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Ötvös Nagy Ferenc

AMIKOR A SZÜLÕFÖLD HÍV

Édesanyám emlékére

Sok minden szól amellett, hogy életem eseményeit összefoglaljam. Elértem már
azt a kort, amikor az ember –  nyilvánosan vagy magányosan  –  megteszi ezt. Jó né-
hányszor meg is kértek erre az összegzésre. Ám mindig húzódoztam attól, hogy a
nyilvánosság elé tárjam életem, mert mindig úgy éreztem, jobb, ha helyettem
munkáim beszélnek.

Az elsõ igazán belülrõl jövõ késztetést arra, hogy magamról szóljak, a szülõfalum-
ban, Jászkiséren, a Jászok Világtalálkozója alkalmából rendezett életmû-kiállításom
kapcsán éreztem. A külsõ késztetõ pedig döntõen Füzi László irodalomtörténész
barátom, a Forrás fõszerkesztõje volt, amikor Zománcmívesség címû, 1997-ben
megjelent könyvem ajánlásában ezt írta:

„Önéletrajznak, hiányos önéletrajznak neveztem azt a munkát, mely mögött Ötvös
Nagy Ferenc személye áll. Ez a munka valójában nem azért hiányos, mert nem szól
szerzõje személyes törekvéseirõl, elképzeléseirõl, csalódásairól, kísérletezéseirõl,
gyötrelmeirõl és örömeirõl, és arról az útról sem, amelynek bejárásával az
ötvöszománc, a sodronyzománc és az a’jour (áttört) zománc elismert mûvésze lett,
hanem azért, mert csak az anyagról, az eljárásokról és a technikáról beszél, a mûalkotás
mibenlétének kérdését nem érinti, pedig errõl is lenne, - lehetne mondanivalója.
Mintha költõink csak nyelvrõl beszélnének, de a versrõl egyetlen szót sem szólnának.
Úgy gondolom, ennek is megvan a magyarázata: Ötvös Nagy Ferenc csak a tanítha-
tót akarja megtanítani, ennek határán túllevõt rábízza arra, aki az általa leírt-megrajzolt
úton hajlandó végigmenni. A tanítványoknak pedig már van kitõl és mibõl tanulni.”

Most kísérletet teszek e hiányos önéletrajz kiegészítésére. Az eredmény várhatóan
keveréke lesz egy szokványos önéletrajznak és egy szakmai fejlõdési naplónak.
Esetemben a kettõt lehetetlen szétválasztani. Életem eseményeinek, fordulatainak
jelentõs részét ugyanis eddig döntõen a szakmai elõrelépés lehetõsége, vágya
motiválta.

Szülõhelyem, a Jászság
A Szûz jegyében születtem, 1948. augusztus 26-án, Jászkiséren. A Jászságban, a

mai Jász-Nagykun-Szolnok megye területén található 7230 lelkes faluban. Szegény
polgári család gyermeke vagyok. Édesapám ma is Jászkiséren él, édesanyám pedig
az itteni temetõben nyugszik. Testvéreim: öcsém, Attila és húgom, Mária. A
Jászságból nõsültem, feleségem, Sziknai Mária jászladányi születésû.

Elsõ rajzolással, festéssel kapcsolatos emlékem a jászkiséri régi, öreg házunkhoz
kötõdik. Szép fehér, meszelt fala volt. Én meg kisgyerekként néhány színes krétához
jutottam. Mit mondjak? Ameddig fölértem, telerajzoltam a falat. Édesanyámnak
szokatlan lehetett, mert erõsen megfeddett.

A helyi általános iskolába jártam, ahol rajztanárom, Szirze Gyula ötödik osztályos
koromban figyelt fel rám. Külön feladatokat adott, én meg csak rajzoltam és rajzoltam.
A mindig velem lévõ rajzfüzet volt a társam a kiséri erdõkön, mezõkön, réteken tett
kalandozásaim során is. Ekkor szinte egy életre feltöltekeztem a természet, a falusi
élet hangulataival.

Szüleim kívánságára a géplakatos szakmát tanultam ki a szomszédos település,
Jászapáti ipari szakmunkásképzõjében. Egyik legemlékezetesebb élményem 1967-
bõl való. Harmadéves lakatosinasként az adott feladatot - kerti munkát – végeztük
társaimmal: faültetés, díszkerítés készítése és ehhez hasonlók.  A munkák során
festési feladatok is voltak: kerítés, virágkarók és egyebek. S ki kaphatta volna e
„magasztos” feladatot más, mint jómagam. Már abban az idõben köztudott volt
rólam, hogy rengeteget rajzolok, festegetek, és igencsak otthonosan mozgok az
ecsetkezelésben. Elvégezvén a szükséges objektumok festését, valahogy nem
sikerült abbahagynom, és folytattam tovább a frissen ültetett fákkal. Tetõtõl talpig
bemázoltam piros nitrófestékkel valamennyit, majd mint ki jól végezte dolgát, kissé
fáradtan, de hallatlan elégedettséggel szemléltem mûvemet, mely azonnal élõvé
varázsolta a kicsike kertet. A következményekrõl inkább nem szólnék.

Az iskola után energetikusként és lakatosként dolgoztam, majd Szolnokon
elvégezvén a gépipari technikumot, 1975-ben technikusi oklevelet kaptam. E
végzettséggel Jászkiséren dolgoztam gépésztechnikusként 1984-ig. Ám a
szabadidõmben, mint hajdan nebulóként, csak rajzoltam és rajzoltam. Kipróbáltam a
festés és a grafikázás több módját is. Ezekben az években sok keserûségben is
részem volt. Jászkiséren meglehetõsen lekicsinylõen tekintettek szenvedélyemre.
Abban a környezetben, ahol én éltem, az emberek nem voltak hozzászokva ahhoz,
hogy valaki „firkálgat”. A jász emberekbõl általában kemény munkásember lett, akik
deklarált mûvészi ambícióimat kevéssé értették, munkáimat nem értékelték. Rajzaimról
nem sok jó szavuk volt, lassan szégyellni kezdtem, hogy rajzolok. De soha nem
tettem le arról, hogy egyszer a Képzõmûvészeti Fõiskolára járjak.

Igazán jelentõs fordulat akkor következett be az életemben, amikor nagy
szerencsémre elvetõdtem egy rajzpedagógus táborba. Itt ismerkedtem meg Bokros
László festõmûvésszel, akit azóta mesteremnek tekintek. Õ hívta fel a figyelmemet
arra, hogy a festményeim „zománcszerûek”. Arra biztatott, hogy próbálkozzam a
zománctechnika kipróbálásával. Errõl akkor még igen keveset tudtam, azonban
kapóra jött, hogy a lakóhelyemen mûködött egy Zománcipari Szövetkezet. Itt
közönséges zománcárukat készítettek: vizesvödröt, kannát, bögrét, bödönt és egyéb
konyhai edényeket. Engem csak az érdekelt, hogy a zománcozás mesterségéhez
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közelebb kerüljek. Ezért, családom nem kis rémületére, otthagytam az addigi MÁV-
os technikusi állásomat, és feleannyi pénzért munkába álltam a szövetkezetnél.
Megismertem az ipari zománc csínját-bínját, és elkezdtem e csodálatos, ám nehezen
kiismerhetõ anyaggal a kísérletezést. Persze gyorsan kiderült, az ipari zománc csak
távoli rokona az õsi ötvöszománcnak. Ezt a döntésem azonban máig sem bánom,
hiszen jó iskola volt, és én a tanulópénzt is megfizettem érte.

