adminisztratív és pénzügyi terhet leveszi az Akadémia válláról a Titkárság és
az Elnökség kontrollja mellett. A kialakult gyakorlat
szerint minden kérés (koncert, kiállítás, konferencia,
bármiféle találkozó) az Akadémia vezetéséhez fut be,
azt a tagozatok színvonaluk szempontjából minősítik
és a gazdasági társaság a szerződések megkötéséről és
az épület működéséről gondoskodik.
– És mi a másik fontos esemény, eredmény?
– Kicsit korábban vette át az Akadémia a Műcsarnok szellemi irányítását és gyakorlati működtetését.
Ez annyit jelent, hogy a Műcsarnoknak ugyan teljesítenie kell azokat a nemzetközi kötelezettségeit, amelyeket a korábbi években, külföldi kiállítók esetében
vállalt, ám emellett köteles ellátni az öt évre szóló
nemzeti szalon rendszerének működtetését, amely
kiállítási programjának mintegy harmadát-negyedét
fedi le éves szinten. Örömmel nyugtázom, hogy ezek
közül az első, a Nemzeti Építészeti Szalon átütő sikert
aratott, annak ellenére, hogy kevés idő állt rendelkezésre. Egy jól szervezett, óriási látogatottságú tárlatra
került sor, amely a szakemberek körében is elismerést
szerzett. Ezzel a Műcsarnok megszerezte azt a tapasztalatot, amit egy nagy költségvetésű akció jelent. Hiszen egy olyan szakmát, amelynek 12 ezer részvevője
van, mint a magyar építészetnek, annak kimagasló
eredményeit egy nemzeti szalon keretébe tömöríteni

begyűjteni mindazon információkat, amelyek a kortárs magyar művészet körében a legkülönbözőbb
helyszíneken elérhetők (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Iparművészeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum,
Zenetörténeti Múzeum, fontos egyetemi tanszékek,
művészeti felsőoktatási intézmények stb.); felmérni,
ki mit tart nyilván, milyen összegező munkát végzett
az utóbbi ötven-hatvan évben. Ugyanakkor folyamatosan el kell kezdenie ezeknek a művészeti ágaknak a
legjelentősebb produkcióit valamilyen módon – természetesen nem tárgyi mivoltában, hanem leképezésében – összegyűjteni, illetve elemezni.
– Melyek az időhatárai a tervezett kutatásoknak?
– Kortárs kutatóintézetről beszélünk, tehát többékevésbé az 1945-ös évtől kezdődő időszakról. Természetesen az élő megnyilvánulásoknak is van történelmi
múltja, tehát a jelzett időpontot nem lehet kategorikusan kezelni. Reményeink szerint ez az intézet 5-8 év
múlva elkezdheti egybeírni a magyar művészet teljesítményeit, amire eddig még sehol sincs példa.
– Az előbbiekből láthatóan az következik, hogy a munka egyrészt gyűjtés jellegű, másrészt összehasonlító természetű, harmadrészt naprakészsége is fontos cél. Mégis ennek a munkának mi az eddigiektől eltérő jellegzetessége?
– Gyakorlatias megfogalmazásom szerint azt mondhatom, hogy az egész magyar művészettörténet-írás
függőleges szerkezetű, s nekünk vízszintesen is egybe
kell írni. Ugyanis, ha valaki megemlít egy évszámot,
például 1976: nincs ember ebben az országban, aki
meg tudja mondani, hogy mi történt akkor a magyar
filmben, színházban, képzőművészetben, dizájnban,
fotóművészetben egy időben, milyen volt a szociológiai háttér, milyen politikai kényszerek hatottak, hogyan
lehetett azok alól kibújni, s mit tartott a világ ezeknek
a művészeti ágaknak az egységes voltáról, vagy eltérő
jellegzetességeiről. Az a gyanúm, hogy az ez irányú ismeretek Magyarországon meglehetősen hézagosak.
– Jelent-e kiemelt szerepet ebben a munkában az új
Művészetelméleti Tagozat?
– Nem hinném. Ez a tagozat is egy a többi nyolc,
alkotói és előadói tagozat mellett, tehát egyenrangú.
Tagjainak életkora alacsonyabb ugyan, mint a többié,
így a munkában való részvétele folyamatosabbnak
is ígérkezik. A munka jellegéből viszont következik,
hogy az Elméletei Intézet későbbi eredményeiben létének meghatározó szerepe jó volna, ha jelentkezne.
– Hogyan jellemezhető, modellezhető a Művészetelméleti Intézet és az MMA művészeti tagozatainak viszonya?
– A Művészetelméleti Intézet alapja kezdetben a
referatúrák rendszere lesz, vagyis minden művészeti
ágnak lesz referense. Ezeknek nyilván szoros kapcsolatba kell kerülnie a különféle tagozatok művészeti
vezetésével és a Titkárságon belül dolgozó adminisztratív tagozati titkárokkal.
Egy működő személyi háromszögnek kell tehát létrejönnie minden művészeti ágban és a közelmúlttal,
valamint a jelennel egy időben együtt kell foglakozniuk. Sikerüknek az együttműködésük eredményében
kell megmutatkoznia.
Kíváncsian várom például, hogy az egyes tagozatok ezt a feladatot milyen intenzitással tudják majd
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szervezés tekintetében sem könnyű feladat. Ezt a Műcsarnok új igazgatója kitűnően látta el, ami jó előjel az
öt egymás követő nemzeti szalonok tekintetében.
Ugyanebben az időben kellett megtervezni a nemzeti szalonok következő állomását, a Képzőművészeti
Nemzeti Szalont, ami a Budapesti Tavaszi Fesztivál
idején nyílik, és a nyár végéig fogadja a magyar és a
nemzetközi látogatókat. Ennek külön jelentőséget ad
az a tény, hogy a Műcsarnokkal szemben álló Szépművészeti Múzeum három évre bezár, ami a Műcsarnok
látogatottságát valószínűleg növelni fogja. Büszkeséggel mondom, hogy a magyar képzőművészet stiláris és
filozófiai értelemben, hallatlanul gazdag és abszolút
világszínvonalú. Örvendetes ugyanakkor, hogy a Bálnával és a helyreállított Ybl-bazárral a kiállítási helyszínek kínálatai jelentősen bővültek. Természetesen
a szalon eszméjének kialakításában konzulensként
részt vett az Akadémia Képzőművészeti Tagozata is.
– Milyen mértékben autonóm intézmény a Műcsarnok?
– Az Akadémia semmiféle személyi vagy stiláris
kérdésbe nem szól bele, tapasztalataik alapján a tagozatok csupán tanácsokat adnak, annak ellenére,
hogy a Műcsarnok költségvetése része az Akadémia
költségvetésének.
Nem így van ez a Vigadó esetében, melynek programja alakításában az Akadémia szerepe fokozottabb.
Nem kis gond annak a biztosítása, hogy az Akadémia
összművészeti jellegéből következően a kiállítási
program ne legyen részrehajló bármelyik vizuális tagozat irányában sem. Ez a koordináló munka 2015ben már 29 kiállítási alkalmat jelent.
Örömteli fejleménynek tekinthető, hogy hosszas előkészületeket követően ebben az évben kerül sor a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet gyakorlati
felállítására, amelynek törzse már az év végén létrejön.
– Hol fog működni ez az intézet: az akadémiai titkársággal azonos épületben, avagy egy másik helyszínen?
– A budakeszi úton, egy hatalmas szabadtéri területen álló, a majd 150 éve épült Hild-villa lesz az otthona, amely némi kiegészítéssel műemléki felújításra
szorul. Az Intézet nem kevés tanakodást követően
már rendelkezik megbízott igazgatóval, aki elkezdheti
a szervezési munkákat: egy olyan referatúra rendszer
kialakítását, amelynek közvetlen feladata lesz, hogy
megbízások és pályázatok útján mindenekelőtt azt kutassa ki, hogy mit kell kutatni a közeljövőben. Olyan
elméleti, művészetelméleti intézetről van szó, amelyhez hasonló kutatási területtel bíró intézmények
Magyarországon ugyan már vannak, mint a Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete vagy
Művészettörténeti Intézete, a különböző múzeumok
művészetelméleti osztályai, ám ezek mindegyike csupán egyetlen területtel, műfajjal foglalkozik, ennek
azonban összművészeti feladatai lesznek. A munka
szakmaiságának biztosítására társadalmi tanácsadó
testületet is létesítettünk neves kutató és szakíró személyiségekből.
– Míg a Művészetelméleti Intézet tervezett célja szerint
lefedi majd az MMA művészeti tagozatainak mindegyikét?
– Igen. A felállítandó intézetnek párját ritkítóan
nehéz feladata lesz. Egyrészt szondázni kell és egy-
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elvégezni. Ez azért is érdekes, mert vannak olyan
művészeti ágak, amelyeknek művészettörténeti szempontból sincs igazán kutatási háttere. Hogy a magam
területét említsem: az iparművészet terén nyolc-kilenc, egymástól jelentősen eltérő iparművészeti ágról
beszélhetünk, és bár az Iparművészeti Múzeumunk
egyike a világ leghíresebbjeinek, egyetlen egy magyar
iparművészeti ágnak sincs megírva a műfajtörténete,
holott 160 éves a múzeum. Öt-hat művészettörténészgeneráció ment el úgy, hogy sok mindent nem tudunk,
amit tudnunk kellene a vasról, az aranyról, a textilről,
a kerámiáról, a fáról és az általuk évszázadok folyamán létrehozott művészeti eredményekről. Kortárs
gyűjtésről pedig szinte alig beszélhetünk.
Ha olyan jellegű kérdések merülnek majd fel, amelyeket konferenciák, pályázatok, megbízások révén
kell megválaszolni annak érdekében, hogy a teljes
körű működés minél hamarabb, öt-tíz év múlva beálljon – erre az Akadémia éves programjaiban kiemelt
figyelmet fog fordítani. Már ebben az évben léteznek olyan ösztöndíjak, amelyek a megelőző kutatást
segítik elő és a mit kutassunk kérdését igyekeznek
konkretizálni. Ez lesz a biztosítéka annak, hogy a Művészetelméleti Intézet munkája ne egyik pillanatról a
másikra, utasításszerűen, hanem a kuplung-elv alapján indulhasson el, s válhasson majd teljessé.
– A Művészetelméleti Tagozat szerepvállalása mégis
kiemeltnek tűnik, mintha valami magaslati pontról kellene széttekintenie, egyfajta szintézist megteremtenie?
– Szerepe két esetben lehet kiemelt: részint a
koncepcionálás kérdésében, mert jelenleg még csak
a hangos gondolkodás van terítéken. A Művészetelméleti Intézet konkrét programját annak a stábnak
kell majd kialakítani, amely 6-10 fővel ebben az évben
feláll. Ebben valóban kulcsszerepe lehet a Művészetelméleti Tagozat tagjainak, noha ők felelős munkát
látnak el saját munkahelyükön, az ott végzettek színvonala alapján kerültek be a tagozatba. Inkább vitakészségük, gondolatfelvetésük, esetleg konzultatív
szerepük játszhat majd fontos szerepet.
– Személyes vonatkozásban, mint egy szellemi közösség tagjának, mint alkotóművésznek: mit jelentett Ön
számára az Akadémia létrejötte?
– Egy álom megvalósulását, ami nem az én álmom
volt, hanem Makovecz Imréé, valamint annak a 26
művésznek az álma, akiknek mintegy fele már sajnos
nincs közöttünk. Én egy történelmi hátrány ledolgozására vállalkoztam, mivel másutt, Európában és világszerte hasonló jellegű művészeti akadémiák már
kétszáz éve léteznek. Itt a hiányukkal kellett szembesülni. Privát gondolkodásmódomból fakadóan
is ez annyit jelent – amelyből sok bajom származott
életemben, még manapság is akad időnként –, hogy
nem vagyok hajlandó csak egyetlen művészeti ág
szempontjából nézni a dolgokat. Kőkemény próbatétel ez. Az ember saját diszciplínájának mélységeit jól
látja, el tud benne mélyedni, ám nem engedheti meg
magának azt a luxust, hogy bármelyik művészeti ágat
többnek vagy fontosabbnak ítéljen meg a többinél. Az
egyesületi ügyvezetéssel együtt hatodik, a köztestület
élén negyedik évemet élem meg az Akadémia élén, de

annak nem szabad kiderülnie, hogy iparművész, belsőépítész vagyok. Ezt a helyzetet kivételes örömként
élem meg, nem tehertételként.
– Stratégiai szemléletet kell követnie, így a különböző
művészeti ágak egyenrangúságát folyamatosan fenntartani?
– Így van, ám nyilvánvaló, hogy ezt a szemléletet
időnként nem könnyű olyan alkotó emberekkel elfogadtatni – akár az elnökséggel, akár a tagozatokkal
–, akiknek minden tőkéje a saját diszciplínájukban
gyakorolt munka, az ott elért eredmény. Kritikus időszakokban és ügyekben hál’ Isten együtt nevelődünk:
képesek vagyunk arra, hogy kilépjünk saját alkotóterületünk szorításából, hogy az ügy egészét képviseljük. Mert a nemzet és kulturális stratégiája területén
a szakmai elfogultság nem segítség, sőt akadály. Csak
az együttlátás vezethet eredményre.
2015-ben már tervezhető programmal indulhatunk
el, megnyílik az újjáépített színházunk, ahol filmvetítésekre is sor kerülhet, valamint a Vigadó Étterem, melynek a teljes üzemelés szempontjából – például konferenciák esetében – a jelentősége felbecsülhetetlen lesz.
A külügyi expanzió területén még ez évben óvatosak voltunk, mondván: amíg belső erőinket nem érezzük elégségesnek, addig ne tegyünk nagyobb ilyen
irányú lépéseket.
– A nemzetközi bemutatkozás első lépései már korábban megtörténtek.
– Jelentős sikerrel mutatkoztunk be Párizsban, az
UNESCO-palotában; Indiában, Japánban tettük le
névjegyünk; jártunk Kassán az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében. Számos olyan bemutatkozási lehetőséggel éltünk, amelyekben nem az
MMA volt a fővállalkozó, de társul szegődtünk azon
szervezetek, múzeumok, intézmények mellé, amelyeknek ez egyébként hivatali feladata. Azt a munkát,
amelyre mi még nem voltunk képesek a szervezés
vagy a költségvetés terén, azt ők végezték el, ám társszervezőként jelen voltunk.
– Magyar Művészet címmel az Akadémia negyedévente megjelenő periodikát bocsátott útjára 2013 végén. Milyen céllal indult el a kiadvány, s mennyiben teljesítette be
a hozzá fűzött reményeket?
– Alapvetően elméleti kiadványról van szó. Célkitűzése, hogy olyan elméleti kérdéseket vessen
fel, amelyek – az előbbiek jegyében és kritikájaként
– korábban csak egy-egy műfajra, művészeti ágra
vonatkozóan jelentek meg a magyar folyóiratvilágban. Integráló szerepet kell tehát betöltenie abból a
meggondolásból, hogy minden magyar állampolgár
egyetlen nap leforgása alatt az összes művészeti ág
valamilyen teljesítményével elkerülhetetlenül találkozik – beszéddel, hanggal, dallal, épülettel, képpel,
szoborral – így a művészeti jelenségek összefüggéseire kell koncentrálnia.
– Tudható, hogy az MMA, mint működő köztestület a
következő évek valamelyikében új helyre költözik. Mi teszi
indokolttá, időszerűvé a helyszínváltást, a korábbi székház feladását, amely központi helyen, a város szívében,
ráadásul a Pesti Vigadó közvetlen szomszédságában áll?
– A székház ügye azért fontos, mert a város kellős
közepén, egy valaha áruháznak épült, banki tulajdo-

– Úgy gondolom, hogy igen. Nem állítom, hogy minden tekintetben ideálisak a körülmények, mert időnként váratlan helyzetek is adódnak. Előfordul, hogy
valamelyik tagozat, tagozatvezető vagy tag úgy érzi, valamiről nem tud, pedig tudnia kellene. Ennek hátterében többnyire az áll, hogy nem tájékozódnak kellőképpen. Észrevételeket tesznek olyan dolgokról, amelyek
már folyamatban vannak, esetleg rég elintéződtek. Vezettem már néhány intézményt, másutt is találkoztam
hasonlóval, így nem ér meglepetésként. Ez az élettel velejár. Persze hihetetlen mennyiségű tájékoztatót adunk
ki, megterhelő mindent nyomon követni. Például a legutóbbi elnökségi ülés anyaga mintegy 80 oldal volt.
A kontroll nagyon fontos, erről az Akadémiára vonatkozó törvény is gondoskodik gazdálkodási, működési téren. A Felügyelő Testület működését is előírja,
amelynek észrevételeit meghallgatjuk, javaslatait figyelembe vesszük, mert a problémák elterelése sem
nem okos, sem nem törvényes.
– A működésbeli észrevételek nyilván praktikus visszajelzések a mindennapi tevékenységről. Szellemi önkontrollról beszélhetünk-e az Akadémia környezetében?
– Nem, ennek ellene is volnék. Kassák Lajosnak tulajdonítják a gondolatot, hogy a művészet szabad. Ezt
magam is úgy érzem. Az akadémiai tagoknak megvan
az a szabadsága, hogy saját műfajukkal vagy mások tevékenységével kapcsolatban egyéni véleményt fogalmazzanak meg. Ez állampolgári jog.
Más azonban az akadémiai vélemény. Az Akadémia
nevében akadémiai tag, de még tagozat sem nyilatkozhat. Erre a felhatalmazott képviselők jogosultak.
– Az Akadémiáról, mint intézményről, testületről, annak működéséről személyes vélemény megszólalhat?
– Erre azért nehéz válaszolnom, mert az elmúlt több
mint három év során nem fordult elő, hogy akadémikus részéről olyan nyilatkozat hangzott volna el, aminek hallatán az ember megcsóválja a fejét: ezt talán
nem kellett volna. Belső titkaink nincsenek, így kibeszélés veszélye nem áll fenn. A nemzeti identitás dolgában, valamint a művészet üzenetközvetítő jellegét
illető egyetértésre számítunk. Semmi egyéb részletkérdésben nem szükséges egyetérteni. A művészet teljességgel szabad, de tudni kell: melyik hazában élünk,
kinek születtünk, milyen üzenetek hordozóinak kell
lennünk, hogy a művészetnek nem sarokpontja a
destrukció. Ebből még soha nem adódott vita. Stiláris
kérdésekről persze igen, hogy valamit emberábrázoló
vagy absztrakt eszközökkel kell-e tükrözni. Ez a művész saját hatásköre és felelőssége. De nem emlékszem
rá, hogy kiállításaink között olyan művészet jelent volna meg bármelyik műfajban is, amely romboló szándékú, így ezt kritizálni, észrevételezni kellett volna.
– Az Akadémia sajátos törekvése, hosszú távú célja
egyfajta összművészeti koncepció megvalósítása több
szinten, több vonalon. Hol tartanak ebben?
– Úton vagyunk. Évente kétszer közgyűlésre kerül
sor. A közgyűlést megelőző írásos anyagok tartalmazzák a beszámolókat, s erről minden tagunk értesül:
megkapják a tagozati, a gazdasági-pénzügyi beszámolókat, így láthatják, hogy a költségvetést miképpen
teljesítettük, arra használtuk-e fel, amit az egyes rova-
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nú üvegépületben dolgozunk, amely évente sok-sok
millió forint bérleti díjjal jár. Ráadásul – társasház
lévén – a bérbeadó kisebbségi tulajdon joga nem
biztosíték hosszú távú tervezésre. Az új helyszín az
Andrássy úton műemléki épület lévén felújítással
jár, aminek befejezését türelemmel fogjuk megvárni.
Ennek az épületegyüttesnek – hasonlóképpen a világ
akadémiai helyszíneihez – hosszútávon méltó otthonná kell válnia. Ott kell működnie majd a hivatali apparátusnak, a különböző tagozatok önálló szervezeti
életének, könyvtárnak, folyóirat szerkesztőségnek,
televízió-stúdiónak, étteremnek. Ráadásul szerencsés
helyen van, közel a „kisföldalattihoz”, amelyen néhány
perc alatt be lehet jutni a Vörösmarty térre, a Vigadóba. Az irodai, hivatali, valamint a szellemi, produkciós
élet így egymás közelében lesz. Tekintettel arra, hogy
az Akadémia tagjainak életkora jellemzően magas, ez
nem mellékes szempont. Ha komoly szellemi életet
akar élni az Akadémia, akkor nem lehet kitelepíteni a
város szélére, mert ott megszűnik létezni.
Emellett megtartjuk tradicionális „szent” helyként
az óbudai Kecske utcai klubot, az Akadémia bölcsőjét. Ott kerül sor a szerda esti bensőséges találkozókra, ahol névnapok, születésnapok, egyéb ünnepi alkalmak során a hivatali élet komolysága fellazulhat.
– Második elnöki ciklusát kezdte meg a köztestületté
vált Magyar Művészeti Akadémia élén. Van-e olyan feladat, megoldatlan problémakör, amelynek megoldására
nem kerülhetett sor az első ciklus alkalmával, így a második ciklusban mintegy megörökölte?
– Nyugodtan mondhatom, hogy nincs, mert közgyűlések által jóváhagyott ütemterv szerint dolgozunk. Kivételes helyzetben voltunk az elmúlt három
évben, mialatt beszámolási kötelezettségünket teljesítettük a Kormány és az Országgyűlés Kulturális
Bizottsága számára. Ezek a beszámolók nemcsak azért
fontosak, hogy a kormány, a megfelelő minisztériumi
szervek megismerjék, mit hajtottunk végre, hanem
hogy tájékozódjanak arról, hogy az Akadémia a következő időszakokban mire vállalkozhat. Mivel a köztestületeket az Állami Számvevőszék is ellenőrzi, néhány
hónappal ezelőtt a Számvevőszék elnökhelyettese
nálunk járt. Persze nehéz a Számvevőszék helyzete,
mert nincs még egy olyan intézmény, amelyhez bizonyos gazdálkodási szempontokból hasonlítható volna
a Művészeti Akadémia teljesítménye. Mivel azonban a Számvevőszék számára nincs működésünkkel
kapcsolatban összehasonlítási alap, kérésünk az volt,
hogy a korábbi évek teljesítményéhez hasonlítsanak
bennünket, és köszönettel vesszük, ha olyasmire hívják fel figyelmünket, ami korrekcióra szorul. Pénzügyi
elszámolásaink rendben vannak, osztályaink jól működnek, néha erőn felül is. Nincs könnyű dolguk, de
szeretnek itt dolgozni a munkatársak. Mivel a különböző tagozatok leterhelése egyenlőtlen, alkalmanként
látom, hogy még hétvégén is bent végzik teendőiket.
– Tevékenysége közben a Magyar Művészeti Akadémia képes önmagát kontrollálni? Pszichológiai tény,
hogy önmagunk megfigyelése sokkalta nehezebb, körülményesebb, mint mások megfigyelése, ellenőrzése. Men�nyire önkritikus önmagával szemben az Akadémia?
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tok előírnak. Az úton levés fontos mozzanata, hogy
miközben az Akadémia végrehajtja saját produkcióit
(konferenciák, személyes bemutatkozások, kiállítások, koncertek), keresi annak lehetőségét, mi módon
vegyen részt abban a művészeti hálóban, amely Magyarországon igen gazdag. Ahhoz képest különösen,
amennyit erre a magyar állam költeni tud. Németországhoz vagy Svájchoz képest ezek a tételek összehasonlíthatatlanok. Ott többszörös a költségvetési keret, ráadásul van egy teherbíró, jó anyagi kondícióval
rendelkező, vásárló polgársága. Tapasztalatom szerint
a polgárság e vásárlóképességét nálunk csak a színház
és a zeneművészet tudja kiaknázni, mert az emberek
ezeken a területeken élhetik meg mindazt, amiben hiányt szenvednek. Hasonló nem mondható el például
a képző- vagy iparművészetről.
Egész életemben a koordinációban hittem. Mindig arra gondoltam, ma is azt hiszem, hogy a művészetre nem érvényes az egy meg egy az kettő. Mert
több! Hogy mennyi, az már attól függ, hogy milyen
szintű a koordináció.
A művészetek együttes jelenlétében hiszek. Ez a
Műcsarnokkal való megállapodás során is érvényre
jut, mert a vizuális művészeteknek ez a központi helye, ami az eddigi szokásokkal ellentétben az élő népművészetre is ki fog terjedni. Érdeklődve várom azt a
Műcsarnoki szándékot, hogy programjába be kívánja
iktatni az irodalmi és zenei műsorokat is.
– Hol tart az Akadémia jelenleg: még egy új struktúra
megalapozásánál, avagy már a tervezettek szerinti rendes üzemmódban?
– Az álmom az, hogy második periódusom befejeztével, tehát 2017 októberére az Akadémia feláll:
infrastruktúrája rendeződik, székháza és elméleti
intézete, Műcsarnoka és Vigadója menetrendszerűen
működik. Így az a rengeteg energia, amely korábban
a szervezésre, vitára, papírmunkára, kooperációra,
munkatársak felvételére fordítódott, végre más irányba fordulhat, az akadémikusokban rejlő szellemi energiák felé, időben és lehetőségben egyaránt.
– Tekintsünk távolabbra: második elnöki ciklusát követően milyen körülmények között tekintene nyugodtan
az Akadémiára? Merre tartson majd tovább?
– Ha csak mérnök volnék, nem pedig művész és
mérnök keveréke, akkor azt mondanám: ha létrejött
egy jól meghatározott fejlődési vonal, azt ki kell hos�szabbítani. De így, nyolcvanon túl, megélve már néhány nagy kataklizmáját nemcsak a nemzetnek, hanem a különböző művészeti ágaknak, államigazgatási
formáknak és módszereknek, inkább azt mondom:
a világ pozitív vonulataihoz való állandó és éber, reformer hozzáigazítást fontosabbnak gondolom, mint
a kialakult vonalvezetés feltétlen követését. Oly mértékben változik a világ, hogy szinte felfoghatatlan. Az
átlag akadémikusnál talán egy kicsit többet tapasztaltam, nem csupán kíváncsiságom folytán, hanem azért
is, mert voltam politikus, képviselő, egyetemi tanár, s
ma már dédnagypapa. Akármennyire szilárd egy elhatározás, komoly egy elv vagy trend: nem tudomást
venni arról, hogy a világban mi történik, hogyan változnak a különféle viszonyok, az emberi kapcsolatok

– nagy hibának gondolom. Ha valaki szellemileg nem
elég éber és bakafántosan csak azt hajtogatja, hogy
csak erre, azt szintén hibának érzem. Tapasztalom,
hogyan változik meg a színház légköre, a filmek meggyőző hatása, a képek nagyon elvont világa, hogyan
változnak saját, éjszakánként készülő mozaikmunkáim. Olyan átalakulások mennek végbe, hogy nagyon
észnél kell lenni, ki és milyen kalandokra vállalkozik
egy olyan hatalmas és jelentős szervezet irányításában, mint amilyen a Magyar Művészeti Akadémia.
Lehetséges utódaimban látom azt a lehetőséget,
hogy részint tudni fogják, mit kell csinálni, merre kell
tartani, másrészt éberek lesznek a nem szolgai, hanem
az ésszerű, normális alkalmazkodás egyensúlyában,
szimbiózisában. Mert e kettő csak együtt érvényes.
Egy közkeletű vicc szerint a kalauz elkéri az utas jegyét, s miután megvizsgálta, kérdőre fogja, ugyan hová
utazik. Hát Debrecenbe! De uram, ez a vonat Győrbe
tart. Az utas meglepetéssel nyugtázza, majd visszakérdez: Igen? És tudja ezt a mozdonyvezető? Észnél lenni
mindig, ugyanakkor tudni, hogy mit akarunk.
– Persze az is tudatosításra szorul, hogy úton vagyunk,
nem pedig a végcélnál.
– Így van. Egy dologtól mindig igyekeztem magam
távol tartani, megkímélni. Amikor megpróbáltam
akár magamat, akár saját életemet vagy elképzeléseimet oly módon középpontba állítani, mintha azelőtt
nem lett volna semmi, és azt követően se lehetne semmi – rendre elbuktak dolgaim. Mindig elképedek saját
korosztályom azon életérzésén, hogy valaki azt hiszi,
vele befejeződik a világ. Az élet rendje, hogy a dolgok
továbbmennek. Ha tettünk valami érdemlegeset, akkor időnként majd emlegetnek bennünket, ha pedig
nem, akkor ugyanúgy elfelednek, mint azt a húszmilliárd embert, aki eddig élt a világon. Ebben nincs
semmi rendkívüli. A halál gondolatával ki vagyok békülve, mert a születésnek és halálnak csupán részesei
vagyunk, nem uralkodhatunk fölöttük.
Akadémiai tevékenységemre is ebben a szellemben
tekintek. Egy vezetőnek – amellett, hogy egy intézmény élén áll – felelőssége az is, hogy gondoljon arra,
lesz utódja, esetleg számoljon azzal is, ki lesz az. Hogy
ezt képes-e elérni vagy sem, az már más kérdés. Ha majd
összecsomagolom hivatali irataimat, bezárom az íróasztalom fiókjait, biztos vagyok benne, hogy nem lesz vége
a világnak. Otthon fogok dolgozni, kertben, házban,
műteremben és legfiatalabb utódom gyerekszobájában.
Balázs Sándor

beszélgetések

LENDÜLETBE JÖTT
AZ AKADÉMIA
Értékelés Kucsera Tamás Gergely
főtitkárral a köztestületi működés
elmúlt esztendejéről

■ – A Magyar Művészeti Akadémia szemszögéből néz-

ve milyennek ítéli a 2014-es esztendőt? Mit emelne ki
az év eseményei közül?
– Mivel az éves munkánk egymásra épülő, szerves
folyamatot képez, ezért nehezen tudnám elválasztani
a 2013. esztendő munkáitól, hiszen azok alapozták
meg a 2014-es feladatainkat és tevékenységünket.
Kapcsolódóan az előző esztendő előkészítő munkálataihoz, 2014-ben komoly munkát végeztünk, nagyon
sok feladatot meg tudtunk oldani. Hogy csak néhányat emeljek ki ezek közül: a Műcsarnok átvétele, az
I. Nemzeti Szalon előkészítése, a Vigadó megnyitása
és az azt működtető cég megalapítása, valamint a törvénymódosítási javaslatunk alapján a Művészetelméleti Tagozat működésének kezdete. Ezenkívül a májusi akadémikusválasztás, az első nem akadémikusi
köztestületi tagfelvétel, a Nemzet Művésze díj és cím
odaítélése, a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet elindulásának előkészítése, a Magyar Művészet folyóirat első teljes éve is 2014-hez köthető. No
persze a koncepcióalkotás ezek közül nem egy esetben már 2012-ben elkezdődött.
Az imént elmondottak alapján érthető, hogy a
2014-es év új szinten követelte meg a munka szervezését. Az Akadémia–Titkárság ikerszervezet működése
és természetes összetartozása 2011 és 2013 között –
hála Istennek – gyorsan és zökkenőmentesen kialakult. Kívülről nézve újabb fejlődési szakaszt jelent,
hogy 2014-től intézményeket is működtetünk, ami
a gyakorlatban a korábbiakhoz képest teljesen más
munkaszemléletet és munkamenetet igényel.
De számos téren zajlott még „belsős” munka: a koncepcionális munkák terén például kiemelném, hogy
megalkottuk a köztestületi etikai kódexet és felkészültünk új törvényi feladatunk, vagyis a professzori
felterjesztések jogának gyakorlására. A 2013–2014es évet egyaránt érintő indiai kiállítássorozat után
június végén − július elején a párizsi UNESCOszékházban mutatkozott be az Akadémia. Továbbá
elmondható, hogy novemberben megnyílhatott a
Vigadóban a színház és kialakítottuk a 150 éves Vigadó programsorozatát; az előkészületek után, illetve a kormányzati támogatásoknak köszönhetően
megvásároltuk a jövőbeni irodaházat, és egész évre

jellemző volt – tavaszi és őszi évadra osztottan –
a pénteki székfoglalók előadássorozata.
– Megélénkült az Akadémia külkapcsolata is. Elég,
ha csak arra utalok, hogy a minap tanácskoztak az elnökség képviselői Íjgyártó Istvánnal, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium kulturális diplomáciájáért felelős
államtitkárával és Hammerstein Judittal, a Balassi Intézet főigazgatójával, ezt követően pedig a kijelölt pozsonyi
nagykövettel egyeztettek. Milyen eredményei lehetnek az
ilyen jellegű megbeszéléseknek?
– A Köztestület önálló külkapcsolatokat is fenntart,
de a célunk, hogy más állami és civil szakmai szervezetekkel is együttműködjünk. Fontos, hogy mindenki azt tegye bele a kapcsolati rendszerbe, amiben
a legerősebb és ami mindenkinek a hasznára válhat.
Erre jó példa volt a tavalyi hirosimai nemzetközi animációs filmfesztivál, amelyben szaktárca, egyetemek,
a médiahatóság és akadémiánk egyaránt hazánk, s a
magyar animáció megjelenésének érdekében vette ki
a részét a közös munkából.
– A Vigadó művészeti központtá kezd válni, a Műcsarnok is vonzza a látogatókat.
– A Vigadó repülőrajtja nagyon sok munka eredménye, s számomra a Gondviselés bizonyítéka is. Igazgatója korábbi szervezési osztályvezetőnk, s számos
titkársági munkatárs alkotja a csapat tagját, illetve a
kívülről érkezett munkatársakat is együtt választottuk ki. Mára a Vigadó ezen tevékenységét is önállóan
végzi, s a kiegészült csapat olyan jól működik, hogy
kiváló ötleteket szolgáltat az Akadémia felé. Így már
nem csak végrehajtó intézményként működik.
A Műcsarnok esetében elmondható: az Építészeti Nemzeti Szalon úgy állított be látogatói rekordot,
hogy a korábbi vezetés által vállalt programok is megvalósultak. A siker megalapozta, hogy egy új vezetési
gyakorlatot alakítsunk ki, a szervezeti-gazdasági, illetve a szakmai-művészeti területekért felelős ügyvezetői
posztokat. A szeptemberben kinevezett két ügyvezető
− egy kiváló csapat élén − már együtt készítette elő az
intézmény 2015. évét.
Meg kívánom említeni a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetet is. Küldetése, hogy a kortárs
művészetek felől közelítve elemezze a hazai és nemzetközi művészeti és a kapcsolódó társadalmi folyamato-
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kat, mégpedig interdiszciplináris szemlélet mellett, a
kultúra egészének keretén belül. A tavalyi évben megindult mindennek az előkészítése. Bízom abban, hogy
2015 végére láthatók lesznek az első eredmények.
– Ez a lendület az Akadémia társadalmasítására, azaz
a köztestületi tagság nem akadémikus tagokkal történő
kibővítésére is jellemző? Hol tart most ez a folyamat?
– A már említett törvénymódosítás lehetővé tette, hogy a köztestületi tagság egy új – az Ön által is
említett – köre kialakuljon. A 2014-es, első jelentkezési időszak eredményeként több mint 230 művész,
illetve művészetelméleti szakember csatlakozhatott
Köztestületünkhöz.
– Mit vár mindettől?
– Mind testületiségében, mind tagságában, mind
szervezeti – feladat-ellátási – tekintetben erősödött
az Akadémia. Remélem, hogy a ma még eltérő mértékben „bejáratott” részek összehangolása a közeli jövőben megtörténhet, illetve munkánk ismertsége és
elismertsége is egyaránt tovább nő.
– Várható-e valamilyen változás a köztestületi díjak,
az akadémiai ösztöndíjak és a pályázatok rendszerén?
– Az akadémiai díjak rendszere teljes. Az ösztöndíjak esetén – kipróbálva egy új eljárási rendet – kísérleti jelleggel tavaly októberben útnak indítottunk egy
művészet- és eszmetörténeti ösztöndíjat, ennek tapasztalatait mindenképpen beépítjük a jövőbeni ilyen
jellegű támogatásainkba. A pályázataink esetében
2014-ről 2015-re nem irányoztunk elő forrásbővítést,
de 2016-ra már ezt tervezzük.
– Minden terve megvalósult, amit kitűzött? Milyen
gondolatokat, elképzeléseket, megvalósításra váró feladatokat őriz még a tarsolyában?
– Minden? Persze, hogy nem valósult még meg minden tervem. De ez így van rendjén. Ahogy 2014-ben – és
2015-öt megalapozóan –, úgy a jövőben is erős ütemben szeretném fejleszteni az életjáradékok összegét,
kialakítani az említett széleskörű ösztöndíjrendszert,
újabb támogatási programokat útjára indítani. 2015ben szeretném, ha elindulna a Kutatóintézet épületeinek rekonstrukciója, illetve az Andrássy úton lévő irodaházunk felújításának adminisztratív előkészülete is,
s így összességében 2017–2018 fordulóján már az akadémiai építkezés ezen második szakaszát is lezárhatnánk.
Jezsó Ákos

A MAGYAR MŰVÉSZETI
AKADÉMIA NAGYDÍJASA,
dr. Erdélyi Zsuzsanna

■ Erdélyi Zsuzsanna Komáromban született, 1921. ja-

nuár 10-én. Nagyapja Erdélyi János (1814–1868) író,
irodalomtörténész, filozófus.
1953–1963 között a Művelődésügyi Minisztérium népzenei kutatócsoportjában ismerkedett meg a
magyar népzene-népművészet gazdag forrásvilágával, 1964–1971 között a Néprajzi Múzeum népzenei
osztályán dolgozott. 1971–1987 között a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának lett munkatársa.
Szakrális szövegfolklórral, a népköltészet szimbolikájával foglalkozott. 1968-ban hallott először archaikus népi imádságot egy nagyberényi asszonytól, azóta ezt a középkori eredetű szöveghagyományt, a népi
Mária-költészetet, a szóbeliség és az írásbeliség kapcsolatát és a népi vallásosságot kutatta. Több tízezer
szöveget gyűjtött. 1980-ban Esztergomban létrehozta
a népi vallásosság gyűjteményét.
2002-ben csatlakozott az MMA egyesülethez, 2011től a megalakult Magyar Művészeti Akadémia köztestület rendes tagja, 2012 és 2014 között a Művészeti
Akadémia Népművészeti, Néprajzi tagozatának vezetője volt. 2014 őszén munkájáért az Akadémia a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíjában részesítette.
„A vallásos néphagyomány és szövegfolklór, a szóbeliség-írásbeliség kapcsolatának legnagyobb hatású
kutatójaként a népköltészet szimbolikája és az archaikus apokrif népi szövegek kutatása terén elért, európai összefüggéseket is feltáró munkásságáért” 2014ben elnyerte a Nemzet Művésze elismerést is.
Legismertebb művei (válogatás):
• Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához.
Ethnographia, (1961)
• Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi
imádságok (1974)
• Archaikus népi imádságok. In: Magyar Katolikus
Lexikon I. (1993) 388–396.
• Aki ezt az imádságot... Élő passiók (2001)
• „…Századokon át paptalanúl…” (2011)
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A következőkben két lejegyzett, minimálisan szerkesztett részletet adunk közre abból a terjedelmes életút-interjúból, amely a Magyar Művészeti Akadémia

Dokumentációs Főosztályának megbízásából, 2013ban készült Erdélyi Zsuzsannával.
„Lehet, hogy csak elmélet”
Az ember gyenge. Hiába van hite. Vagy ahogyan a
palócok mondják, hiti, legyen neki hiti, a nélkül nem
megy az életben előre. Nekem is van hitem, bár nem
mindig a teljesen hivatalos. Egyet tudok, ezt tapasztaltam: akkor jutok előre, ha a nehezebb ellenállást
választom. Akármilyen furcsán vagy bölcsen hangzik: az élet azt bizonyítja, hogy a nehezebb ellenállást
kell választani, a felé kell menni, ahol a nehezebb ellenállás mutatkozik, mert az valami sajátságos energiahordozó lévén többet nyújt, mint amit az ember
gondolna. A kisebb ellenállás felé haladni könnyebb,
hát megcsináltam, mondhatjuk. De ha a nehezebb
ellenállást legyőzöd, az befelé nagyon jó érzés, hogy
sikerült Isten segítségével.
Emlékszem a kommunista egyetemre. Úristen,
hogy én marxizmust tanuljak, mikor még a kifejezést
sem bírom. Valami mégis azt súgta, hogy menjek,
csináljam. Mikor a főnökömtől ajánlót kértem, megkérdezte, hogy minek magának a marxista egyetem.
Azt feleltem: valami azt diktálja, hogy meg kell csinálnom. De értse meg, hogy az nem a maga világa, érvelt.
Mire ismét csak azt felelhettem: nem az én világom,
de meg kell csinálnom.
Azt hittem, hogy belehalok, mikor megláttam a tételeket. Mégis megcsináltam, eredménnyel, és olyan
kapcsolatrendszert alakítottam ki, amely lehetővé tette, hogy ez az egész kutatás eljusson odáig, ahová el
kellett jutnia. Szóval nem szabad föladni, bármennyire is lebeszélnek valamiről: amit belülről érzel, hogy
meg kell csinálni, azt meg kell csinálnod.
Főnököm megírta az ajánlólevelet, majd azt mondta, látni akarja a tételeket. Megmutattam neki. Hogy
fogja maga ezt megtanulni, kérdezte. Sehogy, feleltem, ezt az én agyam nem veszi be. Akkor miért
megy oda? Hát megpróbálom. Az Isten azt súgja nekem, hogy próbáljam meg.
Megpróbáltam, egy tételcímet sem olvastam el. Az
elnök, Gecse Gusztáv vallástörténész megnézte az
életrajzomat, és megkérdezte, hogy tulajdonképpen
miért akarom én ezt a stúdiumot elvégezni? Nem ám

Hegyet hágék, lőtőt lépék
Az irodalomtörténetből ismertem az úgynevezett
lauda költészetet, ezt a forró hangulatú, lelket mozdító és rendítő, könnyeket csaló költészetet, amely
jelentős volt két évszázadon keresztül, éppen a Szent
Ferenc-i vallásosság nyomán. A lauda költészetben,
annak különböző fázisaiban gyökerezett az imádság
műfaja. A búcsúkon, a búcsúgyűjtéseken találkoz-

beszélgetések

a tételeket kérdezte, persze hiába is tette volna, mert
még a tételcímeket sem tudtam, nemhogy a tartalmukat. Egy olyan érdekes kutatási anyagra bukkantam a
néphagyományban, válaszoltam, amelyről az a véleményem, hogy nem árt, ha a marxista megközelítéssel
is tudom szemlélni. Valami ilyesmit mondtam. Egy
tételt nem kérdezett. Mi az az anyag? Három perc és
bent jártunk a középkorban. Kérdezett, kérdezett,
kérdezett, és válaszoltam, válaszoltam, válaszoltam.
Köszönöm szépen, nagyon érdekes, mondta. Felvettük. Egy hónap múlva találkozunk. Mire én: és a tételek? A tételek? Ilyen tudás mellett mit tételezzünk.
Amikor kimentem, látom, hogy mindenki vadul
tanul, majd azt mondja az egyik: ilyen sokáig bent
tetszett lenni elvtársnő? Ennyit kérdeztek? Mondom,
hogy bizony sokat kérdeztek. És mit? Ezek szakmai
dolgok – válaszoltam.
Hát ez nem döbbenetes?
Mindent kipörget az idő, mindent.
Ha bárkit bármi ér, mindig elmesélem a francia
misztikus történetét. Ezt a Vatikán Könyvtárban, egy
14. századi francia kódexben találtam.
Az a lényege, hogy volt egy mélyen vallásos ember,
nagyon hívő volt, mindent megtett, amit a vallása kívánt: hajnali mise, alamizsna, böjtölés, zarándoklás.
Egyszer valamit kért az Istentől, de azt nem teljesítette az Úristen. Pedig azt hitte, hogy ő mindent megtett
azért, hogy az Isten őt meghallgassa. Bement a templomba, leborult az oltár elé, őrjöngött, szidta Istent,
hogy én, aki mindent… és sorolta érdemeit. Miért
nem teljesíted a kívánságom Úristen? Mire Isten azt
mondja, na, gyere, bemutatom neked, hogy mi történt
volna, ha teljesítem kívánságodat. Az ember meglátja,
megdöbben, összeomlik, zokog. Köszönöm Úristen,
hogy nem teljesítetted kívánságomat. Ez az én ófrancia misztikus történetem.
Mindig elmondom, ha olyan valami történik körülöttem vagy a baráti körben, ami nagyon rossz vagy
szörnyű, valakit nagyon megérint. Ilyenkor bejön a
paraszti mondás, hogy minden rosszban van valami
jó. És az ember csak akkor tud jól élni, ha a jót keresi
még a rosszban is. Mert minket erre tanítottak, hogy
a jót keressük még a rosszban is. Ha van 90% rossz, de
10% jó, akkor én azt a 10%-ot nézem. És egyszer csak
eltűnik a rossz, kitágul a jó. És hoppá, már benne vagyunk a jóban. Lehet, hogy ez csak elmélet, de nagyon
sok igazság van benne. Legalábbis ha visszanézek
hosszú életemre, amiről azt hittem, hogy de szörnyű,
de rémes, de Istencsapás volt – érdekes módon abból
csak jó lett. Az élethez a keserűség és a megpróbáltatás is hozzátartozik, nem igaz, hogy nem. Mert nem
tudod értékelni a jót, ha nincs rossz.

az
Akadémiáról
dr. Erdélyi
Zsuzsannával
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tam nemcsak magyar, hanem horvát, szlovén, szlovák, sváb hívőkkel, akik a maguk nyelvén mondták
el ezeket a különböző nemzetiségi hagyományokat is
megjelenítő szövegeket. Miután láttam, hogy ez nem
csak magyar, hanem a közöttünk élő nemzetiségek
körében is milyen mértékben feltűnő hagyomány,
eszelős tempójú gyűjtést végeztem közöttük. Kiderült, hogy mindeniknél, még a ruszinoknál is, mind
a keleti, mind a nyugati kereszténység kultúrájában
jelen vannak az archaikus apokrif népi imádságok,
tehát egységes. Mert mindegy hogy Bizánc vagy
Róma, keleti ortodoxia vagy nyugati, latin vallású
rítus – a krisztusi szenvedés, az Istenszülő Mária, a
megváltó Krisztus halálának anyai fájdalma mindenhol jelen van. Ez vezetett annak feltételezéséhez,
hogy ha a Magyarországon élő nemzetiségek körében előfordulnak ezek az imádságok, akkor az őshazájukban is meg kell lenniük.
Ott volt támpontnak a lauda költészet, az olasz
eredetű ferences szellemiség, a felfokozott misztikus
szemlélet és a velejáró költészet, amely egész Európát
átfogta, de utána kellett nézni, hogy valóban helyes-e
feltételezésem. Ennek megfelelően kutatómunkám
előbb a magyar nyelvterületre, aztán a hazai nemzetiségekre, majd a széles Európára terjedt ki.

A Vatikán Könyvtárban és egyéb külföldi könyvtárakban kezdtem ennek utána járni. 1971-ben Ortutay
Gyula átvett a Néprajzi Múzeumból, mert méltónak talált arra, hogy az akadémiai kutatóintézetbe kerüljek. Ez
jól is jött, mivel a külföldi kutatóutakat finanszírozták.
Először Felvidékre utaztam, hogy ott ismerik, tudják-e ezeket az imádságokat. Persze hogy tudták. Aztán megnéztem a lengyeleket, mert úgy gondoltam,
hogy elsősorban olyan helyekre megyek, olyan országokba, amelyekkel történelmünk során politikai-gazdasági, kulturális kapcsolataink voltak, elsősorban a
lengyelekkel, németekkel, olaszokkal.
Egész Európát részint személyesen, részint a könyveken keresztül bebarangoltam, és kiderült, hogy az
Azori-szigetektől az Urálig, Grönlandtól Szicíliáig
meg vannak ezek a szövegek. Ez azt jelenti, hogy a késő
középkor mindenkori nemzeti nyelvű költészetében

jelen vannak. Ugyanúgy átélték a dánok, az angolok,
az írek középkori elődeik fölfokozott hitélményét, részeseivé váltak, mert máskülönben miért lettek volna
meg ezeken a területeken. Egyszerűen azért, mert az a
középkori élmény, lángoló vallásosság része volt egész
Európának. Ezért is nem értem, hogy most az Európai
Unió alkotmányába miért nincs jelen a kereszténység.
Ha eljönnének hozzám, megmondanám: kedveseim,
ha Szicíliában, Grönlandon, az Azori-szigeteken, az
Urálnál egészen Bizáncig élnek ezek a szövegek, akkor hogy a csudába ne volna ez európai háttér, európai
forrás és kulturális gyökerezettség. Miért kell letagadni a kereszténységet? Hiszen mindent annak köszönhetünk, ami kultúra, tudomány, tudás.
Főként a Vatikán Könyvtárban csodájára jártak
annak, hogy egy kommunista országból érkeztem,
ugyanakkor késő középkori vallásos hagyományaikat
kutatom. De jártam terepen is. Mindhiába jeleztem,
hogy nem vagyok kommunista. De hát kommunista
országból jött! – mondták. Ebből jól látszott, mennyire
félrevezetettek. Azért, mert kommunista rendszer van
egy országban, nem jelenti azt, hogy mindenki kommunista. Megmutattam a nyakamban lógó keresztet,
amit állandóan viselek, hivatalban és mindenütt, mire
azonnal a szívükbe fogadtak, az olaszok pláne.
Bejártam a nagy olasz könyvtárakat, s kutatásaim
alapján bizonyítani tudtam, hogy az archaikus népi
imádság a késő középkor nemzeti nyelvű költészetében gyökerezik. Valamint azt is, hogy a szóbeli kultúra,
az oralitás, a szájhagyományozó népi kultúra igazából
kiegészítője a betűkultúrának, az irodalomtörténetnek, mert olyan dolgokról is tudósít, amelyekről korábban nem tudtunk. Azt tudtuk, hogy az Árpádok,
Zsigmond, Mátyás korának kultúrája, életformája az
európai magas színvonalhoz hasonlatos volt. Akkor
miért ne lehetett volna magas színvonalú szájhagyományozó népi kultúra? Sokan azt mondták, hogy nem
volt, sokan azt, hogy lehetett, de elveszett. Alig néhány
írásban fennmaradt példáról tudunk: a Halotti Beszéd
és Könyörgés a 12. század végéről, noha az próza; az
Ómagyar Mária-siralom már gyönyörű líra a 13. század végéről, Martinkó András kutatása szerint az
1260-as években, IV. Béla uralkodásának utolsó éveiben keletkezett. A Königsbergi-töredék a 14. század
30-as éveiből, az Iglói-töredék, egy versecske 1440
körüli évekből való. És nincs tovább. Akkor jönnek a
15. század végi kódexek, s ott már találtam példákat.
Arra voltam kíváncsi, azért mentem az olaszoknál
terepre – különösen hagyományőrző közösségek körébe, olyan elmaradottabb vidékekre, mint Szicília,
Calabria, Bologna területe –, hogy megtudjam: amit
a könyvtárban a betűkultúra mutat a 13–15. századi
kódexekben, azt a nép éli-e még. Mert nálunk igen,
ahogy a sok száz vagy több ezer szöveg mutatta. Kiderült, hogy in vino, tehát élőben megkaptam azt, amit
a halott betűkultúra rögzített. Óriási volt, amikor
Szicíliában, Calabriában analfabéta öregasszonyok
olyan szövegeket mondtak, amelyeknek a párhuzamai a Hegyet hágékban is megjelennek. Tehát ők még
megőrizték. Ezért mondom mindig, hogy a szóbeli
kultúra informatív és dokumentatív értékű, egyben

A MAGYAR MŰVÉSZETI
AKADÉMIA ÉLETMŰDÍJASA,
dr. Nemeskürty István

■ A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját 2014-

ben dr. Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuthnagydíjas író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja
kapta „a magyarság felemelkedéséért bátran vállalt
szolgálatáért, a szellemi összetartozást és nemzettudatot erősítő irodalmi, filmes és közéleti munkásságáért”.
Életműve a 20. századi magyar irodalom, a filmkultúra
és a művészet egyetemesen megbecsült értéke.
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bizonyító erejű, mert tudósít arról, hogy mi van, mi
volt. Ez a gyönyörű az egészben.
A másik nagy summám, hogy nálunk, Magyarországon a szóbeliség őrizte meg a késő középkor nemzeti
nyelvű irodalmából, és annak bizonyos műfajaiból
azt, amit szerencsésebb országokban a betűkultúra is.
Itt érhető tetten a betűkultúra és a szájhagyományozó
kultúra egymást kiegészítő, egymást felerősítő hatása.
Nagyon fontos a magyar folklorisztika szempontjából, hogy mi magyarok – hogy én személy szerint,
az más lapra tartozik –, a magyar folklór találta meg,
ismerte fel ennek a bizonyos hagyományozó népi kultúrának az erejét, fontosságát. Mert amikor megjelent
a Magvető féle Hegyet hágék, kivittem magammal
Lengyelországba, megmutattam kollégáimnak, akik
elájultak. Hatására a készülőben lévő Népköltészeti
antológiából kiemelték a ráolvasó imádságokat és beletették a népi imádságokat. František Kotula 1976-ban,
nem sokkal a Hegyet hágék után jelentette meg az ő
Hegyet hágékját. Vilco Novak szlovén professzor, aki
jól tudott magyarul, mert Eötvös kollégista volt annak
idején, elsápadt, csaknem rosszul lett könyvem láttán.
Megkérdezte, megengedném-e, hogy feljöjjön hozzám,
és a szlovén meg a horvát gyűjtéseimbe belenézzen.
Természetesen beleegyeztem, itt ült nálam három délután. Ennek hatására jelentette meg hat évvel később,
1983-ban a Szlovén népi imádságok című kötetét.
Nehézzé tette az összehasonlító kutatást, hogy nem
volt meg minden népnek egy Hegyet hágékja. Mert
ha lett volna, nekem egy csomó minden egyszerűbb
lett volna. Nem kellett volna belefulladni a könyvtári
anyagba, jelentéktelen kis irományokat, folyóiratokat
kibányászni, mert egy ilyen antológiában jelen lett
volna minden forrás, amelynek révén az összehasonlítás sokkal egyszerűbb lehetett volna. De hát nem volt.
A magyar, a lengyel és a szlovén most már megvan.

az
Akadémiáról
dr. Nemeskürty
Istvánnal

Összeállította: Balázs Sándor és Cseresnyés Márk

Életpályája
Nemeskürty István Budapesten született, 1925. május
14-én. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia növendéke volt, majd az ELTE magyar–olasz–
művészettörténet szakán végzett. 1950–1956 között
tanított, 1956-tól 59-ig a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 1959–1987 között egy átszervezések folytán
többféle címen szereplő (Budapest Filmstúdió, Mafilm, Hunnia IV. csoport stb.), de állományában és célkitűzéseiben változatlan filmstúdió vezetője, 1986–87
között a Magyar Filmintézet is hatáskörébe tartozott.
Egészen az általa kért 1987-es nyugdíjazásáig vezette
az intézményt. Nyugállományú dandártábornok.
Íróként 1947 óta publikál. Kutatási területe a 16–
17. századi magyar irodalomtörténet és a 20. század
első felének magyar filmtörténete. 1957-ben az irodalomtudomány kandidátusa, 1966 óta pedig akadémiai doktor. 1961 után a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán filmtörténetet tanított. 1979-től egyetemi
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tanárként részt vett a filmrendező-képzésben. 1993ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a művelődéstörténet professzorának hívta meg.
1990. januártól 1990 áprilisáig, az első szabad választások lezajlásáig a gazdátlan Magyar Televíziót
vezette. 1992–1994 között az Ösztöndíj Bizottság
elnökeként e bizottság újjászervezője, ugyanekkor a
Magyar Könyv Alapítvány megválasztott elnöke is.
1991–1996 között a Magyar Egyetemi és Főiskolai
Oktatók Kamarája elnöke, 1993–1995 között a Magyar Írókamara elnöke. 1994–1998 között minden
megbízatásáról lemondott. 1998. október 15. – 2001.
december 31. közt kormánybiztosként a millenniumi
ünnepségek szervezője és irányítója. 2001 óta a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke.
A Magyar Művészeti Akadémia egyesületnek 1993 óta
volt tagja, 2011-től tiszteletbeli tag a köztestületben. 1995
óta a Jel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. 1996 óta
a Magyar Újságírók Közösségének tiszteletbeli elnöke.
Életművét a Szabad Tér Kiadó jelenteti meg.
Főbb könyvei (mintegy félszáz önálló tanulmánykötet, illetve szerkesztés közül válogatva): Bornemissza
Péter, az ember és az író (1959); A magyar film története 1912–1963 (1965); Ez történt Mohács után (1966);
Requiem egy hadseregért (1972), Elfelejtett évtized
(1974); A magyar hangosfilm története a kezdetektől
1939-ig (1975); Parázs a hamu alatt, Világostól Solferinóig (1981, 1982); Mi magyarok (1989); A magyar irodalom története (1975, 1983, 1993); Diák, írj magyar
éneket! (1983); Magyar bibliafordítások Hunyadi János
korától Pázmány Péter századáig (1990); Kis magyar
művelődéstörténet 1000–1945 (1992); Parázs a hamu
alatt (1998); Mi történt velünk? (2003); Magyarnak
számkivetve (2003); Ezredvég (2006); Magyar századok. Gondolatforgácsok a nemzet életrajzához (2009).
Fordítások: Pirandello, Calvino, Parise, De Filippo,
Silone, Dovzsenko, Böll, Steinbeck műveiből.
Filmforgatókönyvek (válogatás): Egri csillagok
(rendező: Várkonyi Zoltán) (1968); Tizennégy vértanú
(r.: Hajdufy Miklós) (1970) György barát (r.: Hajdufy
Miklós) (1972); Széchenyi napjai (r.: Horváth Ádám)
(1985); A béke szigete (r.: (Hajdufy Miklós) (1985);
Honfoglalás (r.: Koltay Gábor) (1996); Sacra Corona
(r.: Koltay Gábor) (2001). Színjátékok: A hollószárnyú
emlékezet (Mohács) Pécs (1976); Magyar Dekameron
(Heltai Gáspár novellájából) Eger (1976); Noé galambja
(Bethlen Miklós) Budapest/Játékszín (1978); A betűk
csendjében – Jósika Miklós Budapest/Reflektor (1983).
Amikor 2011-ben Nemeskürty István Kossuth-nagydíjat kapott, nyilatkozatában egyebek közt ezt mondta:
„olyan könyveket és filmeket írtam, amelyeknek nem
örült a hatalom, de sokan olvasták.” Ez a rövid részlet lényegében jól összegzi a számos elismerésben részesített
irodalomtörténész pályafutásának egyik fontos ismérvét: nagyfontosságú történelmi kérdéseket új megvilágításba helyező művei valóban felkavarták az állóvizet.
Az Ez történt Mohács után (1966), a mohácsi csata
közvetlen következményeivel foglalkozó Elfelejtett
évtized (1974) és a Donnál pusztult második magyar

hadsereg katonáinak emléket állító Requiem egy hadseregért (1972) című könyve hatalmas sikert aratott. E
művekben is egyértelműen tetten érhető célja: az ismeretek átadásával a sok évized alatt a politika, és az
ideológia által mesterségesen is elsorvasztott nemzeti
önbecsülés visszaadása, növelése, helyes értékelésének elősegítése volt. Az 1993-ban írt Mi, magyarok –
történelmünk ezerszáz éve című munkájában így fogalmazta ezt meg: „A múltat nem lehet tőlünk elvenni.
De az csak akkor a miénk, ha ismerjük.”
A közel hetven alkotást – irodalomtörténeti, történeti munkák, forgatókönyvek, szépirodalmi művek
– a nemzet asztalára letevő Nemeskürty Istvánról
elmondható, hogy azon kevesek közé tartozik, akik
képesek egy hatalmas történelmi időszak átfogására,
újszerű értelmezésére, s ami fontos: megállapításai
közérthető, olvasmányos formában való közzétételére.
A tudományos köznyelvben és a közéletben talán ezért
is emlegetik „tanár úrként” már nagyon hosszú ideje.
De miként vélekedik az életről, a világról, a magyarságról Nemeskürty, s mit mondanak róla, akik értékelik teljesítményét. Pozsgai Zsolt Köztünk élő klasszikus
című írását idézzük, amelyben így ír. „Ha valaki kiválóan elvégzi a Ludovika Katonai Akadémiát, majd
beiratkozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem
magyar–olasz–művészettörténet szakára, akkor már
gyanítanunk kell valami rejtett összefüggést […] A Ludovikán feltehetőleg olyan belső fegyelmet, olyan gyakorlatias világképet kapott, amely megvédte a későbbiekben attól, hogy a realitás talajáról elrugaszkodjon…
Ilyen fegyelemben, ilyen »alakzatban« járja végig
Nemeskürty a magyar történelem eseményeit. És ez a
fegyelem, ténytisztelet, hallatlan fantáziával párosulva képes arra, hogy a történelem rejtett összefüggéseit
mindenki másnál jobban felfedezze.”
Az erdélyi Farkas Árpád szerkesztő, újságíró szerint:
„Ő ma egyik legnagyobb identitáskeresőnk, aki vallja:
»a magyar irodalom tartotta fenn évszázadokon át a
magyar létezés folyamatosságának tudatát«. Ezért is
toldotta meg história-tudományát a szépíró tollával.”
Nemeskürty István a millennium évében azért vállalt
az ünnepség felöltöztetésére kormánybiztosi szerepet,
mert a gúnya alatt is rég felismerte: »Magyarország
emberanyaga a huszadik század második felére kicserélődött«. A történelmi agymosáson átesett lakosság
feledvén Széchenyiék eredendő liberalizmusát és legnagyobb magyarkénti hazafiságát, a szocialista internacionalizmus és kozmopolitizmus mételyét legeli.«”
Mi végre vagyok a világon címmel Koltay Gábor
készített életinterjút a 80 esztendős Nemeskürty Istvánnal, aki ebben ezeket mondta: „Sokszor elgondolkoztam azon, hogy egynémely könyvemet politikai
hovatartozástól függetlenül is bírálták emberek, miért
kellett ilyen kíméletlenül szembenézni a múltunkkal?
Ilyenre mindig azt a feleletet adtam, hogy a tragédia,
ha átéljük, erkölcsnemesítő, és arra az elhatározásra
késztet bennünket, hogy igyekezzünk jobbakká válni,
hogy mindez ne ismétlődjön meg. Ismernünk kell a
múltat és a történelmünket!”
Összeállította: Speidl Bianka és Cseresnyés Márk
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Beszélgetés Ács Margittal, az Akadémia leköszönt elnökségi tagjával

■ Ács Margit író 2011 és 2014 között vállalt tisztséget az

Akadémia Elnökségében. Ezalatt az idő alatt több kezdeményezése is elindult. Az MMA volt elnökségi tagját
kérdezve főként arra voltam kíváncsi, hogy miként tudta
összeegyeztetni alkotói hajlamait a hivatali teendőkkel.
– Mire emlékszel legszívesebben az elmúlt évből? Hogyan
értékeled 2014-et az életedben?
– Sajnos íróként tavaly is kevés jó pillanatom adódott. A 2011-ben megjelent novelláskötetem, a Kontárok ideje után nagyon szerettem volna egy regénybe belevetni magam, mert a novellák hiányérzetet
hagytak bennem, túlságosan behatárolt időben és
élménykörben maradtak, vágytam a nagyobb, veszélyesebb kalandra, amelyet egy regény útvesztője ad
meg az embernek. Lendületben voltam, újra rákaptam az elbeszélő próza ízére. De az elnökségbe való
megválasztásom minden tervet keresztülhúzott. Egy
útvesztőből nem lehet kiugrálni, majd vissza, abban
el kell veszni, másképpen nem megy semmire az ember, viszont az MMA köztestületté szervezése teljes
figyelmet követelt, különösen a minket övező ellenséges környezetben. A szervezés szakmai részéhez
ennél többel nem is igen járulhattam hozzá, hiszen
igazgatási ismereteim, tapasztalatim nincsenek: csak
figyeltem, és olykor, amikor a hivatal előírásai szembementek a művészeti tevékenység természetével, jajongani kezdtem. Erre főleg az elején volt szükség, és
elnökségi tagságomnak talán éppen a hivatal és az alkotói szakmaiság egymáshoz hajlításának képviselete
adott értelmet. A három év alatt viszont csak kisebb
esszék, tanulmányok megírására futotta erőmből és
időmből. 2014-ben két érdekes téma csábított el a
Magyar Írószövetség holokausztra emlékező tavaszi
és őszi konferenciáján: Gelléri Andor Endre szívemnek kedves önéletrajzi regényéről tartottam előadást,
s aztán a Sorstalanságot olvastam újra, hiszen negyven évvel ezelőtt részem volt megjelenésében, és én
voltam az első és sokáig egyetlen, aki 1976-ban, mint
jelentős műről, írtam róla. Kíváncsi voltam, mit jelent nekem Kertész Imre regénye most, jelenti-e azt
a létszemléleti revelációt, amit hajdan. Most jobban
átláttam az író alkotói stratégiáját, a regény hatásának
mikéntjét, örülök, hogy vállaltam a feladatot. Jó ér-

zéssel gondolok az „Újrealizmus és modern népiség”
című konferenciára készített előadásomra is. Valóság
és realizmus – nemzet és népiség címmel szálaztam szét
e kényes fogalmak használatának viharos történetét
az elmúlt évtizedek ideológiai ütközeteit követve. És
jó pillanataim sorában megemlítek egy rövid beszédet
is Ady felújított szülőházánál, Érmindszenten, mert
előtte heteket töltöttem Ady-olvasással, s az a pár hét
az enyészettől visszanyert idő volt.
– Az MMA tisztségviselőjeként mik voltak számodra
a legfontosabb eredmények?
– Néhány szakmai kezdeményezésem megvalósításában segítségemre volt pozícióm az elnökségben, bár
ezek végül is tagozati programok lettek. 2014-ben készültek el az első kötetek a „Közelképek írókról” című
kismonográfia-sorozatból. Ez a sorozat szívügyem,
nagy öröm látni a szép kiállítású, hiánypótló könyveket. Az egyes monográfiák tömör, átfogó pályaképeket
adnak olyan írókról, akiknek már tekintélyes életművük van, de az elmúlt évtizedek irodalmi divathulláma
miatt érdemtelenül kevés figyelmet kaptak. E feldolgozások diákok, tanárok, olvasók számára teszik kön�nyen áttekinthetővé az adott életműveket, s ezáltal a
kialakult irodalmi kánonokat is befolyásolhatják. Úgy
érzem, ez a legtöbb, amit az eltorzult értékrend korrekciójáért a magunk eszközeivel tehettünk, legalábbis
igen fontos mozzanata a korrekciónak. Annak külön
örültem, hogy Pécsi Györgyi osztályának érdeméből a
kötetek eleganciát, méltóságot sugárzó külsővel jelennek meg, nem azzal a behúzott nyakú szerénységgel,
amire az utóbbi évtizedek irodalmi presztízsvesztése
szorította rá az írókat és a kiadókat. A másik kezdeményezésem eredetileg „Irodalom a színpadon” cím alatt
futott évekig, várva, hogy a Vigadóban a kamaraszínház elkészüljön. Ez az elképzelt sorozat is az Irodalmi
Tagozat vállalása volt, de az első, nagyon jól sikerült
előadásunk, a kárpátaljai Nagy Zoltán Mihály A sátán
fattya című regényének monodrámává átdolgozott változata élesen megvilágította, hogy bármivel lépünk is
színpadra, akár versválogatással, akár felolvasó-színházi produkcióval, a színpad törvényei szerint kell cselekednünk. Vagyis mi, írók nem vagyunk meg színházi
emberek, rendezők, dramaturgok, színészek nélkül. A
sátán fattya novemberi előadása például Árkosi Árpád
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rendezőnek és Tarpai Viktória beregszászi színésznőnek több hónapos, kemény munkájából jött létre úgy,
hogy eleve több előadásra gondoltak, hiszen ennyit dolgozni egyetlen estéért aligha képes bárki is. E tapasztalat hatására vetettem fel egy Színházi Munkacsoport
megalakításának szükségességét, amely a Színházi Tagozat, az Irodalmi Tagozat és az Elméleti Tagozat akadémikusaiból és két külső szakértőből áll össze, s nem a
tagozatok, hanem a köztestület biztosítja a feltételeket
a most már tágasabb keretet sejtető „Szó, szín, játék”
címen tervezett sorozathoz. 2014-ben kevesebb konferenciát szerveztem, mint az előző években, de mind a
„Falumitológiák és faluvalóságok” címmel létrejött tanácskozás, mind „Az erdélyi irodalom az elszakítottság
idején és ma” című kis konferencia érdeme a problémaérzékenység volt. Jó néhány olyan tanulmány született
felkérésünkre, amely eddig feldolgozatlan szempontok
alapján világítja meg a kortárs irodalmi termést. Például kiderülhetett, hogy a falu, a paraszti életforma gyökeres megváltozása igenis nyomon követhető a magyar
írók műveiben annak ellenére, hogy a közhiedelemben
olyan kép él irodalmunkról, hogy elszakadt a hazai társadalmi mozgásoktól, a valóságtól.
– Mit érdemes tudni a művészetek iránt érdeklődőknek az MMA konferenciafüzeteiről, milyen elvek és
szempontok alapján készülnek, milyen olvasóközönségnek, s hogyan lehet hozzájuk jutni.
– A konferenciák rengeteg munkát emésztenek fel, és
általában szűk közönség előtt zajlanak le. Ezért valójában nem lenne érdemes fáradni velük, ha nem maradna
kézzel fogható nyomuk a konferenciakiadványok révén.
Konferenciaszervezésben a legnagyobb teljesítményem
a „Paradigmák a művészetben” című, mind a nyolc művészeti tagozatot megmozgató, kétnapos konferencia
volt 2013-ban, amely a tudomány után a művészetelméletben is kulcsfogalomként használt „paradigma”
különféle értelmezését mutatta be, a művészet sajátos
viszonyát vizsgálta a merev elméleti megközelítésekkel.
Kivételesen szép számú és kitartó közönséget vonzott
ez a téma, és az előadásokból készült kiadvány is érdekes olvasmány lehet azoknak, akik általában csak egyetlen szakma aspektusából vizsgálják a korszakos jelenségeket, hiszen itt számos művészeti ágnak a korszerűség
kihívásaira adott reakciójára láthatnak rá. Köztestületi
rendezvények voltak a Tormay Cécile-ről, Bánffy Miklósról, Kós Károlyról tartott konferenciák is. Különösen az első kettő szervezésével volt igen sok munkám.
Célom a sokszínűség elérése volt: Tormay Cécile kapcsán az író, a közéleti ember, a lapszerkesztő különféle,
kritikától sem mentes megítélése is megjelenhetett az
előadásokban, Bánffy Miklós esetében pedig a műfajiemberi gazdagság megmutatása volt a feladat. Szép számú hallgatóság előtt zajlottak ezek a tanácskozások is.
Sajnos a róluk készült kiadványok a köztestületi szabályozás miatt nem kerülhettek kereskedelmi forgalomba,
a könyvtárakba viszont eljuttattuk őket. Jó hír viszont,
hogy az érdeklődők az MMA honlapjáról valamennyi
konferenciakiadványt letölthetik.
– A Közelképek írókról címmel elindított sorozat sem
kerülhetett forgalomba? Hogyan és milyen ütemben jelennek meg a sorozat darabjai?

– Végre siker koronázta folytonos felszólamlásainkat, hiszen nemcsak én nehezményeztem kiadványaink
zártkörűségét. Lehet árusítani a monográfiasorozat köteteit, s ezentúl az MMA más kiadványait is. Öt kötet
készült el eddig: Marsall Lászlóról Sturm László, Albert
Gáborról Gáspár György, Kiss Annáról Cs. Nagy Ibolya, Kiss Benedekről Ködöböcz Gábor, Temesi Ferencről Vasy Géza írt. Most készül Ágh Istvánról, Tóth
Bálintról, Tamás Menyhértről, Dobay Péterről, Kalász
Mártonról, Vári Fábián Lászlóról, Farkas Árpádról a
pályakép, s szerződünk Jókai Anna, Ratkó József, Mács
József, Vathy Zsuzsa „közelképére” is. Ratkó Józseffel
már kiléptünk az akadémikustársainknak a köréből,
mert szeretnénk tágítani a feldolgozásra kerülő életművek spektrumát. A tagozat közösen dönt a sorozatba
felvett írók listájáról, nem könnyű a választás, hiszen
sok az adósságunk, s évente öt-hat kötetet tudunk megrendelni és megjelentetni. Szeretném, ha hosszú életű
lenne a sorozat, ha túlélne engem. A köteteket az Írók
Boltjában, a Magyar Napló új könyvesboltjában és a
Bookline-on megrendelve lehet beszerezni.
– Elnökségi munkád során mivel voltál elégedett, mire
voltál büszke, és mi az, amiben hiányosságokat láttál, látsz?
– Nem volt egyszerű az egyesületi MMA átalakítása köztestületi feladatok ellátására alkalmas hivatallá.
Azokat az akadémikusokat, akik a Kecske utcai kötetlen,
baráti, kissé nonkonformista stílushoz voltak hozzászokva, riasztotta a számtalan bürokratikus előírás, idegenül
éreztük magunkat az új, részben kivételezett, részben
rosszhiszemű vádaskodásnak kitett helyzetben. Elnökségi tagként is azt kellett átélnem, hogy felelős vagyok és
felelősségre vonható vagyok seregnyi olyan döntésért,
amelynek meghozatalában nincs részem, például azért
nincs, mert kormányzati szinten született. Ambivalens
volt tehát legtöbbünk viszonya az új, óriási lehetőségeket rejtő helyzethez. Tudtuk, hogy „kistafírozásunkkal”
a magyar kultúrában korábban végbement torzulások
kiegyenlítése kezdődött meg, s mindenképpen az egész
magyar kultúra nyer általa, mégis elveszítettük bensőséges viszonyunkat a „mi akadémiánkkal”. Tökéletesen
értettem tehát régi akadémikustársaim elbizonytalanodását, de értenem kellett a végbement folyamat szükségszerűségét is, és ezt megértetni a berzenkedőkkel. A másik alapkonfliktus, amely szinte állandó stresszt okozott:
a művésztársadalom és a politika is elvárta az MMAtól, hogy a megalakulás körülményei által megszabott
akadémikusi kört szélesebb merítéssel egészítse ki. Mi
magunk is éreztük az akadémia efféle legitimálásának
szükségességét, de szinte semmit sem tehettünk a heves
támadások légkörében. Egyfelől sokan, akik távolabbi
szellemi és szemléleti közegbe tartoztak, de felkérésüket
az akadémia alapelveivel össze tudtuk volna egyeztetni,
egyszerűen nem mertek velünk szóba állni a közhangulat
miatt, másfelől pedig a méltatlan rágalmak, a becsmérlés
az MMA tagjainak nagy részét felingerelte, és nem éreztek késztetést nagyvonalú, távlatos gesztusokra a gyűlölködés ellenében. S akkor még nem is említettem a gyarló
emberi természetet, amely barátaink iránt részrehajlásra
hajlamosít. Elmulasztottuk az esélyt, hogy az MMA hitelességét a művészvilág szélesebb színképű reprezentálásával megnöveljük, ezt ma is fájlalom. Nem sokat te-

Tornai Szabolcs

„MOST ÉPPEN KULTÚRÁT
RESTAURÁLOK”
Kobzos Kiss Tamás előadóművész,
zenetanár, a Népművészeti Tagozat
vezetője

■ – Ami nyugaton már szétfoszlott, mint életforma, az

Magyarországon, a Kárpát-medencében még élhető
valóság? A népszokások, népi hagyományok kapcsán
gyakran említik, hogy ápolni kell őket, de talán helytelenül jegyzik ezt meg…
– …mert nem beteg!
– Élni kell, ha még élhető!
– Így van, magam is így gondolom. A két ünnep között egy barátomnál regölésben vettem részt, s láttam,
hogy huszonéves fiatalok hihetetlen módon tudnak
mulatni. A táncházakból ma már rengeteg van Budapesten, de kis társaságokban a dalos-táncos közösségi
mulatozás is folyik. Ez is egyfajta kultúra, amelyet a
nyugatiak tapasztalatom szerint irigyelnek tőlünk,
nem szólva népzenénkről, néptáncunkról. Ezeket
meg kell mutatni. Jó példa volt erre egy tavaly Washingtonban megrendezett fesztivál (Smithsonian),
ahol valóban retrospektív, nagy látogatottságú, igen
sikeres bemutatkozásra nyílt lehetőség.
Ám azt is tapasztalhatjuk, hogy a 70-es évek nagy
fellendülése, amit a politika is „segített” azáltal, hogy
megfigyelte, korlátozta tevékenységünket, alábbhagyott. Akkoriban az emberek érdeklődéssel fordultak a határ menti országok, elsősorban Erdély népi
kultúrája felé, megvették azokat a tárgyakat, amelyekre az ott élőknek már nem volt szükségük. Ez ma
már nemigen van így. Ellenben egy újabb folyamat
tanúi lehetünk. A fiatalok kiköltöznek vidékre, akár
tanyára is, mert újra azt az életformát akarják élni,
amelyet az őseik éltek: azokat az ételeket fogyasztani, lovagolni, harci játékokat űzni. Ez lesz reményeim szerint a folytatás másik lehetősége. Minden ilyen
törekvésre is figyelünk, pályázatokkal támogatjuk
őket. Ahogyan tavaly, úgy idén is sor kerül ezek kiírására. Emellett minden esztendőben öt civil szervezetet támogatunk, okleveleket osztunk ki és ösztöndíjakat az arra érdemesek számára.
– Mióta áll az MMA Népművészeti Tagozatának élén?
– Tavaly márciusban vettem át a vezetését Erdélyi
Zsuzsannától, aki akkoriban betegeskedett, s időközben távozott közülünk, ahogyan korábban Ágh Tibor
és Halmos Béla is. Nagyon hiányoznak, pótolhatatlan
űrt hagytak maguk után.
– A népesebb tagozatok közé tartoznak?
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hettem. Legfeljebb csak a rendezvényeink szereplői közé
igyekeztem tőlünk távolabbi körökből elcsábítani néhány
előadót. Ez bizony kevés volt. Az elmaradt gesztusok felemlegetésével nem akarom egészében kétségbe vonni az
akadémia bővülésének eredményeit. Csodálatos művésztársakat ismerhettünk meg az új akadémikusok székfoglalóin, legkedvesebb elnökségi feladatom volt az ezeken
való jelenlét, s most is eljárok az előadásokra, rengeteget
tanulok ott. Abban a reményemben viszont csalatkoznom kellett, hogy a magyar szellemi élet igen nagy szeletében fejti ki majd hatását az általunk szervezett sok program, sokaknak adhatunk értelmes munkát, vagy többféle
ösztöndíjjal, pályázatok révén jelentősen támogathatjuk
a velünk rokon törekvésű művésztársakat. Igen szűkre
szabták a megpályázható vagy ösztöndíjakra fordítható keretet az MMA költségvetésében. Az a pár százezer
forint, amit egy-egy könyv vagy folyóirat kiadására, egyegy olvasó- vagy szavalóköri táborra adhatunk például az
Irodalmi Tagozat pályázati keretéből, épp csak szerény
segítség többnyire egy-egy más forrásból létrehozott vállalkozáshoz. A szimbolikus összeg nem aktivizál, nem
ösztönöz semmire. Ráadásul mind a pályázás, mind az
elszámolás hihetetlen adminisztrációval sújtja a szegény
pályázókat és nemkülönben az MMA Titkárság illetékes
osztályát. A tortúra az alamizsnáért sok esetben inkább
árt presztízsünknek, mint használ. Pedig nemcsak a pénz
szűkmarkú kimérésénél vérzik a szívem, hanem a teljesítés igazolásakor is mindig elcsodálkozom, hogy milyen
jó ügyekben fordultak hozzánk, milyen eleven még minden káros hatás ellenére is a magyar kultúra világa. Tehát
a lehetőség, hogy indukátorként szerepeljünk a magyar
művészeti és szellemi életben, továbbra is előttünk állna,
csak céltudatosabban kellene rá törekedni, nem beérni
önmagunk megmutatásával.
E szellemi hatásra kiválóan alkalmas fórum a periodikánk is, a Magyar Művészet. Elnökségi feladatként
kaptam meg 2013-ban, hogy a periodika indításához javaslatokat tegyek. Használtad azt a szót, hogy „büszke”.
Büszke csak a kismonográfia-sorozat tető alá hozására
vagyok, mert az nem jött volna létre nélkülem. A többi feladatot képességem, tudásom szerint teljesítettem,
ezzel büszkélkedni nincs okom, ez volt a dolgom, erre
választottak meg annak idején. Igaz, talán elégedetlenségre sem lenne okom, de hát ilyen a természetem. Nem
az elvégzettet látom meg, hanem az elvégzendőt.
– Kiválván az elnökségből, milyen feladatokra koncentrálsz a továbbiakban?
– Szerkesztem a monográfiasorozat idei köteteit, koordinálom a Színházi Munkacsoport munkáját, amíg
össze nem rázódik egy olyan kamaraszínházi előadástípus, amely a színműírást, a drámát irodalmi megközelítésben, tehát irodalmi műfajként mutatja fel, mert
ez az összetartozás sajnos a látványszínház és mozgásszínház elterjedésével eléggé elhalványult. Tehát van
még bőven kötelezettségem az MMA kebelében is. De
e mellett időnként már el is veszhetek a papíron. Furcsa, hogy épp erre a kellemetlenségre vágyom a derűs,
nyugdíjas napok helyett. Nyilván csak az elvégzendőt
látom megint, s ennek sosem tudtam ellenállni.
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– A tagozat elvileg 25 főből áll, ám ez most nincs kitöltve az elhalálozások miatt, de lehetőséget kaptunk
két levelező tag felvételére. Tagozatunk a legkiválóbb
népi kézműveseket tudhatja soraiban, valamennyien
a Népművészet Mesterei, másrészről olyan neveket
említhetek, mint Sipos Mihály, Sebestyén Márta,
vagy Petrás Mária – utóbbi énekesként és keramikusként egyaránt kiérdemelte az akadémiai tagságot –, de
Kóka Rózsikát is említhetném, a bukovinai székely
mesemondót, vagy több kiváló táncost, akik szintén
tagozatunkat erősítik. Ez a jellemzően 50–70 év közötti „nomád nemzedék” alkotja a tagozat törzsét. Például Galánfi András éppen 70 éves, ebből az alkalomból kiállítást rendeztünk munkáiból a Vigadóban. Ez
az esemény is rangot ad annak a tevékenységnek, amit
folytatunk, mivel egy igazán nagy kiállítás.
– Rendhagyó módon a tagozat szellemiségét választott
jelmondat vezérli, iránytűként határozza meg, merre
kell tartania.
– Tagozatunk jelmondata Morus Tamástól származik:
„Nem a hamut kell őrizni, hanem a lángot tovább vinni.”
Jól jellemzi tevékenységünket: nem valami merev
múzeumi feladatot szeretnénk ellátni, hanem igyekszünk azokat a még mindig jórészt spontán mozgásokat segíteni, amelyek szerte a Kárpát-medencében és
a diaszpórában előfordulnak. Nemrég éppen ilyesminek lehettem tanúja, amikor Sztánán, Kalotaszegen
jártam, Kós Károly egykori lakhelyén, ahol az általa
épített Varjúvár áll. Sok százan táncoltak, ünnepeltek,
a templom is megtelt. Úgy éreztem, egy megállíthatatlan folyamat részesei vagyunk mind a szellemi,
mind a tárgyi kultúra tekintetében.
– Ön előadóművészként is népszerűsíti a historikus
zenét. A zene nyelve mennyiben korhoz kötött jelenség,
megszólaltatható ma is autentikusan?
– Talán sokan úgy gondolják, hogy elővesszük a
kottát, és eljátsszuk, elénekeljük. Persze ez nem így
van. Nagyon rossz minőségben maradtak fenn a régmúlt darabjai, már amennyiben elérhetők. Viszont valaha az opera is úgy keletkezett –a 16. század elején –,
hogy újra létre akarták hozni azt, ami az ókorban már
megvolt, de eltűnt. Hittek benne, hogy sikerült, noha
közben valami merőben újat hoztak létre.

