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Nagyszerű művésztől és nagyszerű embertől búcsúzunk, 
és csak szerény vigasz, hogy a művei fennmaradnak, itt 
maradnak közöttünk és túlélnek minket. 

Most hirtelen, kíméletlen visszapillantásra kényszerí-
tetten úgy tűnik, hogy legendákká oldódó jelenségek és 
történések övezik Thury Levente alakját és életútját: a 
családi indíttatást, az iskolákat, a művésszé válást, az önál-
ló művészi munkásság fejezeteit. 

A családi indíttatást, amelyről azt vallotta, hogy apai 
réven olyan kisnemesi família leszármazottja, amely attól 
a II. Rudolftól kapta a nemességét, aki akkor élt Prágában, 
amikor Löw rabbi elkészítette híres Gólemét. Az a Löw 
rabbi, akiről a családi legendárium nyilvántartja, hogy 
anyai ágon ő is az ősök között szerepel.

Az iskolákat, amelyek elvégzése során az apai felme-
nőket követve kezdetben református papnak készült, de 
amelytől a Toldy Gimnázium légköre, és különösképpen 
az osztályfőnök, az ofő, a karizmatikus pedagógusi mun-
kásságát később nemzetivé és történelmi jelentőségűvé 
tágító Antall József fokozatosan a művészi hivatás felé 
térítette. 

És különös fénytörésbe kerülnek a művésszé válás 
színterei is: az Andrássy úti Dybisewszky-műhely, a Bartók 
Béla úti szakkör, az aquincumi Porcelángyár szocialista 
nagyüzeme, majd a sztálinista múltjából kikecmergő 
Iparművészeti Főiskola, ahol Csekovszky Árpádban kitű-
nő, atyai mesterre lelt.

És aztán mágikus történéssé avatódik a párizsi, önké-
nyesen meghosszabbított tanulmányút, a budapesti mű-
hely-teremtés (állandó, feladhatatlan harcban az elektro-
mos művekkel), az első vidéki, majd az 1976-os első buda-
pesti kiállítás, az egy-egy, érdekes módon csaknem kivétel 
nélkül kórházakba és gyermekintézményekbe került, meg-
bízásra készült munka, és a hetvenes-nyolcvanas évtized-
forduló emlékezetes csoportos fellépései a korszak közpon-
tivá avatott szimbolikus problémahalmazai, a Vonal és a 
Kettőspont ürügyén.

Majd – miután „a dolgok szellemi tartalmai kezdték 
érdekelni” – 1984 körül megszületett az első Gólem-kol-
lekció, amely már messze túlemelkedett a megszokott, 
szokványos keramikusi-mesterségbeli problémakörökön: 
a mítosz, a mágia, a tradíció mélységeit boncolgatta.

A Gólem-készítés, a másolat másolatának kreációja 
Thury Levente hitvallása szerint „Tiszta teremtés. A terem-
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tés rítusát megismételni valami hódolat is az istennek, vagy 
szervező elvnek, meg lázadás is isten ellen. De ha az isten 
a maga képére csinált, akkor bennem van a lehetőség, hogy 
én is csináljak magamról egy másolatot.” Szüntelenül va-
lami rendszert, valamilyen rendezőelvet keresett, lételmé-
leti és világ-magyarázatokat konstruált, jelentésköröket 
faggatott, cáfolt és megokolt, a kérdések és a válaszok mö-
götteseit kutatta.

„Gondolom és olvasom, hogy a világ mindig elromlik. 
Aztán mindig a hangyák építik fel az új világokat.” – ál-
lapította meg bölcs rezignációval.

A XX. század harmadik harmada, az ezredforduló 
időszakának majdan megírandó magyar művészettörté-
nete minden bizonnyal az úgynevezett besorolhatatlan 
életművek kategóriájába fogja illeszteni Thury Levente 
munkásságát: a keramikusművészét, akit nem a dísz, nem 
a kellem, nem a dekoráció érdekelt, hanem akit a különös-
ségek vezéreltek, s aki elementáris plasztikai indíttatással 
leleményes formarendeket alkotó, gondolati mélységeket 
feltáró, korában társtalan kerámiaszobrokat és térberen-
dezéseket készített.