Közben otthon egyre felszereltebb mûhelyt alakítottam ki: egy mérnök barátommal
elektromos kemencét is építettünk. S mikor ráébredtem a zománc adta lehetõségekre,
felmerült bennem a kérdés: hogyan lehetne bonyolultabb formákat zománcozni. A
választ nem adták könnyen. Nekem kellett megtalálnom azt. Az 1980-as évek elejétõl

minden égetésemrõl elemzõ igénnyel készítettem el feljegyzéseimet, rögzítettem a
technológiai folyamatokat. Igyekeztem tanulni a saját hibáimból. Fizettem itt is a
tanulópénzt. Ám amit csak lehetett, kipróbáltam: festõzománctól a rekeszzománcig,
s annak legszebb válfajáig, a sodronyzománcig. Miközben a technikával kísérle-
teztem, igyekeztem minél több, mások által készített zománcmunkát megismerni:
itthon és külföldön jártam a múzeumokat, gyûjteményeket.

Erre az idõszakra esett, hogy Jászberényben ötödmagammal megalapítottuk az
Alkotárs Képzõmûvészeti Csoportot (1980). Mi, az akkori fiatal mûvészek,
értelmiségiek: Bangócs Gábor grafikus, Czobor Sándor festõ-fafaragó, Fecske József
fotós és Telek Zsolt irodalmár a mûvészeti szabadság légkörében éltünk. Ártalmatlan,
azonban az átlagostól mégis eltérõ ténykedésünk, életfelfogásunk az akkori rendkívül
konzervatív jászsági politikai vezetésnek szemet szúrt. Ezért voltaképpen védekezõ
gesztusként tömörültünk össze. Egybekapcsolt bennünket a magyarság hagyo-
mányai iránti olthatatlan érdeklõdésünk is. Legjelentõsebb közös akciónk egy
játszótér elkészítése volt Jászberényben, az akkori Május 1. szigeten. Ez a faelemekbõl
épített játékkomplexum akkor országos visszhangot váltott ki. Büszke vagyok rá,
hogy még ma is áll. Az Alkotárs Csoport meghatározó volt számomra az erkölcsi
tartás, a mûvészi összetartozás szempontjából.

Bakos csanak 1999 Termékenység kehely 1988
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Ez idõ alatt a jászkiséri mû-
helyemben tovább dolgoz-
tam, és megszülettek elsõ sod-
ronyzománc faliképeim. Kiállí-
tásokon szerepeltem velük, és
eljutottak a képek Kecskemét-
re is. Itt felfigyeltek rám, és
ennek köszönhetõen meghív-
tak az 1983-as Kecskeméti
Nemzetközi Zománcmûvésze-
ti Szimpóziumra. A tábor
egyetlen autodidakta résztve-
võjeként, 35 évesen úgy tûnt,
révbe értem.

Megpróbáltam persze ke-
nyérkeresõ munkámban is
még közelebb kerülni a vá-
gyott célhoz, meg nyilván
megértõbb közegre is vágy-
tam, ezért 1984-ben elszegõd-
tem mûvészeti elõadónak a
Jászkiséri Mûvelõdési Házba.
Képzõmûvészeti programok
és gyermekek számára indí-
tandó szakkörök szervezé-
sével foglalkoztam.

De térjünk vissza az életutamat azóta is meghatározó Kecskeméthez. A „hírös
város” a 70-es, 80-as években rendkívül felvilágosult, ügyes megyei és városi
vezetõi révén olyan kulturális értékeket tudott felmutatni mint talán egyik más
megyeszékhely sem az országban. Kiváló színháza, magas színvonalú kiállításairól
elhíresült múzeumai (Képtár, Szórakatémusz, Naív Mûvészek Múzeuma, Ráday
Múzeum), alkotómûhelyei (Forrás folyóirat, Kerámia Stúdió, Kodály Intézet) neve-
zetes hellyé tették. Vonzását csak fokozta az akkor kivételesnek számító mûvészeti
mecenatúra: mûvek vásárlása és megrendelése, ösztöndíjrendszer.

Kecskeméten 1975-tõl nyaranta Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotótelepet is
szerveztek. Ez utóbbi a tûzzománcmûvészet magyarországi központjává vált. A
mûvészeti munka feladatainak  megfogalmazásához a Magyar Képzõmûvészek
Szövetsége, a technológiai feltételek kialakításához a Lampart Zománcipari Mûvek
(késõbb a Kecskeméti Zománc- és Kádgyár), a munkafeltételek biztosításához és az
elszállásoláshoz a Gépipari és Automatizálási Fõiskola nyújtott segítséget. Mint

látható, a Bács-Kiskun Megyei Tanács elképzeléseihez jó partnereket talált. Az elsõ
években a zománctelep zömében táblakép igényû, építészetben – pontosabban a
környezetalakításban – nem, vagy alig használható mûvei mellett már megjelentek
az iparilag sokszorosítható, mai épületekre hangolt tervek is. A megszületett
gondolatok egy része nemcsak a népmûvészet hagyományait élesztette fel, hanem
összhangban volt a szecesszió épületdíszítési törekvéseivel is. Az évrõl évre meg-
rendezett alkotótelepek és a Zománc- és Kádgyár helyben léte olyan alapot jelen-
tettek, melyre építve a Bács-Kiskun Megyei Tanács 1984-ben létrehozhatta a
Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotómûhelyt, mint állandóan mûködõ intézményt.

A kitûzött célok, a megfogalmazott tervek tisztán mutatják a törekvések lényegét.
Egyrészt lehetõséget adtak a különbözõ zománctechnikák megismerésére, tovább-
fejlesztésére, alapos elsajátítására és gyakorlására. Ez az elsõ fázisban természetesen
egyedi, kísérleti darabokon folytatható eredményesen. Másrészt az alkotótelepek a
pályázatok kihirdetése útján módot adtak arra, hogy a pályázó mûvészek alaposan
felkészülhessenek valamely konkrét feladatra, programra. Az eltelt csaknem 30 év
termésében nyomon követhetõ a programok állandó változása, amely változás egyre
inkább egy-egy mûvész teljesítményét teszi karakteresebbé. Ez a nyitottság tette
oly vonzóvá a telepen való részvételt, és vezetett igazi mûhelytevékenység ki-
alakulásához.