Nálam a népzene és a régi zene természetes módon
összekapcsolódik. Nyilvánvaló, hogy amikor Tinódit
vagy Balassit énekelek, csak mai módon tudok hozzájuk közelíteni. Már csak azért is, mert nem lehet végigénekelni például egy Tinódi-darabot. Viszont ki lehet
emelni – magam is ezt teszem – azokat a versszakokat,
amelyek a mára nézve is tanulsággal szolgálhatnak.
Sokszor persze merészség is kellett ehhez.
– Mármint a szelektálás végrehajtásához?
– Igen, amikor 1980 körül a televízióban azt énekeltem, hogy „Ti magyarok, jobb ha mind eggyé lésztök,
/ Mint eddig egymást ne úgy szeressétök, / Úgy ad
Isten jó szerencsét tinéktök, / És megszabadítja idegen néptől földetök” – mindenki értette, hogy nem a
törököt emlegetem, nem rájuk gondolok.
– Az autentikus előadásmód ilyen értelemben nem
feltétlen igény?
– Annak nem, aki megismerte már, hogy hogyan énekeltek a parasztemberek. Berecz Andrásban (aki szintén
tagunk) például az a csodálatos, hogy nem csupán elmond egy népmesét, ahogy ő hallotta, hanem mítoszt
kerít köréje, más népek meséit, történeteit is képes megmagyarítani. Talán ettől is van akkora sikere.
– Metódusát tekintve hasonló eljárást követ, mint Ön:
átemeli a múltbéli történetet a jelenbe.
– Feltétlenül, és erre szükség is van. Ugyanakkor
adódnak olyan alkalmak, például egy barokk bál vagy
vitézi játék, amikor a dalok, történetek a ránk maradt,
vagy feltételesen feltérképezhető eredetiségükben
szólalhatnak meg. Erre nem csak Magyarországon, de
nyugaton is van igény.
– Ez már inkább az ápolás kategória!
– Igen, természetesen a kézműves népművészek
sokat gondolkoznak azon, hogyan lehet továbbvinni az eredeti mintakincset mai felhasználásra. Ez
nyilván nem azt jelenti, hogy matyómintás telefontokokat kívánnak tervezni, hanem például ülőbútorokat gyökérből, fából, amelyek ma is használhatók.
Az Óbudai Népzenei Iskola – ahol igazgató vagyok
–, jó példa arra, hogy természetes módon épül be a
gyerekek életébe a népdal. És a folyamat még sokkal természetesebb, ha több gyermek is jár hozzánk
egy családból (arra is van példa, hogy nyolcból öt!),
így természetes, hogy ünnepek alkalmával otthon is
énekelnek. Ez nem produkció, hanem a mindennapi
élet része.
– Oktatható a népzene?
– Feltétlenül. A művészetoktatásba szépen be is
épült a népzene és a néptánc, már évtizedek óta.
Óbudai iskolánk a hetvenes évektől működik, de
országszerte majd 6 ezer gyermek tanul hangszeres
népzenét, néptáncot pedig mintegy 100 ezer. A középfokú és a felsőoktatásban is hangsúlyosan jelen
van a népzene.
Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a közoktatásban nagy problémák mutatkoznak. A helyzet
javítására sokfelől jelentkeznek törekvések, akár a
Magyar Tudományos Akadémia nemrég kiírt pályázatát is említhetem, amely arra irányul, hogy a Kodály-koncepciót meg kell újítani.
– Mi tette ezt időszerűvé, netán szükségessé?

– Most igen. De azon dolgozunk, hogy ne így legyen a jövőben.
– Több hangszeren is játszik. Miért jobb ez a többszólamúság?
– Ezt nem határoztam el, és tulajdonképpen sosem a
hangszerek vonzottak, inkább az éneklés. Így esetemben a hangszeres játékot is inkább az ének határozza
meg. Most például általam megzenésített verseket adtam elő a legrégebbi hangszerem kíséretében, gitárral.
Vannak olyan történeti énekek, amelyeket csak tekerővel tudok elképzelni, mást csak lanttal, vagy kobozzal.
– Honnan ered a „Kobzos” előnév?
– Buda Ferenctől kaptam, aki édesapámnak tanítványa volt, nekem pedig barátom lett. Kecskeméten,
1977-ben ezen a néven hívott színpadra, mint műsorvezető. E név elterjedt előbb Kecskeméten, majd egyre szélesebb körben.
– A koboz nyilván egyébként is kedves hangszere?
– Természetesen. 1973 óta.
– Hogyan definiálná önmagát, előadói tevékenysége
egészét?
– Restaurátornak tartom magam, csak most éppen kultúrát restaurálok, nem pedig tárgyakat.
Balassi Bálint célja az volt, hogy „Legyen meg magyarul is az, ami más nyelveken meg van”. Korunkra
vonatkoztatva én ezt így egészíteném ki: legyen újra
az, ami egyszer megvolt.
– És ami elveszettnek tűnik.
– Valóban, rakjuk össze darabokból! Ezt sokan csinálták és csináljuk ma is: költők, zenészek, és természetesen a népművészet mai éltetői.
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– Az ok egyszerű: ma már alig működik. Mivel Kodály idejében az ország nagy része még vidéken élt,
az erős paraszti háttér, a falu folyamatosságot biztosított. Az akkoriban tanító pedagógusok többsége a két
világháború közötti időszakban vált pedagógussá.
Később ez a szál egyre gyengült, talán el is szakadt.
Mert a felsőoktatás nem biztosította az utánpótlást:
olyan tanárok képzését, akik élményszerűen lehettek
volna részesei, s hasonlóképpen adhatták volna tovább ezt a kultúrát. Könyvekből tanulták és tanították a népdalokat, nekem is, így nem is igen szerettem
meg a magyar népzenét. Elfogynak az énektanárok,
mert nem veszik észre, hogy a gyerekeknek elsősorban élményre van szükségük, nem pedig évszámokra. Nem hallgattatnak a gyermekekkel eredeti népzenét, pedig ma már nagy mennyiségű népdal hallható
eredeti előadóktól.
Ez a helyzet nemcsak a népzenére igaz, hanem a
klasszikus zenére is. Körülbelül százezer gyerek tanul klasszikus zenét az országban, de meg tudnám
számolni, hány olyan iskola van – és itt nem a szakiskolákra gondolok –, ahol ezt a tudást felhasználják.
Ahol például gyermekzenekarok játszanak az iskolai
ünnepségeken. Ülnek a gyerekek, és nézik, ahogy
egy meghívott csellóművész játszik, ahelyett, hogy a
nyolc-tíz éve zenét tanuló gyerekek kiülnének és maguk játszanának kortársaiknak.
– A zeneoktatás heurisztikus jellege veszett el, s ami a
legnagyobb baj: az oktatók szintjén?
– Igen. A Népművészeti tagozat az élményszerűséget szeretné ismét visszahozni, hiszen a tagok
többsége ezt megélte a parasztemberek között, majd
táborokban, táncházakban, egyebütt. Segítő tevékenységünk többrétű. Nagyszabású konferenciát
tervezünk az idén, elsősorban az általános iskolai oktatás segítésére, de az óvodáról sem szeretnénk elfeledkezni. Másrészt a táborok keretében is igyekszünk
ezt előmozdítani, ahol elsősorban mester-tanítvány
alapon valósulhat ez meg.
– Azáltal, hogy az MMA keretén belül létrejött a Népművészeti Tagozat, jó helyre került, otthonra talált ez a terület?
– Feltétlenül. Makovecz Imre is sokat köszönhetett
a népművészetnek, mi pedig őneki. Úgy gondolta,
hogy e nélkül nincs meg az alap, amire a többi tagozat
épülhetne, az őstudás, amire mindenkinek kell és lehet, vagy kellene építkeznie. Először épp negyven éve,
1975-ben találkoztam vele a tokaji táborban.
– A költészet folyamatosan jelen van előadói tevékenységében. Mennyiben oka ennek, hogy édesapja, Kiss Tamás jeles költő volt?
– Nyilván nagyon fontos lehetett, hiszen eredetileg
vegyészként végeztem, aztán restaurátor voltam évekig.
– Távolról vetődött a muzsikálás közelébe, de miért?
– Ez nehezen indokolható, megmagyarázható dolog. Egyetemi éveim alatt sok bölcsész barátom volt,
vonzott a zenélés. Emellett egyre inkább úgy éreztem,
hogy az emberiséget nem a természettudományok fogják megmenteni. Sokkal inkább az igazi művészet. Az
énekmondás meg különösen fontos, gyógyító hatású.
– Nem tart attól, hogy túl nagy teher ez a humán tudományokon, hogy esetleg erőtlen e feladathoz?
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Tamás Menyhért, az elnökség új tagja

■ A Magyar Művészeti Akadémia 2014. októberi

tisztújító közgyűlése után új összetételű elnökség
állt fel. Tamás Menyhért költővel, íróval, az MMA
új elnökségi tagjával arról beszélgettünk, hogy mit
jelent számára az a változás, hogy alkotó emberből
tisztségviselővé vált, s hogy milyen feladatokat lát
maga előtt új pozíciójában.

– Hogyan látod a 2014-es évedet?
– 2014 emlékben is, írói termésben is gazdag esztendőm volt. A Móser Zoltánnal közösen kiadott, Holtak
vigasza album mellett kötetnyi verset írtam… Az év
első napjaiban Csíkban, Madéfalván, eleim egykori
szülötte földjén jártam. Szomorú eseményt, az 1764es vérengzés napját ünnepelhettem. Nem szóbotlás,
ünnepeltem. Ünnepeltek a talpak, a derekak, a nyakak, a fejek, az elszánt tekintetek.
– Milyen publikációid voltak az elmúlt évben? Melyik
volt a legörömtelibb megjelenés számodra?
– Mint más esztendőben, a különböző folyóiratokhoz küldött munkáim sorra megjelentek. Legörömtelibb publikációm mégsem vers volt, hanem esszé. Az a
sűrített, Sinka Istvánt idéző írás, amely a Nap Kiadó
Költők a Költőről sorozatban látott napvilágot.
– Mit gondolsz az MMA tevékenységéről? Miben látod
eredményeit és esetleges hiányosságait?
– Elébb a kurta összegzés. Csak ismételni tudom: a
Magyar Művészeti Akadémia megalakulása szellemi
tett volt. Köztestületté válása pedig nemzeti esemény.
A magyar szellem kilencágú életfája. Gazdagulógazdagító növekedése, erősödése immár a magunk
küzdése. Mi másra gondolhatnék, mint a benső erősödésre. Arra a hívésre, hogy sokszínű leveledzéssel
ugyan, de egyazon évgyűrűk számlálják időnket, egyazon rostok kötnek össze, fűznek egymáshoz. Ha az
életfa, életfánk akármelyik ágára tekintek, a teljesség
nyújtózását látom. Az itthon is európainak lenni elszántságát, továbbgazdagítását. A kapott és felismert
lehetőség szinte egyik napról a másikra kimozdította
visszavetettségéből azt a szellemet, amelyet esztendők száza hagyott útravalóul. Páskándi Géza asztalhoz-hívásával: „Megteremteni a szuverén méltóságú
kertet, mely független a földi hatalmaktól. Csak a magyarságtól nem, és a szépségtől, igazságtól…” Arculat-

őrző küldetés! Mai mérték? 21. századi igény? Semmi
túlzás nincs ebben: valamennyi művészeti ágban felismerhetők azok a jegyek, amelyeket a kor kívánalmai
közé sorolhatunk. Akármilyen szűkre fognám a szót,
több oldalra terjedne a mértékadó, alkotó-teremtő
művészek névsora. Köztük nem egy, Marton Évától,
Bogányi Gergelyen át, Kányádi Sándorig, világnév…
Hiányérzetemről ma sem mondhatok mást, mint
amit az októberi választáson, a „Mennyire fontos a
leendő elnökségi tagok megválasztásában az együttműködő képesség?” kérdésre válaszoltam: a legfontosabb. S vele a nagybetűs bizalom!
– Új elnökségi tagként mik a terveid, mire szeretnél
törekedni az MMA és a magyar művészeti élet előmozdítása érdekében?
– Úgy tetszik, egyre több feladat hárul a Magyar
Művészeti Akadémiára. Többlethalmaz. Már-már
minisztériumnyi teendőt lát el a köztestület – így a
külső szem, védelmünkre álló „belátás”. Ebből a helyzetből csöppet sem könnyű kimozdulni. Pedig ki kell!
Az egységét kereső magyar művészet is ezt kívánja.
Ha ebben tehetek valamit, részét keresem!
Tornai Szabolcs
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MAGAS MŰVÉSZI MINŐSÉG
ÉS TUDOMÁNYOS
HITELESSÉG
Dr. Solymosi-Tari Emőke
zenetörténész, a Művészetelméleti
Tagozat vezetője

■ – Kibővült a Magyar Művészeti Akadémia tagoza-

tainak köre. A Művészetelméleti Tagozat pontosan
mikor jött létre?
– 2014 júniusában. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a vezetését rám bízták.
– Miért találta vonzónak a felkérést?
– Bár nagyon is érzékeltem a feladat súlyát és a vele
járó felelősséget, örömmel vállaltam, hiszen a saját
munkámat is az összművészeti gondolkodás jellemzi,
többféle művészeti ág alkotásait sorakoztatom fel egy
bizonyos cél eléréséhez.
– Zenetörténészként sok mindennel foglalkozik: tanít, kutat, publikál, művészeti rendezvények szerkesztője, műsorvezetője.
– A Zeneakadémián immár tizennégy éve tanítok
általános zenetörténetet, amely elválaszthatatlan a
kultúrtörténettől. A különféle vallások, a filozófia,
az irodalom, a színház- és a táncművészet, a képzőművészet, az építészet, mind-mind szóba kerülnek az
előadásokon. Emellett a társművészeteket is bemutató hangversenyek szerkesztője és műsorvezetője
vagyok. Az 1997-ben indult Pastorale-sorozat keretében már több mint kétszáz nagy sikerű előadást tartottunk. Záborszky Kálmán akadémikussal, a Zuglói
Filharmónia művészeti vezetőjével kezdettől fogva
az a célunk, hogy aktívan hozzájáruljunk a jövő közönségének felneveléséhez. Másrészt valamennyi
korosztály számára szeretnénk életre szóló élményt
nyújtani e különlegesen szerkesztett összművészeti
előadásokkal. Ezek középpontjában ugyan mindig az
élő zene áll, de kiemelten fontos szerep jut a táncnak
is (balettnak, néptáncnak, modern táncnak). Továbbá
rövid filmrészleteket, kisfilmeket is bemutatunk (néhány ismeretterjesztő kisfilmet magam rendeztem),
fotókat, festményeket, épületeket vetítünk ki, de volt
már színészvendégünk is, színre vittünk bábprodukciókat, és jelen van az irodalom is. Tehát a különböző művészeti ágak együttműködve segítik azt, hogy a
közönséget egy magasabb szellemi szférába emeljük.
2011 óta a zuglói gyerekeknek és fiataloknak is tartunk
összművészeti előadásokat, amelyeket szintén én szerkesztek és vezetek. Ez a Felfedezőúton címet kapta, és
igyekszünk vele sokrétűen kiegészíteni azt, amit a gyerekek az iskolában tanulnak. Szintén rendkívül kedve-

ző a fogadtatása, egy-egy előadást közel hatezer gyerek,
illetve fiatal néz meg, körülbelül háromszázharminc
fős csoportokban, iskolaidőben. Külön programot
kap az 5–10 éves, külön a 10–18 éves korosztály. Az
ifjúságnak találkoznia kell az értékes művészetekkel,
mégpedig magas színvonalú produkciók keretében,
máskülönben hogyan tudná eldönteni, hogy van-e
erre igénye. Ez a Kodály-koncepció lényegéhez tartozik: minden gyerek kapjon lehetőséget a művészetek
megismerésére, és ez által a személyiségük gazdagítására, függetlenül a szociokulturális háttértől. Annak a
gyereknek, akit a szülei beíratnak a zeneiskolába, vagy
valamilyen művészeti iskolába, már félig nyert ügye
van. De mi a helyzet azokkal, akiknek a szülei nem élnek a művészet áldásaival, és így a gyermekük számára
sem tartják fontosnak a művészeti nevelést? Hozzájuk,
az ő lelkükhöz is el kell jutnunk. A mívesen kidolgozott, változatos előadás néhány perc után elvarázsolja
a gyerekeket, hiszen éppen ők a legérzékenyebbek a
minőségre. Boldogan mondhatom el, hogy az általam
a Zuglói Filharmóniánál szerkesztett és vezetett programok közönsége már meghaladta a százezer főt. Ez
hatalmas munkával jár (némely koncert előtt komoly
zenetörténeti kutatást kell végeznem, a képanyag ös�szegyűjtéséről, megszerkesztéséről, a szövegírásról és
sok egyébről nem is beszélve), de óriási élményt is ad.
A hivatásomnak fontos része ez a gyönyörű feladat,
vagyis hogy közelebb vigyem az emberekhez, főként a
fiatalokhoz a művészetet és különösen a zenét.
– Zenetörténészként mi a kutatási területe?
– Elsősorban a 20. század első felével foglalkozom.
Szűkebb kutatási területem Lajtha László életútja és
zeneszerzői életműve, de foglalkoztam a pedagógiai
munkásságával is. Lajthát életében Bartók és Kodály
mellett „a három nagy magyar” egyikeként tisztelték
Franciaországban. Szomorú, hogy itthon az 1950-es
években – elsősorban politikai okokból – hosszú időre
lekerült a koncertek műsoráról. Remélem, az én munkám is hozzásegít ahhoz, hogy az emberek megismerjék Lajtha művészetét és példaadó életútját, jellemét.
– Könyveinek tematikája is elsősorban Lajtha művészetének különböző aspektusait vizsgálja.
– A Nemzeti Zenede történetét – amely 2005-ben
jelent meg – egy öttagú kutatócsoporttal írtuk meg. Ezt
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rendkívül izgalmas alapkutatás előzte meg. A Fővárosi
Levéltárban, a sok évtizede porosodó iratok tanulmányozása közben éreztem rá igazán a tudományos kutatás
ízére, örömére. Egy nagy terjedelmű tanulmányban a
Zenede 1919-től 1949-ig tartó időszakát dolgoztam fel,
vagyis azt az időszakot, amikor Lajtha László az intézmény tanára, majd igazgatója, végül főigazgatója volt.
Nagy öröm volt számomra, hogy 2007-ben, a
Hagyományok Háza gondozásában a korábban írt
muzikológusi szakdolgozatom is megjelenhetett,
amely Lajtha László operájáról, A kék kalapról szól,
főcíme: „…magam titkos szobája”. Húszéves gyűjtőmunka eredményeként 2010-ben látott napvilágot a
Két világ közt című, szintén Lajtha Lászlóról szóló kötetem, amelyben a zeneszerző családtagjai, barátai, tanítványai, munkatársai idézik fel róla emlékeiket. Ezt
úgy írtam meg, hogy a főszöveg minél olvasmányosabb legyen, ugyanakkor több száz lábjegyzetet készítettem hozzá, így a kötet tudományos forrásként is
szolgál a kutatók számára. Az „oral history” – persze,
a megfelelő tudományos apparátussal ellátva – olyan
tényeket is megismertet velünk, amelyekről nincs írásos anyag, és inspirációt adhat a kutatás kiterjesztéséhez. Szintén 2010-ben jelent meg szerkesztésemben
A kockás füzet című könyv, amely a nemrég elhunyt
akadémikus, Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató naplója azokból az évekből, amikor Lajtha munkatársa volt
a népzenekutató csoportban. A kötet szövegének java
része 1960 és ’63 között keletkezett (a napló Lajtha
halálakor fejeződött be), de Erdélyi Zsuzsanna úgy
tervezte, hogy a szöveg csak az ő halála után kerülhet
az olvasók elé. Még csak megmutatni sem volt hajlandó senkinek. Életem egyik nagy ajándéka volt, amikor
egy napon Zsuzsanna felhívott, közölte, hogy elolvasta a Lajtha-operáról szóló könyvemet, és úgy döntött,
ha munkatársa leszek, és sajtó alá rendezem A kockás
füzetet, akkor mégis megjelenteti. Én akkor éppen az
imént említett vaskos interjúkötetemen dolgoztam,
mégis elvállaltam Zsuzsanna könyvét is. Ez hosszú
ideig jelentett megfeszített munkát. A két kötet szinte
teljesen egyszerre jelent meg a Hagyományok Házánál, és közös könyvbemutatót tartottunk.
A legfrissebb könyvem az Ős és utód nélkül címet
viseli, ebben dr. Fábián László Lajtha Lászlóról szóló
írásait adtam közre a Gondolat Kiadó gondozásában.
Nagy alázatot és türelmet igényel az efféle közreadói
munka, de ez által is bővül a Lajtha-források köre.
Természetesen számos tanulmányom is megjelent,
rádióműsorokat készítettem, előadásokat tartok, és
több kiállítást is rendeztem Lajtháról. A legújabb,
amely Lajtha I. világháborús tevékenységét mutatja
be, most is látható a Hagyományok Házában.
– Visszatérve a Művészetelméleti Tagozathoz: mi indokolta létrejöttét?
– Igény mutatkozott egy olyan tagozat létrehozására, amely a különböző művészeti ágak elméleti
aspektusaival foglalkozik. Tudom, hogy a tagozat elnevezése már a megalakulásunk előtt is fejtörést okozott. Például a saját területemen a „zeneelmélet” még
mindig elsősorban az összhangzattant jelenti, tehát a
harmóniák összefűzésének szabályrendszerét. Ez egy

jóval szűkebb terület, mint az általános értelmű „zenetudomány”. A „művészetelmélet” a hagyományos
értelmezésben leginkább esztétikai, filozófiai vonatkozású. A mi tagozatunk elnevezésében az elmélet szó
ennél jóval tágabb értelmű. Sok minden tartozik ide:
a különféle művészeti ágak történetének, ezek egymásra hatásának vizsgálata, a műalkotások elemzése,
értelmezése, a kritika és általában a szakírás kérdése,
a befogadás tanulmányozása, a művészeteknek az oktatásban, nevelésben elfoglalt szerepe, a művészeti alkotásokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő, népszerűsítő tevékenység, és a sor még folytatható. A Művészeti
Akadémia jellegének megfelelően nekünk elsősorban
a 20–21. század művészetének elméletével kell foglalkoznunk, de célunk az is, hogy hozzájáruljunk a
magyar művészeti produktumok általános leltárának
létrehozásához. A közelebbi és a távolabbi múltban is
sok a feltáratlan érték.
– Hogyan szerveződött meg a tagozat tagsága?
– Mindegyik tagozat javasolt egy akadémikust a
Művészetelméleti Tagozatba, aki az adott művészeti
ágat képviseli.
– A tagozat létszáma hasonló nagyságú, mint a többi
tagozaté?
– Messze a legkisebb létszámú tagozat a miénk,
jelen pillanatban nyolc taggal. Speciális tagozat vagyunk, hiszen minden egyes tagunk más és más
művészeti ágat képvisel. Nekünk mégis egyfajta
összművészeti koncepcióban kell gondolkodnunk.
Nem nyolc különálló művészeti ágban, hanem „a”
művészetben. Több mint fél év elteltével örömmel
mondhatom, hogy tagozatunk kezd összekovácsolódni, és amellett, hogy intenzíven tudunk együtt
dolgozni, jó emberi kapcsolatok is kialakultak. Fontos, hogy megbízzunk egymásban, hiszen különböző
területeken vagyunk otthon, és az is lényeges, hogy
inspiráló légkörben tudjunk dolgozni, hiszen így a
szakmai munkánk is eredményesebb lesz.
– Kötött létszámú tagozatról van szó?
– Nem. Az elkövetkező években remélhetőleg a mi tagozatunk is bővülni fog. Nyolc ember ugyanis kevés ahhoz a sok feladathoz, ami előttünk áll. A közeljövőben
két akadémikus csatlakozik hozzánk, így tízen leszünk.
Az lenne az ideális, ha a tagozatban minden művészeti
ágat legalább két szakember képviselhetne. Ez tizenhat
főt jelent. Nyilván ezt a létszámot csak hosszú idő alatt
tudjuk majd elérni. Az elnökség szándéka szerint a tagozatunk mindig is kis létszámú lesz a többi tagozathoz viszonyítva, ami természetes, hiszen a Magyar Művészeti
Akadémia elsősorban a művészek akadémiája.
– Hogyan jellemezné a tagozat státusát, illetve viszonyát a többi tagozathoz?
– A Művészetelméleti Tagozat egyenrangú a többi
tagozattal. Az itt tevékenykedő akadémikusok a saját
művészeti águkban szakértők (van, aki a színházművészetben, van, aki az építészetben, van, aki az irodalomban és így tovább), így mindenki a saját szakterületéhez tud leginkább hozzászólni, azzal kapcsolatban
tud kellő megalapozottsággal javaslatokat megfogalmazni. Arról viszont nincsen szó, hogy az itt jelenlévők
valamilyen lobbi-tevékenységet folytatnának a saját

dományos Akadémia tagjaiéhoz hasonló székfoglaló
előadást tartsanak, hiszen itt nem tudósok, hanem
művészek tevékenykednek, akik elsősorban a művészetük által nyilvánulnak meg. A lényeg itt is a magas
minőség, az igényesség, az őszinte megnyilatkozás, a
művészi elkötelezettség.
– Milyen konkrét feladatok előtt áll a tagozat?
– Szívemnek különösen kedves, hogy szeptember
25-én és 26-án művészeti nevelési konferenciára kerül sor a Pesti Vigadó Makovecz termében. A konferencián azt is be szeretnénk mutatni, hogy a művészeti nevelést milyen tudományos érvek alapozzák
meg, azaz mi indokolja a szükségességét. Ebből a
szempontból régóta jól fel vagyok vértezve információkkal, hiszen az UNESCO 2006-os, Lisszabonban
megrendezett művészetoktatási világkonferenciáján,
az első ilyen jellegű összejövetelen jómagam is képviselhettem Magyarországot. Ennek volt egy európai és
észak-amerikai előkészítő konferenciája Vilniusban,
ahol szintén előadást tarthattam. E nemzetközi találkozókon megtapasztalhattam, mennyire fontossá vált
a művészeti nevelés tudományos – főként idegélettani
– háttere. Az agykutatók itthon is számtalanszor hívják fel a figyelmet arra, hogy a jobb és a bal agyfélteke
kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődéséhez és működéséhez elengedhetetlen a művészeti nevelés. Ezt felismerte Kodály is, korát messze megelőzve: sokszor
nyilatkozott arról, hogy a művészeti nevelés nem luxus, hanem elengedhetetlenül szükséges, hiszen nélküle nem válhat teljessé az ember.
Már az említett nemzetközi tanácskozások résztvevői is azt javasolták a döntéshozóknak, hogy a művészeti nevelés kapjon prioritást egészen kicsi kortól
legalább az érettségiig, de a művészeti élményekből
részesíteni kell minden korosztályt, a tizennyolc
éven felülieket is. Hogy a mai magyar helyzetre koncentráljunk, a közoktatás terén ez annyit jelent, hogy
a heti öt testnevelés óra mellett, aminek bevezetését
helyesnek tartjuk, legyen öt művészeti óra is. Elvégre
a lélek, az érzelemvilág legalább olyan fontos, mint
a test… Bár valójában ezeket nem lehet így, mesterségesen szétválasztani, hiszen állandó kölcsönhatásban vannak. Az ember harmonikus működéséhez,
és végső soron boldogságához elengedhetetlen a
művészi önkifejezés. Nemcsak a művészeti alkotások befogadása, hanem az alkotás lehetősége is.
Nem feltétlenül öt ének-zeneóra a cél, bár a zenének
kiemelt szerepe volt a nevelésben már az ókori nagy
kultúrákban is. Talán az lenne a legjobb és legeredményesebb, ha az iskolák a saját profiljuknak, lehetőségeiknek megfelelően választhatnák meg, hogy
tanrendjükben milyen művészeti ágak és milyen
elosztásban szerepeljenek. A lényeg, hogy legyenek
ilyen órák, méghozzá kiválóan képzett oktatókkal,
akik valódi élményt tudnak adni a diákoknak. Ezek
tehát nem a klasszikus értelemben vett tanórák számonkéréssel, dolgozatírással, hanem inkább örömforrások, élményszerzési lehetőségek, az önkifejezés
és egyfajta – az emberi lélek számára elengedhetetlenül szükséges – transzállapot, vagy ha tetszik, flow
elérésének lehetőségei. Sőt, a világkonferencián az a
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művészeti águk erősítése érdekében. Inkább összeadjuk a tudásunkat, támaszkodunk egymás ismereteire,
és igyekszünk közös célokat kialakítani. Nyilvánvaló,
hogy valamiféle abroncs vagy ernyő szerepét is be kell
töltenünk, felmutatva a különböző művészeti ágak
egymásra hatását, szinergiáját, feltárva a közös alapelveket. Szeretnénk szorosan együttműködni a művészeti tagozatokkal, az ő munkájukat kiegészítve és segítve,
szem előtt tartva elmélet és gyakorlat egységét, ahogyan az a honlapon is olvasható ars poeticánkban áll.
– Megosztható e hitvallás néhány fontosabb kitétele?
– Sokakban „köldöknézegetős” képzeteket kelt, ha
művészetelméletről, a művészetek történetéről, esztétikáról hallanak, és azt gondolják, hogy az effélékkel
való foglalatoskodás önmagáért való. A tagozatunknak fontos, hogy miközben a tudományos hitelesség
szabja meg a munkánk mércéjét, ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy mindennek a gyakorlatot, a művészeti
tevékenységet kell szolgálnia, valamint segítenie kell
azt is, hogy a közönség befogadhassa az alkotó- és előadó-művészet által létrehozott értékeket. Azon lehetőségek kibővítésével is foglalkoznunk kell, amelyek
az egyén és a közösség felemelkedését szolgálják a
művészet által. Ennek jegyében választottunk tagozati mottót Kodály Zoltántól: „…a tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz: az igaz ember, a vir
justus.” Miközben figyelmünk alapvetően Magyarország kultúrájára irányul (ami persze elválaszthatatlan
az európai és az egyetemes kultúrától), a határon túli
magyar kultúra és a nemzetközi kulturális kapcsolatok segítése is kiemelt célunk.
– Az Elméleti Tagozat fontosságát jelezheti, hogy
szemlélete valamilyen magaslati nézőpontot követel meg.
– Igen, ebben igaza van. Éppen ezért fontos, hogy
valamennyi tagozattal együttműködjünk, és természetszerűleg bevonjanak minket az elméletet is érintő
kérdésekbe, programokba. Mint említettem, elmélet
és gyakorlat egységére törekszünk, és ha megrendezünk egy konferenciát, akkor szerintünk elengedhetetlen, hogy ahhoz kapcsolódjon például egy koncert
vagy kiállítás is, vagyis a művészeti alkotások élményszerűen demonstrálják, amiről szó van. A legmagasabb minőségre kell törekednünk. Ha minden tagozat
azt a feladatot vállalja, amelyhez igazán ért, és nyitott
arra, hogy a saját tagozati programjai mellett a többi
tagozattal is létrehozzon közös programokat, akkor
olyan nagy hatású eseményekre kerül majd sor, amelyek egyre feljebb emelik a Magyar Művészeti Akadémia rangját, és egyértelműen pozitív képet alakítanak
ki róla a társadalomban, itthon és külföldön egyaránt.
– Furcsa, hogy a művészeknek székfoglaló előadást
kell tartaniuk, ahelyett, hogy mondjuk egy kiállítás keretében mutatnák be alkotásaikat.
– Hallgatva a gyakran igen magas színvonalú székfoglaló előadásokat, tapasztalhatjuk, hogy kialakult
az az előadásforma, amely megfelel az alkotó- és
előadóművészeknek. Van, aki nagyszerűen fejezi ki
magát szavakban is, és ragyogóan felépített előadást
tart, és van, aki inkább filmet vetít a kiemelkedő színészi alakításairól, vagy éppen a koreográfiáiról. Nem
szükséges, hogy a Művészeti Akadémia tagjai a Tu-
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gondolat is felvetődött, hogy a művészeti oktatást a
közismereti tárgyakat oktató tanárok képzésébe is
be kell vonni. Abszurd, hogy például egy történelmi
esemény kapcsán ne essék szó az ahhoz társítható zenei, képzőművészeti, irodalmi alkotásokról. Mert jelenleg a gyerekek fejében – az egyetemig bezárólag –
skatulyák sorakoznak, amelyek között nincs átjárás,
így sokszor nem is tudják a tényeket, történéseket
összefüggésükben látni. Az oktatás sajnos gyakran
le van maradva, az új kutatási eredmények vagy az új
művészeti produktumok csak nagy késéssel „csepegnek le” az iskolákba. Pedig a mentális jólétünk nagyrészt ezen múlik. A magas színvonalú és mindenki
számára hozzáférhető művészeti nevelés óriási javulást hozhatna az általános életminőségben.
Visszatérve a szeptemberben megrendezendő konferenciára (melynek szakmai felelőse én vagyok),
szeretnénk az ország különböző területeiről számos
művészeti nevelési műhelyt, illetve metódust megismertetni, minél gyakorlatiasabb módon, kisebb kiállításokkal, bemutatókkal.
Szintén szeptembertől elindítunk egy művészetelméleti ismeretterjesztő előadássorozatot, Keddi
Kaleidoszkóp címmel, amelyre kéthetente kerül sor.
Szakmai felelőse Sulyok Miklós művészettörténész
lesz. A különböző művészeti ágak területéről magas
színvonalú, ugyanakkor közérthető és jól illusztrált,
a legújabb kutatásokat is tükröző előadásokra számítunk. A minta a Mindentudás Egyeteme sorozat.
Egy kismonográfia-sorozatot is útjára bocsátunk.
Olyan alkotók, művészetelméleti szakemberek életművét szeretnénk bemutatni, akik jelentős teljesítménnyel járultak hozzá a magyar kultúra gyarapodásához. A sorozatban intézménytörténeti munkák
kiadása, illetve alapvetően fontos források közreadása
is szerepel. Ezek elkészítésére az adott szakterületek
jeles képviselőit kérjük fel.
– Már lezárult életműveket dolgozna fel a sorozat?
– Elsősorban igen, de nem zárkózunk el attól sem,
hogy élő alkotók tevékenységét mutassuk be. Rengeteg név vetődött fel a magyar művelődéstörténet
közelebbi és távolabbi múltjából, a legkülönbözőbb
művészeti ágak területéről. A kismonográfia-sorozat
szakmai felelőse Dvorszky Hedvig. 2014 közepén
megalakult tagozatunk 2015-től már saját programokat tervezhet, így ennek a nagyszabású, remélhetőleg
sok évig tartó sorozatnak az anyagi háttere biztosított.
– Konferencia, előadássorozat, kismonográfia – mindezek jobbára az elmélet köré szerveződnek. Lehet-e,
kell-e a gyakorlathoz közelíteniük?
– A negyedik programunk éppen erre ad példát.
Céljaink közé tartozik a határon túli magyarság segítése, a hagyományok éltetése. Válaszúton működik a
Kallós Zoltán Alapítvány, amely bentlakásos iskolát
hozott létre a környékbeli falvakban élő magyar gyerekek számára. Négy gyermekkel indultak, s most
több mint százan járnak oda. Táborokat, tanfolyamokat, táncházakat szerveznek, nemrég egy új kézműves
műhelyt építettek. Úgy gondoljuk, egy ilyen sikeres
határon túli intézményt indokolt támogatnia az Akadémiának. Az ottani szakemberek az elméleti meg-

alapozottság hiányát említették meg problémaként.
A környéken ugyanis még sok idős ember él, akik
tudják, hogyan kell egy adott motívumot hímezni, de
az a háttértudás, hogy az adott motívum mit is jelent,
mit szimbolizál, kiveszőfélben van. Márpedig ha ez az
„elméleti alap” eltűnik, akkor az a gyakorlatra is ki fog
hatni. A válaszúti alapítvány elnökasszonya és munkatársai egy tartalmas, négy hétvégén zajló tanfolyam
programját vázolták fel: művészetelméleti szakemberek, művészetpedagógusok meghívásával ezt a tudást
igyekeznek rögzíteni, elmélyíteni, és ehhez nyújt segítséget a Művészetelméleti Tagozat.
– E program tehát elméleti megvilágítást kíván nyújtani a gyakorlat számára?
– Igen, a hiteles továbbadás érdekében. És azért, hogy
a spirituális háttér táplálni tudja az élő hagyományt.
Balázs Sándor
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„MINKET AZ ÉLET
FEGYELMEZ”
Ferencz István építőművész,
tagozatvezető

■ – Miért gondolta hajdanán fontosnak, hogy csatla-

kozzon ahhoz a közösséghez, amely a Kecske utcában a
Magyar Művészeti Akadémia égisze alatt szerveződött?
– Nem vagyok alapító tag, noha arról már korábban
tudtam, hogy létezik a Magyar Művészeti Akadémia
Makovecz Imre vezetésével, rendszeres találkozókkal, rangos emberek együttlétével. Mesterem, Plesz
Antal, továbbá két építész barátom, Bodonyi Csaba
és Bán Ferenc is tagja volt az Akadémia egyesületének. 2002-ben kaptam egy hívólevelet, s minden
különösebb megfontolás nélkül, örömmel jeleztem
csatlakozási szándékomat, így gyakori látogatójává
váltam az összejöveteleknek.
Mint akkoriban még fiatalabb embert, Makovecz
Imre azzal bízott meg, hogy fogjam össze a tagságon
belül az építészeket. Ennek jókedvvel tettem eleget.
Ezért kaptam bizalmat 2012-ben a köztestületté váló
Akadémia Építőművészeti Tagozatának vezetésére,
és ezt teszem tudásom szerint mindaddig, míg mandátumom le nem jár. Akkortájt talán még csak 80
főből állt az akadémiai tagság, a rendszeresen összejárók még kevesebben voltak, talán 40 fő. Jól éreztem
magam köztük, és mondhatom, rendkívüli barátságok szövődtek ott. Megismerkedtem a művészeti élet
nagyjaival, képzőművészekkel, írókkal, mondhatom
a teljes művészeti világgal. Felelős emberek vettek
körül, emberségük mintaértékű volt. Nem is gondoltam, hogy idősebb fejjel, amikor az embernek már kialakult kapcsolatai vannak, s már nemigen köt újakat,
ilyen közel képes kerülni másokhoz. Erős közösség
jött létre, amelyben remekül működött az Akadémia
egyik vezérlő gondolata, az összművészeti egység.
– Ha igen, mennyiben változott a helyzet a köztestületté válást követően?
– A köztestületté válás törvényszerű velejárója
az adminisztrálható hivatalos forma. Az Akadémia
tagozatokká vált szét, ami egyidejűleg bizonyult
előnynek és hátránynak: a tagozatok működésükben különváltabbá, ugyanakkor erősebbé váltak. De
a Kecske utca továbbra is működik, megmaradt ös�szejöveteleink számára.
– Milyen jelentést hordoz magában az, hogy az Építőművészeti Tagozat mindmáig a Kecske utcában, Eigel István pannója, csillagos égboltja alatt tartja összejöveteleit?

– Ennek magyarázata egyszerű. Személy szerint nekem, és rajtam kívül még sokaknak, hiszen legalább
10-15-en vagyunk régi, „áthúzódó” tagok: beégett az
a hely, az a tér. Imre iránti tiszteletből, hagyományőrzésből, szándékosan tartjuk ott összejöveteleinket
mindmáig. Örömmel említhetem, hogy a tagozat 33
fős tagságából 25 fő mindig, minden ülésen jelen van,
talán a Kecske utcának is köszönhetően.
– Ez igen jó arány.
– Bizony, ennek mint tagozatvezető nagyon örülök.
De ez nem véletlen. Az építésztársadalom mindig fegyelmezettebb volt – éppen a szakma gyakorlásából
adódóan –, mint az összes többi művészeti ág képviselői. A napi gyakorlat minket jobban kordában tart,
a szakmai élet fegyelmez: határidőkkel, sok millió elköltésének felelősségével.
A tagozatban rangos személyek vannak jelen, akik
életükben olyan teljesítményt mutattak fel, amelyről
csak a legnagyobb tisztelettel tudok szólni. Ez int arra,
mint tagozatvezetőt, hogy nagy tapintattal közelítsek
feléjük, noha irányítanom is szükséges őket. E kettő
együtt néha elég nehéz, ugyanakkor szórakoztató is:
komoly főket igazgatni, kezelni, úgy levezetni egy kétórás ülést, hogy mindenki szóhoz jusson, mégis döntések szülessenek, s ráadásul mindezt mindannyiunk
megelégedésére.
– Az imént azt említette, hogy amikortájt megjelent
az MMA közösségében, akkor egy összművészeti szerveződés volt jelen, majd a köztestületté válással, a tagozatokra bomlással egyfajta diszperzió jelei mutatkoztak.
Hogyan látja, mindennek ellenére továbbra is fennáll az
összművészeti törekvés közössége?
– Igen. A Magyar Tudományos Akadémia 150 éves
múltra tekinthet vissza. Volt idő, hogy a művészet is körébe tartozott. A tudományos világ gyakorlatában ez a150
év nagy tekintélyt jelent, eredményes működést igazol.
A Magyar Művészeti Akadémia köztestületként hároméves. Tudjuk, hogy a művésztársadalom – mindenütt a világon – öntörvényű, mivel karakteres egyéniségek összessége. Persze az ember úgy gondolja, és abban
bízik, hogy a társadalmi felelősség jelen van minden
egyéni akarat mögött is, ezért is vállaltuk az akadémiai
tagságot. A tagozatok együttműködése jelen van.
Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy a tagozat-
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vezetői üléseken ma már egy jó atmoszférájú, közös
szándékegyeztetés zajlik. Ez nem jelent egyebet, mint
programegyeztetést, hosszabb távra való kitekintést,
az egész magyar társadalom javára váló tettek sorozatát rakjuk össze, melyek konferenciák, koncertek, kiállítások, pályázatok formájában öltenek testet.
Három esztendő igen rövid idő ahhoz, hogy érett
működést tudjunk magunk mögött. De úgy gondolom, tagozatunk mindent megtesz szakmai életünk
jobbításáért, természetesen elsősorban nem a tagozat belső életét értve ez alatt. Éves programjainkban
legfontosabb szerepet a fiatal építészek kapnak azzal,
hogy számukra pályázatokat írunk ki, melyben a magas szellemi teljesítményt sarkalljuk.
– Hogy az egyéni akarat mennyiben terelhető a közösségi szándék karámjába – úgy tűnik, ez sarkalatos pontja mind az akadémiai, mind a tagozati jelenlétnek.
– Minden akadémiai tag magában kell hordja a közösségért való felelősséget.
– De nem jelent ez valamelyest egyenruhába késztetést, különösen, hogy művészekről van szó, vagy nem áll
fönn ilyen jellegű veszély?
– Nem áll fönn ilyen jellegű veszély, mert a tagozaton belül semmilyen döntés nem születik kényszer
alatt. A tagozat morális iránytűje talán választ adhat a
feltett kérdésre, amelynek lényege, hogy a közszereplővé előlépett személy felelősen, szakmáját és emberségét, mindennemű tudását a haza szolgálatába állítja,
miközben megfelelően fel van öltözve.
– Adódik a kérdés, hogy milyen az építész tagozat
kapcsolata a többi, az Akadémián kívül eső szakmai
szervezettel?
– Az építésztársadalom egyéb magas szervezeteivel
(Magyar Építőművészek Szövetsége, Országos Építéskamara, a Főépítészek Országos Szövetsége, a Falufejlesztés Szövetsége, Urbanisztikai Társaság, MTA
SZIMA, Mérnökkamara) rendszeresen, havonként
összejövünk, azzal a céllal, hogy döntéseink előtt egyezségre jussunk. Tekinthetjük ezt akár vérszerződésnek is.
Most éppen egy rendkívüli kormányrendelet van
közkézen, amely az építész szakma gyakorlását, az
egész építészeti ügyet jobb irányba viheti. Ezen kormányzati szándékon belül létrejön egy legmagasabb
szintű építészeti tanács. Kezdeményezésünk szerint
ennek tagsága a két intézményre támaszkodik, a Tudományos Akadémiára és a Művészeti Akadémiára.
E testület tanácsadó szerepet vállal, tölt be a legmagasabb kormányzati szint számára. Az építész tagozat
együttműködve az említett szakmai szervezetekkel,
a kormányrendelet egyes pontjainak kidolgozásával foglalkozik. Ez is azt bizonyítja, hogy széleskörű
együttműködésben dolgozunk. Ebből is látszik, hogy
az MMA Építőművészeti Tagozata elfogadott és mértékadó testület a szakmai közéletben.
– És vajon a felsővezetés majd igényt tart tanácsaikra?
– Szinte biztos vagyok abban, hogy igen. Mindig is
voltak tanácsadók, mert egy felsővezető nem tudhat
mindent. A kormányok változhatnak, míg az akadémiáknak sorsa és feladata, hogy hosszú távon előre egyenletes minőséget képviseljen. Most az a dolgunk, hogy
egy olyan struktúrát hozzunk létre, amely még nem

konkrét neveket, hanem egy működési rendet feltételez.
– Az említett építész-szakmai szervezetek együtt gondolkodásának mennyiben lehetett előmozdítója az Ybl-év?
– Úgy gondolom, hogy az Ybl-év konkrétan az
összefogást nem motiválta, mert az már korábban
létrejött. Tavalyelőtt Miskolcon született meg a különböző építészeti szervezetek közös elhatározása,
hogy egymás előzetes tájékoztatása nélkül nem lépünk semmilyen ügyben.
– Az imént azt említette, hogy nem kedveli a struktúra
kifejezést. Meglepő kijelentés egy építőművésztől, így talán magyarázatra szorul.
– Ha erre a kifejezésre gondolok, és a mögötte lévő,
vagy inkább csak vélt valamilyen rendre, azt érzem,
hogy nekem valamilyen rend szerint kell élnem és cselekednem. Ez belsőmmel akkor is ellentétes fogalom,
ha történetesen én állítok fel olyan rendet, amit akár
struktúrának is nevezek.
– Talán azért nem kedvelheti, mert nem a struktúra,
hanem a benne való működés foglalkoztatja.
– Igen, így is tekinthetjük. De igazában nem az én
szavam. Időnként, ha kicsúszik a számon, biztosan
valamit nem tudok, még az is lehet, hogy csak körülírok vele valamit.
– Tanít még?
– Mivel betöltöttem 70. életévemet, törvényszerűen
el kellett hagyni a katedrát. Azt követően még végigvittem a doktori iskola vezetését fél éven át. 41 évet
tanítottam, ugyanennyit töltöttem rajzasztal mellett,
s e kettő sohasem vált szét. Ez hitvallásom: építészetet
nem lehet könyvből tanulni, mert az mester–növendék viszonyon múlik.
– Mivelhogy az építőművészet szellemét csak így lehet
áthagyományozni?
– Az egyetemen minden oktató más habitust képvisel. Amikor diák voltam, négy olyan tanár oktatott, akiket össze sem lehet hasonlítani, mer oktatási módszerükben igen eltértek egymástól. Ők voltak a 60-70-es
évek építészfenségei: Szrogh György, Németh István,
Jurcsik Károly, Jánosi György. Ha egy diák ilyen ellentétes világokkal szembesül, akkor vagy megzavarodik,
vagy kissé bölcsebbé válik: átereszti magán az impulzusokat, s ami fennakad, az talán majd hasznára válik.
Ezer arcát ismertük meg így a módszereknek. Minden
egyes mester mellé csapódnak növendékek, akár közvetlen munkakapcsolatba, akár hírből, példaképként.
Ilyen értelemben minden idősebb építésznek – anélkül, hogy tudná – felelőssége, hogy mintaként szolgál
a felnövekvő generáció számára. Ez nem csak szakmáján, de emberi viselkedésén keresztül is érvényesül.
Mert az ember tudja, ki volt nagyszerű építész és egyben nagyszerű ember. Persze külön is lehet választani:
nagyszerű építész valaki, de az embersége távol áll.
– Az építőművész gondolkodásmódját, vehemenciáját
mennyiben szabad, kell vagy lehet tükröznie a megtervezett építménynek?
– Saját példám szerint azt mondhatom, hogy tevékenységemnek volt egy előzménye. A mester tudta, mit lehet belém átörökíteni, hogy ne veszítsem el
önmagam. Szerencsés esetben a mester egy életen
át növendéke mögött áll. Nekem ilyen szerencsém

Balázs Sándor

„AZ ARCHITEKTÚRA
GYÖNYÖRKÖDTET”
Szegő György, a Műcsarnok igazgatója
az I. Építészeti Nemzei Szalonról

■ – Hogyan érintette kinevezése, egyáltalán miért gon-

dolta úgy, hogy el kell vállalnia a Műcsarnok vezetését?
– Úgy tapasztalom, hogy az új évezredre az elektronikus technikák nemcsak a Gutenberg-galaxist kezdik
ki, de az emberléttől elválaszthatatlan kézművességet
is. Beleértve ebbe a képzőművészet tradicionális műfajait is. Ennek a hagyománynak nem szabad elvesznie
– épp a mi korunkban, amikor jelentős gondolkodók
úgy érzik, hogy a szavakkal való kommunikáció mind

inkább ellehetetlenül, és emiatt a képekkel „elbeszélt”
közlés szerepe folyamatosan felértékelődik. Talán a
Thomas Kuhn által megfogalmazott tudományos paradigmaváltás művészeti megfelelője veszi körül most a
vizuális művészeteket is. Ebben a Műcsarnoknak – legpatinásabb, legnagyobb jelenkori/kortárs kiállítási intézményünknek – komoly szerepet kell vállalnia, és én
vállalni is szeretném ennek a részvételnek a vezetését.
– Az elődje által lekötött kiállításokra sor fog kerülni?
Ha igen, milyen tárlatok lesznek a közeljövőben?
– A korábbi vezetők kiállítás-koncepciói általánosságban a Néray Katalin által megkezdett utat, a
nyugati művészeti kánonhoz való illeszkedés irányát
folytatták. 1989-hez képest több mint negyedszázad
telt el. Sokáig úgy reméltük, hogy az európai képzőművészeti szcéna befogadó lesz. De mára jól látható,
a nagyvilág nem igazán kíváncsi a „keletinek” leszólt
vizuális művészeti teljesítményekre – tisztelet a kivé-
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volt. Plesz Antal tavaly hunyt el. (Két Kossuth-díjas,
egy Széchenyi-díjas, és 16 Ybl-díjas növendéke volt.)
Messziről, de rajtunk tartotta a szemét, ugyanakkor
sosem várta el, hogy olyanok legyünk, mint ő. Építész
filozófiájának vezérgondolata az volt, hogy mellette a
növendék arcélt építsen föl. Vesszőparipája: „az építés
ember-építéssel kezdődik”, majd: „A kalapba mindig
többet rakunk, mint amit kiveszünk.”
Ilyen értelemben egy épületről fel lehet ismerni,
hogy ki tervezte. A szakma gyakorlása olyan egyéni
karakterrel, forma és térrendi világgal épül föl, hogy
megállapítható tervezőjének kiléte, de ha igazán jól
végzi a dolgát, ennek nincsen jelentősége. Egy korábbi megfogalmazásom szerint hazánkban az oda való
választ kell adni minden feltett kérdésre úgy, hogy
köszönünk környezetünknek. Amennyiben a válasz
egy épület, akkor az odavaló legyen, állandó értéket
képviselő minőségben.
– Néhány sarkalatos pontját említse meg, mi mindenen múlik, hogy mi és hová való!
– Ez tulajdonképpen egyszerű, hiszen építészeti feladat a legritkább esetben kerül úgy az ember kezébe,
hogy ne tudná, hová készül. Ezt jellemzően nem a tervező jelöli ki, hanem a megbízó.
Az első teendő, hogy a tervező a helyszínre látogasson, mert a tervezéshez szükséges információk mintegy
fele a helyszínből kiolvasható. Ez az építész képessége,
de egyben kutyakötelessége: hogy kérdezni és olvasni
tudjon a nem beszélőtől. Ezt a tudást ki kell fejleszteni: hogy a helyszínt megbeszéltesse. Persze a helyszín
mindig néma és mégis beszédes. Mert ha csak azt megtudom, merről fúj a szél, ugye akkor már mindent megtudok. S hogy hol kel fel és hol nyugszik a Nap – ezek
elemi, mellkasból jövő ellenőrző pontok. Természetesen a helyszínnek van épített világa: elég nemes-e ahhoz, hogy igazodjak, vagy igazodási pontot formáljak
annak érdekében, hogy húzóerő legyek a jövő számára.
De ennek is aránya van: a húzóerő mennyit emeljen?
Mi mindent mindig kockáztatunk, hiszen kicsibe hozzuk létre, ami majd nagy lesz. Szakmánk legizgalmasabb része: a döntés. Ezért a döntés mércéjét mindig
két-három centivel feljebb kell tenni, a kockázat fokát
emelni kell, hogy felelősen éles legyen dönteni.
– Melyik munkájára emlékszik vissza legszívesebben,
ha van ilyen kitüntetett?
– Minden épületemet szeretem, négyet különösen.
A legrangosabb Miskolcon áll, amellyel bekerültem a
skótok által négyévente kiadott világatlaszba: ez az avasi egyházi együttes, amely most jezsuita gimnázium,
templom, templomtorony, kollégium. 13 épületből álló
együttes, amely 12 évig épült. Ez a munka fémjelez.
Sarkalatos tételem, hogy magyar építész a Kárpátmedencén kívül ne tervezzen. Mert számomra az építészet nem áru. Egy ember élete kevés ahhoz, hogy
integráns legyen a világgal. Kölcsey írja: „A hazámért
meghalhatok, de a világért haljon meg az Isten.” Születésem, emberi fizikumom, szellemem, a levegő, a
Kárpát-medence pora, négy évszaka, minden: engem
idevalóvá termett.
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telnek. Amíg a régió művészetét a „fellazítás” eszközeként értékelték, persze megvolt az érdeklődés. Ha
most huszonöt év után összegzünk, talán nem elkapkodott a következtetés, az ország legjelentősebb, alapításakor a magyar művészeknek épített kiállítási intézménynek újra kell gondolnia a stratégiáját. Nyitni
a honi alkotók felé. Ehhez tájékozódni kell, amire alkalmasak a ciklikus szalonok, és egy általános nyitást
szolgáló gazdagabb kiállítás-térhasználat.
– Mennyiben lesz más a korábbiakhoz képest a Műcsarnok kiállítási stratégiája, koncepciója, számíthatunk-e esetleg radikális szemléletváltásra?
– Nem radikális szemléletváltás az, ha a közelmúlt
irányait tisztelettel kezelve, de a hagyományok felé
is nyitva megtöbbszörözzük az egyéni kiállítások
számát. Ehhez – egy korábbi gyakorlatot felújítva –
három-négyfelé osztjuk a teret. Az egymás melletti
terekben keressük az alkotók, a kiállítások közötti
párbeszédet. A szalonok céljai közé tartozik az is,
hogy az elszigeteltséget, elzárkózást megtörve a művek és a művészek kommunikáljanak egymással és a
közönséggel. A vagy-vagy helyett megcélzott is-is tárlat-koncepcióval a kiállított művek a közönség különféle rétegeihez jutnak el, és az intézmény látogatottsága is minden bizonnyal megnő. A „hely” újjászülethet.

– Mint frissen kinevezett intézményvezető, mennyiben
tekintett úgy az I. Nemzeti Építészeti Szalon életre hívására, mint egyfajta referencia-munkára, belépő-ajánló
rendezésre, avagy ilyen jellegű gondolat, mármint hogy
igazolnia szükséges rátermettségét, fel sem merült Önben?
– Önálló kiállítóként, művészeti íróként, szerkesztőként, színházi- és kiállítás-látványtervezőként
negyven éve folyamatosan tájékozódom a terepen.
Szabadúszóként a nemzetközi múzeumi és kiállítási
térben tett tanulmányutak (amelyek nyomán több
ezer cikkben számoltam be a vizuális kultúra számos
területén zajló eseményekről) tájékozottságával felkészültnek tekintem magam a Műcsarnok vezetésére.
Fel sem merült, hogy „igazolnom” kellene magam. A
nyolcvanas években, a kultúrpolitika által rám mért
eltiltás alatt végzett taxis tevékenység megfelelő „vezetői gyakorlathoz” is segített. A viccet félretéve: a
csaknem száz kiállításon szerzett kurátori, tervezői/

szervezői munka kellő önbizalmat biztosít a műcsarnoki irányító praxishoz. Az MMA vezetése független
intézményként gondolkodik a Műcsarnokról. Az építészeti szalon „főpróbája” ezt igazolta.
A 70-es évek végén voltak az első képzőművészeti
kiállításaim az FMK-ban, a Fészek Galériában és a
Bercsényi28-ban. Több mint harmincöt éve a Budapest Galériában voltam először kiállítás kurátora.
Bő harminc éve írok rendszeresen képzőművészeti
és építészeti kritikákat, követem/közvetítem, de tanítottam is a vizuális kultúra történetét és jelenét. A
kisszerű beskatulyázó szemlélettel ellentétben, nemcsak építésznek gondolom magam, hanem inkább az
„egész” összefüggéseit kereső képolvasónak. A 20.
század elejéig az összművészet valóságát az építészet
foglalta keretbe. A műfaji bázisdemokrácia idealista
álomnak bizonyult, az alkotók egy része hamar visszatért ahhoz a hierarchiához, amelyben a társművészetek „szolgálják” az építészetet. Ebből alakulhatott volna sokféle „másik modern” virágzása. Ma a kánonokat
kikezdő kutatások (pl. a bécsi Hagenbund körül)
kezdik láttatni, hogy az ideológiák hogyan öltöztették egyenruhába a 20. század modernista művészetét.
Van tehát miről gondolkodni, ezért egyszerre érdekel
az építészet és az egész vizuális kultúra.
– A megatárlatként is említhető I. Nemzeti Építészeti
Szalon címbeli megnevezésében egyidejűleg több mindenre is utal. Az első jelleg arra, hogy ilyen még nem volt,
illetve talán arra is, hogy egy sorozat első megjelenéséről
van szó. Valóban várhatók további Építészeti Szalonok,
s ha igen, milyen periodicitásban?
– A szalon igényét a fent elmondott „lássuk, mi van
és becsüljük meg az értékeinket” gondolat diktálja.
2800 négyzetméteren, bármilyen szigorúak is a szerkesztés elvei, csak megatárlat lehet az eredmény. Az
idén képzőművészet, jövőre fotó- és médiaművészet,
majd ipar- és tervezőművészet következik. Felkészült kurátorokkal. 4-5 éves ciklusokban lehetnek
ismét építészeti szalonok.
– Milyen megfontolások állták körül a kiállítás koncepciójának kialakítását, illetve kik segítették munkáját
kurátorként?
– Az építészeti szalonnál kettős célkitűzés volt: egyrészt az építészet különféle alkotói, csoportjai lássák,
mérjék össze egymás munkáit, ami érték, ne maradjon rejtve. Másrészt beszéljenek erről egymással és a
közönséggel. A szalon és rendezvényei ennek a kettős
célnak adtak keretet. Ezt sikerült is megvalósítani. Sőt,
a Magyar Építőművészek Szövetségével, Sáros László
elnök úrral meghívtuk az UIA (nemzetközi építészszervezet) regionális vezetőit, hogy a tárlattal megismerhessék az utóbbi tíz év magyar építészetének javát.
Elismerésük egyértelmű volt, Magyarország az elnökség állandó tiszteletbeli tagja lett – a mai teljesítmények
mellett azért is, mert az alapítók egy része magyar származású építész volt. Jó lenne, ha ez a nemzetközi nyitás
az idei képzőművészeti szalonon is megtörténne.
Minden ellenkező jel ellenére bizakodó vagyok.
Az előző szalonnál is jó segítőim voltak, Pálinkás
Edit művészettörténész, illetve Botzheim Bálint és
Gyárfás Eszter építészek (én voltam a látványtervező
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is), valamint Szerdahelyi Júlia, a kiállítás menedzsere. Fontos kiemelni, hogy a Műcsarnok egész stábja
remekül helytállt. Egy-egy részterületre felkértem
külső co-kurátorokat: Winkler Barnabást az elhunyt
Mesterek, Balogh Balázst és Lázár Antalt az Építészoktatás, Csernyus Lőrincet és Turi Attilát az Építve
tanítás, Salamin Ferencet és Sáros Lászlót a Főépítész víziók, illetve M. Szilágyi Kingát a Tájépítészet
témáiban. Számos szakmai, társművészeti és filmes
rendezvény is megvalósult.
– A tárlat megfelelő, hívogató címzése feltehetően nem
kevés megfontolás számbavételére adott alkalmat. Ki
volt az ötletadója?
– A „100% kreativitás” az én ötletem volt, ahogy
utána ősszel a „Képpraxisok”, vagy most az UNESCO
Nemzetközi Fény Éve – 2015 rendezvényeihez a
„Fénycsarnok” hívószó is saját „termék”.
– A szalon megnevezés történetileg ugyan az akadémiák
holdudvarába tartozik, mint a (mindenkori) kortárs művészet bemutatásának kiállítási intézménye: jelen időben
mégis nem hordoz valami kopottas, idejétmúlt jelleget?
– A szalon fogalmát a jelen kultúrharc szcénájában
megszólaló ellenzői leszűkítik, a 19. századi párizsi szalonok „csatáiból” nőtt ki az új, modern látásmód. Hiszen ott „született meg” az impresszionizmus… A kánonoknak egy idő után meg kell változnia, a világ változik.
– Voltak-e kritikus pontjai, szegmensei a kiállítási
anyagnak, amikor felmerült, hogy valamilyen oknál fogva az eredeti elképzelések mégsem realizálhatók?
– Egyetlen pillanat volt, mindjárt az elején, amikor
az építészek közül többen úgy látták, hogy ennyi idő
alatt (fél év) nem lehet ezt megcsinálni. De végül az
építészek „két tábora” összefogott az ügyért, és egyáltalán nem voltak nehéz pillanatok. Az idő szűkében
segített, hogy 15 éve szerkesztem a Magyar Építőművészet folyóiratot, és a fotók jó része megvolt. A házalakú installációk „rajz-asztalain” az alkotók a maguk
tervei és kiállítás-csináló kreativitásuk alapján dolgozhattak. Ezzel a kihívással a kiállítók több mint fele
élt, és azt nagyon komolyan is vette.
– Hogyan látja: maradéktanul sikerült megvalósítania azt az elgondolást, amely előzetes tervezetében megfogalmazódott?
– Maradéktalanul soha nem sikerülhet semmi. Öncsalás lenne ilyet állítani, a lényeg azonban megvalósult. Sőt, a nézőcsúcs (24 000 látogató) bizonyította
az Ybl-bicentenáriumhoz kapcsolt „Építészet Éve –
2014” fő céljait. Amit én kurátorként így fordítottam
le a munkatársaimnak és az erre nyitott látogatóknak:
„az architektúra gyönyörködtet”, „az építészet honügy” lehet.
– Milyen tervek, kiállítási programok előtt áll a Műcsarnok a 2015-ös évben, illetve körvonalazhatók-e a
távolabbi, mandátuma időszakát átfogó elképzelések?
– A már említett „Fénycsarnok” programja Csáji
Attila „Fényút” című tárlata, a hozzá kapcsolt „Illuminációk” – hat kortárs könyvművész – bemutatója.
Valamint a fiatal Szvet Tamás „Fényidézés” című,
világhírű magyar alkotókat – többek között MoholyNagyot, Kepest, Vasarelyt – különös expresszivitással megidéző – omázs-tárlata. Utána a „Derkó 2015”

Szegő György – névjegy
Tanulmányok:
Építészmérnöki diploma, BME, 1972
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A Kaposvári Csiky Gergely Színházban a 80-as
évek páratlan hazai és nemzetközi sikereinek
részeseként látványtervezőként dolgozhattam,
emblematikus rendezőkkel és előadásokban:
Marat halála, Candide, Bíbor sziget, Nehéz
Barbara, III. Richárd, Werthert már megírták,
Szent Johanna stb.
Az aczéli „részleges eltiltásomhoz” kapcsolódott a részleges pályamódosítás, 1984-től
képzőművészeti író/kritikus főiránnyal (ÉS,
Magyar Nemzet, Balkon, Új Művészet, Fotóművészet). Majd kurátori munkák: Budapest
Galéria / Építészeti tendenciák 1968–81, Ernst
Múzeum / Stúdió ’85 kiállítás, Prágai PQ /
több Nemzetközi Színházi Quadriennále, stb.
’89 után Diaszpóra (és) művészet Budapesten
és Frankfurtban, Chagall-kiállítás a Zsidó Múzeumban, Az Ararát kincsei a PIM-ben, Mi vagyunk Atlantisz, a 7. Velencei építészeti Biennálén, Álmok Álmodói a Millenáris Parkban,
Újornamentika és építészet a párizsi Magyar
Intézetben és Tokióban. Emellett megmaradhattam színházi alkotónak, és 13 éven át ennek
a műfajnak a tanára voltam a Képzőművészeti
Főiskolán. Fura fordulat volt, amikor a Velencei Építészeti Biennále és az Álmok álmodói
kurátori/látványtervezői sikere után, 2001-től
hirtelen újra légüres tér vett körül. Ekkortól
a Magyar Építőművészetet szerkesztettem,
1995-től 8-10 képzőművészeti, építészeti és fotótárgyú könyvem jelent meg. (Sz. Gy.)
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című, a Derkovits-ösztöndíjasok immár hagyományos beszámoló kiállítása lesz, egyúttal megünnepeljük az ösztöndíj 60. születésnapját.
A „Képzőművészet – Nemzeti Szalon 2015” (ha
tetszik: megatárlat) alcíme „Itt és most” lesz. A kiállítás kurátora N. Mészáros Júlia művészettörténész.
A tárlathoz tartozik egy nyílt beadású, elektronikus
hordozón beküldött műveket, de tárgyi portfóliókat is
felvonultató „Tár.hely” elnevezésű mustra. Több mint
700 alkotó részvételével. A szám máris a szalon sikere.
A nyáron szlovén kortárs festészetet és szlovén vonatkozású alkotókat kínálunk. A középkori freskófestő Johannes Aquilának, a szlovének Kós Károlyának nevezhető Josef Plečnik építész-iparművésznek
és a Hősök tere jeles alkotójának, Zala Györgynek
(aki Lendván született) szentelünk egy-egy teremsort. Ezekhez kortárs meglepetések is kapcsolódnak.
Majd újra a „Fény éve” keretében Schöffer Miklós
Franciaországban és világszerte igen elismert cyberszobrásznak lesz tárlata. Mellette, a többi térsorban a
magyar tudományos-művészi innovációra, a tehetség
sorsára fogunk fókuszálni. Schöffernek 1982-ben volt
ugyanitt kiállítása, életműve ma a digitális korban ke-

rülhet igazán az őt megillető, egyetemesen nagy úttörő státuszába. Jövőre egy finn kortárs köré tervezünk
hasonló, többrétegű keretet. A Műcsarnok hagyományai szerint a magyar művészet otthona, ahol mind a
magyar alkotóknak, mind a közönségnek biztosítjuk
a külföldi alkotókkal való összemérés lehetőségét. Azt
hiszem, hogy ez a legtermészetesebb, aligha vitatható,
helyes elvárás.
Balázs Sándor
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BELSŐ FESZÜLTSÉGEK
ENYHÍTÉSE
Beszélgetés Kulin Ferenccel, a Magyar
Művészet főszerkesztőjével

■

Kulin Ferenc színműírót, irodalomtörténészt,
szerkesztőt, egyetemi tanárt elsősorban a Magyar
Művészeti Akadémia összművészeti, elméleti folyóiratáról, a Magyar Művészetről kérdeztem, melynek
ő a főszerkesztője Kucsera Tamás Gergellyel, az
MMA főtitkárával együtt.
– Hogyan tekintesz az elmúlt évre főszerkesztőként és
magánemberként?
– Irigylem azokat, akik élvezik az írást. Én szenvedek tőle. Hogy mégis újra meg újra belevágok
valamibe, legyen az történelmi játék, publicisztika
vagy tanulmány, azt a belevágás öröméért és azért
az önfeledt pillanatért teszem, amit a befejezés
felszabadultságélménye jelent. Így vagyok a szerkesztéssel is. Nagyszerű dolog megtervezni egy-egy
lapszámot, s legalább egy félórányit az egekben járok, amikor kezembe veszem a kész kötetet. Ami a
kettő között van: vesződés, szorongás, olykor maga
a pokol. Az elmúlt évben gyakran volt alkalmam átélni mindkét állapotot. A magánéletemben örömteli
volt a tavalyi év. Megszületetett a harmadik fiú unokám, az egyik lányom a családjával visszaköltözött
Amerikából Magyarországra, a Münchenben élő
lányomék is úgy döntöttek, hogy hazatérnek, az itthon élő két gyermekem pedig végzettségének megfelelő álláshoz jutott. Újra együtt leszünk, s miután
hatodik gyermekként feleségem és magam is nagy
családban nőttünk fel, a „teljes létszám” számunkra
hozzátartozik az élet teljességéhez.
– A Magyar Művészet eddigi lapszámai milyen elvek
és szempontok alapján készültek, és mik a tervek a közeljövőre nézve?
– Amikor két évvel ezelőtt benyújtottam a pályázatomat, hat sűrű oldalon vázoltam fel a terveimet, s
most nem vállalkoznék arra, hogy elkészítsem ennek
a kivonatát. Az első szám 2013 januárjában azzal a beszélgetéssel indult, amelyet Fekete György elnök úrral folytattam, s a későbbi számokban is publikáltam
olyan tanulmányokat, amelyeknek a szerkesztői „ars
poeticám” alapelveit hangsúlyozzák. Két gondolatot
emelnék most ki. Fontosnak tartom, hogy a közleményeink ne csak szakmai követelményeknek feleljenek
meg, hanem a táborokra szakadt művészértelmiséget

értelmes, politikamentes diskurzusra is ösztönözzék.
Ahhoz, hogy ilyen hatása is legyen a periodikánknak,
a sajátunkká kell tennünk azt a fajta szellemi attitűdöt,
amely a magyar művészet és irodalom 19. és 20. századi klasszikusait jellemezte. Nemcsak az elfogulatlan,
előítélet-mentes gondolkodásmódra utalok, hanem
az értekező próza mestereinek közérthető nyelvére
és lebilincselő stílusára is. Az a szaknyelvi zsargon,
amelyet az egyes művészeti ágak elméleti kérdéseivel foglalkozó kutatók, s különösen a posztmodern
irodalomtudomány művelői használnak, már régóta
alkalmatlan arra, hogy a humán értelmiség számára
gondolatokat közvetítsen, de arra is, hogy a szakmai
utóképzésben használható legyen. Ami a jövőt illeti, a
közelmúltban benyújtott és elfogadott új pályázatomra hivatkozhatom. Ezúttal csak arra a javaslatomra
utalnék, amely ezt a nyelvi problémát érinti. Kétségtelen ugyan, hogy a művésznek semmiféle elméletre
nincs szüksége ahhoz, hogy alkosson, de az alkotások
értékelése, „kanonizálása”, forgalmazása, azaz a művészetek társadalmi funkciója nem működik az éppen
divatos, netán uralkodó esztétikai teóriák „piaci hatásai” nélkül. Ezért indokolt egy olyan recenziórovat
rendszeresítése, amely a hazai és külhoni szaktudományos munkákat nemcsak ismerteti, de azokat értelmezve, bírálva, kommentálva „le is fordítja” olvasóink
számára. Egyszóval nem az a célom, hogy a Magyar
Művészetet az „ágazati esztétikák” fórumává tegyem,
hanem hogy a művészettudományokat közelebb vigyem a művészekhez. Ehhez annak a felkészült szerzőgárdának a foglalkoztatására van szükség, amely a
fővárosi és vidéki egyetemeinkről bármikor „bevethető” lenne, s amely – reményeim szerint – az Akadémia
alakuló elméleti intézetéhez kapcsolódva, részt is tud
vállalni a folyóirat feladataiból.
– A Magyar Művészet eddigi lapszámaiban mi az, amit
sikerült, és mi az, amit nem sikerült még megvalósítani?
– Rangos szerzőinknek köszönhetően sikerült érzékelhetővé tenni a szándékunkat, amely szerint a
magyar művészet sokszínűségének felmutatására és
gondolatébresztő problémafelvetésekre törekszünk,
de még adósok vagyunk azzal, hogy a vitákat provokáló írások reflexióinak is helyet adjunk. A lap erényének tartom, hogy egymástól markánsan különböző
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szemléletű írások is megjelennek benne, mégis hiányérzetem van, amiért egy-egy értékminősítő kijelentés
ritkán egészül ki másfajta értékfelfogások alaposan
érvelő kritikájával. Élénk vitákat gerjesztő és szuggesztívebb egyéni álláspontokat kifejtő esszéket is
szeretnék közölni tehát, s ezért igyekszem olyan fiatal
művészeket és kutatókat is megnyerni szerzőnek, akik
számára az ilyen polémiák nemcsak publikálási fórumot jelentenek, hanem a művészi vagy tudósi programalkotás lehetőségét is kínálják.
– Miben és hogyan mérhető a Magyar Művészet sikere,
milyen fogadtatásban részesült a lap?
– Ami a Magyar Művészet idáig megjelent számainak fogadtatását illeti, nem lehetünk elégedettek.
Igaz, a negyedévenként megjelenő periodika elsősorban a művészek igényeit hivatott kielégíteni, de
nagyobb hatású lehetne, ha eljutna az ország minden
olyan könyvtárába és tanintézményébe, ahol a művészetek iránti szakmai érdeklődésre lehet számítani.
Sokat segíthet a lap „népszerűsítésében”, hogy csaknem fél esztendeje interneten is elérhetők a korábbi
számai, de áttörést csak akkor remélhetünk, ha a sajtó
és az elektronikus médiumok kulturális rovatai, műsorai is hírt adnak létezésünkről.
– Mi a véleményed az MMA működéséről és tevékenységéről? Mit tartasz jelentős eredménynek, és miben látod
az esetleges hiányosságokat?
– Hadd idézzek néhány mondatot abból a beszélgetésből, amelyet Arató Lászlóval folytattam a Magyar
Művészet legutóbbi, 2015. januári számának hasábjain. „Számomra a Magyar Művészeti Akadémia ügye
– jóllehet sem a létrehozásáért felelős politikus nem
voltam, sem tagja nem vagyok – személyes ügy. Azért
az, mert az 1990-es évek elején politikusi szereplője voltam annak a kudarccal végződő kísérletnek,
amelynek célja az volt, hogy az MTA-ba integrálja a
nemzeti/konzervatív oldalhoz tartozó művészeket.
Tanúsíthatom, hogy nem őket terheli a felelősség,
hogy ez az integráció nem sikerült. Nem azt mérlegelem ezért, hogy szerencsés volt-e létrejöttének módja,
hanem hogy meg tud-e felelni a törvényben rögzített
kötelezettségének, amely szerint politikai hovatartozástól függetlenül kell képviselnie az egész magyar
művésztársadalmat. Hogy ez ma még nem így van,
annak okát sokan a kirekesztés szándékában látják, én
azonban súlyosabb problémának érzem az elzárkózás
indítékait.” Annyival egészíteném ki ezeket a mondatokat, hogy az egész magyar művésztársadalom
képviseletének vannak külső és belső fórumai. Úgy
látom, hogy a külkapcsolatok – a politika, a média és
az oktatásügy szereplőivel folytatott érdekegyeztetések – jól alakulnak. Ám a művésztársadalmon belüli
feszültségek oldása nehezebb és lassabb folyamat. Hiszek abban, hogy a Magyar Művészetnek fontos szerepe lehet a belső ellentétek enyhítésében.

az
Akadémiáról
Kulin
Ferenccel

Tornai Szabolcs

(A Magyar Művészet 2014. év végéig megjelent lapszámairól az évkönyv egy külön fejezetében olvasható
ismertető. – a szerk.)

