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     A mővészházaspárral 1984-ben kerültem kapcsolatba. Ebben az évben kereste meg a város 
akkori vezetését Terjék Mihály, hazánk Brazíliai Nagykövetségének tanácsosa és a 
Külügyminisztérium egy munkatársa Szıghy Ferenc, és tájékoztattak arról, hogy Brazíliában, 
Sao Paulóban él egy mővészházaspár, Hamza D. Ákos és felesége Lehel Mária, akik 
szeretnének hazatelepülni Jászberénybe. Azért gondoltak Jászberényre - bár nem itt születtek 
-, mert Hamza D. Ákos gyermekként érzelmileg a Jászsághoz, elsısorban Jászberényhez 
kötıdött, ahol nagyapja Hamza Pál katolikus néptanító volt és a szünidıket gyakran 
Jászberényben töltötte. Mint festımővészt és filmrendezıt azt hiszem sajnos csak nagyon 
kevesen, - a beavatottak az idısebb korosztály kivételével - alig, vagy egyáltalán nem 
ismerték hazánkban. Ugyanakkor Brazíliában és Európa számos országában győjteményes 
kiállításokkal mutatkozott be. (Brazília, Franciaország, Olaszország, NSZK, Ausztria, stb.) 
Mi örömmel fogadtuk a mővészházaspár azon szándékát, hogy Jászberényben szeretnék leélni 
életük hátralévı részét és a városnak, illetve a Jászságnak ajándékoznának mintegy 200 db 
festményt.  
Biztosítottuk a közvetítı Terjék Mihály követségi tanácsos urat, hogy méltó módon 
gondoskodunk fogadásukról, elhelyezésükrıl és a város, a Jászság kulturális értékeit 
gyarapító festményekrıl. 
     Ezt követıen 1984. november 9-i dátummal a Mővelıdési Minisztériumból levél érkezett a 
Szolnok Megyei Tanács Mővelıdésügyi Osztályához, egyidejőleg a levél másolata a Jász 
Múzeumhoz1, amiben arról kaptunk értesítést, hogy az említett 200 db festményt Jászberény 
városának és a Jászságnak ajánlja fel a mővész, és kérték állásfoglalásunkat az adomány 
elfogadása ügyében. 
     1985-ben már közvetlen kapcsolat alakult ki a mővész és Jászberény városa között. A nagy 
távolság miatti hosszantartó levélváltások ellenére a kapcsolat erısödött, amelyben nagy 
szerepe volt a Magyar Külügyminisztérium Sao Paulo-i Külképviselete tanácsosának, Terjék 
Mihálynak, aki 1985. augusztusában személyesen kézbesítette Buzás Sándor tanácselnöknek 
és Tóth János múzeumigazgatónak azt a levelet, amelyben Hamza D. Ákos leírja rendkívül 
nagylelkő gesztusának motívumait. 
Úgy gondolom, a levélben leírtak bizonyítják nem csak az ajándék nagyságát, az ajándékozó 
nemeslelkőségét, hanem a mővésznek a Jászsághoz való kötıdését, e föld népének és ezen 
keresztül a szülıföld mélységes szeretetét is.  
1986. szeptemberében megérkezett a Torinói kiállításon bemutatott 40 festmény, majd 1987. 
január 23-án egy szállítmánnyal újabb 73 db festmény került a Jász Múzeum birtokába. Így 
összesen már 113 festmény volt Jászberényben, a többi a házaspár hazatelepülésével érkezett 
meg. Ettıl kezdve elkezdıdött a festmények rendezése és egy reprezentatív kiállítás 
megszervezése Hamza D. Ákos mőveibıl. 
     Minthogy az esemény hatása, publicitása, jelentısége túlnıtt városunk határain (Magyarok 
Világszövetsége, Magyar Hírek, Szülıföldünk, Magyar Televízió, stb.) fontosnak tartottuk a 
kiállítás kapcsán egy reprezentatív nyomdai katalógus elkészítését és kiadását.  
Ez Tóth János szerkesztésében el is készült és a kiállítás 1987. május 16-án megnyílt. A 
kiállítást a Városi Tanács és a Jász Múzeum közösen rendezte. Úgy vélem ma is, hogy sikeres 
és nagy érdeklıdést kiváltó kiállítás volt, hiszen ezeket a festményeket hazánkban még senki 
sem látta. Szép publicitást is kapott. Ez alkalommal a Városi Tanács díszpolgári címet 
adományozott a mővésznek (Szolnok Megyei Néplap 1987. május 16. száma). Természetesen 
a város vezetése a kiállítás megnyitására meghívta a Hamza D. Ákos festımővészt és 