Nagy serleg 1989

Barátkehely 1988
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Ez idõ alatt a jászkiséri mû-
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Nemzetközi Zománcmûvésze-
ti Szimpóziumra. A tábor
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elhíresült múzeumai (Képtár, Szórakatémusz, Naív Mûvészek Múzeuma, Ráday
Múzeum), alkotómûhelyei (Forrás folyóirat, Kerámia Stúdió, Kodály Intézet) neve-
zetes hellyé tették. Vonzását csak fokozta az akkor kivételesnek számító mûvészeti
mecenatúra: mûvek vásárlása és megrendelése, ösztöndíjrendszer.

Kecskeméten 1975-tõl nyaranta Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotótelepet is
szerveztek. Ez utóbbi a tûzzománcmûvészet magyarországi központjává vált. A
mûvészeti munka feladatainak  megfogalmazásához a Magyar Képzõmûvészek
Szövetsége, a technológiai feltételek kialakításához a Lampart Zománcipari Mûvek
(késõbb a Kecskeméti Zománc- és Kádgyár), a munkafeltételek biztosításához és az
elszállásoláshoz a Gépipari és Automatizálási Fõiskola nyújtott segítséget. Mint

látható, a Bács-Kiskun Megyei Tanács elképzeléseihez jó partnereket talált. Az elsõ
években a zománctelep zömében táblakép igényû, építészetben – pontosabban a
környezetalakításban – nem, vagy alig használható mûvei mellett már megjelentek
az iparilag sokszorosítható, mai épületekre hangolt tervek is. A megszületett
gondolatok egy része nemcsak a népmûvészet hagyományait élesztette fel, hanem
összhangban volt a szecesszió épületdíszítési törekvéseivel is. Az évrõl évre meg-
rendezett alkotótelepek és a Zománc- és Kádgyár helyben léte olyan alapot jelen-
tettek, melyre építve a Bács-Kiskun Megyei Tanács 1984-ben létrehozhatta a
Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotómûhelyt, mint állandóan mûködõ intézményt.

A kitûzött célok, a megfogalmazott tervek tisztán mutatják a törekvések lényegét.
Egyrészt lehetõséget adtak a különbözõ zománctechnikák megismerésére, tovább-
fejlesztésére, alapos elsajátítására és gyakorlására. Ez az elsõ fázisban természetesen
egyedi, kísérleti darabokon folytatható eredményesen. Másrészt az alkotótelepek a
pályázatok kihirdetése útján módot adtak arra, hogy a pályázó mûvészek alaposan
felkészülhessenek valamely konkrét feladatra, programra. Az eltelt csaknem 30 év
termésében nyomon követhetõ a programok állandó változása, amely változás egyre
inkább egy-egy mûvész teljesítményét teszi karakteresebbé. Ez a nyitottság tette
oly vonzóvá a telepen való részvételt, és vezetett igazi mûhelytevékenység ki-
alakulásához.
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Bokros László, elsõ mesterem, akitõl elõször hallottam a zománcról, és aki elindított
a zománcmívesség útján, ott volt a Kecskeméti Zománcmûvészeti Alkotótelep alaku-
lásánál.

Másik mesterem, Péri József ötvösmûvész. Pályafutását szintén gépésztechnikus-
ként kezdte, s így vált a modern magyar ötvösség legképzettebb, legkarizmatikusabb
egyéniségévé. Mikor 1986-ban felvételem kértem a Mûvészeti Alapba, Périt kérték
fel mellém konzulensnek. Szakmai kvalitás alapján az Alapba olyan alkotót is
felvehetnek, aki nem végzett mûvészeti fõiskolát, de csak úgy, ha kijelölnek mellé
egy szakmai vezetõt. Péri vállalta a feladatot, és egy évig jártam hozzá szakmai meg-
beszélésekre. Az esztendõ leteltével következett a bizottsági bírálat, ahol egyhangú
szavazással a Mûvészeti Alap tagjává választottak. Az ide való bekerülésem életem
egyik nagy célja volt, hiszen addigi küzdelmeim, munkám igazolását adta. Nem volt
hát hiába a sok tanulópénz!

Eközben nem adtam föl a továbbtanulással kapcsolatos elképzeléseimet sem. A
nyolcvanas években, 1986-ot követõen háromszor jelentkeztem sikertelenül a szegedi
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola rajz-földrajz szakára. Életem úgy alakult, hogy az
ötven évet betöltvén kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat: 2000 õszétõl a Debre-
ceni Egyetem néprajz-muzeológia szakos hallgatója vagyok.

Péri Józseffel a kapcsolatom továbbra is meghatározó maradt, azonban a mester-
tanítvány viszony szakmai barátsággá szelídült. Fájdalmasan vettem búcsút tõle
2001-ben.

Az évek során egyre komolyabban foglalkoztatott az ötvöszománc-mûvesség
története, a régi technikák megismerésének vágya. Rájöttem, e téren nagyon
hiányosak az elérhetõ ismeretek. Az évszázadok során e tudás nagyobbrészt
feledésbe ment, manapság kevesen ismerik és mûvelik. Megszületett bennem az
elhatározás: megpróbálom újraéleszteni e régi technikákat. Elõször a sodronyzománc,
majd annak magyar válfaja, az erdélyi sodronyzománc technika foglalkoztatott.
Aztán eljutottam egy másik õsi technikához, az áttört, más néven a’jour zománchoz.
Ezek közül a sodronyzománc technika újjáélesztését már a nevemhez köti a szakiroda-
lom. Az erdélyi sodronyzománcnak rendkívül csekély az irodalma Magyarországon.
A pusztán technológiával foglalkozó szakirodalom pedig szinte nem létezik. Csak
leírások, kritikák, mûelemzések vannak. Ezekbõl nem lehetett a technológiát
megismerni. Csak egyetlen járható út maradt: kellõ technikai ismerettel a kész
ötvösmûvekbõl kellett visszafelé megismerni, rekonstruálni az alkotási folyamatot.

Turi Endre, a Kecskeméti Zománcmûvészeti Alkotótelep vezetõje eközben a már
meglévõ ékszerzománcokkal kísérletezett, amit Tóth Lajos vegyész készített. (Õ lett
az évekkel késõbb elkészült Zománcmívesség címû könyvem anyagismereti részének
szerzõje.) Az ékszerzománc, amely lényegesen különbözik az ipari, más néven festõ-
vagy iszapzománctól, egy áttetszõ, átlátszó zománctípus. Turi felhasználta ezeket
az anyagokat mûvein, és a különbözõ fémekhez való kapcsolódásukat vizsgálta.

