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� Lezárult egy életmû, s lezárulni látszik egy korszak
a kortárs magyar ötvösmûvészet történetében, mert
ismét egy kivételes szaktudású ötvösmûvésztôl bú -
csúzunk. Kevesen vannak már, akiknek a klasszikus
ötvösmûvészeti technikák mûvelôiként és értékôr zôi -
ként, az ötvösség csaknem minden ágazatában, ma gas
szintû szakmai ismeretekre alapozott, évtizedeket át -
ölelô a munkássága.

Ilyen életmû Rékasy Leventéé, aki a Pécsi Ta nár -
képzô Fôiskolán szerzett diploma (1968) után mes ter -
ségbeli tudását egy zuglói aranymûvesmestertôl ta -
nulta titokban, amikor erre nem volt más lehetô ség.
Évtizedeken át szakgyakorlatot és szaktörténetet ok -
tatott az egykori pécsi Mûvészeti Gimnázium, majd
a budapesti Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépisko -
la, valamint a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola ötvös -
mûhelyeiben. 1972 óta számos épületkülsôhöz, illet ve
-belsôhöz készített funkcionális és díszítô, az adott
tér reprezentációját emelô fémplasztikai alkotást, me-
lyekkel az ország különbözô pontjain, végleges he lyü -
kön beépítve, illetve felszerelve találkozhatunk. Más
mûveivel 1976 óta számos egyéni és csoportos orszá -
gos szakmai bemutatkozáson – például a miskolci
Öt vös- és Fémmûves Quadriennálén, a ráckevei, majd
budapesti Ötvösmûvészeti Biennálén –, valamint kül -
föl di kiállításokon szerepelt. 1978-ban tûzzomán co -
zott ékszerfiguráival a limoges-i L’Art de L’Email Bi -
ennale Internationale-on Limoges díját, 1980-ban por -
celángolyós vas ékszereivel a pforzheimi Armschmuck
kiállításon Pforzheim díját nyerte el. Munkásságát

Az óra nem jár
Emlékezés Rékasy Levente (1943–2017) ötvösmûvészre
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Rékasy Levente: 
Nyakék / 

Levente Rékasy:
Necklet

[1978] ezüst, korall /
silver, coral

Rékasy Levente: 
Nyakék (részlet) /

Levente Rékasy:
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2005-ben Ferenczy Noémi-díjjal, utolsó kisplaszti ká-
ját (Az óra nem jár, 2013) a Magyar Alkotómû  vé szek
Országos Egyesületének díjával ismerték el.

Rékasyt a mûvészi pályán termékenyítô szellemi
közeg indította, majd ösztönözte: az épületgépész

édesapa, a grafikus báty, az építész nôvér, majd a tex -
tilmûvész feleség. A család, ami oly fontos volt szá -
má ra, ahonnan annyi inspirációt merített.

Az életmû a klasszikus fémmegmunkálási techni kák
tárháza: nyújtás és fémhajlítás, felhúzás, domborítás,
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Rékasy Levente: 
Az óra nem jár /
Levente Rékasy: 
The Clock Does 
Not Work
[2013] 
vörösréz / copper
[50x50x20 cm]Fo
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palástolás, dobozolás, fúrás, forrasztás, különbözô
foglalási módok, festett, sodrony- és körzománcozás.
Öntést, öntvényeket Rékasy ritkán alkalmazott, több -
nyire lemezbôl formázott. Mûveinek anyagát tekint ve
elsôdleges a vörös- és sárgaréz, az ezüst, kisebb szám -
ban az alumínium és a vas. 

Egyedi vagy kis szériában elôállított, igényes kézi
fémmegmunkálású murális alkotásai – a hetvenes
évektôl kezdve – elsôsorban pénzintézeti, kereske -
del mi, vendéglátóipari és egyházi beruházások során
valósultak meg. Mûvésztársai között találjuk Finta
József, Horváth János, Király József, Pintér Béla építé -
szeket és belsôépítészeket, akikkel együttmûködve
a társmûvészetek harmonikus egységét teremtették
meg. Ezek az alkalmazkodó és alkalmazott mûvek –
portálok, cégérek, feliratok, információs és emlék -
táb lák, pavilonok, világítótestek, pultok, ajtók, fém -
bútorok, homlokzati és kupoladíszek – a klasszikus és
modern formavilágot sajátos módon ötvözô, mûvészi
környezetalakításról tesznek tanúbizonyságot.

