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A Hannibál Projekt
Zombori Mónika beszélget 
Bernáth/y Sándorral

• Zombori Mónika: Nemrégiben korai, a hetvenes–nyolcvanas években készült 

alkotásaidból nyílt kiállításod a Galeria Neonban.1 Szeretném, ha ennek kapcsán fel-

elevenítenéd a meghatározó egyéni és csoportos kiállításaid történetét, és a képek 

készülésének körülményeit is. Heves megyében, Szihalmon nőttél fel. Hagyományos 

keretek között sosem tanultál festészetet. Segédmunkásként, raktárosként, majd 

dekoratőrként dolgoztál. Hogyan kerültél az avantgárd művészeti közegbe? 

• Bernáth/y Sándor: A legjobb kiállítás az, amit mindenkor, mindenki, bármikor 

megtekinthet. A szihalmi kálvária dombon elődeink által fölállított stációk pusz-

tulófélben levő domborfaragásait szépen kifestettem Bukta Imre festőművész 

barátommal. Giccses volt, de szerették. „Szép az, ami új, szeretjük eztet — mond-

ták —, mert te csináltad.” Bizony, elektroacél-olvasztár szakmunkásként Miskol-

con a Lenin Kohászati Művekben dolgoztam, láttam a pokolban dolgozó munkást 

és mérnököt az „egyenlőség” jelszava alatt építeni azt, amit akkor szocializmus-

nak hívtak. Ezt megelőzően a nagyhírű miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba 

jártam — édes szüleim akaratából. Drága „Gyulai tanár úr”, aki osztályfőnököm 

volt — irodalom és angoltanár —, összegyűjtötte az „irodalmi szöveggyűjteményt”, 

osztálytársaimtól az órák alatt hozzám küldött és telerajzolt könyveket, és azt 

mondta: „Nem felelsz meg a gimnáziumi követelményeknek (1966) — eredj utadra, 

a rajzaid jók, a feleleteid nem.” Ez lett a „Hannibál Projekt” első fejezetének vége.

„Hogyan lehetséges az, hogy a Miskolctól 60 km-re fekvő Szihalom — akkor új,  

villamosított vasútvonalon — 15 percet késik a vonat, amin akkor jártunk be a 

gimnáziumba, és az elkésőknek az első óra igazolatlan?! Hannibál az ókorban  

a Spanyolország és Róma közötti több ezer km-es utat gyalog és elefánton tette 

meg, az Alpokon is átkelt, és mégis pontosan odaért. Akkor hogy van ez?” — kér-

deztem a történelmet tanító Szűcs Lajos igazgatóhelyettes tanár úrtól. „Nem 

akkor, hanem most! — válaszolta —, legyél te is Hannibál!”

Semmit sem tudtam akkor a művész kortársaimról, hogy hol, milyen iskolákban 

tanulnak, küzdenek vagy élveznek, dolgoznak, vagy mit alkotnak... Művész akar-

tam lenni. Festő, zenész, építész, költő — vagy semmi más.

1  2010 október 15. — november 9.

• Először, ha jól tudom, leginkább tájképeket és 

parafrázisokat készítettél. 

• Tanulnom kellett. Történelmet, művészet-

történetet, szakmai ismereteket, emberisme-

retet, valóságtant, pina- és peceremérettant, 

elélvezéstechnikát, szegénység- és gazdagság-

tant, valamint szíjostorcsattogást szemből 

vagy hátulról, bürokráciatant — azaz korrupci-

óval való megalkuvást, hazugságmegfejtést, 

asztrológiát, számmisztikát és barátmegtar-

tást, valamint családalapítást, gyermekneve-

lést és őszinteséget.

Igen, tájképeket festettem, és „parafrázisokat”. 

Valahogyan el kellett sajátítanom az anyag- és 

szakmai ismereteket. Tipográfiát, fotózást, 

nyomdatechnikát, mert sokáig reklámgrafikai 

tervezőmunkából éltem.