71

Beszélgetések a művészetről
a
művészetről

„Békésebb, nyugodtabb, emberibb
Magyarországot szeretnék”
Fotó: B. Müller Magda
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■ Bennem egész életemben az a vágy munkált, hogy arról

beszéljek, ami van. A kendőzetlen, szépítetlen igazságról.
A valóságról. Vagy éppen arról, ami volt, hiszen tabu-témák is bőven akadtak. Én pedig ezeket a falakat, kereteket ugyancsak igyekeztem feszegetni – összegzi Sára
Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuthés Balázs Béla-díjas filmkészítő, a Magyar Művészeti
Akadémia 2014-ben leköszönt elnökségi tagja, akivel az
erkölcsökről, álmairól, filmjeiről és a hazai filmes szakma jelenlegi helyzetéről beszélgettünk.

74

– Filmjeiben kitapintható az értékőrzés szándéka. A szívében, lelkében milyen értékeket őriz? Mit adna át utódainak?
– Az ember neveltetése és iskolái során tapasztal
olyan értékeket, amelyet aztán maga is igyekszik követni. Vidéken nevelkedtem, ott is jártam gimnáziumba. Most közvetlenül a háború utáni időszakról beszélek. Abban az időben ezek a vidéki gimnáziumok még
nagyon jó színvonalúak voltak.
– Hol töltötte a gimnáziumi éveit?
– Jászberényben, Aszódon, Berettyóújfalun és Budapesten.
– Hogyan alakult a sorsa, hogy ilyen sok gimnáziumba járt?
– Hazánkban akkoriban még nyolcosztályos gimnáziumi rendszer működött. Négyen voltunk testvérek, édesapámat pedig a háború utáni nehéz években
internálták a hatalom akkori urai, így nagyon nehéz
volt a megélhetésünk. Ezért aztán részben nagyapáméktól, részben nagybátyáméktól jártam iskolába.
Azonban bármelyik város gimnáziumában is koptattam a padokat, tanáraim egyaránt nagy műveltségű

emberek voltak. Azok az igazi, békebeli tanárok voltak, kik nem csak lenyűgöző tudással rendelkeztek,
de a szó legnemesebb értelmében véve nevelők is
voltak. Olyan nevelők, akik tanítványaik lelkiségét és
erkölcseit egyaránt növelték, nem csak oktattak. Igazi példaképek voltak. De nemcsak ők, hanem azok az
emberek is, akik saját családomban, illetve az említett
városokban körbevettek. Abban az időben még lehetett támaszkodni azokra az erkölcsi kapcsolatokra is,
amelyekben ezek az emberek éltek. És ezek az emlékek és ezek az örök értékek elkísérik az embert.
– Kiemelne néhány értéket ezek közül?
– Nehezen tudom szóba önteni emlékeimet, mert
kérdései a fogalmi kultúrába tartoznak, én pedig lehetőség szerint képekben gondolkodom. Ami elsőnek az
eszembe jut, az a családszeretet, az idősek tisztelete és
a hit. A Tízparancsolat szelleme és az önmagunkba, a
kemény munkába vetett hit. Azokról az alapértékekről beszélek, amelyektől manapság sajnos jócskán eltávolodtunk, de amelyek egy harmonikus és mindenki számára elfogadható élet alapjait adnák.
– Szokott álmodni?
– Igen, szoktam, de ezeket rendre el is felejtem.
– Milyen Magyarországról álmodik manapság? De
úgy is feltehetném ezt a kérdést, hogy milyent szeretne
látni maga körül?
– Hát nem olyant, mint a mostani. Borzadva szemlélem azt a fajta gyűlölködést és elvadult stílust, azokat
az ocsmányságokat, amiket az ember nap mint nap
tapasztalni kényszerül. Rosszul érzem magam ebben.
Szinte fáj. Nehezen viselem az emberek beszédstílusát,
a magatartásmódját, az egymás minősítgetését. Rengeteget romlott az a fajta régi, erkölcsi magatartásmód,
amit az imént körvonalazni próbáltam. Békésebb, nyugodtabb, emberibb Magyarországot szeretnék. Úgy is
mondhatnám, hogy sokkal élhetőbbre vágyom.
– Filmjeivel több alkalommal is történelmi témákhoz
nyúlt. Miért? Mi vonzotta a témaválasztásban?
– Arról a harmóniáról beszéltem imént, ami Magyarországra közvetlenül a háború utáni időszakban még jellemező volt. Csakhogy ez nagyon hamar
megszűnt. Kipukkadt, mint egy légbuborék. Elvált
egymástól a valóságos világ és az a világ, amiről úgy
kellett beszélni, mintha a valóságos világ lenne. Kettős nyelvezet alakult ki. Az egyik a Rákosiék által
képviselt hivatalos szóhasználat volt, a másik pedig a
mindennapi tapasztalat. Az emberek nagyon hamar
megérezték, hogy itt valami nem stimmel. A hatalom
urai a valóságot szépnek hazudták, pedig a valóság
egyre szörnyűbb lett. Nem véletlen, hogy 1956-ban
olyan elementáris erővel tört ki a forradalom. Bennem
azonban egész életemben az a vágy munkált, hogy
arról beszéljek, ami van. A kendőzetlen, szépítetlen
igazságról. A valóságról. Vagy éppen arról, ami volt,
hiszen tabu-témák is bőven akadtak. Én pedig ezeket
a falakat, kereteket ugyancsak igyekeztem feszegetni. A 2. magyar hadseregről például abban az időben
csak átkozódva lehetett szót ejteni. Horthysta, fasiszta
hadseregként emlegették, a helytállásáról, hősiességéről vagy éppen a szenvedésről pedig egész egyszerűen
hallgatni kellett. Azt gondoltam, hogy ezt helyre kell
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Fotó: B. Müller Magda

– Nem, nem változtatnék rajtuk.
– És melyik filmjére a legbüszkébb?
– Lehet úgy is kategorizálni, hogy filmek, amelyeket fényképeztem, filmek, amelyeket rendeztem, és
ezen belül is játékfilmek és dokumentumfilmek. Ha
ki kell emelni némelyik alkotásomat, akkor az általam
fényképezettek közül a Sodrásban, a Tízezer nap, vagy
a Szindbád címűeket említeném. Saját rendezéseim
közül az első játékfilmemet, vagyis a Feldobott kőt és
a Nyolcvan huszárt, a dokumentumfilmek közül pedig
nem is tudnék választani. Szerencsésnek tartom magam, hogy mindet leforgattam. Egyszer összeszámoltam, több mint hatvan órányi anyagot tesz ki.
– Ön szerint mi a Sára-filmek népszerűségének az oka?
– Tiszta, világos és átlátható szerkezetűek. Amit el
akar mondani, azt a lehető legtisztább és legegyszerűbb módon tárja a néző elé. Nincsenek benne hókuszpókuszok. Nem csak a dokumentumfilmjeimről,
de a játékfilmjeimről is el lehet mondani, hogy nem
hamisítják meg a valóságot. Azt mutatják be, ami és
ahogyan van. Mindvégig arra törekedtem, hogy a minél kevesebb művi beavatkozás és a dramaturgia minél
visszafogottabb használata jellemezze az alkotásaimat.
– A mögöttünk hagyott előző rendszerben nem akartak
beleszólni abba, hogyan kéne bemutatnia a létező világot?
– Ösztönös ember vagyok. Egyetlen filmemet sem
prekoncepció alapján készítettem. Ez különösképpen a
dokumentumfilmjeimre igaz. Hagytam, hogy történjenek az események. Természetesen értek pressziók,
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tenni. És nem csak én gondoltam így, hanem azok is,
akik abban a hadseregben harcoltak. Sőt: főleg ők! Én
magamat úgy is felfoghatom, mint aki közvetített, hiszen leültem egy kamerával a második magyar hadsereg egyik katonája elé, ő pedig helyettem beszélt. Nem
én beszéltem, én csak közvetítettem.
– Ez elégtétel volt számukra?
– Hogyne! Hogyne! Ők el akarták mindezt mondani.
Tudja, én legkevésbé az igazságtalanságot viselem el. És
ezeket az embereket súlyos igazságtalanság érte. Tartották magukat, de ez a kolonc végigkísérte életüket.
– Azért szerencséje is volt.
– Jó időben kezdtem hozzá a film forgatásához, hiszen az egykori katonák már elég idősek voltak. Nem
akartak úgy elmenni, hogy ne mondják el hitelesen
azt, ami velük történt.
– Ezt a közvetítő szerepet más filmjeiben is felvállalta. Nemcsak a dokumentarista, de a játékfilmjei is ilyen
szemléletet sugallnak.
– Valóban, nem tagadom, több alkotásomban is tetten érhető ez a szemlélet.
– A ki nem mondott társadalmi feszültségeket, érzéseket akarta a mozivásznon megjeleníteni?
– Azok helyett akartam beszélni, akik nem tudtak,
vagy nem voltak olyan helyzetben, hogy beszélhessenek. Nekik akartam lehetőséget biztosítani.
– Említette, hogy a múlt iránt érzett tisztelet meghatározó a lelkében. Múltbanézőnek tűnik…
– Inkább azt mondanám, hogy a múlt reális megismerését tartottam mindig is fontosnak. A közvetítésen kívül a megismerés volt a másik mozgatóerőm.
Az, hogy mi is történt, miért történt és hogy hogyan
történt. A múlt feltárása, számbavétele és birtokbavétele néha még a jelennél és a jövőnél is fontosabb.
– Ezzel példát is adhat.
– Igen. A jövőnek.
– Melyik az igazi Sára Sándor? A dokumentarista, a
rendező, vagy az operatőr?
– Én egyszerűen csak filmkészítőnek tartom magamat.
Olyan embernek, aki egész életében filmekkel, képekkel,
cselekményekkel foglalkozott. Végső fokon ugyanarról
van szó, bármelyiket is említeném. Egyiket sem tudnám
a másik elé helyezni. Ez így együtt vagyok én.
– Meg szokta nézni a saját filmjeit?
– Ha úgy adódik, akkor igen. Főleg olyanokat veszek elő, amelyeket már régen nem láttam. Éppen a
múlt héten néztem meg a Magyar nők a Gulágon című
sorozatom harmadik részét. Örömmel néztem, és be
kell vallanom, hogy bizonyos részeire már nem is emlékeztem. Jó volt látni. Az a tapasztalatom, annyira
gazdagok és sokrétűek azok az emberi sorsok, amik
megjelennek ezekben a filmekben, hogy minden
egyes újranézés új és új gondolatokat indikál. Már
csak ezért is érdemes többször megnézni egy filmet,
hiszen gondolatban más és más irányba is el tudunk
indulni, ezáltal pedig gazdagabbak leszünk.
– Melyik a kedvence?
– Mindegyikhez egyformán kötődöm.
– Milyen érzés fogja el akkor, amikor megnézi a filmjeit? Most is ugyanúgy csinálná, vagy valamin azért már
változtatna?
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hiszen majdnem mindegyik filmemet betiltották. Az
említettek közül a Kósa Ferenc által rendezett Tízezer
nap két évig, az általam rendezett Feldobott kő egy évig
maradt dobozban. Úgyhogy ezek nehéz időszakok voltak. Ráadásul mindez a pályám elején történt, tehát ez
könnyen végződhetett volna úgy is, hogy lesöpörnek,
vagy félretolnak. Majdnem ez történt. A szerencsés véletleneknek sokat köszönhetek.
– Hívták külföldre?
– Igen.
– Miért nem ment? De úgy is fogalmazhatnék, hogy mi
marasztalta?
– Mindig volt itthon valamilyen feladatom, ami
nem engedte, hogy elmenjek. Tudja, az ember a saját
országát, a saját népének viselkedését ismeri a legjobban. Lehet szeretni a külföldi filmeket, én például
leginkább az olasz alkotásokat szeretem, de az olasz
filmet igazán csak az olaszok tudják elkészíteni. Meg
aztán mindig is ott volt bennem a szülőföld iránti

Sára
Sándorral

A Nemzet
Művésze
díjátadáson
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szeretetem. Ez abban is megnyilatkozik, hogy filmjeim vidéki fogantatásúak. Nem a csepeli vasgyárról
képzeltem el a filmet, hanem az alföldi tanyavilágról, amit aztán igazán ismertem. Fiatalkori kalandozásaimnak köszönhetően meglehetősen széleskörű
országismerettel rendelkezem. Említettem, hogy több
város gimnáziumában is tanultam. A főiskolára politikai okok miatt nem vettek föl. Úgyhogy elmentem
geodétának. Akkor is az országot jártam. Meg aztán
később is. Szóval szeretek itt élni.
– Milyen a kapcsolata a filmes világgal? Nyomon követi az új generációk munkáját?
– Követném, szeretném követni, de egyre kevésbé kíváncsiak rá. Másfajta magatartás jellemzi manapság a fiatalokat, mint amilyen annak idején minket jellemzett.
– Miben más?
– Kevésbé eredetik. Nem felfedezők, hanem inkább
utánzók. Főleg az amerikai kommerszet utánozzák.
Ez pedig nem az én világom.
– Ezt értsem úgy, hogy kivonult a hazai filmes világból?
– Nem vonultam ki. Tudja, a fiatalokkal akkor lehet
leginkább tartani a kapcsolatot, ha tanítjuk őket. Márpedig engem soha nem hívtak meg a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. No persze ennek is politikai okai
voltak. No de hát még kiket nem hívtak meg ide? Szőts
Istvánt, Gaál Istvánt, Kósa Ferencet, Huszárik Zoltánt.

– Akkor jó társaságba került.
– Tanítványaim azért ennek ellenére voltak, hiszen
például operatőrként sokan dolgoztak a kezem alatt,
többek között Kende Jancsi, akiből kiváló operatőr
lett, de mások is. A szakmával a kapcsolatom tehát
nem olyan szoros és közvetlen, mint amilyen lehetne.
Másfelől azt mondom, hogy nyolcvan év fölött már
nem kell filmet készíteni. A filmkészítés a fiatalok műfaja. Legalábbis én ezt gondolom, ami egy-két kivételtől eltekintve igaz is. Bennem azért ott van a kíváncsiság. Figyelni, szemlélődni és megélni.
– Hogyan látja a magyar filmkultúra jövőjét? Ragaszkodni kell-e a korábbi évtizedek során kialakult sajátosan magyar arculathoz, vagy szerencsésebb, ha az ilyen
kis belső piaccal és kulturális kisugárzó erővel rendelkező
filmes világ inkább belesimul a nála sokkal nagyobb nemzetközi áramlatokba?
– Ha a mai állapotokról kell beszélni, akkor pes�szimista vagyok, mert az a fajta szerkezet és módszer,
ahogyan manapság játékfilmek készülnek, vagy készülhetnek, az én megítélésem szerint nem jó. Itt mi
annak idején kiküzdöttünk egy olyan filmkészítési
módszert, gyakorlatot, ami által a magyar film híres
lett. Most ezt – nem tudom hogy miért – sutba dobták, és valami egészen mással próbálkoznak, ami tőlünk teljesen idegen. Amerikában jó lehet, de itt nem
igazán működik. Évek teltek el a magyar játékfilmgyártás újrateremtésével. De hát ezt rá kéne bízni
azokra, akik ezzel ténylegesen foglalkoznak. Rossz
a szisztéma, rossz az a pályázati rendszer, ami most
ténylegesen működik, ráadásul mindezt egy olyan
filmesre bízták, aki a miénktől teljesen eltérő, más
világban dolgozott. Ahhoz ért, de ehhez nem.
– Most Andy Vajnáról beszélt. De ha a szavait másként fogalmazom, akkor azt kell mondanom, ha a lokalitás vagy globalitás talaján szemléljük az eseményeket,
akkor nekünk ragaszkodnunk kell a saját hagyományainkhoz, mert azok olyan, valós értékekkel rendelkeznek,
amelyek igenis többletet tudnak adni.
– No meg jó is volt! Nem csak többletet tudott adni,
de ráadásul még jó is volt! Magyarországon jó filmek
készültek! Díjakat hoztunk el az európai rangos fesztiválokról. Manapság pedig már azt is óriási eredménynek tartjuk, ha az ilyen fesztiválok közelébe kerül egyegy hazai filmalkotás. Vissza kell szereznünk azokat
a pozíciókat, amelyeket régen birtokoltunk. Ez pedig
szerintem nem megy másként, mint visszanyúlni a
hagyományainkhoz, és azt a metódust kell továbbfejleszteni, ami bizonyítottan jó volt.
– A mozik nézőtereit ezekkel a filmekkel is meg lehetne
tölteni, éppen úgy, mint annak idején?
– Annyira biztos hogy nem, no de a baj ott kezdődik, hogy már mozi sincs.
– Ott vannak például a multiplexek.
– Csakhogy oda a magyar filmek nem juthatnak
be. Még a manapság készülő utánzó filmek se. A saját
színünket és gazdagságunkat kell a nemzetközi irányzatok mellé tenni. Akkor leszünk mások számára is
érdekesek. A manapság nálunk készülő filmek zöme
a világban bárhol elkészülhetett volna. Ez számomra
azt jelenti, hogy jellegtelen.

Jezsó Ákos

SZŐNYI ERZSÉBET
ZENESZERZŐ,
ZENEPEDAGÓGUS
90 ÉVES
A zene szolgálatában

■ Szőnyi Erzsébet 1924. április 25-én született Buda-

pesten. Már tizenhárom évesen komponált, először
zongoradarabokkal, később vokális művekkel kísérletezett. Páratlan az a tanári kar, mely kincseivel elhalmozta. 1942–47 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán Bárdos Lajos és Vásárhelyi Zoltán (középiskolai énektanárképző), Szegedi Ernő (zongora),
Viski János (zeneszerzés), Kodály Zoltán (népzene),
Szabolcsi Bence, Weiner Leó (kamarazene) és Ferencsik János tanítványa lehetett. Középiskolai énektanári diplomáját 1945-ben, zeneszerzői diplomáját
1947-ben szerezte meg. 1947–48-ban Francia Állami
Ösztöndíjjal Párizsban, a Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique hallgatójaként, tudását Tony
Aubin, Nadia Boulanger és Olivier Messiaen kezei
alatt csiszolhatta tovább. 1945-től középiskolai énektanár, 1948-tól 1981-es nyugdíjba vonulásáig a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, 1960–1981
között a középiskolai énektanár és karvezetőképző
tanszak vezetőjeként. Kodály ösztönzésére részt vett
a magyarországi zenepedagógia újjászervezésében, s
lett a mester módszerének világszerte elismert közvetítője, 1964-től az ISME elnökségi tagja. Jelentős
közéleti tevékenysége részeként 1978 és 2003 között
a Magyar Kodály Társaság és a Bárdos Lajos Társaság, valamint 1996-tól a Magyar Muzsikus Fórum
társelnöke. 1992–96 között a Magyar Zenei Kamara
alelnöke, 1993–94-ben a Magyar Rádió felügyelő-bizottságának elnöke. A hartfordi (USA) Kodály Musical Training Institute tagja, a francia Kodály Társaság
és a KÓTA tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Kodály
Társaság (IKS) tanácsadója, a varsói Chopin Társaság
tagja. 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja. 2014-ben „a kodályi örökség fennmaradásáért
és világszerte folytatott elismertetéséért, zeneszerzői
munkásságáért, fáradhatatlan zenepedagógiai munkásságáért, a magyar zenei kultúra gazdagítása érdekében folytatott művészeti és közéleti tevékenységéért” bekerült a Nemzet Művészei közé.
A Zeneakadémia április 24-én ünnepi hangversen�nyel köszöntötte a kilencvenedik születésnapját ünneplő művészt. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának szervezésében pedig, 2014.
május 18-án tartották a Vigadóban Szőnyi Erzsébet
90. születésnapja alkalmából rendezett szerzői estjét.

beszélgetések

– Milyen arculatot kellene akkor adni a most készülő
magyar filmeknek?
– Az újabb és újabb tehetséges fiatal emberek erre rögvest rátalálnának. Csak hagyni kéne őket alkotni. Három-négy szellemi műhelyt kellene létrehozni, ahol a
csapatmunka dominálna, és lehetőséget kellene adni a
fiataloknak, hogy valósítsák meg a jó elképzeléseiket. És
akkor a kísérleteken keresztül magától is kiforrna minden.
– Viszont Magyarország lassacskán a nemzetközi
filmkészítés egyik központjává válik, hiszen nagyon sok
produkciót forgatnak hazánkban.
– Hogy viszonyul a hitelességhez az, ha egy külföldön játszódó filmben nagy hirtelen felfedezzük a
magyar Országházat? A bárhol leforgatható filmek
számára ez jó. Azért is jönnek ide, mert itt olcsóbb a
munkaerő. Itt van egy olyan kiművelt szakembergárda, akit olcsón meg lehet kapni, ráadásul még adókedvezményt is kapnak mindehhez. De a magyar filmkultúra mindebből nem sokat profitál. Tudja, a magyar
filmre most is van pénz. Csak rosszul használódik
fel. Nem az a baj, hogy az állam nem ad pénzt, mert
az állam ad. Csak rá kell bízni azokra, akik fiatalok,
fantáziadúsak és vannak elképzeléseik. Szóval, akik
jó filmeket tudnának csinálni. Mert vannak ilyenek.
– A Magyar Művészeti Akadémia ebben tudna segíteni?
– Még nem.
– Mikor?
– Az Akadémia egyelőre annak örvend, hogy megáll
a lábán és már nem támadják. De idővel meg fog erősödni. Nagyon jó, hogy van, hogy létezik. Azt a feladatot, amire szánták, még nem tudja teljesen betölteni.
– Miért?
– Még túl fiatal. Mindennek időt kell adni ahhoz,
hogy ki tudja magát forrni. Annak idején a Magyar
Tudományos Akadémiának is évtizednyi időre volt
szüksége. Remélem, hogy a Magyar Művészeti Akadémia hamarabb is eléri a hivatását.
– Milyen irányban kellene a Magyar Művészeti Akadémiának változnia, fejlődnie ahhoz, hogy az Ön által
kívánatosnak tartott szerepét be tudja tölteni?
– Meg kell erősödnie. Jó, hogy működik. Ez
mindennek az alapja. A tagozatok szellemi műhelyekké váltak. Ezek örvendetes dolgok. De máról holnapra
semmi sem tud kialakulni. Mindennek időt kell hagyni. A Film- és Fotóművészeti Tagozat például sokat
foglalkozott azzal, hogy a mai helyzetben hogyan kellene működnie a filmgyártásnak.
– Tehát létezik egy koncepció?
– Igen, létezik egy koncepció. Ezt azonban még a
politikának el kell fogadnia.
– Mit tartalmaz?
– Beszélgetésünk során elmondtam a lényegét.
– Utolsó kérdésem a több mint nyolc évtizedet megélt
embernek szól. Boldog-e?
– Igen, tulajdonképpen az vagyok. Igen. Van ugyan
egy-két film, amit elkészítettem volna, de nem jött ös�sze és már nem is fog létrejönni, de ez már nem tölt
el szomorúsággal és keserűséggel, hiszen magamban
ezeket a filmeket is elkészítettem.
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– Visszatekintve hosszú és tartalmas, élményekben
és munkafeladatokban egyaránt gazdag pályájára: 90
évesen melyik időszak tűnik a legérdekesebbnek, legizgalmasabbnak?
– Már életem első időszaka, a tanulóévektől az első
aktív munkaévekig: az egész izgalmas volt. Mert a kor,
amelybe beleszülettem, bővelkedett eseményekben.
Ugyan mindig nehézségekbe ütközött az ember, de
gondolom, ez mindenkivel előfordul. Ami az 1900-as
évek elejétől napjainkig történt a magyar történelemben és társadalomban, kultúrában, az mindenképen
roppant eseménydús történet.
– És szakmai tekintetben?
– 1942-ben érettségiztem, s már akkoriban igen aktív zenei tevékenységet folytattam. A Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban Kodály Zoltán gyakorta megfordult,
mivel csaknem minden hangversenyre meghívták.
Utolsó éveimben ezeken igen sűrűn szerepeltem, ilyenformán kapcsolatom Kodállyal itt kezdődött el, folytatódott a Zeneakadémián, és kitartott egészen haláláig.
– Milyen volt a légköre annak a szűkebb értelemben
zenei világnak?
– Azt hiszem, hogy aki akkoriban zenével foglalkozott, bizonyos értelemben a zene révén fel tudta oldani magában azokat a feszültségeket, amelyeket a kor
idézett elő, ellensúlyozni tudta azokat a nehézségeket,
amelyek a helyzetből adódtak.

– Kodállyal kapcsolatosan él-e Önben valamilyen személyes élmény, amelyre szívesen emlékszik vissza?
– Sok érdekes, személyes élmény fűz hozzá, hiszen
1942-től gyakorlatilag 1967-ig igen közeli, szinte családi kapcsolatban álltam vele, illetve feleségével is, az
elsővel és a másodikkal egyaránt. Ezt részletezni egy
külön előadás témája lehetne.
– Mégis őriz-e olyan élményt, amely döntő módon határozta meg későbbi tevékenységét?
– Feltétlenül, hiszen figyelemmel kísérte mind tanári, mind komponista tevékenységemet. Gyakran bíztatott, hogy írjam le tapasztalataimat, amelyeket tanárként észleltem. Eleinte szabadkoztam, szerettem volna
kibújni a feladat alól, de ezt Kodálynál nem lehetett
megtenni, mert az ember egyszerűen kötelességének
érezte, hogy végigcsinálja mindazt, amit kért. Így szü-

letett meg A zenei írás-olvasás módszertana című könyvem, vagy inkább sorozatom. Előszavának megírását
Kodály magára vállalta, s ez olyan lökést adott zeneipedagógiai pályámon, amelynek hatását máig érzem.
– Munkája a korábbiakhoz képest nóvumnak számított?
– Igen, már csak terjedelménél fogva is. 1953-ban
három kötet jelent meg belőle a hozzá kapcsolódó
gyakorló füzetekkel, majd a negyedik 1979-ben.
– Milyen jellegű munkák ezek?
– Zeneelméleti és gyakorlati kötetek voltak, amelyek a zenei hallásfejlesztést tűzték ki célul gyermekkortól a felnőtt korig.
– A sokat emlegetett, gyakran talán félreértett Kodálymódszer lényege miben áll? Mennyiben hozott forradalmian új szemléletet a zenepedagógiában?
– Kodály módszerének lényege, hogy a zeneoktatás
alapja a magyar népdal, az oktatás pedig az énekhangra épül, az énekhangon keresztül pedig a kóruséneklésre. Mindezek segédeszköze a relatív szolmizáció,
ami akkoriban, Magyarországon és a világban is újításnak számított.
– Említett munkája a Kodály által elgondolt módszert
követte, valósította meg a gyakorlatban?
– Így van.
– Egyidejűleg több irányú tevékenységet folytatott,
s mindezt Kodály egykori növendékeként, figyelme homlokterében: a zenepedagógiai tevékenység mellett komponált, karnagyi teendőket látott el. Okozott-e bármikor is
pályája során problémát ez a többirányúság?
– Nem, sosem. Inkább egymás kiegészítői voltak
ezek a feladatkörök. A zenepedagógiai tevékenységem inspirációja Kodálytól származott, de zeneszerzői tevékenységemet is figyelemmel kísérte, hiszen
műveim minden nagyobb bemutatóján Kodály is
jelen volt. Tehát követte mindkét irányú tevékenységemet, beleértve zeneakadémiai oktató munkámat is,
hiszen óráimra gyakorta belátogatott.
– Tanítható a zene?
– Hogyne, mindenkinek. Kodály meglátása az volt,
hogy botfülű gyerek tulajdonképpen nincs, zenei neveléssel minden korrigálható, s a zenei nevelés révén
mindenkinek lehetőséget lehet adni, hogy a zenét, a
zene élvezetét élete részévé tegye.
– A zeneelmélettel foglalkozók gyakran említik, hogy
a zene nem ugyanazt a szerepet tölti be ma, mint mondjuk kétszáz évvel korábban. Ma milyen szerepet játszik
életünkben?
– Jelentősége nem, csak a szerepe változott meg
– ezzel persze a jelentősége is kissé. Zene ma már
mindenütt szól, olyan helyeken is, ahol korábban
csönd volt, gondolok itt az áruházakra, vagy akár a
liftekre. A fiatalok szinte állandóan foglalkoznak zenével, más kérdés, hogy milyennel. Tehát elborítja
az egész világot a zene.
– Pedig nem mindegy, hogy milyen zenét hallgatunk,
főként korai éveinkben?
– Természetesen nem mindegy, ahogyan az sem,
hogy ki milyen lelkiállapotban milyen zenét hallgat,
vagy éppen nem akar semmilyen zenét sem hallgatni.
Fontos volna tudnunk, hogy mikor mire van szükségünk, és mire nincs.
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– Pedagógiai tevékenysége során milyen irányelvek szerint igyekezett a növendékeket nevelni?
– Vulgárisan szólva: mindig a jó zene felé igyekeztem terelni növendékeimet.
– Milyen a jó zene?
– Úgy gondolom, hogy a jó zene felemeli a lelket,
valamilyen emocionális élményt hagy maga után az
emberben.
– Ennek útja a gyermekkorban megkezdett, népdalokra alapozott oktatás?
– Minél kisebb korban veszi kezdetét a zenei nevelés, annál nagyobb a remény arra, hogy felnőttként
zenekedvelő ember lesz valakiből.
– Ugyan hallgatunk zenét, remélhetőleg jó zenét, de
vajon értjük-e azt, amit hallunk?
– Az oktatás folyamatába beletartozik, hogy a megértést is valamilyen módon tanítani kell, elő kell és lehet
mozdítani. Ez gyakran és természetesen verbálisan, magyarázatok vagy olyan hasonlatok formájában történik,
amelyek más művészeti ágakkal is összekötik a zenét.
– Kodály hatására kezdett el népdalgyűjtéssel is foglalkozni?
– Az csak szórványos jelenség volt, nem igazán jellemző. Az viszont igaz, hogy abban a középiskolában,
ahová jártam, már a 30-as évek elején igen intenzív volt
a magyar népdalokkal való foglalkozás. Mire a Zeneakadémiára kerültem, addigra azon ritka hallgatók
közé tartoztam, akik komoly népzenei háttérrel rendelkeztek. Kodály figyelme is felém fordult, mert látta,
hogy tájékozott vagyok e területen. Így amikor a feleségével vidékre költözött egy évre – ellátási okokból –,
engem bíztak meg, hogy helyettesítsem, tanítsak népdalt a Zeneakadémián. 21 éves voltam. Természetesen
ez a megbízatás jelentős lendületet adott pályámnak.
– Milyen meg fontolások vezethették Kodályt, hogy
a népdal felé forduljon, hogy abból kiindulva újítsa
meg a magyar zenepedagógiát?
– Ahogyan a magyar nyelv tanítása elengedhetetlen
már kicsi kortól kezdve, a zenei anyanyelv elsajátítása
ugyanolyan szükséges.
– De miért éppen a népdal játszotta ezt a kitüntetett,
adekvátnak tűnő szerepet?
– Mert nem volt más. És mert Kodály úgy vélte, csak
akkor indokolt idegen zenei anyaghoz fordulnunk,

amikor a sajátunkat már ismerjük. Ugyanis a zenei
anyanyelvet a klasszikus zenén keresztül nem lehetett
megtanítani. A külföldi, klasszikusként címkézhető
zeneszerzők nem is komponáltak olyan zeneműveket,
amelyeket a gyermekeknek meg lehetett volna tanítani. Abból nem lehetett kiindulni. A klasszikus zene
a népdalt követő lépcsőfok. Persze mielőtt a magyar
népzene bekerült volna az oktatásba, furcsa módon
német, cseh, és egyéb környező országok gyermekdalait tanították: fordításban, magyar nyelven, noha
zenei jellegüket tekintve ezek egészen mások voltak,
mint a magyar népzenei anyag.
– Több műfajban is alkotott, kórusműveket, operákat
írt. Munkái között szerepelnek gyermekoperák is. Miben
különböznek ezek a felnőtteknek szánt nagyoperáktól?
Rávezető operák ezek?
– Igen, e kérdéskör összefügg a zeneoktatásban
végbement fejlődéssel. Kodály koncepciója nyomán,
valamint az ének-zenei iskolák léte és növekvő száma
révén a zeneoktatás sokkal magasabb színvonalúvá
érett, mint korábban volt. Ugyanis, ha egy bizonyos
stúdiumot a gyerekek naponta végeznek, mindennap
van zeneórájuk, nyilván messzebbre juthatnak el,
mintha hetente csak egy-két alkalommal gyakorolják. 1950-ben indult el az első ének-zenei iskola Kecskeméten, azt megelőzően Békéstarhoson volt ilyen
irányú középiskola. A zenei fejlődés olyan mértékű
volt ezekben az iskolákban, hogy a rövid terjedelmű
kórusművek helyett kívánkozott: valamilyen nagyobb szabású művet tanuljanak meg és adjanak elő
a gyerekek, ami kicsiben olyan, mint a felnőtt opera,
ám olyan nehézségi foka a gyermekek életkorához
szabott. Ez egyben annak is előmozdítója volt, hogy
felnőve majd másképpen értsék meg az operát.
Az általam komponált úgynevezett gyermekoperák
éppen ezt a célt szolgálták. A 6-14 éves korú gyerekek
képzettsége már alkalmas volt arra, hogy egy nagyobb
szabású műben vegyenek részt, amelyben szólók, kórusok, sőt kamara- vagy szimfonikus zenekar is szerepel. Például a soroksári ének-zenei általános iskolának
írtam meg Tinódi Egri summája című grandiózus oratóriumomat, amelynek bemutatóján Kodály is jelen
volt, s igen elcsodálkozott, hogy a gyerekek mire képesek. Egy komplett szimfonikus zenekar, egy nagykórus a nagyokból, egy kisebb kórus a kicsikből állt
össze szólistákkal kísérve. Tehát kicsiben előadtak
egy olyan oratóriumot, amelyet felnőttek a Zeneakadémia nagytermében.
– Négy nagyoperát is írt. Ezek miféle tematikát képviselnek?
– Ezek tematikája igen vegyes. Az elsőt Jókai Mór
Dalma című drámájára írtam, a következőt Oscar
Wilde Firenzei tragédia című műve alapján, Kosztolányi Dezső fordításában; aztán volt egy madrigálopera Arany László Elfrida című munkájából, valamint
Szakonyi Károly Adáshiba című darabját is megzenésítettem. Emellett a rádiónak írtam zenésjátékokat,
oratorikus műveket, kantátákat.
– Ezen munkák felkérésre születtek meg?
– Dehogy. Kedvem volt megírni őket, s mindig rögtön volt hozzájuk előadó is.
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– Feltűnő, hogy milyen szoros munkáinak kapcsolata
az irodalommal. Ez miből adódik?
– Mert nagyon érdekel, ahogyan a képzőművészet
is. Néhány éve írtam egy egészen speciális sorozatot
Szepesi Attila verseire, amelyeket Gerzson Pál rajzai
illusztráltak. Tehát a három művészeti ág együtt szólalt meg. A verseket mindig is szerettem, ma is nehezen tudok elszakadni egy-egy költeménytől. Hogy
valamelyest mégis elszakadjak, hát megzenésítem.
– Mi az inspirálóbb a zeneszerző számára: a szöveg
vagy a kép?
– A kettő együtt. Ahol csak a szöveg van jelen, mint
legutóbb egy Weöres-vers esetében, az nyilván költészetileg fog meg, s inspirál, hogy zenében is kifejezzem.
– A képzőművészek körében kik iránt vonzódik leginkább?
– A kortárs magyar képzőművészet igen közel áll
hozzám, már csak azért is, mert egyik fiam képzőművész lett: Gémes Péter. Kedvelem Gerzson Pál,
Gross Arnold, Reich Károly, Molnár C. Pál munkáit,
vagy a csupán névrokon Szőnyi István alkotásait. Velük többnyire személyes, baráti kapcsolatban álltam,
minután érdeklődtek zenei alkotásaim iránt. De az

édesapám is amatőr képzőművész volt, ugyanakkor
amatőr szinten muzsikált is. A családban ez burjánzott, mert mindenkiben volt valami adottság. Ennek
ellenére zenész csak én lettem.
– Életművének egyik méltatója a szelídséggel és a szigorúsággal jellemezte munkásságát, elsősorban pedagógiai tevékenységét. Helytállónak, vállalhatónak tetszik e
kettős minősítés?
– Mindig az volt az alapelvem, és ezt növendékeimmel is megosztottam, hogy azért szükséges tanulniuk,
mert egyedül csak engem izgat, hogy ők miként fejlődnek – mást nemigen. Ezért is gondoltam úgy, hogy
mindig a maximumot kell kiadni magukból, akkor és
ott, a tanórán, hiszen csak így érhetik el azt, amire képesek, amire hivatottak az élet más területein is. Ebből kifolyólag elég szigorúan fogtam őket, de ugyan-

akkor engedtem is a szigorból, ha láttam, hogy valaki
nagyon igyekszik. 1945-ben kezdtem el tanítani, s tanítványaim közül sokakkal mindmáig kapcsolatban
vagyok. Nem is szólva arról, hogy a zeneakadémiai
tanítványaim ma az egész magyar zenepedagógiát a
vállukon viselik. Például a Kodály Intézet vezetősége
Kecskeméten, a Zeneakadémián meg az ELTE-n tanítók – mind növendékeim voltak. És hálásak azért,
hogy egykoron szigorú voltam hozzájuk.
– Még mindig aktív, folytonosan megújulni képes alkotó. Mivel foglalkozik most éppen?
– Most fejeztem be egy Weöres Sándor-vers megzenésítését. Egy könyvjelzőn találkoztam vele, s oly
erősen megfogott, hogy nem tudtam kitérni előle.
– Mi lesz a műfaja?
– Nőikar számára íródott, a szegedi Bartók kórusnak ajánlottam.
– Mivel magyarázható a műfaji nyitottság? Mi dönti
el, hogy mikor melyik műfajt helyezi előtérbe, mikor ír
operát vagy éppen kórusművet?
– Mindig is a zene érdekelt, de leginkább talán a téma
döntötte el, hogy milyen műfaji megjelenést kíván egyegy darab. 1946–1947-ben írtam meg a Huszonegy énekes játék kórusra és gyermekzenekarra című munkámat.
Már akkoriban foglalkoztatott a gesamtkunstwerk
jelenség. Azokat a népi játékokat gyűjtöttem egybe,
amelyek egy vagy két szólamban énekelhetők, de van
szólistájuk is, s amelyek hangszerekkel kísérhetők,
ugyanakkor a gyerekek el is játsszák a népi játékokat.
Tehát három művészeti ág kapcsolódott össze. Ez egy
olyan kompozícióvá vált, amelyet a mai napig használnak az iskolákban. Előnye, hogy több oldalról engedi
a gyerekeket megnyilvánulni: négy-öt gyerek elől táncol, másik négy-őt hangszereken játszik, s mellettük
két szólamban énekel a kórus, valamint a szólista is
időnként. Rövidke, szabadon összeválogatható darabok ezek a legkisebb gyermekek számára, mintegy a
gesamtkunstwerk elgondolás molekulái.
– Mióta tagja a Magyar Művészeti Akadémiának?
– Mondhatni őstagja vagyok, hiszen az egyesület
megalakulásának második évében már rendszeres
résztvevőjévé váltam e közösség összejöveteleinek. Így
közeli barátságba kerültem az ott jelenlévőkkel, a legkülönbözőbb művészeti ágak képviselőivel; kölcsönösen figyelemmel kísértük egymás tevékenységét. Ezért
életem nagy ajándékának tekintem e mintegy húsz
évre visszatekintő kapcsolatot, mert azt a fajta csillapíthatatlan érdeklődést a többi művészeti ág iránt, amely
bennem él, nehéz lett volna másutt megélnem.
– Akkoriban, a kezdetekben, a Kecske utcában még
egy más jellegű társaság volt jelen?
– Igen, más jellegű volt, így az Akadémia intézményesült formája már kissé távolabb áll tőlem. Mivel a
baráti szálak továbbra is szorosak, lélekben én a Kecske utcában maradtam, és ott is maradok.
– Hogyan telik egy napja manapság? Mi minden fér
bele?
– Elég sok közéleti tevékenységem akad. Ugyan
már nem szaladgálok ide vagy oda, de sokan érkeznek
hozzám különböző ügyekben egyeztetésre, konzultációra, anyagokat küldnek számomra. tankönyveket
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SCHRAMMEL IMRE
ÉLETMŰVE A VIGADÓ
GALÉRIÁBAN
Az idő lenyomata az agyagban

■ Schrammel Imre életmű-kiállításán beszélgettünk

a művésszel munkásságának egymásból következő,
gondolati-formai és anyaghasználati folyamatairól.
A kiállítás 2014. március 28-tól június 29-ig volt megtekinthető a Vigadóban.

„Ezen a vigadóbeli kiállításomon tehát magam is
jól követhetem a pályám során kezdettől fogva engem jellemző kísérletező kedv újra, meg újra felbukkant állomásait.”
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lektorálok, elég nagy nemzetközi levelezést folytatok,
hiszen beszélek németül, angolul, franciául. Például
most kaptam levelet egy új-zélandi ismerősömtől,
hogy áprilisban bemutatják Kodály Psalmus Hungaricusát, és a műsor első felében az általam írt Concerto
orgonára és zenekarra című darab is szerepelne. Tehát
mindig van valami, ami összekapcsolja a tevékenységeket, a pedagógiát a zeneszerzői eredményekkel.
– A többnyelvűség családi hagyomány?
– A német nyelvismeret valóban családi hagyomány,
ugyanis édesanyámmal németül beszéltem, mivel ő
Bulgáriában született, német iskolába járt. Iskolaéveim
során franciául tanultam, aminek igen nagy hasznát
vettem például a párizsi Conservatoire-on. Később,
amikor elkezdtem külföldi meghívásokat kapni, 1965ben előbb Kanadában francia nyelven tartottam előadásokat, de az USA-ba is meghívtak. Hát megtanultam angolul, s 1966-ban már ott tanítottam.
– E külföldi egyetemeken a Kodály-módszeren alapuló
saját, a gyakorlati képzés során szerzett tapasztalatairól, kialakult módszertanáról tartott előadásokat?
– Így van.
– Mi volt az a szülei által Önre testált minta, amelyre mindig is mint irányadó példára tekinthetett vissza
pályája során, amelyből talán a zene iránti elkötelezettsége is fakadt?
– Talán a kitartás. A háborús időkben, amikor le kellett menni a pincébe, éppen akkortájt voltam növendék
a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakán. A pincében is
dolgoztam, ott is írtam a gyakorlatokat. Döröghettek felettem az ágyúk, akkor is vállalt feladatomat végeztem.
Mert meg volt bennem a hajlandóság: azzal foglalkoztam, amiről úgy gondoltam, hogy dolgom a világban.

a
művészetről
Schrammel
Imrével

Egy művészettörténész számára minden bizonnyal
érdekes, hogy az én kiállításom ugyanabban az épületben nyílt meg, ahol Makovecz Imre építész kiállítása
is, és mindkettő ugyanabban az időben nézhető meg.
Számomra külön élményt jelent az, hogy a saját munkáimat – miután életmű-kiállításnak terveztük ezt a
bemutatót – ilyen széles skálán újra áttekinthetem.
Két külön helyiséget rendelkezésemre bocsájtottak,
azért, hogy Fekete György belsőépítész barátommal
közösen rendezhessük meg ezt. Hozzá kell tennem,
hogy ő, mint a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, külön gesztust gyakorolt azzal a ténnyel, hogy a
Makovecz-kiállítás megnyitása után –, amely az újjáalakított épület legfelső szintjének tágas tereiben látható – a Vigadó Galériában megnyílhatott az enyém is.
Az organikus gondolkodásról
Nemcsak azért örültem ennek, mert önmagában is
megtisztelő ez a dolog, hanem azért is, mert elgondolkodhattam azon, hogy mit is jelent kettőnk számára
az organikus gondolkodás. Bárki, akiben ez a gondolat netán felmerülne, most konkrét példákon is összehasonlíthatja munkásságunk szellemiségét. Mindketten az organikus gondolkodás felé mentünk el, mégis
különbözünk egymástól. Megpróbáltam magamnak
megfogalmazni, hogy ez mit jelent: Makovecz ugyanezekből a gyökerekből építkezett, de egy szellemi, sőt
transzcendentális szférába vitte el gondolatkörét, és
mint építész természetesen ennek az ideának próbált
olyan épületegyüttesekkel megfelelni, ami az ő sajátos értelmezésű organikus gondolkodását fejezi ki.
Én viszont nagyon is közvetlen közelről, empirikusan
közelítettem meg ezt az egész témát és nem próbáltam
belőle semmiféle magasabb röptű szellemi vonatko-
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zásokat leszűrni. Elfogadtam ezeket az eredményeket úgy, amilyen egyszerűnek ezek látszanak. Valójában azonban e mögött az egyszerűség mögött egy
rendkívül bonyolult rendszert lehet felfedezni, amit
az ember csak lépésről lépésre tud feltérképezni. Én
egyelőre, azon kívül, hogy a tényeket megpróbálom
rögzíteni, azok formai megfelelőjét megfogalmazni,
nem próbálok meg ezekből messzemenő következtetéseket levonni. Tehát ez a kettőnk közötti felfogásbeli
különbség egyik lényege.
Borsos Miklós szellemisége
A másik, amit fontosnak gondolok, az a tanulásom szellemi gyökereihez vezethető vissza. A Magyar Iparművészeti Főiskolán abban az időben Borsos Miklós szellemisége volt sokunk számára meghatározó. Ő a rajzolást
és a mintázást tartotta mindenekfölött a legfontosabbnak és csak úgy mellékesen említette, hogy persze az
anyag is fontos, de hát azt könnyű megismerni. Ne felejtsük el, az 50-es évekről van szó, amikor az egész magyar
kultúrpolitikában a szocreál szemlélet uralkodott. Ennek szigorúságához képest a Borsos körüli szellemiség
oldottabbnak tűnt, ebben elég szabadon lehetett „garázdálkodni”. Az biztos, hogy számomra is a rajzolás volt
az első olyan látványbeli felismerés, amelyen keresztül
megéreztem, hogy az a verbális, irodalom- és beszédközpontú világ, amit egészen az érettségiig tanultam,
úgy nem egészen igaz, ahogy akkoriban gondoltam.
A rajzolás egy egészen más világot nyitott ki előttem,
azóta is fontos és érdekes a számomra. Szomorúan állapítom meg, hogy még a művészet iránt érdeklődő emberek is kevéssé igazodnak el ennek a nyelvi közegében,
az átlagemberről nem is szólva. Nos, gondolkodásomat
még erőteljesebben befolyásolta a mintázás, mint egy
szintén másfajta gondolati kifejezésmód.

82

A mintázás, mint új kifejezési mód
Ez azt jelenti, hogy a térbeli kiterjedésű testeket kell értelmezni, azok tanulságait valamilyen módon átültetni
a saját konstruált világomba. Akkoriban számomra ez
még különböző két dolog volt, mármint a rajz és a mintázás kifejezési lehetősége. Később a kettő közötti ös�szeköttetést véletlenszerűen találtam meg. Az anyaggal kapcsolatban pedig, szinte egyáltalán nem voltak

a számomra értelmezhetőek a szóbeli magyarázatok.
Ugyanis az anyag kezeléséről akkori tanulmányainkban csupán abból a szempontból esett szó, hogy azokat
milyen szerszámokkal, technikai – technológiai fogásokkal lehet rábírni arra, hogy valami olyan legyen belőlük, amit én szeretnék. Például az agyagból hogyan
lehet edényt csinálni, ezt megtanultuk, oly módon,
hogy hogyan kell korongra felrakni, vagy lapokból ös�szeépíteni, stb., de ezek olyan mechanikus cselekvések
voltak, amelyekhez tulajdonképpen nem kell semmiféle különösebb szellemi erőfeszítés. Nem jöttem rá
arra, hogy mindaz a tapasztalás, amit a rajzban, illetve
a mintázásban szereztem, az agyagozásban is kamatoztatható lenne. Viszont, azáltal, hogy a porcelán szakon
tanultam, ennek a szakterületnek a technikai-technológiai ismeretei nyitották ki a szememet sok más lehetőségre, amelyre, ha maradtam volna a hagyományos
kerámiaképzésben, nem lett volna alkalmam. A porcelán magas-tüzű égetési tartományban válik véglegessé,
ellentétben az ezer fok alatti hagyományos kerámiaégetés hőtartományával. Itt tehát olyan dolgokat kellett számításba vennem, ami ott elő sem fordult: a hőre
különbözőképpen reagálnak az anyagok, akárcsak a
nedvességre és számos más dologra.
Üzemi gyakorlatok tapasztalatai
Ezeket a tapasztalataimat a gyárakban folytatott üzemi gyakorlatokon tanultam meg. Ott ismerkedtem
meg azokkal az egyéb, tűzálló anyagokkal is, amelyeket akkoriban csupán a kényes porcelán égetése
során használtak védőtoknak, kemencebélésnek stb.
Fokozatosan fedeztem fel az ezekben rejlő lehetőségeket. Ekkor aztán nekiveselkedtem azoknak a porcelánformálási újításoknak, amelyeken már akkoriban is
sokat gondolkoztam. A Hollóházi gyárban próbáltam
ezeket megvalósítani, amelyekkel azonban ott egyáltalán nem arattam sikert, sőt. A kudarcot nemcsak az
jelentette, hogy tőlem azonnal sorozatban gyártható
porcelántermékek tervezését várták, én meg szabadon
mintázott kisplasztikákkal rukkoltam elő. A kudarc
másik oka, hogy a „magyar narancshoz” hasonlóan, a
hollóháziak itt akarták a magyar porcelánt is kitalálni,
a füzérradványi kaolinra építve, ami azonban nem volt
kifejezetten alkalmas a finom formálásra. Ezek után
kénytelen voltam másféle kísérletsorozatba fogni.
Tulajdonképpen már akkor kezdtem el alaposabban
magának az anyagnak a vizsgálatát. Azt hiszem, hogy
ezen a ponton tér el még inkább az én felfogásom az
organikus kifejezésmódot illetően. A lényeg az, hogy a
porcelán lágyul a hőre, elhajlik, elreped és mindenféle
más deformációra képes. Erre alapozva, több minden
megoldást kipróbáltam: rájöttem, hogyha különböző
növényi terméseket, például tököt, vagy más gyümölcsöket, leveleket stb. leformázok, és azt csinálom meg
porcelánból, akkor az viszonylag stabilan megmarad,
ellenben mindazok a formák, amelyeket esztergályoztam és öntöttem le a hagyományos módszer szerint,
sikertelenek maradtak. El kellett gondolkoznom azon,
hogy mi lehet annak az oka, hogy a növényi konstrukció porcelánból is stabil eredményt hoz. Sajnos a
gyárból elküldtek, ezért ott a kísérletezést abba kellett
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A rétegződések problémái
Közben kaptam egy megbízást a Budavári Palota egyik
épületrészében elhelyezendő hatalmas méretű falfelület dombormű díszítésére. Ezért kezdtek el érdekelni a
különböző rétegződések problémái. Abból indultam
ki, hogy a történelem is az egymást követő korszakok
rétegeiből áll össze, amelyekre egy-egy műemléki ásatás során bőven tapasztalatokat szerezhettek – például
itt, a Budai Várban is – a régészek. A román, a török,
majd a későbbi korok életformáinak lenyomatai rendkívül inspirálóan hatottak rám, és miközben a magam
agyagformálási eszközeivel, ezekkel a rétegződésekkel
foglalkoztam, rájöttem, hogy hasonlóképpen rétegződik maga az élő világ is. Sokáig próbálgattam a különböző módokat, hogy agyagból állíthassak elő ilyen
gondolatébresztő kompozíciókat. De ezeket csak egy
oldalról tudtam megformálni, mint reliefeket. Egyre
jobban izgatott a térbeli megjelenítés lehetősége. A Szegedi Biológiai Kutató Intézet homlokzati falára kiírtak
akkoriban egy pályázatot, amelynek értelemszerűen
utalnia kellett az ott folyó kutatómunkára. Ekkor kezdett el ismét érdekelni a biológia. Véletlenül találtam
rá egy könyvre, amely Crick és Watson nevű Nobeldíjas tudósok nevéhez köthető és amelyben többekkel
együtt leírják a Helix-modell, azaz a DNS-kettős spirál
felfedezését. Természetes, hogy én is megpróbáltam
kettős spirált mintázni, de ez nem ment. Viszont láttam
a pécsi Zsolnay gyárban egy szellemes megoldást arra,
hogy mi módon emelnek ki az úgynevezett fölstokkolt
karámokba, silókba tömörített agyagtömbből egy-egy
részt. Úgy tudják kivenni az agyagot, hogy egy egyszerű ostornyélre rászerelnek egy erős acéldrótot, a bottal együtt azt beleszúrják az agyagtömbbe, és a dróttal
kanyarítanak ki belőle egy részt. Egyébként ez hasonlít
a parasztoknál is alkalmazott szénakiszedő szerkezetre. Nos, amíg néztem ezt a műveletet, rádöbbentem,
hogy ez az a forma, amilyent én éppen keresek: a kettős
spirált. Gyorsan csináltam ilyen ostorokat, elkezdtem
ezekkel különböző kísérleteket, ez jelentette számomra a következő keramikusi időszakom legizgalmasabb
tevékenységét. Egyik ilyen művemmel – amelyik
itt a kiállítóterem közepén látható – nyertem meg
Faenzában, 1971-ben a biennále plasztikai nagydíját.

Kísérletezések az anyaggal
Amint azt már beszélgetéseink során többször említettem, és amit ezen az életmű kiállításomon nagyon
jól lehet követni is: az én anyagkísérleteim és azok
eredményeinek egyike következett a másikból. Például a kettős spirál gondolat gömbszerű megvalósítása
után, meg kellett valahogy oldanom a kiégetés újabb
problémáját. Bizonyos méret fölött ugyanis a tömör
agyagot, amibe ezt a műveletet el lehetett végezni,
nem lehet kiégetni, mert a benne lévő nedvesség miatt
az fölrobban. Én viszont nagyobb méretekre vágytam.
Így fundáltam ki egy kavernás szerkezetet. Csövekből
formáltam meg a belső részt, ezt hasítottam és innentől kezdve egymásra épült a korábbi rétegződési kísérleteimnek, valamint a kettős spirálnak a tanulsága!
Újabb korszaknak nevezhetném a hasábformákkal
folytatott kísérleteimet. Ennek az a története, hogy
akkoriban, szinte forradalmi divattá vált Magyarországon a geometrikus művészet újrafelfedezése. Művészkollegáim közül többekkel, például Attalai Gabival, Bak Imrével vitatkoztam azon, amit ők állítottak,
hogy ti. csak a geometrikus művészet az egyedül
üdvözítő, tiszta művészet. Nagyon sok festő és szob-
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hagynom. Ez irányú ötleteimet részben túl modernnek
találták, részben nem gyártható terméknek. És hát ez
két különböző dolog. Mindinkább világossá vált előttem, hogy amennyiben meg akarom ismerni az anyag
formateremtő képességét, nem tekinthetem a választott
agyagfélét csupán nyersanyagnak. Miután a kerámiaporcelán nyersanyagai a Föld izzó állapotától a lehűlés
és az erózió évmilliós változásain keresztül alakultak
át olyanná, amelyeket a gyárakban megismerhettem,
elkezdtem ezeknek a lelőhelyein tanulmányozni viselkedésüket. Ezzel egyúttal letértem a hagyományos kerámia-porcelán mesterségek útjáról, és addig ismeretlen
területen haladtam tovább. Fokozatosan egyre izgalmasabb jelenségeket ismertem meg, amelyeket igyekeztem
láthatóvá tenni. Ez azután visszahatott a rajzolásban és
mintázásban addig gyakorolt módszereimre, és abban
is változnom kellett a megtanultakhoz képest.

rász esküdött erre, én pedig kíváncsi lettem, hogy mi
ebben az olyan fantasztikus. Így hát én is készítettem
precíz hasábokat, kockát porcelánból. De ezeket a szabályos kockákat, mint műtárgyat másképp akartam
megközelíteni. Annyit természetesen tudtam a korai
tanulmányaimból, hogy az agyag, különösen a porcelán, nem igazán szereti a szögletes formákat. (A téglagyártásnál másról van szó, most abba nem akarok
belemenni.) Tehát sikeresen megalkottam a magam
kockáit, hófehérre, tökéletesre kiégettem azokat, de
nem tetszettek nekem, nem értettem, mi ezekben az a
szenzáció, amiért a geometrikus művészet mindenek
fölötti lenne? Ezután a még félkész, puha formákra rácsapkodtam, meg minden egyébbel „rongáltam” őket.
Végül belelőttem az egyik kockába, és akkor nagy
meglepetés ért: a lövés hatására ugyanis teljesen átalakult a tökéletes forma – akkor még nem gondoltam
arra, hogy organikus formává –, de átalakult! Lelkesedésemben egész sorozatot készítettem, de miután ne-

Pókrák,
kőcserép,
2013
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kem puskám nem volt, lőtérre meg lövészegyesületekbe vittem a tárgyakat, amelyekbe különböző kaliberű
puskákkal lőttek bele – később belülről robbantottunk is –, és így egyre érdekesebb formák keletkeztek.
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A geometrikus világ az emberi gondolkodás terméke
A lövést követő formai átalakulás egy egészen más
szinten is foglalkoztatott. Láttam egy filmet, amelyben a petesejtek megtermékenyítésének folyamatát
mutatta be a rendező egy emberi magzat megszületéséig. Bármennyire furcsa is, most ezt így kimondanom, de a tény, mégiscsak az, hogy a puskagolyó belövése, majd a hím ivarsejtnek az egyetlen női petesejtet
ostromló serege közül, abba az egyetlennek a bejutása
óhatatlanul párhuzamos az én porcelán kockáimmal
végzett kísérleteimmel. Arra is rájöttem, a robbantásoknál tönkremennek a sarkak és az élek a kockákon,
a lövöttnél pedig az egész plasztika alakul át egy – a
megtermékenyített petesejthez hasonló –, organikus
formává. A geometrikus világ az emberi gondolkodás
terméke, az organikus pedig a természeté. Az egyikben az emberi logika, a másikban a természet logikája
érvényesül. Töprengéseim során számos kísérletet
végeztem és egyre jobban megtapasztalhattam, hogy
a mi emberi alkotásaink a megmérhetőségre (szélesség, magasság, mélység) a szögletességre, a döntően
egyenes vonalalkotásra épülnek. A természeti formák

azonban részben gömbszerűségre törekszenek, és
semmiképpen sem egyenes vonalúak. Még a cikkcakkban lefelé hatoló villámok is teljes mértékben
eltérnek az egyenestől. A természet nem tűri ezt az
emberi logikát, lekoptatja a sarkokat és igyekszik vis�szahódítani az ember alkotta „tájakat”. Eddig is sokat
foglalkoztam a természettudományos kísérletekről
olvasható szakirodalommal, ezek után pedig még inkább érdekeltek azok. Egy példát megemlítek: az ember, ha egy térbeli alakzatot megpróbál megformálni,
mint például én a kettős spirált, akkor mindig egy vonal mentén hatol be. Ez hasonlít, mondjuk a komputertomográfhoz, amely viszont a vizsgált test egészét
felszeletelve képezi le.
A spirálrendszer és a növekedés összefüggése
A természet azonban nem így „gondolkodik”, hanem
térben, növekedésben, mozgásban. Ahhoz, hogy valami növekedni tudjon, szükséges a spirálrendszer, a
rétegződés (lásd a fák évgyűrűit, stb.). Mivel én empirikusan közelítettem meg ezeket a jelenségeket,
azaz előbb megcsináltam és csak utóbb kezdtem azon
gondolkozni, hogy ez vagy az a dolog miért éppen
olyan. Ezért említettem korábban, hogy nem vontam
le semmilyen ezotériába vezető következtetést sem.
Elfogadtam, hogy ez így van, és kész. Ettől függetlenül az így elkészült tárgyaimat mások megpróbálták
különböző filozofikus módon is megközelíteni, de
én ezekkel valahogy úgy voltam, mint az impresszionisták. Ők, ugye, miután fölfedezték az üvegprizmát,
amely felbontotta a fényt és ezt a tudomány rögzítette
(a fehér fény felbomlik a szivárvány összes színére),
szóval ők elkezdték a festészetükben ezt a látásmódot alkalmazni. Nekem is az volt az első impresszióm,
hogy a kísérletezéseim során olyan formákat hoztam
létre, amelyeket korábban soha nem láttam. A kocka
ezek után már nem érdekelt.
A nyomhagyás és a kompozíció új lehetőségei
Az élő test, mint organikus forma is különös módon
vált a műveimet formáló eszközzé. Korábban ugye,
a nagyméretű reliefeket úgy mintáztam én is, mint a
többi keramikus: a kompozíció megformálása során
azt vettem figyelembe, hogy a majdani kiégetéshez
raszterszerűen fel kell kockáznom a puha agyagot.
Ráadásul mindenki az állványra felrakottan mintázta
meg az agyagot. Volt lehetőségem például a Közlekedési Múzeum épületéhez készített reliefnél – szövőgép-alkatrészekből kialakított formákkal dolgozni,
azt én is állványon készítettem (1966). Az első olyan
relief, amit én a földön készítettem, az a Budavári Palotáé volt (1969). A váci reliefem (1985/86) készítése
során jöttem arra rá, hogyha a puha agyagba belelépek,
vagy bármely más nyomot hagyok benne, az egészen
más formaképzést ad, valamint a kiégetéshez szükséges más „metszetelést” követel. A természetes lenyomatból összeálló forma-vonulatokat csak elmetszeni
lehetett, és a metszésvonalak nem szervültek ehhez
az új formarendhez. Ott győződtem meg arról, hogy
mennyivel alkalmasabb a földön végzett mintázás,
amely, a korábban már említett lábbal taposás után,

Láthatatlanná vált lények nyomai
Az élő testben zajló folyamatok tanulmányozása – legyen az állat, növény, vagy ember – tulajdonképpen
egyre jobban foglalkoztatott. Még a nyomhagyás
egyik sajátos megoldásához tartozik az a kísérletsorozatom is, amikor az országúton elütött madarak tetemeit puha „agyagsírba” tettem, ezeket kiégettem és a
végeredmény, egyfajta láthatatlanná vált lény nyoma
maradt. Amint azt már másutt is megfogalmaztam,
ebben a kísérletsorozatban rendkívüli módon befolyásolt egyik itáliai utazásom során a Pompeiben tett
látogatásom. Ismrt dolog, hogy a Vezúv kitörésének
lávája percek alatt halálba „öntötte” az ott élő embereket, állatokat. Amikor feltárták ezt a sajátos temetőt,
a láva által kiégett tetemek üregeit találták meg. A későbbi látogatók számára átélhetővé tett tragédia bemutatása érdekében aztán ezeket az üregeket speciális
gipszanyaggal öntötték ki, így idézve meg az egykori
szituációkat. Egész sorozatokat szántam ennek a folyamatnak a saját művészi elképzelésem szerinti megidézésére. Miután az eddigi kerámiaszobrászkodásom
is egyre közelebb vitt az organikusság fizikai valóságának a művészi átértelmezéséhez, azt hiszem, szinte
logikusan következett be pályámon egy újabb korszak.
A nő és a férfi drámája
Lehet, hogy ez, mint gondolat túlságosan nyersen
hangzik tőlem, miközben emberi drámákra utalok.
Az utóbbi években szükségét éreztem annak, hogy
klasszikus szobrászati eljárás szerint mintázzak meg
emberi testeket, férfiakat és nőket egyaránt. Számomra ez egyszerű tanulmányi modellnek szánt gyakorlat
volt, ám, de azzal a drámai célzattal, hogy ezekkel a
figurákkal „megrendezzem a saját színházamat”. Kap-

tam egy megbízást a Pécsi Nemzeti Színház homlokzatára elhelyezendő reliefre, és tulajdonképpen már
ott szerettem volna ezt a gondolatomat megvalósítani, de a körülmények végül is ezt nem tették lehetővé. Így maradtam e munkámnál, az ún. lapos relief
megoldásnál. A figurákkal azonban azt a klasszikus
férfi–nő / nő–férfi drámai viszonyt szerettem volna
megjeleníteni, amely ősidők óta létezik az emberiség
történetében. Ez vezetett a Minótaurosz sorozatomhoz. Bármerre utaztam – az útirajzok inspiráló részleteinek lerajzolása mellett – számos múzeumi anyagot
tanulmányoztam és éltem át sokféle emberi kapcsolatot, egyre jobban megerősödött bennem e viszony a
saját eszközeimmel lehetséges megformálása. A Naplóimban jól végigkövethetők mind az eddig elmondottakhoz vezető kísérletezéseim állomásai, majd
pedig a bennem már kialakult végső formához vezető
terveim rajzainak sokasága. Esetenként éppen a Naplómban írtam le azokat a technikai felfedezéseimet
is, amelyek segítségével addig soha nem alkalmazott
módszerekkel jutottam el alkotásaim kivitelezéséig.
A folyadék szerepe a szervezetben
Ezen közben többször foglalkoztatott magának a csupasz emberi testnek a viselkedése is. Ugyancsak a természettudományos érdeklődésemből fakad annak a
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szinte kínálta a saját testem bele-beleugrálásával, annak nyomhagyásait is. Nem állítom, hogy ezzel nem
leptem meg nemcsak a magyar, hanem a külföldi kollegákat is, akik akkoriban már szép számban jártak a
Kecskeméti Művésztelepre, a Kerámiastúdióba. Nem
beszélve arról, hogy a különböző nyelveken sokkal
nehezebb lett volna nekem, mint ott gyakran szimpózium-vezetőnek, elmagyarázni a nyomhagyás és a
kompozíció ezáltal más módon történő formálásának
a lehetőségét, így hát inkább levágtam egy nagy agyag
pacnit, és beleugrottam. Balassagyarmati munkámnál
aztán megismételtem a Vácott alkalmazott módszert.
Azt, hogy a technikailag elkerülhetetlen metszéseket a
formákkal együtt szervezzem, a hegyeshalmi határátkelőhöz készített reliefemen sikerült megvalósítanom.
Itt oldottam meg először, hogy az előre megkomponált nyers agyagféleségeket darabonként homokkal
szigetelve döngöltem egymáshoz, így a nyers elemek
szétszedhetőkké és újra összeállíthatóakká váltak. A
későbbi kisplasztikákhoz is ez adott lökést. (A sors
fintora, hogy sajnos a hegyeshalmi határátkelő vámcsarnoka azóta is zárva van. Jövője ismeretlen. A váci
reliefet felhelyező, hivatalos kivitelező csapat pedig
ugyanabban az időben verte le a Budavári Palota reliefjét – tudtom nélkül –, amikor azt rakta fel. Azóta sem
derült ki, kinek az utasítására történt mindez.)
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ténynek művészi inspirációja, amit az élő szervezetekben keringő folyadék szerepe, az ozmózis jelent.
Tudjuk jól, hogy az élet maga milyen összefüggésben
van a vízzel és valamennyi ásványi anyaggal. Tehát az
élő szervezetben keringő folyadék állapotától függ a
születéstől halálig terjedő, maga a lassú kiszáradási folyamat is. Ez az öregedés, azaz az elmúlás folyamata.
Izgatott az élettel teli testek egymásra hatása – az én
esetemben– az agyagból megmintázott testek minél
erőteljesebb egymásba/egymáshoz szorulása. Több
olyan kompozíciót hoztam létre, amelyek eme testekből szinte fallá váltak. Természetesen úgy, amint
eddigi munkáimban is, elsősorban az foglalkoztatott,
hogy ezt milyen módon tudom kivitelezni az első lépéstől az utolsóig. Ekkor kezdtem használni a formá-
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lásban a kivitelezésig erjedő, jelentős szerepet betöltő
szilikon anyagot. Visszaemlékeztem nagyanyám lisztezett tésztagyúrására, amikor nem ragadtak össze az
ily módon kiszaggatott tésztadarabok stb., ezért aztán
a jól megválasztott agyagféleségeim mellé újabb tapasztalatokat tettem hozzá, amikor különféle homokot szórtam a figurák közé.
A Herendi Porcelángyárban
A kemény samottos anyagok, a puhán formálható különféle kerámia agyagféleségek mellett – amelyekhez
egyébként színezésül soha nem alkalmaztam semmiféle ráfestést, hanem csak saját anyaguk, illetve
a kiégetési hőfok és módszer változtatgatásával színeztem azokat –, később újra találkozhattam a porcelánnal, mint a szilikát anyagok kerámia skálájának
legfinomabbikával. A Herendi Porcelángyár meghívására dolgoztam a gyárban. Ismét elővehettem a még
Hollóházán kényszerűen abbahagyott kísérleteimet.
Amellett, hogy a gyár formai kínálatának megújítására kidolgoztam számos megoldási módszert, nagy
élvezettel fedeztem fel újabb meg újabb, a porcelán
anyagával megvalósítható egyéni formavilágot. Ez
esetben is használtam a korábbi tapasztalataimra építve a klasszikusan megmintázott figurákat, amelyeket
különböző pozíciókba hajlítgatva, illetve egymáshoz
helyezve őket, különféle jeleneteket tudtam létrehozni. Ezek egy részén a pazar gazdagságú herendi
díszítő motívumkincs változatos ráfestését terveztem meg, betanítva ezek megoldására az egyébként,
a Herendi gyár kiváló porcelánfestőit. Másik részén
viszont kipróbáltam egyfajta textilalkalmazást. Ez azt
jelentette, hogy a klasszikus formában megmintázott,
majd még a puha állapotban pozícióba hajlított figurát
különféle általam gondosan kiválogatott textilekbe
(gallér, köpönyeg stb.) öltöztetve, legalább 4-5-szörös
eljárás során öntöttem porcelánba. Ezen a vigadóbeli
kiállításomon tehát magam is jól követhetem a pályám
során kezdettől fogva engem jellemző kísérletező kedv
újra, meg újra felbukkant állomásait.
Miközben örömmel állapíthatom meg, hogy a különféle kerámiákból és a különleges herendi porcelánból is megvalósíthattam az ifjúkori elképzeléseimet,
újabb és újabb inspirációim támadnak, foglalkoztatnak újabb térbeli-plasztikai megoldások. Aztán a Zsolnay gyár klasszikus eozinmázainak általam elképzelt
újszerű kipróbálásai is izgatnak. Szakmai kíváncsiságom változatlan. Nem véletlen, hogy száguldó gondolataimat már évtizedek óta a Naplóimba rögzítettem,
mert egyrészt nem mindig volt lehetőségem terveim
megvalósítására, másrészt be kell látnom, hogy tőlem
független okok miatt, meglehet, hogy mindezekre
nem lesz elég az időm…
Schrammel Imre keramikus gondolatait lejegyezte
Dvorszky Hedvig művészettörténész a művésszel, a
Vigadó Galériában megrendezett életmű-kiállításán
folytatott beszélgetés alapján.
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STOLLER ANTAL HUBA
KOREOGRÁFUS
Hetvenen túl…
„Nem szívesen nyugszom”

■ – Miért olyan fontos Önnek Jobbágytelke, ez a Felső-

Nyárád-menti kis falu.
– 1971 óta rendszeresen és módszeresen felépítem
néptánc- és népzenei gyűjtőmunkámat. Így kerültem
Jobbágytelkére először 1971-ben, s azt követően sokszor visszatértem, mivel megismerkedtem Balla Antallal, az ottani együttes vezetőjével. Elhatároztam,
hogy ezzel a faluval sokat fogok foglalkozni.
– Olyan jelentősnek mutatkozott az ott felfedezett néprajzi, népművészeti anyag?
– Igen, noha az ott még élő népi kultúra is lassan eltűnik. Anti bácsi, aki 1945-ben együttest alapított, sokáig
felszínen tartotta az ottani táncos és zenés hagyományt.
Amikor ott jártam, az a gondolatom támadt: egy
olyan faluban, ahol legalább együttes szinten még élő
a népművészet, a családoknál megőrzött tárgyakból
létre lehet hozni egy falumúzeumot. 2006-ban, Balla
Antal 80. születésnapján az ottani múzeum valóban így
jött létre: mindenki adott hozzá valamit, a helyi tárgyi
kultúrából állt össze a múzeum anyaga, noha sajnos sok
minden már felvásároltak a kereskedő cigányok.
Jobbágytelke színmagyar település. A 80-as években 1600-an lakták, ma 600-an. Ezer ember eltűnt a
világban. Ha minden gyűjtő – akár zenét, akár táncot
gyűjt – felvállalna egy falut, ahonnan elvándorlóban
vannak az emberek, ha kicsit rendbe hoznák a házakat
– ezek a vallásos, katolikus közösségek a kultúrájukat
is életben tudnák tartani.
– Rokonszenves gondolat, hogy nem egy régió, hanem
egy falucska gondját vegye a gyűjtő vállára. Ez bemérhetőbb vállalás, sikerének esélye is nagyobb. De gyakori
jelenség ez, vannak követői?
– Előfordul. Például Sára Ferenc néptáncos, koreográfus barátunk fejébe vette, hogy elmegy Gyimesbe.
Vett ott egy házat, ott él huszonvalahány éve; létrehozott egy tánccsoportot, Zerkula névvel egy zenekart.
Úgy vélem, hogy a valódi gyűjtő nem csupán markol, elhoz valahonnan egy kultúrát, amit megismert,
hanem ha értelmiségi, akkor igyekszik segíteni is
azon a közösségen.
– Akiknek életrendje a Kalendáriumba van írva.
– Így van. És ezt másoknak is meg lehet mutatni, csak
hírt kell róla adni: például határkerülés lesz Jobbágytelkén, jöjjenek a városi népek, lássák, hogyan csinálják.
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A szalmakalap-készítés szintén helyi sajátosság.
1831-ben Bözödről odakerült egy pap, ő vezette be a
szalmafonást, mivel látta, hogy mennyire nyomorog
az ott lakó nép, nincsenek nagy földek, inkább az állattenyésztésből élnek, abból meg nem lehet nagycsaládokat eltartani. Elkezdtek olyan búzát termelni a piciny földeken, amelynek szára megfelel a szalmakalap
készítéshez. Anti bácsi mesélte, hogy már gyermekkorában a közeli városokba jártak eladni őket, 20-30
kilométert gyalogoltak.
Jobbágytelke életében a búza tehát kettős funkciót
tölt be: termése a kenyér, szára pedig a szalmakalap
anyaga, így kétszeresen az élet szolgálója.
E kis közösségek számára, hogy legalább két fiatal
ne menjen el a világ más részébe, a falusi turizmus
hozhatna megoldást. Anti bácsi 2002-ben elhunyt, az
a gondolatom támad, hogy házából faluházat lehetne
létrehozni, amelyben fényképtár, együttes-történeti
tár, újságcikktár is jelen lehetne.
– Hogyan került kapcsolatba a Magyar Művészeti
Akadémiával?
– Mesterem, Novák Ferenc révén. 1965 óta ismertük egymást, előbb táncosa, majd asszisztense voltam.
80. születésnapja körül a Kecske utcába hívott, hogy
előadásához vetítsek, mivel a Honvéd Együttes archívumát kezeltem, voltak anyagaim, berendezéseim.
Az előadáson találkoztam újra Kováts Flóriánnal,
akivel 2000 óta ismertük egymást. Nemeskürty István akkor kérte fel Novák Ferencet, hogy állítsa össze
a millenniumi emlékműsort, s mesterem engem kért
meg segítőül. Ebből lett a 2000–2001-ben megrendezett Millenniumi Sokadalom a Hősök terén, valamint
a Kárpát-medence hat-hét helyszínén. Ennek volt fő
mozgatórugója Kováts Flórián. A Kecske utcai újabb
találkozásunk alkalmával rákérdezett, hogy segíteném-e az Akadémia munkáját. Rábólintottam.
Akkortájt erősödött fel a gondolat, hogy a korábbi
egyesületből országos, európai hírű köztestület legyen.
Elkezdődtek a köztestületté válás törvényi oldalának
előkészítő megbeszélései, amelyeknek szinte mindegyikén jelen voltam. Flóri javasolta, hogy Kucsera Tamás Gergely legyen e munkálatok titkári, később főtitkári megbízottja, de engem is alkalmaztak – akkor már
nyugdíjasként – a köztestületté alakulás segítésére.