Rékasy elsô beruházási munkája a Mezôgazdasági
Minisztérium elôadótermébe készült 12 négyzet mé -

ter méretû vörösréz plasztika (1972), melyet minden
évben követett hasonló volumenû megbízás. A korai
muráliák motívuma, a rézlemezbôl préselt plasztikai
elemekbôl építkezô geometrikus mustra (fûtôtest- és
oszlopburkolat, Irodaház, Bicske, 1972) késôbbi mû -
vein is visszaköszön. Így van ez legismertebb mûve, a
budavári Hilton Szálloda fôbejáratához készült, klasz-
szikus formákat mutató vörösréz elôtetô (1983) ese -
té ben: az ablakok timpanonmotívumát monumen tá lis
méretben ismétlô, impozáns mûtárgy mennyezetén
hatszor húsz azonos kialakítású világítóegység geo -
metrikus eleme srukturált, plasztikus hálót képez. A
timpanonban a dobozolt betûkbôl álló HILTON
felirat felett kis formai változtatással megismétlôdik a
fôhomlokzati attikát és emeleti ablakok szemöldök -
gerendáit díszítô dombormû: a karikákon átfûzött
drapéria motívuma. Rékasy az épület reprezentatív
megjelenéséhez harmonikusan hozzájáruló elôtetô
mellett a hotel presszójához cégért, álmennyezetet és
világítótesteket, a Vadászterembe lámpákat készített
(1988).

Díszesebb, neoantikizáló formavilágot kívánt a Gu -
szev (ma: Sas) utca 20–22. szám alatti mûemlék épü let
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Rékasy Levente:
Elôtetô, Hilton

Szálloda, Budapest /
Levente Rékasy:

Canopy. Hotel Hilton,
Budapest
[1983] 

vörösréz / copper
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Rékasy Levente: 
Ezüst emlék, függô /

Levente Rékasy: 
Silver Memory.

Pendant
[1985]
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homlokzata, melynek párkányát négy darab gaz dag
plasztikájú – maszk-, levél- és gyöngysor-domborí tást
felvonultató –, vázát formázó akroté rion koronázza
(1989).

Az építészethez kapcsolódó megbízásoknál az ez -
redforduló óta Rékasy szerzô-, illetve kivi te le zôtárs -
ként együtt dolgozott fiával, Bálinttal, aki a Magyar
Iparmûvészeti Fôiskola fémmû ves–bútor szakán dip -
lomázott (MA-diploma, 1997). A csa ládi mûhelyben
készült, Rékasy és Fia fémjelzésû mûvek – csillárok,
falikarok, lámpák – öltöztetik például a röjtökmuzsaji
Szidónia Kastélyszálló (1997), a hôgyészi Gróf Ap po -
nyi Kastélyszálló (2001), a Fasori Evangélikus Gim ná-
zium (Buda pest, 2003), a paksi Erzsébet Szál ló (2008–
2009) szobáit, folyosóit, dísztermeit.

Az egyházi megrendelésre készített alkotások –
pél dául Tabernákulum és keresztelômedence (katoli kus
templom, Keszthely, 1978); Feszület, gyertya tartók,
lámpák (kat. temp., Sümeg, 1980); Gizella-ereklyetar tó-
fülke fémplasztikái (1996, Veszprém); Tetôcsúcs és kereszt
(kat. temp., Budapest-Teréz vá ros, 1998) – sorát gaz -
dagítják a közös mûvek: például a zuglói és a rákos -
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Rékasy Levente: Porcelángolyós vas karkötôk / 
Levente Rékasy: Iron bracelets with porcelain balls

[1976]

Rékasy Levente: Homlokzatdísz, mûemlék
épület, Budapest, Guszev utca 

(ma: Sas utca) / Levente Rékasy:
Facade ornamentation. Listed building 

in Guszev Street (now Sas Street),
Budapest
[1989] vörösréz, magasság: 
180 cm / copper, height: 180 cm

Rékasy Levente: Tetôcsúcs és kereszt,
katolikus templom, Budapest-
Terézváros / Levente Rékasy: 

Roof spire and cross. Catholic Church,
Budapest-Terézváros  

[1998] vörösréz / copper
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keresztúri evangélikus templom díszvilágítása (1999,
2002); valamint a cserkúti Árpád-kori templom li -
turgiát segítô tárgyai (Korpusz, ambo, tabernákulum,
2004). 

A murális munkák mellett Rékasy életmûvének je -
lentôs hányadát a funkcionális és autonóm ötvöstár -
gyak: bútorok, lámpák, képkeretek, serlegek, kis plasz -
tikák, díjak, valamint ékszerek ölelik fel. Kiemelkedô
jelentôségû a hetvenes évek végén készült Golyós gyû -
rû-sorozat, amelynél Rékasy a „kötés nélküli” kôfog -
la lás lehetôségeit kutatta és nyújtott rá számos meg -
oldást. Az ezüstlemezbôl hajlított gyûrûk különbözô
foglalási formákat mutatnak az achátgolyók átfúrás
nélküli rögzítésére. Az ékszerben szabadon mozogó
golyók alkalmazása késôbb általánossá vált a kortárs
ékszerkészítésben. Rékasy kíváncsiságáról árulkod nak
azok az ékszerek is, melyek anyaghasználatára nem
csupán az akkori nemesfémhiány ad magyarázatot. 
A Porcelángolyós öntött és kovácsoltvas ékszerek (1976)
izgalmas formai megoldásokat szemléltetnek. Az egy-,