• 1977-ben a Fiatal Képzőművészek Stúdió-

ján belül a szentendrei Vajda Lajos Stúdióval 

megalakítottátok a Kísérleti Műhelyt, és Lenin-

városban (ma Tiszaújváros) a Tiszai Vegyi Kom-

binátban műanyagból készítettetek alkotásokat. 

A kísérletek eredménye először a helyi művelő-

dési központban,2 majd a Kulturális Kapcsolatok 

Intézetének Dorottya utcai Kiállítótermében3 volt 

látható. Milyen műveket készítettél, ezek fenn-

maradtak-e?

• Szinte minden mű elveszett. Csak a kollega-

művészek barátsága és a TVK-ban eltöltött idő 

emléke maradt meg. És néhány fotó. Az 1977-

es kultúrpolitika brigádnaplójába úgy kerültünk 

bele, mint „Rosszul viselkedtek ugyan, de azt 

jól csinálták. Ha rosszat csináltak volna, nekünk 

— kultúrpolitikusoknak — az lenne jó.” Ezzel el is 

halt a Hannibál Projekt következő fejezete.

Bukta Imre barátom a TVK-ban dekoratőrként 

dolgozott. Kijárta Arany Gusztávnál (az igaz-

gató Huszár István titkára volt), hogy mi lenne 

akkor, ha művészek dolgozhatnának a gyár-

ban?! Én csak a Fiatal Képzőművészek Stú-

diójának vezetőségét és a Vajda Lajos Stúdió 

aktív tagjait győztem meg, hogy menjünk. Ott 

dolgoztunk a gyárban — saját erőből — koszt-

kvártély alapon.

• Az előző kiállítás sikere miatt felvettek a Fiatal 

Képzőművészek Stúdiójába. Így a következő évben 

a Stúdió Jubileumi kiállításán4, a Magyar Nemzet 

Galériában már szerepeltél (1978). A kiállítás érde-

kessége az volt, hogy nemcsak festményt, grafi-

kát és szobrot lehetett kiállítani, hanem boxot is 

lehetett igényelni, mely egy 2 × 2 méteres terület, 

„saját rendezésű, kiállítási egység”. Te is ilyen 

boxban szerepeltél, mit állítottál ki?

2  Munkakiállítás. Derkovits Gyula Művelődési Központ, 
Leninváros 1977.12.05. — 1977.12.15.
3  Képzőművészeti kísérleteink a műanyagokkal — válogatás 
a Vajda Lajos Stúdió Tiszai Vegyi Kombinátnál 1977 nyarán 
készített alkotásaiból. Kulturális Kapcsolatok Intézete, 
Dorottya utcai Kiállítóterem, Budapest 1978.02.01. — 
1978.02.12.
4  Stúdió 1958-1978. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
1978.12.01. — 1978.12.31.
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• „Társas utazás — egy helyben” volt a címe. 

Színes fotósorozat, fekete papíron fekete ceru-

zával rajzolt önarcképek, és az akkor szenzá-

ciószámba menő nonstop diavetítés (Kodak 

karusszellel). A földön bokáig állt az elhasznált 

BKV-jegy. Nem díjazták. Ez is a Hannibál Projekt 

része volt. Akkor vettem föl a nevembe az „y”-t 

mint megkülönböztető jelet.

• Első egyéni kiállításod Édesbrigád címmel 1979 

áprilisában nyílt a Fiatal Művészek Klubjában.5 

Erre a kiállításra készítettél először újságlapo-

kat felnagyító festményeket, melyeknek stílusát 

szocialista yrealistának nevezeted el. Mit értesz 

ez alatt?

• Négy darab festmény volt kiállítva. Ezek közül 

most a Galeria Neonban a címadó Édesbrigád 

volt látható. Nem tudok mást mondani, csak azt, 

amit Lois Viktor szobrászművész barátom ott 

mondott: „Aki el akarja magát vitetni, és  

fel akarja magát jelenteni, vagy pofoztatni,  

az nézze meg!”

• A hiperrealizmus külföldi megjelenésével 

egyidőben te is hasonló módszerrel alkottál. 