– Milyen feladatok vártak Önre?
– A köztestületté alakulást követő első kiállítás
anyagát segítettem összegyűjteni Budapesten és környékén. E tárlat a néhai akadémiai tagok életművét,
munkásságát mutatta be, s az Iparművészeti Múzeumban került sor megrendezésére.
Később Pécsi Györgyi, a Dokumentációs Osztály
vezetője kért fel, szedjem össze a néprajzzal, népművészettel foglalkozó akadémiai tagok – Kallós Zoltán,
Novák Ferenc, Erdélyi Zsuzsanna – műveit, emlékeit.
Mivel eredeti szakmám mérnök, él bennem egyfajta
kényszerprecizitás, így nagy szorgalommal láttam a
feladathoz. Leginkább Novák Ferenc anyagait tudtam összegyűjteni a Honvéd Együttes hatalmas archívumából.
Tehát javarészt baráti szálak révén kerültem közelebbi kapcsolatba az Akadémiával. Mivel Tata (Novák Ferenc) gyakran kérte, hogy segítsem munkáját a tagozati
üléseken, többször elkísértem. Így amikor napirendre
került az egyesületi alaptagok mellett a tagozatok bővítése, új akadémiai tagok felvétele – engem is javasolt.
– Mióta rendes tag?
– 2013-tól vagyok az Akadémia rendes tagja, amit
nagy megtiszteltetésnek, egyben felelősségnek is tekintek. Szerencsére olyan a természetem, hogy nem
szívesen nyugszom, igyekszem aktívan részt venni a
köztestületi, elsősorban a tagozati munkában.
– A felelősség nyilván személyenként változhat, ahogyan az elfoglaltság is.
– Nyilván más egy olyan előadóművész tagtársamnak az élete, aki állandóan úton van a világban,
népszerűsíti azt a kultúrát, amit képvisel. Én néptánckoreográfusként, mint alkotóművész kerültem be a
Népművészeti Tagozatba, így feladatom is más természetű, elsősorban a gyűjtés és a koreografálás.
Jobbágytelke ügyét a tagozati munka során is igyekszem képviselni. 1914-ben Bartók is gyűjtött itt, ebből
az alkalomból Bartók-centenáriumot szerveztünk,
illetve a Népművészeti Tagozat kihelyezett ülését itt
tartottuk meg tavaly szeptemberben. Örömmel láttam,
hogy ahogyan hajdanán én, most tagtársaim is rácsodálkoztak Jobbágytelkére. Persze azt is látták, hogy a
falumúzeumra, a tájházra ráférne egy kis rekonstrukció, így elhatároztuk, hogy jótékonysági műsort rendezünk. Terveink szerint erre 2015. októberben kerül sor.
A Népművészeti Tagozaton belül nincsenek nagy
viták vagy ellentétek, viszont vannak közös akaratok,
szándékok. Így került sor márciusban a Kóka Rozi
által jól előkészített, Gyimesbükkben megrendezett
Mátyás mesemondó versenyre. 107 gyermek mondott
mesét négy korcsoportban, viseletben. Felemelő élmény volt. Ezt is a Vitézi Ének Alapítvány segítségével
valósítottuk meg. A tagozaton belül mindig van egy
főszervező, de mögötte a tagozat egésze felsorakozik.
– Műszaki vonalon végzett. Hogyan került mégis a
tánc, a néptánc közelébe?
– Technikumot végeztem, majd műszaki egyetemet.
Az egyik nagybátyám a „Közgáz”-on táncolt, s mivel
látta bennem az eziránti érzékenységet, egy alkalommal elvitt engem is. Ez 1958-ban történt. Azóta mindig
jelen volt életemben a néptánc. 1965-ben bekerültem
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a Bihari János Táncegyüttesbe, később elvégeztem egy
néptáncoktatói tanfolyamot, így Novák Ferenc asszisztense lettem. Akkortól kezdtem el koreografálni. 1974ben a miskolci Avas Táncegyüttes vezetője lettem, ez
volt az első önálló csoportom. Budapestről jártam le
hetente kétszer, táncoltam a Bihari együttesben hetente háromszor, és főmérnök voltam az Újpesti Dózsánál.
Magam sem értem, hogyan bírtam. 1979-től majd húsz
éven át a Vasas Táncegyüttes művészeti vezetője voltam, és annak Obsitos csoportját máig vezetem.
– Mi tartotta csaknem egy életen át a néptánc közelében?
– Édesapámék kilencen voltak testvérek, Kunszigeten éltek. Budapesti lévén, felső tagozatos koromtól a szünidőben le voltam „csapva” vidékre, paraszti
környezetbe, ahol ugyanazt az életrendet kellett követnem, mint amit rokonaim éltek. Minden mezőgazdasági munkában részt vettem, ahogyan a csibészségekben is. Egyedül kaszálni nem tanultam meg. De
például 12 évesen egyedül mentem szántani egy 12
éves lóval, aki ismerte már a rendet. Persze nem csak
a különféle mezőgazdasági munkák ismeretére tettem
szert, a paraszti kultúrával is megismerkedtem.
Anyai vonalon Keszthelyen éltek nagyszüleim. Ott
a szomszéd bácsitól rengeteg éneket megtanultam;

egy alkalommal pálinkával itattak, mire jókedvemben
felpattantam az asztalra, ott táncoltam.
– Időközben megtanult kaszálni?
– Igen, de ha füvet nyírok, már többnyire géppel
végzem.
– A kor levegője mennyiben hordozta annak lehetőségét,
hogy a néptánc, ha új keretek között is, újra népszerű lehet, mint ahogyan azzá is vált a táncházmozgalom révén.
– Állítom, hogy ezt a nagyszerű mozgalmat a táncos fesztiválok indították el. Esténként mit tehettünk
volna: táncoltunk, többnyire társastáncokat, tangót,
foxtrottot, és egy kis csárdást is. Mivel a saját csoportunk táncos lányait már jól ismertük, a többiekkel
barátkoztunk. Akkora fertőzést kaptunk, hogy 1964ben létrehoztuk a Budapesti Néptáncosok Klubját,
amely tulajdonképpen a Táncház elődjének tekinthe-

tő. Itt Martin György, Maácz László, Kaposi Edit tartottak előadásokat a különböző tájegységek táncairól.
Nem könyvekből, mert azok még nem voltak, hanem
saját gyűjtőútjaik jegyzetei alapján.
– Miért nem tudott már akkor e korai kezdemény kiteljesedni?
– A Bihari Táncegyüttesben, az Akácfa utca 32.-ben
történt, hogy nyitott ablaknál táncoltunk, és zene, a
zsongás hallatán fiatalok özönlöttek be. Ugyan a rendezvény zártkörű volt, a tömeg csak áramlott a terembe.
Nem lehetett mást tenni, ki kellett hívni a rendőrséget.
Az esemény következtében a Budapesti Néptáncosok
Klubja befulladt.
– Hogyan, milyen körülmények között vetődött fel ismét a Táncház gondolata?
– 1971-ben Tata kezdeményese folytán gyűjtőútra
indultunk Székre, Vicére, Tancsra, utolsó állomáshelyünk Jobbágytelke volt, ahol az 1972-es újévet köszöntöttük. Ott történt, hogy társaságunkba egy helyi
viseletbe öltözött ember lépett, s felkiáltott: „Magyar
honvédek állnak a Kárpátok ormán!” Csak néztünk,
meghatódtunk és csodálkoztunk, hogy az itteniek
milyen bátrak a Ceaușescu-rendszer szorításában. Az
élmény nem múlt el nyomtalanul.
1972 húsvétján a szüleim otthonában kis társaság
gyűlt össze, a közös gyűjtőélményeket felidézve határoztuk el, hogy összeállunk – Foltin Jolán, Lelkes Lajos,
Tata, Kornis Peti, jómagam – , táncházat szervezünk.
A legjobb együtteseket hívtuk össze: a Bartókot,
az Építőket, a Vasast, a Biharit. Felmentem Martin
Györgyhöz, megtanultam a széki táncot, mivel az volt
a minta. Majd három-négy vasárnapon betanítottam
a széki táncrendet azoknak a pároknak, akiket az
együttesekből delegáltak. Így került sor 1972. május
6-án az első Táncházra.
Azért jelzem a történteket ennyire részletesen, mert
vannak hivatalos szervezetek, amelyek állítják, hogy
az első táncházat Kallós Zoltán, Martin György, Tímár Sándor hozták létre. Ez igaz. Martin György segített, anyagot adott, Tímár mester is ott volt, mint a
Bartók Együttes vezetője, és sokan mások. De egy darabig a négy együttes együtt szervezte a táncházakat,
aztán ideológiai ellentétek folytán szétváltunk.
– Mi volt a szétválás oka?
– A bartókosok Tímár mester vezetésével inkább
improvizáltak, a többi három együttes viszont betanult koreográfiákban gondolkodott. Tímár, Sebő Ferenc, Halmos Béla azt szerette volna, hogy nyissuk ki
az ajtókat, jöjjenek ide a fiatalok, munkástól az egyetemistáig. Mi pedig úgy véltük, hogy előbb nekünk kell
megtanulni a táncokat, s majd azt követően nyissuk
ki az ajtókat. A nézetkülönbségek miatt szétváltunk.
Végtére is nekik lett igazuk.
Jórészt Tata révén minket egyébként minden érdekelt, más művészeti ágak is, így irodalmi esteket
rendeztünk, filmeket vetítettünk, s mellé táncházat
szerveztünk a Fiatal Művészek Klubjában. De ez nem
tartott sokáig, elhaltunk. Viszont, szerencsére nagy
erővel folytatták Tímárék, Sebőék. Így joggal terjedt
el, hogy hozzájuk köthető a táncházmozgalom.
– Alkalomadtán még ma is táncra perdül?

Balázs Sándor
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– Mivel az Obsitos csoport művészeti vezetését
még jelenleg is folytatom, néha be kell mutatnom a lépéseket, mozdulatokat. De mivel az utóbbi időkben a
jobb térdem rendetlenkedik, egyre gyakrabban fordul
elő, hogy az ügyesebb táncosakat megkérem, tanuljanak meg valamit és mutassák be a többieknek. Mindemellett kell még tudnom táncolni.
– A gyűjtőutak alkalmával a táncok rögzítéséhez feltehetően elkerülhetetlen volt, hogy a táncírást is megtanulja.
– Így van, azt is elsajátítottam. A Lábán Rudolfról elnevezett lábán-kinetográfia világhíres. Amikor
1968–1972 között asszisztensképzőbe jártam, igen
komolyan vettem, s megtanultam. Mivel ez a rendszer
térlátást igényel, mérnök voltomból fakadóan számomra könnyebben ment ez, mint néhány társamnak.
– Nyilván ez egy sajátos tánc-ábécé vagy tánckotta.
– A lábán-kinetográfia valóban hasonlatos a zeneírásra használatos kottához. Lényege, hogy a teret síkra vetíti: egy középvonaltól balra és jobbra – az emberi
test bal és jobb oldalának megfelelően – különböző
jeleket szerepeltet az adott mozgás leírására. Logikusan úgy épül fel, hogy a középvonalhoz két oldalról
legközelebb eső jelek a súlyt hordó testrészekre vonatkoznak, míg a középvonaltól távolabb a kézjelek szerepelnek. Tehát minden mozdulatra létezik jel, külön a
lábra és a kézre, egészen addig, hogy egy-egy ujj merre
mutat. Sőt, mivel a jelek hossza időbeliséget is jelezhet,
a kottával analóg módon rögzíthető például a négynegyedes mozgás négy kis téglalap feltüntetésével.
– Tehát akár dinamikai jelek is rögzíthetők?
– Igen, sőt a vertikalitás is jelezhető különböző
alakítással.
– Tónusjelzéssel?
– Így van. Amikor már könyvekben is megjelentek
az egyes táncrendek leírásai, például egy gyimesi, ezeket megtanultam és úgy tanítottam.
– A talán méltán híres, nehezen összetéveszthető magyar néptáncnak mi volna az a sajátos jegye, amely alapján a kicsit tájékozott ember feltétlenül felismeri, hogy
magyar táncról van szó?
– A legfontosabb, hogy belülről jön: individuális és
improvizatív. Ennek folytán aztán állandóan változik. Más országokhoz vagy korokhoz képest is eltérő.
A tánctörténet kezdetén a körtánc áll, a reneszánsz
idején már összefogóznak a párok, a polgári világ pedig a táncok sokféleségét hozta. De Magyarországon
igen kevés körtánc ismeretes.
Ha egy magyar ember feláll táncolni, akkor egyéni módon teszi azt. A nők jellemzően nem táncolnak
egyedül, párjukhoz vannak kötve. A páros táncok esetében a férfi vezet, s a nőnek hozzá kell igazodni, azt
kell táncolnia, amit a férfi diktál.

a
művészetről
Pártay
Lillával

■

Pártay Lilla táncművész, koreográfus 2014-ben
lett az MMA levelező tagja. Tanulmányait az Állami
Balettintézetben kezdte, ahol Nádasi Ferenctől tanulhatott. A diplomaszerzés után a Magyar Állami
Operaházhoz szerződött, később az Operaház magántáncosa lett. A folyamatos munka és a sok fellépés
mellett is továbbképezte magát. Tanult Moszkvában,
Szentpéterváron, Londonban és Brüsszelben is. Néhány a legjelentősebb szerepei közül: Seregi László
Sylviájának címszerepe, Ashton „rosszul őrzött lánya”,
A hattyúk tava orosz változatának kettős főszerepe, a
Seregi-féle Spartacus Flaviája és a Giselle címszerepe.
Modern szerepekben is kiemelkedő alakításokat nyújtott, hosszabb időt töltött el Maurice Béjart együttesében, Bartók Béla Csodálatos mandarinjának négyféle
változatában táncolta a női főszerepet.
68-ban indult koreográfusi pályája Liszt-zenére
készült egyfelvonásosokkal folytatódott. Első egész
estés balettje, a Csajkovszkij zenéjére készített Anna
Karenina, egyértelmű siker. Ezt újabb jelentős művek
követték, a Schubert zenéjére koreografált Velencei
mór és a Ravel Bolerójára alkotott koreográfia. További munkái: Saint-Saëns: Az állatok farsangja; Liszt: Elfelejtett keringők, Funerailles, Bölcsőtől a sírig; Kalmár: Fehér virágok tánca; Bartók: Concerto; Czerny:
Etüdök; Dohnányi: Szimfonikus percek; Mozart:
Amadeus; Dvořák: Elfújta a szél.
2014. november 17-én „nemzetközileg is nagyra
becsült, a 20. századi magyar balettművészetet meghatározó és reprezentáló művészi pályafutásáért, a
klasszikus és modern szerepek lenyűgöző megformálásért, kivételes oktatói, koreográfusi munkájáért” részesült a Nemzet Művésze elismerésben.
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– Mi a helyzet a kortárs magyar balettművészet körül
manapság?
– Elképesztő fejlődésen megy keresztül. Ennek
nagyon örülök, hiszen minél színesebb egy együttes
repertoárja, mennél nagyobb a megmérettetése, annál jobb. Fájlalom azonban, hogy a nemzeti balett az
utóbbi években kiszorulni látszik.
– Mi volna az ideális állapot?
– Véleményem szerint a nemzetközi és a nemzeti repertoár gyönyörűen megfér egymás mellett, egyiknek
sem kell túlsúlyba kerülnie. A táncművésznek csak így
nyílik színes és széleskörű lehetősége. Nem szólva arról, hogy a hazai alkotó semmivel sem gyengébb vagy
alávalóbb, mint a külföldi. Sem Seregi László, sem
Harangozó Gyula, és sorolhatnám a neveket. Mind
külön színvilág, önálló érték. Persze egy másik korszakban éltünk és alkottunk. Arra tudok hivatkozni,
amit több alkalommal is Londonban láttam. Frederic
Sir Ashton balettjeit minden évben előveszik. Tradicionálisan, színvonalasan, abban a miliőben, amelyben
ő elképzelte. A repertoár fenntartása a méltó megemlékezés, a táncosok tisztelete a mindenkori nagy
alkotók iránt. Hasonlóképpen gondolkodom Seregi
és Harangozó mester felől, és szeretném ezt gondolni
magam felől is. Mert úgy gondolom, amikor hétévente
számomra nyílt lehetőség, olyan munkákat alkottam,
amelyek megállják helyüket. Jelmondatomként említhetem, hogy mindig csak olyat szerettem alkotni, ami

maradandó. Az élet olyan rövid, kevés, szerény a hétévenkénti lehetőség. 25 éve koreografálok, e szűken
vett időtartam alatt mindig azt kellett megmutatni,
hogy amibe belefogok, az maradandó és érték.
Életem felében előadóművész voltam, vezető táncművészként végigtáncoltam a magyar Operaházban
és külföldön is mindent. Amikor leléptem a színpadról,
akkor átléptem egy másik dimenzióba, elkezdtem koreografálni. Úgy gondoltam, annyi minden van még bennem, annyi mindent nem táncoltam el, amit szeretnék
átadni. Az alkotás, a teremtő vágy tovább élt bennem.
– Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, arra az időszakra, amikor formálódott, hogy táncos lehet?

– Szüleim festőművészek, felmenőim szintén festőés zongoraművészek voltak. Családom révén a teremtő
szándék beívódott az életembe. Bennem a nagyfokú igényesség, a művészetek iránti szeretet, a zene, a képzőművészet, az irodalom, amelyek nélkül alkotni sem lehet.
– És leginkább költészet nélkül nem lehet!
– Igen, a művészeti ágak áthatják, átjárják egymást,
így az előadó-művészeti ágakat is. Nekem szerencsém
volt, mivel balettképzésem idején még tanultunk zongorázni. Ma is kottaismerő, zongorázó ember vagyok.
A festészetben is otthon voltam, s csak azért nem lettem festőművész, hogy ne legyen még egy a családban.
Miután testi adottságaim megvoltak, izgatott a mozgás,
a zene, a látvány – a balettművészet ragadott magával.
– Az aktív táncos életből átlépni a másik oldalra, a
koreográfusi életbe: mindez hogyan történt meg Önnel?
Egyáltalán nagy kérdés, hogy a koreográfus még mindig
tud, akar vagy lehet neki a táncos fejével gondolkodni?
– Én csak a táncos fejével tudok gondolkodni. Ott áll
előttem egy művész, és azt várja, hogy megmutassam
neki, milyen koreográfiára gondoltam. Az embernek
úgy kell kondicionálnia magát fizikai és szellemi értelemben egyaránt, hogy ezt meg tudja mutatni. Nem arról van szó, hogy egy professzionista táncosnak be kell
mutatnom egy ugrást, vagy négy forgást végrehajtanom,
mert azt ő tudja. De hogy miképpen mutatom meg, az
nem közömbös. Mert ami belőlem jön, az lesz a színpadon. Ez egy rendkívül intenzív munka, ha nem is an�nyira, mint amikor én álltam a rivaldafényben. A gondolatot, a tudást, a formanyelvet, a kifejezést át kell tudni
adni. Még ha idősebb is már az ember, amíg mozgásban
van, addig frissen és fiatalosan kell közvetíteni elgondolásait, különben nincs vevő rá. Így ő maga sem létezik.
– Hogyan került, talán nem meglepő módon, a koreografálás áramába?
– Ez nagyon egyszerű. Mindig vágytam arra,
amit még nem táncoltam el. Egész fiatalon a várnai
balettversenyen különdíjat kaptam saját koreográfiám elismeréseként. Ez úgy értendő, hogy az ember elment egy balettversenyre, amelynek első tétele klas�szikus balett, a középső menetben egy modern tánc
szerepel, s zárásként ismét egy másik klasszikus balett.
1968-ban úgy adódott, hogy a rám kiosztott modern
tánccal nem igazán voltam egy hullámhosszon, így
a középső táncra kigondoltam egy saját koreográfiát
Puccini Mannon operájának nyitányára. Három nap
alatt elkészítettem, partneremmel, Barbai Ferenccel
bepróbáltuk, így ezt vittük el a várnai balettversenyre.
A BBC felvette az előadást. A riporter kérdésére, hogy
végtére is táncművésznek készülök-e vagy koreográfusnak, ezt válaszoltam: mivel 3. díjat nyertem most,
balerina leszek. Ezért dolgoztam több mint tíz évet,
hiszen 7 éves korom óta naponta ezt a szakmát tanultam a balettiskolában. Mert ki akartam élni a testi és
szellemi, művészi adottságaimat. De ha még mindig
marad bennem valami ötlet – folytattam –, ha leteszem a balettcipőt, akkor koreográfus is lehetek.
– Koreografálni mégiscsak valami más, mint táncolni.
Sajátos gondolkodásmódnak kell mögötte állni. Persze
szükséges tudni a táncos fejével is gondolkodni, ezért is
lehetnek koreográfusként előnyben az egykori táncosok.

művelnem a testemet. Egy adottság csak akkor bontakozhat ki, ha mellé szorgalom társul, mert alkalmanként a testet gyötörni szükséges, begyakorolni egy
mozdulatsort, mint egy sportolónak. A tánc egyfelől
sport, önkínzó tréning. De ha a test már eljutott arra a
pontra, hogy magáévá tette az adott mozdulatsort, akkor a táncos – ha művész – kiszabadulhat belőle, hogy
nagy könnyedséggel elő tudja adni közlendőjét.
– Akkor véget ér a küzdelem?
– Ha el tud jutni odáig, akkor igen, mert egy másik dimenzióba kerül az ember. Ott a technika már nem korlát.
– Persze másnap kezdődik újra, de talán mégsem
ugyanúgy.
– Természetesen. Egy fecske nem csinál nyarat. Egy
előadás sem. Mert meg kell csinálni holnap, meg azt
követően is, és nem le, hanem felfele.
– Ez így van rendjén.
– Nagyon is így!
– Igényesen és érzékenyen választja meg azokat a zenedarabokat, amelyek a színpadi mozgást kísérik. Mivel
indokolható ez a kitüntetett gondosság?
– Ez részben zeneimádatomból fakad, ami családi eredetű. Zene nélkül nehéz lenne élnem. Pihentető, hatalmas töltés. Így talán nem meglepő, hogy minden alkotásomban, koreográfiámban a legigényesebben válogatott
zenei felállás jelenik meg, többféle hangszerrel: cselló,
hegedű, zongora. Ha ezek ötvözete megfelelő, elősegíti
annak kidomborítását, amiről a táncot készítem.
Egy másik vonalon belép a képzőművészet, mert
nem mindegy, hogy milyen térben jelenik meg a tánc,
illetve miben a táncos. Például Bartók Concerto című
darabjának előadásán egy színes magmát vetítettem
ki, amely egyre tágult, horizontot nyitott, s ugyanez a
magma aztán visszahúzódott, bezárult. Semmi egyéb.
Egy ilyen egyszerű vizuális játékkal is be lehet tölteni
a színpadképet.
Az összes díszlettervem elkészítésekor nagy segítségemre volt Kézdi Lóránt és Scheffer Judit, akikkel
többnyire együtt dolgoztam. Igyekeztem közölni,
hogy mit szeretnék látni, s két zseniális partnerem
létrehozta. De köszönettel tartozom Vágó Nellinek
és Vellich Ritának is.
– A klasszikus balett esetében a díszlet többnyire teátrális. Ez a fajta egyszerűn berendezett színpadi tér rokonszenvesebb?
– Ha a funkciónak megfelel, akkor mindent el lehet
képzelni. De ha csak azért csinálok valamit, hogy ott
legyen, meghökkentsen, akkor nyilván értelmetlen.
– A kortárs balett többnyire hanyagolja a díszletet,
inkább a fényekkel játszik, a hangsúly így még inkább a
testre helyeződik.
– A testbeszéd mellett indokoltabb is a minimál háttér, mert ott a test adottsága áll középpontban, hogy mit
tud kifejezni. Persze ezt három felvonásban nem lehet
végignézni. Ezért félórásak a kortárs balett darabok.
– A kortárs balettnek talán nincsenek is ilyen, három
felvonásos vágyai.
– A kortárs táncosok gyorsabban élnek, többet alkotnak. Más vonalat képviselnek. De a kétfajta balett-felfogás között vannak kapcsolatok, átjárások.
Az eredmény a fontos. Sőt, a folklórral is számolnunk
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– Először is témát kell keresni, aztán tudni azt, hogy
kire illik a szerep. Ahhoz, hogy egy Othello-figurát
előszedjek, mindenekelőtt kell hozzá egy alany. Mert
nem lehet akárkire ráhúzni.
– Elsősorban fizikális, vagy egyéb, inkább mentális
adottságokról van szó?
– Elsősorban fizikumról, de egy Othello-figurát
nem tud mindenki eltáncolni. Nem minden szerepet
lehet mindenkinek odaadni. Vagyis inkább nem muszáj. Ha olyan ínség áll elő mondjuk az Operaházban,
hogy nincs egy Tosca, akkor nem kell Toscát játszani.
– Analóg a helyzet, mint a színházban?
– Elvben mindenkinek el kell tudnia táncolni mindent. A táncismeret, mint eszköz alapkövetelmény. Ám
más a klasszikus balettlépések egymásutánjának előadása, és más, amikor ezt a munkaeszközt, amit táncnak
nevezünk, szakmailag egy magasan kvalifikált táncos
színre viszi. Azt, hogy valaki alapjában véve nagyszerű
táncos, könnyen lemérhető egy olyan jellegű gálán, ahol
a virtuozitás, a minőség, a technikai bravúr kerül előtérbe. Az egy szint! De hogy egy művészi munkát el tudjak
fogadni, ahhoz nekem színházat kell látnom: a táncosnak fel kell ölteni szerepét és színházat kell csinálnia.
Ha csak tánc, akkor inkább abba kell hagyni.
– A balettművésznek tehát nem „csupán” táncolnia
kell, hanem valamit el is kell játszania?
– A balettművészetben kétféle irányzat van jelen.
A modern táncban szinte kizárólagosan a test a kifejezés közvetítője, eszköze. Egyfajta testbeszéd. A színházi dramatizált balettelőadás esetében a testbeszéd mellett egy színészi alakításra is szükség van. Mint egykori
mesterem, Nádasi Ferenc emlegette: úgy kell táncolni,
mintha semmi problémája sem lenne az embernek.
Felül kell emelkedni, arra összpontosítani, amit ki akarunk fejezni. Hálás vagyok a sorsnak, hogy nála, utolsó
osztályában végezhettem. Nagyszerű mester volt.
Kortárs és klasszikus balett: mindkettő tökéletesen
helytálló. Amíg az egyik gyakorlatilag egyfelvonásos műfaj, a másik három. Mert az álarcban végzett
testbeszédet nem lehet három felvonásban előadni.
Mindkettőre van igény és közönség, mindkettőt magas színvonalú művészetnek tartom.
– Mindent el lehet táncolni, minden lekottázható tánclépésekre?
– Úgy vélem, hogy igen. Akár a csendet is. Abból
indulok ki, hogy egykoron, amikor még nem alakult
ki a beszéd, az emberek közötti kapcsolattartás legelemibb eszköze a mozgás lehetett. A mozgás egy ősi
művészet, ami nem igényel különösebb kommentárt.
– Ebből fakadhat a tánc univerzális jellege, hasonlóképpen a zenéhez, ahol a gesztusokban rejlő indulat egyben alkalom lehet a hangkeltésre?
– Így van. Számomra a zene nagyon fontos, mondhatom: nélkülözhetetlen. Bizonyos esetben a csönd is
zene, gondolok itt a test mozgása által keltett surrogó
hangeffektusokra, amelyek bizonyos kontextusban
szintén zeneként lehetnek jelen. A művészet korlátlan,
csak fantázia kell hozzá, meg némi kis isteni sugallat.
– Mire tanította meg a tánc?
– Elsősorban önuralomra, mert a testet le kellett
győzni. Miután nem születtem zseninek, ki kellett
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kell. Például az Anna Kareninában nem tudtam volna
a második felvonást megoldani a folklór felhasználása
nélkül: az orosz táncokat meg kellett tanulni, különösen egy tradicionális balett-feldolgozás esetében.
– Éppen akadémiai székfoglalóját követően beszélgetünk. Milyen súlypontok köré rendeződött előadása?
– Előkelő helyzetben vagyok, mert dr. Batta András
volt a laudátor, így lényegében elmondott helyettem
mindent. Én egyórányi DVD-vel álltam elő, amelyben mint táncművész magam is szerepeltem, megjelentem a múltból, illetve az általam koreografált munkák rövid részleteit is be tudtam mutatni. Rengeteget
dolgoztam, mindenféle műfajba belekóstoltam: készítettem operetteket, filmeknél, prózai színházaknál
segédkeztem, színésznőket táncoltattam.
– Mely munkákat tart számon legemlékezetesebbekként?
– A Liszt-esttel kezdtem, és jött sorban a többi:
Anna Karenina, Othello Velencei mór alcímmel, Bartók Concertója, a Mozart műveiből összeállított életút darab Amadeus címmel, legutóbb az Elfújta a szél
és az Aranyecset Munkácsy életéről.
– S mi áll Ön előtt?
– Nem tudom, milyen perspektíva áll előttem, de ha
az ember nem fölfele néz, és nem lép tovább, akkor megáll. Én tovább szövöm a pókhálót, és ha még belefér az
életembe, szeretnék újabb koreográfiákat létrehozni.
– Amióta nem táncol, azóta táncoltat, koreografál. De ha
számolunk azzal a képtelen lehetőséggel, hogy csak az egyiket lehetett volna választania, melyik mellett döntött volna?
– Ez nem választás kérdése volt. Táncolni akartam, és
amíg lehetett, táncoltam. Nem vágytam rá, hanem jött
belőlem, kikényszerült a testemből meg a szellememből. Amikor a test azt mondta, hogy már nehezen megy,
az ember még akkor is igyekszik, próbálkozik. Nekem
ez elég sokáig tartott, hiszen 53 évesen hagytam abba.
Annyi bizonyos, hogy nem koreográfusként kezdtem volna. Mert úgy vélem, hogy aki nem táncolt
valamilyen szinten, nem szerzett tapasztalatot ezen a
téren, annak kisebb az esélye, hogy jó koreográfus legyen. Ezt a sorrendiséget fontosnak gondolom. Persze
festőművészből, zeneszerzőből is lehet koreográfus.
Ám mindennek a bölcsője az, amit meg kell tanulni:
rajztudás nélkül nincs képzőművészet, tánctanulás
nélkül nincs sem előadó-, sem alkotóművészet. Meg
kell tanulni, vagy kókler lesz az ember.
– Munkáit mindig gondosan előkészíti. Milyen mozzanatokból, lépésekből áll össze egy darab?
– Egy darabot összehozni nagy tanulmány. Például
ha az irodalomból veszem a témát, úgy többször kell
átolvasni a művet, hogy kialakuljon a librettó, amihez
meg kell találni a zenét. Egy munkámhoz az összes
Schubert-művet végighallgattam, megtanultam. Aztán ott van a látvány, a díszlet, a jelmez, amennyiben
ezzel is foglalkozni akarok. És ez még mind semmi,
mert még nincs tánc.
– Akkor kezdődik el a java.
– De addig el kell jutni, aztán tovább. És bármit
kaptam az élettől, azt nem ajándékba kaptam, hiszen
mindig elölről kellett kezdenem.
Balázs Sándor
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A Nemzet Művésze díjátadón

■

A Magyar Művészeti Akadémia az utóbbi években
jelmeztervezőket, díszlettervezőket is felvett soraiba
– jelezve: a színház nem csak előadó-művészetből áll
össze. Jánoskúti Márta jelmeztervező Színházművészet kategóriában bekerült a Nemzet Művészei közé,
míg Székely László díszlettervező „kimagasló stílusés drámatörténeti ismeretekre alapozott, a modern
színpadtechnika teljes eszköztárát a fantázia szolgálatába állító formagazdag díszleteiért, művészi életpályája elismeréseként” Iparművészet kategóriában
részesült e megtiszteltetésben. A nyolcvankét esztendős Székely Lászlóval beszélgetve azon ámultam legjobban, hogy a mester ma is milyen elnyűhetetlenül
aktív. Rengeteget dolgozik, 2014-ben is számos munkája, bemutatója volt, s jelenleg is több leendő produkció díszletén dolgozik.
– 2014-ben melyek voltak számodra a legkedvesebb pillanatok?
– Minden munkám kedves a szívemnek, pedig ha az
egész pályámat nézem, ötszázhetven bemutatón vagyok túl. Hamarjában nem is tudom az összes tavalyi
bemutatót felsorolni, ahol díszlettervezőként működ-

Tornai Szabolcs
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KELECSÉNYI CSILLA
TEXTILMŰVÉSZKÉPZŐMŰVÉSSZEL
Készülődés az akadémiai
székfoglaló előadásra

■

Dvorszky Hedvig: 2014 februárjában Somogyi
Pál építész férjével együtt állítottak ki a budapestbelvárosi FUGA Építészeti Központban. Azt hiszem,
ezzel az anyagválogatással fel is készül egy kissé a
közeljövőben esedékes székfoglaló előadására is. Milyen tárgyakat állított ki?
Kelecsényi Csilla: A FUGA-ban egy korábban elkezdett, a „Szegénység és rózsák” című sorozatomat
állítottam ki, amit 2007-ben kezdtem már el. A másik,
a Vakolatok című, szintén korábbi sorozatom. Ezt már
10-14 évvel ezelőtt készítettem. Miután a férjemmel,
Somogyi Palival megbeszéltük, hogy az elmúlt közel
tíz év munkáit összesítjük, ezért ezek a munkák is szerepeltek. Az új munkák, a Szegénység és rózsák című
sorozatból következtek: ezek afféle varrott vázlatok.
D. H.: Mit üzen ezekkel a művekkel a nézőinek?
Hiszen első pillantásra csak az érti meg, akinek van
némi fogalma a motívumainak a jelentéseiről, hogy
például a rózsa mit is jelent.
K. Cs.: 2007-ben volt egy Szent Erzsébet tiszteletére kiírt pályázat, és én erre nem a szokványos módon szerettem volna válaszolni, tehát nem úgy, hogy
Szent Erzsébet rózsákat hint a szegényeknek és ételt
is oszt. Nagyon foglalkoztatott már akkor is, és megdöbbentett nemcsak a középkori szegénység, hanem
általában a szegénység problémája. A szegénység gondolatát használhatatlan, értelmetlen, tulajdonképpen
olyan kis apró tárgyakból építettem fel, csupa olyasmikből, amit mindenki mellőz, mindenki félretesz,
senkinek sem értékes, ezért ezekben a munkákban
szerepelhetnek a fekete fólia, vagy a cigarettacsikkdarabkák és egyéb, szemétnek nevezett tárgyak, melynek ellenpontjaként szerepelt a rózsa, ami a szegénység ellenében a kegyelem és a szeretet jelképe. Tehát
azt üzentem, hogy mindazok, akik a szegénységet
szeretnék megszüntetni, azok valamit tesznek is ezért.
Én személyesen úgy gondolom, hogy ez a magam
felelőssége is, tehát nem másra célszerű mutogatni,
hanem azt a kis szegénységet, amit én látok, azt próbálom az én eszközeimmel egy picit enyhíteni. Erről
nagyon szépen írt Kuklay Antal „Egy kiállítás emlékkönyvébe” címmel. Az én kiállításomról volt szó – őt
idézem: „A lehető legegyszerűbb fehérre festett sima
keretezés és a legszerényebb alapanyag a merített és a
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tem közre. Ami most eszembe jut: a Bernard Alba háza
Békéscsabán Béres László rendezésében, a Rómeó és
Júlia Egerben Blaskó Balázs igazgató rendezésében, a
Helység kalapácsa a Nemzetiben Kincses Elemér rendezésében, a Carmen a Margitszigeten és az Operában
Oberfrank Pál rendezésében, az Éjjeli menedékhely
Veszprémben Eperjes Károly rendezésében.
– Hogyan látod a mai magyar díszlettervezés helyzetét?
– A helyzet siralmas. A magyar színház és különösen
annak háttéripara válságos helyzetben van. A színházi
dolgozók legalább kilencven százaléka éhbérért dolgozik. Az államilag nem támogatott vidéki színházakat
pedig az a tarthatatlan rendszer sújtja, hogy az önkormányzatok végeláthatatlan és ellehetetlenítő bürokráciával csöpögtetik számukra a pénzt. Egyszóval fából
kell vaskarikát csinálni.
– Régebben is ilyen siralmas volt a helyzet?
– Emlékszem, amikor fiatal koromban akkori szeretett tanárom, Oláh Gusztáv főrendező megmutatta
nekem az Operaházban a Cosi fan tutte díszletét, alig
hittem a szememnek, olyan kidolgozott volt a festett
háttér, hogy a festett oszlopok igazinak tűntek. Erre a
fajta gondosságra és aprólékos munkára manapság alig
van lehetőség a pénzhiány miatt. De a színházi dolgozók még az erkölcsi megbecsülést sem kapják meg. Sokszor gondolok arra, hogy a színházi produkciók plakátjain a háttérben dolgozók neveit is fel kellene tüntetni.
Az én nevem ugyan többnyire olvasható, de mindazok,
akik a megálmodott díszleteimet megvalósítják és felépítik – műszaki felügyelők, színpadmesterek, asztalosok, lakatosok, kivitelezők, tárvezetők, fővilágosítók,
és még hosszan sorolhatnám – nem szerepelnek. Végveszélyben van a szakma, és majdnem minden produkció emberfeletti küzdelmek árán jön létre.
– Huszonöt éven át tanítottál a képzőművészeti egyetemen. A tanítványaidat mivel tudod bíztatni?
– Eljutottunk oda, hogy nekik vagy másoknak tenniük kell valamit, különben a külföldhöz képest behozhatatlanul lemaradunk. Így is döbbenetes látni a
külföldi színházi produkciókat, amelyekhez képest
– néhány kivételtől eltekintve – a magyar produkciók különféle megalkuvások eredményei. Már az is
kétségbeejtő, hogy bizonyos anyagok és technikák
idehaza egyszerűen hozzáférhetetlenek és megfizethetetlenek. Árulkodó az a tény is, hogy az MTVA
az M1-csatorna új stúdiójának megtervezéséhez és
kivitelezéséhez angol szakembert kért fel. A magyar
színházművészet helyzetét ezen felül tetézi az is, hogy
a színházkritika is a végnapjait éli, de ezt most nem
részletezném, túl messzire vezetne.
– A nehézségek ellenére jelenleg min dolgozol?
– Szeretem jó előre tudni, hogy milyen munkáim
lesznek, bár gyakran kellett az utolsó pillanatban,
lóhalálában díszlettel előállnom. Előreláthatólag a
következő művek díszletének megtervezését vállaltam: a Pillangókisasszony Miskolcon és az Operában,
a Makrancos hölgy Szolnokon, a Dzsungel könyve
Komáromban, a Kölyök a Magyar Színházban és egy
Gogol- meg Csehov-darab Szegeden.
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hajtogatott papír, már figyelmeztet bennünket, hogy
Kelecsényi Csilla »Szegénység és rózsák« című képei a megszokott, látványos szépség birodalmán túlra
vezetnek minket, a szemlélődés és a részvét világába,
ahová csak alázatos szívvel lehet belépni. Erzsébetre
a szegénység és a szeretet szentjére utaló cím birtokában az azonosságokon és a különbségeken töprengve
meg kell keresnünk a kapcsolatot a montázstechnikával készült képek között. Azonosak a papírrózsák
Erzsébet és a szeretet szimbólumai, de ellentétes a
kompozíciók alapja. Az egyiken összefüggő hófehér
papír alapra festett zöld fűszálak, a természet, a tisztaság, a harmónia jelképei, a másikon szaggatott szürke felületre szórt nagyvárosi szemét, csikkek, papír
fecnik, eltépett levélborítékok, amit egy popkoncert
után reggel az aszfalton talál az utcaseprő. És innen
a nyitott mű alkotójának társaként indulhat el a teremtő képzelet, a tér, az idő és a személyek elágazó
és összefutó ösvényein át felfedezni a mű üzenetét.
Például, Szent Erzsébet a maga korában a tisztaszívű
szegények és szenvedők közé szórta a szeretet rózsáit,
akiknek hite és imája Erzsébet sírjánál kiérdemelte a
gyógyulást testi bajaikból. Ma a fogyasztói társadalom áldozatai éheznek Erzsébet szeretetére. A hajléktalanok és a börtönlakók, az alkohol, a kábítószer, a
játékszenvedély rabjai és a náluk is szánalmasabb lelki
nyomorultak, akik a költő Pilinszky János szavaival:
»Ház. Kutya. Gépkocsi. Pázsit és fogadások. De csakugyan szebb attól a mennyország, hogy a poklokra lecementelt, gyermeküket, nemüket, fajukat és mindenüket megtagadó lények póklábakon egyensúlyozva
nyáladzanak senkiért, semmiért?«” Ezt ugye Pilinszky az Infernó című versében fogalmazta meg így ismételgetve, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet könyörögj
érettünk, Árpád-házi Szent Erzsébet könyörögj érettünk. Ezt a gyönyörű szöveget azóta is meghatározónak tartom munkásságomra nézve.
D. H.: Kuklay Antal, mint művészettörténész is
kiváló személyiség, aki a legszegényebbek közé évtizedek óta szolgálattévő papként jár el gyakorta a legalacsonyabb rendű munkákat is velük együtt végezve.
Ha valaki, ő valóban érti a szegénység fájdalmát, és a
szeretet szükségességét. Visszatérve a műveihez, vál-

tozott-e az évek során a korábbi textilművészeti alkotásokhoz képest bármi is az Ön gyakorlatában?
K. Cs.: Én multimediális művésznek tartom magam, így elég sokféle anyagot megengedtem a munkáim létrehozásakor, de úgy gondolom, hogy van
egy dolog, ami végigmegy akár technikailag, akár
megoldásukban is a munkáimon: ez a kollázs technika vagy a rétegződés. Papírmunkákat legalább 20-25
éve készítek, innen fordultam a festészet, szobrászat,
az assemblage felé, vagy egy objet-jellegű mű készítés
felé. Tehát műfajilag elágazó, amit csinálok, de szerintem ezeket összefogja ez a rétegző technika. És mindig
a gondolat számít, a szerint nyúlok anyaghoz. Amit a
legfontosabbnak tartok az az, hogy tevékenységemet
úgy tekintem, hogy a munkám, tulajdonképpen egy
önátadás Istennek a művészeten, mint eszközön keresztül. Azt is mondhatnám, ez az ars poeticám, ez az
én gondolatom, ezért merészelek bármilyen anyaghoz, egyáltalán anyagokhoz nyúlni.
D. H.: Őszintén szólva, a kortárs képzőművészetben,
a kortárs iparművészetben ez a fajta hitvallás a közönség számára nehezen megérhető, ha olyan művekkel találkozik, amelyeknek elvont a nyelvezete. Például ezekre a bizonyos assemblage-okra, gondolok. Valószínűleg
ugyanannyi időt igényelnek a szemlélőtől az üzenet
megértéséhez, mint amennyi az alkotás időtartama.
K. Cs.: Nagyon érdekes ez a kérdés. Most, hogy már
évtizedeken keresztül ezen a pályán vagyok, elmondhatom, azt tapasztaltam, hogy néha öt-hat évnek is el
kell telnie, mire a nézők felfedezik a munkáimat, de
akkor elkezdik nagyon szeretni. Így hát én meg úgy
gondolom, sőt, ez még inkább bátorít arra, hogy csak
menjek afelé, ahogy gondolom meg érzem és mindig
csak a belső hangra hallgassak, amikor azon töprengek, hogy milyen munkát csináljak és ne a megszokott,
a másoktól elvárt vagy bevált képletek szerint dolgozzam. Rájöttem, semmiféleképpen sem szabad kívülről,
bármiféle ízléstől irányítva dolgozni, tehát belülről kell
meghallatni egyfajta lelki instrukciót. Erre jó példa, a
Szegénység és rózsák sorozatom. Ezt ugyanis megpróbáltam megformálni digitális eszközökkel, nagyon izgalmassá vált így az egész. Most bent van a világban az
elektrográfia használata. Elég nehezen, de megtanulgattam, ma már nagyon jól tudom használni. Úgy gondolom, hogy amint minden új médium, mint például a
fényképezőgép is a saját korában, ez a módszer odaszelídül majd eszközként a többi mellé. A fényképezőgépet is bárki használhatja a nagyon sok művészen kívül,
így lesz majd az elektrográfiával is, a photoshoppal
vagy a komputeres tervezéssel. Nagy előnyei vannak,
hiszen amint berakom vagy beszkennelem a rajzomat,
máris együtt láthatom azt a látványt, amit elgondoltam, így azt azután könnyedén alakítgatom, manipulálom tovább. És amikor kiderül, hogy azt már nem
is úgy kell megcsinálni, ahogy korábban gondoltam,
ez a „segédeszköz” újabb lehetőségeket dob ki, éppen
ezért vigyázni kell, hogy az ember ne vesszen el ebben
a manipulatív technikában és fegyelmezetten gondoljon az eredeti elképzelésre, hogy mi is az a változat,
ami szándékait a legjobban tükrözi. Így például engem
nagyon inspirált a Photoshopban található rétegző-

énünket, jellegzetességeinket is az érzelmeinknek köszönhetjük, én ezeket az érzéseket próbáltam ábrázolni
a festett akvarell portrékon, majd azokat kollázsoltam
be a korábban már kikísérletezett rózsás felületekhez.
D. H.: Számos egyéni és csoportos, magyarországi
és külföldi kiállítási tapasztalattal a háta mögött, milyen szakmai, főként kollegiális visszhangot mondhat a magáénak?
K. Cs.: Én ezt nem tudom megválaszolni, hiszen
akikkel hasonló gondolati hullámhosszon vagyok,
azokkal nem nagyon kell megértetni a műveimet. Hasonló felfogású kollégáim is vannak éppen elegen, ők
azonnal „veszik” ezek üzeneteit. Akikhez pedig nem
áll közel ez a fajta szemlélet,vagy technikai megoldás,
minden valószínűséggel járják a maguk útját, sőt jó,
hogy a saját elképzeléseik szerint dolgoznak, és valószínű, abban ők is nagyon jók.
D. H.: Egy másik kissé szokatlan kifejezésmóddal
operáló művész kolléganőjétől, Lovas Ilona textilművésztől vette át a volt Szombathelyi Tanárképző
Főiskola, ma Nyugat-magyarországi Egyetem művészképzésének egyik tantárgyát. Mi a tapasztalata,
átadható-e az a szemlélet a mai fiatalságnak, amelyet
Önök mint gyakorló művészek képviselnek?
K. Cs.: Szombathelyen megkaptam a nyomott
anyagtervező-kézműves hallgatók diplomára való
felkészítését, tehát másfél évünk van közösen, hogy
erre dolgozzunk. Egy látásmódot csak akkor lehet tanítani, és csak olyan ember tudja átadni, akinek saját
magának is van egy bizonyos meghatározható szemlélete. Az én szemléletem olyan, amilyen a munkáimban látható. Azt is gondolom, hogy kell hozzá egy
emberi tartás, egy emberi magatartás, hogy egy alkotó kivívjon magának némi elismerést. Ha ezen valaki
éveken át dolgozik, tehát önmagán is dolgozik, akkor,
úgy hiszem, van mit átadni. És ezek a hallgatók na-
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dés vagy vágás gyorsasága, amit a kollázs technikában
korábban kézzel csináltam. Tehát ugyanarról van szó,
csak az eszközhasználat más, hiszen amit az emberi
agy betesz a komputerbe, csak az lesz ott is, nem más.
Egy új technika, egy új jó eszköz, soha nem fog többet
tudni, mint az emberi agy. Tehát a kollázs technika, a
vágás, a rétegek egymásra helyezésének ezek az új dimenziói nagyon-nagyon inspiráltak, és így ebből születtek a varrásvázlatok. Áttetsző muszlim meg selyem,
és más, egész vékony textileket vettem elő, meg talált
tárgyakat, régi textileket, anyukám hímzését vagy a
nővéremnek egy régi írását, és rájöttem, hogy ezeket
a varrással tudom a kompozíciós elképzeléseim szerint a legjobban rögzíteni. Tehát ez adta magát, de nem
azért, mert varrni szeretnék – egyébként nem tudok egy
ruhát se megvarrni, mert nem vagyok ruhatervező –, de
a varrás adta azt a lehetőséget, hogy ezeket a különböző
rétegeket sajátos képekként rögzítsem, s így kezdődtek
a varrásvázlatok. Nem azért, mert textiles vagyok.
Én amúgy is alapvetően képzőművész szemléletűnek
tartom magam, de nemcsak én, hanem a munkáimat
megítélők is. Ezért a Ferenczy Noémi-díj előtt – amelyet alapvetően az iparművészeknek ítélnek meg elismerésképpen – én mint képzőművész, Smohay-díjat
kaptam, már fiatalon. Úgyhogy gondolkodásmódomat
és azt, amit csinálok, a képzőművészethez sorolom,
noha a textilhez is bátran nyúlok, mert miért ne. Sőt,
büszke vagyok a textiles diplomámra, mivel azokban a
munkákban is nyilván mindig a gondolat számít, s ha
textilt csinálok, az is autonóm textil, tehát azon belül
az is a képzőművészet műfaji kategóriájába sorolható
szerintem. Ebben a Szegénység és rózsák sorozatban
– ha már az érzésekről beszélek – nagyon sokszor a
saját portrémat is belecsempésztem a rózsák közé, így
tehát van egy énkép-sorozat is a ezeken a kompozíciókon belül. Ekkor a saját érzelmeimet is vizsgáltam. Az
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gyon nyitottan várják az újat, a fiatalok mindig nyitottak, tehát nekik semmiféle kötelezettségük nincs arra
nézve, hogy különféle megítéléseknek, elvárásoknak
megfeleljenek. Nos, persze, le kell diplomázniuk,
ilyen módon van kötelezettségük, meg kreditrendszer is van, de szabadok és nyitottak az új kifejezési
formákra. A korábbi művész-tanár kollégáim – Polgár Csabára és Lovas Ilonára gondolok – elég sok jó
alapot adtak ezeknek a hallgatóknak másféle alkotói
megnyilvánulásaikon és gyakorlataikon keresztül, tehát a technikai alapok megvannak. Lovas Ilona nagy
valószínűséggel, sőt kétségkívül jó szemléletet is tanított, s én ezt szeretném továbbvinni.
D. H.: Térjünk akkor vissza az úgynevezett hitbéli
elkötelezettségéhez. A művészettörténetben a gondolat és a közlési mód lehet sokféle. Hogy tudná meghatározni személyes ars poeticáját?
K. Cs.: Nekem nagyon sokat segített a saját magam
megismerésében, tehát az önismeretemben – ami
feltétlenül szükséges egy művésznek – az a gondolati kitisztulás, amely szerint a művész célja az, hogy
az alkotásaiban jobb legyen. Igen nagy hatással volt
rám Szent Ignácnak a lelkigyakorlatozók számára jól
érthetően megfogalmazott teóriája. Az én életemben

az ő nézetei és hite máig is irányadó. Egy többek által
is nagyra becsült paphoz járok immár nyolc éve lelkigyakorlatokra – egyébként ő már több évtizede dolgozik ebben a témában –, és ez azt jelenti, hogy mindennap egy órát foglalkozunk a Szent Ignác-i utasítások
szerint az imával, annak jelentőségével a mindennapi
életünkben. Az ima ma már számomra olyan, mint a
munkám. Tudom, hogy ha az imámat jól „csinálom”,
akkor mindig a munkám is valahogy jobban alakul.
Szent Ignác többek között arra tanít, hogy hiábavaló
szót ne mondjunk, tanítása szerint csak arról szabadna beszélni, ami mások meg a magunk hasznára van.
Én csak nagyon remélem, hogy akár a gondolataim
átadásával, de még inkább a munkáimmal valami jót
tudtam – tudok másoknak nyújtani. Szent Ignác azt

is mondta, hogy azért, hogy jobban tudjunk Istennek
szolgálni, más dolgunk nincs az életben, minthogy
fejlesszük magunkban azokat az érzéseket és megértéseinket, amelyek által egyre jobban tudjuk Őt megismerni, szeretni és szolgálni. Ez egy olyan hatalmas
feladat, amit kezdetben nem is fog fel az ember, és bizony néha annyira kicsinek érzem magam ebben, de
nagyon örülök, hogy ilyen nagy szent mellém állt.
D. H.: Azt hiszem, hogy a művészeti gyakorlatán és
a tanításon kívül, adódott egy új terep is az Ön számára e meggyőződésének továbbadására. 2012 óta tagja
a Magyar Művészeti Akadémiának. Erről a testületről sajnos, nem csak a sajtóban, gyakorta kellemetlen
megjegyzések és mindenféle alaptalan vádak szoktak
elhangozni, amelyekről mi ugyan tudjuk, hogy emberi gyarlóságból, illetve meg nem értésekből fakadnak.
Holott, ha ennek a köztestületté alakult akadémiának
a lényegét tekintjük, arról szól, hogy saját berkeiben
minél szublimáltabb szellemi közösséget alakítson ki,
majd pedig ezt a szemléletet, illetve művészeti gyakorlatot lehetőleg széles körben terjessze, mutassa be,
és egyre gazdagabb lehetőséget kínáljon föl mások, a
nem akadémikusok számára is. Nos, 2014 elején, vannak-e elképzelései, hogy a tagságából adódó lehetőségeket mire tudná itt a felfogása szerinti alázattal és
szelíden hasznosítani?
K. Cs.: Nagyon nagy megtiszteltetés számomra,
hogy az akadémikus kollegák a tagjaik közé választottak. Ez nem egy olyan hely, ahova az ember „beteszi magát”, hanem a kollegák, a szakma megválasztja
őt. Én úgy gondolom, hogy az Akadémián belül (is)
nagyon fontos számomra az erőszakmentes kommunikáció. Ezt különben dr. Marshall Rosenberg tanítja
egy könyvében: erőszakmentesen kell kommunikálni, tekintsük a szavakat tulajdonképpen ablakoknak,
amelyek egymás felé nyílnak, nem pedig falaknak,
amelyek elválasztanak. Úgy gondolom, hogy én
szeretnék ebben a szellemben tanúságtevő művész
lenni. Tehát arról tanúságot tenni, hogy én hogyan
dolgozom a Jóistennek. De ugyanakkor tudom, hogy
nem mindenki hívő ember, ezért egy erőszakmentes
kommunikációt szeretnék magam körül alkalmazni.
Ebben azonban elsősorban magamat kell megfegyelmezni, hogy én magamon semmiféle erőszakot ne kövessek el, és így akkor más felé se fogok. Az erőszakmentes kommunikációnak szerintem az első fázisa,
hogy a birtoklás és ellenőrzés kényszere helyett az ember az életéért hálás legyen. Ha a hálát megfelelő módon tudom megélni és gyakorolni, ez egy nagyon jó
élmény lesz. Ezt mindenkinek ajánlanám, akár hívő,
akár nem, hogy az életéért adjon hálát, meg próbáljon
hálát adni olyan életmozzanatokért, ami tulajdonképpen nem jár – nekünk nem jár semmi, szerintem. Nekem nem jár semmi, minden ami jön, azon túl, hogy
vagyok, azért én hálát adok, hálát kell adnom, mert
úgy adódnak a dolgok, hogy talán éppen ezért én szerencsés embernek mondhatom magamat. Azt mondják, hogy a szerencse tulajdonképpen az adott lehetőséggel való élni tudás. Hát valószínű igen, mindenki
szerencsés, ha felismeri ezt, és a hálaadás által meg fog
szűnni a neheztelések, a kétségbeesések ideje, a dep-

Dvorszky Hedvig
művészettörténész

A műtermi beszélgetés után, 2014. május 23-án Kelecsényi Csilla képzőművész-iparművész Lágy anyagok
a textilművészetben címmel megtartotta akadémiai
székfoglaló előadását.

SOMOGYI GYŐZŐ
FESTŐMŰVÉSZ
„Egyetlen képet festek”

■

Örömteli évet hozott 2014 Somogyi Győző számára. Október 4. és november 23. között volt látható
életmű-kiállítása a Vigadó Galéria emeleti termeiben,
miközben elnyerte a legmagasabb művészeti elismerést: a Nemzet Művésze lett.
– Az elmúlt év októberében gyűjteményes, retrospektív
tárlata nyílt a Pesti Vigadó kiállítótermeiben. Szolgált-e
valamiféle tanulsággal így, együtt látva gyakorlatilag a
csaknem teljes életművet.
– Óriási tanulság volt, hiszen sok képemet negyven
éve nem láttam. Engem is meglepett, hogy stílusomban semmiféle fejlődést sem tapasztalok. Ugyanúgy
festek ma is, most is, mint kezdetben. Tehát nem lehetséges korszakolni, alkotói időszakok szerint csoportosítani munkáimat.
További tanulság, hogy a Vigadó ugyan csodálatos
épület, ám a kiállítótermek világítása nem megfelelő.
Ezen előbb-utóbb változtatni kell.
– Mennyiben szerves lenyomata művészete életútjának?
– Grafikáimat is beleszámítva jól látom az életút
állomásait, hogy mikor mi izgatott különösebben.
Ám valójában erre is hasonlóképpen válaszolhatok, mint amit stílusom kapcsán említettem:
nagyjából ugyanazon irányba haladok, mint amit
húszéves koromban elterveztem, vagy aminek irányába vágyódtam.
– Akkortájt, húszévesen szinte kizárólag grafikával
foglalkozott?
– Sőt, volt egy teológus korszakom, amikor alig-alig
foglalkoztam művészettel. Visszatekintve úgy látom,
hogy az is erre való felkészülés volt. A fizikai munkás
időszakom, teológiai tanulmányaim, sőt az a rövid hét
év, amíg lelkipásztor voltam – mindezek nélkül nem
jöttek volna képeim.
– Semmi sem történt véletlen?
– Feltétlenül, persze ezt nem én irányítottam. Úgy
gondolom, hogy a gondviselés vezetett ebbe az irányba, mert ezt a pályát szánta nekem: a művészetet, és
nem a filozófust vagy a papi hivatást.
– Noha az utóbb említettek Istenhez közelebb álló foglalkozásoknak, vagy hivatásoknak tűnnek.
– Ma már nem merném azt állítani, hogy az egyik
mesterség közelebb áll Istenhez, mint a másik.
– Netán egyenrangúak?
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resszív hozzáállással együtt. Tehát én úgy képzelem,
hogy az Akadémia előtt egy olyan munka áll – amiben
én is nagyon szívesen és örömmel veszek részt –, hogy
egymást segítsük. Szerintem nagy lehetőség az, amikor művészek vehetnek részt annak az irányításában,
vagy legalábbis megformálásában (nem akarom az
irányítás szót használni), ami róluk szól.
D. H.: Az MMA törvényes szabályai szerint a művészeknek is eleget kell tenniük bizonyos, az akadémiai ranghoz méltó szakmai beszámolási kötelezettségeiknek, jelenleg ezen túl azért, hogy a régebbi és
az újabb tagok megismerjék egymás munkásságát.
Természetes, hogy mind az ezzel kapcsolatos gyakorlat és főként az ezen közben leszűrt tapasztalatok
„menet közben” is alakítják nem csupán az akadémiai
lét minőségét, hanem a beválasztottak egymás iránti
tiszteletét is. Ön is azok közé tartozik, akik ebben az
első néhány körben tartják majd meg ezt a laudációval
egybekötött székfoglaló előadást.
K. Cs.: Igen.
D. H.: Mit szeretne hangsúlyozni munkásságának
bemutatásával?
K. Cs.: Mindenekelőtt nem tagadom, hogy izgalommal tekintek ezen feladat elé, mert tény, hogy mi, alkotóművészek azért más módon, pl. egy-egy kiállításon, a
műveinken keresztül szoktuk megmérettetni magunkat. De amint azt a felsőfokú oktatási intézményekben
is jó ideje bevezették, nekünk is le kell tenni jó néhány,
számunkra néha idegennek tűnő elméleti és hasonló
vizsgát, ha doktori fokozatot szeretnénk elérni. Azt hiszem, egyáltalán nem árt, ha az ember rákényszerül,
hogy megfelelő keretekbe fogja össze a beszámolóját
úgy, hogy közben szavakba is kell öntenie a gondolatait. Sokat tanulunk egymástól is e téren, de még inkább
nagyon jó, hogy ezeken az előadásokon valóban megismerhetjük egymás személyiségét is. Nekem, akinek
a számára fontosak az érzelmi kifejezés finomságai,
ez nagyon jó. Azt hiszem, hogy a saját beszámolómat
a lágy anyagok költői üzeneteinek számomra nyújtott
kifejezési lehetőségeinek fogom szánni.
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– Valószínű, hogy a legegyszerűbb mesterségek állnak hozzá a legközelebb, mint az anya, a kőtörő, vagy
a paraszt. Történészként végeztem, s visszatekintve az
emberiség általam megismert történetére úgy látom,
hogy a legkisebb kárt az emberiségnek ezek, az úgymond egyszerű foglakozást gyakorlók okozták. A tudósok, művészek, papok már sokkalta többet, nem szólva a
politikusokról vagy egyéb nagy emberekről.
– Azt említi, hogy történelmi ismeretei vezették erre a
következtetésre. Mi a történelem, miként tekint rá?
– Úgy tekintek a történelemre, mint eszmék történetére, amely azonban téveszmék történeteként is
felfogható. Ha csak a huszadik századra gondolunk,
a kommunizmusra vagy a fasizmusra, de ide vehetjük
a liberalizmust is: olyan elméletekkel állunk szemközt, amelyek íróasztal mellett születtek meg, s amelyek megvalósítása milliók halálát és szenvedését
okozta, okozza ma is. Akik ezeket kiagyalták, talán
okos emberek voltak, de a következményekkel nem
számoltak, így okosságuk felől fenntartásaim vannak.
– Szintén történelmi tapasztalat, hogy az eszméknek
sorsa: a gyakorlatba fordulva kibicsaklanak.
– Akkora gonoszságot még Marxról vagy Leninről
sem tudok feltételezni, hogy cinikusan tudták volna,
százmilliók esnek áldozatul, ám elméletüknek győznie kell. Inkább azt feltételezhették, hogy elméletük
megvalósulása az emberiség boldogulásához fog vezetni, noha nyilván számoltak járulékos károkkal.
Mint azt Sztálin említi: ahol fát vágnak, ott hullik a
forgács. De szándékosan rosszat tenni talán még ők
sem akartak. Ezen a ponton érhető tetten az értelmiség vagy az agyas emberek nagy tévedése: azt hiszik,

hogy a világot át tudják látni, az emberiség javát emberi ésszel fel tudják fogni. Sokkal több bölcsesség
van akkor már az állatokban vagy a gyermekekben,
vagy az úgynevezett egyszerű emberekben, akik átadják magukat a természet kicsi törvényeinek, és nem
ártanak. Persze kicsit mindenki árt már eleve azáltal,
hogy él: más élőlényeket megeszünk, rájuk taposunk.
Mindezt a taoizmus és a buddhista bölcselet kiválóan
átlátta és megfogalmazta. És Jézus is a gyermekeket
állította példaképként.
– Az előbb azt említette, hogy a természet törvényei
kicsik. Nem inkább az ember kicsi ahhoz, hogy felismerje
a természet „nagy” törvényeit, amelyek persze lehet, hogy
kicsik és egyszerűek, számunkra mégis rendkívül bonyolultnak tetszenek?
– A kicsi törvények alatt azokat értem, amelyek
mindennaposak. Hogy az éhezőnek enni kell adni,
a gyermeket el kell látni, egyáltalán, amit az élet
diktál. Ezekben nagyokat nem tévedhetünk, mert
adják magukat. Akkor kezdődik a nehézség, amikor
hatalmas elméleteket gyárt az ember, amelyek révén
világproblémákat akar megoldani, vagy a világ alakulását kívánja irányítani.
– A történelem mennyiben tettek története, persze az
eszmék következményeként?
– A tettek mögött mindig eszmék húzódnak meg,
persze többnyire nem létrehozóik, hanem az arra hivatkozó felbujtók, sugalmazók.
– Teológiát végzett, plébánosként is tevékenykedett.
Hogyan került távolabb e területtől?
– Teológiai doktor vagyok, ám legmagasabb beosztásom segédlelkész volt.
– Mindez csak előtanulmány volt a festészethez.
– Visszatekintve így tűnik.
– De akkortájt, teológiai tanulmányai idején nyilván
az lehetett a legfontosabb.
– Így van, de ugyancsak a Biblia említi, hogy az ember tetteit a gyümölcsei minősítik. Tehát visszafelé
tudunk értelmezni dolgokat, hogy mi miért történt,
miért kellett annak megtörténnie. Mint művész ösztönember vagyok. Előbb cselekszem, s csak azt követően gondolkodom, vagy talán még aztán se. Sok
mindent szinte félálomban csinálok. Néha ihletett
félálomban, máskor csak úgy, hagyjuk a dolgokat alapon, az ösztöneim vagy vonzalmaim vezérlete alatt.
– Témái, képfigurái is félálom szülöttei lennének?
– Realista témáim vannak. Az angyalok, Jézus
Krisztus vagy Szűz Mária alakja számomra ugyanúgy
a realitáshoz tartozik, mint például egy szék, amit lerajzolok. És nincs benne semmiféle különösebb csavar: amit a tradíció, meg történelmi ismereteim sugalmaznak, úgy ábrázolom őket.
– Averroës veritas duplex terminusa szétválasztja a
hit és az értelem igazságát. Önt teológiai tanulmányai
inkább a hithez vezérelhették, mellette a történész inkább az értelem, az értelmező szerepköre. Önben a kettő
mintha egybeforrna.
– Így is van. Nem tudom felfogni ezt a kettős igazságot. És úgy gondolom, ez veszélyes gondolkodás az
emberiségre nézve. Ma például elfogadott vélekedés,
hogy a tudomány és a vallás külön álló dolgok, két

– Az említett jelenségek talán a francia forradalomig,
mint kiemelkedő történelmi eredőponthoz vezetnek vis�sza, illetve az azt megágyazó felvilágosodás gondolatköréhez, amely az értelem felszabadításával egyben a vallás háttérbe szorítását tűzte zászlajára.
– Ott a vallás felszámolása már nyíltan megfogalmazódott, és ennek tömeges megvalósítása a 20. században ment végbe.
– A vigadóbeli kiállításán a teljes életmű láthatóvá vált?
– Nem a teljes, mert bizonyos műfajok, például a
rekonstrukciós rajzok, amelyekből már közel húsz
könyvet kiadtam, azokból csak egy sorozat szerepelt:
130 lovas másolatban. De tulajdonképpen azt mondhatom, hogy minden együtt volt, hiszen a vetített filmanyagon azok a munkák is megjelentek, amelyeknek
már nem jutott hely a falakon.
– Magán- vagy közgyűjteményekből érkezett inkább
anyag?
– Többnyire magángyűjteményekből, 68 helyszínről, így aztán komoly munka volt a kurátornak és csapatának.
– A rendezés során természetesen adódott az egyes technikák szerinti elkülönítés, például a szitanyomatok vagy a
tojástempera munkák csoportos elhelyezése?
– Egy külön teremben szerepeltek a fekete-fehér szitanyomatok.
– A kettős technikai elköteleződés nem hordoz valami
ellentmondást? A tojástempera egy régi, szerves és természetes anyag, amelyet manapság már kevesen alkalmaznak, míg a szitanyomat tömeges alkalmazása tekintetében mondhatni modern technika.
– A szita csak nálunk számít újnak, hiszen a kínaiak már több száz éve használják textilnyomtatásra.
Kerestem egy technikát, amellyel a tusrajzaimat sokszorosíthatom. Miután négy évig nyomdász voltam,
sok mindennel megpróbálkoztam, és úgy találtam: a
szita az, ami adekvát módon, jól visszaadja a tusrajzokat. Próbálkoztam színes szita nyomtatással is. Két
évig azt képzeltem, hogy színes szitával sokszorosít-
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külön szakterület, egyik a másikába ne avatkozzon
bele. De mivel ugyanazt a világot, ugyanazt az embert veszik célba, előbb-utóbb szembekerülnek egymással, s borzalmas katasztrófák okozói lehetnek.
– Holott nem feltétlenül kellene így lennie?
– Nem. A katolikus tradíció, például Aquinói Szent
Tamás szigorúan egy szemléletbe foglalta a tudományt.
Ezért beszélhetünk hittudományról. Így kétségbe vonja
azt is, hogy vallás és tudomány, állam és egyház szétválasztható volna, mivel ez nem keresztény dolog.
– Persze Aquinói Szent Tamásnál az is felmerül, hogy
a hitnek vannak, lehetnek az értelem révén felfogható aspektusai.
– Igen, de hitnek és értelemnek ugyanaz az ember
a hordozója, ugyanaz az Isten az alkotója. Ezeket harmóniába kell hozni, mert nem szétválasztásuk, hanem
egységben látásuk a megoldás. A régi vallásokban és
kultúrákban mindenütt egységben volt. A modernitás
ugyan nyíltan nem jelenti ki, de tulajdonképpen meg
akarja semmisíteni a vallást. Ez a szemlélet is egységre
törekszik, csak éppen az egyik tényező, a vallás kiiktatása révén, egy észvallás jegyében, ahogyan ez a fehér
civilizációban történik napjainkban. Amikor a vallás
magánügy, tilos a nyilvános tereken gyakorolni, az már
nem vallás, hanem egy kiherélt, hatástalanított valami.
– Ez leginkább a diktatúrák sajátja, amelyek természetesen nem csupán a politika, hanem általában a szellemi élet területén is felüthetik fejüket.
– Én a nyugati demokráciákra gondolok, ahol a vallás elnyomását, ellehetetlenítését szemlélhetjük. Így
nemcsak a vallás mindenkinek hasznos gyümölcseit
nem élvezheti a társadalom, hanem kimondottan sérül az emberiség. Ahol a vallás be van tiltva, ott csupa
pszichopata terem, amit naponként tapasztalunk.
Persze beszélhetünk másik végletről is, amikor a vallás, vagy annak földi képviselői, a papság
túlhatalomhoz jut, de ez ritka eset. A harmónia, az
egységben látás és az egyensúly: gondolom, ezek lehetnének egy ideális állapot megtestesítői.
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hatom a színes képeket, de a festékek mérgező jellege
miatt inkább feladtam.
Túl ezen egy tíz-tizenöt színből összenyomott szitamunka elkészítése több időt vesz igénybe, mint egy
festményé. Így kötöttem ki a festészetnél. Kizárólag
tojástemperával festek, de azt sem valamilyen filozófiai megfontolás alapján választottam, hanem azt tudtam megtanulni magamtól. Ugyanis nem végeztem
főiskolát. Olajfestéssel is próbálkoztam, ám nemigen
ment. Annak a foltszerű, illetve aprólékos és dekoratív festésnek, amivel foglalkozom, leginkább a tojástempera felelt meg. Nem mellesleg olcsó: a porfesték
ugyan nem, de abból igen kevés fogy.
– És házilag előállítható.
– Igen, ez is szempont volt.
– Mi volt az a mozzanat, ami a grafikától eltávolította, illetve a festészet közelébe vonzotta.
– Nincs időbeli eltérés vagy egymásra következés.
Egyidejűleg kezdtem el rajzolni és festeni. Ma is rengeteg fekete-fehér grafikát készítek.
Ugyan szoktam mondani, hogy amikor Budapesten
éltem, akkor nem láttam úgy a színeket, mint később,
egy görögországi utazást követően. Akkortól színesebben látom a világot, és többet is festek. Ez feltétlenül igaz. Ott döntöttem el, hogy falura költözöm.
– Görögországban született meg a döntés, hogy vidékre költözzön, de vajon miért éppen ott, miféle benyomás
hatására?
– Igen, igen, ott döntöttem el, ahogyan azt is, hogy
olyan színesen, olyan élénk színekkel fogok dolgozni, mint amilyeneket Görögországban láttam a saját
szememmel.
– A mediterrán hangulatvilág ragadta magával?
– Magyarországon, vidéken is van pára szinte állandóan, vihar után egy-két napig olyan tiszta a levegő,
mint a tengernél. Azok az éles határok és nagyon erős
színek csak ott láthatók. Most már látom, illetve merem látni azokat a színeket itthon is.
– Ez személyes tanulási folyamat következménye?
– A látványt gyorsan lerajzolom, és bejelölöm a színeket. Ha valaki éppen mellettem áll, elcsodálkozik,
hogy a hegyoldalt pirosnak jelzem, holott az barna.
Persze, magam is tudom, csak pirosra kell festenem ahhoz, hogy a festményen végül azt a hatást érjem el, amit
szerettem volna: hogy tiszta, és ne kevert színekkel
dolgozzam. Tehát a primer színeknek a következetes és
talán merésznek tűnő használata – na ez az, amit Görögországban láttam! Ott döbbentem rá, hogy ezt kell
csinálnom. Azóta már a festészetben, a nagy festőelődöknél is észreveszem ezt. Van Gogh vagy Csontváry
munkáin, a modern absztrakt képeken, ugyanezt csinálják: a szemünkben keverednek össze a színek. Tehát
a művész nem a palettán keveri ki a színeket, mert abból maszat lesz. Ilyesmikre jöttem rá apránként.
– A színdinamikai megfontolások már a látvány során
megérkeznek Önhöz?
– Igen, de elmélettel is foglalkoztam. Amit a színtan
terén el lehetett sajátítani, Goethétől Ittenig mindent
áttanulmányoztam. Ám más dolog, ha az ember elméleti szinten foglalkozik ezzel, s megint más, ha a gyakorlatban is kipróbálja, alkalmazza.

– Mennyiben gondolja úgy, hogy ez a nagyon élénk
színvilág adekvát hordozója, közvetítője lehet annak a
tartalomnak, amely szándékában állt?
– Pontosan így van, a szándékaimnak megfelelők: transzcendens üzenetet hordoznak, éppen
tiszta és kontrasztos voltuk miatt. A világos színek
dominánsak, ez lényeges. Viszonylag kevés sötét
színt használok, árnyékok vagy fényárnyékok pedig
szinte sohasem jelennek meg. A tiszta színek fényfestészetet hoznak létre. Persze ez sem olyan egyszerű, mert árnyék nélkül nincs fényhatás. Csontváry írt ezekről igen jókat, nyilván a maga stílusa
kapcsán. Ilyesmit próbálok: ragyogjanak a képek!
Például Rembrandtnál egy sötét képen egyetlen
fény ragyog, ezt az olajfestékkel meg lehet csinálni.
Nálam az egész kép áll ragyogásban, világít, legalábbis erre törekszem.
– Óhatatlan adódik a kérdés, hogy a tartalom, amelyet közvetíteni kíván, nem válik így kissé terjengőssé,
szétcsúszóvá?
– Sok veszélye van annak, amit csinálok. Eleve keretek közé vagyok szorítva. Azt a fény-árnyék kontraszthatást, amelyet egy Caravaggio vagy Rembrandt tud,
azt én még csak célba sem vehetem.
– Nem is tudná kivitelezni?
– Dönteni kell: vagy tiszta színekkel dolgozik az ember, vagy fény-árnyék hatásokra törekszik. Valamiről le
kell mondani, mert mindent nem lehet egyetlen képen
megoldani. De ezt én felvállalom. Ahogyan azt is, hogy
a képeim hasonlítanak egymásra. Itt volt ez a nagy kiállítás, kiültettünk több száz képet több sorba, egymás
fölé, s úgy éreztem: lehetett volna ez egyetlenegy festmény is. Az ikonosztázok pedig kifejezetten egy képnek számítanak. Harminc szentet ábrázoló kép, de an�nyira összepasszolnak, mintha egy vásznat vagdostam
volna fel. Elfogadom, nem bánom, így van rendben.
– Közhely, hogy az alkotó egyetlen képet fest, azt ragozza életműve létrehozása során.
– Így van, egyetlen képet festek.
– Szeret sorozatokban, ciklusokban gondolkodni,
mégpedig igen nagy sorozatokban. Az Ön esetében mi
állhat ennek hátterében?
– Talán azért, mert egyidejűleg történész, lelkész,
meg propagandista is vagyok. Tehát valamilyen üzenetet körül akarok járni. Teljes képvilágot szeretnék
magam mögött hagyni. Például az a tény, hogy nem
egy-egy kedvenc magyar királyt festettem meg, hanem az összest, ennek hátterében az a gondolat állhatott, hogy talán majd iskolás könyvekben felhasználják, sokszorosítják. És hasonló cél vezetett a magyar
hősök és szentek megalkotása során is. Így az idő múlását meg a történelem egységét is egy falon tudom
bemutatni: sorozatokat készítek.
Hasonló dolog történt a grafikák esetében is. 1848ról készült egy fekete-fehér sorozat, amely olyan, mintha egy korabeli ősfényképezőgéppel készítette volna
egy fotográfus. Ezekben rekonstrukció is van, de úgy
gondolom, hogy ez a sorozat együtt ad egy átfogó képet az egész eseményláncolatról. Nemcsak egy oldalról
vagy egyoldalúan, hanem a benne rejlő ellentmondásokat is láttatja, kicsit néha akár az ellenség szemével is.

szándékok már messze, hátul, a tudatom hátsó kamrájában vannak, és nem szabad, hogy beleszóljanak se
a témaválasztásba, se a konkrét részletmegoldásokba.
Ha egy piros-fehér-zöld zászlót festek egy képre, az
nem hazafiasságból történik, hanem kizárólag azért,
mert oda egy piros, egy fehér meg egy zöld szín kell.
– Ez kissé hihetetlen.
– Pedig így van. Ha például piros-sárga-kékre van
szükség, szemrebbenés nélkül egy román zászlót festek oda. Ennek így kell lennie, mert a kép az első, a
látvány. Mindent ennek kell alárendelni. Hogy hátulról átszüremkednek az ember kezébe a gondolatai,
eszméi, hite – ez rendben van. De tudatosan és szándékoltan ezt képre vinni nem lehet.
– A kortárs művészetben a szent hordozója gyakran
valami roppant profán dolog. Önnél egyértelmű a helyzet?
– Igen, persze ez is emberi felosztás, hogy mit nevezünk profánnak, mit illetlennek és mit szentnek. Döbbenetes, hogy Jézus Krisztus milyen tág értelemben
használta e kifejezést, miket mondott szentnek. A főpapokat pocskondiázta, a pokolba irányította, az utcanőkre meg azt mondta, hogy megelőznek benneteket
a mennyek országában. Azt mondták rá, hogy falánk
és borissza, a vámosok és bűnösök barátja, aztán szélnek ereszti a házasságtörő asszonyt. Szóval cifra dolog
ez a kereszténységben, a művészetben meg pláne. Úgy
gondolom, hogy minden szent és mindent szabad.

