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A Kortárs Galéria VAStagok című kiállításának részlete: Rajcsók Attila: Merítés, 2009; Tettamanti Béla: Részekből áll össze a kész egész, 2013,
Szinkronúszó korcsolya I., 2013; Bukta Imre: Csendélet I., 2008; Colin Hope (Új-Zéland): Repeső szív I-II., 2008; Szurcsik József: Üzenőfal, 2013.



Éppen tíz esztendővel ezelőtt, 2004-ben, a kecske-
méti KÉSZ Kft. támogatásának köszönhetően, hat
művész közreműködésével egy új alkotótelep szüle-
tett. Az építőipari acélszerkezeteket gyártó cég egyik
üzemcsarnokában két héten keresztül volt lehető-
sége a meghívott művészeknek vassal, acéllal dol-
gozni, s az anyag megmunkálásához a gyári
technológiákat használni. Az ilyen típusú művészi
munkának mind a világban, mind Magyarországon
megvoltak a hagyományai. Hazánkban az egykori,
szocialista iparfejlesztésben kiemelt szerepet játszó
városokban (mint Győr, Dunaújváros vagy Tatabánya)
alakultak sorra a művésztelepek. A vas és az acél
a 20. század első felétől töretlen népszerűségét el-
sősorban annak köszönheti, hogy az anyag határai
messzebbre kitolhatók, mint a kőé, fáé vagy a bronzé.
A művész közvetlen dolgozza meg az anyagot, gon-
dolatai, érzelmei, indulatai, gesztusai közvetlenül je-
lennek meg, akár az expresszív önkifejezés, akár
a mérnöki precizitás jellemzi munkáit.
A kecskeméti acélszobrászati művésztelep elindítója
Majoros Gyula képzőművész és Árvai István kom-
munikációs vezető volt, akik a mai napig fő szerve-
zői a szimpozionoknak. 2009 óta a művészeti

