
KÜLÖNLEGES HELYSZÍN

� A középkori alapokon épült egykori házak he lyén,
Buda törököktôl való visszafoglalása után több sza -
kaszban épült át a palota, még mielôtt a francia szár -
mazású császári mérnökkari alezredes 1760-ban meg -
vásárolta az épületet. Mária Terézia ôreá bízta a bu dai
vár rekonstrukciós munkálatait. Így nagyon fontos

társasági összejövetelekre is sor került itt, de a palo tát
késôbb megvette tôle Buda egyik leggazdagabb lakó -
ja, Beer József Kajetán gyógyszerész-patikus, akinek
egyik fia a pesti egye tem orvosi karának dékánja lett,
és aki kiteljesí tet te az idôközben barokk stílusban
épült kis palotát. Az évszázadok alatti, többszöri tu -
lajdonosváltás és egyéb építkezések után, a második
világhábo rú ban, 1945-ben az épület több része meg -
sérült, ké sôbb lakásokat alakítottak ki benne. Az 1960-
as évektôl 1987-ig tartó, többszakaszos helyreállítá sa-
kor a palota legszebb részét, az emeleti barokk lakó -
térsort hozták rendbe. Ennek mintegy 250 négyzet -
méternyi falfelületén Rafael és Tóbiás bib liai törté -
ne tét láthatjuk, a képekkel mintegy emlé kezve a Beer
család orvossá vált fiára is. A többi szobában is roko kó
stílusú csendéletek, rózsa csok rok, egyéb virágmotí -
vu mok díszítik a falakat, il let ve Krisztus élettörté ne -
tének egy-egy részlete látható. A díszítôfestô szemé -
lye ismeretlen. Az épületben a mûemléki hivatal egyik
részlege mû ködött, kiköltözésük után, 2013-ban nyílt
meg a nagyközönség elôtt. 
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KÜLÖNLEGES TÉRÉLMÉNY

Manapság egyre nagyobb figyelem és érdeklôdés kí -
séri az egykori nemességi életformát bemutató mû em-
léki helyreállításokat, így van ez ennek az épület nek

az esetében is, amelynek modern kori renoválását
Hajdi Márta építész végezte, aki az elegáns nádasd -
ladányi kastély létesítményfelelôse. Tudni kell, hogy
a mai mûemlék-helyreállítások szempontjai között
kiemelt szerepet kap azok ide genforgalmi, illetve kö -
zönségbefogadó haszno sí tá sa. Egy palota csak nemes
programokkal kelthe ti fel a közönség figyelmét. Ka -
puszta Gabriella, a De la Motte–Beer-palota létesít -
ményfelelôse és az építész közösen kérték föl mûvei -
nek a bemu ta tására Nagy Juditot, a mai magyar go -
belinmû vé szet egyik különleges szemléletû, jelentôs
szemé lyi ségét. E vázlatos „történet” nélkül kevésbé
ér tékelhetnénk – a már említettek mellett – Simon
Judit belsôépítész kiállítási koncepcióját, aki eb ben
az ötszobányi térsorban, a festett falak és a kora beli
bútorokra utaló berendezés mellett rendezte meg a
mûvész ugyancsak pazar és motívumgaz dag, nemes
gobelinanyagát. Ez a belsôépítészeti fela da tok egyi -
kének, a kiállításrendezésnek is sajátos szellemi és
gyakorlati erôpróbája volt.

KÜLÖNLEGES GOBELINEK

A mûvészt pályája kezdetétôl mind a szakmájá ban,
mind a megbízói körében különleges alkotóként tar -
tották, tartják számon. Választott témáinak sa já tos,
szürreálisan realista képi világa, térábrá zolá si kom -
po zíciói révén vált ki az egyébként több nyi re a fran -
ciagobelin-technikával dolgozó, ugyancsak jelentôs
mûvésztársai közül. A Rovarok sorozatá nál az állatok
egyenként természethû, ám a sajá tos nagyítások mi att
a jelenségen túlmutató értelme zéseinek megszö vése
is nagyon munkaigényes, a Hintát, az Unikornist, a
Vadászjelenetet ráadásul a történelmi korokra emlé kez-
tetô, szinte-barokk, szinte-rokokó stilizált miliôbe
komponálta. 

„Nagy Judit a nagy felületek díszítôje. Monu men -
tális falikárpitjaival nemcsak gyönyörködtetni akar,
hanem hatni is kíván: vallani arról, amirôl áb rándo -
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zik vagy álmodik. Amikor közelebbrôl meg ismertem
a mûvésznô kárpitjait, nem tudtam, hogy a színeket
csodáljam-e jobban, vagy a formákat. A pipacspirosa,
a tûzpirosa, a matt pirosa és az ara nya nemcsak sze -
met gyönyörködtetô, a szívet ki tárulásra késztetô,
ha nem elgondolkoztató is” – mondotta Hóvári János
történész, diplomata, a MANK (Magyar Alkotó mû -
vé szeti Közhasznú Non profit Kft.) jelenlegi vezetôje
kiállításmeg nyi tójá ban. Majd hozzátette: „[…] for mái
a mitoló giá ból és a fantáziából egyaránt erednek, a
Rova rok-cik lusa – a bogarak és lepkék – [...] a mû vész-
nô szerint emlékek a késô délutánból vagy az éj sza ká-
ból, ami kor a kertben, az ablakban, vagy a szo bá ban
meg jelentek. De többrôl szólnak, mint a ro var  szár -
nyak formáiról és színeirôl: az élet, bármi lyen élet
tisz teletérôl. […] Nagy Judit bízik a jövôben, mert
van hite. De tudja, hogy a repülôkbôl, a madarakból
és a bogarakból éppúgy lehetnek romboló ször nyek is,
mint az emberekbôl. Ô ez ellen a maga eszkö zei vel,
remek és játékos mûvészetével har col, a megra gadás
titkolt és bevallott vágyával, önsa nyargató szor gal -
mával, és persze tehetségével. Az ókori görögök már
elmondták, hogy az igazi mû attribútumai: a szép, a
jó és az igaz. Nagy Judit mû vészete szép, jó és igaz.”