– A Jézusnak tulajdonított kijelentések sosem doktriner
jellegűek, nem dogmatikus szemléletűek, hanem az életből fakadnak, mindig tekintettel az emberi természetre.
– Igen, mert maga az élet szent. És annak minden
megnyilvánulása. Ám a művészet tartománya más,
mint a vallás és az erkölcs értékrendje. Ezekkel a fogalmakkal, mint bűnös, szent – egy festő közvetlenül
nem tud mit kezdeni. A festőnek a szépséggel és annak
hiányával van dolga.
– Nem feltétlen, de ellenpélda lehet Tarkovszkij, aki
úgy vélte, hogy az erkölcsi szépség mintegy előfeltétele a
műalkotásban megnyilatkozó szépségnek.
– Ez teljesen biztos. A szépség a jóság és az igazság
jele, csak kevés az a jelentős alkotó, aki ezt ennyire tu-

beszélgetések

– Nem tart attól, hogy ha a művészet célzottan üzenethordozó kíván lenni, ez akár a didaktikusság vádját
is felszínre emelheti?
– Tudok erről. Azt sem tagadhatom, hogy céljaim
vannak munkáimmal. Tehát nem csak úgy l’ art pour
l’ art születnek meg, hanem szolgálatként csinálom.
A képekről ordít, hogy a keresztény vallás és a magyar
nemzet szolgálatában állnak. Ezt kár is volna tagadni, ám én ezt nem találom helytelennek. Ha nemes
célt szolgál egy művész, az magasabb rendű dolog,
mintha az abszolút öncélú szabadság nevében csak
játszik a színekkel. Ugyanakkor persze alkotni csak
úgy lehet, ha az ember teljesen szabad. És játszik. És
nem ideológiáját, annak előírásait illusztrálja. Tehát
Scylla és Charybdis közt kell áthajóznom, ez a legnehezebb. Sokszor előfordul, hogy egy politikai vagy tapasztalt társadalmi esemény annyira megérint, hogy
legszívesebben rögtön munkához látnék. Ilyen volt a
2006-os rendőrroham a szemkilövésekkel. Közelről
láttam, átéltem. Egy grafikát készítettem, de szerencsére annyira lassú ez a rajzolási mód, hogy egy év is
beletelik. Ahogy telik az idő, az ember lehiggad, az
indulatok és az esetleges szándékok finomodnak.
– S az idő múlásával beépül egy értelmi kontroll?
– Nem értelmi kontroll. Amikor az értelmi szándék – hogy mit akarok a képpel – teljesen eltűnik, akkor magával ragad az esztétikum, a pontok és vonalak logikája: hogy szép legyen az a kép. Ha az indulat
megmarad, az nem lesz jó. Akkor jön létre didaktikus műalkotás, mondjuk egy villámgyors karikatúra, ami gyorsan elküldhető a szerkesztőségbe. Az
egy másik műfaj. Úgy gondolom, hogy időtálló módon ábrázolni valamit – akár egy történelmi jelenséget – csak úgy lehet, ha attól az ember eltávolodik:
a felvetődött saját szándéktól, hogy fölé emelkedjen.
Erre a lassú rajzolás mód alkalmat ad.
– Éppen az időnyerésben, az eltávolodásban, a fölé
emelkedésben nyilatkozhat meg az értelem egyre terebélyesedő jelenléte.
– Talán csak más szavakat használunk ugyanarra.
Én nem az értelmem kontrolljában bízom, hanem a
kezem ösztönös munkájában.
– Még az idő távlatosságában is az ösztönösségre hagyatkozik.
– Igen, mert jobb, ha annak átengedem magam,
még ha esetleg nem is az jön ki belőle, amit szerettem volna. Sok grafikát úgy kezdtem el, hogy aztán
más jött ki belőle.
– De ez nem baj!
– Egyáltalán nem, sőt: mindig jobb így. Éppen ezért
illusztrációs vagy konkrét megbízást nem is vállalok.
Nem tudom megcsinálni, mert lebénít. Csak ha látszólag korlátlan szabadságban dolgozhatom, akkor
megy a munka. Éppen elég nekem a saját gondolatom
is korlátozásnak. Ha bármi külső is még fellép, határidő, téma, felkérés, akkor nagyon vakaródzom.
– Milyen céllal születtek meg munkái?
– A célom: Isten dicsőségének, a keresztény vallás
és a magyar nemzet nagyszerűségének, Magyarország
szépségének felmutatása – ezek a képi szándékok vezérelnek. De konkrétan, egy-egy kép esetében ezek a
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datosan át tudja látni. Tarkovszkij közéjük tartozott.
Nem véletlen, hogy nem festészettel, hanem filmkészítéssel foglalkozott, ami egy sokkal összetettebb
megnyilatkozási forma. A Rubljov filmre gondolva
jól látható, hogy mennyire bonyolult és cifra dolog az,
hogy mi a szent élet, és miből fakadhat szent kép.
– Tudunk-e, lehet-e helyesen gondolkodnunk a szentről?
– Bizonnyal mindenkinek van erről elképzelése.
Én a teljes nyitottsággal, üres kézzel és előítélet mentességgel szeretnék ehhez közelíteni. Definiálni nem
óhajtom, mert nem is tudom. Felismerni esetleg igen.
Vannak erős, szent és szentségi élményeim emberekről, amelyek mintegy evidenciaszerűen kerülnek reflektorfénybe, hogy ez szent. Megokolni nem tudom
talán, mert az észt ez mindenképp meghaladja.
– Nem kérdezem, hogy legutóbb mikor találkozott a
szent jelenségével, mert talán azt említhetné, hogy tegnap,
miközben állataimat itattam – és ez hihetőnek tűnne.
– Igen, bár ezek már nagyon meredek dolgok. Mégis néha a kutyámon ezt látom: azt mondom, hogy a
szentség ragyog fel benne, Isten nézett rám a tekintetéből. És volt két olyan mozdulata, amely előtt leveszem a kalapomat, pedig azt mondják, nincs lelke stb.
Mindegy! De például amikor Böjte Csaba sipákoló
hangját, meg két egyszerű mondatát meghallom, akkor is van egy ilyen evidencia érzésem. Egyszer láttam
három méter közelségből Kalkuttai Teréz anyát, és
nem volt vita, hogy az a kis öregasszony: szent. Úgy
gondolom, hogy van egy egészséges szentségi érzéke
az embereknek, kultúrától és vallástól függetlenül.
– Mit értsünk az alatt, hogy transzcendens irányultságúak alkotásai?
– Olyasmit, amiről az imént beszélgettünk: a szentség fölismerésére való képességet, amelyre törekedni
lehet oly módon, hogy az ember igyekszik minden
dogmát, előítéletet, meggyőződést állandóan kisöpörni a fejéből. Igyekszik olyan állapotba hozni magát, mint amilyenben egy kisgyermek van:, olyan ár-

tatlansággal állni a dolgokhoz, hogy az élményt vissza
tudja adni valamilyen alkotásban. Ez a nehéz. A gyerekrajzoknál ez nagyon jól látható.
– Ott evidens.
– Igen, és milyen kristálytisztán látszik, hogy a világ
minden kisgyermeke ugyanazokat és ugyanúgy rajzolja. Tehát nem kultúrafüggő. Ezek mind transzcendens dolgok. Ezt értem alatta, és nem kimondottan a
vallásos témákat. Sőt úgy tapasztaltam, hogy a templomi vagy liturgikus művészet nem is tudja elérni az
említett csúcsokat, mert azok konkrét vallási gyakorlatot szolgálnak. Az igazi transzcendens élmény és remekmű már szétveti ezt a formát.
– Hogyan látja, a Magyar Művészeti Akadémia men�nyiben tölti be azt a tervezett vagy vállalt szerepkört,
amelyre alapítása okán hivatott?
– Régi tag vagyok, még az Akadémia egyesületi korszakából, amikor többnyire saját zsebből biztosítottuk
a működés feltételeit. Véleményem szerint szerepét
már akkor betöltötte. Makovecz Imre zseniális kezdőpontja volt az Akadémia eszméjének, s már egyesületként remekül működött.
Hogy köztestületté válhatott, így anyagi támogatáshoz, infrastruktúrához, bizonyos befolyáshoz is jutott
– mindezt az előzmények gyümölcseként értékelem.
Ez utóbbi feltételeket az államvezetés teremtette meg
– az Akadémiát magát nem –, s hozzárendelt egy feladatkört, amelyet az Akadémiának be kell töltenie.
– Hogyan határozná meg az Akadémia feladatát?
– Eredeti, még az egyesületi időszakban fő hivatásának azt láttam, hogy egy bizonyos értékrend és esztétikai szempont szerint gyűjtse össze a művészeket
– stílusra és műfajra való tekintet nélkül.
A köztestületté válást követően e feladatkör talán kibővült: az MMA nem térhet ki a meglévő kultúrharc
elől, amit nem ő hívott életre. A világban, nemzetközi
szinten jelentős folyamatok zajlanak gazdasági, politikai, művészeti téren egyaránt. A különböző hatalmak
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CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT SZOBRÁSZMŰVÉSZ
A gondolat és az anyag találkozása:
ünnep

■ Csíkszentmihályi Róbert szobrász és éremművész

a Kossuth-díj elnyerése után, 2013-ban lett az Akadémia levelező, majd 2014-től rendes tagja. 2014. október 3-án Állati címmel tartotta meg akadémiai székfoglalóját.
1964 óta Szentendrén él. 1965 óta kiállító művész.
Sokoldalú, a szobrászat minden területén otthonosan
mozgó, gazdag munkásságot teremtő szobrász, akinek
történelmi emlékművei, emlékszobrai, díszítő jellegű
alkotásai, díszkútjai a hazai és külföldi városok közterein, középületeiben lelhetők meg, s számos domborműves emléktáblát, valamint síremléket is készített
a közelmúlt öt évtizedében. Plasztikái tematikailag
illetve formailag egymástól jól elkülönülő műcsoportokat, sorozatokat alkotnak: így az egyedülálló alakok
idoljai, a páros figura-kompozíciók, az órák, az állatábrázolások, majd az emberi vonásokat hordozó állatmegjelenítések a kiemelkedő, jellegzetes, karakteresen
önálló arculatú Csíkszentmihályi-szoboregyüttesek.
Sok köztéri alkotása van nemcsak Magyarországon,
hanem külföldön is. A Nemzet Művésze.
– Legutóbbi tárlatán közösen szerepelt Deim Pállal a
szentendrei Erdész Galériában. Mi miden köti Önöket
össze, illetve hogyan jött létre az együttes megjelenés
gondolata?
– Amikor 50 évvel ezelőtt letelepedtem Szentendre
határában, az elsők között találkoztam Deim Palival,
akit a főiskolán korábban már többször láttam.
Később megismertem. Festészetének konzekvens
komolysága feltétlen tiszteletet parancsolt. Emellett felejthetetlen, központi figurája volt gyakori, vidám mulatságainknak is. Felnéztem rá és művészetére, noha az
lényegében elég távol áll tőlem. Talán éppen ezért.
Így meglepett, amikor a közelmúltban megkeresett
Erdész László helyi galériás, és felkért erre a közös kiállításra, amit természetesen örömmel vállaltam, bár
nem értettem a párosítás szakmai indokait. Végül is a
kiállítás léptékében jól eltalált, egységes hangulat és
színvonal benyomását keltette.
– Széles értelemben, tehát művészi és emberi vonatkozásban mi fontosat lehetett eltanulni egykori mestereitől,
elődeitől, netán kortárs kollégáitól az idők során?
– Ifjúként nem sikerült tisztelni vagy szeretni adott
mestereimet. Viszont több nagy hatású, választott pél-
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létrehozzák a maguk művészeti kánonját, művészetpolitikáját, s közben kényszert alkalmaznak a szellem
területén. Ezekkel az ideológiai kényszerekkel, beszűkítésekkel és támadásokkal szemben művészetünk szabadságát és fennköltségét szükséges védelmeznie egy
intézménynek. Ez a Magyar Művészeti Akadémia.
– Úgy véli, hogy az Akadémia egyesületből köztestületté válása nyomán nem csorbult a Makovecz Imre által
felkarolt gondolatiság, csupán lehetőségei, egyben feladatai váltak számosabbá?
– Nem csorbult. Erre gondolhatott Makovecz,
amikor a köztestületté válás lehetőségét vizionálta.
Persze ez rögtön egy hatalmas veszélyt is magában
rejt: hogy pozícióba kerültünk, fizetést kapunk, módunk van kultúrpolitikai döntéseket befolyásolni
– mindez latensen hordozza azt a lehetőséget, hogy
ezzel visszaélhetünk, vagy félreérthetjük feladatunkat. Az Akadémia azokat a művészeket jelenti, akik
tagjai. Nekik semmi egyéb teendőjük nincs, mint a
művészet szabadságát és fenségét a maguk területén
gyakorolni. Egy intézmény természetesen bürokratikus önmozgást indít be, hasonlóképpen, mint láttuk
ezt korábban az egyház esetében. Ott volt Jézus a 12
halásszal, megalakult az egyház, amely világegyházzá
nőtt püspökökkel és minden egyébbel. Intézménnyé
vált, amely időnként elnyomta a lélek szabadságát.
Amellett, hogy hiszek a katolikus egyház isteni alapításában, abban is, hogy a Szentlélek igazgatja, mégis
rengeteg hibát követett el története során.
– Amikor egy eszme gyakorlattá válik…
– Az eszmét csak részben lehet a gyakorlatba átültetni. Persze azt sem szabad mondani, hogy lehetetlen, legyen anarchia. Egyházra szükség van, de szüntelenül tudatában kell lennie annak, hogy nem érte
létezik a vallás, pontosabban Isten, hanem fordítva:
ő van Istenért meg az emberekért.
– Az analógiából kievezve: az Akadémiáról nyilván
indokolt hasonlóképpen gondolkodni.
– Igen. Az Akadémia nem az Akadémiáért jött
létre, hogy szünetlen növekedjen, erősödjön, pozíciókat szerezzen, hanem, hogy az említett szolgálatát
betöltse. Például örömmel látom, hogy sok olyan
személyt is felvettek az Akadémiára, akit én nem vettem volna fel. Mert egészen másként gondolkoznak
a művészetről. De éppen ez mutatja, hogy eléggé
nyitott és rugalmas ez a társaság. Olyan embereket is
kitüntet, díjaz, fölemel, akik korábban ellene szóltak
vagy kimondottan hátat fordítottak neki. Az Akadémia például a Nemzet Művésze cím odaítélésekor
kifejezetten nemesen viselkedett. Azt hiszem, amíg
ez így megy, addig a dolog rendben van.
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daképemre szívesen emlékezem vissza. Serdülőként
Somogyi József lehengerlő személyisége ejtett ámulatba, aztán Medgyessy Ferenc, de legfőképpen Borsos
Miklós tevékenységének hatását érzem meghatározónak. Borsos esetében az elfogult tiszteletbe kétségtelenül belejátszott akkori hivatalos kirekesztettsége is.
Más tekintetben, nemzetközi vonalon: korai szobrászati élményeim közül a veronai San Zeno bazilika középkori bronzkapujának tábláit említhetem,
emelhetem ki.
– Visszatekintve csaknem félszázados szobrászi pályafutására, milyen fontosabb korszakok határozhatók
meg, illetve mely műveket, műcsoportokat emelne ki,
amelyek mintegy fémjelzik az adott alkotóperiódust?
– Egy-egy megtalált témakör éveken, évtizedeken át
tudott foglalkoztatni, akaratlanul is sorozatot képezve.
Kezdetben az állatvilág iránti érdeklődésemet éltem ki, mígnem a viaszveszejtéses bronzöntési technikai kísérletek kiprovokálták az óraroncsokkal, vagy
pusztuló alkatrészekkel való játékot. Ennek eredménye az Idő című, harmincegynéhány darabos sorozatom az 1988-ig tartó évtizedből.
Az új technikának köszönhetően alakult a hasonló
nagyságrendű „Fiúk, fel a fejjel” című, páros figurákból álló kisplasztikai sorozat, de eközben már készült
a nagyméretű kő-idolok hosszú sora is.
Aztán 1994-ben váratlan megvilágosodásom tá-
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2012
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madt. Visszatérve elhagyott, ifjúkori állatmániámhoz,
de azt teljesen új aspektusba helyezve, máig tartósan
foglalkoztat az emberi és az állati összefüggésének kimeríthetetlen kutatása.
– Melyik volt az a műperiódusa, amelyben leginkább
otthon érezte magát, amelynek megalkotása különösen
gördülékenyen, élvezettel tudott végbemenni?
– Kétségtelenül az utóbbi húsz év munkálkodása, kutakodása, az ember és állat viszonyát kereső kisplasztikai sorozat létrehozása említhető meg e vonatkozásban. Itt az egyik gondolat kidolgozása folytán már
körvonalazódott az újabb megközelítés lehetősége.

Élvezettel csináltam, már csak azért is, mert időnként kiélhettem aktualizáló kedvemet is, finoman,
vagy esetenként durvábban adagolva a személyeskedésnek ízt adó savat-borsot.
– Művészete alapvetően a figurális szobrászat hagyományát örökíti tovább, ám a 70-es években észlelhető
egy absztrakt, expresszív irányú elmozdulás. Milyen
megfontolások indokolták akkoriban az ideiglenes szemléletváltást, illetve mi indokolta később a visszatérést a
korábbi vonalhoz?
– Úgy gondolom, hogy az eléggé félénken adagolt
absztrakció beszivárgása működésembe jórészt a köztéri munkáim révén történhetett meg, megfertőzve
műhelyemnek ettől idegenkedő, intimebb területeit is.
Ezzel szemben az expresszivitásra való törekvés a figurális megközelítésnek teljesen megfelelő és számomra fontos eleme. Az ember-állat figurákkal való foglalatosságomban gyakran éltem is vele, mivel az expresszív
túlzás szinte kínálta magát ehhez a témához.
– Mintha választott, felhasznált anyagainak is önálló
nyelve lenne. Mennyiben képes hordozni, képviselni a tematikát maga az anyag?
– Ez sarkalatos kérdés. Hajdanán erősen megrendült egyik mesterem iránti bizalmam, amikor kifejtette: a szobrász feladata a gipszminta elkészítése, és
teljesen mindegy, hogy végül bronzba öntik, avagy
kőbe faragják azt. Ugyanis fiatalkori szigorúságom
legfontosabb elve volt, hogy a szobor mondandójának
megfogalmazásában döntően részt kell kapjon a választott anyag, mivel az már önmagában tartalmakat
hordoz. Rozsdás vas vagy hűvösen precíz acéllemez,
aprólékosan finomkodó márvány vagy tömbszerű
gránit, életszagú fafelület vagy ujjlenyomatot őrző
cserép – nem mindegy.
Az anyagszerűség a szoborkészítés alapelve. Ünnep,
amikor a gondolat és a hozzá illő anyag egészséges
szimbiózisa nyilvánvaló.
– Életművének lényeges jegye a több műfajúság: köztéri szobrászattal, kisplasztikával, érmészettel egyaránt
foglalkozik, hogy csak a legjellemzőbbeket említsük.
Mindegyik műfaj mögött más és más gondolkodásmód,
megközelítési szemlélet volt irányadó, noha nyilvánvalóan egy tőről fakadnak?
– Kapcsolódva az előző, anyagokat illető kérdéshez:
nyilvánvaló, hogy a különféle szobrászati műfajokhoz
más-más anyagok illenek, vagyis megszokottak. Ez különösen igaz az úgynevezett alkalmazott művészeti ágakra,
leginkább az érmészetre és a köztéri szobrászatra.
A pusztulást idézendő, rozsdás vasból készült háborús emlékművemet sokan kegyeletsértőnek értékelték a szokatlan anyaghasználat miatt. Láttam már
madártoll-, fakéreg-, vagy összegyűrt drót „érmeket”
is, de ez a kétségtelenül színes jelenség csak megerősített a felől, hogy az éremhez hagyományosan illő és
praktikus anyag a bronz.
Könnyebb helyzetben van az autonóm szobrászat
vagy a kisplasztika, mivel helyzetéből adódó szabadsága a legtágabb teret kínálja a megvalósulás anyagainak, sőt, egyenesen megköveteli a lehetőségek határainak feszegetését.
A különféle műfajok kívánta különféle megközelí-
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tési módok miatt pedig sohasem aggódtam. Természetes, hogy a levest mélytányérból kanállal, a rántott
húst pedig lapos tányérból késsel-villával esszük.
– Művészi, alkotói gyakorlatában mi áll a sorozatokban való gondolkodás hátterében?
– Tevékenységem során valóban gyakran sorozatok
alakulnak, jönnek létre. Ennek egyszerű oka a játék
egy-egy gondolatkörrel. Szobraimban mindig is szerettem a többértelműséget. Ez az igény tágult ki gyakran
sorozatokká, amelyekben minden egyes új darabbal tulajdonképpen körüljárhatom a felvetett, vagy a munka
folyamán születő újabb kérdések minél több oldalát.
– Ember-állat, vagy állat-ember bronz kisplasztika
sorozata bizonyos tekintetben az életmű kiemelkedő
periódusának tekinthető. Mi lehet ennek az oka? Hány
darabból áll e sorozat?
– Végül jó hatvan darab kisplasztikából áll a sorozat, amely az utóbbi húsz év folyamán intenzíven kínálta az új és újabb ötleteket számomra.
Sikerének okát abban látom, hogy én magam is
letisztultan tudtam azonosulni a témával. Ugyanis
gyermek- és ifjúkori emlékeimhez tértem vissza, rátalálva szakmai indulásom szellemi üdeségére. És bizonyára olyan jól sikerültek a darabok, hogy ami örömöm volt ezzel a „felfedezéssel”, az érthető és érdekes
a kívülálló számára is.
– Köztéri alkotásai közül melyik munka jelentette a
legnagyobb kihívást?
– 2006-ban pályázaton nyertem megbízást a Műegyetemhez tervezett (különféle ‚56-os szervezetek
által kikényszerített, úgynevezett „alternatív”) ‚56-os
emlékmű elkészítésére.
A feladat szíven ütött, hiszen ötven évvel korábban,
1956. október 23-án, 16 évesen éppen a Műegyetem
szórólapjának felhívására vonultam én is a Bem-szoborhoz, majd a Margit hídon át a parlamenti tüntetéshez. Az akkori napok lenyűgöző, szent eufóriáját azóta
is őrzöm, mélyen átérezve, hogy a magyar történelem
egyik legdicsőbb pillanatának részese lehettem.
Ilyen érzésekkel tusakodva kellett volna a forradalom jelentőségét és hatását tárgyilagos szakszerűséggel előadó emlékművet készítenem. És erre
nem voltam képes. Csak ösztönös érzéseimet, közvetlen emlékeim hangulatát tudtam megfogalmazni. Most szeretett munkám egyértelmű mellőzését
(a harctéri történeteit traktáló obsitosként) nehezen veszem tudomásul.
– Van-e olyan kitüntetett műalkotás a létrehozottak
között, amelyre leginkább megelégedéssel, örömmel tekint vissza?
– Egyiket ezért szeretem, a másikat azért. Egyiket
azért utálom, a másikat meg amazért.
Örömöt, vagy megelégedést inkább a dologhoz
fűződő valamilyen érzelmi pluszok, többletek jelentenek. Például Rómában – Rómában! –, a Gianicolo
dombon látható Türr István büsztöm ilyen. Vagy még
inkább a Szent Péter bazilika altemplomában lévő három domborművem, melyeket szinte bearanyoz Szent
Péter sírjának közvetlen közelsége.
– Hogyan került a Magyar Művészeti Akadémia közelébe?
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– Nem oly régóta, mindössze két éve vagyok a Magyar Művészeti Akadémia tagja. De sok-sok éve figyelemmel követem tevékenységét, már csak azért is,
mert több tagjával baráti kapcsolatban állok. Így annál inkább enyhe sértődöttséggel nyugtáztam, hogy
engem nem hívtak maguk közé. Két évvel ezelőtt váratlanul ért a megtiszteltetés. Örvendtem és nem firtattam kinek, kiknek köszönhetem.
– Az Akadémia, szűkebb értelemben a Képzőművészeti Tagozat mennyiben tudja elősegíteni a hazai képzőművészet organizálását, megmutatkozási lehetőségét,
többek között gondolva a legfiatalabb nemzedékre is?
– Belülről látva lenyűgöznek az Akadémia szerteágazó lehetőségei, nagy ívű programjai. Személyes
törekvésemmel egyezik, amikor az Akadémia – a
magyar közéletet bénító gyakorlattól eltérően – értékalapon próbál nyitni a művésztársadalom egésze felé.
A Képzőművészeti Tagozat élete homályosabb előttem. Az ott folyó gyakorlati munka sajnálatosan egybeesik egészségi nyomorúságommal, ami remélhetőleg csak átmenetileg nehezíti kapcsolatunkat.
– Mostanság mi köti le figyelmét, mivel foglalkozik éppen?
– Mostanság kénytelen vagyok az egymást követő
orvosi vizsgálataimra készülni, leleteket összegyűjteni, rendezni, továbbítani, megbeszélni. És boldogsággal tölt el, ha néha valamelyik szobor-tervemen is
szöszmötölgethetek.

Csíkszentmihályi
Róberttel

Balázs Sándor
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SÁRA ERNŐ TERVEZŐ
GRAFIKUS MŰVÉSZ AZ
EMBLÉMAT ERVEZÉSRŐL
ÉS AZ MMA IPAR
MŰVÉSZETI ÉS TERVEZŐ
MŰVÉSZETI TAGOZATÁNAK ESZTERGOMI
KIÁLLÍTÁSÁRÓL
„Holnapra nem megy”

■

– Tervezőgrafikai stúdiót vezet, gyakorlati teendőket lát el: igények, megrendelések jelentkeznek. Mégis
milyen jellegűek?
– Nagyon széles spektrumban dolgozunk, s ezt
szeretem benne. Az egyik nap valamilyen kulturális
– múzeumokhoz, színházakhoz, nemzeti ünnepekhez
– kötődő feladatot kell végrehajtani, máskor ipari jellegű munkákat. Ez a piac ma már jóval szűkebb, mint
tíz-húsz évvel ezelőtt. Akkoriban bővében voltunk
a munkáknak. Ugyan sorra tönkrementek az egyes
iparágak, de mindig volt hová továbbmenekülni.

– Mekkora stábbal működik a stúdió?
– Jelen pillanatban egy emberrel, aki én vagyok.
– Eddigi pályáján milyen fontosabb állomáshelyek határozhatók meg?
– Amikor a szakmát elkezdtem, a velem egyidős
kollégák két helyen álltak sorba munkáért. Az egyik
a MOKÉP volt, ahová moziplakátokat lehetett készíteni, a másik a Hanglemezgyártó Vállalat, amely nagy
tömegben adott ki hanglemezeket, így ott borítótervekre volt szükség. Ám egy-egy feladatra jellemzően
csak három-négy embert hívtak meg. Én nem akartam beállni a sorba.
– Milyen irányba tájékozódott?
– Volt két másik terület, ahol a nyüzsgés szerényebbnek tűnt. Ez pedig a kiállítások körüli teendők,
valamint az ipari megrendelések. E területek szépen
adtak munkát, és a honorárium is elfogadható volt.
Akkoriban két-három heteket dolgoztunk egy kiállításon, ezt ma két-három nap alatt kell végrehajtani.
Annak ellenére, hogy a technikai háttér megváltozott, nem tudok időt spórolni, mert fejben úgy kell
előkészítenem mindent, hogy a két-három nap alatt
össze tudjam rakni a dolgokat.
Sok kiállítást csináltam nagy cégeknek a világ
legkülönbözőbb pontjain, a Hungexpo révén körbeutaztam a világot. Mosolyogva mindig az mondom, és ilyenkor kitágult pupillával néznek rám:
akkoriban minden rangosabb nyugati kiállításon
való részvételt – és a bécsi, frankfurti mellett Zágráb is oda számított – utóbb le kellett vezekelni a
Szovjetunióban. Eszméletlen, hogy mennyit jártam
Moszkvában, egészen Alma-Atáig eljutottam a kiállításokkal. A rendszerváltás után felkeresett egy
birodalmi német megrendelő. Autószalonokat szeretett volna létrehozni az oroszoknál, főleg Moszkvában. Megbízatásom szerint az álmokat kellett
megfestenem fóliára, hogy milyen szalonok állnak
majd ott a zöld gyepen. Akármikor jártam náluk, füvet sosem láttam, inkább csak havat vagy sarat.
– Az ipari szférában ilyen és hasonló jellegű feladatokra lehetett vállalkozni?
– Elsősorban cégarculatokat, ezen belül főként
emblémákat tervezek, így engem mindenki emblémagyártóként tart számon. Ezeket két alkalommal már
kiállítottam egy kis kiadvány kíséretében. Magam is
megdöbbentem, amikor láttam, hogy több mint száz
munka szerepel benne, köztük jó néhány meghatározó.
Mi az emblémákat az örökkévalóságnak hittük, így
tanultuk, és ez volt mindig a feladat is: tisztítsunk le
mindent róla, amit a kordivat odabiggyesztene, mert
az ilyesmi pár év múlva mosolyt kelt.
Persze tíz-húsz éves ciklusokban a grafikusok felfogása változik, bizonyos megoldások kifulladnak egy
idő után. A világ váltani akar, visszamegy a rajzhoz,
ami mindig személyesebb.
– Még mindig rajzi alapú a jó embléma?
– Igen, csak levegőt vesz a világ. Már elege van a háromszögekből, körökből és négyszögekből.
– Mik volnának a jó embléma ismérvei?
– Annak idején egy embléma lényeges szempontoknak kellett megfeleljen. Például felismerhetőnek,

megkülönböztethetőnek kellett lennie. A konstruktivitásnak, a letisztításnak oka volt. Ma talán már
senki sem emlékszik rá, hogy korábban számos emblémát teszteltünk. Feltettük egy autóra, és az akkor
megengedett 60 kilométeres sebesség mellett lefotóztuk. A szemben rögzülnie kellett. Ma olyan ágasbogas, cifra emblémák jelennek meg, hogy bevezetésük rengeteg pénzt igényel, mivel hosszadalmas
megszoktatni, az agyba fotózni őket.
Még nagyobb baj, hogy mára az emblémák önismétlő dadogássá váltak. Nem azt mondjuk, hogy Magyar Nemzeti Bank, hanem hogy MNB; nem Magyar
Nemzeti Galéria, hanem MNG. Soroljam? Akadémiai
székfoglalómban sok ilyesmit említek. Ezek a hárombetűs makogások megkülönböztethetetlenek egymástól.
Sajnos az embléma ma már formailag is ehhez igazodik.
– Követi a betűszót, engedi annak dominanciáját érvényesülni.
– Jellemzően igen. Az mégsem járható, hogy a megrendelő felhív, holnapra kérné ezt vagy azt. Erre rendszerint azt szoktam mondani, hogy az utcán az eszem
most éppen két sarokkal követ engem. Hagyni kellene, hogy utolérjen. Korábban legalább két hét vázlatidőt kaptunk, hogy át tudjuk gondolni a feladatot.
A tervezőgrafikában ez a szép, ezért szeretem: az
egyik munka alkalmával a gyógyszeripar területén
szükséges tájékozódni, a máskor a mezőgazdaság körében. Több ezer éves kultúrtörténet áll mögöttünk, és
nem használjuk. Munkáim során asszociációként én
szeretem felhasználni a kultúrtörténetet. A megrendelők gyakran azt sem tudják, hogy miről van szó. Nem
az építőiparról beszélek, hanem például orvosokról,
akik nem ismerik saját kultúrtörténetüket. Ennek is
meg van az oka. Saját területén mindenki egy szűkülő
csőbe megy bele. Nincsenek már polihisztorok.
– Nincsenek! De nem evidens, hogy a tervezőgrafikus
a munkához szükséges háttér-információt begyűjti?
– Dehogynem, csak ez a „holnapra kérem” megrendelői igénnyel nem sikerülhet. Ehhez idő kell. Persze
nyilvánvaló, hogy mindenkinek más a gyakorlata.
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– Az Öné jellemzően hogyan alakul? Miképpen indul
el a munka?
– Az ember először elkezd firkálni, abból indul el,
hogy aztán érlelje, fejlessze, tisztítsa – én így dolgozom. De ez holnapra nem megy. Ha valaki egy olyan
emblémát kér tőlem, amely hosszú időre meghatározza üzletét, az saját cégét sem veszi komolyan, ha ezt
holnapra várja el, hogy teljesítsem. A megrendelői igényességet már a kérés jellege magában rejti.
És sajnos a kínálat is ennek megfelelő. Ha ma kiadnának egy könyvet az elmúlt húsz év emblémáival,
nem volna túl vastag, amennyiben a válogatás szempontja a példaadó jelleg volna. A könyvek, amelyek
ezen idő alatt megszülettek, inkább vettek figyelembe
baráti szempontokat, mintsem a szakmai szigort.
– Általában a tervezőgrafikusi tevékenységet mintha
két erő mozgatná: egyrészt a szükség, a valamire való
igény, másrészt a képesség. E kettő szorításában alkotó
módon kell megnyilvánulni. A tervezőgrafikus olyan alkotó, aki a gyakorlatot szolgálja. De mennyiben tekinthető egy tervezőgrafikai munka autonóm művészeti
megnyilatkozásnak?
– Ha jó a munka, akkor teljesen egyedi! Nemrég
történt akadémiai székfoglalómban tettem erre vonatkozón egy szemtelen megjegyzést. Annak adtam
hangot, hogy számomra az autonómia önmagában
nem jelent többet, mint egy rózsaszín léggömböt.
Szép! Ha időm engedi, magam is szívesen elnézem,
ahogy a levegőben száll.
Egy tervezőgrafikusnak professzionista módon kell
feladatát elvégeznie. Olyan felelősséget kell vállalnia –
az iparművészeti ágaknak hasonlóképpen –, amely az
autonóm művészetben nincs jelen. Amikor önálló kamarákat szerettünk volna létrehozni, a restaurátorok
példájával tudtunk leginkább érvelni: a dilettantizmus
egyszer s mindenkorra meg tud semmisíteni egy olyan
tárgyat, amely esetleg több ezer éve létezik. Szakmámra lefordítva: hogy mi tartozik a vizuális szennyezés
fogalmába, azt az átlagember egyre kevésbé tudja
megállapítani, merthogy nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy különbséget tegyen jó és rossz között.
A legnagyobb baj az, hogy a megrendelő sem rendelkezik ezzel. Ugyanis a megrendelő, aki különböző egyetemeken – tudom, mert tanítottam több helyen – csak
az ötödik évfolyamon, heti egy-két órában, kötetlen fakultáció keretében találkozik azzal, hogy mi a tervezővagy alkalmazott grafika. Pedig később olyan emberek
munkája fölött fog dönteni, akik öt éven át egyetemi
szinten tanulták, hogy mi az a tervezőgrafika.
Ez szélsőségesen hangzik, de amikor egy megrendelő bemutatja, hogy valami ilyesmit szeretne – bennem
a plágium jelenségét idézi fel. Az emberek javarészt
csak abban tudnak gondolkodni, amit egyszer már
láttak. Ezzel nekünk nem szabad foglalkozni. Sokkal
inkább azzal, hogy pontosan megértsük: mivel foglalkozik a megrendelő, mit szeretne, mihez akar egy jelet
vagy képet hozzáfűzni. Ez az alkalmazott grafika.
Pontosan tudjuk helyünket. Már többször leírtam:
vigyázat, nem sarokpont vagyunk, csupán egy óraszerkezet egyetlen fogaskereke, mégpedig akkora,
amekkora. Úgy kell együtt forogni a marketing tevé-
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kenység számos többi szereplőjével, hogy ne akadályozzuk, ne zavarjuk, ne állítsuk meg a működést. Ma
sok a multinacionális megrendelő, ahol tervezőművész képességekre többnyire nincs szükség. Paneleket
kapunk, amelyek alapján be kell helyettesíteni a magyar szöveget vagy bármit – ezt egy középkategóriás,
de azért vizuális és kép és szövegszerkesztő képességekkel rendelkező valaki meg tudja oldani. Ehhez nem
kell tervezőművész. A helyzet kísértetiesen hasonló
ahhoz, mint amikor a MOM-ban végzett mérnökök
csiszolgattak alkatrészeket fehér köpenyben. Pazarlás.
– Előfordultak jelentős profilváltások pályafutása során?
– A negyven év alatt háromszor állítottam fel újra
műtermemet annak függvényében, hogy éppen milyen volt a gazdasági környezet.
Amikor 1973–1974-ben Svájcban dolgoztam még
nem volt számítógép. Svájc egyik legnagyobb intézetében négyen voltunk tervezők, de egy emeletnyi kivitelező rajzoló állt rendelkezésre. Az egyik grafikus
csak emblémával, a másik csak fotózással, a harmadik
illusztrátori feladatokkal foglalkozott, és a munkát
szervező tanácsadó mindig tudta, kinek kell leosztani
az adott feladatot, hogy specialista végezze.
Magyarország nagyon kicsi piac. Itt a grafikusnak
mindent egyedül kell végrehajtania, ám nyilván nem tud
minden feladatot úgy ellátni, mint annak a specialistája.
– Ez a munka megoszthatósága szempontjából hátrány, de valamelyest előny is lehet?
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– A megszülető munka szempontjából nem biztos.
Magyarországon még szövetkezeteket sem tudunk csinálni. Amikor hazajöttem, kísérletet tettem egy olyan
grafikai stúdió létrehozására, ahol tipográfus, fotós,
illusztrátor, építész dolgozik együtt. Mindenki a maga
műfajában kitűnő, és így a különböző igényű munkákat a legjobb színvonalon tudjuk ellátni. Nem sikerült.
– Előfordul, hogy a megrendelő elégedetlenkedik, fejére
koppint?
– És alkalmanként igaza van. Mert be kell ismerni,
nincs mindig elegendő ismeretanyagunk ahhoz, hogy
pontosan megértsük, mit is akar. És néha nem kapunk
elegendő információt. Magunknak szükséges utánajárnunk, hogy munkánkat megalapozzuk.
– Melyik munkája tölti el még ma is büszkeséggel?
– A rendszerváltás idején készítettem el a Magyar
Nemzeti Bank akkori emblémáját, mert azóta már
két újabb is született. Tervezése abból a gondolatból
indult ki, hogy mi a Magyar Nemzeti Bank feladata.
Hogy őrködjön a magyar gazdaság és a forint fölött.
Ez egy pályázati munka volt, kollégáim mindenféle
banki tevékenységre utaló dologgal hozakodtak elő,
pedig csak körül kellett volna járni az épületet, felmenni a tetejébe. Ott áll egy gyönyörű szobor, amely
az épülettel egy időben születhetett meg. Egy patróna.
Már nem csecsemőt tart kezében, hanem egy felserdült ifjú áll mellette, akinek vállára óvólag helyezi kezét. Ennél szebb szimbólumot nem tudok elképzelni.
– Az esztergomi Szent Adalbert Központban az Iparművészeti Tagozat nagyszabású kiállítást rendezett
Név-jegy címmel. A nyilvánvalón túl kívánt-e egyéb jelentésköröket is bemozdítani e tárlat?
– A tagozatnak jelenleg 34 tagja van. Mindenki
mintegy a maga névjegyét tette le ezen a kiállításon
egy vagy néhány munkával.
– Hogyan fogalmazódott meg a kiállítás koncepciója?
– A tagozat már a tervezés idején felmérte, hogy
nem lesz egyszerű dolga. Emlékezetem szerint hasonló jellegű kiállítás nemigen volt még. A közelmúltban a
magyar ipar- vagy tervezőművészet legjelentősebb bemutatkozására 2000-ben került sor a Műcsarnokban,
de ott a különböző iparművészeti műfajok egymásról
leválasztva jelentek meg. Esztergomban a nyolc tervezőművészeti szakág együttesen, egy térben mutatkozott be azzal a korlátozással, hogy kizárólag az MMA
Iparművészeti Tagozatának alkotói voltak jelen.
Így a legtöbb időt, átgondolást az igényelt, hogy miként tagoljuk a teret, hogyan mutassuk be a műveket,
hogyan kezeljük a szabályozható és az adott léptékű
alkotások elhelyezését, ugyanis egy ékszer, egy érem
vagy egy kerámia nyilván más léptéket kívánt meg,
mint egy szőnyeg vagy egy gobelin.
– A rendezés során a legjelentősebb kihívást a térrel
való gazdálkodás illetve játék jelentette?
– Okosan kellett gazdálkodni a térrel, a megvilágítással, az alkotások egymás mellé helyezésével. Ebben óriási érdeme van Szenes Istvánnak, aki a tárlat
belsőépítészeti feladatait látta el. Négy hónapon át
dolgoztunk együtt, így tudom, hányszor rajzolta át a
teret, hogy mindegyik munka a számára legmegfelelőbb helyre kerülhessen. Visszatekintve úgy látom,
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hogy szükséges volt e a hosszú érlelési folyamat ahhoz, hogy végül azt láthassuk a kiállítótérben, amit az
anyag ismeretének birtokában elterveztünk.
– Kik voltak e tárlat kurátorai?
– Az említett Szenes István mellett jómagam. Azonban muszáj volt segítséget magunkkal vinnünk, mert
a beszállítással együtt három napunk volt az anyag
rendezésére. Előzetesen, makettben elkészítettük és
bemutattuk a tagozatnak a rendezési tervet, jeleztük
a léptékeket, az egyes műfajok megjelenésének lehetséges helyét. Persze végül minden a helyszínen dőlt el.
Egy adott, natúr térben rendkívül sok zavaró tényező
lehet, főleg egy léptékében változó anyag esetén. A rendezés során, a tervezetthez képest meg kellett cserélnünk bizonyos műfajok elhelyezését. Legalább három
markáns építészeti változaton ment át az anyag – érdekes, hogy ennek iránya mindig az egyszerűsödés felé
mutatott –, míg a végleges kiállítási kép megszületett.
Erősen behatárolt minket a rendelkezésre álló pénz
is. Nem is gondolnánk, hogy amikor már tudjuk, mit
akarunk csinálni, micsoda körültekintést, és mennyi
időt igényel a hozzá való anyagok megkeresése, a műveletek végrehajtása, az oda-vissza számolás. E tárlat
létrehozása igazolta szakmánk egy sarkalatos tételét,
az „autonóm” és az alkalmazott művészetek közötti nagy különbséget: nekünk mindig a megrendelő

fejével is kell gondolkodnunk, zsebével is szükséges
számolnunk. Tehát nem arról van szó, hogy megálmodunk valamit és megcsináljuk és korlátlan az idő
a létrehozására, hanem adott időintervallumban és
adott költségkerettel kell gazdálkodni.
– Kissé gúzsba kötve szükséges táncolni.
– Így van. Annak idején Jankovics Marcelltől hallottam, hogy őt a határidő inspirálja. Esetünkben,
szakmánk körében ez ritkábban fordulhat elő.
– Ez talán alkati kérdés.
– Természetesen.
– Karakterét, jellegét tekintve e tárlat hasonló kívánt
lenni, mint az építőművészek számára rendezett szalonkiállítás a Műcsarnokban?
– Azzal a különbséggel, hogy az egy építészeti szalon volt. El kellett döntenünk, hogy a nyolc ágazat
közül melyek azok a műfajok, amelyek tárgyakkal jelenhetnek meg, és melyek csak képeken, kvázi információs anyagként, látványként. A kettőt harmonikusan, ritmikusan kellett összehozni.
– Milyen visszhangot váltott ki e tárlat?
– Amikor az anyag összeállt, kezdtük felrakni, ahogy
sikerült megteremteni az anyag intim terét, már akkor
láttuk, hogy nem lesz rossz. Mikor már a fényeket is beállítottuk, éreztük, hogy nincs nagy baj. Ehhez képest
a fogadtatás, a visszhang a vártnál jobb volt. A kiállításon nyolc különböző műfaj, 34 alkotó szerepelt, és a
tagozaton belül nem jött fel semmi elégedetlenségi sóhaj – ez már örömmel töltött el bennünket. Ennyi idő
alatt, ilyen színvonalon, és még egy szerény katalógus
formájában marad nyoma is. Szenes Pistával egymás
szemébe néztünk, egymásra sóhajtottunk: megérte a
négy hónap munkát. Ezt azok a rangos kollégák is megerősítették, akik a kiállításon megjelentek, akik megdöbbenésüknek, egyben elismerésüknek adtak hangot.
Balázs Sándor

Szenes István társkurátor,
Bakos István és Árendás József a megnyitón
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Miniszterelnök Úr, Elnök Urak, Főpolgármester Úr,
Akadémiai Tagok – különösen a friss Kossuth-díjasok!
Tisztelt Ünneplők!
„Amint a múlt országgyűlés szétoszlott, mi meg üres
pénztárral, fegyver nélkül, honvéderő nélkül voltunk,
így hát lehetetlen volt mély fájdalommal nem érezni a
nemzet állapotának irtózatos elhanyagoltságát. Ezen
viszonyok közt vettük át a kormányt, megtámadtatva
árulás, pártütés, reakcionális mozgalmak és mindazon szenvedélyek által, amelyeket átkos örökségül
hagyott reánk Metternich politikája.”
Nem azért ünnepeljük a Pesti Vigadó megújulását
március 15-e előestéjén, mert 1849-ben Hentzi osztrák
tábornok szétlövette ezen épület elődjét, a Redoute-ot
a Budai Várból – éppen e Kossuth-beszéd miatt, amely
itt hangzott el 1848. július 11-én. Nem ezért ünnepeljük a szabadság előestéjén ezt az épületet és a Magyar
Művészeti Akadémiát, hanem azért, mert a művészet,
és a magyar művészet egyik szülője mindig is a szabadság volt, és az is marad. Március 15-e pedig a szabadság, a magyar szabadság ünnepe. És ha hiányzott a
külső, akkor a belső szabadság volt a művek ihletője.

Az alkotók bátorsága, szellemi autonómiája az, amely
több mint egy évezrede a magyar művészet értékes darabjait létrehozza. A másik szülője ennek a művészetnek a kötelék. A kötelék, amely ahhoz a helyhez, földhöz köti a művészt és a művészetet, amelyből vétetett.
Ahhoz a közösséghez, amely neki nyelvet, hazát és inspirációt ad. Ezért a Magyar Művészeti Akadémia lesz
a gazdája mától ennek a történelmi és művészet-, sőt
építészettörténeti épületnek. Művészeti Akadémia,
mert a művészet szabad. Magyar Művészeti Akadémia, mert a művésznek és a műnek mindig van hazája,
anyaföldje, otthona, ahová élete köti.
Weöres Sándor, amikor felteszi a kérdést: mi a
művészet, ez a mértéktelenül szabad valami, amelynek egyetlen feltétlen kötöttsége sincs, de határtalan
szabadságában akármilyen kötöttséget elbír, akkor
ezt válaszolja: „Szépséggé rögzített emberi megnyilvánulás.” A Magyar Művészeti Akadémia a magyar
szépséggé rögzített emberi megnyilvánulások otthona. Mostantól a város szívében lehetnek otthon, a
Duna partján, hogy az áthajózók éppúgy idetalálhassanak, mint az itt lakók. Itt lehet a minőség, mérték,
teljesítmény, erő és tehetség. Meglesz, csak legyen
terv, legyen, aki őrizze, legyen akarat és legyen tehetség, és legyenek önök a magyar nemzet segítői, hogy
magunkra ismerjünk az önök alkotásaiban, az önök
munkájában, hogy felismerjük az igazi arcunkat, amelyet szívesen mutatunk meg a világnak. A Pesti Vigadó, egy újabb megvalósulás bizonyítja, ha akarjuk,
akkor meglesz, csak legyen terv, legyen akarat, legyen
tehetség, csak szülessenek zsenik, csak hagyják őket
alkotni, és legyen olyan befogadó közönség, amelyik
képes közösséggé válni. Ha mindez megvan, akkor
meglesz újra és újra. És ma mindez megvan, mindez
megvan a magyar kultúrában. És még vannak tervek,
amelyek már megvalósultak: például tavaly október
23-át a Zeneakadémia csodálatosra felújított épületében ünnepeltük, amely a magyar szellem alkotása
kívül és belül. Elkészült a Mátyás-templom; régi fé-

Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere

TÉR-MISZTIKA
Vinczeffy László újabb
munkái

■ Sötét tónusok, fémes felületek, titokzatos, bezárkózó,

mégis díszes, aranyló formák, szürrealizmus és minimalizmus különös egysége jellemzi Vinczeffy László festészetét. „Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, messze
fény...” – idézhetném Ady Endrét, hiszen titokzatosság,
bezárkózás, férfias szemérmesség és megmutatkozási
vágy kettőssége húzódik meg művei hátterében.
A Munkácsy-díjas képzőművész újabb képsorozata
rendkívül egységes, szinte minden darabján egy-egy
középpontba állított emblematikus motívum, hol
kapu, hol emberi figurához, büszthöz hasonló, de tárgyi jellegű hibrid lény, a psziché mélyéből felbukkanó,
egyszerre konkrét, határozott testi valójában megjelenő, ugyanakkor közelebbről meghatározhatatlan,
vértekre, sisakokra, palástokra, oltárokra emlékeztető
fantáziatárgy villan elő fényesen a komor, sötét atmoszférából. A jellemzően harchoz kötődő, férfias, de
üres ruhadarabok egyszerre sugallják az ember jelenlétét és hiányát. A mez a harc szükségességét, üressége
a heroikus küzdelem jelenkori lehetetlenségét sejteti,
miközben a monumentális formában megnyíló aranyló űr misztikumot és spirituális energiát sugároz. A hieratikus, szimmetrikus formák, a fémes felületek egyszerre támadóak és oltalmazóak, így például a kiállítás
emblematikus darabján, az Ünnepelten megjelenő fejedelmi köpenyre vagy sisakra emlékeztető motívum
egyszerre zárja ki és fogadja be a nézőt, hegyes nyúlványai elriasztják a betolakodót, míg megnyíló belső
tere hatalmas öblével körülveszi, szinte beszippantja a
spirituális értékeivel azonosulni képes befogadót.
A Vinczeffy festményein végigvonuló fegyverek,
akár Bartók Kékszakállúja, a főhős lelkét jelképező várának fegyverházából is származhatnának. Tudat alatt
talán a vérzivataros erdélyi történelem folyamatos háborúit idézik fel. De mivel nem konkrét, történelmileg
hiteles fegyverek imitációi, hanem a fantázia, a tudattalan szüleményei, személyes jelentésük is kell legyen.
Ez pedig Vinczeffy László életrajzából érthető meg
igazán. Ötéves korában, 1951-ben családját kuláknak
nyilvánították, és falujukból, ahol szülei tanítóként
dolgoztak, az ország másik végébe, Dobrudzsába üldözték őket. Általános iskoláit öt különböző faluban
végezte, s helyzetük csak tíz év után normalizálódott
többé-kevésbé, amikor 15 évesen elkezdhette művészeti tanulmányait Marosvásárhelyen, de szülei soha-
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nyében pompázik a hitnek és kultúrának a temploma.
Elindult a Múzeumi Negyed, a Városliget fejlesztése,
és azután majd elkészül a „Kocka” Rubik Ernő segítségével, és hát elkészült a Vigadó is.
Vannak tervek és vannak megvalósulások és van
akarat. Vannak kormányhatározatok, vannak pénzügyi tervek és van tehetség. A Múzeumi Negyedre a
legjobb nemzetközi építészeket várjuk, és van közösség, akik várják, hogy megvalósuljanak a tervek.
Akkor mi a baj? Kérdezhetné talán valaki. Én azt
mondanám, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj,
csak meg kell ragadni a lehetőséget, csak össze kell
fogni az alkotásban, csak építeni kell és nem rombolni,
és akkor nem lesz baj. Megragadni a lehetőséget. Ma
a magyar kultúrában nagy lehetőség a Magyar Művészeti Akadémia, amelynek értelme az, hogy azokra
bízzuk a kultúra szervezését és támogatását, akik erre
a leginkább elhivatottak: magukra a művészekre.
Önöké a tér, és mindazoké, akik művészetükkel
hódítanak teret. Éppen ezen a helyen mondta 166 évvel ezelőtt Kossuth: „Csak egy pontot adjon az Isten,
amelyre támaszkodva mondhassam, hogy a nemzet fel
fog lelkesülni, és nem desperálok, aggódok a jövendője miatt.” Nekünk ez a pont, ami által fel fogunk lelkesülni és nem kell desperálnunk, nem kell aggódnunk,
ez a pont: a magyar kultúra. Ezen szeretnénk, ezen
fogjuk megvetni a lábunkat. A magyar kultúra, amely
alapja a gazdaságnak, a nevelésnek, a tudománynak a
jó kormányzásnak. A magyar kultúra, amelyik a magyar családok, a magyar nemzet gazdagsága.
Isten éltesse az épület megújítóit, a Pesti Vigadó
gazdáit és minden ide látogatót!

Sturcz János
Vinczeffy László
kiállításához
2014.
április 1.
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tivitás. Mintha itt is a férfi és a női princípium, a forma férfias keménysége és a felületet teljesen elborító
mustra női rugalmassága, lágysága, a hagyományosan maszkulinnak és femininnek tartott technikák
kapcsolódnának össze. Talán nem véletlen, hogy
Vinczeffy festményei már korábban is az Osztrák–
Magyar Monarchia arany- és végkorának alkotásait –
Ady, Bartók, Hamvas – motívumait, attitűdjét idézték
emlékezetembe. A hagyományosan női technikának
tekintett díszítés aprólékos, sziszifuszi jellege, monotóniája a traumák kiírásának, a tudatalatti felszabadításának és gyógyításának ősidők óta ismert eszköze, s
ezt a szerepet tölti be Vinczeffynél is. A vastag alapba
nyomkodott, karcolt végtelen minta készítése feledteti a fájó élményeket, mint ahogy felszabadítanak
az ösztönkiélést segítő, látszólag az absztrakt expresszionizmusból származó gesztusok, karcolások,
bevágások, oldószeres roncsolások és dörzsölések is,
melyekkel a cementből, homokból, kőporból, műanyag darából készült alapot támadja meg. Ám szó
sincs absztrakt expresszionizmusból eredeztethető
képromboló dühről, hiszen a visszafogottan agresszív
gesztus, a szaggatott felszín nála mindig csak a negatív
erők megjelenítésének és elpusztításának eszközeként
jelenik meg, például a Pokolsár, a Félelem vagy a Félelem és rettegés című alkotások esetében.
És még egy mondat a színekről. Talán nem véletlen,
hogy Vinczeffy László művein az arany, az ezüst és a
fekete dominál, talán az arany-, az ezüst-, a réz- és a
vaskorra utalva. De talán az sem véletlen, hogy a szellem arany ragyogása legyőzi a sötétséget, a kali-yugát,
a rendetlenség, a tisztátalanság és az értékek felbomlásának korát. Legalább egy odapillantás erejéig hig�gyük, hogy ez az emberiség reális lehetősége!

Sturcz János
Vinczeffy László
kiállításához
2014.
április 1.
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sem térhettek vissza a katedrához. A Vinczeffy képein
megjelenő páncélokra, pajzsokra és sisakokra emlékeztető formák a ceauşescui terror elleni védelem spirituális eszközei, a képek címében többször is szereplő félelem és rettegés legyőzésének fegyverei, melyek
támadásra nem támadással, hanem a belső, szakrális
energiák meditatív mozgósításával felelnek.
A páncélok, a menedéket adó oltárok és az e világból kivezető kapuk egyben a külső erőszakra adott
pszichés reakciók hordozói. Az elnyomás megerősíti,
és ha nem is feltétlenül ellenségessé vagy gyanakvóvá, de némileg bezárkózóvá és érzékennyé teszi az
embert. Gyerekkorukban a fiúk egyébként is gyakran
rajzolnak lovagokat és harci eszközöket. Vinczeffy
tudattalanjából talán gyermekkorának képzetei és
rajzai törtek föl az eltelt idő alatt szerzett emlékek és
tudás által átalakítva, amikor 15 évvel ezelőtt szürreális motívumait festeni kezdte. Hogy ezek nem a fizikai erő, hanem a lélek fegyverei, azt megjelenítésük
különleges technikája és stílusa is mutatja. Vinczeffy
tekintélyt parancsoló figurációiban ugyanis látszólag
ambivalens módon egyesül a harciasság, fémesség,
robosztusság és az érzékeny, már-már filigrán dekora-

STURCZ JÁNOS művészettörténész
(Elhangzott a budapesti Kárpát-haza Galériában
rendezett kiállítás megnyitóján.)

Huszti Péter beszéde a POSZT
gálaesten

■ Szégyen ide, szégyen oda, irigylem azt a fehér in-

ges, kipirult arcú, csálé nyakkendős, kissé elszabott
zakót viselő srácot, ott fönn a magasban, a Blaha Lujza téri hajdani Nemzeti Színház és az Izabella téri
régi Madách, meg a – félelmetes nevet viselő – Néphadsereg Színház kakasülőjén, és a hajdani Petőfi
és Jókai Színház utolsó soraiban. Pedig azt hiszem,
nem vagyok irigy. Sőt ahogy öregszem, s ahogy a tél
dere már ütögeti és ritkítja, hajdani loboncomat, nagyon is örülök a jónak, a tehetségnek, a lendületnek,
a fiatalságnak. De azt a régi srácot, aki voltam egykor, egy kicsit mégis irigylem.
A hitét, annak a srácnak, a bizalmát, a rajongását.
Hitét a kimondott és leírt szavakban. Rendíthetetlen hitét a mesékben, a tragédiákban, komédiákban,
amellyel átszellemülten itta magába a történeteket:
Anna Frank keserves felnőtté válását, Szakmáry
Zoltán önpusztító indulatait, Trisztán és Izolda
rituális öngyilkosságát, Cyrano önfeláldozását, a
reichstadti herceg lázas magánháborúját. Irigylem
nyiladozó értelmét, amellyel igyekezett felfogni a
felfoghatatlant, amellyel megpróbálta feldolgozni
magában ezeket a – tragédiájukban is felemelő – sorsokat, életeket. Irigylem a feltétlen bizalmát ebben a
titokzatos házban: a színházban, ahol különös, néha
hihetetlennek tűnő történetek elevenednek meg és
irigylem a nyitottságát, amellyel hitelt adott a színpadon élő, mozgó, szerelmeskedő, gyűlölködő figuráknak: kisszerűeknek, nagyszerűeknek, szépeknek, rútaknak, tisztáknak, mocskosaknak egyaránt.
És irigylem a látottak utáni töprengését, gyötrődő
gondolatait, a színházból hazafelé, a csikorgó, remíz felé tartó villamoson. Hogy miért? Miért kellett
mindennek így történnie?
Hogy ő vajon mit tett volna a kis Anna Frank helyében, Eddie Carbone, vagy a reichstadti herceg bőrében,
hogy miért kellett meghalni ahhoz két szerelmesnek,
hogy egymáséi lehessenek és miért kell alattomosan
megölni – a becsületét nem adó – nagy orrú lovagot.
Miért? Miért? Miért? Irigylem a miérteket!
De talán nem is irigylem, csak szeretném hinni,
hogy nem változott meg a világ. Ma is sok töprengő,
ragyogó szemű srác ül a kakasülőn, ha van még ilyen,
és zötykölődik hazafelé, előadás után a remízbe tartó
villamosokon, ha vannak még ilyenek.

2014-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozó díszvendége Huszti Péter akadémikus volt. A POSzT-on
a Magyar Művészeti Akadémia ünnepi ülésen emlékezett posztumusz tiszteletbeli tagjára, Tolnay Klárira és az általa alapított emlékérmeket adott át két
kategóriában a színésznő születésének 100. évfordulója alkalmából 2014. június 12-én. A centenáriumra
alapított Tolnay Klári-emlékérmet – Csikai Márta
szobrászművész bronz plakettjét – Huszti Péter kapta
feleségével, Piros Ildikóval, valamint a Madách Színház, a Tolnay Szalon működtetéséért.
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SRÁC A KAKASÜLŐN

Hihetetlen gyorsan elröppent ez a tíz nap, sok-sok
izgalmas színházi este.
Jó volt látni nézőink arcain a feszült figyelmet, mosolyt, olykor a könnyeket.
Jó volt hallani a bugyborékoló nevetését, a szinte
tapintható csöndet.
Jó volt együtt játszani Önökkel.
Kívánok maguknak a jövőben szerte az országban
a következő szezonban, években, évtizedekben örömteli, elgondolkodtató, felemelő, forró estéket. Színházat, amely gondolkodásra és önismeretre tanít és segít
eligazodni bennünket a zűrzavarban.

2014. június 12. Piros Ildikó és Huszti Péter
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NÉV-JEGY
A Magyar Művészeti Akadémia
Iparművészeti és Tervezőművészeti
Tagozatának kiállítása
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Simon Károly
levele, 2014.
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■ A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és

Tervezőművészeti Tagozata elhatározta, hogy bemutatkozik a nagyközönségnek, az iparművész és képzőművész társadalomnak, és nem utolsósorban az MMA
minden tagozatának. A kiállítás címe: NÉVJEGY. Mit
jelent ez? Valóban azt, amit a cím jelöl. Az első 75 négyzetméteres teremben egymás mellett függ a tagozat
kiemelkedő életművel rendelkező 35 akadémikusának
arcképe, alatta az alkotók hitvallása, legfontosabb díjazott munkáinak jegyzéke. A következő két nagy teremben (82 és 215 négyzetméter) minden alkotónak egyegy munkája kerül bemutatásra, melyet maga választott
ki, s melynek témája és karaktere a legjobban jellemzi
az alkotó munkásságát, s mint ilyen, lényegében az ars
poetica vizuális illusztrációja. Az alkotók alig várták,
hogy egymás mellett lássák önmagukat, vajon milyen

az összképük. Izgatta őket, hogy vajon milyen hatással
lesznek a nézőkre. Ez különösen azért fontos számukra, mert az iparművész–tervezőművész terület úgy
műfaji, mint funkcionális és stiláris tekintetben messze
nem áll olyan szoros viszonyban, hogy közös megjelenésükkel egymás hatását erősítsék legalább úgy, mint
negyedszázaddal ezelőtt. Az érintett szakterületek:
textil, kerámia, porcelán, üveg, ötvös, belsőépítészet,
alkalmazott grafika, ipari formatervezés.
Tudjuk, hogy az iparművészet klasszikus értékrendjét meghatározza a mű alapértéke (a felhasznált
anyag és a technológia), a használati értéke, az esztétikai értéke, majd végső soron társadalmi értéke (alkalmazott és általános művészeti funkció a környezeti
szerepben). Ez utóbbi, ami leginkább problematikus,
a legnehezebben elemezhető, mert az előző jellemzőkhöz képest további komplex tervezésfilozófiai
összetevői vannak. Lényege azonban, hogy kiemelkedően kollektív irányban, hosszú távra ható élményt
nyújthat, progresszív érdekeket szolgálhat, ha a művész, a megrendelő, a beruházó és a döntéshozó ezt
tökéletesen felismeri és következetesen képviseli.
A környezetünk minőségének tervezésében döntő
jelentőséggel bíró iparművészet és tervezőművészet
hatóköre több mint két évtizede változatlan, sőt romló, mellőzött helyzetben van. A kezdet a professzionális művészetet védő zsűrirendszer megszüntetéséhez,
illetve ennek okaként a művészet állampolgári jogának deklarálásához köthető. Ezek után megszűntek
az iparművészeti boltok, megszüntették a beruházási
összegekből a 2 ezrelékes művészeti célú támogatást.
A működést élénkítendő szükséges lenne állandó

Név-jegy
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti
és Tervezőművészeti Tagozatának kiállítása
2014. október 9. – november 9.
Szent Adalbert Központ, Esztergom
Kiállító művészek: Ambrus Éva, Árendás
József, Bakos István, Bohus Zoltán, Fekete
György, Forintos Kálmán, Geszler Mária,
Hager Ritta, Hauser Beáta, Hefkó Mihály,
Jahoda Maja, Jakobovits Márta, Katona Kata
lin, Katona Szabó Erzsébet, Kelecsényi Csilla,
Kókay Krisztina, Kótai József, Laczák Géza,
Lelkes Péter dr., Lukácsi László, Mezei Gábor, Mészáros Éva, Molnár Imre, Németh
János, P. Benkő Ilona, Sára Ernő, Scherer
József, Schrammel Imre, Simon Károly, Szabó
Marianne, Szenes István, Szunyoghy András,
Tóth Tibor Pál, Varga Péter

TAGOZATI DÍJAK ÁTADÁSA
A Magyar Művészeti Akadémia
művészeti tagozatai által adományozott tagozati díjak

■

Építőművészeti Tagozat
Rimanóczy Jenő laudációja
1933. december 20-án született Budapesten. 1953–
1958 között a Budapesti Műszaki Egyetem építőművész szakát végezte el. Az egyetem elvégzése után, diplomaterve alapján felvették a Magyar Építőművészek
Szövetségének Mesteriskolájára. Így került az Ipari
Épülettervező Vállalathoz. Az IPARTERV-ben számos tervezési munkában vett részt. 1963-ban Munka érdemérem kitüntetésben részesült a VERTESZ
irodaház tervezéséért. 1966-ban az Ybl Miklós-díjjal
tüntették ki a Nyírségi Mezőgazdasági Kutatóintézet
új telephelyének tervezéséért.
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kortárs iparművészeti kiállításra, azaz kortárs múzeumra. Elképesztő, hogy ez mi mindent oldana meg hos�szabb távon, s mekkora hatást gyakorolhatna a tárgyés környezetkultúrára. Látni lehetne, hogy az említett
társadalmi érték mit számít, s hogy a jövő környezetének humán alakításában szerepe mennyire sorsdöntő.
Amióta a művészet gyakorlása állampolgári jog a valós
és hatékony érdekvédelme megszűnt, a professzionális
iparművészeti műfajok egymástól elidegenedve működnek, melyben átütő hatékonyság nem képzelhető
el. Az MMA összefogó szerepe kitűzött céljai között is
döntő jelentőségű, mely azonban egyik napról a másikra nem tud megvalósulni. Az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat lenne ismét képes arra, hogy az
iparművészet ágazatai között a szemléleti és gyakorlati
átjárást segítse. Képes lehetne egy olyan hosszabb távra
ható szervező tevékenységre, mely spontán módon nem
képes kialakulni. Ha fejleszteni, hatni akarunk, átgondolt, újragondolt, végső soron tervezett, előre mutató
szemlélet nélkül erre már nincs mód. A 8 műfajt integráló tagozat tagjainak méltó módon kell képviselnie az
iparművészet egészét. Magasabb szinten, gyakorlatiasabban és eredményesebben kell képviselnie az egészséget, mint korábban azok a szervezetek, amelyek „hivatalból” támogatták a művészetet, illetve művészeket,
beleértve az egyetemeket is. Hogy ez megvalósulhasson, a tagozat minden tagjának tudni kell képviselnie
az általuk gyakorolt szakterületek kompetenciáin túl, a
művészet jelenét, jelentőségét, jövőképét és minőségét.
Első lépésként saját működési területünkön kell
megteremtenünk ismét azt a közös nyelvet, mely kéthárom évtizeddel ezelőtt még létezett, és annak is azt
a részét, melynek nem volt ideológiai természete. Ezt
a munkát permanens tevékenységként kell végezni.
Mindez erősítené az akadémiai tagság közös nyelvét
is, hogy szélesebb horizonton, magasabb szinten és
eredményesebben tudjon működni. Első lépésként e
célt exponálja a tagozat a 2014. őszi kollektív bemutatkozó kiállításával Esztergomban.

Tagozati díjak
átadása,
laudációk
2014.
október 15.

Életének szakaszait is úgy építette föl, mint épületeit:
racionálisan és emocionálisan, józan megfontolással
és lángoló hittel, higgadtan és erőteljesen.
Alkotó éveinek európai színvonalú tervei és épületei a tehetségről, a mesterség szeretetéről és a kultúra
tiszteletéről szólnak. Építészként és barátként legkiválóbb kortársaival működött együtt. Később, vezetőként és szervezőként iskolát teremtett. Maga köré
gyűjtötte, támogatta és segítette azokat a fiatalembereket, akik a mai magyar építészet derékhadát adják.
Jelenleg kulturális missziót teljesít: fáradhatatlan
munkával dokumentálja a magyar építészet alkotóinak munkásságát.
Turányi Gábor

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
Baráth Ferenc laudációja
Baráth Ferenc 1946-ban született a délvidéki Magyarkanizsán. A művészeti középiskolát Újvidéken
végezte, majd a belgrádi Képzőművészeti Akadémia
festészet-szakos hallgatója lett. 1969-től az Újvidéken megjelenő Új Szimpozion művészeti és irodalmi
folyóirat tervezője és szerkesztője, valójában aktív
résztvevője Közép-Európa akkor talán legprogres�szívabb szellemi műhelyének. A 70-es évektől az
Újvidéki Magyar Színház állandó munkatársa, de
folyamatosan dolgozik más jugoszláviai és magyar
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színházaknak is. Színházi plakátsorozata felkelti a
svájci Graphis Verlag figyelmét és műveit európai és
amerikai vándorkiállításon mutatják be. 1988-ban
a New York-i The Museum of Modern Art építészeti
és design részlege munkáját bekéri a világ egyik legjelentősebb gyűjteményébe. Nem véletlenszerűen,
hiszen az a lényegre törő redukáló képesség, ami Baráth plakátjain látható, kivételes szellemi és vizuális
teljesítményre utal. Rendszeres résztvevője a hazai és
nemzetközi biennáléknak, rangos kiállításoknak. Az
1986-ban kiadott katalógus Jugoszlávia 11 legjelentősebb tervezőművésze közé sorolja.
A 90-es évek elején kirobbant jugoszláviai háború
során – elsősorban családját féltve – Magyarországra
költözik, maga mögött hagyja egész addigi életét, egzisztenciáját. Csoóri Sándor a Magyarok Világszövetsége lapjának a grafikai tervezésével és művészeti-szerkesztői munkájával bízza meg. Lelkileg és szakmailag
is nehezen indul, kevés segítséget kap. Tehetsége, szorgalma és nemzetközi ismertsége lassan talpra állítja,
1994-ben Barát Art néven grafikai stúdiót alapít.
1970-óta tagja a Vajdasági Képzőművészek Szövetségének és a belgrádi Art Direktors Clubnak.
1993-ban egyidejűleg tagságot nyer a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségébe. Tagja a
Szinyei Merse Pál Társaságnak, a Belvárosi Művészek
Társaságának, a Magyar Plakát társaságnak.
Legjelentősebb díjai: Munkácsy Mihály-díj (2000),
Hungart Díj (2002), Aranyrajzszög Díj (2003), számos biennále-díj és aranyérem.
Baráth Ferenc kivételes művészi-grafikai teljesítménye
az egyetemes és magyar plakátművészet megkerülhetetlen része, a széles értelemben vett tervezőgrafika hazai
és nemzetközi elismertségét jelentősen emeli, csakúgy,
mint emberi magatartása, egyenes és tiszta jelleme.
Sára Ernő

Irodalmi Tagozat – Illyés Gyula-díj
Benedikty Tamás laudációja
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Benedikty-Horváth Tamás 1940-ben született Szegeden. 1956-ban, gimnazistaként részt vett a forradalmi
tüntetésekben. A szegedi egyetem jogi karának hallgatója volt, amikor 1965-ben letartóztatták, összeesküvés kezdeményezéséért, államellenes izgatásért
börtönre ítélték, 1967-ben szabadult. A folyamatos
rendőri zaklatások elől Nyíregyházára, majd 1976ban Budapestre költözött. Volt kirakatrendező, öntödei segédmunkás, ügyvédjelölt, újságíró. 1990-ben a
Történelmi Igazságtétel Bizottság sajtótitkára.1999
óta, halott corvinista barátja előtti tisztelgésül,
Benedikty Tamás néven publikál.
Első regénye, a Szamurájok tíz év várakoztatás
után 1989-ben jelent meg még Horváth Tamás néven. Jelentős esszéírói munkássága is. Verseiben
nemzedéke életélményéről ad számot, az ideológiába belehibbant hatalom nyűgétől, a párviadallá
zsugorodott szerelemtől a jazz mély hatásáig.

2006-ban jelent meg fő műve, a Szuvenír című regényfolyam, amelynek két kötetébe vagy tíz regényre való életsors, korszak-megjelenítés ömlött össze.
A Corvin-közben harcoló fiatalok regénye ez, döbbenetes közelségből ábrázolja a véres ütközeteket,
a harcosok szívszakasztó áldozatosságát, oly sokuk
halálát, a megmaradók menekülésének kétségbeejtő
reménytelenségét, és közben az előzményeket, a háttért, ahonnan jönnek, a felső-középosztályi-ludovikás
környezettől a csepeli körfolyosós bérházig vagy az állami nevelőotthonig. Az a regény ez, amelyet mindig
számon szoktak kérni a kortársi magyar irodalmon: a
forradalom hiteles megörökítése. És két kiadása ellenére alig hallott róla valaki, ez érthetetlen mulasztása
kulturális közéletünknek.
Ács Margit

Képzőművészeti Tagozat
Gaál József laudációja
Mint pályakezdő fiatal művészek az 1980-as évek közepe táján, a szocializmus utolsó éveiben, a változásokat vágyva ugyan, de alig remélve kerestük utunkat
a realitás és abszurditás határán. Jövőkép hiányában
mindannyian egyfajta sajátosan egyéni utat választottunk. Szerencsénkre olykor egymásra találtunk és
örömünkre-fájdalmunkra feloldódhattunk az együtt
gondolkodásban és közös alkotásban is. Az egyéni
szakmai programok, az autonóm alkotómunka támogatást kaphatott így és erőt meríthettünk a kilátástalannak tűnő társadalmi közeg dacára.
Gaál József mára a magyar kortárs képzőművészet
egyik legjelentősebb alkotója. Az ötvenes éveiben járó
művész elmúlt alkotó évtizedeit a festészetnek, a különböző sokszorosító grafikai eljárásoknak, a szobrászatnak, a rajzművészetnek és a performatív alkotásnak
szentelte. Ezen túlmenően jelentős a publicisztikai
munkássága is. Jó ideje rendszeresen ír képzőművészeti
témájú kritikákat, művészetelméleti jellegű, a művészet
és társadalom kérdéskörével foglalkozó tanulmányokat
és cikkeket. Elméleti és gyakorlati munkáját kiegészíti
a képzőművészeti felsőoktatásban vállalt szerepével is,
hiszen a Magyar Képzőművészeti Egyetem mestereként több évtizede foglalkozik az ifjú alkotógenerációk
szakmai vezetésével, fejlesztésével. Gaál Józsefre, amióta csak ismerem, mindig is jellemző volt kimagasló
tehetségén túl átlagon felüli szorgalma, szakmai alázata
és munkabírása. Példa értékű nyitottsága, érdeklődése
és érzékenysége a filozófia, a legkülönbözőbb kortárs,
klasszikus és népi művészet, valamint a művészetelmélet és annak egyes társadalmi kérdései iránt. Művészete
az emberi ösztönös és archaikus mélységeit kutatja, groteszk, szürreális lényei a föld, az anyag szülöttei. Brutális, fájdalmas, olykor mély érzésű, megalázott vagy diadalittas teremtményei rejtőzködő belső világunkról
adnak hírt. Művészetében jól láthatjuk, hogy olykor saját tapasztalataiból, olykor pedig irodalmi vagy filozófiai olvasmányélményeiből kiindulva az ember legbelsőbb vívódásait dolgozza fel, leplezetlen őszinteséggel

Szurcsik József

Népművészeti, Néprajzi Tagozat
Takács András laudációja
Hitvallását így fogalmazza meg: „…Egy nép – nemzet,
nemzetiség, etnikum-fennmaradásának egyik feltétele: újból és újból visszatérni a népi hagyományok megannyi emberöltő alatt felhalmozott kincseihez, a kimeríthetetlen ősforráshoz, abban megmártózni, s belőle
újra és újra erőt meríteni. […] Hűséges maradni a nemzethez, a családhoz…..” Az embert próbáló időkben, a
háború utáni jogfosztottság éveiben, majd a későbbiekben is mert magyarként gondolkodni, élni, tanulni,
dolgozni, gyűjteni hagyományainkat.
1931. január 8-án született a csehszlovákiai Sajó
tibában, iskoláit a kegyetlen háború idején Rozsnyón, Miskolcon, és később Komáromban végezte
el. A beneši dekrétum miatt csak 1950-ben folytathatta tanulmányait Pozsonyban, 1965-ben Nyitrán
levelezős hallgatóként magyar–történelem szakos
tanári diplomát szerzett és 1986-ban doktorált.
Már miskolci kollégistaként kapcsolatba került a
néptánccal, megérezte, hogy vissza kell térni a népi
gyökereinkhez, a népi hagyományok ezeréves gyöngyszeméhez, megszállottként foglalkozott, tanulta táncainkat. Pozsonyi tanulmányai idején a Szlovák Állami
Népművészeti Együttes hivatásos táncosa lett. A megalakuló Csemadok (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók
Kulturális Egyesülete) Központi Bizottságának néptánc-szakelőadója lett. A népzenegyűjtő Ág Tiborral
és Béres Józseffel együtt gyűjtötte a csehszlovákiai magyarság néptáncait és 1953-ban megalapították a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttest, ismertebb
nevén a Népes-t. A csoport fennállása idején a tánckar művészeti vezetője és koreográfusa volt. Az egész
csehszlovákiai magyarságra való kisugárzó hatását az
együttes beszüntetésével sem lehetett már megakadályozni. Szerte az országban alakultak meg a műkedvelő néptánccsoportok, számos országos rendezvény
szervezőjeként irányította a hazai néptáncmozgalmat.
Hosszú-hosszú éveken át a Csemadokban végzett szakmai vezetése alatt valósulhatott meg a tízezreket mozgósító Gömbaszögi Napok, a Kodály-napok, a Csengő
énekszó… stb. országos fesztiváljai. A hazai és szom-

szédos országok néptánccsoportjainak találkozásaiban
is részt vállalt, hitt abban, hogy gyökereink azonosak,
csupán a nyelv, a környezeti hatás, az egyes tájegységek
sajátosságai adják a különbséget.
Stoller Antal

Színházművészeti Tagozat
Senkálszky Endre laudációja
A sors eleve színi pályára szánta: abban a házban látta
meg a napvilágot 1914. október 2-án, amelyben az első
hivatásos erdélyi együttes indította 221 esztendős útjára
az anyanyelvi színjátszást Kolozsváron, és megáldotta a
drámai hős adottságaival, jellemábrázoló készséggel,
zengő orgánummal, tragikai erővel. Pályája 1937-ben
indult, történelmi viharok közepette: kisebbségi sorsban, önellátásra ítélve, majd államhatalmak változásának örömét és tragédiáját kellett megélnie. De jó iskola
volt. Ártó Mihályként (Nyírő: Jézusfaragó ember), Török Ágostonként (Zilahy: Hazajáró lélek), Ádámként
(Madách: Az ember tragédiája), Kreónként (Szophoklész: Antigoné) megtanulta a küldetés aranyszabályát: a
színjátszás szellemi honvédelem. A nagy világégés után
Bánk bán szerepében meditál sorskérdésekről, majd
1948-ban III. Richard-ot formálja meg, pályája egyik
legfontosabb állomásaként, szembeszállva a kor megkövetelte dogmatikus olvasatokkal. Az erdélyi színjátszás megkerülhetetlen személyiségeként 1964-ben, fél
évtizedre, kinevezik a kolozsvári színház igazgatójának.
A színház ebben az időszakban a modernizációs kísérletek színterévé vált (Brecht-, Dürrenmatt-, Miller-,
Tenessee Williams-bemutatók), a kolozsvári együttes
sajátos arculatot munkált ki. Korszakában színháztörténeti jelentőségű Az ember tragédiájának új és eredeti
olvasatban bemutatott rendezése. Párhuzamosan az
erdélyi magyar színjátszás megújulásával, a látványszínház térhódításával, stílusteremtő rendezők, Harag
György, Tompa Gábor kísérletező partnerévé válik, s
antológikus értékű előadásokban nyújt maradandót.
Pályája jelképévé válhat Firsz alakítása életének 88. évében Csehov: Cseresznyéskertjében, Vlad Mugur rendezésében. A rendezői olvasat szerint a mű „végjáték”,
az értékek pusztításáról szól a haszonelvűség jegyében.
Alakítása tiltakozás volt, hogy ránk csak a villanyoltás
várna. Lehet, hogy fatális tévedésben élünk, de mindig
volt és lesz újrakezdés – üzente és üzeni Firsz.
A 99. évét betöltött színész ma is őrzi a szó és a lélek
fáklyáját, stafétaként nyújtva át nekünk, hogy méltóképpen és méltósággal adhassuk át az utánunk jövőknek.
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beszél az egyén gyötrelmeiről és szenvedéseiről. Képein
át szobrain egyaránt az expresszív gesztusok sokrétűsége és energikus megfogalmazása dominál. Számára a
formaképzés alapja ugyan figurális, de nem a közvetlen
látvány-élmény leképezése, hanem a belső tartalmak
költői megfogalmazása a fontos. Olykor öniróniával
vagy belső égésének fájdalmával beszél hozzánk a művész, de minden szorongása, vívódása vagy szétáradó
robbanása ellenére lényeglátó humanizmusa, aggodalma és emberszerető lénye öleli keretbe műveit.
Gaál József Munkácsy-díjas képzőművész akadémiai díja is bizonyítja, hogy a hazai képzőművészet
jelentős alkotói életműveinek elismerése az egész művésztársadalom és így mindannyiunk közös sikere is.

Tagozati díjak
átadása,
laudációk
2014.
október 15.