Turi Endrével 1986 telén egy magyar mûvészeti delegáció tagjaként Szocsiba
utaztunk az ott megrendezésre került zománcmûvészeti szimpóziumra. A több hetes
együttlét és alkotómunka során megosztottuk egymással gondjainkat, beszéltünk
a mindkettõnket foglalkoztató technikai, technológiai problémákról. Rájöttünk,
hasonlóak az elképzeléseink és egy a célunk: a régi ötvöstechnikák rejtélyeinek
megfejtése és azok felélesztése. Így nem ért váratlanul a lehetõség, amit Turi Endre
a helyi vezetéssel együtt felajánlott. Felkértek ugyanis a Kecskeméti Zománcmûvé-
szeti Alkotómûhely ötvösmûhelyének kialakítására és vezetésére.

A Szocsiból történt visszaérkezésünket követõ két héten belül kellett döntenem,
elhagyom-e szülõhelyem, a Jászságot, és átköltözöm-e családommal együtt Kecske-
métre. Nehéz döntés volt, hiszen addigi életem jól ismert színterét kellett elhagynom
az ismeretlenért. De nagy volt a kísértés, mert a lehetõségek – mûhely, rendszeres
ösztöndíj és kiállítási lehetõségek – ígéretesek voltak. És végül, de nem utolsó
sorban, életemben elõször, azért a gyönyörûséggel végzett munkáért kaptam a
fizetésem, amit eddig csak szabadidõmben végezhettem.  Minden lehetõség közül
pedig a legvonzóbb az volt, hogy az általam kialakítandó mûhely deklarált célja
egybeesett azzal az elképzeléssel, amit akkor már eltökélt szándékkal akartam
megvalósítani: fel kell éleszteni a régi ötvöstechnikákat, és meg kell azokat ismertetni
a mai ötvösgenerációval.

Kecskemét
1987 elején a „hírös városba” költöztem családommal együtt. A Kecskeméti Zománc-

mûvészeti Alkotómûhelyben töltött 9 esztendõ sok örömet hozott, megkaptam a
szakmai fejlõdés lehetõségét, de sok bánatot is okozott.

Számba véve ezen évek történéseit, nagyon nagy eredményekrõl kell szólnom.
1988-ban Jászkiséren, szülõfalumban állították ki munkáimat. Errõl a Szolnok Megyei
Néplap az „Izzás varázsa” címû kritikájában többek között a következõket írta: „A
tárlat ívén érzõdik, hogy munkái nem egy alkalmi kiállításra készültek, hanem az
eddigi életút egy-egy fontosabb szakaszának termékei. Ezen belül nincsenek nagy
minõségi váltások, az alkotó mûvészi arcéle minden kompozícióban jól felismerhetõ
akkor is, amikor figurális vagy konstruktivizmusba áthajló tûzzománcait nézzük. Ifjú
Nagy Ferenc munkáiból bizonyosságot kapunk arra, hogy a tûzzománc mennyire a
„finom kezek” mûvészete.”

1989-ben a katalógusok már iparmûvészként emlegetnek, 1990-tõl kezdõdõen pedig
ötvösmûvészként tartanak számon.

Sok megbízást kaptam Kecskeméten. A megrendelõk között voltak egyetemek
(rektori láncok), önkormányzatok (polgármesteri láncok, városi és megyei címerek),
bankok és középületek (feliratok, cégérek). Magánmegrendelõk is akadtak szép
számmal, akik karkötõket és gyûrûket rendeltek tõlem. Többek között egyik legkedve-
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Bokros László, elsõ mesterem, akitõl elõször hallottam a zománcról, és aki elindított
a zománcmívesség útján, ott volt a Kecskeméti Zománcmûvészeti Alkotótelep alaku-
lásánál.

Másik mesterem, Péri József ötvösmûvész. Pályafutását szintén gépésztechnikus-
ként kezdte, s így vált a modern magyar ötvösség legképzettebb, legkarizmatikusabb
egyéniségévé. Mikor 1986-ban felvételem kértem a Mûvészeti Alapba, Périt kérték
fel mellém konzulensnek. Szakmai kvalitás alapján az Alapba olyan alkotót is
felvehetnek, aki nem végzett mûvészeti fõiskolát, de csak úgy, ha kijelölnek mellé
egy szakmai vezetõt. Péri vállalta a feladatot, és egy évig jártam hozzá szakmai meg-
beszélésekre. Az esztendõ leteltével következett a bizottsági bírálat, ahol egyhangú
szavazással a Mûvészeti Alap tagjává választottak. Az ide való bekerülésem életem
egyik nagy célja volt, hiszen addigi küzdelmeim, munkám igazolását adta. Nem volt
hát hiába a sok tanulópénz!

Eközben nem adtam föl a továbbtanulással kapcsolatos elképzeléseimet sem. A
nyolcvanas években, 1986-ot követõen háromszor jelentkeztem sikertelenül a szegedi
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola rajz-földrajz szakára. Életem úgy alakult, hogy az
ötven évet betöltvén kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat: 2000 õszétõl a Debre-
ceni Egyetem néprajz-muzeológia szakos hallgatója vagyok.

Péri Józseffel a kapcsolatom továbbra is meghatározó maradt, azonban a mester-
tanítvány viszony szakmai barátsággá szelídült. Fájdalmasan vettem búcsút tõle
2001-ben.

Az évek során egyre komolyabban foglalkoztatott az ötvöszománc-mûvesség
története, a régi technikák megismerésének vágya. Rájöttem, e téren nagyon
hiányosak az elérhetõ ismeretek. Az évszázadok során e tudás nagyobbrészt
feledésbe ment, manapság kevesen ismerik és mûvelik. Megszületett bennem az
elhatározás: megpróbálom újraéleszteni e régi technikákat. Elõször a sodronyzománc,
majd annak magyar válfaja, az erdélyi sodronyzománc technika foglalkoztatott.
Aztán eljutottam egy másik õsi technikához, az áttört, más néven a’jour zománchoz.
Ezek közül a sodronyzománc technika újjáélesztését már a nevemhez köti a szakiroda-
lom. Az erdélyi sodronyzománcnak rendkívül csekély az irodalma Magyarországon.
A pusztán technológiával foglalkozó szakirodalom pedig szinte nem létezik. Csak
leírások, kritikák, mûelemzések vannak. Ezekbõl nem lehetett a technológiát
megismerni. Csak egyetlen járható út maradt: kellõ technikai ismerettel a kész
ötvösmûvekbõl kellett visszafelé megismerni, rekonstruálni az alkotási folyamatot.

Turi Endre, a Kecskeméti Zománcmûvészeti Alkotótelep vezetõje eközben a már
meglévõ ékszerzománcokkal kísérletezett, amit Tóth Lajos vegyész készített. (Õ lett
az évekkel késõbb elkészült Zománcmívesség címû könyvem anyagismereti részének
szerzõje.) Az ékszerzománc, amely lényegesen különbözik az ipari, más néven festõ-
vagy iszapzománctól, egy áttetszõ, átlátszó zománctípus. Turi felhasználta ezeket
az anyagokat mûvein, és a különbözõ fémekhez való kapcsolódásukat vizsgálta.