Újságfotókat nagyítottál fel, így hangsúlyozva 

azok értelmetlenségét, nyomdahibáját. Az az 

érdekes, hogy míg az amerikai hiperrealisták 

szenvtelenül viszonyultak képeik témájához, te 

a realizmust éppen annak társadalomkritikai éle 

miatt használtad. Miért volt számodra érdekes  

az újságfotókat megfesteni? 

• A nyugati hiperrealizmus megteremtői más-

féle szabadságban szenvedtek, mint mi, akik 

másfajta elnyomást élveztünk. Én a szocia-

lista realizmus propagandisztikus, cinikus, sok 

pénzbe kerülő snassz sajtóblöffjeire koncentrál-

tam. Nem tettem mást, csak a „realizmus” elé 

tettem az új nevem y-ját. A magyar nyelv zseni-

alitásából következően ellenkező előjelet kapott 

és így lett „yrealizmus” és maradt szocializmus. 

Szocialista yrealizmus. A Hannibál Projekt nagy 

hadicsele lett.

• 1980-ban a Stúdió Galériában6 állítottál ki 

Semmi különös benne vagyok az újságban cím-

mel. Ezen a kiállításon milyen műveid voltak kiál-

lítva?

• A korabeli újságfotókról készített nagyobb 

méretű festmények.

• Szemadám György Mozgó Világban megjelent 

cikkéből7 kiderül, hogy elég botrányosra sikerült ez 

a kiállítás. Sokan már a kiállítás plakátján is fel-

háborodtak. Elmesélnéd, hogy mi volt rajta?

• A plakáton én vagyok egy fürdőkádban fekve, 

kezemben egy lángoló újsággal. A plakáton egy 

rövid yrealista önéletrajz is olvasható. 

• Sokszor ironikus címeket adtál a kiállításaid-

nak (Nem akarok én örökké csak borotválkozni, 

5  Édesbrigád. Fiatal Művészek Klubja, Budapest 1979. 04.13.
6  Semmi különös benne vagyok az újságban. Stúdió Galéria, 
Budapest 1980.11.05. — 1980.11.23.
7  SZEMADÁM György: Mijen különös! A Bernátsanyi benne 
volt az újságba! In: Mozgó Világ 1981. február, 94-95. o.

Addig is amíg a Raffaellók előkerülnek, itt vannak az enyémek) és a festménye-

idnek (Tanulni, tanulni, a harmadikat elfelejtettem, Cseke Lajos a kovácsbrigád 

vezetője veri a vasat). Ez is a kritikai hozzáállás egy eszköze nálad? 

• A zenében, ha ölés, gyilkolás, öngyilkosság, önfeláldozás, pusztítás vagy szex 

van, az dráma. Azaz: legmagasabb művészet, vagyis kultúra, például az opera.  

Ha vidámság, szerelem, tánc, dalolás, netán boldogság, vagy humor, irónia, eset-

leg szatíra, az csak szórakoztatás. Nem művészet, hanem ipar. Például operett, 

daljáték, musical, tánczene, beat, rock, punk, metal, pop, techno, kabaré, műzene, 

népzene és még sok minden más.

Bernáth/y Sándor 
Stég, 1983, olaj, vászon, 100 × 1 40 cm

Bernáth/y Sándor 
Mozdony, 1975, olaj, vászon, 150 × 140 cm
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A festő- és képzőművészetben csak komoly művészet van, ami azon kívül kerül, 

az karikatúra. Hiába van a pop art, streat art, graffitik, tagek, stb. A WC rajzok, 

feliratok, az már szociológia. Bátorkodom Altamirát említeni, ahol nem volt fény, 

szarás közben mégis születtek (és maradtak!) rajzok az ősembertől. Látom, hogy 

egyik állatnak áll a fasza, a többiek meg bukfenceznek. Boldogok.

