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 Olvasóink számára is szomorú emlékezető nap 1993. május 16-a, amikor a világszerte 
ismert mővész Hamza Dezsı Ákos eltávozott közülünk. A hátrahagyott életmő azonban egy 
jól átgondolt felajánlás eredményeként hamarosan közkinccsé válhat. 
 1991. december 16-án Hamza Lehel Mária divattervezı, iparmővész - a néhai mővész 
felesége - jelentıs összeg letétbe helyezésével mővelıdési célú alapítványt hozott létre. Az 
alapítót többféle szándék vezérelte, elsı számú célja Hamza Dezsı Ákos mővészeti 
hagyatékának megfelelı módon való elhelyezése, megóvása és gondozása volt. Ennek 
érdekében az alapító okirat szerint a Gyöngyösi út 7. szám alatti házban - a mővészházaspár 
egykori lakóhelyén - Hamza Múzeumot kell kialakítani. Olyan győjteményt, amely Hamza 
Dezsı Ákos mővészeti alkotásainak méltó otthont teremt, amelyben a mővészet iránt 
érdeklıdık egy helyen kapnak teljes körő áttekintést a mester életmővérıl. A múzeumban 
valamennyi mőalkotást ki kell állítani, azon festményeket is, amelyek jelenleg a Jász Múzeum 
megırzésében vannak. - rögzíti az okirat. A képzımővészeti alkotásokon kívül a múzeumban 
hozzáférhetık lesznek a filmrendezıként is híressé vált alkotó filmjei, továbbá Hamza Lehel 
Mária divatrajzai, melyekbıl a Jász Múzeumban már láthattunk egy válogatást. 
 A múzeum megalapításán kívül az életmő gondozása és megismertetése sem kis 
feladat. Az elképzelések szerint Hamza Dezsı Ákos munkásságának elemzésére és 
méltatására avatott szakembereket - Koós Judit és Rideg Gábor mővésszettörténészeket - 
kérnek fel. Kutatásaik, feldolgozásaik eredményeit vagy részleteit, a Jászsági Évkönyv is 
közölni fogja. 
 A mester hazatérve folyamatosan részt vállalt a Jászság mővészeti és kulturális 
életébıl. Jászberény mellett Jászapátin és Jászárokszálláson is bemutatták az életmővét 
reprezentáló képeit és szobrait. Így semmiképpen sem véletlen, hogy az alapítványban a táj 
mővészeti életének támogatását is kilátásba helyezik, miszerint: A Jászság hírnevét öregbítı, 
kiemelkedı alkotók tevékenységét elismerik és ösztönzik. Feltételezhetıen komoly rangja lesz 
annak a díjnak is, melyet a Jászság mővészeti életében kiemelkedı képzımővészeti 
teljesítmény elismeréseként  adományoznak. 
  Az alapítvány vagyonának gondozását, az ismertetett szándékok megvalósulását - a 
mővész tisztelıibıl és barátaiból szervezıdött - kuratórium intézi, melynek elnöke Tálas 
László megyei múzeumigazgató. 1993 májusi ülésükön - a család kérésére - síremlék  
felállításáról döntöttek. Jelenleg az Olaszországban élı özveggyel együttmőködve azon 
munkálkodnak, hogy a Gyöngyösi úti lakóházból mielıbb  - a város és a Jászság közönsége 
számára látogatható - múzeum legyen. 