mecenatúra program irányítását, az egyre gyarapodó
gyűjtemény folyamatos bemutatását a KÉSZ Csoport
új tagvállalata, a K-ARTS Művészeti Kft. végzi.
Az elmúlt 10 esztendő alatt Kecskeméten 72 művész
dolgozott, akik 10 országból érkeztek, 471 új műal-
kotást hoztak létre a gyártelepen, melyből 107 darab
került a K-Arts nemzetközi szoborgyűjteményébe.
Ennek a nem mindennapi művészeti vállalkozásnak
egyik izgalmas vetülete – a történetek találkozása. Mi-
közben a telepen születő munkák nyomán megíródik
a kortárs magyar szobrászat egy fejezete, aközben az
alkotók művészetére kisebb-nagyobb hatással van az
acéllal és a különböző technológiákkal való találkozás.
A művészi alkotómunka szüntelenül változik, hol
látványosabban, hol alig észrevehetően, de mindig
mozgásban van. Egy-egy gondolat- vagy kérdéskör
egyeseket rövidebb, másokat hosszabb ideig fog-
lalkoztat. A kecskeméti alkotótelepen töltött nyári
hetek intenzív munkával telnek, akiknek nem isme-
retlen az anyag, azok igyekeznek olyan munkát lét-
rehozni, amit otthoni műtermi körülmények között
nem tudnak, akik meg először dolgoznak ezekkel
az anyagokkal, azokat az újdonság ereje és iz-
galma hajtja. Vannak, akik számára nem volt új
anyag a vas, és már nem először dolgoztak gyári
környezetben, mint Péter Ágnes, de az új lehetőség
számukra is igen inspiráló. Egyeseket éppen a ta-
pasztalat hiánya hoz izgalomba, talán ezért vált
visszatérő művésszé Kopasz Tamás, Szurcsik József
vagy Ujházi Péter, akik elsősorban festőknek tartják
magukat, mégis vonzotta őket a szobrászi munka.
A festők hozzáállása mindig eltér a szobrászokétól,
talán éppen ez a sokszor „outsider” magatartás
eredményez szokatlan plasztikai megoldásokat.
A lírai absztrakt gesztusfestőként ismert Kopasz Tamás
az első Kecskeméten készült szobraiban huzalokból,
drótokból konstruált térbeli gesztusokat, majd az
anyag metaforikus lehetőségeit is kiaknázva, lán-
dzsára emlékeztető archaikus jelkatonákat formált,
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talán arra a hagyományra is emlékeztetve, hogy a vas
eredetileg elsősorban a fegyverkészítés anyaga volt.
Szorosabb a kapcsolat festészet és szobrászat kö-
zött Szurcsik József kecskeméti munkáinál. A festő
magánmitologikus motívumát, a férfiprofilt ültette
át vasba. Szurcsik több nyáron át folytatott munkál-
kodása során nagy változáson ment át, egyre in-
kább magáévá tette a számára új anyagot és
technológiát. A tavaly készült Üzenőfal című mun-
kájában a szurcsiki fallény méltóságot sugárzó, mo-
numentális emberarc, a festményeken érzékelhető
emlékműszerűség most manifesztálódott először
a valóságos térben.
Ujházi Péter a manapság divatos hulladékfeldol-
gozó művészet egyik nagy magyar kezdeménye-
zője. Kecskeméti munkáit is talált fémhulladékokból
állította össze, ellátva szövegekkel, költői idézetek-
kel. Ujházit, Szurcsikkal ellentétben nem hajtotta
a vágy, hogy megtanuljon hegeszteni, így nagy se-
gítségére voltak a fiatal egyetemisták. A rendszer-
váltás előtti évtizedekben működő alkotótelepeken
a művészek általában tanműhelyekben dolgozhat-
tak, ahol szakmunkások segítették a művek kivite-
lezését. Kecskeméten az vált gyakorlattá, hogy
szobrásznövendékeket hívtak meg az idősebb
mesterek mellé segítségként. Ez a szokás az egy-
kori céhes hagyományokat idézi és nagyszerű
lehetőség a pályakezdő művészek számára, hogy
tapasztalatokat gyűjtsenek. Sokszor aztán az egy-
kori segédek a következő évben már meghívott
művészként dolgozhattak Kecskeméten, mint Raj-
csók Attila vagy Gilly Tamás.
A kiállításon szerepel Rajcsók Attila Merítés című
munkája, egy átszúrt posztamensen egyensúlyozó
kanálszerű forma. Hegesztett acélszalagjai virág-
szirmokként simulnak egymásra, mintha csak nem-
régen nyíltak volna ki. E motívum a telepnek
köszönhette megszületését és 2009 óta a szobrász
egyik visszatérő témájává vált.
A legfiatalabb alkotók közé tartozik Gilly Tamás és
Gergely Réka. Nemrégen diplomáztak a Képzőmű-
vészeti Egyetem szobrász szakán. Közös bennük
a képírást idéző jelképző szándék. Gilly Tamás
munkáján, mely arányát tekintve inkább pad, mint
láda, hiányként jelenik meg a tulipán, egy a magyar