feleségét, akik két hétig a város vendégeiként ismerkedtek a várossal, a Jászsággal az itt élı 
emberekkel. Úgy vélem jó benyomásokkal, tapasztalatokkal tértek vissza Sao Paulóba és talán 
nem túlzok, ha azt állítom, itt döntötték el, hogy végleg visszatérnek. (Bizonyítja ezt 1987. 
július 9-én kelt, itt teljes terjedelmében közölt levelük)2 

Visszatérve még a kiállításra, talán érdemes megemlíteni, hogy olyan nemes 
személyiségek is megtisztelték jelenlétükkel a kiállítás megnyitását, mint Nicolas Salgó az 
Egyesült Államok távozó nagykövete, vagy AnaLucy Hentil Kabral a Brazil Köztársaság 
nagykövetségének ügyvivıje és Hamzáék Brazíliában élı barátai. 
     Az ismeretlenségbıl bukkantak fel és azt hiszem megalapozottan mondhatjuk, hogy nagy 
vesztesége lett volna a magyar képzımővészetnek, festészetnek, filmmővészetnek, ha ez nem 
így alakul. Nem csak Jászberény, a Jászság, hanem a róluk megjelent monográfiák, 
kiállításuk, filmjeinek vetítése, a publicitások nyomán ma már sokan tudnak arról, hogy élt és 
alkotott egy olyan nagyszerő mővész, aki életének nagyrészét nem Magyarországon töltötte, 
de mindig magyar, igaz hazafi volt. 1989. Tavaszán települtek haza Magyarországra, 
Jászberénybe, a számukra vásárolt Gyöngyösi úti házba, amely ma a Hamza Győjtemény és 
Jász Galéria nevet viseli.  
     Olyan emberek voltak, akik nem kapni, hanem adni akartak, mint ahogy azt az ajándékozó 
levelükben ki is nyilvánítják. Ezt tapasztaltuk akkor is, amikor betegágyánál látogattuk meg a 
mővészt 1993. május 14-én Farkas Mátyás apát úrral, ahol még terveirıl beszélgettünk vele. 
Ekkor jelentette ki, hogy az egyháznak ajándékozza a Szent család c. festményét, amely a 
Szent István Házban megtekinthetı. Sajnos Hamza D. Ákos 1993. május 16-án életének 90. 
évében eltávozott közülünk.  

Az a szellemi érték, amit az utókorra hagyott, az a kis kulturális intézmény, amely 
most már mőködési engedéllyel is rendelkezik B. Jánosi Gyöngyi igazgatásával, egy színfoltja 
lett Jászberény Kulturális életének.  
     Bízom benne és remélem, hogy Hamza D. Ákos békében és háborítatlanul alussza örök 
álmát abban a földben, amelynek lakóit oly nagylelkően megajándékozta alkotásaival, és talán 
abban a tudatban, hogy a megajándékozottak és az utókor jól sáfárkodik ezzel a nagylelkő 
adománnyal.  
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1Tóth János, a Jász Múzeum igazgatójának feljegyzése, 1987. január 23-i keltezéssel. (Hamza Múzeum Adattára) 
2Hamza D. Ákos levele (1987. július 9.) Búzás Sándorhoz. 