ÉLETHIVATÁS

A Kulcsmondat, majd az Oldás és kötés címû mûvei drá -
mai változást mutatnak munkásságában, ami folyta -
tó dik a Himnusz-kapukban. (A mû a kárpit mûvészek
által kigondolt 1996-os „akció” egyik alkotása. A ma -
gyar honfoglalás millecentenári u mára emlékezve, az
akkor még romos állapotú bu dai várban rendezett,
szinte forradalmi hatású ki állításon több alkotó a ma -
ga egyéni szemléle té vel fogalmazta meg Kölcsey Fe -
renc magyar nem zeti Himnusza általi ihletettségét.)
Nagy Judit ezek ben a gobelinképekben az ötös szám,
a pentagramma, a „boszorkányszög” misztikájának
kutatása nyo mán, az amúgy is a múlt különös hagyo -
mányaira épített szemléletmódja mellett, a szellemi
világ titkai felé fordul.

Nagy Judit életmûvérôl 2014-ben jelentetett meg a
Press XPress Kiadó és a mûvész egy impozáns, ele -
gáns könyvet, amelyben megelevenednek a fran cia -
gobelin-technika legmagasabb színvonalán mû velt
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gazdag életmûvének legszebb darabjai mellett a mû -
vész vallomásai, az egyes mûvekhez fûzött személyes
gondolatai, a szemlélôt is további filo zo fikus elmél ke  -
désekre indító ábrázolásai. Ez a kötet Nagy Judit egész
életét jellemzô szûkszavú ars poeticájával, a „Szövés =
Életmód” gondolattal kezdôdik, és a máig is készülô,
Predestinatio címû, tíz darabra tervezett, hatalmas,
egyenként 245 x 175 centiméteres sorozat képi be -
mu tatásáról szól. A gyapjú-, a selyem- és a fémszállal
ötös felvetés ben szövött gobelinekbôl eddig kilenc
készült el. 2013-ban a Fészek Galéria fehér falain lát -
hatta együtt a közönség az addig létrehozott darab ja -
it, majd a könyv megjelenése idején a Petôfi Irodal mi
Múzeumban. A De la Motte–Beer-palota kiál lítá sán
olvashatóak a Predestinatio-sorozatról az e kö tet be
fogalmazott gondolataim a Tízparan cso lat eszmei sé -
géhez kötôdô mûvekrôl, azokból idé zek néhány sort:
„Az idôtlenséget és a megdicsôülést mint a túlvilági
lét mindenen felülemelkedô álla potát jelzô háttér szí -
nek a határtalanságot, a vég te lenséget idézik meg. Eb-
ben a »térben« lebeg nek a gondosan meghatározott
számrendszer szerint elhelyezett arany- és gyapjú szál -
lal megszôtt »fi gu rák«, a pegazus, a griff, a sárkány,
az oroszlán, a madár, és az állandóan azonos pipacs -
virág. A moz dulatlannak tûnô térben ritmikusan is -
métlôdô mo tívumok jelenítik meg az emberi lényeg
helyét a mindenségben.” Az európai mitológia évez -
redes jelképtartományaiból választott, a saját koruk -
ban mintegy hatalmi jelentést is hordozó motívumai -
nak konokul következetes alkalmazása, és tudatos va -
riálása felülemeli ezeket a mûveket a megszo kott em -
beri mérlegelések középszerûségén. A cí mek: Kör,
Horizont, Élet, Ház, Lélek, Vertikális, Oszlop, Fal, Is -
mét lô dés, valamint a mûvésznek az alkotásaihoz fû -
zött vallomásos mondatai pedig rá világítanak az eb -
ben a törékeny alkatú ember ben lakozó, költôi és me-
ditáló lélekre, aki az éveken át tartó, aprólékos mun -
kát igénylô szövéssel dolgoz za fel az ôt ért fájdalmas
vesz teségeket. Ezeket a gondolatokat felemelô él -
mény a szemlélôdés so rán végigolvasni.

A De la Motte–Beer-palotában Nagy Judit go be lin -
mûvész mûveibôl – már csak a helyhez illôen is – el -
sôsorban a klasszikus szépségekrôl és a mû vész pazar
képességeirôl szóló alkotások kaptak he lyet, de azért

az említett sorozatból a hetedik, az Oszlop (2012–2013)
címû mûvéhez fûzôdô, kissé fanyar-derûs gondo lat -
sorát mégis idézem: „Az Élet néha szétválaszt dol go -
kat, amelyek addig egynek tûntek. Ettôl kezdve a két
építmény önálló életet él. A helyzet nem végleges.
Erô és türelem kell a megoldáshoz. És különben is,
két oszlop együtt könnyebben tartja meg a geren dát.”

DVORSZKY HEDVIG
mûvészettörténész

(Nagy Judit Palotakárpitok címû kiállítása. De la
Motte–Beer-palota, Budapest, 2017. szeptember 14. –
november 1.)

A fotókat a mûvész bocsátotta rendelkezésünkre.
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Judit Nagy:

Predestination, IX 
– Repetition (detail)