Turi Endrével 1986 telén egy magyar mûvészeti delegáció tagjaként Szocsiba
utaztunk az ott megrendezésre került zománcmûvészeti szimpóziumra. A több hetes
együttlét és alkotómunka során megosztottuk egymással gondjainkat, beszéltünk
a mindkettõnket foglalkoztató technikai, technológiai problémákról. Rájöttünk,
hasonlóak az elképzeléseink és egy a célunk: a régi ötvöstechnikák rejtélyeinek
megfejtése és azok felélesztése. Így nem ért váratlanul a lehetõség, amit Turi Endre
a helyi vezetéssel együtt felajánlott. Felkértek ugyanis a Kecskeméti Zománcmûvé-
szeti Alkotómûhely ötvösmûhelyének kialakítására és vezetésére.

A Szocsiból történt visszaérkezésünket követõ két héten belül kellett döntenem,
elhagyom-e szülõhelyem, a Jászságot, és átköltözöm-e családommal együtt Kecske-
métre. Nehéz döntés volt, hiszen addigi életem jól ismert színterét kellett elhagynom
az ismeretlenért. De nagy volt a kísértés, mert a lehetõségek – mûhely, rendszeres
ösztöndíj és kiállítási lehetõségek – ígéretesek voltak. És végül, de nem utolsó
sorban, életemben elõször, azért a gyönyörûséggel végzett munkáért kaptam a
fizetésem, amit eddig csak szabadidõmben végezhettem.  Minden lehetõség közül
pedig a legvonzóbb az volt, hogy az általam kialakítandó mûhely deklarált célja
egybeesett azzal az elképzeléssel, amit akkor már eltökélt szándékkal akartam
megvalósítani: fel kell éleszteni a régi ötvöstechnikákat, és meg kell azokat ismertetni
a mai ötvösgenerációval.

Kecskemét
1987 elején a „hírös városba” költöztem családommal együtt. A Kecskeméti Zománc-

mûvészeti Alkotómûhelyben töltött 9 esztendõ sok örömet hozott, megkaptam a
szakmai fejlõdés lehetõségét, de sok bánatot is okozott.

Számba véve ezen évek történéseit, nagyon nagy eredményekrõl kell szólnom.
1988-ban Jászkiséren, szülõfalumban állították ki munkáimat. Errõl a Szolnok Megyei
Néplap az „Izzás varázsa” címû kritikájában többek között a következõket írta: „A
tárlat ívén érzõdik, hogy munkái nem egy alkalmi kiállításra készültek, hanem az
eddigi életút egy-egy fontosabb szakaszának termékei. Ezen belül nincsenek nagy
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sebb munkám volt ebben az idõben a Magyar Mûvészetért Díj aranyozott plakett-
jének elkészítése. Ebbõl közel 300 darabot készítettem. Büszkén mondhatom ,
hogy egy munkám eljutott az angol királyi udvarba is, hiszen Erzsébet királynõ
1995-ös kecskeméti látogatásakor a város díszkulcsát kapta ajándékul, melyet én
készítettem.

A megrendelések mellett saját elképzeléseimet is megvalósíthattam. E személyes
indíttatású munkák közül ki kell emelnem az 1990-ben készült „Csanakot” és a „Nagy
Serleget”. Utóbbinak a másik neve „Családi-kehely”, melyen jelképesen a családomat
jelenítettem meg csillagjegyek képében. E munkáimmal jelentõs szakmai elismerést
értem el.

A „Csanakról” Pap Gábor mûvészettörténész a Kecskeméti Lapokban így nyilatko-
zott: „Nagyon szép példa ez a csanak arra, hogy a jellegzetes népi forma a legma-
gasabb udvari szintû mûvészet csúcsán álló zománcmûvészet eszközeivel is meg-

fogalmazható. Itt semmiféle
mûfajtörést nem érzek. Ezt,
mint teljesítményt nagyon
nagyra kell értékelni. Egyelõre
inkább úgy, mint egy nagy
múltú mesterségbeli tudás
jelenkori lecsapódását, de raj-
zi készségének továbbfejlesz-
tése esetén a mûvész még je-
lentõset léphet elõre ezen a
téren is.” Nesze neked! – gon-
doltam. Nagytudású barátom
egyetlen mondatával lesö-
pörte egy évnyi kínlódásom
eredményét. Ma, – noha a
„Csanak” máig kedves mun-
kám, sok kiállításom méltán
népszerû darabja, – már úgy
gondolom, ez a kritika is
segített továbblépnem. Még
átgondoltabbá tett.

A Kecskeméti Lapok 1993-
ban a „Nagy Serlegrõl” írta a
következõket: „A sodronyzo-

mánc betétekkel gazdagon díszített serleg a mûvész technikai felkészültségének és
tehetségének újabb bizonyítéka. Ez a serleg… mindenképpen megérdemli a
figyelmünket. Az egyes családtagok születési hónapját megidézõ állatövi jegy-
ábrák Abd-Al-Wahid iráni mester 1563/4-es Zodiákus ábrázolásából emelõdtek át
ide, persze jelentõs mértékben átfogalmazva. A négy, oldalt feltûnõ négy figura a
Halak, az Ikrek, a Szûz és a Mérleg képviseletében egyszresmind a Tél, a Tavasz, a
Nyár és az Õsz hírnökei is. A szóban forgó jelek vésve, háttérzománcozással kerültek
a kehelyre. Mellettük, körülöttük, alattuk sodronyzománc növényi díszítések
sorakoznak.” Az imént már idézett Pap Gábor a kehelyrõl így nyilatkozott: „Nekem
szerencsémre megadatott, hogy a mûvész jóvoltából végigkövethettem a kehely
életalakulását, úgyszólván az elsõ tapogatódzó vázlatrajzoktól egészen a kész,
befejezett remekmûig. Mondhatom, páratlan élmény volt! Azt hiszem, rajta kívül ma
kevesen tudnak Magyarországon – de a világon is – ilyen mûveket alkotni.”
Nemcsak a hazai szakma szólt elismeréssel munkáimról, a külföldi mûvészeti lapok
is mind gyakrabban emleget-
ték nevemet. Többek között
a német Ötvösújság, a Cobur-
gi Múzeum Hírlevele, az ame-
rikai Glass and Metal, az angol
British Society of Enamellers
hírlevele, az osztrák Gold-
schmith címû folyóirat szólt
rólam. Örömmel töltött el,
hogy egy, a Verduni-oltárt
elemzõ mûleírásban – a tech-
nológia ismertetése kapcsán
– az én szakkönyvemre hivat-
koztak.