két- és négyosztású karperecek pántjainak kapcsoló -
dási pontjait vasszegecsre ültetett porcelángolyók –
mint díszítô- és átkötôelemek – ritmikusan tagolják,
egyúttal hangsúlyozzák. A mûfaj tekintetében jelen -
tôs plasztikai értéket képviselô karkötôk és függôk
szín- és formai ellentétekre épülnek: fehér és fekete,
fényes és matt, finom és robusztus, rideg és rugal mas.
Rékasy úgynevezett Kékköves gyûrûin (1978) a lapis
lazuli és a türkiz kövek foglalásmódja hasonlóan nyers
fémmegmunkálást mutat, ami archaikus jelleget köl -
csönöz a tárgyaknak. Az ékszerek körében említen -
dôk az aprólékos kidolgozású tûzzománcos ékszerek
(1982) és „emlékkép”-medálok (Ezüst emlékek, 1985),
illetve a személyes relikviák és parfümök ôrzésének
lehetôségét nyújtó ékszer-tégelyek (Emlékek I–II.,
2000–2001), valamint a különféle állatalakokat, de
fôként madarat formázó függôk, melyek mindegyike
minden ponton precizitásról árulkodik. 

Sajátos Rékasy-mûvek azok a 7-8 cm magas, figu -
rális ezüst kisplasztikák (1985), melyek különbözô
foglalkozások – Vadász, Huszár, Kertész, Ôr, Repülôs –
emblematikus karakterét ragadják meg. A részletesen
kidolgozott plasztikák cégértervnek is tekinthetôk,
melyek hasonló, megvalósult példái a Fényképezôgépet
és bôröndöt cipelô turista cégér (Savaria utazási iroda,
Kôszeg, 1981), vagy a Szélkakas-ábrázolás (vendéglô,
Gödöllô, 1980). Ahogy a teljes életmûben, úgy a cé -
gérek sorában is megfigyelhetô a kettôsség, Rékasy
részletezô kedve és formai egyszerûségre törekvése,
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Rékasy Levente: Csillár,
Evangélikus Püspöki
Hivatal, Budapest /

Levente Rékasy: Lustre.
Office of the

Evangelical-Lutheran
Bishop, Budapest

[2002] vörösréz /
copper

Rékasy Levente:
Madarak / 

Levente Rékasy: Birds
[2007] ezüst,

magasság: 3–5 cm /
silver, height: 3–5 cm 
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de egyik sem öncélúan, hanem csak ha a feladat azt
kívánta (MNB-fiók, Gyôr, 1983; Koller Galéria, bu -
dai Várnegyed, 1990). 

A maga nemében példa nélküli alkotás a budapesti
Radnóti Színház részére, Móricz Zsigmond Rokonok
címû mûvéhez készített, hét darabból álló vörösréz vá-
rosmakett (2000), melyhez hasonlóan megfogal ma zott
épületábrázolás a mûvész már említett utolsó mûvén
jelenik meg. Az óra nem jár címû faliplasztika idôtlen
és elhagyatott térbe vezet, a torony órája nem számol -
ja a perceket. A mutatók hiánya – mementó ként – az
idôvel nem mérhetô dolgokra hívja fel a fi gyelmet.

Az életmûvet személve megállapíthatjuk, hogy Ré -
kasy minden feladatot szellemi kihívásként, nagy ér -
deklôdéssel a probléma mélyére hatolva, magas szín -
vonalon oldott meg. Már a tervezés során is szívesen
fogalmazott térbe, tervezôi-alkotói közege a tér nyúj -
totta lehetôség volt, ahol precízen kidolgozott ma -
ket tek, egyedi fémnyomóformák készültek, segítve a
végleges mûig való eljutást. E teremtô úton Rékasy
Levente szellemi örökségével fia immár egyedül ha -
lad tovább.

SIMONFFY SZILVIA
mûvészettörténész
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Rékasy Levente: 
Madár dobozon /
Levente Rékasy: 
Bird on a Box
[2011] ezüst / silver
[7 x Ø 10 cm]

Rékasy Levente:
Városmakett színpadi
díszlethez (Móricz
Zsigmond – Babarczy
László: Rokonok.
Radnóti Színház,
Budapest, 2000.
Rendezte: 
Jordán Tamás, 
a díszletet tervezte:
Horesnyi Balázs) /
Levente Rékasy: 
Town mock up for a
stage set (Zsigmond
Móricz – László
Babarczy: Relatives.
Radnóti Theatre,
Budapest, 2000.
Directed 
by Tamás Jordán, 
stage set designed 
by Balázs Horesnyi)
[2000] 
vörösréz, 
magasság: 50 cm /
copper, height: 50 cm
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