Egyedi, kézműves, az alkotó kéz érintésével hitelesített, 
anyagi valójukban testet öltő, eleven szellemiséggel telített 
munkákat, amelyeket szerényen csak holmiknak nevezett. 
Az előttünk álló időkben hazai, európai és tengerentúli 
múzeumok látogatói, féltve őrzött magángyűjtemények 
szemlélői fogják csodálkozva boncolgatni ezeknek a hol-
miknak titokzatos, dús, el nem évülő jelentés- és jelenség-
világát. 

Hosszan-hosszan idézhetnénk azokat a gondolatokat, 
amelyeket Thury Levente fogalmazott meg mestersége 
szépségeiről, s arról, hogy nem tehet mást: valami ereden-
dő elrendeltetés szellemében sárból tárgyakat és figurákat 
kell csinálnia. A keramikus-szobrász valamelyik kataló-
gusában megjelent egy portré-fotográfia – most már vissza-
vonhatatlanul rideg dokumentummá vált –, amelyen a 
művész agyag-arccal néz a kamerába: az arcra rakódott 
kiszáradt, megrepedezett, törékeny sár-páncél vagy sár-tö-
meg talán azt jelezte, hogy végérvényesen eggyé vált ősi 
matériájával. 

Thury Levente, kedves, bölcsen meditatív, mindig ké-
telkedő kerámia-ember, fájdalmasan búcsúzunk varázsla-
tos lényedtől, és tisztelettel, féltve őrizzük meg hol a játé-
kosságokban, hol a rútságok szépségeiben leledző, évezre-
deket átfogó létre szánt teremtményeidet. 

Budapest-Farkasrét, 2007. június 5.

Wehner Tibor
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Levi – régi kifejezéssel – újító volt. Most megint újított: 
elment. Mai szóval inkább innovatívnak mondjuk a kere-
sőt, aki nem nyugszik bele a dolgok jelen állásába.

Keramikusként végzett a 60-as években, olyan korszak-
ban, amikor a magyar iparművészet experimentális alko-
tói iskolát teremtettek szilikátban és textilben egyaránt. 
Nem volt hálás pozíció ez itt akkor (sem). Ráadásul ő ezt 
a „tűrt” csoportszabadságot kevesellte, átlépett műfajok 
és technikák határain. Par exellence plasztikai művészetet 
művelt. Halálával az egyik legjelentősebb magyar kortárs 
szobrász-pálya tört most ketté. Bár kiemeltnek egyáltalán 
nem nevezhető köztéri megbízásaiban inkább alkalmaz-
kodott a tradícióhoz, mégis, félreérthetetlenül rá lehet is-
merni, hogy alkotójuk Thury Levente.

Hogyan tudott egyszerre kereső és őrző lenni? Rend-
kívüli kíváncsisággal nézett szét, akármerre járt az Új- vagy 
az Óvilágban. Egyik felmenője a glóbusz-szerte szétszó-
ratott túlélő családtagok szülőhelyéről nyughelyére oda- és 
vissza, szét- és összehordta a rokonok szülőföld- és sírdomb-
rögeit. Levente valahogy hasonlóan babrált közös tudá-
sunkkal. A szellemi szférák hordalékában keresett – és 
talált. Baráti beszélgetéseken kételkedett a „leletek” hitelé-
ben, csiszolgatta, néha széttörte és újra összerakta a fogal-
makat. Nem engedte, hogy az ősi szavak kiüresedjenek. 
Persze, hogy e témák jelentek meg a művekben. Talán 
mégis, leginkább a szobrász teremtő munkájának lényegét 
sikerült megragadnia. Ezért is tartott ki évtizedeken át egy 
Pygmalion-változatnál, a Gólem-készítésnél. Hozzátanult. 
Elsők között kezdeményezte, hogy az addig a közbeszéd-
ből kitiltott judaisztikai ismeretek legyenek a társadalmi 
kommunikáció részei. Hogy a Chagall kör – Ájin csoport 
(1989–95) tan-beszélgetéseinek témái váljanak a társadalom 
megújulásának katalizátorává. Így gondolkodott a kultu-
rális programokról, a művészeti és kiállítás-kurátori teen-
dőkről is. Nem tudni, honnan vette óriási energiakészletét, 
de keresztül tudott vele vinni bármi lehetetlent.