Az évek gyorsan repültek,
1994-ben már az Alkotó-
mûhely megalakulásának 10
éves jubileuma érkezett el. Az
ünnepi kiállítást Siófokon
rendeztük, ahol én is számos
munkával szerepeltem. Ezen
anyagommal kapcsolatosan
Sári Katalin mûvészettörté-
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nészt idézem: „. a kiállítás számomra legnagyobb meglepetése Ötvös Nagy Ferenc
azsúrtechnikával készített remekmûvei, amelyeket világhírû múzeumgyûjtemények
is megirigyelhetnének… E mûvészeti teljesítmény mögött hallatlanul nagy emberi,
mûvészi erõfeszítés rejlik, s nem utolsó sorban mesterségbeli tudás, a szakma iránti
kívácsiság és elhivatottság. …

Tíz évvel ezelõtt ismertem meg Ferencet a Kecskeméti Nemzetközi Zománcmûvé-
szeti Alkotótelepen készített míves rekeszzománc kompozíciói révén. Akkor már
sejteni lehetett, hogy ez a fiatalember nemcsak a zománctechnika kitûnõ ismerõje,
megszállott kísérletezõ, hanem sokat ígérõ tehetség is. Igaz, nevét a zománcmûvészeti
szakma ismeri, de szeretném bemutatásával elérni azt, hogy a szakma „ítészei” – az
ötvösséggel, zománcmûvészettel foglalkozó elméleti szakemberek – is „számoljanak”
virtuóz, remekmûveket létrehozó tehetségével, aki önzetlenül másokat tanít mindarra
az ötvöszománccal kapcsolatban saját tapasztalat útján szerzett szakmai tudásra,
amely hozzájárulhat a neves, míves azsúrzománc hagyományának felélesztéséhez.”

A kecskeméti évek, de nem csak Kecskemét, megadtak számomra egy olyan
lehetõséget is, amelyrõl még csak álmodni sem mertem. Magányosan, autodidakta-
ként megszerzett tudásom átadhattam másoknak, taníthattam. 1993 szeptemberétõl
már nemcsak a kecskeméti szimpóziumok résztvevõit ismertettem meg az
ötvöszománc rejtelmeivel, hanem fiatal tanulókkal is megoszthattam tudásomat. A
Debreceni Mûvészeti és Kézmûvesipari Szakképzõ Iskola ugyanis óraadásra kért
fel. A tanítás nem volt ugyan elõzmény nélküli az életemben, hiszen Tiszakürtön
1984 óta vezettem a rajztanároknak nyaranta zománcmûvészeti alkotótábort.
Azonban a fiatal tanítványokkal való foglalkozás igazi életfeladatommá vált. A
hallgatók fogékonysága, kíváncsisága, alakíthatósága kihívás és jelentõs feladat,
egyben erkölcsi felelõsség számomra. Örülök, hogy nekik megadhatom, amire én
csak vágytam: a szakma elismert mesterétõl megtanulhatják az ötvösség, a zománco-
zás fortélyait. Óvó, féltõ szemek, segítõ kezek mellett fejlõdhetnek. Nagy öröm
számomra, hogy mellettük lehetek. Ennél csodálatosabb dolog nem hiszem, hogy
létezik!

Az 1996-os esztendõ újabb fordulópont életemben. Történtek ebben az évben jó
és rossz dolgok is velem. Végül minden szerencsésen alakult. Talán igaz a mondás:
a siker nem más, mint a lehetõségek helyes felismerése.

1996 õszén egy vándorkiállítás indult útjára – többek között – Bécsbõl Kecskeméten
át Kiskunfélegyházára: Magyar Mûvészetért Vándorúton címmel. A hazai mûvészet
prominensei, így például Melocco Miklós és Kõ Pál szobrász, Makovecz Imre építész
is nevét adta e nemes küldetést betöltõ bemutató sorozathoz. Nagy boldogsággal
töltött el, hogy e neves kiállító csapatba engem is meghívtak, azt pedig, hogy egy
újságcikk „a kiállítás legnagyobb értékû alkotásának” az én munkámat minõsítette,
már kommentálni sem tudom.

Ez az esztendõ egy jelentõs kiállítást is hozott számomra. Jelentõségét a lehetõség
– hiszen minden kecskeméti sikerem ellenére sem kértek még fel önálló bemutatkozás-
ra a városban – és a kiállítóhely jellege adta: a Dunamelléki Református Egyházkerület
Ráday Múzeumában évszázados egyházmûvészeti ötvösremekek társaságában
állíthattam ki munkáimat. A gyûjteményes kiállításról katalógus készült. A megnyitón
annyian szorongtunk a múzeum idõszaki kiállítótermében, hogy már-már munkáim
épségéért kellett aggódnom. A bemutatott anyagról a múzeum 1997-es évkönyvében
az intézményt igazgató Fogarasi Zsuzsa mûvészettörténész így írt:

„Az alkotás az anyaggal vívott küzdelem. Ez közhelyszámba menõ kijelentés.
Azonban Ötvös Nagy Ferenc Ráday Múzeumban kiállított mûvein nyomon

Õseim kelyhe 1995
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követhetõ, hogy az anyag szabta korlátok hogyan válnak felismert lehetõségekké,
hogyan oldódik a kiszolgáltatottság, hogyan válik egyenrangúvá a nemes anyag
és az azt formáló ember.

A kiállításon jelen voltak elsõ mûvei, a nagyméretû absztrakt zománctáblaképek.
Láthattuk a Barcsay mester hatását tükrözõ sodronyzománc munkákat. Megismerhettük
népmûvészet ihlette mûveit. Tapasztalhattuk, hogy az 1980-as évek közepétõl a munkáin
megjelenõ ornamentika egyre elvontabbá, absztraháltabbá, érzékenyebbé válik, s
megfogalmazásában közelít a szecesszió formavilágához. A századforduló ihletésében
jelennek meg a faliképek mellett finom, apró használati tárgyai, a sokszor kiállított és
díjakat nyerõ „Fésû” és a „Bross”. Ettõl az idõszaktól kezdve válik gyakoribbá az a’jour
zománc alkalmazása („Csanak”, „Csipke-tál”, „Termékenység- és Barát-kehely”). Leg-
frissebb mûvei között láthattuk azt a két monstranciát is, melyet a süllyesztett rekesz-
zománc és az áttört (a’ jour) zománc mellett szép filigrán munka gazdagít…

 A kiállított munkák arról vallanak, hogy Ötvös Nagy Ferenc tehetséges, jó ötvös.
Fejlõdése töretlen. Az anyaggal vívott küzdelme eredményes. Teljes birtokosa immár
az isteni eredetû tudásnak: a fémmegmunkálásnak.”