Kötő József

Zeneművészeti Tagozat
Baráti Kristóf laudációja
A világ vezető zenekaraival és karmestereivel koncertező hegedűművész első nagy sikerét tizenöt esztendős
korában 1995-ben aratta a Rodolfo Lipizer Nemzetkö-
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zi Hegedűversenyen Goriziában, ahol első díjjal jutalmazták az ifjú művész bravúros játékát. Gyönyörű,
minden érzelmi rezdülést közvetíteni képes „éneklő”
hangot varázsol elő Stradivari hegedűjéből. Ugyanakkor nem létezik számára technikai akadály. A legvirtuózabb hegedűversenyek legnehezebben előadható
részleteit is százszázalékos pontossággal, imponáló
biztonsággal, tökéletesen, tisztán szólaltatja meg.
Lemezein lenyűgözőek a Paganini-hegedűversenyek, a Bach-, Ysaye- és Bartók-szólószonáták, valamint
Beethoven hegedű-zongoraszonátái. Szólistaként vagy
kamarazenekarban muzsikálva, nagyzenekarokkal
versenyművek tolmácsolásakor egyaránt szuggesztív
erővel és lelket nemesítő szeretettel játszik. Közönségét
lenyűgözi egyéniségének kisugárzásával és természetes
egyszerűségével. A 34 esztendős művész korunk egyik
legkiválóbb hegedűművésze.
Dubrovay László

Film-és Fotóművészeti Tagozat – Szőts István-díj
Szécsényi Ferenc laudációja
A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti tagozata Szőts István-díjat alapított… Nomen
est omen – a név kötelez. A díjazottnak az alapítók
szándéka szerint meg kell felelnie Szőts István művészi és emberi mércéjének. Nem sokan vannak ilyenek. De abban a tagozat egyetértett, hogy Szécsényi
Ferenc, a magyar operatőrök doyenje méltó a Szőts
István nevével jelzett kitüntetésre.
Élete akár egy film is lehetne. Hogyan sikerült a
szegényparaszti sorból származó, félárva, rokonoknál
cseperedő kisfiúnak Budapestre kerülni és a legna-

gyobb munkanélküliség idején ételhordóként munkát
kapnia. A Déli pályaudvarnál egyszer meglátott egy
forgatást, ami úgy rabul ejtette, hogy a kihűlt ételes dobozok miatt majdnem kirúgták. Ettől fogva szeretett
volna operatőr lenni. Mintegy húsz esztendő alatt az
lett. A maga erejéből, találékonyságából, okosságából
és a szerencsét sem nélkülöző rendkívüli tehetségéből.

Először a laborba került a hierarchia legaljára, s
szép lassan másodoperatőr lett Hegyi Barnabás mellett. A sorsa ott dőlt el. Fábri Zoltán figyelt fel rá a
Körhintában, szokatlan megoldásaira, kreativitására
és felkérte a Hannibál tanár úr operatőri munkájára.
S azután a hatvanas években egymást érték a nagy
specifikus vizualitással készült filmek: Édes Anna,
Vasvirág, Hogy szaladnak a fák, Hideg napok.
Fábri Zoltán mellett korosztálya nagy rendezőivel, Kovács Andrással, Zolnay Pállal, Makk Károllyal, Herskó
Jánossal dolgozott együtt. Szakítva a korábbi hagyományokkal, amikor a rendező és az operatőr szinte egymástól függetlenül tette a dolgát, Szécsényi már a dramaturg
operatőrök közé tartozott, aki sokszor már a forgatókönyv írásakor együtt dolgozott a rendezővel. Kitüntetésekből, elismerésekből megkapta a legnagyobbakat.
62 évesen nyugdíjba ment. Utolsó filmje a Kovács
Andrással készített Két választás Magyarországon
c. film volt 1987-ben. A rendszerváltozás után, mint
legtöbben a magyar film nagy öregjei közül, a pálya
szélére került. E rövid méltatást hadd fejezzem be egy
interjújából vett idézettel:
„Ambícióimhoz képest hatalmas karriert csináltam. Színes, gazdag életem volt. Mára elsüllyedt az a
világ, ahol látvánnyá varázsolhattam olyan emberek
elképzeléseit, amilyenek ma már nem születnek.”
Dárday István

Csernyus Lőrinc és
Dvorszky Hedvig
beszélgetése

■ Három éve halt meg az organikus építészet világhí-

rű tervezője, Makovecz Imre. A Vigadó első kiállítása
2014 márciusától szeptemberig az ő építészeti munkássága előtt tisztelgett – Mezei Gábor kurátor válogatásában. Építész és zenész barátai az ő emlékére szervezik meg őszönként a Héttorony Fesztivált, amely a
Kós Károly Egyesülés, valamint a Magyar Művészeti
Akadémia összefogásával valósul meg. Az építész halála után a család kezdeményezésére és részvételével
megalakították a Makovecz Imre Alapítványt, amelynek Csernyus Lőrinc építész is egyik alapítója.

Csernyus Lőrinc: A Héttorony Fesztivál nem most
keletkezett, hanem a sevillai világkiállítás után,
amikor Kiss Ferenc zeneszerző fejéből kipattant ez
a gondolat. Talán még emlékeznek rá sokan, hogy
ő szerezte a magyar pavilon kiállításait kísérő zenét is. A héttorony gondolatot egyébként már Ipolyi
Arnold, a nagyszerű művészet- és művelődéstörténész is megfogalmazta, amelyben kifejtette, hogy
a héttorony mit is jelent. Imre többek közt ezeken a
gondolatokon keresztül érlelte ki a pavilon koncepcióját, és közösen alkották meg a zenei koreográfiát
is. A világkiállítás után, mint a Kárpát-medencében
vándorló zenei fesztivált indították el, és valósították
meg, majd pénzhiány miatt ez megszűnt. Az újraindítás szomorú apropója éppen Imre halála volt. Mi, építésztársai azonban úgy gondoltuk, hogy az eredetileg
csak a népművészeti forrásokból összeállított zenei
programhoz az organikus építészettel, és döntően az
Imre munkásságát bemutató előadásokkal, megbeszélésekkel, kiállításokkal csatlakozunk.
Dvorszky Hedvig: Merre jártak ezzel a nagyszabású programmal az utóbbi két évben?
Cs. L.: 2013-ban először a gyönyörű, Komor Marcell által tervezett Szabadkai Városháza nagytermében rendeztük meg a Vajdasági magyar építészet kihívásai című kiállítást és kerekasztal-beszélgetést. Itt
lépett fel Lajkó Félix (hegedű), ifj. Balázs János (zongora) duója, majd a Dresch Quartet bemutatta Kapu
és kert című lemezét. Az esti táncház és mulatság
hangulatát a Téka és a Szökős zenekar muzsikája fokozta. A következő napon Makóra, a Makovecz Imre
által tervezett Hagymaházba mentünk. Utcai kiállítást rendeztünk a magyarországi természeti kataszt-

rófák utáni újjáépítésekről. Az építészeti kerekasztalon pedig arról, a csaknem 12-15 évről beszélgettünk,
amelyet Imre itt töltött. Megrendítő volt a város és
közötte kialakult szellemi viszony felidézése. Itt,
Borbély Mihály (szaxofon) és Lukács Miklós (cimbalom) duója után a Vujicsics együttes lépett fel. Ezután
következett Csenger városa, ahol én 28 éve vagyok
főépítész. A Makovecz Imréről elnevezett általános
iskolában tartottam előadást Imre szatmári épületeiről, terveiről, írásairól. A koncertet Balogh Kálmán és
a Karaván Família együttes adta. A következő napokban átmentünk Kassára – a város 2013-ban Európa
kulturális fővárosa volt – és ott a Thália Színházban
Lakatos Róbert és a RÉV zenekar lemezbemutatójával kezdtünk, majd este Lajkó Félix és zenekara lépett
fel. Pásztó Péter építésszel együtt a kerekasztal mellett folytattunk a felvidéki magyar építészek problémáiról beszélgetést. Ezt követte a lendvai színház- és
hangversenyteremben Schnétberger Ferenc és triója.
Szokolay Dongó Balázs muzsikus, a Zsitva Tibor fotós építész-portréit bemutató kiállításon lépett fel.
Csapatunk itt kettévált, egyik része Kolozsvárra ment
– tekintettel arra, hogy idén Kós Károly építész éve
is van –, és az Imre által tervezett Törökvágási református templomban nagyszabású koncertet mutatott
be a Buda Folk Band, valamint a 40. születésnapját
ünneplő Muzsikás együttes. Kiállításunk címe a Vándorokból Mesterek volt, mert ezzel kívántunk megemlékezni az organikus építészetet szellemiségében
ihlető nagy elődre, valamint Imrére, és a mi további
mestereinkre. Közben megkoszorúztuk Sztánán,
a Varjúvárban a Kós Károly emlékhelyet. A csapat
másik része Beregszászba ment. A II. Ferenc, Kárpátaljai Magyar Főiskolán rendeztük meg a Makovecz
Imre írásai és rajzai című kiállítást, itt is beszéltem
munkásságáról. Közben bemutattuk a mi eszmeiségünkhöz szorosan kötődő, dr. Kiss Ferenc irodalomtörténészről megjelent könyvet. Természetesen itt is
nagy „zenebona” volt, amelynek egyik szereplője az
Etnofon zenei társulás volt. A Magyar Ruszin Táncházban pedig Pál István Szalonna és az ő Técsői Bandája húzta a talpalávalót.
A Héttorony Fesztivál legvégén, november 20-án,
Makovecz Imre születésnapján tartottuk a záróünnepséget, úgy, mint addig is, Budapesten, a XI. kerü-
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leti Szent Imre templomban szinte valamennyi muzsikus résztvevővel, majd átmentünk a Fonóba, ahol
a táncház forgatagában ünnepeltük meg mesterünk
emlékét. Tavaly annyi volt a különbség, hogy néhány
más helyszínre, mint például Dunaszerdahelyre,
Csíkszeredába is elmentünk.
D. H.: Hogyan zajlott a fesztivál idén, 2014-ben?
Cs. L.: Az idei Héttorony Fesztivál november 4. és
22. között zajlott le, várakozáson felüli sikerrel. Visegrádról indult, és Erdélyt, Kárpátalját, Szlovéniát is bejárva Révkomáromban fejeződött be. A hazai népzene
és világzene csúcsteljesítményeit még több helyen hallhatta a szomszédos országok magyarsága, mint tavaly.
Húsz helyszínen 25 koncert, 10 kiállítás, közel 100 művész várta a közönséget magas színvonalú produkciókkal. Gyarapodtak a gyermekeknek szóló előadások, és
sikerük indokolttá teszi, hogy a jövőben még nagyobb
arányt képviseljenek a programsorozat egészén belül.
A Makovecz Imre Alapítvánnyal, a Kós Károly Egyesüléssel és Vándoriskolájával történő szoros együttműködés révén megvalósult építészeti szakmai programokkal és kiállításokkal elsősorban Makovecz életművére,
illetve a zene és építészet kapcsolatára szándékoztuk
irányítani a laikus emberek figyelmét. Kiderült, hogy a
Mesternek jóval több tisztelője van itthon és határainkon túl, mint azt feltételeztük. Talán ezzel is magyarázható, hogy sokkal nagyobb érdeklődés kísérte ezeket a
programokat, mint az előző években.
Elmondhatjuk, hogy a fesztivál sajtója kielégítő
volt, sokkal dinamikusabb és hatásosabb, mint az
eddigiek. Fontos volt a trendépítés az országos médiában, s hogy ez megvalósult, három év eredményeként könyvelhető el. A rendezvényről minden jelentős
nyomtatott sajtóorgánum beszámolt, a fesztivál szerkesztőivel, a fellépő művészekkel több televíziós és
rádiós beszélgetés történt.

Az utolsó két rendezvénysorozat sikeréből kiindulva, és felmérve a fesztivál nemzettudatra gyakorolt
pozitív hatásait, valamint az ezzel járó felelősséget,
megalapítottuk a Héttorony Szellemi Műhelyt, melyhez bárki csatlakozhat, aki a fesztivál célkitűzéseivel
egyetért, valamint Makovecz Imre munkásságát fontosnak tartja. A műhely feladata két fesztivál között
ébren tartani az érdeklődést, működtetni a rendezvény
honlapját, elemezni a felvállalt tematikát, előkészíteni
a következő évi programot és keresni az együttműködés lehetőségét azokkal a civil szervezetekkel, állami

intézményekkel, vállalkozókkal, akik bármivel hozzá
tudnak járulni a fesztivál céljainak megvalósításához.
D. H.: Mindannyian láttuk a Mezei Gábor által
válogatott emlékkiállítást a Vigadóban, viszont most
ősszel is voltak Makovecz Imréhez kapcsolódó programjai az akadémiának…
Cs. L.: Igen. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával szeptember 18-án tartották meg a Kós Károly Egyesülés őszi konferenciáját a felújított Vigadó
Makovecz termében. Az Egyesülés életében nagy hagyománnyal rendelkező esemény társrendezője idén
a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány volt.
A konferencia a Makovecz-kiállítás záró programja
is volt egyben, melynek keretében az előadások bevezetéseként mint társkurátor tartottam rendhagyó
tárlatvezetést. A Dévényi Sándor – aki az MMAtisztségén túl a Kós Károly Egyesülés társigazgatója is
– által vezetett konferencia a Makovecz Imre munkásságát megőrizni és folytatni szándékozó gondolatok
összefogását tartotta szem előtt és az életmű gondozásáról szóló kormányhatározat megvalósítása mentén
gondolta végig a tennivalókat és a célokat.
Novemberben előbb Belgrádban nyílt kiállítás
Makovecz Imre rajzaiból, majd Berlinben. A belgrádi kiállítás a Magyar Intézetben november 6. és 27.
között volt látogatható, ez a tárlat is a vigadóbeli-emlékkiállítással egyezően az „…összekötni az eget és
a földet…” címet viselte, Turi Attila nyitotta meg. A
kiállításon vetítésre került egy külön diasorozat is a
válogatásomban, amely a mester megvalósult építészeti alkotásait mutatja be, a sevillai magyar pavilontól egészen a makói fürdőig.
Berlinbe Makovecz Imre 50 szabadkézi rajzát vittük el. Ez a kiállítás Makovecz – Rajzok címmel nyílt
a műszaki egyetemen, Makovecz Imre születésnapján, a Collegium Hungaricum kulturális intézet és
a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. Itt a
2003-ig készült rajzokat mutattuk be, köztük épület-, ház-, templomterveket és tájképeket. Eredetileg
ezek a munkák egy mappába készültek és egyedivé
az tette őket, hogy Makovecz Imre valamennyit aláírta. A Lehetett volna… sorozat rajzainak ihletője
Karl Blossfeldt (1865–1932) német fotográfus növényekről – rügyek, gubók, levelek, virágok, szőrös
termések, indák – készített képei. Az építész ezeket a
fotókat továbbgondolta, és templomokon, tájképeken
megjelennek a növényvilág különös formái, mint a
Medgyaszay templom Szlovákiában, vagy a Himalája
és Blossfeldt fotóiról a hegy fölé odarajzolt rügyek.
A rajzok másik felén az angyalok dominálnak, mert,
amikor Wim Wenders német filmrendező Berlin felett az ég című filmjét 1985-ben bemutatták, majd
Makovecz Imre – még csak VHS kazettán – láthatta
az alkotást, teljesen elragadták fantáziáját az emberábrázolású angyalok. Makovecz Imre és a filmrendező kapcsolatba kerültek, leveleztek az angyalokról
is, és megtaláltam a hagyatékban Wenders gyerekes
angyalrajzát, amit a rendező elküldött Makovecznek.
Ezt az angyalt magammal vittem Berlinbe és a megnyitón megmutattam a kiállítás közönségének.

(Makovecz Imre)

Válogatás Makovecz Imre rajzaiból,
kiállításmegnyitó
Berlin, Műszaki Egyetem Építészeti Múzeuma,
2014. november 20.
Prof. dr. Hans-Dieter Nägelke köszöntő beszéde
Ha az ember megemlíti Németországban építészek,
építésztörténészek és építészetteoretikusok között
Makovecz nevét, akkor a reakciók megoszlanak – néhányak tekintete üres marad, mások szeme pedig izzani kezd. Habár Makovecz Imre kétségtelenül a 20.
század legjelentősebb építészei közé tartozik, nemcsak Magyarországon, hanem Európában is. Habár
Makovecz nemcsak építészként hagyott hátra egy
széleskörű életművet, hanem teoretikusként és pedagógusként is nagy hatása volt. Ennek a disszonanciának az oka jelentés és megítélés között itt Németországban, véleményem szerint két dolog – egyrészt
a Kelet és Nyugat közötti határ, amely korántsem
csak 1989-ig, hanem még tovább is meghatározta a
perspektívákat – csak lassacskán kezd behatolni a
kelet-közép-európai építészet egy nyugat-európai–
transzatlanti-centrikus építészettörténeti köztudatba. Másrészt kétségtelenül az a formai függetlenség,
legalábbis a nyugati szemek számára, amit Makovecz
képviselt – egy szerves megközelítés, saját szavaival
az „élő építészet”, ami egyfelől egy az organikus építészet összeurópai mozgalmából és elméletéből bontakozott ki, másrészt a különleges magyarországi,
szocialista feltételek között meglehetősen jól helytállt ellenzékként – a szimbolika, a holisztika keveredése a mitikus-expresszív és népi elemekkel. Nem
elhamarkodottan beskatulyázni a posztmodern kakofonikus koncertjébe, vagy rövidlátón összekeverni az újtradicionalistákkal, szerintem túl egyszerű
lenne. Megköveteli, hogy hagyjuk a művet, annak
keletkezési feltételeit és az elméleti hátterét hatni
ránk. Ez még inkább érvényes egy olyan építész és
munkásságának utólagos politikai tartalommal való
felruházása esetén, kinek népszerűsége nem hajlott
nacionalizmusba, hanem a regionális értékeket, az
önazonosságot az egyre növekvő szupranacionalista
esztétika ellensúlyaként, földeléseként értelmezte. A
Makovecz-rajzokat tehát – mint az építészrajzokat
általában – mint amolyan saját erejének sűrítményeit kell értelmezni. A felhatalmazást Önöknek
Csernyus Lőrinc fogja megadni, egykori Makovecztanítvány, a Magyar Művészeti Akadémia tagja,
Ybl-díjas építész, és minden bizonnyal egyik legjobb
ismerője Makovecznek. Ő a kiállítás kurátora, amely
először látható nálunk itt Németországban.
Nekem ezen a ponton már csak a köszönet
maradt hátra – kedves Csernyus Úrnak elköte-

lezettségéért, köszönöm a Makovecz Imre Közhasznú Alapítványnak és a Magyar Művészeti
Akadémiának a nagylelkűségét, és köszönet a
berlini Balassi Intézetnek, hogy biztosították
a kiállítás anyagát és szervezését – öröm volt számomra drága Gelencsér és Baksa-Soós asszon�nyal együtt dolgozni.
…Berlin felett az ég… …összekötni az eget és
földet… Csernyus Lőrinc megnyitó beszéde
Makovecz Imre rajzaiból álló kiállítás megnyitójának kapcsán több gondolat is eszembe jutott. Elsőként Berlin és Imre kapcsolatán tűnődtem. Van-e
ilyen és hogyan köthető a kiállított rajzokhoz? És
rögtön két név jutott az eszembe: Karl Blossfeldt
és Wim Wenders. Karl Blossfeldt, az autodidakta fényképész, szobrász, modellező, a berlini
Kunstgewerbeschule egykori tanára kizárólag oktatási célokra készített növényfotói először 1926ban kerültek ki a berlini Staatschulefürfreie und
angewandte Kunst falai közül Karl Nierendorf galériájába. 1928-ban jelent meg a 2001-ben a „The Book
of 101 Books” közé választott Urformen der Kunst (A
művészet ősformái) című könyve. Azonban sorozatai
nem az eredeti helyükre szánt művészeti oktatásban
hoztak elismerést számára, hanem egyedi technikai
kivitelezésükön keresztül egy merőben új képszemléletet hordozó fotográfia-szériaként arattak elsöprő
sikert. Kiléptek abból a meglehetősen szűk körből,
ahová rendeltettek és sokkal nagyobb hatást fejtettek
ki, mint amilyet alkotójuk valaha is elképzelhetett
volna. Blossfeldt mintegy 35 éven keresztül nem csinált egyebet, mint hogy növényi formákat gyűjtött
és rögzített a fotográfia eszközével. Saját készítésű
kamerájával növényi preparátumok ezreit fotózta
le azonos környezetben és azonos paraméterekkel.
A sokszoros (a háromszorostól a negyvenötszörösig terjedő) nagyítással, semleges háttér előtt, szórt
fényben rögzített szárakat, leveleket, virágokat és
virágzatokat úgy készítette elő, hogy lemetszette
azokat a felesleges hajtásokat és kinövéseket, melyek
akadályozták volna a tiszta formák manifesztálódását. A nagyítások, a szimmetria vezették el Makovecz
Imrét Blossfeldt képein keresztül a lehetett volna Atlantiszába. Ahol a növény, az ember és az épület között bonyolult, de megtörténhetett volna kapcsolatrendszer alakul ki. Hogyan lesz egy rügyező, leveleit
bontó növényi lényből Atlantisz tornya? Milyen az
amikor az ember-lénynek levél szárnya és levél feje
lesz? A válaszokat maguk a rajzok adják meg.
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„Kezdettől azt az egy épületet szerettem volna megépíteni, amely az emberiség kezdete előtt már állt a
világban, a kezdetek világában, mint sugárzó, valóságos kép, igazi otthon, az Aranykor eleven háza.”
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Berlin fölött az ég
(Der Himmel über Berlin)
„Történetem hősei angyalok. Igen, munkanélküli őrangyalok, akik a háború befejezése óta Berlinben tevékenykednek, ahogy az Úristen így hátrahagyta őket.
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Azután egy szép napon az egyik angyal szerelmes
lesz. Találkozik egy trapézművésznővel, aki cirkuszban lép fel, angyal szárnyacskákkal a ruháján.
Ezt nagyon mulatságosnak találja, és nagyon tetszik neki ez a lány. De ahhoz, hogy beleszerethessen,
halandóvá kell válnia, mint minden földi lénynek.
Nehéz elhatározás előtt áll…”

események
Emlékezés
Makovecz
Imrére
2014.
november 20.

(Wim Wenders)

Az angyalok, Damiel és Cassiel megfigyelőként járnak a világban, főként Berlinben. Mint megfigyelők
nem tudnak beavatkozni az emberek életébe, azok
nem is látják őket, azonban képesek inspirálni az
embereket és új életerőt adni. A vágy, hogy részt
vegyen a halandók életében, olyan erős Damielben,
hogy hajlandó lemondani a halhatatlanságról is.
Csodálatos történet ez a lehetetlen valóra válásáról, az álmok beváltásáról, a meglepetésekről, a
titkon mindig érzett sejtés testet öltéséről. Mert ha
hiszünk az űrlényekben és az őslényekben, miért
ne hihetnénk az angyalokban is?
Nem látjuk őket, csak érezzük, amint mellettünk
ácsorognak, s belelátnak gondolatainkba a metrón, a
könyvtárban, a koncerten, azaz mindenhol. Hosszú
kabátjukban szinte mozdulatlanságba meredve ismernek bennünket, ők, az egymáshoz is alig szólók,
a figyelmet maguknak egyáltalán nem követelők.
Mikor Imre először látta a filmet, teljesen a hatása alá került. Az angyalok antropomorf ábrázolásai
már megjelentek korábbi tervein, rajzain. Azonban
ennyire emberszerűen, mint Wendersnél még nem.
Berlin, szálloda és konferenciaközpont
1997-ben egy szálloda és konferenciaközpontot kellett
terveznie Berlinbe egy tó partjára. A tervről így ír:
„Arra gondoltam, hogy egy sohasem volt brandenburgi kis utcát és terecskét hozok létre, egy
igazi kisvárosi szituációt, amely azonban egészen
finoman eltér az előképektől, hogy olyan érzésem legyen, ez szinte teljesen olyan, de mégse.
Ezért bontottam fel az egész együttest kis egységekre, változó homlokzatokkal és tömegekkel,
meg azért is, mert az erdőben nem akartam a
tipikus nyugat-európai szállodások által megkövetelt, középfolyosós nagy épületet építeni, mert
agyonvágta volna a környezetét.”
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Rajzok 2003
Növények, angyalok, meg nem valósult terv. Tulajdonképpen ez a kiindulási pontja Makovecz Imre:
Rajzok 2003 című albumának, de ennél azért többről van szó. Makovecz Imre 1999-ben kezdte el a
rajzok elkészítését. Mindig is foglalkoztatta a tájak, a növények, és az épületek szimbiózisa, amely
valamilyen, az emberi alkotóerőnél nagyobb erő
jelenlétét sugallta. A rajzaiban alkotta meg, a múlt
és jövő építészetét. Előre és hátra közlekedett az
időben és a tájban, a lehetett volna világában.

Vannak egyedi motívumok, melyek időről-időre
megjelennek Makovecz tervein, egy-egy nem közvetlen építészeti funkciót hordozó elem, amelyek
azonban az építész felfogása szerint a teljeskörű
kommunikáció részei: az épületben felbukkannak
saját előzményeinek, vagy elpusztult, hajdanvolt
környezetének töredékei. Lenyomatok a táj sajátos
építészeti hagyományaiból, esetleg különös metamorfózis: növényi vegetáció eredményeképpen
átalakult formában. A természet sokféleképpen
behatol az épületbe, táj-jellegű helyzeteket teremtve vagy csak egy-egy motívumával, eleven faként,
amely szervesen beleépül a szerkezetbe, vagy kinyilatkoztatja szem elől rejtett tulajdonságait: a
föld alatti rétegek anyagát és jellegét, ősidők geológiai mozgásait őrző karakterét. A föld alatti világ nemcsak morfológiai képleteket vet a felszínre,
hanem az elsüllyedt kultúrák emlékei is. A rajzaiban összemosódnak a kint és bent fogalmai. A ház
az építés antropomorf jelentéstartalmú szavaival
felöltöztetve válik valósággá. És nemcsak az ajtaja
szárny tollakkal, hanem odabenn is angyalok vannak, mint szék, szekrény, szentségtartó vagy egyszerűen: angyalszobor.
A növényi rügyek, kibomló levelek és virágok minden másnál erőteljesebben és szemléletesebben tükrözik a természetben rejlő
formaerőket, erejüket és szépségüket. Az Atlantisz-sorozat ezt a természetes formaerőt nagyítja
fel. Így a természet saját formái válnak építészeti
léptékű elemekké. Ezek a rajzok nem tervrajzokként születtek meg, bár a sorozat több lapja
konkrét megbízásokhoz kötődik és alakul át végül építészeti részletrajzokká. Egyúttal azonban
az ember és természet, az épített és teremtett környezet viszonyának alapkérdéseit teszik fel, az
építészet egész jövőjének legfontosabb kérdéseire
utalnak: lesz-e erő, képesség, felismerés elegendő
a természet formaalkotó erőivel együttműködni,
mert csak annak az építészetnek van létjogosultsága, amely képes belül felfedezni és megérteni az
álomképet létrehozó szellemi erőket, és azt tudja a
külső világban is megjeleníteni.
Van egy beavatási szertartás jellege az agy, a kéz,
a ceruza és papír kapcsolatának. Ez nem pótolható a
számítógép virtuális világával. Makovecz Imre birtokában volt ennek az ősi tudásnak. Nála az Idő egyik
szinonimája a Kortalanság. Rajzai nem a magyar,
nem az európai, hanem az egyetemes kultúra része.
Kérem, tekintsék meg a kiállítást!
Budapest, 2014. november
Csernyus Lőrinc

D. H.: Ön személyesen hogyan emlékezik mesterére, milyen módon jut eszébe Makovecz Imre?
Cs. L.: 2013. november 20-án egy emléktáblát
helyeztünk el és avattunk fel a XI. kerület Villányi
út 8. számú ház falán, ahol Makovecz Imre évtizedekig élt és dolgozott feleségével Szabó Marianne
textilművésszel és gyermekeikkel. A táblaavatáson
beszédemben igyekeztem felidézni a mester emlékét
néhány gondolattal: „Nem tudok a magyar építészettörténetben olyan emberről, akinek halála után két
évvel kormányrendeletben határozzák meg életművének, hagyatékának, szellemiségének gondozását,
ápolását, továbbvitelét… Egyszer megkérdezték
tőle, hogy mi lesz a családjával, ha ne adj’ Isten, lezuhan vele a repülőgép? Az már nem az én gondom
– válaszolta. Igen, ez már nem az ő gondja. Ez a mi
dolgunk és a mi gondunk. Ő mindig előre nézett és
magamögé tette az elvégzett vagy elvégzettnek hitt
dolgokat… Mi volt a titka, mi a makoveczi-modell?
… Tette a dolgát reggeltől estig, a nap 24 órájában.
Ugyanazon a magas színvonalon, mindenki számára
érthetően. Mert elképesztő hatású belső képalkotással, imaginációval rendelkezett. És mindenki előtt
rögtön képként jelent meg a mondanivalója. Az európai népek a saját nyelvükön beszélnek (mi magyarul), de görögül és latinul gondolkodnak. Makovecz
Imre magyarul gondolkodott és beszélt. Egyik képszerű mondatát idézem: »Az építész feladata: összekötni az eget a földdel…« Makovecz Imre le tudta
rajzolni az álmait is. A vele kapcsolatos személyes
élményeim egy része az Ő álmai voltak. Amint beült itt ez előtt a ház előtt az autójába, rögtön el is mesélte őket, nehogy elfelejtse. Az egyikre még ma is
emlékezem. Udinéből jöttünk haza a Dolomitokon
keresztül. Csendben ültünk az autóban. Egyszer
csak megszólalt: »Állj meg fiacskám és fényképezd
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le nekem a hegyeket.« Megtettem. Éjjel értünk haza,
és mint mindig, megköszönte az utat. Másnap kicsit
késve, fáradtan, épphogy beértem az irodába, csörög a telefon, ismerős mély hang: »Hol voltál eddig
és hol a fénykép?« Morogtam valamit, hogy miért
nem ér rá később? »Hozd le!« Míg kinyomtattam,
kétszer is telefonált. Kicsit sértődötten tettem az asztalára. Lett volna más dolgom is. Ekkor elővett egy
rajzot, amit éjjel rajzolt és odatette a fénykép mellé.
Lássuk, hasonlít-e? Ugyanaz volt, mint a fotó, csak
éjjel – álommal kiegészítve, valamint egy nekem írt
kis szöveggel a lap alján. Mostanában többször előveszem mindkettőt. A rajzot és a fényképet. Egyre
időszerűbbé és időtlenebbé válnak.”
D. H.: Legalább egy emléktábla őrzi Budapesten
ennek a nagy építésznek az emlékét. Térjünk vissza a
fesztiválhoz. Megható és tiszteletet érdemlő missziót
vállaltak magukra a szervezők és a résztvevők egyaránt. Jól emlékszem arra, amikor a MAKONA néven, egy fészekaljba tartozó építészek között egyszer
csak Imre úgy mond, elindította a „kirajzást”. Lám,
mégis az ünnepléseken számos tervező kollegája újra
meg újra összegyűlik. Ön, mint egyik szellemi követője igen komolyan veszi ennek a gondolatkörnek az
ápolását és az egykori közösségi élet ébrentartását.
Cs. L.: A helyzet az, hogy első éves egyetemista koromban éppen akkor találkozhattam Makovecz Imrével, amikor elkezdték megszervezni az első Visegrádi
tábort. Tulajdonképpen Imre már évek óta afféle magán mesteriskolát tartott a lakásában, ezt folytatta a
Visegrádi táboroknak a megszervezésével, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezekkel alapozta meg a később kialakult Kós Károly Egyesülést, majd a Magyar
Művészeti Akadémiai első, még nem köztestületi formájú összejöveteleit is. Ő mindig arra is figyelt, hogy
tudását átadja a tanítványainak, a követőinek. Ebből
a fiatal társaságból alakult ki az a nagy MAKONA iroda, amely 1986-ban, a budapesti Rumbach Sebestyén
utcában kezdett el közösen dolgozni, egy idő után már
40 főre bővülve. De már akkor, amikor megalakult,
Imre kijelentette, hogy neki egyáltalán nem célja, hogy
főnök legyen, fiatal építészek fölött, kvázi, mint műteremvezető, ahogy az bevett gyakorlat volt Magyarországon és a világ építész irodáiban egyaránt. A gyakori
közös beszélgetéseink során fokozatosan készített fel
bennünket arra, hogy önállósuljunk, és hogyan válogassuk ki ebből a „masszából” azokat, akikkel majd mi
magunk a jövőben képesek vagyunk együtt dolgozni,
mivel – mint mondotta – „nincs annál rosszabb, mint
alkalmazotti tudattal létezni”. Jól emlékszik arra a bizonyos „kirajzásra”. 1990-ben alakult meg hat vagy hét
önálló építészeti iroda ebből a közösségből. Egyike a
Triskell, amelyet két kollegámmal hoztunk létre.
D. H.: Évtizedek teltek el úgy, hogy miközben
önálló irodákban dolgoztak, éppen a már korábban
említett egyesületi és akadémiai szerveződésekben, illetve esetenként közös tervmegbeszéléseiken
időnként összetalálkoztak. Végül is Makovecz Imre
szellemisége akkor is összekovácsolta a különböző
irodák tervezőit, ha az évek alatt sokféle egymástól
is eltérő formai megjelenésű építészetet alakítottak
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ki. Erről Dévényi Sándor, a mai MMA elnökségének
tagja egyik interjújában úgy nyilatkozott, hogy az organikus építészet nem stílus, hanem szellemi magatartásforma. Azt hiszem ez volt Makovecz Imre sokoldalúan folytatható szellemi öröksége. Halála után
sokan mondták, hogy „elment a pásztor…”
Cs. L.: Az nem volt kérdés, hogy halála után azonnal létre kell hozni egy Makovecz Imre Alapítványt,
amely három pilléren nyugszik: a családtagokon, a
Kós Károly Egyesülésen és a Magyar Művészeti Akadémián. Alapító, kuratórium és felügyelő bizottság
minden alapítvány felépítése. Én a kuratóriumban
vagyok, amely, mint döntéshozó szerv, elsődleges
céljának tekinti Makovecz Imre szellemi hagyatékának rendezését, kezelését, majd kutathatóvá tételét.
Ugyanakkor ennek keretében alakítottuk ki az ösztöndíjasok fogadását és egyéb közös programok létrehozását. Mondanom sem kell, hogy a hagyaték rendezése a legnehezebb, mert Imre számtalan kis vázlatot,
rajzot és egyebeket hagyott maga után a jelentős tervdokumentációkon túl, amelyek többsége rendezetlenül állt a Kecske utcai irodájában és a ház pincéjében.
Két éve rendezzük, osztályozzuk, digitalizáljuk, fiatal
egyetemisták önkéntes segítségével, és úgy látjuk,
hogy ez még jó pár évig eltart.
D. H.: Őszintén irigylem a fiatal egyetemistákat,
hiszen, aki Makovecz Imre rajzaiba, vázlataiba akárcsak bepillanthat, abból is rengeteget tanulhat. Gondolom, Önökkel, már gyakorló építészekkel pedig
megbeszélhetik az ily módon keletkezett gondolataikat, élményeiket. De hogyan tovább azokban a kérdésekben, amelyek még Makovecz Imre életében is
napirenden voltak: azaz a megtervezett, de meg nem
épült épületek mikor valósulhatnak meg?

Cs. L.: Ma már mindenki által ismert tény: az a kormányhatározat – amelyre a táblaavató beszédemben
is utaltam, a mostani magyar kormány elhatározását
nagyra értékelve – Makovecz Imre hagyatékával és
életművével kapcsolatban egyértelművé tette, hogy mi
a feladat. Nemcsak össze kell gyűjteni a hagyatékot, azt
minél szélesebb magyarországi és nemzetközi szinten
minden lehetséges eszközzel ismertté tenni, hanem ös�sze kell állítani egy olyan jegyzéket is, amelyek kifejezetten azokról a kivitelezésre alkalmas tervekből állnak,
amelyekből meg lehet a házat építeni. A mi felelősségünk
az, hogy mindezek bizonyíthatóan az ő vázlatai, tervei,
így tehát semmi akadálya nem lehet jogi, vagy egyéb
téren annak – a pénzhiányt leszámítva –, hogy közülük
megvalósulhasson egy-egy kápolna, fürdő vagy iskola és
így tovább. Számunkra is határidőt szabott a kormányrendelet, amely szerint megfelelő költségvetéssel, és kivitelezési ütemtervvel kell a kormány elé terjesztenünk
a javaslatainkat, hogy dönthessenek, milyen forrásokat
tudnak azok megvalósításához biztosítani. Tehát bizonyára fognak még Makovecz-házak épülni.
D. H.: A Sevillai Magyar Pavilon annak idején nem
csupán az építésznek, hanem Magyarországnak is kiemelkedő nemzeti elismerést és tekintélyt hozott. Mi
lesz ennek a sorsa?
Cs. L.: Én több mint fél évet töltöttem a helyszínen
annak idején társtervezőként, valamint az építés egyik
irányítójaként is. Életem egyik legnagyobb kalandja
volt fiatalon, egy ekkora feladatot kapva, hogy együtt
dolgozhattam Makovecz Imrével. Az egész kivitelezési folyamat és a pavilon megnyitása is csodálatos élmény volt. Mindenki emlékezhet, hogy milyen sikere
volt, tömegek álltak sorba, hogy bejuthassanak, és az
egyik legtöbbet publikált épület volt abban az időben.
A világkiállítások pavilonjainak ismert sorsa, hogy
ideiglenesek, az események zárultával le kell bontani
őket, átadva újabb célra a területet. A magyar pavilont
pénzhiány miatt nem bontották le, ott maradt, és an�nyira megtetszett az andalúzoknak, hogy amikor meghallották, hogy az a spanyol magáncég, akinek a kezébe került, bontásra ítélte, az üresen maradt telek jobb
értékesítésének a reményében – a tömeg nyomására
– az andalúz kormány műemlékvédelem alá helyezte.
A Sevillai Magyar Pavilon műemlék, s mint ilyen nem
mozdítható, nem szállítható, nem bontható el! Sajnos
elég rossz állapotban van, és nyilvánvaló, hogy helyreállítása pénzt igényelne. Még nyilvánvalóbb, hogy
ezt az andalúz vagy a spanyol és a magyar kormány
együttes finanszírozásával lehetne megoldani. Ugyanakkor van egy másik olyan elképzelés is, hogy jó lenne
hazahozni. Akár jelképesen is, mivel ez annyira a magyar építészettörténet része, hogy ezt itthon is jó lenne
sokaknak folyamatosan bemutatni. Ezért felmerült
az a gondolat is, hogy itthon újra meg kellene építeni,
amely egyben Makovecz Imre-múzeum lehetne.
D. H.: Én is hallottam már ez utóbbi tervről, sőt annak esetleges Tokaj környéki elhelyezéséről…
Cs. L.: Nyilvánvaló, hogy a döntés még csak a jövőben születhet meg. Egyelőre az Alapítvány keretében,
amint már említettem, az életmű rendezésével foglalkozunk és jómagam is, mint építész elmondhatom,

1970-es évektől kezdve napjainkig terjedő időszakban
a településfejlesztés egyik kimagasló példája lehet.
D. H.: Egy építésztől az ember nem is várhat mást,
mint azt az optimizmust, amit az Ön szavai sugallnak.
Nem is gondoltam volna, hogy akkor, amikor évekkel
ezelőtt egy, a műemléki hivatalban dolgozó kollegámmal beszélgetve hallottam Nagygécről egy fantasztikus történetet, majdan a Megmaradás templomának
tervezőjével éppen erről a helyről beszélgetünk. Történt ugyanis, hogy a műemléki hivatal Örökségünk
Őrei nevű lelkes fiatal csapata éppen ehhez az Árpádkori templomhoz szervezett szakmai kirándulást. A
hely szelleme mindannyiukat magával ragadta – mint
általában ezek a nagy történelmi időket felidéző szakrális helyek. A magukkal vitt gyertyákkal, az egyébként gazzal felvert, romos belső teret körberakták, és
ebben a meghitt világításban tartották meg emlékezésüket és folytatták meghitt baráti beszélgetésüket.
Megidézték az egykori csodát…
Cs. L.: Köszönöm, hogy ezt az általam soha nem
hallott történetet elmondta. Bele fogom komponálni
a terveimbe.
Dvorszky Hedvig művészettörténész
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hogy maga az egész szakma nem áll olyan jól megbízások terén, hogy nagy reményeket fűzhessen akár
az egykori makoveczi tervező irodák elegendő megbízásaihoz, akár egy ilyen hatalmas beruházás közeli
megvalósításához. Mégis, amikor mostanában azon a
gyönyörű tervemen dolgozom, a Csenger mellett lévő
nagygéci Árpád-kori templom felújításán, ez a remény
bíztat. Ugyanis Nagygécet hiába keressük a térképen,
mert rajta sincs, mivel az 1970-es szamosi árvíz után
letörölték a közigazgatási térképről, és ráadásul ebben
a faluban nem is lakik senki! Holott ennek az egész
területnek nagyon sok, ilyen romjaiban is, méltósággal megmaradt temploma van, Szamostatárfalvától
kezdte Csengerig. Ezt a Megmaradás templomának
neveztem el, mivel a műemléki hivatalokkal egyeztetve és engedélyeztetve tesszük rendbe, de melléje az én
terveim alapján egy látogató központ is kerül. Ez egy
furcsa kör alakú épület, amelyben egyebek mellett, azt
lehet megtekinteni, sőt áttekinteni, hogy hogyan is áll
a születési és a halálozási arányszám az adott időszakban Magyarországon, és mikor fordul át ez az összehasonlítás a pozitívumba. Természetesen az a vágyam,
hogy az épület minél előbb ezt mutassa be. Ennek a
látogatóközpontnak egy kilátótornya is lesz, amelyből
rá lehet látni a közeli és távolabbi környezetre, a templomot pedig egy szép földterület is körülveszi, amelyet
őshonos Kárpát-medencei gyümölcsfákkal telepítünk
be és településtáblákkal látjuk el. Így tehát valóban a
megmaradást szimbolizálja ez az együttes. Reményeim szerint a jövő év végére el is készül. Csengert, ahol,
mint említettem, évtizedek óta főépítészkedem, szeretném eljuttatni odáig, hogy mintamodellként szerepeljen a Makovecz-hagyatékban, mint olyan, amely a
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„MAGYARUL EURÓPAI”
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■ Általában késő este, tizenegy óra után, fél tizenket-

tő körül csörrent meg a telefon. Mint ilyenkor mindig,
a vonal másik végén Supka Manna szólalt meg, és az
éppen aktuális küzdelmeiről tudósítva – amelyeknek
hol Aba-Novák Vilmos székesfehérvári pannójának
mostoha sorsa, hol a Szalay Lajos rajzaival összefüggésben felmerült valós-hamis-dilemma, hol valamelyik Tóth Menyhért emlékkiállítás megrendezésével
kapcsolatos bonyodalom volt a tárgya – a legújabb fejleményekről tájékoztatott. És amikor a felháborodása
kissé csillapodott és csendesebb vizekre kalandozott
elmondta, hogy a legújabb könyv- és tanulmányírási
munkáival kapcsolatban milyen kétségek gyötrik:
hogy Kovács Péter és Földi Péter festőművész képeinek elemzésével, Kárpáti Tamás piktúrájának megközelítésével, titkainak megfejtésével hogyan viaskodik.
Hosszú-hosszú, mintegy harminc perces monológokban ecsetelte érveit és kételyeit, és mielőtt új témára
váltott volna, kissé elbizonytalanodva, halkan megkérdezte: itt vagy még? És miután megnyugtattam,
hogy hallgatom, új történetbe, új eszmefuttatásba
fogott. Az oly sokszor elhangzott, a fizikai és szellemi
jelenlét kontrollálását, a részvétel fontosságát hangsúlyozó itt vagy még-kérdés az utolsó hosszú-hosszú
telefonbeszélgetés, illetve számomra inkább telefonhallgatás lezárulása óta meghatározza Supka Mannaélményeimet és -emlékeimet.
Supka Magdolna művészettörténész életművének
megkerülhetetlenségét, szakmai működése különleges, kiemelkedő voltát igazolja a vonzáskörébe került
azon művészek munkássága, akik akár a szellemi körökben, akár napjainkban is aktívan tevékenykedő
alkotókként vannak jelen a magyar művészetben. És
hogy sokan vannak, és hogy meghatározó jelentőséggel vannak jelen, azt az októberben a Józsefvárosi
Galériában közönség elé tárt, a Supka Magdolna művészettörténészi tevékenységével is fémjelzett lezárult
életművek alkotóinak műveiből rendezett tárlat, és
ez a Magyar Művészeti Akadémia által felvonultatott
jelenkori műegyüttes is igazolja. A Józsefvárosi Galéria kollekciója mintegy huszonöt, ez a Vigadó-tárlat
pedig negyvennél több festő-, grafikus- és szobrászművész alkotásait sorakoztatja fel, kiemelve azokat a
hangsúlyokat és erővonalakat, megrajzolva azokat a
jellegzetes vonásokat, s ezáltal meghatározva azokat

az elveket, amelyek egy szigorúan kvalitás-központú
művészet-eszményt körvonalaznak, amelyek a művészetértelmezés egyik 20. századi lehetséges útját jelölik meg – mind alkotói, mind befogadói vonatkozásokban. A Gadányi Jenő, a Kondor Béla, a Szalay Lajos
vagy a Tóth Menyhért művészetéről Supka Magdolna
által megfogalmazott esztétikai konzekvenciák, a napjaink művészeinek munkáit elemző interpretációk
a művészet nélkülözhetetlenségét valló, szakmailag
megalapozott, kifinomult érzékenységgel és hallatlan
széleskörű műveltséggel és felkészültséggel vizsgált és
feldolgozott, egységes rendszert alkotó művészettörténeti eszmefuttatások. Az elméleti munkásság Supka
Magdolna esetében aktív gyakorlati tevékenységgel is
párosult: korát megelőzve vált az egyik első magyar
kurátorrá, aki az általa pártolt művészek munkásságát az elmélet mellett a művészet más fórumain is
segítette és támogatta: a zsűrikben, a bizottságokban,
a műtermekben, a kiállítótermekben. Nem vállalt
kompromisszumot és sohasem mérlegelte a külső, a
művészeten kívüli szempontokat és tényezőket: a tehetség elismertetéséért, az értékek megbecsüléséért,
a művekben foglalt igazság érvényesüléséért mindig
elszántan harcolt, nemegyszer hosszú háborúzásokba
sodródott és bonyolódott. Nem volt könnyű helyzetben, nem volt könnyű feladatvállalása, mert – miként
az általa pártolt művészeknek – neki sem adatott meg
ideálisnak ítélhető korszak szakmai indíttatásainak
megvalósításához: az első világháború kitörésének
évében született Supka Magdolna a két világégés közötti periódusban kezdte meg pályáját, majd a munkássága kibontakozásának időszaka és színtere a kommunizmus, illetve a szocializmus négy és fél évtizede és az
önmagába zárt Kárpát-medencei tája volt: kemény és
puha diktatúrájával, kulturális-művészeti értékzavaraival, presszióival és kicsinyes engedményeivel. Majd
aztán megnyílt még számára egy késői, szabadabb,
ámde rendkívül kaotikus, s kultúra- és művészetpártolónak nem éppen minősíthető másfél évtized.
Aba-Novák Vilmos, Zichy Mihály munkássága, a
magyar úrihímzés jelensége, a magyar életképek művészettörténeti elemzése és feldolgozása határozta
meg az 1970-es évek közepéig Supka Magdolna pályáját, majd fokozatosan a korszak élő művészete felé
fordult, amelynek legfontosabb alkotóterülete számára a grafika volt. A fénykorát élő magyar rajzművészet
és sokszorosított grafika átfogó, áttekintő kiállításait
rendezte meg idehaza és külföldön, megannyi magyar
grafikus alkotói tevékenységét, életművét dolgozta fel
tanulmányaiban, elemezte katalógus-bevezetőiben
és legendássá vált, magas röptű kiállítás-megnyitóiban. A kortárs művészetben egyedülálló gesztusként
1984-ben néhány grafikus a Supka Magdolnának,
Manna néninek szeretettel címmel rendezett tisztelgő
kiállítást a budapesti Fészek Galériában, majd 1985ben Miskolcon 55 grafikusművész sorakozott fel a
művészettörténészt köszöntve. És a 2005-ben bekövetkezett halála óta számos, Budapesten és vidéken
rendezett Hommage á Supka Manna-tárlat tanúsítja,
hogy emléke nem fakul, hogy a szellemisége jelen van.
Ez a születésének 100. évfordulójára rendezett tárlat

Elmélet és gyakorlat, a művészettörténet és a művészi
alkotómunka harmonikus egysége teremtődhetett
meg ezzel a visszapillantó kiállítással, amelynek mozgatórugója Supka Magdolna azon művészettörténészi hitvallása, amely így hangzik: „Egész munkásságom az értékek elsikkadásának, fel nem ismerésének
ellenében alakult s áll maiglan: egyfelől a képzőművészeti hagyományaink feltáratlan jelenségei, másfelől az 1960-tól napjainkig született kortársművészet
időálló értékeinek számon tartása és folyamatos
írásbeli és kiállítási dokumentálása a műtörténeti
profilom. Vagyis az a vonulat, amely a korábbi szocreál és a mostani »avantgarde«-ok mögött húzódik.”
Pontos regisztrációja mindennek ez az Almásy Aladártól Véssey Gáborig negyvennél több, a kiváló művészettörténészhez nagyon szorosan, vagy csak laza
szálakkal kapcsolódó művész munkáit felvonultató
kiállítás, amely ezáltal annak is tanúja: Supka Magdolna itt van még, ma is itt van még művészetünkben,
körünkben.
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egyben a Supka Magdolnáról körvonalazódó emlékkonvencióinkat is megcáfolja: pontosan reprezentálja,
hogy e művészettörténész magyar grafikához kapcsolódó szakmai érdeklődése és tevékenysége – elsősorban Tóth Menyhért és Kohán György piktúrájának
igézetében – az 1980-as évektől fokozatosan a festészet felé mozdult el, de közben egy-egy szobrász- és
iparművész-portré megrajzolására is vállalkozott.
Mindennek köszönhető a jelenkori, a vonzás- és figyelemkörébe került alkotók műegyüttesének egysége és változatossága. A Supka Manna-i művészeti
eszmények szellemében alkotott, a hagyományos műformák kategóriáiba, formai-tipológiai rendszerébe
illeszkedő, a tradíciók megőrzésének elengedhetetlen voltát sugalló, stilisztikai gazdagságot tükröztető
olyan műegyüttes áll előttünk, amelynek alkotásai
megőrizték valamiképpen a valóságigézetüket: egyáltalán nem, vagy csak mintegy érintőlegesen lépnek át
a teljes elvonatkoztatás, az absztrakció világába.
Supka Magdolna nem teóriákat épített fel, hanem
értelmezett: művészeti jelenségeket írt le és elemzett,
és elemzései nyomán vonta meg következtetéseit.
Személyes hangú, vallomásszerű fogalmazással, a
hallatlan kifejezőerővel felruházott, gyönyörű magyar nyelven előadva. Ízlelgessük csak ezt az egyetlen
mondatot, amelyet Kovács Péter festőművész piktúrája kapcsán rögzített: „Ezek a rajzolt festmények
a bensőséges közlések halk, ám szuggesztív módján
szólnak hozzánk, olykor a hangtalan súgásnak azzal
az élességével, ahogyan a lelkiismeretünk, lappangó
gondjaink vagy titkolt örömeink szoktak éjszakánként.” A létezést meghatározó és a létezést művészetté
teremtő titkok öltenek olyan szépséges nyelvi, költői
ihletettségű kifejezéseket, és e kifejezésekből olyan
poézissal átitatott fogalmi összegzéseket eszmefuttatásaiban, amelyeket mai művészettörténeti irodalmunkban már nem nagyon olvashatunk.
Egy 20–21. századi, a letűnt régi és a megnyílt új
évszázad művészetével szorosan együtt élő művészettörténészre emlékezünk a beszédes dokumentumok és rekvizitumok, e régebben és a közelmúltban
született műalkotások körében.

Wehner Tibor
(Elhangzott a vigadóbeli kiállítás megnyitóján.)
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■ Az MMA 2012-től a köztestületbe felvett akadémikusai 2014. január 10-től péntekenként székfoglaló
előadásokat tartanak. 2014. év első felében a székfoglaló előadások helyszíne a Budapest VI. kerületi
Benczúr Ház rendezvényközpont volt, szeptembertől viszont már a Pesti Vigadó Makovecz termében
zajlottak a székfoglalók.
Dátum

Időpont

Akadémikus
neve

Tagozat

Előadás címe

Laudátor

2014.01.10 10:00 Kobzos Kiss
Tamás

Népművészeti, „Áriák és Dallok verNéprajzi
seikkel.” Tóth István
kiadatlan kéziratos gyűjteményének (1832–1843)
bemutatása

Erdélyi Zsuzsanna
(laudációját
Dobozy Borbála
olvasta fel)

2014.01.10 12:00 Sáros László
György

Építő
művészeti

Canyonewyor (K)
építészet

Bodonyi Csaba

2014.01.10 14:00 Tornai József

Irodalmi

A kiűzetés modern
formái

Alföldy Jenő

2014.01.17 10:00 Záborszky
Kálmán

Zene
művészeti

Kultúrateremtés, zenei
nevelés Zuglóban
A 60 éves Zuglói Zenei
Műhely tapasztalatai

Solymosi-Tari Emőke

2014.01.17 12:00 Berecz András

Népművészeti, „Bú hozza, kedv hordozNéprajzi
za” Magon kőtt énekesek
iskolája – vallomások,
párbeszédek, képek a
hagyományos dalolásról,
éneklésről

Antall István

2014.01.17 14:00 Prutkay Péter

Képző
művészeti

Dobozolt kor-képek

Szemadám György

2014.01.24 10:00 Szecsődi
Ferenc

Zene
művészeti

A világhírű Hubay hegedűiskola titka

Tóth Péter

2014.01.24 12:00 Kollár Éva

Zene
művészeti

A zene nyelve – a nyelv
zenéje
A beszédszerű zene

Párkai István

2014.01.24 14:00 Kovács Péter

Képző
művészeti

Rajz?

Szemadám György

Színház
művészeti

A magyar dalszínház

Rátkai Erzsébet

2014.01.31 12:00 Szűcs Endre

Építő
művészeti

A népi építészet, mint
népművészet megmentése, és továbbélésének
lehetőségei a Balaton-felvidéken

Dévényi Sándor

2014.01.31 14:00 Zsuráfszky
Zoltán

Színház
művészeti

Az MTA Zenetudományi Diószegi László
Intézet Népzeneés Néptánc Osztályának
Filmarchívumában dokumentált táncgyűjtések
színpadra állításának
művészi és koreográfusi
kérdései.(„Élő” Martin
Archívum)

2014.02.07 10:00 Turi Attila

Építő
művészeti

Hagyomány – Közösség
– Építészet

Perényi Tamás

2014.02.07 12:00 Párkai István

Zene
művészeti

Eltérő szerzői megközelítések J.S. Bach, Hugo
Distler és Hugo Wolf
azonos szövegű darabjainál

Kollár Éva

2014.02.07 14:00 Petrás Mária

Népművészeti, Névtelen szentek között
Néprajzi
nőttem fel.

Kovács Gergelyné

2014.02.14 10:00 Bánszky Pál

Népművészeti, Az alkotó ember
Néprajzi

Galánfi András

2014.02.14 11:30 Szabó Tamás
János

Építő
művészeti

Kérdésekre bukkanva
– az „álomorientált”
városfejlesztés esélyeiről

dr. Finta József

A rajz

Détári György

2014.02.14 13:00 Ferencz Marcel Építő
művészeti

2014.02.21 10:00 Galánfi András Népművészeti, A népművészet továbbNéprajzi
élésének lehetőségei
a kézművességben

Bánszky Pál

2014.02.21 11:30 Vargha Mihály

Képző
művészeti

Bálványaim

Farkas Ádám

2014.02.21 13:00 Oláh János

Irodalmi

A Közel című regény
születése és utóélete

Kovács István irodalomtörténész

2014.02.28 10:00 Szabó
Marianne

Iparművészeti Többféle ösvényen
és Tervezőjártam…
művészeti

Mezei Gábor

2014.02.28 11:30 Devich János

Zene
művészeti

Olsvay Endre

Durkó Zsolt 2.
Vonósnégyesének
karakter-térképe

események

2014.01.31 10:00 Nagy Viktor

Székfoglaló
előadások
időrendi
sorrendben
2014
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2014.02.28 13:00 Jelenczki
István

Film- és Fotó- Eszmélet után (József
művészeti
Attila transzcendens
világa)

Dárday István

2014.03.07 10:00 Ittzés Mihály

Zene
művészeti

Bukovinától Svájcig,
Erdei Péter
Árgirus nótájától a Duóig
– Kodály, 1914

2014.03.07 11:30 Szabó Dénes

Zene
művészeti

Egy Kodály-szellemű
Kocsár Miklós
magyar iskola zenei élete (laudációját Juhász Judit
Hogyan született a Nyírolvasta fel)
egyházi Cantemus Kórus?

2014.03.07 13:00 András Ferenc

Film- és Fotó- Nekem ez a hazám
művészeti

Kelecsényi László

2014.03.21 10:00 Olasz Ferenc

Film- és Fotó- Szakrális emlékek a Kárművészeti
pát-medencében

Feledy Balázs

2014.03.21 11:30 Csikós Attila

Színház
művészeti

Épített varázslat

dr. Finta József

2014.03.21 13:00 Bertalan Tivadar

Színház
művészeti

Többműfajúság a technika és a specializálódás
korában

Szakolczay Lajos

2014.03.28 10:00 Császár Angela Színház
művészeti

Harang – szavak; Színész Szigethy Gábor
a pódiumon
(laudációját Mécs Károly
olvasta fel)

2014.03.28 11:30 Medveczky
Ádám

Zene
művészeti

Istenhit és zene

Balassa Sándor

2014.03.28 13:00 Kassai István

Zene
művészeti

Felfedezések kora

Hollós Máté

2014.04.04 10:00 Bohus Zoltán

Iparművészeti Reflexiók
és Tervezőművészeti

Schrammel Imre

2014.04.04 11:30 Bakos István

Iparművészeti Mi vagyok én? Festő?
és TervezőGrafikus? Fotógrafikus?
művészeti
Design tervező?...

Feledy Balázs

2014.04.04 13:00 Botvay Károly

Zene
művészeti

Láncszemek a magyar vo- Solymosi-Tari Emőke
nóskultúra szolgálatában

2014.04.11 10:00 Marton Éva

Színház
művészeti

Kapcsolatom Richard
Strauss zenéjéhez
az „Elektra” tükrében

Batta András

2014.04.11 11:30 Huszti Péter

Színház
művészeti

Wiliam Shakespeare
„a teremtés fele”

Müller Péter

2014.04.11 13:00 Sebestyén
Márta

Népművészeti, „Folyik a víz, áll a part”
Néprajzi

2014.04.18 10:00 Oberfrank Pál

Színház
művészeti

Szőnyi Erzsébet

Lehet-e az ember csak szí- Eperjes Károly
nész ma Magyarországon?

Képző
művészeti

„ÉRZÉKI KONCEPT”

Stefanovits Péter

2014.04.18 13:00 Véssey Gábor

Képző
művészeti

Ariadne fonál

Veress Sándor

2014.04.25 10:00 Stoller Antal

Népművészeti, „Úgy ég a tűz, ha tesznek rá” Novák Ferenc
Néprajzi
Gyűjtés, megőrzés,
alkotás

2014.04.25 11:30 Benkő Imre

Film- és Fotó- Korlenyomatok, az
művészeti
emberi létezés vizuális
értelmezése
Fotódokumentarizmus
– fotóesszé

Gulyás Miklós

2014.04.25 13:00 Scherer József

Iparművészeti „Kalandok Design-orés Tervezőszágban”
művészeti

Simon Károly

2014.05.09 10:00 Turányi Gábor

Építő
művészeti

„A házak élete”

U. Nagy Gábor

2014.05.09 11:30 Cseke Péter

Színház
művészeti

… ha azt akarjuk, hogy
30-40 év múlva is legyen
színházba járó közönség…

Körtvélyessy Zsolt

2014.05.09 13:00 Vashegyi
György

Zene
művészeti

Két francia testvér-opera
– Rameau- és Leclairoperák bemutatása
Magyarországon a Purcell
Kórus és az Orfeo Zenekar előadásában

Várbíró Judit

2014.05.16 10:00 Serfőző Simon

Irodalmi

Versek és hátterük

Jánosi Zoltán

2014.05.16 11:30 Ambrus Éva

Iparművészeti „Megteremteni az egyen- Schrammel Imre
és Tervezősúlyt ember és környezeművészeti
te között” (Le Corbusier)

2014.05.16 13:00 Katona Katalin Iparművészeti „...az időtlen dereng át az
és Tervezőidőbeli világba.”
művészeti
(Weöres Sándor)
– egy életpálya tükrében

események

2014.04.18 11:30 Elekes Károly

Székfoglaló
előadások
időrendi
sorrendben
2014

Bakonyvári M. Ágnes

2014.05.23 10:00 Lantos István

Zene
művészeti

Improvizáció a klasszikus Komlós Katalin
zene előadói gyakorlatában

2014.05.23 11:30 Balázs Mihály

Építő
művészeti

Tíz kép – építészetről

2014.05.23 13:00 Kelecsényi
Csilla

Iparművészeti Lágy anyagok a képzőés Tervezőművészetben
művészeti

Golda János

Szakolczay Lajos
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2014.06.06 11:30 Iancu Laura

Irodalmi

„Útját állhatom én
a pusztulásnak?”
Petrás Incze János
(1813–1886)

Bartusz-Dobosi László

2014.06.06 11:30 Tokody Ilona

Színház
művészeti

Verdi női alakjairól, az ő
apai szeretetének operáiban való megjelenéseiről

Marton Árpád (laudáció
leadva)

2014.06.06 13:00 Benedek
György

Képző
művészeti

Önarckép

Melocco Miklós

2014.06.13 10:00 Kodolányi
Gyula

Irodalmi

Üzenetek W.Sh.-től
Változatok/Improvizációk
William Shakespeare
szonettjeire

Oláh János

2014.06.13 11:30 Szalai Györgyi

Film- és Fotó- Dokumentarista játékművészeti
film születése

Czirják Pál

2014.06.13 13:00 Jahoda Maja

Iparművészeti Honnan jöttem, hol
és Tervezőjártam, hol vagyok?...
művészeti

Mezei Gábor

2014.06.20 10:00 Pregitzer
Fruzsina

Színház
művészeti

„Nem Pesten történt,
amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok
nem történnek.”

Siklósi Beatrix

2014.06.20 11:30 Tóth Erzsébet

Irodalmi

A Hold árnyéka (szülőföld, haza, birodalom)

Jánosi Zoltán

2014.06.20 13:00 Juhász Zoltán

Népművészeti A magyar népzene helye
Eurázsia és Amerika
népzenei kultúráinak
térképén

Czakó Gábor

2014.06.27 10:00 Ráckevei Anna Színház
művészeti

„A lét aranyló fája zöld”
– Utazás a lélek univerzumaiba
Színészként a költői
színházról
(Emlékmorzsák
Vidnyánszky Attila Mesés
férfiak szárnyakkal című
előadása kapcsán)

Kósa Ferenc

2014.06.27 11:30 Sass Sylvia

Színház
művészeti

Pro Cultura Hungarica

Molnár Antal
(laudációját Juhász Judit
olvasta fel)

2014.06.27 13:00 Rátkai Erzsébet Színház
művészeti

„Egységes jelmezrendszerek, különleges
felületek”

Nagy Viktor

Népművészeti Alkotások ünnepeinkre
és hétköznapjainkra
A 25 éves családi népművészeti tábor hatása
Kisgyőr arculatára

Galánfi András

2014.09.05 11:30 Hauser Beáta

Iparművészeti Fonalak és vonalak
és Tervezőművészeti

Szakolczay Lajos

2014.09.05 13:00 Kubik Anna

Színház
művészeti

Jégmadár a zimankós
időben
Sütő András: Advent a
Hargitán
Nemzeti Színház 1986.
január 2.

Ablonczy László

2014.09.12 10:00 Tordai Hajnal

Színház
művészeti

Mentés a „molyos időkből” – Küzdelem egy tűnő
kor maradandóságáért

2014.09.12 11:30 Tardy László

Zene
művészeti

Sapszon Ferenc
„Kezdének szólni
nyelvekkel” XX. századi
magyar szerzők művei
a Mátyás-templom zenei
együttesének repertoárján

2014.09.12 13:00 Kiss Csaba

Színház
művészeti

„Akkor nemesb-e
Szakonyi Károly
a lélek…” Hamlet kérdései

2014.09.19 10:00 Sipos Mihály

Népművészeti Bartók és Kodály nyomában Muzsikás CD-k,
DVD-k, koncertek

Temesi Ferenc
(laudációját Juhász Judit
olvasta fel)

2014.09.19 11:30 Rátóti Zoltán

Színház
művészeti

Szemadám György

2014.09.19 13:00 Kóka Rozália

Népművészeti „Édes hazám, mit vétetDr. Kriza Ildikó
tem…” A bukovinai székelyek története a madéfalvi
veszedelemtől napjainkig

2014.09.26 10:00 Sára Ernő

Iparművészeti Jelbeszéd
és Tervezőművészeti

Jankovics Marcell
(laudációját Simon
Károly olvasta fel)

2014.09.26 11:30 Székely László

Színház
művészeti

A színpadi tér varázsa és
költészete

Dr. Bodolay Géza

2014.09.26 13:00 Sapszon Ferenc Zene
művészeti

Egy szeretetmű forrásainál Mozaikok a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola koncepciójából.

Torvaji Lászlóné

2014.10.03 10:00 Zoboki Gábor

Építő
művészet

5 város – 5 hangversenyterem

Turányi Gábor

2014.10.03 11:30 Csík
szentmihályi
Róbert

Képző
művészeti

Állati

Szemadám György

Peer Gynt élete – az én
életem

események

2014.09.05 10:00 Kékedi László

Székfoglaló
előadások
időrendi
sorrendben
2014
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2014.10.03 13:00 Béres Ilona

Színház
művészeti

„Mesterségem, te gyönyörű, / ki elhiteted:
fontos élnem.”
Mesterségemhez

Ablonczy László

2014.10.10 10:00 Haumann
Péter

Színház
művészeti

A szó joga

Rudolf Péter

2014.10.10 11:30 Németh János

Iparművészeti Dombok, völgyek, jelkéés Tervezőpek, agyagteremtmények
művészeti

Péntek Imre

2014.10.10 13:00 Normantas
Paulius

Film- és Fotó- A keleti népek között
művészeti
Vándorlásaim Kőrösi
Csoma Sándor és Robert
Capa útjain

Antall István

2014.11.07 10:00 Molnár Imre

Iparművészeti „Egy Isten teremtette élő- Szemadám György
és Tervezőlény burka volt egykor”
művészeti
(Szemadám György)

2014.11.07 11:30 Landgráf
Katalin

Népművészeti Sorsfonalak

Kaudersné Madarász
Zsuzsanna

2014.11.07 13:00 Fekete Vince

Irodalmi

Elek Tibor

2014.11.21 10:00 Vidák István

Népművészeti Magyarnak születtem
„Csöndbunda teremtette”

Csáji Koppány László

2014.11.21 11:30 Forintos
Kálmán

Iparművészeti „Nem mentség, csak
és Tervezőmagyarázat”
művészeti
Formatervezés és ipar

Simon Károly

2014.11.21 13:00 Zádori Mária

Zene
művészeti

dr. Komlós Katalin

2014.11.28 10:00 Varga Péter

Iparművészeti A régi fénye újra felés Tervezőragyog. A restaurálás
művészeti
művészete

2014.11.28 11:30 Rohonyi Anikó Színház
művészeti
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Span, avagy a „hallgatással sújtott” írók

Lantodon, ó jó Apolló…
45 év a magyar régizene
szolgálatában

Elindultam a sok CSODA felé…

dr. Bardi Terézia

Medveczky Ádám

2014.11.28 13:00 Mihályi Gábor

Népművészeti Szarvasének
táncvers (Egy átváltozásmítosz színpadra állítása)

Novák Ferenc

2014.12.05 10:00 Laczák Géza

Iparművészeti Léptékváltások
és Tervezőművészeti

Katona Katalin

2014.12.05 11:30 Juronics Tamás Színház
művészeti

Alkotás és társulatvezetés Pataki András

2014.12.05 13:00 Szőcs Miklós
TUI

A BELSŐ EMBER vára

Képző
művészeti

Farkas Ádám

Művészeti dokumentumentáció

Az MMA Könyvtárának eddigi
rövid története

dokumentáció

Az MMA Könyvtárának gyűjteménye 2012 őszén
kezdett gyarapodni. Az állomány első darabjai Fekete
György elnök úr ajándékai, Kováts Flórián könyvhagyatéka és a MAOE nekünk ajándékozott művészeti
könyvei közül kerültek ki. 2013-ban az akadémikusok
közül már többen jelentkeztek a könyvtárban saját,
régebben megjelent, könyvesbolti forgalomban nem
utolérhető műveikkel, ami nagyban segítette az állomány gyarapodását. Ezek a könyvtárnak ajándékozott
könyvek, az MMA saját kiadványai és az időközben a
Könyvtárellátóból és az antikváriumokból folyamatosan beszerzett művek egyre teljesebbé tették a kialakuló gyűjteményt. A Kristályház negyedik emeletén kialakított ideiglenes könyvtári helyiséget éppen
kezdtük kinőni, amikor is 2014. májusban átköltöztettük a könyvtárat a felújított, frissen átadott Vigadóba.
Az akkor már több mint ötezer könyv, a nyolcvanféle
magyar és külföldi előfizetett folyóirat, a kottagyűjte-

akadémikusok gyarapították legnagyobb mértékben az állományt, tőlük már adattári, kézirat jellegű
dokumentumok is bekerültek a könyvtár gyűjteményébe, Somogyi Győzőtől megkaptunk egy jelentős
videogyűjteményt (elsősorban kiállítási megnyitók
felvételeit), amit digitalizáltunk. A 2014-es év zárásakor az állomány több mint 6000 kötet könyvből, több
mint 400 kottából, 800 DVD-ből és CD-ből állt. Sok
rekord a könyvanalitikákból és folyóirat-analitikákból származik, 2014 végén már 11 000 bibliográfiai
leírás és tartalmi feltárás alapján kereshettek on-line
katalógusunkban az érdeklődők. Az MMA honlapjáról és a Vigadó honlapjáról is elérhető katalógust
közel kétezer érdeklődő látogatta, és keresett benne
2014 végéig. Az olvasószolgálat minden munkanapon
rendelkezésére áll az akadémikusoknak, a külső (nem
MMA-hoz tartozó) használók számára két napot jelöltünk ki a hét munkanapjaiból. Az olvasói forgalom
nagy részét az MMA munkatársainak – feladataik
megoldásához szükséges – könyvtárhasználata és a
külső érdeklődők tették ki, az akadémikusok közül
egyelőre kevés a rendszeresen visszatérő könyvtárlátogató. A nem MMA-hoz tartozó regisztrált olvasók
leginkább a friss folyóiratok olvasgatása miatt jártak
rendszeresen, de néhányan már kutatási szándékkal
vették igénybe az MMA könyvtári szolgáltatásait.
Tiszavári Eszter

A KÖNYVTÁR
A Magyar Művészeti Akadémia könyvtára
gyűjti, megőrzi, feltárja az MMA történetével,
működésével és az MMA akadémikusaival
kapcsolatos írott, nyomtatott, audiovizuális és
elektronikus dokumentumokat és hozzáférést
biztosít a kortárs művészeti kutatás számára.
A könyvtár a Vigadó földszintjén, a Galéria
mellett található.
A könyvtár elérhetősége:
Magyar Művészeti Akadémia Könyvtára
1051 Budapest, Vigadó tér 2.
e-mail: konyvtar@mma.hu
Telefon: 1-235-4221 és 1-328-3354
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mény, a CD- és DVD-gyűjtemény megfelelő körülmények közé került, a korábban kialakított rendszerben, művészeti áganként (tagozatonként) helyeztük
őket az olvasóterem polcaira. A tagozatokon belül az
akadémikusok művei és a róluk szóló dokumentumok
névszerinti betűrendben találhatók, egy-egy akadémikus írásai pedig címszerinti betűrendben követik
egymást a könnyű tájékozódást segítve. 2014-ben
Aknay János, Jankovics Marcell, Szemadám György

Könyvtári nyitva tartás
Hétfő: 13–16 óráig (akadémiai nap)
Kedd: 10–16 óráig (akadémiai nap)
Szerda: 10–18 óráig (nyilvános nap)
Csütörtök: 13–16 óráig (akadémiai nap)
Péntek: 10–14 óráig (nyilvános nap)
Az érdeklődők szerdán és pénteken, nyitvatartási időben, helyben használhatják a könyvtár
gyűjteményét.

Video- és fotóarchívum
A Művészeti Dokumentációs Főosztály és Szakkönyvtár (DKSZ) fő feladata az Akadémia működésének és az akadémikusok művészeti jelenlétének
hagyományos és digitális formában való teljes körű
dokumentálása, a dokumentumok feldolgozása, archiválása, valamint a gyűjtemény megfelelő nyilvánosságának biztosítása.
A DKSZ folyamatos munkával videón és fotón is
rögzíti az MMA közgyűléseit, köztestületi és tagozati
művészeti rendezvényeit, az akadémikusok székfoglaló előadásait, az 53 magyar film bevezető előadásait, a konferencia-előadásokat. A felvételeket, illetve
az elektronikus dokumentumokat a DKSZ saját fejlesztésű, jól kezelhető, az egyes műveket részletesen
feltárt módon (időpont, személy, esemény) video- és
fotóadatbázisban, archívumokban helyezi el, tárolja,
és használatra előkészíti.
A DKSZ filmarchívuma a DKSZ saját felvételei és a
megbízásából készülő portré- és egyéb filmek mellett
gyűjti és folyamatosan feldolgozza az akadémikusok
életművéhez tartozó videofelvételeket is. Az elkészült
portréfilmek és a székfoglaló előadások egy példánya
a Magyar Művészeti Akadémia vigadóbeli könyvtárában hozzáférhető.
A digitális fotóarchívum az Akadémiához és az
akadémikusokhoz kapcsolható fotók, szkennelt dokumentumok gyűjteménye. Tartalmazza a művészeti események sajtófotóit, az akadémikusi életművek
fotózott vagy szkennelt műveit. A ResourceSpace fotóarchívum 366 gyűjteménye 8550 db feltárt és szerkesztett képet tartalmaz 2014-ben, az archívum gyors
ütemben bővül.
Internetes megjelenés
A Művészeti Dokumentációs Főosztály a Sajtóosztállyal
együttműködve folyamatosan videós híreket készít az aktuális eseményekről (kiállítás-megnyitó, avatóünnepség,
konferencia, könyvbemutató, kihelyezett tagozati ülések,
művészeti táborok stb.), a videós hírek az MMA honlapjain (www.mma.hu és www.mma-tv.hu) és közösségi
portálokon (Facebook, YouTube) is megtekinthetők.
2014-ben a DKSZ a Sajtóosztállyal együttműködésben igen intenzív elektronikus sajtókommunikációs
kampányt folytatott.

Portréfilmek, oral history-k
A Művészeti Dokumentációs Főosztály szervezésében,
a Szőts István Filmműhellyel együttműködve folytatódott az akadémikusokról készülő portré-, illetve az
in memoriam filmek gyártása néhai akadémikusokról,
az Akadémiához kötődő művészekről. Mintegy hatvan
akadémiai portréfilm készült el, de 160 akadémikusról
tekinthető meg valamilyen formában videó (portréfilm-részlet, előadás, riport, interjú).

2014-ben a következő akadémikusokról készültek
portréfilmek és oral history fölvételek: Ágh István,
Balassa Sándor, Bán Ferenc, Bánszky Pál, Bertalan
Tivadar, Dévényi Sándor, Dubrovay László, Erdélyi
Zsuzsanna, Kerényi József, Kiss Anna, Lantos Ferenc,
Mezey Katalin, Mécs Károly, Nagy Ervin, Schrammel
Imre, Senkálszky Endre (in memoriam), Szőnyiné Szerző Katalin, Szilágyi István, Tordai Hajnal, Tóth Bálint,
Török Ferenc.
2014. évi megbízással 2015 első negyedévben elkészülő akadémiai portrék: Finta József, Huszti Péter, Kallós Zoltán, Király László, Kusztos Endre, Medveczky
Ádám, Melocco Miklós, Mészáros Éva, Molnár Edit,
Párkai István, Pártay Lilla, Samu Géza (in memoriam),
Temesi Ferenc.
2014-ben elkészült és a közszolgálati televízió által is
sugárzott egyéb filmjeink: Liszt és a Pesti Vigadó, Than
Mór Attila lakomája című festményét restaurálja Szentkirályi Miklós, Makovecz – az égtartó ember, Vujicsics
40 – koncert.
Pécsi Györgyi
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Az Akadémia művészeti dokumentációs tevékenységéről

Az MMA-TV számára az év végéig összesen 380 videó készült el és lett feltöltve a Művészeti Dokumentációs Osztály munkatársai által a www.mma-tv.hu
weboldalra. (A honlap az Akadémia mma.hu portáljáról is elérhető, filmjeink kategóriák és nevek szerint is
kereshetők.) A tartalmak a honlap mellett a YouTube
videómegosztó portálon a Magyar Művészeti Akadémia gyűjtőnév alatt is megtekinthetők.
A honlapra fölkerült és a YouTube-on is elérhető
MMA-videók látogatottsága elérte a 300 000-es látogatói számot. (Az Átadás előtt a Vigadó című rövidfilmünk
internetes látogatottsága kiugróan magas, meghaladta
a 40 000-es megtekintést, amely már televíziós látogatottságnak tekinthető.)
Az MMA Facebook-oldalát közel 7000 felhasználó
kedveli.
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A Magyar Művészeti
Akadémia 2014-ben
megjelent kiadványai
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KÓTAI JÓZSEF – MÁTÉ
JÁNOS – MUHAROS LAJOS

2014, 29,6 × 20,9 cm, ragasztott, 120
oldal, ISBN 978-963-89685-6-2

ismerni Liszt Ferencet, hiszen belepillanthatunk baráti és családi körébe is.
Azoknak, akik tudományos céllal veszik
kézbe a könyvet, Függelékben gyűjtöttük össze a vigadóbeli hangversenyeket és az ott elhangzott Liszt-műveket
a legújabb kutatások és műjegyzékek
nyomán. Ezek szerint Liszt Ferenc harminchárom alkalommal lépett fel zongoraművészként, dalok, kamaraművek
vagy énekkarok kísérőjeként, saját vagy
mások zenekari műveinek karmestereként, de előszeretettel töltekezett és
szívesen vett részt a közönség soraiban
is. Nagy érdeklődéssel figyelte a magyar
főváros zenei életét, pályatársainak és
tanítványainak fellépéseit.

HOLLÓ SZILVIA ANDREA:
A PESTI VIGADÓ

2014, ragasztókötött, 135×210 mm,
108 oldal, ISBN 978-963-89685-7-9

2014-ben
megjelent
kiadványok

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata Kótai – Máté – Muharos címmel
három magyar ötvösművész, Kótai
József, Máté János és Muharos Lajos
közös kiállítását rendezte meg 2014.
február 12. és március 2. között a Klebelsberg Kultúrkúriában.
A kiállítás alkalmából az MMA katalógust jelentetett meg Bakonyvári M.
Ágnes művészettörténész előszavával (Szent Eligius szellemi örökösei).
Szerkesztő: Katona Katalin ötvösművész.