A korábban a modern képzőművészet szempontjából 
periferikus Budapesti Zsidó Múzeumból mára az egyik 
leghitelesebb és ugyanakkor népszerű kiállítóhely lett. 
Talán éppen azt követően, hogy – barátságunk és tesz-vesz 
munkálkodásunk egyik csúcsaként – megrendeztük a 
Diaszpóra (és) művészet című tárlatot a régi-új falak között. 
A kiállító kortárs művészek velünk együtt értették meg, 
hogy mára az egész hagyományos kézzel-szívvel-fejjel 
megalkotott művészet, és maga a manualitáshoz kötődő 
alkotó is: diaszpórában van.

A csalódásokat – a fentiek nyomán – menetrendszerű-
nek kellett tekintenünk. De soha nem láttam, hogy a 
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megértés hiánya a kedélyére telepedne. Huncut ráncai a 
szeme sarkában mindig mulattak valamin, múlatták a 
pesszimista gondolatokat és mulattatták imponálóan 
nagyszámú és jelentős szellemi figurákból álló baráti tár-
saságát. Nem csak a filozófia implicit humorát tudta víg, 
élő beszéddé formálni, de a származás által két irányból 
rábízott „hozott anyagot” is: a kelet-magyarországi kisne-
mesi-paraszti bölcsességet, és a – prófétai helyett pestinek 
csúfolt – magyar-zsidó metanyelvi közeget, ami alig van 
már jelen itthon. Talán a kíváncsiságon túl, azért is járt 
szerte-szana, hogy ennek utolsó morzsáit felcsipegesse. 
Londonból, Izraelből vagy Amerikából, azután hazatérve 
repatriálja ezt az elszállt, majd elfeledett szlenget – sokak 
örömére és ámulatára.

Levente gyógyító volt. Gyógyító művészetet csinált – 
nem tudom, tudta-e vagy csak gyakorolta, de annyira 
sikeres volt, hogy még saját nagy baján is segíteni tudott. 
Legújabban, amikor már a mozgásában is kezdte korlátoz-

ni betegsége, szobrai, gólemei kezdtek el mozogni. Amikor 
a társadalom elkezdett megint „büdösözni”, Levente plasz-
tikájából – mint a homeopátiás terápiában – milligramm-
nyi illat párolgott a tárlatlátogató felé. Az egyik aroma az 
Emberszag képcímet viselte… (Nemsokára láthattam nagy 
nemzetközi mustrákon, hogy mások – igaz, kicsit lema-
radva – hasonló irányban újítottak.) Egyáltalán, a Thury-
képcímek szarkasztikus szövegei tartották egyensúlyban 
energiáktól duzzadó plasztikáit. A szó erejét is bevetve 
kontrollálni tudta a rút és a szép (mi is az? és honnan 
tudjuk bizonyosan, ő miféle szépre gondolt?) egyensúlyát. 
Gólemei mimikáját – kicsit persze a kerámiaégetés esetle-
gességének, mázredőinek-repedéseinek is hála –, saját ar-
cának meghitt, belénk égett rajzolatára tudta átgyúrni, 
amit aligha feledünk el mi: barátai és közönsége.

Szegő György

(A képeket a művész otthonában készítette Gerle János)