• A Fészek Galériában 1982-ben a Többféle realizmus című kiállításon,8 melyet 

Keserü Katalin rendezett, ha jól tudom, két műved volt kiállítva (Ki ismer rájuk —  

Ki tud róluk?, Egy kép a Militaryptichonból). Azonban a Fegyverbarátság ’80 és a 

Trikó II. vissza lett vonva a kiállításról. Ez utóbbi egy kifeszített póló, melyen Major 

Tamás fényképe alatt a következő szöveg olvasható: Én személy szerint megvetem  

a protekciót! Ki és miért döntött úgy, hogy ezeket nem lehet kiállítani?

• Ha ez a legenda: lerombolom. Keserü K. személyes közbenjárására Major T. 

megköszönte, és büszke volt a kiállított „műre”. Valószínűsítem, hogy akkor  

8  Többféle realizmus. Fészek Galéria, Budapest 1982.02.16. — 1982.03.06.

a protekció és a korrupció még nem azonosul-

tak úgy egymással, mint manapság... A Hanni-

bál Projekt az önámítás hitében közelebb került 

Rómához.

• 1980 és 82 között a Bizottság együttes gitárosa 

voltál. Ez mennyiben játszott közre a képzőművé-

szeti munkáidban?

• Az akkor épülő szocializmus pillanatnyi kor-

szakában feltaláltuk a „Megasztárt”. Tévé, rádió, 

sajtó nélkül híresek lettünk. Ez az ellentmondás 

az akkor és most között. Hannibál már Róma 

alatt van — azt hittem.

• 1978 és 1984 között részt vettél a Stúdió éves 

kiállításain, és sokszor szerepeltél az általuk szer-

vezett vidéki kiállításokon is. Ezenkívül a Fiatal 

Művészek Klubjában és különböző Ifjúsági Klu-

bokban voltak kiállításaid. Más helyszíneken is 

szerettél volna kiállítani? Volt olyan kiállításod, 

amit nem engedélyeztek vagy betiltottak? 

• Hajjaj! Hidak és házfalak színesre festése 

— Csonkamagyarország — minden városában, 

virágkarneválok, játszóterek, budai és más ifjú-

sági parkokban rendezendő művészeti kiállítá-

sok, vetített (virtuális) képek, stb., stb. Nem 

sorolom tovább.

Bagatell dolgok ahhoz képest, ami azóta reali-

tássá vált. (Multik, globalizáció, NATO, Unió, új 

világrend, demokrácia, stb.) Róma erős, Hanni-

bál a kapuk előtt koldul — egyelőre.

Apropó: hivatalos válasz az volt a beadványa-

imra, hogy a hidak színe csak csatahajó szürke 

lehet, a többi beadványra meg az, hogy érdekes, 

de minek?

• Mi a kiállítás koncepciója a Galeria Neonban?

• „Muddy things I.” 2010 október 14. és novem-

ber 9. között régi képek. Majd 2011. április vagy 

május: „Clear things II.” a legújabb művekkel — 

ugyanott. 

Bernáth/y Sándor
Édesbrigád*, 1979, olaj, vászon, 120 × 200 cm

*    Az Édesbrigád kép eredeti címe az alábbi leírás:
Ha valakire illik a szó, akkor rájuk illik: „Édesbrigád”. Persze hivatalosan másként nevezik őket: 

...-béke brigád. A híres … cukrászda termelő brigádját látjuk a képen. Azt írták önmagukról: „...
nagyon szeretünk olvasni, bár kevés az időnk. (A tagok egy része édesanya.) Már hét éve gyűjtjük 
a könyvtárunkat közös pénzből. Sokan tanulnak közülünk. Őket azzal segítjük, hogy kölcsönözzük 
nekik a szükséges könyveket.” Mivel ők is többen vannak, mint ahányan ezen a felvételen 
szerepelnek – összesen tizenhat fős a brigád –, három önművelési naplót is vezetnek, mert egy 
naplóba nem férne bele mindaz, ami közlendőjük van teljesítményükről.

Bernáth/y Sándor 
Cseke Lajos a kovácsbrigád vezetője veri a vasat, 1983, olaj, vászon, 80 × 100 cm

Bernáth/y Sándor 
Traktor, 1977, olaj, vászon, 100x80 cm