Az 1996-os év nemcsak a kiállítások felemelõ élményei miatt emlékezetes, hanem
azért is, mert ekkor hagytam el a Kecskeméti Zománcmûvészeti Alkotómûhelyt.
Erre az idõre a szakmai és a szakmai eredetû emberi ellentétek oly mértékben gátolták
a közös munkát, hogy meg kellett válnunk egymástól. Hogy milyen ellentétek voltak
ezek? Elsõsorban az, hogy nem tudtam elfogadni a titkolózás, a szakmai ismeretek
visszatartásának elvét. Én azért szegõdtem a mûhelybe, hogy tanuljak, dolgozzak,
de tudásomat, az általam felfedett fortélyokat osszam meg másokkal. Nem azért
kutattam lázas eltökéltséggel a régi ötvöszománc technikák titkát, hogy a tudás
csak az enyém legyen. Mire a sok munka, próbálkozás, keserûség, ha az utánam
jövõ nemzedék ismét kezdheti elölrõl, ha nem adhatom át nekik tudásomat.  A
zománcmûvesség jövõje számomra fontosabb volt a pillanatnyi saját érdekérvényesí-
tésnél. Nem értettem egyet a színvonaltalan, mûvészi tartalom nélküli mûvek rangra
emelésével sem. Nem jó az, ha mûvészi kvalitás helyett más szempontok vezetik az
értékelést. Az ellentétek, viták odáig fajultak, hogy érveim erõsítendõ, no meg
elkeseredésemben is, összetörtem egy három hónap kemény munkájával elkészült
a’jour kelyhemet. (Jóval késõbb újra megcsináltam, de idõ kellett, hogy feldolgozzam
a történteket.)

Debrecen

Váltanom kellett tehát. Ma már látom, hogy az új irány egyértelmû volt, noha
akkor még bizonytalannak tûnt a jövõ. Nem állhattam a titkolózást?  Féltem a felfedett
fortélyok elfeledésétõl? Mit tehettem? Közkinccsé tettem mindent, amit kemény
munkával megtanultam. Hogyan? Könyvet írtam, és belevetettem magam a tanításba.

Megjelentettem a Zománcmívesség címû munkámat, melyet nevezhetünk szak-
könyvnek, de tankönyvnek is. Számos mûvészeti iskola használja ma Magyarorszá-
gon. A debreceni Kós Károly Mûvészeti Szakiskolában pedig az alapját képezi a
zománc- és ötvösmûves oktatásnak. A könyvet a Scolar Kiadó jelentette meg 1997
decemberében. A Könyvtárellátó ajánlójában a következõ mondattal hívta fel rá a
figyelmet:”…a szakmai kiadványnak –  elsõsorban az ötvösmûvészek, mesterek
veszik hasznát, akik meg kívánnak ismerkedni a különféle zománctechnikákkal, illetve
már megszerzett tudásukat szeretnék elmélyíteni.”

A könyv megjelenése elõtt még egy fontos döntést kellet meghoznom. Milyen
név kerüljön a könyv borítójára? Az Ötvös elõnév már 1994 óta „mûködött”. Elõ-
nevem keresztapja Gyergyádesz László, a kecskeméti mûhely mûvészeti titkára volt.
Indoka nagyon egyszerû. Ügyes-bajos dolgaim intézése közben gyakorta összeté-
vesztettek – vezetéknevem gyakorisága miatt – más Nagy Ferenccel. Ekkor jött az
ötlet, a régi korok mestereihez hasonlóan, a nevem elé illesztem a mesterségemre
utaló szócskát. Én boldogan vállaltam e hagyomány továbbéltetését. Így a könyv
Ötvös Nagy Ferenc névvel jelent meg.

A Zománcmívesség címû munkámban 15 év kutatását, a technikák rekonstruálását
foglaltam össze. Néhány fejezetben segítõtársaim is voltak, így Pálfalvi István
tanulmánya a tûzzománc technikatörténetét mutatja be, míg Tóth Lajos vegyész
vállalkozott az anyagismereti rész megírására.

A könyvet a Magyar Iparmûvészet címû szakmai folyóirat is bemutatta, hang-
súlyozva: „…sok évtizedes hiányt pótol a hazai ötvösmûvészet kiemelkedõ alkotója
nemrég megjelent könyvével, amely alapvetõen szakmai jellegû tankönyv, de mûvészi
hitvallás is. Tiszteletre méltó az a szakmai és írói alázat, amivel a szerzõ tárgyához, a
mesterséghez és anyagához viszonyul…. Kiváló kézikönyv az ötvöstanulóknak a
kezdetektõl a mesterfokig,…”

A könyv tehát szakmai siker lett. Olvassák, használják. Egy helyet kivéve. A
kecskeméti Zománcmûvészeti Alkotómûhelybõl kitiltották. Ez és folyamatos
mellõzésem az ottaniak részérõl egyszerûen érthetetlen számomra. Máig fájó seb.

Már beszámoltam arról, hogy milyen jelentõs helyet foglalt el az életemben a
tanítás. Különösen a fiatalok oktatása okozott örömöt. Erre 1993 óta Debrecenben
volt lehetõségem. Elõször 2 évig zománcozottdísztárgy-készítõ osztályt vezettem
itt. Majd egyik volt tanítványom vette át ezt a képzést, jómagam pedig a frissen
létrehozott osztállyal ötvös-aranymûves képzéssel kezdtem el foglalkozni. Debrecen
1996-os kecskeméti fiaskóm után befogadott. Ebben nem csekély érdeme volt
Csobán Péterné igazgató asszonynak.

 Újra biztos talajt érzek a talpam alatt, mióta minden erõmmel debreceni diákjaimnak
szentelhetem magam. Az iskolából kétéves szakmai  képzés után teljes értékû szakmai
bizonyítvánnyal, mûvészeti szakképesítéssel bocsátunk ki zománcmûveseket és
ötvös-aranymûveseket. Az õ kezük alatt megelevenedik az õsi kézmûves hagyomány
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követhetõ, hogy az anyag szabta korlátok hogyan válnak felismert lehetõségekké,
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rendje, a régi mesterségek megõrizte forma- és mintakincs. Tanítványaim eredménye-
sen szerepelnek országos kiállításokon, 2003-ban és 2004-ben pedig Münchenben
mutatkoztak be sikerrel.

Az oktatómunkámról szóljon a másik fél is. Király Adrienn ötvöstanítványom
szavait idézem: „Úgy érzem tanárként minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében,
hogy a lehetõ legtöbbet kihozza diákjaiból. Nagyok az elvárásai, szigorúan osztá-
lyozza az éppen soron következõ munkákat, ami így van rendjén, hiszen egyes
ötvöstárgyak, ékszerek elkészítéséhez igencsak szükség van precizitásra és fegye-
lemre. Az óráin nemcsak tanárként van jelen, hanem mint ember is. Nem hagyja
diákjait elkallódni. Ezt úgy értem, hogy  ha valamelyik nebuló éppen nem a legjobb
formáját mutatja, a mester segít neki kilábalni a problémáiból, és visszazökkenni a
rendes kerékvágásba. Szakmai szempontból megkapjuk tõle azt a maximális
ismeretanyagot, ami munkáink elkészítéséhez szükséges. Az már tõlünk függ, hogy
ki mennyit képes vagy akar magába fogadni ebbõl.”