WATZATKA ÁGNES: LISZT
FERENC A VIGADÓ
SZÍNPADÁN
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termékeny és progresszív zeneszerző, karmester is fellépett a színpadán,
ezzel öregbítvén az épület méltóságát
és a magyar zenei élet nemzetközi elismertségét. Bár élete jelentős részét
külföldön töltötte, magyarként lépett
a világ színe elé. A Vigadó pályájának
egyik legfontosabb állomása, hiszen
számos ősbemutatója ezen a színpadon
hangzott el. Nem csupán a programzene atyja és a Beethoven utáni német
szimfonizmus megteremtője, hanem
a 20. század jóformán minden újítását
megelőlegezte.

2014, fűzött, 215 × 215 mm, 148 oldal
ISBN 978-963-89685-8-6
A budapesti Vigadó Magyarország
zenei fejlődésének értékes tanúja. Mint
a főváros sokáig egyik legmeghatározóbb hangversenyterme, rangos zenei
eseményeknek adott otthont, és számos hazai művész, valamint a külföldi
zenei élet hírességei is megtisztelték
jelenlétükkel, hangversenyeikkel. Liszt
Ferenc, a 19. század Európa-szerte
ünnepelt, páratlan zongoraművész,

A Magyar Művészeti Akadémia kiadásában megjelent új kötet eme kivételes
és sokoldalú pályafutásnak részletét
eleveníti fel, amikor a Vigadóban, avagy
elődjében, a Redoute-ban hangversenyező Lisztet próbálja bemutatni.
„Mikor és mit játszott? Mi alapján választotta műsorát? Milyen volt a megjelenése, hogyan viselkedett a színpadon?
Hogyan vezényelt? Hogyan tartott próbát? Milyen hatással volt művészete a
közönségre? Hogyan vélekedett a magyar zenészekről? Hogyan számolt be
a hangversenyeiről? Ezekre és hasonló
kérdésekre keresve a válaszokat – csaknem harminc hangverseny eseményeit
számba véve – megismerkedünk a 19.
századi magyar főváros zenei körülményeivel és szokásaival, a romantikus
korszellemmel és gondolkodásmóddal,
a művészetről vallott korabeli felfogással, és nem utolsó sorban Liszt Ferenccel, az emberrel.” (Watzatka Ágnes)
A könyv bevezetője és Liszt életének
rövid áttekintése után a művész életművét évtizedek óta kutató szerző három
nagy fejezetben taglalja a fellépéseit: az
első a Redoute-ban játszó fiatal virtuózt 1839 és 1846 között; a második a
Vigadóban vezénylő zeneszerzőt 1865
és 1877 között, a harmadik az idős zongoraművészt mutatja be. Az utóbbi két
fejezet pedig egymással párhuzamosan
tekinti át ugyanazt az időszakot.
A könyvet ajánljuk azoknak a zenekedvelőknek, akik szeretnék jobban meg-

Magyar Művészeti Akadémia a pesti
Vigadó megnyitásának alkalmából új
könyvvel tisztelgett a nagy múltra vis�szatekintő épület előtt.
A 18. század második felében bontották el az akkori Pest határát jelző
nagyrondellát, és helyére a pesti publikum régóta áhított városi táncterme
épült fel. Talán kevesen tudják, hogy a
Vigadó elődje, az Aman, később Pollack nevéhez köthető Redoute már
1833-ben állt. Az 1848–49-es szabadságharcnak azonban a klasszicista építészet csúcsteljesítménye is áldozatául
esett. Feszl Frigyes tervei alapján csak
1865-ben nyithatta meg újra kapuit „a
szabadságharc forradalmi szellemében
fogant romantikus építészet egyetlen
alkotása”. 1867-ben a Vigadóban tartották Ferenc József koronázási bankettjét, majd itt született meg Pest, Buda
és Óbuda egyesítésével Budapest. A
kiegyezést követően az épület haszonbérletbe került és a bálokon túl számos,
a legkülönbözőbb és legkivételesebb

(EN) / Számel Judit (GER). MMA,
2014, 112 oldal.
(EN) ISBN 978-615-5464-16-4
(GER) ISBN 978-615-5464-15-7
Az idegen nyelvű könyvek ára: 2800
HUF / 9 €

LISZT FERENC: ESZ-DÚR
ZONGORAVERSENY

Előadja: Bogányi Gergely zongora
és a Pannon Filharmonikusok
vezényel: Bogányi Tibor

A felvétel a pécsi Kodály Központban
készült 2013. október 23-án.
Kiadó: Magyar Művészeti Akadémia
Titkársága
MMA-DVD001-2014
A DVD a Pesti Vigadó 2014. március
14-i ünnepélyes átadására jelent meg
1000 példányban. Kereskedelmi forgalomba nem hozható!

MAKOVECZ

…összekötni az eget és a földet…
Makovecz Imre kiállítás
a Vigadóban
...uniting heaven and earth... : Imre
Makovecz exhibition in the Vigadó
...den Himmel und dir Erde verbinden...
Imre Makovecz Ausstellung in der
Pester Redoute, fűzött, 29 cm × 23,5
cm, illusztrált, részben színes, 216 oldal
ISBN 978-963-89685-9-3
MMA, 2014, Ára: 3800 Ft

A 2014-es, Vigadóban megrendezett
emlékkiállításhoz készült könyv összeállítás Makovecz Imre építészi munkásságából, aki szerint az építész mindenkori feladata „összekötni az eget és
a földet”.
Szerkesztők: Makovecz Anna, Jánosi
János

SCHRAMMEL

Összeállította és szerkesztette:
Schrammel Imre és Sz. Farkas Aranka
29×23,5 cm, 56 oldal
ISBN 978 615 5464 00 3
MMA, 2014
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programoknak adott otthont. Mint a
főváros sokáig egyetlen reprezentatív
hangversenyterme, a Vigadó számos
külföldi művészt is vonzott. Olyan zeneszerzők léptek fel a színpadán, mint
például Liszt Ferenc, Richard Wagner,
Hans von Bülow, Alfred Jaëll, Camille
Saint-Saëns, Léo Delibes, Joseph Joachim, Johannes Brahms.
A képző- és iparművészeti csodák,
Than Mór vagy Lotz Károly falfestményei, Alexy Károly szobrai, a keleti
hatású motívumok és díszítések ma is
elkápráztatják a belépőket. A képeket
lapozgatván bebarangolhatjuk az egész
épületet. Regényes története azonban
újabb fordulatot vett: a második világháborúban súlyosan megsérült. Átépítéséhez a hatvanas években kezdtek
neki, de csak a nyolcvanas évektől vált
az ország egyik meghatározó zenei,
kortárs képző- és iparművészeti színhelyévé. A Nemzeti Szalon épületének
lebontása után a kortárs művészeknek
új kiállítóhelyre volt szükségük, ezt a
szerepet töltötte be a Vigadó Galéria.
A régi pompáját csak nyomokban őrző
Vigadó 2004-ben zárt be. Az újra eredeti szépségében tündöklő épület 2014től ad otthont a színvonalas kulturális
eseményeknek.
Az érdekfeszítő művelődéstörténeti,
ismeretterjesztő olvasmányban a több
mint száznyolcvan éves épület történetét Holló Szilvia Andrea nem csupán
helytörténész szemmel és időrendben
próbálja tárgyalni, hiszen pezsgő zenei,
irodalmi és képzőművészeti élet jellemezte a korabeli Vigadó mindennapjait. Röviden bemutatja ezek szereplőit,
a külcsínt és belbecset, az elsőrangú
bálok és művészi koncertek során pedig megismerhetjük a sokarcú Vigadót,
melynek falain belül jeles zenészekkel,
zeneszerzőkkel, képző- és iparművészekkel találkozhatott a 19. és 20. századi pesti közönség.
A harmadik évezred Vigadójában ismét régi fényében tündököl a főlépcsőház, az előcsarnok, a kamaraterem,
a Duna-part eme ékköve új előadó- és
kiállítótermekkel, valamint tetőteras�szal gazdagodott. 2014-es, március 14-i
megnyitója után az épületben ismét középpontba került a kultúra.
A könyv angol, valamint német nyelven is megjelent:
Holló Szilvia Andrea: The Vigadó —
A fairy-tale palace on the Danube /
Die Pester Vigadó — Feenpalast am
Donau-Ufer. Fordította: Dudich Ákos

2014-ben
megjelent
kiadványok

Schrammel Imre életmű-kiállításával
nyitotta meg újra kapuit a Vigadó Galéria földszinti, illetve alagsori kiállítóterme 2014. március 28-án. „Az anyag
életre kel” című tárlaton a nyolcvanesztendős keramikusművész munkásságába nyerhettünk betekintést agyag- és
porcelánfigurái, samottjai, kőcserepei
és rajzai segítségével. A kiállításra a
Magyar Művészeti Akadémia háromnyelvű (magyar/angol/német) színes,
reprezentatív katalógust adott ki.

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ÉVKÖNYVE 2013

2014, ragasztott, 29,6 × 20,9 cm, szürkeárnyalatos, 152 oldal
ISSN 2064-1001
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A kiadvány a Magyar Művészeti Akadémia elmúlt, 2013-as évét mutatja be,
a köztestülethez kötődő eseményeket,
történéseket dokumentálja. Az évkönyvek hagyományainak megfelelően kronológia tekinti végig az Akadémia tevékenységét, egy-egy kiemelt művészeti
rendezvényét, de ezenkívül az akadémiáról és a művészetről szóló beszélgetések, valamint az elhunyt akadémikusokra való emlékezések is olvashatók
a fényképekkel dokumentált lapokon.
Az évkönyvet az MMA tagjainak és
az MMA Titkárság köztisztviselőinek
2013-as arcképcsarnoka teszi teljessé.
Szerkesztő: Cseresnyés Márk

PAOLO PORTOGHESI:
MAKOVECZ

2014-ben
megjelent
kiadványok

19×22 cm, cérnafűzött, kartonált, füles
borítóval, 92 oldal
ISBN 978-615-5464-06-5 (magyar)
2014 Megjelent: magyar, olasz, francia
és angol nyelven
Ára: 3900 Ft / 15 €
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Paolo Portoghesi (szül. 1931, Róma)
olasz építész, teoretikus, történész és
az építészet professzora a római La
Sapienza Egyetemen. A Velencei Biennále építész szekciójának elnöke volt
(1979–92). Fő kutatási, oktatási területe a klasszikus építészet, ezen belül is
a barokk stílus. Kiemelten foglalkozott
Borromini és Michelangelo munkásságával. Ezenkívül kollégájával, Bruno
Zevivel az organikus formákat és építészetet tanulmányozta. Érdekes, ahogy
összefüggéseket talált Palladio és Aalto,
Borrromini és Wright építészete között.
Bár Paolo Portoghesi pár évvel idősebb,
mint Makovecz Imre, őt mindig is mesterének és barátjának tartotta. Többször is találkoztak, és ezek az együttlétek mindig is mély nyomokat hagytak
mindkettőjük életében. Ezért is érdekes
a Magyar Művészeti Akadémia felkérésére írt tanulmánya. Valójában egy

nemrég lezárult életutat mutat be és tár
az európai nagyközönség elé. Nem egy
száraz, tényszerű életrajzról van szó,
hanem egy kortárs és barát, személyes
élményektől sem mentes visszaemlékezéséről. Ami elemző, magyarázó és tudományos esszé is egyben. Fontos megemlíteni, hogy Makovecz Imre halála
után ez az első ilyen alapos és összegző
jellegű írás az építész életéről. Mindez
egy nemzetközileg elismert szaktekintélytől. Az elkészült tanulmány nagyon
alaposan taglalja Makovecz Imre életművét, azon a sajátos közép-európai
szemüvegen keresztül, mely áthatotta
Makovecz Imre életét és gondolkodását. A felhasznált Makovecz-idézetek
jól érzékeltetik a nyugati társadalmak
felé azt a történeti hátteret, mely meghatározta Magyarország történelmét a
20. században és a 21. század elején. Saját gondolatai egységes és magas szintű
keretet biztosítanak az egész írásnak.
Az idézetek makoveczi hangvételén keresztül jellemzi a kort, és itt fejti ki pár
mondatban a saját véleményét, mely
minden esetben elgondolkoztató. A
történelmi háttér csak alapul szolgál az
építészeti elemzésekhez, eszmefuttatásokhoz. Portoghesi teljesen felkészült
Makovecz építészetéből és építészetelméletéből. Többször is hangoztatott véleménye, mely szerint a magyar organikus építészet több évtizeddel előzi meg
korát, a tanulmány minden részéből
érződik. Különösen érdekes olvasni,
hogy bizonyos makoveczi evidenciák,
ami az itt élőknek teljesen egyértelmű,
egy nyugat-európainak mennyire mást
jelentenek. E kettősség kidomborítása
miatt is válik a maga nemében egyedülállóvá Paolo Portoghesi írása. A fejezetek közül kiemelkedő (saját vélemény
Cs. L.) az utolsó, az „Utópia megrajzolása” című. Portoghesi itt, mint egy
szellemi örökségen keresztül tekint
Makovecz Imre egész életére, s teljesen
azonosul is vele. Fontos, hogy örökségként és nem hagyatékként kezeli az
életművet. Végül egyértelmű utalásokat is tesz arra nézve, hogy a világban
jelenleg eluralkodó és diktáló személytelen társadalmi formákból és erőkből
merre látszik a fény, a kiút.
Csernyus Lőrinc
A könyv megjelent az eredeti olasz, angol, valamint francia nyelven is:
Paolo Portoghesi: Makovecz — Imre
Makovecz nella cultura europea (IT)
ISBN 978-615-5464-09-9

— Imre Makovecz in European Culture
(EN) ISBN 978-615-5464-09-6
— Imre Makovecz dans la culture
européenne (FR) ISBN 978-6155464-07-2

INDIAI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK

DOKUMENTÁCIÓ
Balassi Intézet, Magyar Művészeti
Akadémia
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, 2014
96 oldal
Az indiai–magyar kormányzati csereprogram keretében megvalósuló kortárs
művészeti kiállítások (Újdelhi, Mumbai,
Bengaluru) dokumentációja. A kiállítások kurátora Csáji Attila volt. Belső
használatra, forgalomba nem került!

HAGYOMÁNY ÉS LELEMÉNY
Kortárs magyar művészeti kiállítás

TRADITION ET INVENTION
Exposition d’art contemporain
hogrois

TRADITION AND
INVENTION

Contemporary Hungarian Art
Exhibition

29×23,5 cm, 127 oldal
ISBN 978 615 5464 10 2
MMA, 2014
A párizsi UNESCO-palotában 2014.
július 30-tól július 4-ig volt megtekinthető a Hagyomány és lelemény – Kortárs magyar művészeti kiállítás. A kiállítás kurátora, Csáji Attila képzőművész,
az MMA alelnöke mintegy 35 művész
közel 100 műalkotását válogatta ki,
a magyar népművészet, az organikus
művészet, valamint a tudomány és a
képzőművészet egymásra hatásából
született műtárgyakat. A magyar művészetet reprezentáló kiállítási anyagról
született ez a kiállítási katalógus, francia–angol–magyar nyelven.

ISBN 978-615-5464-11-9
A 64 oldalas kiadvány kétnyelvű (magyar/angol), ára 2990 Ft / 10 €.
2014. július 10. és szeptember 20.
között volt látható Molnár Edit fotóművész kiállítása Gyepsori emberek
tegnap és ma címmel a Vigadó Galériában. A művész, aki a Magyar Művészeti
Akadémia tagja, az 1970-es évektől
Veres Péter Gyepsor című könyvének
ihletésére Balmazújvárosban és környékén fotografált, ezekből a felvételekből
mutat be mintegy 60 képet, egy letűnt
paraszti világ fotódokumentumait.

A HAZAI IPARMŰVÉSZET
ÉS TERVEZŐMŰVÉSZET
HELYZETE ÉS JÖVŐJE
Konferencia
2013. április 27–28.

gi és nemzetgazdasági hatásai ma már
köztudottan jelentősek. Új perspektívák, megváltozott piaci helyzetek és a
globális mértékben is érvényes problémák, feladatok eddig nem látott módon
dinamizálják a kreatív iparágakat.
A fenti témák elemző áttekintése
érdekében 2013. április 27–28-án,
Kardosfán A hazai iparművészet és tervezőművészet helyzete és jövője címmel rendezett konferenciát a Magyar
Művészeti Akadémia Iparművészeti és
Tervezőművészeti Tagozata.
A tervezésoktatás napi gyakorlatában
működő, prominens személyiségeket
kértünk fel a konferencián való részvételre: így a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ, a
Nyugat-magyarországi Egyetem FMK
Alkalmazott Művészeti Intézet, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, az Óbudai Egyetem RKK
Terméktervező Intézet nemzetközileg
is elismert szaktekintélyeit.
A konferencia és egyben a most közzétett kiadvány célja: helyzetelemzés és
eszmecsere kezdeményezése az iparművészet, tervezőművészet, formatervezés
területéről a szakma nagy tapasztalattal
és jelentős életművel rendelkező idősebb akadémikusai és a fiatal, pályakezdő generáció között e művészeti ágak
oktatásának és az elmúlt évek legsikeresebb design-munkáinak bemutatásával.

PARADIGMÁK
A MŰVÉSZETBEN

Konferencia – 2013. november 18–19.
A Magyar Művészeti Akadémia
konferenciafüzetei 7.

MMA, 2014, A/4, kartonált, ragasztott,
272 oldal
ISBN 978-615-5464-05-8
Szerkesztette: Simon Károly
A hazai iparművészek és tervezőművészek helyzete a rendszerváltozás óta megváltozott, folyamatosan alakuló gazdasági
és kulturális környezetben alkotnak.
A forma- és tárgykultúra életminősé-

kétnapos konferenciát a tavalyi év novemberében Paradigmák a művészetben
címmel. Konferenciakötetünk ennek a
tanácskozásnak a szerkesztett előadásait adja közre – együtt-gondolkodásra
ösztönözve a művészettel elméleti szinten is foglalkozó érdeklődőket.

BÁNFFY MIKLÓS-EMLÉKKONFERENCIA
2013. december 18.
A Magyar Művészeti Akadémia
konferenciafüzetei 8.

2014, kartonált, 276 oldal
ISBN 978-615-5464-02-7
ISSN 2063-7942

dokumentáció

MOLNÁR EDIT :
GYEPSORI EMBEREK

2014-ben
megjelent
kiadványok

A Magyar Művészeti Akadémia gróf
Bánffy Miklós tiszteletére tartott emlékkonferenciát 2013 decemberében a
Duna Palotában. A konferenciafüzetben történészek, irodalomtörténészek,
színházi szakemberek mutatják be
Bánffy életművének sokoldalúságát és
elemzik szerepét, munkásságát.

KÓS KÁROLY-EMLÉKKONFERENCIA
A Magyar Művészeti Akadémia
konferenciafüzetei 9.

2014, kartonált, 374 oldal
ISBN 978-615-5464-01-0
ISSN 2063-7942

2014, ragasztott, 146 oldal, illusztrált
ISBN 978-615-5464-03-4
ISSN 2063-7942

A Magyar Művészeti Akadémia mind a
nyolc tagozatának a részvételével tartott

A konferencia-előadásokból szerkesztett kötet Kós Károly építész munkássá-
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dokumentáció

gát, hatását tárja elénk. A szerzők építészek, irodalom- és színháztörténészek,
de előadás mutatja be a sztánai örökségvédelmi tábort, vagy a Kós Károly
Egyesülés vándoriskoláját is. A 2013.
december 13-án, a Duna Palota Széchenyi termében megrendezett konferenciára a Magyar Művészeti Akadémia
és Budapest Főváros Levéltára közös
rendezvényeként került sor.
Szerkesztette és lektorálta: Dévényi
Sándor
Felelős szerkesztő: Cseresnyés Márk

rendező: Mohi Sándor H.S.C.
Készült a Magyar Művészeti Akadémia
megrendelésére 2013-ban.

PRO PATRIA — SÁRA 80

SODRÁSBAN — GAÁL 80

Sára Sándor 80. születésnapja tiszteletére tartott konferenciája, továbbá az Uránia Filmszínház vetítéssorozata mellett
Pásztón, a Gaál István Egyesület által a
művész halála óta évente rendezett Gaál
István Filmnapokon is megemlékeztek
a rendező születésének 80. és korszakalkotó első játékfilmje forgatásának 50.
évfordulójáról. A születésnapi kötetet
az ELTE-konferencián, a korábbi és az
idei Filmnapokon elhangzott tanulmányokból, visszaemlékezésekből, illetve
Gaál Istvánnak főleg a pásztói tematikus Filmnapokhoz (Mesterek és pályatársak, Választott hazák) kapcsolódó
leveleiből, írásaiból állítottuk össze.

FINTA JÓZSEF :
SZABAD•KÉZZEL
FREEHANDEDLY

2014-ben
megjelent
kiadványok
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2014, 157×228 mm, ragasztott, 516
oldal + 8 oldal színes melléklet + DVDmelléklet
ISBN 978-615-5464-04-1
Szerkesztette: Pintér Judit
Ára: 4900 Ft

2014, 157×228 mm, ragasztott, 250
oldal
ISBN 978-615-5464-13-3
Szerkesztők: Pintér Judit és Shah Gabriella
Ára: 3800 Ft

A 2013. november 28-án 80 éves Sára
Sándor ünneplése már szeptemberben
elkezdődött az ELTE Filmtudományi
Tanszékének konferenciáján: az ország
tucatnyi felsőoktatási és kulturális intézményéből érkezett, eltérő életkorú
és szemléletű előadó elemezte Sára
sokszínű és kiemelkedő rendezői, operatőri és fotós életművét. Az Urániában válogatást mutattak be felkavaró
történelmi dokumentumfilmjeiből, és
e születésnapi kötetben a konferencia
anyaga, s a szinte kivétel nélkül erre az
alkalomra készült további írás mellett
egy csokorra való köszöntő, laudáció
is helyet kapott. A kötetet teljes filmográfia és válogatott bibliográfia zárja,
valamint mellékletként egy DVD is,
amelyről a Magyar Művészeti Akadémia megrendelésére készített 50 perces
Sára portré nézhető meg.
A DVD adatai:
producer: Kovács László
gyártó: KonKam Stúdió
operatőr: Balog Gábor H.S.C. és Szalay
Péter

Gaál István (Salgótarján, 1933. augusztus 25. – Budapest, 2007. szeptember
25.) 1957-ben készült Pályamunkások
című vizsgafilmjével, majd az 1963as Sodrásban című első játékfilmmel
(mindkettőt Sára Sándor fényképezte)
a modern magyar filmművészet egyik
megteremtője volt. A vizsgafilm nemzetközi sikerének a korszakban szinte
egyedülálló jutalmaként 1959-től két
évet tölthetett a római filmfőiskolán, és
az Itáliában megismert művészi szabadságról sem a Kádár-rezsim kultúrpolitikai, sem a rendszerváltozást követő
piaci elvárások nyomására soha nem
volt hajlandó lemondani. 1963 és 1986
között talán ezért is mindössze nyolc
játékfilmet készített, majd néhány televíziós munka után, a 90-es évektől lényegében önként kiszállt a filmkészítők
ringjéből, és „a sienai kismesterek” kézműves módszerével alkotta meg egyéni
hangú városfilmjeit és kiemelkedő Bartók-portréját, a Gyökereket.
Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének Gaál István és

ISBN 978-615-5464-17-1
Az album ára 2990 Ft / 10 €.
Finta József Kossuth-díjas építész, a
Magyar Művészeti Akadémia tagja
Szabad•kézzel címmel mutatta be útirajzait és építészeti grafikáit szeptember 26. és november 9. között a Vigadó
Galériában. A kiállításhoz kétnyelvű,
80 oldalas katalógus készült.

GÁSPÁR GYÖRGY:
ALBERT GÁBOR
(PÁLYAKÉP)
Közelképek írókról

MMA, 2014
128×200 mm, keménykötés (táblaborítás), cérnafűzött, 208+24 oldal fekete-fehér képmelléklet

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek
írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek
kerülnek bemutatásra. A kötetekben
mindegyik esetben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap. Elsőként Gáspár György Albert Gáborról
szóló monográfiáját vehette kézbe az
olvasó.
Sorozatterv: Bornemissza Ádám
Felelős szerkesztő: Cseresnyés Márk

VISSZANÉZVE
– A BORSOS ISKOLA
ÉS UTÓÉLETE 1946–2014

Jajesnica Róbert, Kopcsányi Ottó,
Kótai József, Máté János, Muharos
Lajos, Péri József

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek
írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek
kerülnek megismertetésre. Mindegyik
kötetben válogatott bibliográfia és
képmelléklet is helyet kap. A 2013-ban
elhunyt Marsall László költőről Sturm
László írt áttekintő bemutatást.
Sorozatterv: Bornemissza Ádám
Felelős szerkesztő: Cseresnyés Márk

KÖDÖBÖCZ GÁBOR:
KISS BENEDEK
Közelképek írókról

Kiadja a Magyar Művészeti Akadémia,
2014-ben
színes, ragasztott, 64 oldal
ISBN 978-615-5464-20-1
Ára: 2990 Ft / 10 €
A Magyar Művészeti Akadémia 2014.
november 21-én nyílt, hat kortárs ötvösművész munkáit bemutató kiállítása
azzal a szándékkal valósult meg a Vigadó Galériában, hogy életművük kiemelt
darabjaival reprezentálják egykori közös
mesterük művészetpedagógiai tevékenységének szellemiségét. Az album szerkesztője Katona Katalin ötvösművész.

STURM LÁSZLÓ:
MARSALL LÁSZLÓ
Közelképek írókról

2014, 128×200 mm, keménykötés
(táblaborítás), cérnafűzött, 260+24 oldal fekete-fehér képmelléklet
ISBN 978-615-5464-19-5
ISSN 2064-9274
Ár: 3400 Ft

2014, 128×200 mm, keménykötés
(táblaborítás), cérnafűzött, 232+24 oldal fekete-fehér képmelléklet
ISBN 978-615-5464-21-8
ISSN 2064-9274
Ár: 3400 Ft
Az Irodalmi Tagozat monográfiasorozatának új tagja Kiss Benedek költészetével foglalkozik. Ködöböcz Gábor
irodalomtörténész a költő indulásától
napjainkig kronologikusan, irodalomkritikai idézetekkel fűszerezve dolgozza
fel a megjelent köteteket, és a jóval több
mint negyven évtizedes alkotómunkából emel ki a verseket, versrészleteket.
Külön fejezetben tárgyalja a gyermekköltészetet, a borverseket, és az erős
versanyagot eredményező, kedvesen,
vidáman forgatott szavak összességé-

ben, a versdalokon, mondókákon, szójátékokon, fantasztikus ritmusokon, a
kiforrott költői nyelven keresztül, a képek és hangok folyamán áramlik benne
az élet, a boldogságra törekvés.
„Érzékszerveimmel is érzem, és fülemmel is hallom, hogy a költészet tavaszi
kedve nyargal zöld lovon Kiss Benedek
verseiben” – írta Kiss Benedekről Juhász Ferenc, s ez a lendület a versválogatásokban is jelen van, ahogy máig él
benne a hagyományok, a népművészet
és költőtársak hatása is. „[…] lírája ha
nem is társtalan – egyedi tüneménye
költészetünknek. Azok egyike ő, akik
e daltalan, zajos korban a líra legősibb
hangját, műfaját újítják meg: a dalt.
Persze modern dalok ezek, hangnemváltásokkal, gazdag formai-ritmikai
változatossággal. Ami félreismerhetetlenné teszi őket, az a megalkuvások nélküli küzdelmes élet, a megszenvedett
és kiérdemelt személyes hitelesség pecsétje. Játékosság és rezignáció, hetyke
életöröm és keserű vád vegyül a versekben, melyeknek a nagyváros és a vidéki
táj egyként belakható, szerethető tere.”
– írta Nagy Gábor a Kilencek költőcsoportjával indult, bolgár műfordításairól
is híres, mára már számos díjjal is elismert költő összegyűjtött verseiről.
Kiss Benedek költészetéből kitűnik
természetszeretete, a költő- és kortársak tisztelete, de a betegségének
megélése és az elmúlás gyötrelme is.
„Az én álmom a felhők / már csak,
s hogy legyek felnőtt, / amikor int az
óra / végső nyugovóra.” Szobaablakából a megélt évtizedek tapasztalatával
éleslátón tekint és reagál a közéletre
is: „Egy város – nevezzük Budapestnek – / kaput tár már az őszi estnek. //
Ahonnan nézem, görbén / hullámlik
az alkonyfény.” Feltárul Kiss Benedek
költészetének rejtett vidéke, a vívódó,
majd megbékélő, bölcs gondolatiság.
Világa etikai, erkölcsi jellegű is, művei
pedig olyan kultúrát hordoznak, mely
internetkorunkban lassacskán eltűnik.
A betegsége miatt hosszú ideje budapesti szobafogságra ítélt költő nehezen
tud irodalmi közszerepléseket vállalni,
éppen ezért éreztük fontosnak, hogy
munkássága megkapja azt az esélyt,
hogy eljuthasson az olvasókhoz. A kötet végén rövid életrajz, válogatott bibliográfia és képmelléklet található.
Sorozatszerkesztő: Ács Margit
Sorozatterv: Bornemissza Ádám
Felelős szerkesztő: Nagy Borbála Réka

dokumentáció

ISBN 978-615-5464-18-8
ISSN 2064-9274
Ára: 3400 Ft

2014-ben
megjelent
kiadványok
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A NAGY HÁBORÚ 1914 – 2014
– EMLÉKEZŐ KIÁLLÍTÁS

dokumentáció
2014-ben
megjelent
kiadványok

CS. NAGY IBOLYA:
KISS ANNA
Közelképek írókról

HUMÁNTAPÉTÁK

MMA, 2014
ISBN 978-615-5464-23-2
Összeállította és szerkesztette / editor:
Prutkay Péter és P. Szabó Ernő
Műtárgyfotó és tipográfia / design:
Alapfy László

MMA, 2014
260 oldal + 24 oldal fekete-fehér képmelléklet
ISBN 978-615-5464-24-9
ISSN 2064-9274
Ár: 3400 Ft

Megjelent a Magyar Művészeti Akadémia A Nagy Háború 1914 – 2014 címmel, 2014. december 4. – 2015. január
18. között a Pesti Vigadóban megrendezett emlékező kiállítása alkalmából.
A katalógus kétnyelvű.

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek
írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek
kerülnek megismertetésre. A kötetekben válogatott bibliográfia és másfél
íves képmelléklet is helyet kap. Kiss
Anna költőről Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész írt áttekintő bemutatást.
Sorozatterv: Bornemissza Ádám
Felelős szerkesztő: Cseresnyés Márk

FALUMITOLÓGIÁK, FALUVALÓSÁGOK FÉLSZÁZ ÉV
MAGYAR IRODALMÁBAN

A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 10.

VASY GÉZA:
TEMESI FERENC
Közelképek írókról

ISBN 978-615-5464-225
ISSN 2063-7942
A 2014. március 24-én a Vigadóban
megrendezett konferenciára a Magyar
Művészeti Akadémia és az Írott Szó
Alapítvány közös rendezvényeként került sor. Szerkesztő: Papp Endre.
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írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek
kerülnek megismertetésre. A kötetekben válogatott bibliográfia és másfél
íves képmelléklet is helyet kap. Temesi
Ferenc íróról Vasy Géza irodalomtörténész, tanár írt áttekintő bemutatást.
Sorozatterv: Bornemissza Ádám
Felelős szerkesztő: Pécsi Györgyi

MMA, 2015
308 oldal + 24 oldal fekete-fehér képmelléklet
ISBN 978-615-5464-26-3
ISSN 2064-9274
Ár: 3400 Ft
A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek

Megjelent a Magyar Művészeti Akadémia Humántapéták címmel, 2014.
december 16. – 2015. január 27. között
a Pesti Vigadóban megrendezett pályázati kiállítása alkalmából.
Összeállította és szerkesztette: M. Novák András és Stefanovits Péter
Tipográfia: Alapfy László
Kiadja a Magyar Művészeti Akadémia,
2014-ben
ISBN 978-615-5464-25-6

Az ármegjelölés nélküli kiadványok –a
forgalomba nem kerültek kivételével –
elérhetők a Magyar Művészeti Akadémia honlapján: http://www.mma.hu/
kiadvanyok. A beárazott könyvek megrendelhetők a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n (KELLO) keresztül, valamint
árusításban kaphatók az Írók Boltjában
(VI. ker. Budapest, Andrássy út 45.), a
Magyar Napló Könyvesboltban (VIII.
ker. Budapest, József körút 70.; Józsefvárosi Galéria), valamint a Bookline-on
(bookline.hu) megrendelve. A pesti
Vigadó című könyv a Vigadó jegypénztárában is megvásárolható.
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Művészeti Akadémia honlapja ad tájékoztatást.

A Magyar Művészet a Magyar Művészeti Akadémia negyedévenként megjelenő művészetelméleti periodikuma.
A folyóirat első száma 2013. december
6-án jelent meg. A Magyar Művészet
főszerkesztője dr. Kulin Ferenc, társfőszerkesztője dr. Kucsera Tamás Gergely. A szerkesztőbizottság a Magyar
Művészeti Akadémia mindenkori tagozatvezetőiből tevődik össze. A kiadvány terjesztésben is megvásárolható, a
Lapker Zrt. árusítóhelyein.
A lap célkitűzése
Az azonos című „lapelőd” a két világháború közötti időszak egyik jelentős képzőművészeti, kulturális folyóirata volt.
Ahogy az MMA, úgy a folyóirat is
minden művészeti ágat magába foglal.
A negyedévenként megjelenő Magyar
Művészet elméleti folyóirat. Publikációi – tematikailag – érintkeznek
a szaklapok és irodalmi folyóiratok
problémafelvetéseivel, de markánsan
különböznek is azok profiljától. Míg ez
utóbbiak elsősorban egy-egy művészettudományi diszciplína szemléletével és
fogalmi apparátusával közelítenek a
műalkotásokhoz, a Magyar Művészet
mint „összművészeti fórum” – a magyar értekező próza kivételesen gazdag
örökségének újraéledését segítve – az
esszé műfaját részesíti előnyben. Tehát
a lap nem vállalja magára a „tehetséggondozás” – szakfolyóiratokra tartozó
– feladatát, és nem fóruma az ágazati
esztétikai kérdésekről zajló szakmai
vitáknak. Ezzel szemben stratégiai fontosságúnak tekinti valamennyi művészeti ág sajátos problémáinak bölcseleti
igényű megfogalmazását, és ezt az igényét az egyes művészeti ágak arányos
– egy-egy évfolyamon belül a publikációk terjedelmi egyensúlyában is érvényesülő – képviseletével is hangsúlyozza. A tematikus blokkokba szerveződő
művészetelméleti írások mellett néhány kisebb rovatnak is helye van. Ezek
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A Magyar Művészet első számáról
Díszes kiállítása, album-formátuma az
intézmény céljait, jellegét és szellemiségét van hivatva megjeleníteni. Egyszerre kíván fórumot adni az Akadémia
tagozataiban folyó műhelymunka értekezésekben és képekben közölhető
eredményeinek és, időszerű kérdések
felvetésével, igényes kifejtésével termékenyítően hatni vissza a művészek
alkotómunkájára. Az MMA elnökének,
Fekete Györgynek és az MMA főtitkárának, Kucsera Tamás Gergelynek a
Bevezetőben olvasható visszatekintése
a Művészeti Akadémia megalakulásának, illetőleg törvénybe iktatásának
eszmei, jogi és kultúrpolitikai hátterét
villantja fel, az ezt követő tanulmányok,
esszék és ars poeticák pedig a szerzők és
a szerkesztőség közös műhelymunkájába engednek bepillantást.
A negyedévente megjelenő lap neve
az értékalapú hagyományőrzést jelzi:

az 1925 és 1949 között azonos címen
kiadott orgánum a korszak legnívósabb
művészeti folyóirata volt. A nyomdokain elinduló MM első számának es�széi a „paradigma és paradigmaváltás”
témáját boncolgatják: a korszerűség,
az uralkodó eszmék, áramlatok történeti változásainak különféle vetületeit
bemutatva.
A paradigma-fogalom középpontba
állítása nemcsak azért bizonyult szerencsésnek, mert lehetővé tette, hogy
a művészetek történetében regisztrálható nagy korszakváltásokat kultúra- és
tudománytörténeti összefüggéseikben
értelmezzük, hanem azért is, mert a
teoretikus kérdések megközelítésének
módszertani sokféleségét indokolta.
Az állameszmény változásait, az irodalomtudomány divatos irányzatait, a
„bartóki modell” értelmét, a képzőművészet, a zene, az építészet, az iparművészet hazai állapotát és lehetőségeit, az
egyetemi esztétika-oktatás, vagy éppen
a magyar filmgyártás minőségét elemző esszék, vallomások és tanulmányok
kérdésfeltevései és válaszai ugyannak a
diskurzusnak a részeiként értelmezhetők, mint amelyet az akadémiai eszme
újragondolását szorgalmazó, a paradigma-fogalom több ezer éves történetét
felidéző, vagy a kultúra és a civilizáció
feszültségére figyelmeztető szerzőink
kezdeményeztek.
Az Elvek, programok, ars poetica című
részben jeles művészek fogalmazzák
meg hitvallásukat; a színházi és operai
törekvésekről kiemelkedő rendezők beszélnek. A számot az egyes cikkekhez
illeszkedő képanyag és a felújított Zeneakadémia színpompás fényképei ékesítik, s az olvasó jobb eligazodását tartalmi
kivonatok, szerzői névjegyek segítik.

dokumentáció

A Magyar Művészet
eddigi lapszámai

egyike a magyar művészetbölcseleti/
esztétikai irodalom klasszikusainak
műveiből közöl aktuális részleteket,
míg egy másik a filozófia, a teológia, a
társadalom-, illetőleg a természettudományok fejlődésének világképünket
formáló eredményeire nyit ablakot.
Az állandó rovatok aktuális írásokkal
egészülnek ki. Ezeknek az a feladata,
hogy megemlékezzenek a magyar művészettörténet kiemelkedő alakjairól,
méltassák kulturális intézményeink/
rendezvényeink patrónusait, illetőleg
interjúkat közöljenek a pályájuk jelentős állomásához érkező alkotókkal.

Magyar
Művészet
lapszámai
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A Magyar Művészet 2014/1. számának tartalma
A periodika 2. számának törzsanyaga
a nyelv és a művészet kapcsolatának
problémakörét vázolja fel. A nyelvről
mint a verbális kommunikáció eszkö-
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dokumentáció
Magyar
Művészet
lapszámai

zéről is szó esik tehát – erről szólnak a
nyelvészek és az irodalmárok (Balázs
Géza, Kovács Oxána – Kovács András,
Dobai Péter, Kulin Ferenc), de nagyobb
teret kapnak azok az írások, amelyek
az egyes művészeti ágak sajátos nyelvi
problémáit, a kifejező eszközök folytonos megújulásának titkait feszegetik (Farkas Ádám a szobrászatról,
Schrammel Imre a kerámiáról, Móser
Zoltán a fotóművészetről, Szekfü András a dokumentumfilmről, M. Tóth

Géza az animációs film nyelvéről).
A „nyelvi blokk” az 1. szám tematikájához kapcsolódva olyan tanulmányokkal egészül ki, amelyek a 20. századi
magyar irodalom paradigmáit elemzik
(Nagy Gábor, Tőzsér Árpád, Márkus
Béla, Falusi Márton), a paradigmafogalom használhatóságáról értekezik Kucsera Tamás Gergely művészetelméleti,
illetőleg Stefanovits Péter képzőművészeti esszéje is. Golda János írása és Turi
Attila Krizsán Andrással és Zsigmond
Lászlóval készített interjúi az építészet
esztétikai és szakpolitikai problémáit
járják körül, Szabó-Jilek Iván pedig Székely Lászlóval beszélget a díszlettervezésről. Csáji László Koppány egy 2013as oroszországi konferencia kapcsán a
szociálantropológia legújabb eredményeit ismerteti, új értelmezési keretet
kínálva mind a nyelvrokonság, mind
a tárgyi folklór történetének kutatásához. Az értekező próza klasszikusai
közül ezúttal Kölcsey Ferenc szólal meg
(Nemzeti hagyományok), a magyar művészet külföldi visszhangjára figyelve
pedig Madarassy István firenzei kiállításáról olvashatunk beszámolót.
E számot a gyönyörűen felújított és
2014 márciusában újranyílt Pesti Vigadó épületfotói kísérik.
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A Magyar Művészet 2014/2. számának tartalma
A Magyar Művészet 2014-es évfolyama második számának legtöbb írása a
szakralitás és a művészet kapcsolatának
elméleti problémáit elemzi. Dávid Katalin, a bevezető tanulmány szerzője – míg
lényeges különbséget tesz a pusztán vallási célokat szolgáló művek, illetőleg az
esztétikai értéket képviselő műalkotások
között – azt hangsúlyozza, hogy a szakralitás fogalmának a zsidó-keresztény kultúrában elsődlegesen teológiai értelme
van. Ehhez a tézishez kapcsolódik Buji

Ferenc, Békési Sándor és Kucsera Tamás
Gergely értekezése is. Buji szerint a szakrális művészet nem képzelhető el a szekuláris kultúrán belül, Békési Sándor pedig
– a perszonalizmus irányzatainak vitáit
elemezve – a kereszténység személyfogalmának korszerűségét bizonyítja.
Kucsera Tamás az istenképmás-voltból
induló személyiségfogalom individualista túlhajszolásának következményét
látja a modern művészetekben. Fekete
György esszéje a csoda, Czakó Gábor
írása a csönd jelentésének értelmezésével
illeszkedik a fenti tematikához.
Szemadám György és Feledy Balázs
nem a teológia felől közelít tárgyukhoz. Szemadám az európai kultúrában két művész-típust különböztet
meg: az archaikus típust, akinek léte
a szakralitásban gyökerezik, és ezzel
állítja szembe a jóval később megszülető autonóm művész típusát. Feledy
Balázs szerint a szakrális művészet
megkülönböztetendő az egyházművészettől, mert míg az előbbi „szent eszmék teleológiáját” állítja középpontba,
az utóbbi – templomi keretek között – a
liturgiát szolgálja.
A fentiektől némileg eltérő jelentést
nyer a szakralitás fogalma azokban az
írásokban, amelyek irodalmi szövegek

értelmezésére vállalkoznak. Bánki Éva
a Biblia – csodálatos születésekről szóló
– családtörténeteiben „éri tetten” a történelembe közvetlenül beleszóló Istent,
az írói esszével jelentkező Alexa Károly
lételméleti gondolatait a szépirodalom
és a képzőművészet klasszikusai ihlették. Szilágyi László Himnuszunk lélektanát elemzi más népek himnuszaival
összehasonlítva. Cseke Ákos Beckett
Godot-ra várva című művének szoros
olvasatával bizonyítja a szakrális és a
profán elemek összeférhetőségét. A
szerző arra a következtetésre jut, hogy
„az igazi művészet a létezés minden fokát, így a szakralitás szféráját is érinti, ez
azonban nem feltétele, inkább következménye működésének”. A szakralitástematika esztétikai megközelítésére vállalkozó írások között van a helye Sulyok
Miklós tanulmányának is, aki Debuyst
A hely szelleme a keresztény építészetben
című könyvéről fejti ki gondolatait.
Csáji Attila és Kovács Péter műhelytanulmányai a képzőművészetek kifejező
eszközeire összpontosítanak. Csáji a
fényművészet 20. század végi sikertörténetéről elmélkedve fogalmazza
meg ars poeticáját, amely szerint „a
vizuális újítás megállíthatatlan, ezért
az alapkérdés a tradíció és az innováció viszonya”, Kovács a rajz és a vonal
fogalmához kapcsolódó tradicionális
értelmezésekből kiindulva keres választ a „mesterséges képi információk”
korában felvetődő kérdésekre.
Aktuális művészetpolitikai problémákat
feszeget Ókovács Szilveszter programtanulmányként is felfogható értekezése,
amely a nemzeti operajátszás legéletképesebb hagyományait és jövőjét is
felvázolja. Turi Attilának Takács Viktor
miniszteri biztossal folytatott beszélgetéséből a Vigadó felújításának kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést. Az ez évi 2.
folyóiratszámot Szörényi László Bozoky
Edina monográfiájáról (Attila et les Huns,
Verités et Légends) és Balázs Sándor Mezei Ottó tanulmánykötetéről (Magyar,
európai, modern) szóló recenziója zárja.
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önkiteljesítés mellett a tágabb közösség
művelődésének segítése a művészet
feladata. E felfogás ma is alkalmas lehet a művészet társadalmi legitimációjának alátámasztására. Zelnik József
írása Bartók és Makovecz géniuszának
közös nevezőjét keresi, és azt a katedrális eszméjében véli megtalálni.
„Bartók és Makovecz szerint nem az
ember önistenítése a jövőbe vezető út.
Ehelyett el kell kezdenie katedrálist
építeni” – szögezi le Zelnik. A Dantéig visszanyúló katedrális-eszményt
Bartók a népzenéből építkezve a Zene
húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
című kompozícióban, Makovecz pedig
a steineri antropofózia hatását is mutató Szent Mihály katedrálisban kívánta
megalkotni. „A költői és a festői képzeletközösség a művészettörténetben
összekapcsolódik” – állítja Falus Márton. Modellértékű példája Nagy László és Kondor Béla művészete, illetve
a Kárpáti Kamil, Gaál Imre és Rátkay
Endre művészetét összekötő szálak
retorikai, stílusbeli megfelelése. Juhász Zoltán zeneművész-muzikológus,
gazdag példatárral megtámogatva, a
magyar, eurázsiai és amerikai népek
autentikus zenéjében kimutatható
motívumok hasonlóságát, illetve megegyezését bizonyítja; Diószegi László
a táncházmozgalom történetét és jelenének problematikáját vázolja föl;
Kelecsényi László a film és az irodalom
történetmondási technikáinak lehetséges alapsémáit keresi; Nagy Márta
pedig az ikonnak mint tárgyiasult, de
egyszersmind transzcendens kifejezési
formának a jelentőségét taglalja „a keleti és a nyugati keresztény kultúrkör
határvonalán”. Nyilasy Balázs egy angol
irodalmi szakszótár ürügyén rámutat,

hogy a modern és posztmodern elméletek fogalmi következetlenséget,
bizonytalanságot szülnek, amely bizonytalansággal szemben az irodalomtudomány kapaszkodókat találhatna a
régiek túlhaladottnak minősített értékeiben. A magyar irodalmi kultúra sokat meríthetne például Kemény Zsigmond, Arany János, Horváth János,
Karácsony Sándor, Barta János kritikai
munkásságából. Tóth Klára rámutat,
hogy a dokumentumfilm ma is rátalál
a szociális igazságtalanság témáira, de a
politikának kiszolgáltatott műfaj mégsem prosperálhat. Andrásfalvy Bertalan elemzése szerint a népi hagyomány
„szeretetkörei” fontos szerepet játszottak a társadalom egészségének fenntartásában, de a legtágabb kör, a hazafias érzés kifejezésének csonkasága a
nemzeti egység hiányáról vall. Potzner
Ferenc a Várkert bazár rekonstrukcióját
ismertetetve bizonyítja, hogy az épület
az európai építészeti hagyomány több
rétegét képviseli, és Ybl géniusza teremetett ezek között páratlan harmóniát.
Mezey Katalin párhuzamot von a Nyugat-nemzedék által alapított, főképp
Babits által szorgalmazott Vörösmarty
Akadémia és a jelen között: az akadémizmus legnemesebb hagyománya
hívta életre a Magyar Művészeti Akadémiát is. Szász Zsolt vitairatában elutasítja az aktuálpolitika frazeológiáját, és
a nemzeti kultúra elsődlegességét valló
diskurzusra ösztönzi a színházról gondolkodókat. Balázs Sándor könyvismertetésében áttekinti, milyen előzetes
ismeretek, barátságok játszhattak szerepet abban, hogy ki jegyezte le öt képzőművész (Földi Péter, Hager Ritta, Haris
László, M. Novák András és Szemadám
György) kismonográfiába foglalható
életművét. Dvorszky Hedvig ismertetése (Kultúra nélkül nincs Magyarország)
pedig rámutat, a kiadvány súlyos adósságot törleszt, hiszen Klebelsberg munkássága sok évtizeden át ismeretlen
maradt az ellenséges politikai ideológia
tiltása miatt. Kocsis Miklós és Kucsera
Tamás Gergely tanulmánya a jogtudomány nyelvén vizsgálja a Magyar Művészeti Akadémia működését az Alkotmánybíróság határozatainak fényében.
Szegő György szerint az I. Építészeti
Nemzeti Szalon legfőbb feladata a párbeszéd elindítása az eltérő szemléletű
architektúrák művelői között, hiszen az
új század a vizuális művészetek korszakos fordulatát ígéri.
A Magyar Művészet 2014/3–4. szá-

mát a Dózsa-féle „parasztháború” 500.
évfordulójára emlékező írások zárják.
Kulin Ferenc úgy látja, hogy a felkelés
legmélyebb oka a társadalmi folyamatok, a politikai hatalom és a gazdasági
érdekek korábban nem tapasztalható
– jellegzetesen újkori – összefüggésében keresendő, valamint abban a
vallási (ferences rendi) ideológiában,
amely képes volt a legkülönbözőbb
társadalmi rétegeket mozgósítani.
Eisler János műfaji csoportosítású
áttekintést ad Dózsa alakjának és az
1514-es tragédiának képzőművészeti recepciójáról, kiemelve Madarász
Viktor, Kass János, Derkovits Gyula,
Szervátiusz Tibor és Somogyi Győző
alkotásait. Tallián Tibor az opera-műfaj európai és hazai történetébe ágyazza be Erkel Ferenc Dózsa-operáját,
annak politikatörténeti hátterében keresve választ elutasító fogadtatására.
Kósa Ferenc a Dózsáról szóló, 1970ben forgatott játékfilm rendezőjeként
idézi fel: milyen ellenállást kellett
leküzdenie az alkotóknak, hogy a Kádár-korszakban eljuttassák a nézőkhöz annak a műalkotásnak üzenetét,
amely egyértelmű állásfoglalást fejez
ki 1956 igazsága mellett. Három lírikusunk (Petőfi, Ady, Juhász Ferenc)
műveit elemezve Kulin Ferenc arra
hívja fel a figyelmet, hogy lényegesen
eltérő történetszemlélet jellemzi a reformkorban, a századelőn és a Rákosi-féle diktatúra időszakában született
Dózsa-ábrázolásokat.
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A tartalomból
Horkay Hörcher Ferenc tanulmánya
korunk átfogó művészetértelmezésének hiányából kiindulva a 18. század
egyik gondolkodás kulcsfogalmát a
„Bildungot” eleveníti föl: az önképzés,

Magyar
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lapszámai
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Nyolcvannegyedik életévében, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el Dobos László Kossuthdíjas szlovákiai magyar író, szerkesztő, műkritikus,
politikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki tagja a Digitális Irodalmi Akadémiának, és a
szlovák Pribina-kereszt kitüntetésének birtokosa.
Királyhelmecen született 1930. október 28-án.
1945–1949 között a zöldhatáron átszökdösve a sárospataki tanítóképzőben tanult. Felsőfokú tanulmányokat 1951–1955 között a pozsonyi Pedagógiai
Főiskola magyar–történelem–polgári nevelés szakán
végzett. 1950–1951 között Királyhelmecen tanított.
1955–1960 között a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán
oktatott. 1956–1958 közt a Szlovákiai Írószövetség magyar szekciójának titkáraként meghatározó
szerepet vállalt az Irodalmi Szemle létrehozásában,
melynek 1968-ig főszerkesztője lehetett. 1967–1968
között a Tatran Könyvkiadó magyar szerkesztőségét
vezette. 1968–1971 között a Csemadok elnöke volt.
1970. április 28-áig, leváltásáig a Szlovák Szocialista
Köztársaság tárca nélküli miniszterként nemzetiségi
ügyek képviseletét vállalta. 1970–1972 között a Madách Könyvkiadót igazgatta, majd leváltása után a
műszaki részlegét vezette. 1990. január 1-jétől ismét
igazgató, majd 1994-től a Madách-Posonium Kft.
ügyvezető igazgatója. 1989-től a Csemadok tiszteletbeli elnöke. 1989–1991 között a Magyarok Világszövetségének társelnöke, 1992–1996 között a Kárpátmedence képviseletében alelnöke, 1996–2000 között
régióelnöke. 1990–1994 között az Együttélés politikai mozgalom jelöltjeként nemzetgyűlési képviselő.
A Magyar Művészeti Akadémiának 2011-től, a köztestületté válástól volt rendes tagja. 2014. július 25-én
hunyt el Pozsonypüspökiben.
Dobos László jelentős próza- és esszéíró, irodalomszervező. A szlovákiai magyar könyvkiadás és folyóiratkultúra formálásában elévülhetetlen érdemei vannak.
Regényei, elbeszélései, novellái olyan korai formakísérletei a magyar prózairodalomnak, amelyek még az irodalomelmélet és -kritika felfedező figyelmére várnak.
Szellemi öröksége sokrétű, még nehezen felmérhető.

Irodalomelméleti tankönyvek írásával kezdte pályáját, de az ötvenes évek végére már kritikusként és
irodalomszervezőként vált ismertté. Abban, hogy a
szlovákiai magyar irodalom a hatvanas évek folyamán
kinőtt a sematizmusból és provincializmusból, Dobos
Lászlónak igen nagy szerepe volt. Az Irodalmi Szemlét
ő szervezte meg, és egy évtizeden keresztül irányította. Színvonalas, tág horizontú folyóirattá tette.
Szépprózai műveiben a realista epikát reflexiv elemekkel újította meg. Trilógiává összeálló első három
regénye egyre táguló térben és időben mutatja be
a szlovákiai magyarság történelmét. Regényeiben
plasztikusan jelenik meg a szlovákiai magyar kisember, aki körülményei ellenére próbált tisztességes maradni a sokszor változó történelemben, de csak „bakatörténelem” jutott neki, idegen érdekek áldozata lett,
ellenségeinek bűneit is rajta kérték számon.
Messze voltak a csillagok című emlékezés-regényében
a háborúba kényszerített csehszlovákiai magyar kisember kálváriáját mutatta be belső monológ formájában.
A Földönfutók a csehszlovákiai magyarság második
világháború utáni diszkriminációs időszakának bemutatása. Balladákra emlékeztető tömbökből, filmszerű
képsorok mozaikjaiból bontja ki a „megtűrtek és megalázottak” élettörténetét. E nemzetiségnek a regény
címében is megfogalmazott sorsképét kelet-európai
érvényű példázattá emeli. A történelem tanulságaival
való szembenézés szükségességét az idősíkok váltogató
szembesítésével és motivikus szerkesztéssel nyomatékosítja. Elevenen rajzolja meg a történelem kegyetlen
eseményeit, a kiszolgáltatottság kínját és demoralizáló
hatását is, de a tényeket magasabb perspektívából is
láttatja. Művészi hitelességével és problémafelvető bátorságával ez a regény irányította először a figyelmet a
magyar nemzeti kisebbségek sorskérdéseire.
A trilógia harmadik könyve, az Egy szál ingben a
szlovákiai magyarság teljes történelmét átfogó szintézisregény. Térben és időben a teljes szlovákiai magyar
múlt és jelenkor felmérésére vállalkozik. Egyik síkja a
mai, falusiból városivá, parasztból értelmiségivé lett,
a közép-kelet-európai kisnépek nemzetiségi életének
modelljét próbálgató emberét mutatja meg szinte riportszerűen, a másik pedig ennek tudatán, élményein
keresztül a szlovákiai magyarság történelmével vet

szórtságból az egységesülő nemzet felé vezető úton.
Ennek a törekvésnek fél évszázad óta rendíthetetlen
képviselője Dobos László íróként, szerkesztőként, politikusként, közéleti emberként egyaránt.
(Görömbei András)

In memoriam Dobos László (1930–2014)
Tartása, méltósága, jellemessége: Dobos Lászlót már
életében legendává tette. A hosszú huszadik század
második felének olyan kimagasló alakja volt, olyan
igazi égtartó ember, akinek munkássága a magyar
irodalom-, kultúr- és szellemtörténet legmeghatározóbb fejezetei közé emelkedett. A magyar glóbuszon
egyetemes eszmei jelentőségű magyar igazságokból és
művészi alkotásokból épített őrvárat és kilátótornyot.
Amilyen sziklaszilárd erkölcsiséggel, éppoly írástudói
örökérvényűséggel. Emberi formátuma minden körülmények között megkérdőjelezhetetlen maradt; az emberi lét kiteljesedésének szolgálatát végezte, ahogyan
Czine Mihály köszöntötte őt évtizedekkel ezelőtt. S
ha Czine Mihály – Nagy Gáspár szép költői metaforája szerint – a „reménység jegenyéjeként” tekintett
szét a földgolyó szétszaggatott, szétszóródott, s mégis
életigenlő magyarságának körében, kedves barátja, hű
írótársa a jóért és a szépért folyó kényszerű hadakozásban, a szintén szálfa-termetű Dobos László ugyancsak
teremtő és megtartó példát adott népünk, nemzetünk
számbavételének, egybetartásának, öngazdagításának
erőfeszítéséből – és csodájából. Életművével Dobos
László a felvidéki, a szlovákiai magyarság kivételes
személyiségeként a határon túli, a szüntelen létküzdelmét vívó kisebbségi magyarság önismeretének egész
enciklopédiáját boltozta föl, regényei, elbeszélései,
esszéi, tanulmányai, kritikái, publicisztikái, beszédei,
tankönyvei, cikkei, interjúi: mind-mind a hiteles nemzettudatot kikerekítő szemléletmód és írásművészet
örökbecsű mintái és monumentumai. Műalkotásainak
összessége: a „jelent és jövőt formáló felelős gondolkodás tükre” (Görömbei Andrást idézve). Az annyi trianoni és önkényuralmi megpróbáltatásnak, megaláztatásnak és kiszolgáltatottságnak – közte a második
világháború utáni „hontalanság éveit” jellemző szenvedéseknek – kitett felvidéki magyarok történelmi élményeinek legmélyebb ábrázolását és értelmezését nyújtotta, a sajátos kisebbségi sorsproblémák legárnyaltabb
megjelenítését dolgozva ki. Regényei – a revelációként
ható Földönfutók (1967) meg az Egy szál ingben (1976)
és a többiek (megszabva egy egész korszak mértékadó
prózaműfaji tendenciáit) – a modern jelképesség katartikus látomásformáival érzékeltetik a „bakatörténelem” mélyén is az elidegeníthetetlen humanitásigény
és a személyes, kollektív, nemzeti megmaradásvágy
magaslatait ostromló igazságszenvedély sorshistóriáját. Hűséges krónikásként, megrendítően árnyalatos
elbeszélőművészeti színességgel, szuggesztíven áradó
epikum és korszerűen sokrétű polifón regénytechnika,
lélektaniság és mitizáló-tablószerű kitágítás, etikum
és esztétikum, hagyomány és újítás elválaszthatatlan
értékminőségeit szintetizálva, s az egyetemes magyar-
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számot 1918-tól az ötvenes évekig. Így a szlovákiai
magyar múlt és jelen, falu és város, paraszti és értelmiségi életforma szembesül a regény világában. Epikailag a mítoszt és a riportot, a múltat és a jelent kapcsolja
össze a regényben médium-szerepben megjelenő író.
A hagyományos nagyepika és a modern idősíkváltó
próza eszközeit egyszerre kamatoztatja.
Ezek a regények a szlovákiai magyarság magatartásformáló, öntudatosító számvetései: gondolatilag az emberhez méltatlan sors kibeszélésétől annak megtagadásáig, a
történelemformálás jogának követeléséig vezetnek.
A Hólepedő is a küzdelem könyve, de amit a trilógia történelmi keretben vizsgál, az ebben jelenkori
léthelyzetben jelenik meg. Egy magányos tanárnő létküzdelmének rajzában a lelki-erkölcsi felemelkedés,
az emberi méltóságtudat megteremtésének folyamatát rajzolja meg. Gondolati elemzéssel teremti meg
a lélekrajz és a társadalomkép egyensúlyát. Hősét a
kilátástalanság súlyos életveszélybe sodorja, a testilelki nyomorúságból, önpusztításból emeli föl magát
a „belső táj” tudatos kialakításával.
Sodrásban című regényében erős önéletrajzi és
önironikusan vallomásos előadásban mutatja be az
ötvenes évek csehszlovákiai magyar értelmiségi pályakezdőinek ellentmondásos helyzetét, naiv hitét és
botladozását a gyorsan változó történelemben.
Elbeszéléseit gyűjtötte egybe Engedelmével című
kötetében: hősei jellegzetes kisebbségi stigmáik ellenére egyetemes érvényű tanulságokat hordoznak.
A megértés és az irónia társításával méri fel ez az elbeszéléskötet összetetten, kritikusan a szlovákiai magyar értelmiség újabb próbatételeit.
Tanulmányaiból, kritikai és publicisztikai írásaiból készült válogatása (Gondok könyve) a szlovákiai
magyar irodalom „irodalmiasításáért” folytatott következetes munkálkodásának tükre. A kis viking című
gyermekregényét Norvégiában született unokája ihlette. Ennek a meseregénynek a fő problémája a vegyes
házasságból született gyermek kettős otthonossága
és kettős hontalansága. A két, egymással ellentétes
irányból kapott hatások lelki következménye.
1968 után nemcsak Dobos László nemzetiségi sorsot vigyázó politikai cselekvéséből esett ki húsz esztendő. A szlovákiai magyarság sorsának jobbra fordulása
is késlekedett. Ez a hiányérzet, ez a kényszerűen elszalasztott idő ösztönözte Dobos Lászlót arra, hogy 1989ben újra a közvetlen politikai cselekvést válassza. Úgy
érezte, hogy ha a történelmi cselekvés megnyílt lehetőségét elmulasztja a szlovákiai magyarság, akkor soha
vissza nem térő alkalmat veszít el. Ezért újra a politikai cselekvés színterére lépett, képviselőséget vállalt a
szlovák parlamentben. A Magyarok Világszövetsége
társelnökeként és régióelnökeként is a magyarság szellemi-lelki összetartozás tudatának erősítésén dolgozott. Két hivatásából megint a politikusi került előtérbe. Úgy érezte, azonnali cselekvésre van szükség. Ezért
vállalta újra a politikai szereplést, de politikusként
is a szellem embere maradt. A szlovákiai magyarság
sorsának alakításában nagy szerepet tulajdonít a kultúrának. Meggyőződése, hogy a határon túli magyar
kultúrák fontos szerepet vállalhatnak a nemzeti szét-
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ság állandó és eleven sorsgondjait elemezve vált Dobos
László útmutató, életigazító nagysággá. Megvalósította fő elvét: „minél kisebb egy irodalom, annál inkább a
minőség útját kell járnia”. Könyveivel már a hetvenes
években „megvetette a lábát azon a helyen, ahol Sütő
Andrással, Szilágyi Istvánnal, Gion Nándorral és Duba
Gyulával együtt látjuk. A nemzetiségi magyar irodalom legjobb epikusai mellett. Az egyetemes magyar
irodalomnak is legkitűnőbbjei között” – amint monográfusa, Márkus Béla fogalmazza.
Dobos László a Bodrogközből, a Hegyaljáról –
Királyhelmecről, Sárospatakról – érkezve jutott a
magyar kultúrateremtés csúcsaira; s pozsonyi írói
tevékenységét végig a nemzetiségi és az összmagyar
nemzeti önszerveződés közéleti aktivitásával ötvözte. Alapított, szerkesztett, vezetett: folyóiratot,
könyvkiadót, színházat, társadalmi-kulturális közösségeket, és tanított és elnökölt és politizált szakadatlanul (egy demokratikusabbnak remélt pillanatban a
hatvanas évek végén még miniszterként, az 1990-es
eufórikus fordulat után egy ideig pedig parlamenti
képviselőként is), s mindig oroszlánrészt vállalt a világmagyarság összefogásának számtalan orgánuma
és fóruma körül összesűrűsödő folyamatokból, törekvésekből. A cselekvő irodalom és az önrendelkező
integer kultúrnemzeti felemelkedés volt az eszménye,
miközben minden megszólalása az autentikus magyar
önvizsgálat és identitásőrzés művészi-stiláris megalkotottságával nyűgözhette le olvasóját vagy hallgatóját. Mert olyan irányt követett ő, amelynek diákkori
indíttatásáról így vallhatott büszkén és elhivatottan:
„Úgy tanultunk meg beszélni, imádkozni, énekelni,
hogy meghalljon bennünket az ember is és az Isten is.”
A jellegfelmutató magyar sorsirodalom egyik legfényesebben ragyogó ikonját vesztettük most el. Ahova
távozott: a magyar szellem halhatatlanjainak panteonja.
Bertha Zoltán
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Búcsú Dobos Lászlótól
Tisztelt Gyászoló Család és Gyászoló Gyülekezet! Kedves László Barátunk, akitől most, íme végső
búcsút veszünk! A magyar kormány kulturális tárcájának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a
Magyar Művészeti Akadémiának és a Magyar Írószövetségnek az üzenetét tolmácsolom: a jelzett intézmények az elhunyt Dobos Lászlót, írót, szerkesztőt, közírót, politikust saját halottjuknak tekintik és a gyászoló
családnak, hozzátartozóknak, barátoknak, egykori
munkatársaknak, küzdőtársaknak őszinte részvétüket nyilvánítják. Amint Koncsol Lászlótól hallottuk,
a szlovákiai magyar szellemiséget és főleg irodalmat
akármelyik kiterjedésénél fogva vizsgáljuk, Dobos
László személyiségével találkozunk: vitathatatlanul az
elmúlt fél század jellegzetes, emblematikus alakja volt,
de nemcsak itthon, a „nagy hegyek alatt” (Szalatnai Rezső nevezte így a felvidéki tájakat), hanem Közép-Európának szinte minden régiójában, sőt Amerika nagyvárosaiban is, s mindenekelőtt Budapesten persze, ahol
aktív közéleti tevékenységénél, irodalmi munkásságá-

nál, a Magyarok Világszövetségében végzett jelentős
szervező és tudományos munkájánál fogva jól ismerték
és nagyra becsülték, s ennek a közmegbecsülésnek logikus folyománya volt, hogy 2007-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották. Tisztelt
Gyászoló Közösség! Engedjék meg, hogy ezek után
kicsit személyesebb legyek. Dobos László munkássága rendkívül változatos és sokrétű volt, saját, alkotói
irodalmi munkássága mellett azonban tevékenységének legjellemzőbb két területe talán mégis az Irodalmi Szemle c. folyóirat (főleg annak kezdeti szakasza)
és a Madách Könyv- és Lapkiadó volt. Mindkettő létrejötténél ő bábáskodott, s mindkettőt hosszú-hosszú
éveken át ő vezette, irányította, nekem viszont abban
a szerencsében volt részem, hogy e két intézményben
sokáig munkatársa lehetettem, s így közvetlen közelről
figyelhettem meg életének alakulását.
Valamikor, régen a nagy reneszánsz íróról és prédikátorról, Bornemissza Péterről mondták, hogy az „Úristen
által izgatott ember”. Állíthatom, hogy Dobos is permanens lázban égő, nagy képzeletű, s igen, valami felső
hatalom által izgatott ember volt, állandóan nagy tervekkel és nagy teljesítményekkel. Mert őt a hasonlóan
„izgatott” tevékenykedőktől mindig megkülönböztette,
hogy ő rendszerint meg is tudta valósítani elképzeléseit, terveit. Ezt, ha az intézmények beszélni tudnának,
az Irodalmi Szemle és a Madách Könyv- és Lapkiadó
tudná bizonyítani a legékesebben. De mivel a könyvek,
újságok, lapok, szerkesztőségek, kiadóépületek némák,
had mondjam el helyettük most én, hogy nem mindennapi ember alapította és irányította őket, s nem mindennapi embertől veszünk ma itt végső búcsút. És hadd
mondjam el a két szellemi műhely helyett és az egykori
szerkesztők, munkatársak, s e folyóiratban és Kiadóban
megjelent írók hatalmas serege nevében, hogy köszönjük, Dobos László a fél százados önzetlen munkádat,
és legyen Neked könnyű a pozsonypüspöki-csallóközi
föld! Isten veled, kedves barátunk!
Tőzsér Árpád

LANTOS FERENC

Fotó: Lugosi Lugo László

„Engem a világnak elsősorban azok az egyetemes viszonylatai érdekelnek, melyek vizuális problémákkal
függnek össze. […]
…folyamatosan foglalkoztat a tiszta geometrikus rend
és a pillanatnyi rezdülések, hangulatok, érzelmi állapotok egyidejű jelenlétének a »megfoghatósága«.”

■

Festészete és művésztanári tevékenysége a 20. századi
magyar művészet természetelvű, absztrakt és konstruktív hagyományának továbbvivője és megújítója. Művei
„különböző bonyolultságú geometrikus szerkezetek,
egy részük pedig szabadon alakuló formák, gesztusok
és tiszta geometria ütköztetése”. Martyn Ferenc mellett
ért festővé. Festészeti munkássága az 1950-es években a
természeti látvány absztrahálásából indult, hogy fellelve a tájak, enteriőrök, emberi alakok vagy csendéletek
szerkezetét és színkompozíciós lehetőségeit, az 1960-as
évekre eljusson a mondriani értelemben vett absztrakcióig és az op-art gyökerű ábrázolásokig. A nyitott kép és a
konkrét festészet egyik legjelentősebb alkotója az 1960as években. Az évtized végére új műformái és művei ipari
sokszorosítása révén a vizuális kultúra fogalmának meghonosítója és első művelője lett. Ezzel összefüggésben
egyéni vizuális nyelvet alakított ki, melynek elemei és
műveletei egy rendszer-elvű variációs képalkotó módszer és kreatív vizuális nevelési program alapjaivá váltak.
Strukturális gondolkodásából fakadt festészetének a
társművészetekkel való közössége, mely meghatározza
zenei és kalligrafikus, egyúttal színviszonylatokat kibontakoztató műveit, s az 1970–80-as évek fordulóján kidolgozott integratív művészeti oktatási programját. Több
alkotása vizuális költeményként, zenei struktúraként is
értelmezhető, hiszen mind az irodalom, mind a zeneművészet nagy hatással volt munkáira. Festészetének mindvégig fontos alapmozzanatai és vonatkozásai a kör dinamikája, a mozgás, és ezáltal az „egyetemes művészet”, az
ornamentika.
Művészetpedagógiai munkássága is jelentős. 1959ben létrehozta a Pécsi Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti tagozatát, 1968-ban a Pécsi Műhely nevű
képzőművészeti csoportot, 1985-ben az Apáczai központ művészeti iskoláját, 1992-ben pedig az Apáczai
központ Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskoláját.
Lantos Ferenc mintegy félszáz egyéni és közel
másfélszáz csoportos kiállításon vett részt itthon és
külföldön. 2013-ban életművének jelentős részét ingyenesen felajánlotta Pécs városának; a műalkotások
a Vasváry-házban láthatók.
Lantos Ferenc Kossuth-díjas képzőművész, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja volt. 85 éves korában, 2014. december 20-án
balatonberényi otthonában érte a halál.

Tanárunk és mesterünk, Lantos Ferenc művészete
átíveli a 20. század második fele művészetének történetét, úgy a magyarországit, mint az egész nyugati
világét. Pécsett él, kissé (olykor, rendszerektől függően, nagyon) távol a művészeti központoktól. Az
általa bejárt festői út ugyanolyan egyéni és meghatározó, mint egyetemesen ismert kortársaié, akikkel
a korszakot irányzatonként leíró művészettörténeti
könyvek fejezeteiben akár együtt is szerepelhetne.
A modern művészet egyik érvényben lévő meghatározása szerint annak koherens hagyománya: az
autonómia és a tiszta művészet ideája, a képnek nem
a valóság illúzióját keltő, de önálló realitásként való
léte inspirálta Lantos pályakezdésekor, a II. világháború után az európai művészetet, s ez az ő műveinek
is gyökere és mindvégig mozgató ereje. […]
Az 1970-es években egy kiállítás-sorozatban úgy
mutatta be munkáit, mint művészetpedagógus, aki
mindenkinek elérhetővé kívánja tenni a képgenerálás
módszerét és eszközeit, egyúttal a (kép)látás technikáit és magát a világot. Természet–látás–alkotás címen 1972-ben indult a sorozat. A kiállítások egyike
a térrel mint a képzőművészet és az ember alapvető és
közös elemével foglalkozott. A pozitív és negatív (fekete-fehér) térből kiindulva tér és térillúzió, mozgás
és mozgásillúzió eseteit vizsgálta, a vizuális képességek alkotó tevékenységgé fordításával. Mindazokat a
lehetőségeket kiaknázta, melyek az új festészet nemreferenciális képtípusa nyújtott (A négyzet térhatásának megváltoztatása párhuzamos egyenesekkel és
hullámvonalakkal például Noland vagy Riley műveivel hangzik össze), mintegy folytatva Albers és a Bauhaus látásra alapozott pedagógiáját. Az elmetszett,
olykor különböző sugarú negyed- és félkörök pozitív
és negatív sorai, ezeknek később tengelyes és centrális szimmetriával kialakított rendszerei egyszerre
generálják a megismerési és alkotófolyamatokat. Végül Lantos a költészetre és a zenére is kiterjesztette
vizsgálódásait, s ezek jegyében indult 1986-ban az a
szabadiskola, melyben Apagyi Máriával bevezették az
interdiszciplináris és kreatív művészetoktatást.
Keserü Katalin: Lantos Ferenc 80 éves. Pécs, 2009
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(1930–2014)

■ Plesz Antal Sásdon született 1930-ban. Tanulmányait

a BME Építészmérnöki Karán 1956-ban, a MÉSZ mesteriskolájában 1960-ban végezte. 1948–49-ben Sásdon,
majd Komlón segédmunkás. 1949–50 között a Közületi Ingatlanközpont építésztechnikusa, 1951-től a Középterv, az Iparterv, a Lakóterv, a Típustervező Iroda, a
Zalaterv, az Északterv, a MÁVTI tervezője, vezető építésze, a MÁV mérnök főtanácsosa. 1990 óta magántervező.
1970–84 között a MÉSZ mesteriskoláján tanított. 2000től csatlakozott az egyesülethez, 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia köztestület rendes tagja. Tagja volt a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának is. 1975ben Ybl Miklós-, 2001-ben Steindl Imre-díjjal jutalmazták, 1997-ben Kotsis Iván-éremmel tüntették ki. 1998-tól
Sásd díszpolgára. 1997-ben DLA, hc. fokozatot szerzett.
Főbb művei: 1951–56, Kiss Ferenc mesterével: A vidéki sajátházépítés vizsgálata, Gépgyárak tervezése című
ipari építészeti kézikönyv, önállóan: 1956–57 komlói,
zirci, farkaslyuki földszintes bányászlakóházak, 1961–
62, a zalaegerszegi Közgazdasági Technikum bővítése,
nagylengyeli Olajos Irodaház, 1963–64, gyermekintézmények, rendezési tervek, Veszprémben 16 termes
gimnázium, 8 termes általános iskola, 1964–76, miskolctapolcai Juno Szálló, miskolci művésztelep, kazincbarcikai Vegyipari Főiskola, mályi borkombinát, Miskolc déli városrésze, összekötő városrészének beépítési
terve, BVM miskolci gyára, bodrogkeresztúri rekonstrukció, 1978–80, Budapest, Nyugati Pályaudvar és környékének rendezési és beépítési terve, 1991–92, Budapest II. kerületi Önkormányzat székházbővítési tervei,
1996–97, óbudai római katolikus amfiteátrum fejlesztési tanulmányterve, 2000, aquincumi római polgári amfiteátrum megújítási terve, 2001, zsámbéki premontrei
romteplom megújítási terve.
Építész hitvallása örökérvényű – nem csak tanítványai körében. Részlet 2004-ben megjelent önéletrajzi
könyvéből (Vallomások):
• Az építés ember-építéssel kezdődik, az autonóm
emberé;
• A mestertől emberi tartás és szakma egyaránt tanulható;
• A mestert tanítványai választják és becsülik;
• A mester nem a tömeget menti, de az egyént nemesíti;
• Mesterré az önjelölés és közönségsiker nem emel;

• Az a tanítvány válik mesterré, aki többet ad tovább;
• A műhely szelleme bizalomra és kölcsönös felelősségre épül;
• A műhelyben a meggyőzés eszköze a beláttató értelem;
• A műhelyben a feladat ürügy, a tudás eszköz csupán;
• A műhelyben nincs „munkafegyelem”, de munka
van és fegyelem;
• A műhelyben nincs „korkülönbség”, csak kor és különbség;
• A műhely a munka, a játék, az alkotás és hangulatteremtés ünnepi helye.
„PLESZTÓNI” örökre eltávozott…
Elhunyt Plesz Antal DLA H.C., az építész szakma
egyik legnagyobb hatású MESTERE, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Középterv, Iparterv,
Lakóterv, Típustervező Intézet volt építész tervezője,
a Zalaterv volt főmérnöke, a miskolci Északterv volt
főépítésze, a Miskolci Építész Műhely elindítója, a
MÁVTI mérnök főtanácsosa, Széchenyi-, Ybl-, Steindl
Imre-, Kotsis Iván-díjak, és a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés birtokosa, Sásd
díszpolgára, Miskolc város Pro Urbe díjasa, s a Miskolci Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja.
Plesz Antal következetesen vallotta, hogy „az építészet az emberépítéssel kezdődik”. Egész életében követte
hitvallását, s így vált több generációt nevelő, nagyhatású
mesterré, önálló, független, egyszemélyes intézménnyé.
Átfogó, mély, filozofikus gondolkodása, szárnyaló fantáziája, bölcs humora, az emberek iránti mély empátiája
és szeretete, rendkívüli érzékenysége szuggesztív erővel
párosult. Megalkuvásmentes, szuverén életet élt. Igazi
ember és értelmiségi volt. Sokunknak második apja,
másoknak visszatérő szellemi forrás, a tájékozódás és
feltöltődés pontja volt élete utolsó napjaiban is.
Fiatal és idős értelmiségiek – hivatásuktól függetlenül tisztelték és szerették szellemét és jellemét. Sokan tartozunk Neki, s osztozunk családja, felesége,
lányai, unokái fájdalmában. Január 12-én hunyt el
Budapesten a Margit kórházban, 84. évében. Utolsó,
ismételgetett mondata: „Nyissátok ki a kaput!” Most,
hatalmas űrt hagyva maga után, átlépett a Kapun…
Isten vele, nyugodjon örök békében!
Bodonyi Csaba

POLGÁR RÓZSA

■

Polgár Rózsa Kossuth-díjas kárpitművész, a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia tagja is volt. Pályája kezdetén
selyemfestéssel foglalkozott, majd színházi jelmezeket és kellékeket tervezett. Az 1970-es évek végén tért
vissza a szövéshez, a gobelinhez. Gobelinjein egy-egy
korszakból emel ki köznapi tárgyakat, s azokat jeleníti meg, melyek által szimbolikus jelentéseket tár
a néző elé. Lírai és szakrális témákat dolgozott fel.
Műveit közgyűjtemények őrzik, köztük a budapesti
Iparművészeti Múzeum és a Szombathelyi Képtár.
Az MMA számára készült életmű-dokumentáció részeként ő maga így emlékezett vissza életére:
„Kincset őrzök, régi fényképet. Szép, fiatal pár pólyás babát ölel. Egy hónapos lehet, mögöttük feldíszített karácsonyfa áll. A gyermek november 23-án született. 1936-ban. Apja átkarolja az anyát, boldogok, a
harmincas éveket kapták ajándékba.
Most, hogy a hetvenes életévekben vagyok, azt hiszem, az egyetlen vagyok a családból, aki ezt a kort
megérhette. Őseim nehéz sorsa, korai elvesztésük
meghatározta az én életemet is. Nagyanyát egyet sem
ismerhettem. Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről menekült apai nagyanyám. Négy kisgyermekkel indult,
kettővel érkezett, ő sem élte sokkal túl az utat. Szüleim
a két világégés közti békében, a harmincas évek közepén találták meg egymást, de házasságuk rövid volt.
Körmenden, Vas megyében laktunk, közel az osztrák
határhoz. 1945 nagyhetében az oroszok bombázták a
várost. Otthonunkat találat érte, édesanyám 32 évesen halt meg, mindenünk elpusztult. Ma sem tudom
felejteni a szomszédos kaszárnya magyar katonáiból
maradt emberroncsokat.
Apám ilyen emlékek után nem volt képes Körmenden maradni, postatisztként Budapestre kérte
áthelyezését és menekült kislányaival, két és féléves
húgommal és velem. Akkor Budapest még igen romos
volt, a hidak a Dunában, villamos alig.
Az otthon gyors megsemmisülése, anyám elvesztése nagyon megviselt. Hogyan maradhattam életben? – foglalkoztatott a kérdés, izgattak az emlékek,
mi lett volna velem, ha ott maradok, ha ott állok még,
ha odaesem. Ma már tudom, nem véletlen szerencse,
ajándék az életem!
Az általános iskola elvégzése után művészeti gimná-

ziumba kerültem. Rajzolni szerettem a legjobban. Érettségi után mégsem mehettem főiskolára mindjárt, anyagi
okok miatt. Apám egyedül keresett, nem tudta finanszírozni tanulmányaimat. Keservesen nehéz időket éltünk
akkor, kemény diktatúra gyötörte az embereket. Dolgozni kezdtem a Posta dekorációs műhelyében, de hat
éven át nem adtam fel továbbtanulási álmaimat. Minden
hónapban félretettem egy keveset keresetemből.
Csodálatos őszt éltem meg húszévesen 1956ban! A szabadság vágya nagyobb volt, mint a félelem. Tiszta és igaz szándékkal indult a forradalom,
a Városligetből szemléltem a Sztálin-szobormonstrum elemeinek szétvágását, ledöntését. Intelem
volt ez az embereknek, a hatalom birtoklóinak,
mégsem tanultak belőle. Rövid ideig tartott a csoda, népünk újra magára maradt küzdelmében, és
szörnyű megtorlás következett. Újra az óvóhelyen
töltöttünk egy hónapot.
1958-ban ismerkedtem meg későbbi férjemmel,
Harmati Bélával. Ő evangélikus teológiai hallgató
volt. Értettük és megszerettük egymást, majd 1962
őszén házasságot kötöttünk. Az alkotói munka vágya egyre erősödött bennem, 1962-ben jelentkeztem
és felvettek az Iparművészeti Főiskola gobelinszövő
szakára. Férjem akkor már lelkészként dolgozott és a
lelkipásztori szolgálat soha nem volt könnyű feladat.
A »klerikális reakció« jelzők voltak divatban. A hatalom ellenségének tekintett egyházak zaklatása általánosan és rendszeresen működött. »Elküldlek titeket,
mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak,
mint a kígyók és szelídek, mint a galambok«, mondta
Jézus tanítványainak Máté evangéliuma szerint.
1966-ban megszületett első fiunk, Béla László és
bár szegények, de igen boldogok voltunk. A főiskola
elvégzése után selyemfestéssel foglalkoztam, előbb
színházi és filmjelmezeket, majd ruhákat, textileket
készítettem. A nagy gyakorlat, a tapasztalatok későbbi
munkásságomra is hatással voltak. 1969-ben megszületett második fiunk, Gergely Ádám. Az anyaság ajándék, a női lét legszebb időszaka, minden nehézsége
mellett részesei lehetünk a teremtésnek.
Kirándulások alkalmával vidéki padláson szövőszékre bukkantam és lassan elkezdhettem választott
műfajom, a szövött kárpitok megvalósítását. Ferenczy
Noémi írja naplójában: »a mi munkánk, a szövés ak-
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kor kezdődik, amikor képét a festő befejezte«. Rajzolunk, színben elkészítjük a szövésre szánt művet,
ügyelve, hogy anyagának, a technikának tudásával
tervezzünk. A fonalak színkeverése után kezdődhet a
szövés, ez a lassú és igényes műfaj.
E luxusműfajjal hétköznapi tárgyakhoz nyúltam,
nem véletlenül. Környezetükből kiemelve csak a közlést hordozó textiltárgyakat szőttem meg. Az emberhez legközelebb álló anyag, a textil, mozgása, hajtása,
gyűrődése, tekerése, feszítettsége, aláhullása a létélmény megannyi jelévé válhat. A szövés arra is lehetőséget ad, hogy az ábrázolt tárgyak szemfényvesztő
valószerűséggel készüljenek, s ezzel képessé váljanak
önmagukon túli jelentések hordozására.
Első munkáim közül a Katonatakaró 1945-ből a
szombathelyi biennáléra került, oda, ahonnan eredeti
formájában a meneküléskor hozzánk sodródott. A kárpit
újszerű megfogalmazása megnyerte a szakma tetszését,
biennáledíjjal tértem haza és azzal az erős meggyőződéssel, hogy ez az út az, amelyen tovább is járnom kell.
1980-ban férjem meghívást kapott a Lutheránus
Világszövetség tanulmányi osztályára, családja is vele
mehetett Genfbe. Svájcban egyre több meghívást kaptam önálló kiállítások rendezésére. Meglepve tapasztaltam, mennyire értékelik, értik külföldön a munkáimra jellemző hazai gyökereket. Tagja lettem a svájci,
majd a francia kárpitszövetségnek.
1987 újra nagy változások éve lett. Férjemet a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökévé választották és hazahívták. Megérhettük hazánkban a demokratikus változások kezdetét.
Feladataim szaporodtak, de egyre több mű született. Kiállításaimmal bejártam az országot. Európa
városait, közös kiállításokkal pedig a világ nagy részét. 1991-ben Munkácsy-díjjal jutalmazott szakmám
és az ország. Az életet ajándékba kaptam, s még hozzá
négy szép unokát.