A debreceni iskolám azonban nemcsak az ötvös- és zománcmûves oktatás egyedül-
álló helye az országban, hanem 1999 óta színhelye a Debreceni Ötvöszománc Szimpó-
ziumnak (ÖZO) is. A következõ évben pedig már nemzetközi rangra emelkedett. A
szimpózium megszervezésének és egy, az ott készült mûvekbõl kialakítandó gyûj-
temény létrehozásának vágyát már régóta dédelgettem. Miután gondolataim meg-
osztottam az iskola vezetésével, elképzeléseimet magukévá tették. Az igazgató
asszony vállalta a nagy technikai hátteret igénylõ, cseppet sem olcsó szimpózium
pénzügyi-gazdasági feltételeinek megteremtését, és õ lett a kuratórium elnöke is. A
mûvészeti vezetéssel engem bíztak meg. Így, ilyen elõkészületek után rendeztük
meg 1999-ben az elsõ szimpóziumot a millenniumi elõkészületek jegyében, annak
szellemiségében, azzal a hagyományteremtõ szándékkal, hogy a szimpóziumok
gyümölcse egy párját ritkító ÖZO-gyûjtemény legyen. Lett. Évrõl évre gyarapszik.

Összegzésül

Minden ember életében eljön egyszer az összegzés idõszaka. Így van ezzel az
alkotó ember is, azzal a különbséggel, hogy ilyenkor alkotásain keresztül akarja
megmutatni magát másoknak is. De különösen számot akar adni eredményeirõl
azoknak, akik gyermek- és ifjúkora tanúi voltak. Persze a mûvészember szemérmes
is, nem akarja senkire ráerõszakolni magát. Nekem ezért nagyon fontos és meghatá-
rozó pillanat volt az életemben, mikor elhagyott szülõfalum, Jászkisér 2000-ben, a
Jászok Világtalálkozója alkalmából megszólított, kiállítani hívott.

Amikor a szülõföld hív, természetesen az ember boldogan megy, bár van egy kis
félelme is. Elgondolkodik, hogy valóban õt hívják-e, azt az embert, aki bizonyos

értelemben hûtlen lett szülõhelyéhez, hiszen elhagyta. Aztán rájön, hogy igen, õt
hívják, rá kiváncsiak, mert büszkék arra, amit született jászként elért.

Ezért e kiállításon igyekeztem magamról mindent megmutatni: 25 éves munkássá-
gom közel száz alkotását állítottam ki. Ezt az önéletrajzot is erre az alkalomra kezdtem
összeszedegetni, és õszintén örülök, hogy 2004-ben meg is jelenhet nyomtatásban
a szülõhelyemen.

Nem tudom azonban, mennyire fontos, hogy önmagamról, a belsõmrõl, az alkotás
mibenlétérõl valljak. Még nem tettem soha, mert mûveim beszéltek, beszélnek ezekrõl.
Talán a szülõföldrõl érkezett felszólítás feloldja gátlásaimat. Tehát fontos is, nem is;
kifejezni szeretném magam, de elárulni nem. Szemérmesen önérzetes ember vagyok,
talán ez is jászságom öröksége. Ennek a palástolásnak köszönhetõ, hogy az
alkotásban – csakúgy mint álmaimban – egyedül vagyok. Az elfojtott érzelmek egy
új, általam kontrollált, alkotott tárgyban, munkáimban objektíválódnak. És ettõl
kezdve közös az azt szemlélõ, befogadó közönséggel az élvezet, a kielégülés. A mû
létrejötte mind nekem, mind a szemlélõjének alkalmat ad olyan feszültségek oldására,
amelyek – éppen elfojtásuk révén – mérhetetlenül felduzzadtak, és feloldásuk más-
ként lehetetlen volt. Ez az elfojtó-feloldó mechanizmus lendít elõre munkámban.

1996 óta kétlaki életet élek: ingázom kecskeméti otthonom és debreceni munka- és
tanulóhelyem között. Az idõ telik, lányaim férjhez készülõdnek. Tanulok, tanítok,
alkotok. Néha boldog vagyok.

Lejegyezte, s kusza mondataimat rendezte: Fogarasi Zsuzsa mûvészettörténész,
a kecskeméti Ráday Múzeum igazgatója .

.
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Minden ember életében eljön egyszer az összegzés idõszaka. Így van ezzel az
alkotó ember is, azzal a különbséggel, hogy ilyenkor alkotásain keresztül akarja
megmutatni magát másoknak is. De különösen számot akar adni eredményeirõl
azoknak, akik gyermek- és ifjúkora tanúi voltak. Persze a mûvészember szemérmes
is, nem akarja senkire ráerõszakolni magát. Nekem ezért nagyon fontos és meghatá-
rozó pillanat volt az életemben, mikor elhagyott szülõfalum, Jászkisér 2000-ben, a
Jászok Világtalálkozója alkalmából megszólított, kiállítani hívott.

Amikor a szülõföld hív, természetesen az ember boldogan megy, bár van egy kis
félelme is. Elgondolkodik, hogy valóban õt hívják-e, azt az embert, aki bizonyos

értelemben hûtlen lett szülõhelyéhez, hiszen elhagyta. Aztán rájön, hogy igen, õt
hívják, rá kiváncsiak, mert büszkék arra, amit született jászként elért.

Ezért e kiállításon igyekeztem magamról mindent megmutatni: 25 éves munkássá-
gom közel száz alkotását állítottam ki. Ezt az önéletrajzot is erre az alkalomra kezdtem
összeszedegetni, és õszintén örülök, hogy 2004-ben meg is jelenhet nyomtatásban
a szülõhelyemen.

Nem tudom azonban, mennyire fontos, hogy önmagamról, a belsõmrõl, az alkotás
mibenlétérõl valljak. Még nem tettem soha, mert mûveim beszéltek, beszélnek ezekrõl.
Talán a szülõföldrõl érkezett felszólítás feloldja gátlásaimat. Tehát fontos is, nem is;
kifejezni szeretném magam, de elárulni nem. Szemérmesen önérzetes ember vagyok,
talán ez is jászságom öröksége. Ennek a palástolásnak köszönhetõ, hogy az
alkotásban – csakúgy mint álmaimban – egyedül vagyok. Az elfojtott érzelmek egy
új, általam kontrollált, alkotott tárgyban, munkáimban objektíválódnak. És ettõl
kezdve közös az azt szemlélõ, befogadó közönséggel az élvezet, a kielégülés. A mû
létrejötte mind nekem, mind a szemlélõjének alkalmat ad olyan feszültségek oldására,
amelyek – éppen elfojtásuk révén – mérhetetlenül felduzzadtak, és feloldásuk más-
ként lehetetlen volt. Ez az elfojtó-feloldó mechanizmus lendít elõre munkámban.

1996 óta kétlaki életet élek: ingázom kecskeméti otthonom és debreceni munka- és
tanulóhelyem között. Az idõ telik, lányaim férjhez készülõdnek. Tanulok, tanítok,
alkotok. Néha boldog vagyok.

Lejegyezte, s kusza mondataimat rendezte: Fogarasi Zsuzsa mûvészettörténész,
a kecskeméti Ráday Múzeum igazgatója .
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