Mit vár az emberiség a művészettől, mire van szükség? A művészet az Elmélyítésért, a Vigasztalásért, a
Lélektisztításért, a Megújító Katarzisért van! Munkásságom aktív idejében az emberek visszajelzése volt
a fontos, mégis kivételes meglepetést okozott, örömöt
adott a Kossuth-díj, amelyet 1999. március 15-én vehettem át a Parlamentben.
A huszadik század kegyetlenül véres időszaka szeretethiányról tanúskodik. Az életet kapott utód a kárpitba szőtte őseinek és korának gyökereit és emlékeit.”
RÓZSÁM! – Búcsú Polgár Rózsától
MEGLÁTOD! ……….. ott fent az égben ………
csend lesz …….. és nyári alkony ………. UGYE
ELÉM JÖSSZ MAJD AZ ÉGI SARKON? ……….
nem szólunk ……… de mindent értünk ………….
hiszen nálatok oly sokról beszéltünk ………… ott
hagytad a „takaródat”, emlékként a lent maradóknak
……….. és még annyi, annyi mindent, …….. az égkékjét ………. a felhőket ……..
a tarisznyát botra akasztva ……… a zsebkendőt,
……… mi minket szólít ……. a ködmönt ……… és az
anyaságot ……… melyből minden kivirágzott! a szelet,
………. melynek vibráló neszére …… a színek a fonalakba bújva ……… táncoltak ……….. újra meg újra……….
hittél a bíbornak és a kéknek, a zöldnek, a bokor rejtekének, ………. szőttél, mert azt akartad, hogy mindezt
egyszer odaadjad …….. az utat, min az emlékeid jártak
………. a hajnalt, mely fénnyel ébredt ………. ahol a
szó, képpé érett ……. hol csend volt ……… mély, ezüstös fénylő …….. hol a válasz igazat mérő.
álltam és néztem az arcod ………. a fájdalmadat,
mely Téged sarcolt ………… a kezeket, melyek simogattak ………… óvtak és marasztaltak! a szótlansággal is üzentél! úton voltál, hogy megpihenjél
hátra hagytad …….. nekünk adtad ………. a vég-

Simonffy Márta

Búcsú Polgár Rózsától
Rózsa Kedves! Biztosak vagyunk benne, hogy az
anyagokat már a teremtés előtt szerepükben pontosan meghatározta az Úristen. Némelyeket csak
a puszta létezésre, másokat szolgálatra, a legfontosabbakat üzenetközvetítésre is szánta. Ezek között
simul ott meleg mosolyával a textil, az emberi test
védelmezője, szándékai kifejezőjének egyik elválaszthatatlan társa. Ezt azonban nem saját akaratából teszi. Születni kell tehát az emberi sokféleségben
olyan kezeknek, szíveknek –tudóknak, – akik a maradandó anyagba beleálmodják a történelmi örökséget, a jelenkor csodáit és a jövő áhított ígéreteit.
Így küldettél Te is, a tehetséges, csendes, gondolatgazdag asszony, hogy testvéri közösségben köss
életre szóló szövetséget a szövőszékkel, a felvetőszálak égig nyúló rengetegével, kartonnal, festékkel,
ezer árnyalatú fonallal és a rabságba tartott idővel,
magával. Innen és így indulhattak szárnyalásra a művek, a lengő kárpitok. Ezeknek sokasága idézte meg
az embert, tájakat, érzelmeket, titkokat, lázadásokat
és beszédes csendeket, megőrizvén őket a túlélő emlékezetnek. Szorgalmas kezeid hatalmas életművet
szőttek az ég és a föld közötti végtelen út mindkét oldalára, hogy le ne térjünk róla. Szellemük betöltötte
a rendelt tereket, otthonokat, templomokat, az ünnepek és meditációk szentelt falait.
A sok évtizedes földi vándorlásodat a nagy csald
szeretete, a belső küzdelmeket követő győzelmek
szelíd öröme, a művészeti közösségek elismerése és a
nemzet kitüntető méltánylása kísérte. Méltán voltál,
lettél és maradtál példa.
Páros sorsod most kettévált. Az életmű maradandósága, megkülönböztetett figyelemre ítéltetett, az üzenetek vizuális továbbéltetésére. Magad pedig elindultál a számonkérő ég felé azon a másik úton, melynek
végét és célját oly sokszor megszőtted a fény földöntúli forrásaként. Adjon Neked Rózsa ezután is soksok munkát az Úristen, hogy mennyei műtermében
felhőkárpitjaid tovább szövögethesd és küldjél néha
bátorító híreket az örökkévalóság gyönyörűségéből
tiéidnek, barátaidnak, kortársaidnak a Magyar Művészeti Akadémiára, hogy nekünk is legyen erőnk és
hitünk létrehozni az egekhez méltó földi műveinket.
Ha majd egyszer a Teremtő megbocsájtó akaratából
újra találkozhatunk, legyen az a pillanat is a kötelességek teljesítésének akkor már időtlen sugárzása. Csak,
aki elmegy, az érkezhet meg igazán és véglegesen. Érkezésed legyen áldott és találkozásaink felejthetetlenek.
Fekete György

Kárpitvarázs, kárpit-áldás
Polgár Rózsa művészetéről
Nemcsak kenyérrel él az ember… A mindennapi betevő esztétikum épp oly fontos táplálék a léleknek, mint
testnek e változatos formájú/ízű/állagú ősi étek.
Bár a reneszánszukat élő kenyérféléket napjainkban
a paleolit táplálkozás hívei és a fogyókúra-biznisz képviselői is elszántan próbálják száműzni étrendünkből,
a valódi problémát inkább az jelenti, hogy a fogyasztói
társadalom látszat bősége gyakorta elfedi a valódi ínséget. Szerencsére mindig akadnak, akik ételt, italt s vigaszt nyújtanak a szűkölködőknek. Lég-, fény-, zaj- stb.
szennyezett világunk modern képáradatában – mely
gyakorta inkább a szem, mintsem a szellem táplálására
hivatott – nincs hát könnyű dolga annak a művésznek,
aki csendes alázattal dolgozva igyekszik valami maradandót, értékállót letenni a nemzet asztalára.
Polgár Rózsa Munkácsy- és Kossuth-díjas kárpitművész életműve jó példa erre. Munkássága és több évtizedes szervezői tevékenysége révén joggal tekinthető
a kortárs magyar textilművészet egyik tartópillérének.
Generációjában sok volt a tehetség, s az Iparművészeti
Főiskolán is jó volt a képzés, de az 1945 utáni nemzedék ambiciózus fiataljainak – nagy mesterek, illetve
ipari háttér híján – nem volt könnyű dolguk. Az alkotás
feltételeit maguknak kellett megteremteniük. Polgár
Rózsa, bár szövött kárpit szakon diplomázott (1967),
főiskolásként a textiltechnikák széles palettáját elsajátította. Pályakezdőként a selyemfestés területén kamatoztatta tehetségét, de a „textilforradalom” hatására a
70-es évek végén visszatért tanult szakmájához. S egy
ősi technika – a reneszánsz és barokk korban virágzó
gobelinszövés – megújítójaként és európai rangú képviselőjeként tevékenyen vett részt a hazai textilművészet újjászületésében. A szőnyeg-kép, vagyis a festészet
alapján álló kárpit művelője „voltaképpen kézműves,
mester-ember, kapcsolata az anyaggal elsődleges,
csaknem érzéki, s olyan szoros, mint a reneszánsz, a
szecesszió vagy a Bauhaus művészeié volt” – írta Frank
János művészettörténész az Eleven textilben (1980).
Bár a friss diplomás Polgár Rózsa pályakezdése szinte
egybeesett a Textil Falikép 68 című nagy sikerű tárlattal, az Ernst múzeumi kiállításon nem vett részt. A
kárpit ugyanis időigényes luxus-műfaj, megrendelők
nélkül kockázatos vállalkozás; esetében a megélhetés
gondjai, illetve az anyaság hátráltatták a korai kibontakozást. Ám a nagy elődök – ld.: Ferenczy Noémi –
példája és a külföldi kiállítások ihlető szellemisége a
80-as években olyan egyedi műveket eredményezett,
melyek meghozták számára a sikert. Neve itthon és
külföldön egyaránt jól cseng, munkássága szakmai körökben is elismert, kiállításait felsorolni szinte lehetetlen. Egyedi hangvételű kárpitjaival, bravúros trompe
l’oeil technikájával már számos csoportos tárlaton és
egyéni bemutatón ejtette rabul a látogatókat – Brüs�szeltől Párizsig, Londontól Tokióig. Miközben rendszeresen részt vett olyan kiemelt jelentőségű, nemzetközi megmérettetéseken, mint a lausanne-i, łodżi vagy
a szombathelyi textilbiennálék, -triennálék, örömmel
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telen sok szeretetet ………. a benned lévő türelmedet!
MESSZE MENTÉL! DE VELÜNK MARADSZ!
LÁTOD? A FÁK AZ ÉGIG ÉRNEK!
A KÁRPITJAID CSAK MESÉLNEK ÉS MESÉLNEK! CSEND LESZ ÉS NYÁRI ALKONY! UGYE
ELÉNK JÖSSZ MAJD AZ ÉGI SARKON?
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tett eleget a hazai felkéréseknek is: Balassagyarmattól
Zalaegerszegig, Kőszegtől Tihanyig számtalanszor
csodálhattuk alkotó fantáziáját, a hagyományt korszerű technikával és aktuális mondandóval ötvöző alkotásait. Korai munkáira – a leheletfinom átmenetekkel
festett, fújt selyemruhákra, paravánokra, illetve a már
par excellence selyemképekre és objektekre – valószínűleg kevesen emlékeznek; mint ahogy a Nemzeti
Színháznak vagy a Gyulai Várszínháznak készített
bravúros technikai kivitelű, művészi igényű jelmezei
sem élnek a köztudatban. Pedig A kékszakállú herceg vára televíziós változatában rengetegen megcsodálhatták Sass Sylvia mélytüzű, „görög peploszként
minden mozdulattal harmonizáló” öltözékét. Ám az
alkalmazott művészet legjobb darabjainak ismertsége
sem vetekedhet az autonóm művészet népszerűségével. Hisz aki egyszer is látta a Katonatakarót (1980)
vagy az Esernyőt (1984), netán elidőzött a monumentális és puritánul magasztos Himnusz (1996) előtt, az
régi kedves ismerősként fogja üdvözölni a nyilvános
gyűjteményekben, múzeumokban, illetve a templomoltárokon található Polgár-műveket. Mert e jelentős
életmű valamennyi darabja – még a legelvontabb alkotások is – anyanyelvünkön szólnak hozzánk. E gondolatgazdag festett, szőtt, egyénien formabontó textíliák
létrehozója hazájától távol sem feledkezett meg a gyökereiről. 1980–87 között Svájcban élt családjával, de
lelkészfeleségként sem hagyott fel tanult szakmájával.
Visszatért a szövőszékhez, s örömeit, bánatait, élményeit, gondolatait a lánc- és vetülék-fonalakra bízta.
Látványos, igényes munkái idegenben is nagy sikert
arattak: egyre több meghívást kapott önálló kiállítások rendezésére. 1984-ben a Svájci Művészek Szövetsége, ’85-ben pedig a Francia Kárpitművészek Szövetsége (ARELIS, Paris) iktatta tagjai sorába.
A 80-as évek meghatározóak voltak a nemzetközi képzőművészetben, főleg a festészetben; nem csoda, ha
Polgár Rózsa erőteljes festőiségről tanúskodó munkái
mindenhol sikert arattak. Munkássága arra is jó példa,
hogy egy gyerekkori trauma, egy súlyos tragédia az
évtizedek során hogyan érik sikeres művé, maradandó
alkotássá. Oeuvre-jének korai, emblematikus darabja a
gyapjúfonalból és személyes emlékekből szőtt Katonatakaró. Az 1980-as gobelin egy hétköznapi tárgy metamorfózisa s egy nemzet tragédiájának szimbóluma. A
jobb felső sarokban egy golyónyom, lent pedig a leltári
számnak tűnő, szűkszavú felirat (HR – 32/1945) rejtett utalás a tragikus körülmények közt, korán elvesztett édes-anyára, míg a széles vörös sáv nemzetiszín
csíkjaival kelet-európai balsorsunkat idézi. Ahogy a
falnak támasztott, elárvult Esernyő (1984) szinte kézzelfogható valósága egyszerre tisztelgés édesapja emlékének s mindazoknak, akik már nem lehetnek közöttünk. E gyapjú és selyem emlékmű méltó folytatása a
Szabadság (1999), ahol a ferdén verő esőcseppek még
álomszerűbbé teszik a távozók sötét sziluettjét. Az 56os menekültek emlékét őrző méretes falikárpit szövéstechnikája nagy szakmai tudásról, a szinte monokróm
közegből derengő fény pedig a művész hitéről árulkodik. A Fény – mely elválaszthatatlan az árnyéktól (szo-

rongástól, bajtól, bánattól, nemzeti tragédiától) – Polgár Rózsa alkotásainak meg-határozó eleme. A korai
selyemfestményektől az oltárképekig. S hogy nemcsak
a reneszánsz óta dívó chiaroscuro technika bravúros
gobelin transzplantációjáról van szó – mellyel a valóság
illúzióját kelti–, hanem a transzcendens leképezéséről,
azt egy ősi, egyetemes jel is bizonyítja. A kereszt – bár
sokszor rejtetten, jelzésszerűen – vissza-visszatérő motívuma a Polgár-kárpitoknak. A személyes hangvételű,
életrajzi ihletésű művektől kezdve (mint a „horgolt”csipkés Babatakaró [1979] és „duplafedelű, daróc” párja, a Katonatakaró,1980) a történelmi ereklyét idéző,
kalligrafikus Luther-kárpitig (Tisztelet Luthernek,
1983). Az ars poeticának is beillő, monumentális hatású Anyaság (1986) bravúros textilkorpusza és -keresztje már formabontó módon szövi egybe a születés
misztériumát, s a gyermekéért minden áldozatra kész
földi/égi anyát. Hogy aztán a lánc- és vetülékfonalak
ezreiből s tevékeny percek, órák, napok, hónapok,
évek, évtizedek sokaságából születő kisebb-nagyobb
keresztek egyre hangsúlyosabbá nőjenek. Ahogy tíz
évvel később, a Kölcseyhez méltó vizuális nyelvezetű
Himnuszon (1996), illetve a balatonfüredi vagy a hévízi Oltárképeken (2000; 2003). S amikor már minden
konkrét, képi utalás eltűnik – mint a Fény (2000) és
tüzes párdarabja, a rákoshegyi evangélikus templomot
díszítő Christus Victor Quia Victima (2004) estében –, nem marad más, csak a legnagyobb misztériumot jelképpé fogalmazó, a széthasadó kárpit redőiből
kardként fel-magasodó mennyei fénykereszt. Azaz az
egyértelmű hitvallás, mely idealista metafizikai érzékenységéből fakad. Mint ahogy a kárpitba szőtt bibliai
idézet (A szeretet soha el nem múlik…) rejtett üzenete is megtapasztalt valóság. Erosz, filia, agapé – szerelem, ember- és istenszeretet –; illetve család/haza- és
szabadságszeretet – így felsorolva közhelynek tűnhet,
ám Polgár Rózsa esetében valós tartalommal telítődtek. Mint a szakmaszeretet – amint azt egyik fő műve
is tanúsítja. A millecentenáriumra készült Himnusz
szívbéli fohásza, összetett jelképisége már önmagában
is tökéletes összegzése lenne e páratlan életműnek, ám
Polgár Rózsa nem érte be ennyivel. Kezdeményezésére neves gobelinművészeink (Kecskés Ágnes, Hauser
Beáta, Hegyi Ibolya, Nagy Judit, Pápai Lívia, Péreli
Zsuzsa, Polgár Rózsa és Solti Gizi) fogtak össze, hogy
nyolc méretes kárpittal fejezzék ki aggódó hazaszeretetüket egy feledhetetlen kiállításon.
Hit és hazaszeretet – Polgár Rózsa művészetének
éppoly fontos pillérei, mint a jelentéssel felruházott
köznapi tárgyak, illetve az absztrakció határát súroló
transzcendens szimbólumok. Nála egy gyűrt drapéria éppúgy lehet a szerelmi lángolás és érzékiség (ld.:
Psyche, 1981), mint a honvágy (Vándortarisznya,
1985), a gyötrődés (Szorítás,1982–83, Gyűrődés, 1991)
vagy a szabadságvágy (Terítés,1987–88) jelképe. Az
erőteljes hajtások, gyűrődések, illetve hasadások a hívő
ember küzdelmes útkeresését, reményét és szilárd hitét szimbolizálják (Terítés, 1987–88; Triptichon, 1993;
Fény, 2000). A köznapinak tűnő tárgyak (takarók, pokrócok, terítők, zsebkendők, különféle ruhaneműk, vagy
egy esernyő) is költői képekké, képzőművészeti igényű

Polgár Rózsa – bár nemzetközileg elismert művész – a
tradicionális értékrendet követi: gondoskodó lelkészfeleség, ötven éve hűséges társ; kivételes tehetségű fiai
szerető édesanyja és négyszeres kiváló nagymama. A
jó gazdasszonyról nem is szólva. Egy értékelő tanulmányban ez persze mind mellőzendő, ám az életmű
szempontjából cseppet sem mellékes. Mert élet és
művészet elválaszthatatlanul összefonódott, egységes
egész. A tapasztalatok szublimálása pedig a mű (és
az alkotó) hitelességének garanciája. A siker érdekében gyakorta könnyebb – az épp aktuális divathullámot meglovagolva – holmi látványos, bombasztikus
művel kápráztatni el a nagyérdeműt, ám aki a valódi
(kegyelmi)közlést választja, annak rögösebb az útja.
Polgár Rózsa szemmel láthatóan a nehezebb utat, a
keskenyebb ösvényt járja. Fenségességet és bensőséget árasztó művei, „fali-szőnyeg-látomásai” a valóság
és a látszat sajátos konfrontációi. Gyapjú és selyem
Passiói az élet teljességét hordozzák magukban.
Sárosdy Judit

SIGMOND ISTVÁN
(1936–2014)

■ Életének 78. évében Kolozsváron hunyt el Sigmond

István író, műfordító, a Helikon irodalmi folyóirat
főmunkatársa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
Sigmond István 1936. július 31-én született Tordán.
A kolozsvári Bolyai Egyetem jogi karán végzett 1959ben. 1973 és 1990 között a Kolozs megyei kulturális
bizottság színházi szakfelügyelője volt, közben 1980tól 1983-ig a Kolozsvári Állami Magyar Opera művészeti igazgatói tisztségét töltötte be. 1990 óta a Helikon felelős titkára, majd főmunkatársa volt.
A második Forrás-nemzedék prózaírói közül abszurd, ironikus látásmódjával, művészi és etikai tartásával tűnt ki. 1969 óta megannyi novellakötete és regénye
jelent meg. Legutolsó prózakötetét, az Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben! címűt 2013 végén mutatták be.
Sigmond István 1972 óta tagja volt a Romániai Írók
Szövetségének, 1990 óta a Magyar Írószövetségnek,
2005-ben csatlakozott a Magyar Művészeti Akadémia egyesülethez, 2011-től köztestületi tag. Egy
2013-as, a Székelyföld folyóiratban megjelent interjúban ez utóbbiról úgy fogalmazott: „ez a legnagyobb
kitüntetés, amit életemben kaptam.”
A Házsongárdi temetőben nyugszik.
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alkotásokká nemesednek. Mint szellemesen sokrétű
földi-égi diptichonja (Ablakok I–II.,1983–84), vagy a
kenyerek minitextil sorozata (ld.: A kenyér, 1984; Az
élet kenyere,1986; ill. a látszat és valóság tükörképéből
álló Művészek kenyere, 1986) – hogy csak néhányat
említsünk a jelentéstartalmat megsokszorozó és a műfaj határait végletekig tágító, a harmadik dimenziót
mindinkább meghódító objektekből.
Élelem és ruházat – az alapvető szükségleteinkről való
gondoskodás tradicionális női feladat. Ám Polgár Rózsa
a valóságból kiragadott, hétköznapi (textil)-tárgyakat
– sajátos jelentéssel felruházva – a honvágy és a tevékeny hazaszeretet mementóivá emeli. A Genfben készült Ködmön (1984) vagy a kis nemzetiszín szalaggal
díszített Vándortarisznya (1985) formázott textíliái az
életmű fontos mérföldkövei. A művek keretezetlensége,
a klasszikus bordűr elhagyása, illetve a kiemelés révén
hangsúlyossá váló tárgyakat egy általa kedvelt, különös
szövésmóddal tette látványossá. A francia gobelineknél
több évszázada ismert hachure-technika újszerű alkalmazásával (a világos és sötét színek kapcsolódásakor keletkező, plasztikus hatást keltő harmadik tónus fokozásával) a síkban plaszticitás, illetve mozgalmasság érzetét
kelti – a bensőségesebb, személyesebb gondolatközlés érdekében. Nemzeti és nemi identitás, hit és hazaszeretet,
illetve a természet – és a tőle mind jobban elidegenedő
ember – iránti aggodalom éppúgy jellemzik műveit, mint
a rendíthetetlen bizalom (ld.: Triptichon, 1993; Tisztelet
Magyarországnak, 2000). Szilárd hitét többször írásba is
foglalta: Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola
Fides – vallja a nagy reformátorral (Tisztelet Luthernek,
1983; Ötszáz éves a reformáció, 2011).

„És valóban, évről évre komorabbak a szövegeim,
mert évről évre komorabb a világ. Hogy hőseim mégis próbálnak hinni valamiben? Igen, tulajdonképpen
én próbálok hinni valamiben, igen kevés sikerrel.”
Sigmond István (Torda, 1936. júl. 31. – Kolozsvár,
2014. jan. 18.) – próza- és drámaíró
Az irodalomtörténet hagyományosan a második
Forrás-nemzedékhez sorolja az 1969-ben, a Forrássorozatban novellákkal debütáló Sigmond Istvánt
(Árnyékot eszik a víz, Bukarest, 1969). Elsősorban prózaíróként ismert, de nem elhanyagolandóak drámai művei sem: Gyertyafénynél című egyfelvonásosát a szatmári Északi Színház stúdiószínpadán (1976) mutatták be.
A Szerelemeső című regényéből készült színdarabot a kolozsvári Állami Magyar Színház játszotta Tompa Gábor
rendezésében (1989), legutóbb Banyabuli című darabját
vitte színre a Debreceni Csokonai Színház (2005).
A Forrás-kötethez előszót író Kántor Lajos ekkor
még Sigmond novellisztikájának erkölcsi tartását és
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realizmusát tartja kihangsúlyozandónak. A két évvel később megjelenő regényében (Egy panaszgyűjtő
panaszai, Kolozsvár, 1971) azonban már Lászlóffy
Aladár két újabb, a második Forrás-nemzedék által tudatosan is felvállalt jellemzővel egészíti ki a
Sigmond-próza fő ismérveit: jelesül az „elidegenedés”
és az „abszurd” jegyeivel, amelyek azonban nem nélkülözik az „egészséges humort” sem. Mindeközben
Lászlóffy Aladár is a Sigmond-szöveg „etikai tartásában”, a „humanizmus eltorzíthatatlan normáiban” véli
megtalálni azt az egyensúlyt, ami megóvhat az ember
elembertelenedésétől. Első regényének parabolikus
látásmódja, az antiutópia műfaja, egyben a magyar és
a világirodalmon belül elfoglalt helyét is jelzik, s nem
véletlen, hogy Lászlóffy Campanella utópiájához,
Kafka műveihez, Déry Tibor G. A. úr X-ben című regényéhez, illetve az erdélyi irodalmon belül Bálint Tibor
Önkéntes rózsák Sodomában című művéhez hasonlítja
Sigmond írásművészetét és irodalomszemléletét.
Mindemellett Sigmond kritikai fogadtatása az elmúlt negyven évben igen szerteágazónak mondható,
az irodalomkritikusok egymásnak a legtöbb esetben
ellentmondó irodalmi stílusirányzatokba helyezik
prózáját. Beszélnek szentimentalizmusról (K. Jakab
Antal: A felejtés művészete. Utunk, 1969/42.), szimbólum nélküli abszurdról (Lászlóffy Aladár: Az Olvasóhoz. Előszó az Egy panaszgyűjtő panaszai című
regényhez, 7.), paradox- és paródiajellegről, szakralitásról (Széles Klára: Egy lenyűgöző regény Kolozsvárról. In: Szeged–Kolozsvár 1955–1992. Kortársi szemle
az erdélyi irodalomról, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1993, 148.), expresszionizmusról stb. Ezek
a vélemények ugyanakkor nem elrugaszkodottak,
nemcsak egy-egy szeletét jellemzik az életműnek, hanem összességében tekintve megrajzolják a sigmondi
világ határait. Sigmond prózavilágának főbb ismérvei ugyanis − az abszurd iránti fogékonyság, az egyre
hangsúlyosabban körvonalazódó szenvedés- és megváltástörténet, a negatív utópia − lényegében változatlanok maradtak.
Az első két kötet kapcsán megfogalmazódott prózapoétikai jegyek tehát Sigmond későbbi munkáinak
is meghatározó elemei lesznek, igaz, az abszurd és
realista elemek keveredése után fokozatosan kiszorul regényeiből és novellisztikájából a realista, társa-

dalombíráló szál, nyelvezete egyre metaforikusabbá
válik. Az 1979-ben megjelenő Szerelemeső (Kriterion,
Bukarest), majd az 1987-ben megjelenő Félrevert harangok (Kriterion, Bukarest; cenzúrázatlan változata:
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990) című
regényeiben az emberi kiszolgáltatottság különböző
– a magánélet, illetve konkrét társadalmi-történelmi
keretei közé helyezett − stádiumait villantja fel, ahol
a hősöknek még vannak eszközeik a kiszolgáltatottság
elleni lázadáshoz, legyen az akár egyfajta életigenlő,
de a társadalom mindennapjait, szokásrendszerét
megtagadó „kivonulás”, akár az öngyilkosság mint a
lázadás egyedüli formája.
Míg a kilencven előtti regényeiben, novell iszt ik ájá
ban (Valaki csenget, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest,
1971; A kútbamászó ember, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1978) a realista szál megköveteli a klasszikus
narrációs elemek használatát, tehát jelen és múlt, valóság és fikció/álom/lázálom síkjai jól elkülöníthetőek egymástól, addig a kilencven utáni műveiben már
az abszurd torz tükrén keresztül látjuk szereplőinek
világát, a való világ körvonalai teljesen feloldódnak,
múlt és jelen, álom és vízió síkjai egybemosódnak,
olyannyira, hogy egymásnak létfeltételei lesznek. Ez
egyaránt igaz Sigmond regényeire (Varjúszerenád,
Irodalmi Jelen, Arad, 2007; Angyalfalva, Irodalmi Jelen, Arad, 2008) és novellisztikájára.
A kilencvenes évek egyben a magyarországi közönség előtti bemutatkozást is jelentik Sigmond számára,
egymás után jelennek meg válogatott és új novelláskötetei magyarországi könyvkiadóknál (Félrevert harangok,
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990; Gyászhuszárüvöltés, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1996;
Minden nap halottak napja van, Felsőmagyarország
Kiadó, Miskolc, 1998; És markukba röhögnek az égiek,
Kortárs Kiadó, Budapest, 2003; Csókavész, Kortárs Kiadó, Budapest, 2006.). A magyarországi jelenlét mellett
a kétezres években Sigmond István írásművészetére az
irodalomkritika is hangsúlyosabban felfigyel, miután
Varjúszerenád című regényét az Irodalmi Jelen regénypályázatán a legjobbnak ítélik.
A Varjúszerenádban, valamint Sigmond eddigi
utolsó regényében, az Angyalfalvában a klasszikus
szerkezetet felváltja az értelem kontrollja alól kiszabadult tudat álommunkájának narrációja. Itt már az abszurd látásmód kettős vetülete – az iszonyúnak, borzalmasnak, elképesztőnek és a groteszknek, a fekete
humornak, a borzongatóan pesszimisztikusnak és a
taszítóan cinikusnak az egymás mellé helyezése – önmagában elidegenítő aktusként működik (ez a kettős
vetület korábbi művei közül leginkább a Dacia könyvkiadónál 1995-ben megjelenő Ugassak magának, Rezső? című novelláskötetében érhető tetten).
Ebben a groteszk, bizarr panoptikumban a hősök által belakott történetek a legtöbb esetben megrekednek
valamiféle profán szenvedéstörténet szintjén, s a megváltástörténetnek csak az ígéretét vagy elszalasztott
lehetőségét hordozzák magukban. A sigmondi szenvedéstörténetben ugyanis éppen a szenvedésre esik a
hangsúly, melynek meg- és nem egy esetben újraélése
révén Sigmond szereplői eljut(hatná)nak a „megtisz-

inkább felszámolja a valós cselekményszálakat, s épp
a valóság brutalitásával, tökéletlenségével szembeni
tökéletességet, a szubjektum belső világának öntörvényűségét hirdeti.
Ezt támasztja alá az igencsak metaforikus, képszerű nyelvhasználat: utolsó regényében már a nyelviség
lesz az, ami egyre inkább önmagába fordítja a történetet, s amely a narrátor kilétét is meghatározza. Az
emlékezésben nem a múlt eseményeinek a felidézésén van már a hangsúly, hanem ennek a jelent felfaló
múltnak a minél erőteljesebb nyelvi, gondolati formába való öntése, illetve maguknak az eseményeknek a
reflexív, filozofikus tömörségű, aforisztikus megfogalmazása. Utolsó regényében már minden mondatnak
súlya van, s épp a nyelviség, gondolatiság terhe által
érzékelhetjük a megfoghatatlan bűn súlyát. Nem véletlen, hogy a legújabb kritikák a sigmondi regények
értelmezésbeli nehézségeiről szólnak, hiszen szövegeinek legfontosabb elemévé a hiány, a múlt hiánya, a
bűn hiánya – vagy nevezzük más szóval: a csend válik.
Demeter Zsuzsa

„Új műfajt hozott létre a Molekulákkal, a prózaverset, a
verspróza, a borgesi mozaik-próza környékén, de egészen és sajátosan új, mert… No, erről egy monográfiafejezetet kellene írni, most csak egy vázlatos gondolatot
pendítek meg. Egy sejtést. Óriási léptékkülönbségeket
vegyít ezekben a molekulákban. A turista- és katonai
térképek aprólékos részletezését a világatlasz, sőt, a
csillagtérképek hatalmas arányaival. E molekulányi
nagyságban lélegzetelállítóak az átlépések az egyik léptékből a másikba. És a vers úgy jön ide, hogy a szöveg
hangzása gyönyörű.”
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tulás” fázisába – anélkül azonban, hogy a körülöttük
lévő világ törvényeit megváltoztatnák, „megváltanák”.
Természetesen a szenvedés- és megváltástörténetnek egy sajátosan sigmondi értelmezéséről beszélhetünk, a keresztény kultúrkör lényegi vonásaival,
az isteni kegyelem mozzanatával ugyanis nem találkozunk. Hiszen épp a megváltástörténet központi
eleme, a bűn motívuma hiányzik belőle – ha a teljes
pályaművet nézzük, akkor épp ennek a bűnnek az
egyre nyilvánvalóbb hiányát tapasztalhatjuk, az abszurd világba vetett ember bűn nélküli bűnösségét és
bűnhődését. Sigmond bűnfogalmának többféle értelmezése lehetséges, műveiben fokozatosan számolja fel a bűn motívumát. Korábbi szövegeiben a bűn
motívuma még fellelhető – a társadalom/hatalom/
közerkölcs kontra egyéni szabadság/morál/méltóság
fogalomkörével a bűnösség – vagy mások által bűnnek tekintett cselekedet – mibenléte is megragadható. Igaz, ezekben a szövegeiben is megtaláljuk már a
világ/valóság abszurditásából következő bűntelen
bűnösség motívumait is. Sigmond világának legfőbb
mozgatórugója az, hogy akár egy megszemélyesített
hatalom szemében, akár morális törvényeink szerint
– de mindenképpen bűnösök vagyunk.
Ez a motívum Sigmond kilencven utáni prózájában
jut egyeduralomra, amikor már a sigmondi hősök
adottnak tételezik bűnösségüket, jelenbeli létüket
már teljesen uralja a bűnhődés állapota, legyen szó
akár az önként vállalt vagy mások által bűnhődésre
kárhoztatott állapotról.
S akár a konkrétan megragadható, akár a misztifikált
bűnfogalomról beszélünk, a sigmondi szereplők legfőbb mozgatórugója a bűntől való szabadulás. Ami nem
annyira kiútkeresés, bár nyilván az istenhit-kereséssel,
az azzal való leszámolással talán az is tetten érhető. De
sokkal inkább az embernek önmagával mint mindenséggel való, végletesen keserű és kiábrándult szembenézésnek lehetünk a tanúi. Sigmond tehát ritkán kecsegtet kiúttal, az egyén választási szabadságáról ugyancsak
szkeptikus képet fest, s rendre cáfolja az emberek közötti kommunikáció lehetőségét biztosító világ képét – ennek ábrázolásához pedig egyre inkább a széttöredezett
narráció, a monomániás monológ eszközeihez nyúl,
ahol már nincs helye a mellébeszélésnek, a titkoknak.
Ezért nem találunk Sigmond szövegeiben a rossz
metafizikájával szembeni ítélkezést, hiszen nem jórossz demonstrálása, erkölcsi megítélése a tét, hanem
az a priori bűnösség felmutatása a maga metafizikai
abszurditásában: azzal a metafizikai közönnyel, amelyet legjobb szóval is csak iszonyúnak nevezhetünk.
Az abszurd ilyenfajta, a horror elemeit sem nélkülöző
értelmezésének a legfőbb célja – s ebben jelentősen
alapoz a thriller, a horror műfaji hagyományaira – épp
az ember legsötétebb, primér félelmeinek a feloldása,
s ez lesz a bűntől való szabadulás záloga is.
Nem véletlen tehát, hogy Sigmond István öntörvényű világában egyre nagyobb szerep hárul a gondolatra, amely – két legutóbbi regényében mindenképp – kitermeli saját szimbólumrendszerét, s ezzel
egyre nagyobb teret szán a metaforikusabbá, képi
komponáltságú nyelviségre. A gondolati töltet egyre

(Ács Margit)
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Lantos Ferenc: A mindenséggel mérd magad!, 2006–2007
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A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi
CIX. törvény 2014. március 1-jétől hatályos módosítása rendelkezik a Nemzet Művésze díj megalapításáról. A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére – 2013-ban – az Országgyűlés a magyar művészeti
élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a Nemzet
Művésze díjat, amelyet 2014 júliusában ítélt oda első
alkalommal a díj Bizottsága. A díjat a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a Köztestület megalakulásának évfordulója – november 5. – alkalmából adományozza. A díjat az MMA elnöke és a miniszterelnök
vagy az általuk kijelölt egy-egy személy adja át.
A díj az alábbi művészeti területeken adományozható:
színházművészet, irodalom, zeneművészet, képzőművészet, filmművészet, építőművészet, táncművészet,
iparművészet, fotóművészet, népművészet, valamint
cirkuszművészet. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. 2014-ben, mivel
nincs Kossuth-díjas cirkuszművész, 69 főt választottak.
A Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a
Magyar Állami Operaház Mesterművésze elismerések valamelyikének viselése nem zárja ki a Nemzet
Művésze cím elnyerését, s ezek együttes címhasználatát; többes díjazottság esetében az elismerésben
részesült művésznek választania kell, hogy melyik díjazás után kéri életjáradék folyósítását.
A díjazott az adományozásról okiratot kap, jogosult a
Nemzet Művésze cím viselésére, és az adományozást
követő hónap első napjától életjáradékban részesül.
Az életjáradék havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a huszonháromszorosa,
2014-ben tehát – a 2013-as minimálnyugdíj összegének (28 500 Ft) megfelelően – 655 500 Ft.
A díj odaítéléséről a 11 Kossuth-díjjal kitüntetett
művész alkotta Nemzet Művésze díj Bizottság dönt,
amelynek elnöke az MMA elnöke, amennyiben Kossuth-díjjal kitüntetett személy. A Bizottság két tagját
a kultúráért felelős miniszter, nyolc tagját a Bizottság
elnöke kéri fel, legfeljebb három évre.

A BIZOTTSÁG TAGJAI
Fekete György, bizottsági elnök, Kossuth-díjas belsőépítész, az MMA elnöke;
Dévényi Sándor, bizottsági alelnök, Kossuth-díjas
építész, az MMA rendes tagja, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja;
Aknay János, Kossuth-díjas festőművész, az MMA
rendes tagja, a Bizottság miniszter által felkért tagja;
Eperjes Károly, Kossuth-díjas színművész, a Bizottság miniszter által felkért tagja;
Dárday István, Kossuth-díjas filmrendező, az MMA
rendes tagja, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja;
Kalász Márton, Kossuth-díjas író, az MMA rendes
tagja, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja;
Kiss János, Kossuth-díjas balettművész, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja;
Kobzos Kiss Tamás, Kossuth-díjas előadóművész,
az MMA rendes tagja, a Bizottság MMA elnöke által
felkért tagja;
Kubik Anna, Kossuth-díjas színművész, az MMA
rendes tagja, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja;
Medveczky Ádám, Kossuth-díjas karmester, az MMA
rendes tagja, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja;
Orosz István, Kossuth-díjas grafikusművész, animá
ciósfilm-rendező, az MMA rendes tagja, a Bizottság MMA elnöke által felkért tagja.

Bachman Zoltán
építőművész

Bak Imre
festőművész

Balassa Sándor
zeneszerző

Felsőiszkáz,
1938. március 24.

Nagyvárad,
1945. április 21.

Budapest,
1939. július 5.

Budapest,
1935. január 20.

Balla Demeter
fotóművész

Bánsági Ildikó
színművész

Béres Ilona
színművész

Blaskó Péter
színművész

Szentes,
1931. május 4.

Budapest,
1947. október 19.

Budapest,
1942. június 4.

Budapest,
1948. június 13.

Bohus Zoltán
szobrászművész,
üvegtervező

Buda Ferenc
költő

Csete György
építőművész

Debrecen,
1936. november 3.

Szentes,
1937. november 5.

Csíkszentmihályi
Róbert
szobrászművész

Deim Pál
festőművész

Dobai Péter
író

Dubrovay László
zeneszerző

Szentendre,
1932. június 29.

Budapest,
1944. augusztus 12.

Budapest,
1934. március 23.

Endrőd, 1941. december 21.

Csoóri Sándor
író, költő
Zámoly
1930. február 3.
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Ágh István
költő

Budapest, 1940. január 5.
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Erdélyi Zsuzsanna
néprajztudós

Finta József
építőművész

Gothár Péter
filmrendező

Gross Arnold
grafikusművész

Komárom, 1921. január 10.
– Budapest, 2015. február 13.

Kolozsvár,
1935. június 12.

Pécs,
1947. augusztus 28.

Torda, 1929. november 25.
– Budapest, 2015. január 22.

Gyulai Líviusz
grafikusművész

Hager Ritta
textilművész

Huszti Péter
színművész

Jankovics Marcell
filmrendező

Barót,
1937. december 2.

Budapest,
1931. február 20.

Budapest,
1944. május 4.

Budapest,
1941. október 21.

Jánoskúti Márta
jelmeztervező

Jókai Anna
író

Juhász Ferenc
költő

Kallós Zoltán
néprajztudós

Budapest,
1942. április 4.

Budapest,
1932. november 24.

Biatorbágy,
1928. augusztus 16.

Válaszút,
1926. március 26.

Kányádi Sándor
író, költő

Keserü Ilona
festőművész

Kocsár Miklós
zeneszerző

Konok Tamás
festőművész

Nagygalambfalva,
1929. május 10.

Pécs,
1933. november 29.

Debrecen,
1933. december 21.

Budapest,
1930. január 9.

Kő Pál
szobrászművész

Makk Károly
filmrendező

Marton Éva
operaénekes

Kolozsvár,
1937. augusztus 4.

Perespuszta,
1941. június 2.

Berettyóújfalu, 1925.
december 23.

Budapest,
1943. június 18.

Melocco Miklós
szobrászművész

Miller Lajos
operaénekes

Németh János
keramikus, szobrászművész

Novák Ferenc
koreográfus, rendező

Róma,
1935. április 3.

Szombathely,
1940. január 23.

Zalaegerszeg,
1934. március 16.

Nagyenyed,
1931. március 27.

Párkai István
karmester

Pártay Lilla
táncművész, koreográfus

Perényi Miklós
gordonkaművész

Rubik Ernő
tervezőművész

Budapest,
1928. június 30.

Budapest,
1941. október 25.

Budapest,
1948. január 5.

Budapest,
1944. július 13.

Sándor György
előadóművész

Sánta Ferenc
hegedűművész

Sára Sándor
filmrendező

Schrammel Imre
keramikus, iparművész

Budapest,
1938. április 4.

Kaposvár,
1945. március 2.

Tura,
1933. november 28.

Szombathely,
1933. október 29.

Nemzet Művészei
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Sebő Ferenc
előadóművész,
népzenekutató

Sinkó László
színművész

Solti Gizella
iparművész

Somogyi Győző
festőművész

Szekszárd, 1947. február 10.

Budapest,
1940. március 18.

Budapest, 1931. november 19.
– Budapest, 2015. március 18.

Budapest,
1942. július 28.

Szabó Dénes
karnagy

Szabó István
filmrendező

Székely László
díszlettervező

Makó,
1947. március 6.

Budapest,
1938. február 18.

Szakcsi Lakatos Béla
zeneszerző,
zongoraművész

Szilágyi István
író

Budapest, 1943. július 8.

Budapest,
1932. október 2.

Szőnyi Erzsébet
zeneszerző

Tandori Dezső
író

Tímár Sándor
koreográfus, rendező

Kolozsvár,
1938. október 10.

Budapest,
1924. április 25.

Budapest,
1938. december 8.

Szolnok,
1930. október 2.

Tornai József
író, költő

Tóth János
operatőr, filmrendező

Törőcsik Mari
színművész

Török Ferenc
építőművész

Dunaharaszti,
1927. október 9.

Tolna,
1930. szeptember 1.

Pély,
1935. november 23.

Budapest,
1936. október 22.

Vadász György
építőművész

Vasadi Péter
költő, író

Gömörpéterfala,
1935. október 6.

Budapest,
1933. február 18.

Budapest,
1926. június 1.

Zalaváry Lajos
építőművész
Budapest,
1923. június 1.

Vásáry Tamás
zongoraművész,
karmester
Debrecen,
1933. augusztus 11.

Nemzet Művészei

Tőzsér Árpád
költő, író
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Építőművészet díjkategóriában
Bachman Zoltán
Csete György
Finta József
Török Ferenc
Vadász György
Zalaváry Lajos
Filmművészet díjkategóriában
Gothár Péter
Jankovics Marcell
Makk Károly
Sára Sándor
Szabó István
Tóth János
Fotóművészet díjkategóriában
Balla Demeter
Korniss Péter
Iparművészet díjkategóriában
Bohus Zoltán
Hager Ritta
Németh János
Rubik Ernő
Schrammel Imre
Solti Gizella
Székely László
Irodalom díjkategóriában
Ágh István
Buda Ferenc
Csoóri Sándor
Dobai Péter
Jókai Anna
Juhász Ferenc
Kányádi Sándor
Szilágyi István
Tandori Dezső
Tornai József
Tőzsér Árpád
Vasadi Péter

Képzőművészet díjkategóriában
Bak Imre
Csíkszentmihályi Róbert
Deim Pál
Gross Arnold
Gyulai Líviusz
Keserü Ilona
Konok Tamás
Kő Pál
Melocco Miklós
Somogyi Győző
Népművészet díjkategóriában
Erdélyi Zsuzsanna
Kallós Zoltán
Sebő Ferenc
Színházművészet díjkategóriában
Bánsági Ildikó
Béres Ilona
Blaskó Péter
Huszti Péter
Jánoskúti Márta
Marton Éva
Miller Lajos
Sándor György
Sinkó László
Törőcsik Mari
Táncművészet díjkategóriában
Novák Ferenc
Pártay Lilla
Tímár Sándor
Zeneművészet díjkategóriában
Balassa Sándor
Dubrovay László
Kocsár Miklós
Párkai István
Perényi Miklós
Sánta Ferenc
Szabó Dénes
Szakcsi Lakatos Béla
Szőnyi Erzsébet
Vásáry Tamás
A díjazottakról további információ
a Magyar Művészeti Akadémia által üzemeltetett
http://nemzetmuvesze.hu/ webcímen található.
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Ács Margit
író

Ágh István
költő

Aknay János
festőművész

Albert Gábor
író

Almási István
népzenekutató

Ambrus Éva
keramikus,
iparművész

András Ferenc
filmrendező

Árendás József
grafikusművész

Bakos István
tervezőgrafikus

Balassa Sándor
zeneszerző

Balázs Mihály
építőművész

Balla András
fotóművész

Bán Ferenc
építőművész

Bánsági Ildikó
színművész

Bánszky Pál
művészettörténész,
néprajzkutató

Bartusz György
szobrászművész

Bencsik István
szobrászművész

Benedek György
festő, szobrászművész

Benkő Imre
fotóművész

Benkő Samu
művelődéstörténész

Berecz András
ének- és mesemondó

Bereményi Géza
rendező, író

Béres Ilona
színművész

Bertalan Tivadar
látványtervező,
képzőművész

Bicskei Zoltán
filmrendező, grafikus

Blaskó Péter
színművész

Bocskai Vince
szobrászművész

Bodonyi Csaba
építőművész

Bogányi Gergely
zongoraművész

Bogdán László
író

Bohus Zoltán
szobrász,
üvegtervező

Botvay Károly
gordonkaművész,
tanár

arcképcsarnok

A Magyar
Művészeti
Akadémia
rendes
tagjai

175

A Magyar
Művészeti
Akadémia
rendes
tagjai

arcképcsarnok
176

Buda Ferenc
költő

Czakó Gábor
író

Csáji Attila
festőművész

Császár Angela
színművész

Csete György
építőművész

Csikós Attila
építőművész,
díszlettervező

Csíkszentmihályi
Róbert
szobrászművész

Dárday István
filmrendező

Dávid Katalin dr.
művészettörténész

Deim Pál
festőművész

Dévényi Sándor
építőművész

Devich János
gordonkaművész

Dobai Péter
író

Dobó János
építőművész

Döbrentei Kornél
író, költő

Duba Gyula
író

Dubrovay László
zeneszerző

Elekes Károly
festő, grafikus-,
szobrászművész

Eősze László
zenetörténész

Erdélyi Zsuzsanna
néprajztudós

Erfán Ferenc
festő- és iparművész

Farkas Ádám
szobrászművész

Farkas Árpád
író, költő

Fekete György
belsőépítész

Fekete J. József
író, kritikus

Fekete Vince
költő

Ferencz István
építőművész

Ferencz Marcel
építőművész

Ferenczes István
költő

Filep Sándor
festőművész

Finta József
építőművész

Földi Péter
festőművész
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Füzesi Magda
író

Gál Sándor
költő

Galánfi András
fafaragó, tanár

Geszler Mária
keramikusművész

Golda János
építőművész

Grendel Lajos
író

Gulyás Gyula
filmrendező

Gulyás János
filmrendező, operatőr

Gyulai Líviusz
grafikusművész

Haáz Sándor
zenetanár

Hager Ritta
textilművész

Haris László
fotóművész

Haumann Péter
színművész

Hauser Beáta
textilművész

Hunyadi László
szobrászművész

Huszár Lajos
zeneszerző

Huszti Péter
színművész

Iancu Laura
költő, író

Istvánfi Gyula
építőművész

Ittzés Mihály dr.
karnagy, művészeti
író

Jahoda Maja
belsőépítész

Jakobovits Márta
keramikusművész

Jankovics Marcell
filmrendező

Jelenczki István
filmrendező, fotóés képzőművész

Jókai Anna
író

Jovián György
festőművész

Juhász Zoltán
népzenész

Kalász Márton
költő, műfordító

Kallós Zoltán
néprajztudós

Kampis Miklós
építőművész

Kányádi Sándor
költő

Karátson Gábor
író, festő
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Kárpáti Tamás
festőművész

Kassai István
zongoraművész

Katona Katalin
ötvösművész

Katona Szabó
Erzsébet
textilművész

Kékedi László
fafaragó,
népi iparművész

Kelecsényi Csilla
textilművész

Kerényi József
építőművész

Keserü Katalin dr.
művészettörténész

Király László
író

Király Levente
színművész

Kiss Anna
költő

Kiss B. Atilla
operaénekes

Kiss Benedek
költő

Kiss Csaba
rendező, drámaíró

Kobzos Kiss Tamás
zenész, előadóművész,
zenepedagógus

Kocsár Balázs
karmester

Kocsár Miklós
zeneszerző

Kodolányi Gyula
költő, író

Kókay Krisztina
grafikus, textilművész

Kollár Éva dr.
karnagy

Kósa Ferenc
filmrendező

Kótai József
ötvösművész

Kovács István dr.
költő, történész

Kovács Péter
festőés grafikusművész

Kovács Zoltán
fagottművész,
karmester, zeneszerző

Kő Pál
szobrászművész

Krcho János
építőművész

Kubik Anna
színművész

Kunkovács László
fotóművész

Kusztos Endre
festőművész, grafikus

Kuti Dénes
festőművész

Landgráf Katalin
szövöttanyag-tervező
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Lantos István
zongoraművész

Lászlóffy Csaba
költő, író

Lelkes Péter dr.
formatervező
iparművész

Lovas Ilona
képzőművész

Lugossy László
filmrendező

Lukácsi László
üvegművész

M. Novák András
festőművész

Mács József
író

Magyar László
festőművész

Marosi Barna
író

Marosi Miklós
építőművész

Marton Éva
operaénekes

Mécs Károly
színművész

Medveczky Ádám
karmester

Melocco Miklós
szobrász

Mészáros Éva
iparművész

Mezei Gábor
belsőépítész

Mezey Katalin
író

Miller Lajos
operaénekes

Mohay Miklós dr.
zeneszerző

Molnár Edit
fotóművész

Móser Zoltán
fotóművész

Murádin Jenő
művelődéstörténész

Nagy Attila dr.
drámatörténész

Nagy Ervin
építőművész

Nagy Gábor
költő,
irodalomtörténész

Nagy János
szobrászművész

Nagy Viktor
színházi rendező

Nagy Zoltán Mihály
író

Németh János
keramikus, szobrász

Nógrádi Péter
zeneszerző

Normantas Paulius
fotóművész
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Oberfrank Pál
színművész

Oláh János
költő, író

Olsvay Endre
zeneszerző

Oravecz Imre
költő

Orosz István
grafikusművész,
filmrendező

P. Benkő Ilona
keramikusművész

Párkai István
karmester

Pásztor Péter
építőművész

Péterfy László
szobrászművész

Petrás Mária
népdalénekes,
keramikusművész

Prutkay Péter
képzőművész

Ráckevei Anna
színművész

Rátkai Erzsébet
jelmeztervező

Rátóti Zoltán
színművész

Reményi Attila
zeneszerző

Reviczky Gábor
színművész

Rudolf Mihály
építőművész

Sapszon Ferenc ifj.
karnagy

Sára Sándor
operatőr, rendező

Sáros László György
építőművész

Sass Sylvia
operaénekes

Scherer József
festő, grafikus,
ipari formatervező

Schrammel Imre
keramikusművész

Sebestyén Márta
népdalénekes

Serfőző Simon
költő, író

Simon Károly
formatervező
iparművész

Sipos László
festőművész

Sipos Mihály
zenész, énekművész

Skardelli György
építőművész

Somogyi Győző
festőművész

Somogyi Pál
építész, belsőépítész

Stefanovits Péter
festő- és
grafikusművész
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Stoller Antal
koreográfus

Szabados Árpád
képzőművész

Szabó Dénes
karnagy

Szabó Marianne
textilművész

Szabó Tamás
szobrászművész

Szabó Tamás János
építőművész

Szatyor Győző
grafikusművész

Szecsődi Ferenc
hegedűművész

Székely László
díszlettervező

Szemadám György
festőművész

Szenes István
belsőépítész

Szentkirályi Miklós
Béla
restaurátorművész

Szilágyi István
író

Szőcs István
író

Szőcs Miklós TUI
szobrászművész

Szőnyi Erzsébet
zeneszerző

Szőnyiné Szerző
Katalin
zenetörténész

Szunyoghy András
festő- és
grafikusművész

Tamás Menyhért
író, költő

Tardy László
kántor-karnagy

Temesi Ferenc
író

Terényi Ede dr.
zeneszerző

Tima Zoltán
építőművész

Tokody Ilona
operaénekes

Tordai Hajnal
jelmeztervező

Tornai József
költő, író, műfordító

Tóth Bálint
költő

Tóth Erzsébet
költő, író

Tóth György Gyula
fotóművész

Tóth János
operatőr

Tóth Péter
zeneszerző

Tóth Tibor Pál
belsőépítész
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Török Ferenc
építőművész

Török László
fotóművész

Tőzsér Árpád
költő, író

Turányi Gábor
építőművész

Turi Attila
építőművész

Ujvárossy László
grafikusművész

Varga Péter
restaurátor,
ezüstműves

Vargha Mihály
szobrászművész

Vári Fábián László
költő

Vathy Zsuzsa
író

Veress Sándor
László
festőművész

Véssey Gábor
festőművész

Vidák István
népművész

Vidnyánszky Attila
színházi rendező

Vinczeffy László
festőművész

Xantus Gábor
filmrendező
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Zakariás Attila
építőművész

Zalaváry Lajos
építőművész

Zoboki Gábor
építőművész

Zsigmond Dezső
filmrendező

Zsigmond Vilmos
operatőr

Zelnik József
etnográfus
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Záborszky Kálmán
karmester,
gordonkaművész
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Ablonczy László
színikritikus, író

Barabás Márton
festőművész

Baráti Kristóf
hegedűművész

Bede Fazekas Csaba
operaénekes,
színművész

Bertha Zoltán
irodalomtörténész

Bogos Ernő
építőművész

Buglya Sándor
filmrendező

Bukta Imre
festőművész
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Cseke Péter
színművész

Dvorszky Hedvig
művészettörténész

Eredics Gábor
népzenész

Ferdinandy György
író

Fodorné László
Mária
kéziszövő

Forintos Kálmán
formatervező,
iparművész

Gyarmathy Lívia
filmrendező

Hefkó Mihály
belsőépítész

Jankovics Tibor
építőművész

Jánoskúti Márta
jelmeztervező

Juronics Tamás
táncművész,
koreográfus

Kóka Rozália
énekes és mesemondó

Laczák Géza
ötvösművész

Mihályi Gábor
koreográfus,
rendező

Molnár Imre
iparművész

Olasz Ferenc
filmrendező,
fotóművész

Pártay Lilla
táncművész,
koreográfus

Pregitzer Fruzsina
színművész

Rohonyi Anikó
operaénekes

Rost Andrea
operaénekes

Salamin Ferenc
építész

Sára Ernő
grafikusművész

Sipos János
népzenekutató

Solymosi-Tari
Emőke dr.
zenetörténész

Sturcz János
művészettörténész

Sulyok Miklós
művészettörténész

Szalai Györgyi
rendező

Szarvas József
színművész

Szentmártoni János
költő

Szurcsik József
képzőművész

Szűcs Endre dr.
építőművész

Tóth Klára
filmkritikus
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Vajda László
népi iparművész

Vashegyi György
karmester

Zádori Mária
énekművész

Zsuráfszky Zoltán
táncművész,
koreográfus

Kernács Gabriella
művészettörténész

Korzenszky Richárd
bencés szerzetes,
pedagógus

Nemeskürty István dr.
irodalomés filmtörténész

Szenik Ilona
néprajzkutató

Rostoka László /
Vladislav Rostoka
grafikusművész

Vörös Győző dr.
egyiptológus,
ókorkutató
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Cserhalmi György
színművész

A Magyar
Művészeti
Akadémia
tiszteletbeli
tagjai

192

Gubcsi Lajos dr.

Demján Sándor

Koller Györgyné, Soós Szabó Edith

Eisler Péter dr.

Pollok László

ÉPÍTŐMŰVÉSZETI TAGOZAT
Aczél Gábor
Bachmann Bálint
Bálint Imre
Balogh Balázs
közgyűlési képviselő
Boros Pál
Dénes György
Détári György
Hübner Mátyás dr.
Iványi László
Jakab Csaba
Jánosi János
Kálmán Ernő Béla
Kováts András
Miklós
Kravár Ágnes
Krizsán András
Géza dr.
Kulcsár Attila
Lukács István
Major György
Mányi István
Molnár Csaba
Pásztor József
Patonai Dénes
Paulinyi Gergely dr.
Puskás Péter
Sebestény Ferenc
Szalay Tihamér
Szente-Vargáné Gerencsér Judit Anna
Vadász Bence
közgyűlési képviselő
Vikár András
FILM- ÉS
FOTÓMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Albertini Béla dr.
(Művészetelméleti
Tagozat)
B. Révész László

Barta Zsolt Péter
közgyűlési képviselő
Erdélyi János
Herendi Péter
Horváth Péter
Jokesz Antal
Katkó Tamás
Kisfaludy András
Kiss Beáta
Koncz Gabriella
Kovács Melinda
Lakatos Iván
Lugossy István
Lukács Lóránt
Mihályfy László
Mikulás Ferenc
közgyűlési képviselő
Mohi Sándor
Moldoványi Judit
Novák Emil
Patyi Árpád
Rófusz Ferenc
Szalay Péter
Szamódy Zsolt Olaf
Szilágyi Varga
Zoltán
Szobolits Béla
Szőke András
Tényi István
Urbán Tamás
Varga Ágota
Varsányi Ferenc
IPARMŰVÉSZETI
ÉS TERVEZŐ
MŰVÉSZETI
TAGOZAT
Antal Pál
Ardai Ildikó
B. Laborcz Flóra
Balogh Eleonóra
Bánáti János
Baráth Ferenc
Bárd Johanna Mária
Benczúr Gyula

Berzy Katalin
Bicsár Vendel
Borza Teréz
E. Szabó Margit
Erdei Sándor
F. Orosz Sára
Fodor Lóránt
Gombos István
Gulyás Kati
Gyárfás Gábor
Harsay Ilona
Horkay István
Jajesnica Róbert
Kálmán László
Kányási Holb
Margit
Kecseti Gabriella
Kecskés Ágnes
Keresztes Dóra
Kisfaludy Márta
Kiss Ilona
Kiss Iringo Márta
Kiss István
Koós Pál
Kopcsányi Ottó
Károly
Kovács Zoltán
Krajtsovits Margit
Kulinyi István
Latin Anna
Lázárné Balog Edit dr.
Lencsés Ida
Lőrincz Győző
közgyűlési képviselő
Madarász Kathy
Margit
Máder Indira
Márkus Gábor
Mester Éva Cecília dr.
Minya Mária
Molnár Gyula
Molnár Kálmán
Morgós
András prof. dr.
Nagy Alexandra
Nagy Judit

Nagy Tibor
Nausch Géza
Nyári Ildikó
Pannonhalmi
Zsuzsanna
Pápai Lívia
Pasqualetti Eleonóra
Pauli Anna
Penkala Éva
Polgár Csaba
György
Polyák János
Probstner János
Rainer Péter
Regős Anna
Rékasy Levente
Rényi Krisztina
Sárváry Katalin
Simonffy Márta
közgyűlési képviselő
Smetana Ágnes
Somodi Ildikó
Szávoszt Katalin
Szekeres Károly
Széles Judit
Szemereki Teréz
Szentpéteri Tibor
Szilágyi Ildikó
Tankó Judit
Tóth Zoltán
Vásárhelyi Emese
Vereczkey Szilvia
Zala Tamás
Zalavári József
Zidarics Ilona Mária
Zsigmond Attila

A Magyar
Művészeti
Akadémia
pártoló
tagjai

arcképcsarnok

Burai-Kovács János dr.

A Magyar
Művészeti
Akadémia
nem
akadémikus
köztestületi
tagjai

IRODALMI
TAGOZAT
Alföldy Jenő
Alföldyné Dobozi
Eszter
Bata János
Elmer István Ödön
Falusi Márton dr.
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A Magyar
Művészeti
Akadémia
nem
akadémikus
köztestületi
tagjai és
közgyűlési
képviselői

arcképcsarnok
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Horváth Tamás
Károly dr.
Jávorszky Béla
Kemsei István
Lövétei Lázár László
Majoros Sándor
Mohás Lívia
Molnár Vilmos
Péntek Imre
Pintér Lajos
Pósa Zoltán Csaba
közgyűlési képviselő
Prágai Tamás Géza
Rostás-Farkas
György
Sarusi Mihály
Szakolczay Lajos
közgyűlési képviselő
Szenyán Erzsébet
Szondi György dr.
Tóth László
Vass Tibor
Végh Attila
KÉPZŐMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Baksai József
Balanyi Károly
Balanyi Zoltán
Barakonyi Zsombor
Bereznai Péter
Birkás István
Butak András
Csorba Simon
Dienes Attila
Drozsnyik István
Felházi Ágnes Judit
Gaál József
Galambos Tamás
Hajdú László
Halbauer Ede
Hangay George
Hévizi Éva
Holdas György
Józsa Bálint
Kavecsánszki
Gyula dr.
Kepenyes Pál
Kis-Tóth Ferenc
Kligl Sándor
Kocsis Imre
Kótai Tamás
Kovács Attila Lajos
Kovács Géza
Kovács Péter Balázs
Kovács-Gombos
Gábor
Krizbai Sándor
Lacza Márta

Lévay Jenő
Lipcsey György
Madarassy István
Magyari Márton
Molnár László
József
Nagy Árpád
Oláh György
Olajos György
Olescher Tamás
Orosz János
Osgyányi Vilmos
Paizs Péter
Palkó Tibor
Pataki Tibor
Pató Róza
Pirk László
Pistyur Imre
Radosza Attila dr.
Regős István
közgyűlési képviselő
Sárkány Győző
közgyűlési képviselő
Sinkó János
Szegedi Csaba
Szepessy Béla István
Szilágyi Imre
Szily Géza
Tóth Sándor
Váli Dezső
Várhelyi György
Vincze Ottó
MŰVÉSZETELMÉLETI TAGOZAT
Csernyus Lőrinc
közgyűlési képviselő
Hantos Károly
Hegyi Ibolya
Juhász György
András dr.
Kamp Salamon dr.
közgyűlési képviselő
Kucsera Tamás
Gergely dr.
Pécsi Györgyi
Vasy Géza
NÉPMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Bereczky Csaba
közgyűlési képviselő
Faragó Laura
Fehér Anikó dr.
Gosztonyi Zoltán
Gy. Kamarás Katalin
Mucsi János
közgyűlési képviselő

Nagy Mária
Sebestyén István
Takács András
SZÍNHÁZMŰVÉSZETI TAGOZAT
Balázs Péter János
Barta Dóra
Berkes János
Blaskó Balázs
Bozsik Yvette
Csányi János
közgyűlési képviselő
Csikos Sándor
Esztergályos Cecília
Falussy Lilla
Fried Péter
Gyarmathy Ágnes
Harangozó Gyula
György
Herczeg Tamás
Jámbor József
Kalmár Magda
Kalmár Tibor
Kertesi Ingrid
Kiss János Antal
Kováts Kolos
Lukács Gyöngyi
Mándy Ildikó
Mihályi Győző
Pápai Erika
Piros Ildikó
Pitti Katalin
Román Sándor
Rubold Ödön
Solymosi Tamás
közgyűlési képviselő
Sunyovszky Sylvia
Szász Zsolt Ferenc
Szlávik István
Szűcs Gábor
Topolánszky Tamás
Török Jolán
Udvaros Béla
Urbán Gyula
Váradi Marianna
Vincze Balázs
Vincze János
ZENEMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Bánkövi Gyula
közgyűlési képviselő
Baranyay László
Bruckner Adrienne
Csetényi Gyula dr.
Deákné Kecskés
Mónika

Dobozy Borbála
Zsuzsanna
közgyűlési képviselő
Döbrössy János
Falvay Attila
Farkas Gábor
Ferencziné dr. Ács
Ildikó
Gyüdi Sándor
Hegedűs Endre
Horváth Anikó
Horváth Barnabás
Zoltán
Hőna Gusztáv
Illényi Katica
Juhász Előd dr.
Keller András
Kesselyák Gergely
Lőte Enikő
Molnár György
Pethő Zsolt
Prunyi Ilona
Smuta Attila
Strausz Kálmán
Szabó Péter
Szakály Ágnes
Tamási László
András
Víg Tommy

Ág Tibor
népzenekutató,
karnagy

Dobos László
író

Halmos Béla
zenész,
népzeneoktató

Jakobovits Miklós
képzőművész

Kemény Henrik
bábművész

Kiss Dénes
író, költő

Lantos Ferenc
festőművész

Lugossy Mária
szobrászművész

Marsall László
költő

Morell Mihály
filmművész

Páll Lajos
költő, festőművész

Plesz Antal
építőművész

Polgár Rózsa
kárpitművész

Sigmond István
író

Szokolay Sándor
zeneszerző

arcképcsarnok
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tagjai
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A Magyar
Művészeti
Akadémia
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Attalai Gábor
képzőművész

Bella István
költő

Berki Viola
festőművész

Bertha Bulcsu
író

Bozay Attila
zeneszerző

Csaba László
építőművész

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
építőművész

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
építőművész

Jecza Péter
szobrászművész

Juhász Sándor
festőművész, költő

Jurcsik Károly
építőművész

Kalmár László
zeneszerző

Károlyi Amy
költő

Kemény Katalin
író

Király Ernő
zeneszerző

Kokas Ignác
festőművész

Kolozsvári
Grandpierre Emil
író

arcképcsarnok
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László Gyula dr.
régész, festőművész

Lászlóffy Aladár
költő, író

Lázár Ervin
író

Makovecz Imre
építőművész

Mészöly Dezső
költő, műfordító

Molnár Tamás
filozófus

Nagy Gáspár
költő

Paizs László
festőés szobrászművész

Patay László
festőművész

Páskándi Géza
író

Péri József
ötvösművész

Pongrácz Zoltán
zeneszerző

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.
építőművész

Szőts István
filmrendező

Tolnay Klári
színművész

Tóth Lajos
festőművész

Utassy József
költő

Vágó Péter ⁄
Pierre Vago
építőművész

Vigh Tamás
szobrászművész

arcképcsarnok

A Magyar
Művészeti
Akadémia
posztumusz
tiszteleti
tagjai

A Magyar
Művészeti
Akadémia
örökös
tiszteleti
elnöke és
főtitkára
Makovecz Imre
elnök

dr. Kováts Flórián
főtitkár
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Fekete György
elnök

Kucsera Tamás
Gergely dr.
főtitkár

Csáji Attila
alelnök

Zelnik József
alelnök

Ács Margit
elnökségi tag

Dévényi Sándor
elnökségi tag

Jankovics Marcell
elnökségi tag

Sára Sándor
elnökségi tag

A Magyar
Művészeti
Akadémia
Elnöksége
2014.
november
5-től
Kucsera Tamás
Gergely dr.
főtitkár

Dévényi Sándor
alelnök

Jankovics Marcell
alelnök

Dubrovay László
elnökségi tag

Marton Éva
elnökségi tag

Szemadám György
elnökségi tag

Tamás Menyhért
elnökségi tag

FILM- ÉS FOTÓMŰVÉSZETI TAGOZAT
Dárday István

NÉPMŰVÉSZETI,
NÉPRAJZI TAGOZAT
dr. Erdélyi Zsuzsanna
(2014. március 14-ig)
NÉPMŰVÉSZETI
TAGOZAT
(2014. június 1-től)
Kobzos Kiss Tamás
(2014. március 15-től)

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI TAGOZAT
Marton Éva
(2014. november 4-ig)
Rátóti Zoltán
(2014. november
5-től)

KÉPZŐMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Szemadám György
(2014. november 4-ig)
Stefanovits Péter
(2014. november 5-től)

ÉPÍTŐMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Ferencz István
MŰVÉSZETELMÉLETI TAGOZAT
dr. Solymosi-Tari
Emőke
(2014. június 25-től)

IRODALMI
TAGOZAT
Mezey Katalin

arcképcsarnok

Fekete György
elnök

IPARMŰVÉSZETI
ÉS TERVEZŐ
MŰVÉSZETI
TAGOZAT
Simon Károly

ZENEMŰVÉSZETI
TAGOZAT
Dubrovay László
(2014. november 4-ig)
Tóth Péter
(2014. november 5-től)

A Magyar
Művészeti
Akadémia
művészeti
tagozatainak
vezetői
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A Magyar
Művészeti
Akadémia
Felügyelő
Testülete
2014. május
31-ig

arcképcsarnok

A Magyar
Művészeti
Akadémia
Felügyelő
Testülete
2014. június
1-től

A Magyar
Művészeti
Akadémia
Titkárságának
köztisztviselői
és munkatársai
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Kazai Viktor dr.
felügyelő testület
elnöke

Erdélyi Rudolf Zalán
felügyelő testület tagja

Jávor András dr.
felügyelő testület tagja

Haris László
felügyelő testület tagja,
MMA

Vízkelety Mariann dr.
felügyelő testület tagja

Erdélyi Rudolf Zalán
felügyelő testület tagja

Kampis Miklós
felügyelő testület tagja,
MMA

Haris László
felügyelő testület tagja,
MMA

Sára Ernő
felügyelő testület tagja,
MMA

Barabás Viktor
osztályvezető

Baricsa Katalin
tagozati titkár

Barna Olivér
üzemeltetési
munkatárs

Borbély László
sajtóreferens

Borsos Erzsébet
gazdasági és pénzügyi
referens

Buzás Mária
könyvelő

dr. Czencz Balázs
jogi referens

Csányi Szilveszter
könyvtáros

Halász János
felügyelő testület
elnöke

Cseresnyés Márk
dokumentációs
referens

Csernák András
titkársági asszisztens

Csibran Katalin
főosztályvezető

Dóka Zsófia
dokumentációs
asszisztens

Dunainé
Demeter Ildikó
titkársági referens

Éberlein Melinda
személy- és munkaügyi referens

dr. Engedi Éva
elnöki főreferens

dr. Falusi Márton
tagozati titkár

Farkas Róbert
pályázati munkatárs

dr. Fekete István
főosztályvezetőhelyettes

Fónyadné
Kosztolnik Anikó
osztályvezető

Godó Edit Zsuzsanna
főosztályvezetőhelyettes

Gyukin Tijana
pénzügyi- és
vagyongazdálkodási
referens

Hamza Tímea
titkársági referens

Hegedűs Vilmos
tagozati titkár

Hingyi Gábor
audiovizuális
technikus
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dr. Horváth Anett
igazgatási referens

Horváth Helga
protokollfőnök

Huszár Orsolya
tagozati titkár

Igaz Katalin
gazdasági és pénzügyi
referens

Iván Orsolya
titkársági referens

Joó Balázs
nemzetközi referens

Juhász Judit
főosztályvezető

Juhászné Kellner
Gabriella
titkársági asszisztens

Kelemen Béla
osztályvezető

Keppel Márton
tagozati titkár

Kiss Csaba
üzemeltetési
munkatárs

Kiss Lászlóné
gazdasági és pénzügyi
referens

dr. Kiss Zoltán
főtanácsadó

Komlóssy Ágnes
nemzetközi referens

Kovács Adrienn
osztályvezető

Kovács Örs Levente
elnöki referens

Kovács Kata
sajtóreferens

Kováts Gergely
elnöki munkatárs

Kukta Hajnalka
elnöki referens

Kulcsár Annamária
osztályvezető

Lagzi Andrea
bérszámfejtő

Lengyel Viktor
sajtóreferens

Lichter Péter
audiovizuális referens

Marton Laura
gazdasági és pénzügyi
referens

Matitsné
Vigh Marianne
tagozati titkár

Nagy Borbála Réka
dokumentációs
referens

Németh Lóránt
dokumentációs
asszisztens

Patkó Zsuzsanna
szervezési referens

Pécsi Györgyi
főosztályvezető

Pelle Katalin
gazdasági és pénzügyi
referens

Sarnyai Andrea
tagozati titkár

Schein János
támogatáskezelési
referens
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Szabó Roland
támogatáskezelési
ügyintéző

Székely-Gyökössy
Szabolcs
főosztályvezető

Szmoláné
Fazekas Krisztina
titkársági referens

Szmrecsányi Dóra
tagozati titkár

Tiszavári Ferencné
osztályvezető

Tompos Vince
sajtóreferens

Török Máté
informatikus

Varga Andrea
dokumentációs
asszisztens

Város Alexandra
főtitkári referens

Veress Zoltánné
könyvelő

dr. Viola Zsuzsanna
igazgatási referens

Virágné
Mojzes Ildikó
bizottsági titkár

dr. Zsugovits Eszter
személy- és
munkaügyi referens
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A Magyar
Művészeti
Akadémia
állandó külsős
munkatársai

Borbás Tamás
külső munkatárs

SZŐTS ISTVÁN
FILMMŰHELY
Maróthy Csaba
titkár

Szöllősi Mátyás
külsős sajtós
munkatárs
dr. Kucsera Tamás
Gergely
társfőszerkesztő
dr. Balogh Csaba
titkár

dr. Csuday Csaba
olvasószerkesztő
Turi Attila
képszerkesztő

A Magyar
Művészet
folyóirat
szerkesztősége

dr. Kulin Ferenc
főszerkesztő
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