népművészetből ismert virágmotívum. A stilizált jel-
alkotás szándéka Gergely Réka szobraiban is fel-
lelhető, a gyűjteményben őrzött munkája leginkább
a japán írásjelekre emlékeztet.
A fiatal szobrászok hangsúlyos jelenléte a telepen
és a gyűjteményben nem véletlen, az ezredfordulót
követően számos tehetséges szobrász jelent meg
a művészeti szcénán. A már említetteken kívül pél-
dául Rabóczky Judit, akinek figurái hol a technika
bravúros eszköztárát mozgósítják, hol az optikai lát-
ványból kiindulva szabják át a formákat. Kint és bent
című drótszobrában a látszólagos kuszaságból raj-
zolódik ki az értelmezhető forma. Majoros Áron
Áramlása az egyik legősibb fa, a ginko biloba levelét
nagyítja fel, a szárból szökellő, rendhagyó erezet
a vasban rejlő festői lehetőségeket is kihasználja.
A művészek fantáziája és az anyagok iránti kíván-
csisága számtalan hagyományos és új technikai
ötlet megszületéséhez vezetett, a hegesztés, a pa-
tinázás, az eltérő anyagok társítása sokszor meg-
lepő eredményekhez vezetett. Elég, ha csak
összevetjük Péter Ágnes, Mata Attila vagy Szabó
Ádám hegesztéseit, láthatjuk milyen eltérő módon
képes e technika a nyomhagyásra. Bizonyára ezért
mondta az amerikai minimalista szobrászat egyik
nagy alakja, Richard Serra a hegesztésről, hogy
az a rajzolás egyik fajtája, közvetlen formaképzés.
Bár a helyhiány miatt a tatabányai kiállításról sokan
hiányoznak, de a válogatás jól reprezentálja nem-
csak a tíz év termését, hanem a kortárs magyar
szobrászat elmúlt évtizedének számos irányzatát.
Az érzéki-konkrét szférából merítő figuratív megfor-
málást Drabik István, Szurcsik József, Rabóczky Judit,
a szintén valós látványelemekből táplálkozó, de in-
kább a természeti képződményeket követő Gerle
Margit, Majoros Áron, az új-zélandi Colin Hope, az
anyagszerűség, a formaszépség konstruktív megkö-
zelítését Péter Ágnes, Plank Antal, Gergely Réka, Gilly
Tamás, a hagyományosan „barkácsoló” művészet-
nek nevezett gondolkodásmódot Bukta Imre és Uj-
házi Péter, a narratívát előtérbe helyező szobrászatot
Tettamanti Béla, a játékos dekorativitást a tajvani Wu
Chuan képviseli. Ez a felsorolás természetesen hiá-
nyos és csupán csak egy-egy vonását képes kie-
melni a szobroknak.
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Egy kiállítás önmagában is „műalkotás”, mert az
éppen egymás közelébe kerülő, véletlenszerűen
összetalálkozó szobrok párbeszéde folytán az al-
kotások egyes vonásai felnagyítódnak, mások meg
elhalványulnak. Első pillantásra nem sok közös
megbeszélnivalója van Majoros Gyula, Sipos Ma-
rica, Rajcsók Attila vagy a szerb Nedim Hadziahme-
tovic szobrainak, de ha kissé mégis elidőzünk
előttük, rájövünk, hogy mindegyikük munkájában,
nagyon eltérő interpretálásban, de szerepet játszik
a folyadék, metaforikus, asszociatív vagy valóságos
módon. Közülük Majoros Gyula az, aki következe-
tesen, évek óta foglalkozik a vízzel, a víz állandó
és változó jelentéseit kutatva.
Ugyanígy köthető össze az emlékműszerűség gon-
dolata okán Szurcsik József, Szabó Ádám, Péter
Ágnes vagy az indiai Lata Upadhyaya munkája.
A huszadik századi szobrászat számos olyan kér-
dést vetett fel, melyek mit sem veszítettek aktuali-
tásukból, mint a pozitív-negatív formák ütköztetése
vagy egymásmellettisége (Hack Ferenc), az átlát-

ható szobor térképzése (Plank Antal, Mosonyi
Tamás, az izlandi Jóna Gudvardardóttir), vagy éppen
az építészettel való összefüggések kutatása (Szabó
György, Plank Antal).
Ahogy már említettem, Kopasz Tamás szobrai jut-
tatták először eszembe a vas és a fegyver kapcso-
latát. A Kalevala gyilkos természetűnek ismeri
a vasat, hiába esküdözik „a szegény vas”, hogy
a szerszámok is belőle készülnek, nem csak
a fegyverek. Bár a legtöbb plasztika a vas szelídebb
arcát mutatja, Hack Ferenc, Kopasz Tamás és
Nedim Hadziahmetovic (ha mégoly humorosan is)
szobraiban megmutatkozik a vas „eredeti” harcias
természete.
A tatabányai kiállítás legfőbb erénye, hogy elsőként
igyekezett átfogó képet adni a kecskeméti alkotó-
telepen folyó tízéves munkáról, s tette ezt egy olyan
városban, ahol szintén nagy becsben van a vas-
szobrászat.
(Kiállítás-megnyitó. Tatabánya, 
Kortárs Galéria, 2014. június 13.)

Majoros Áron Zsolt: Áramlás, 2012
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A 2013-as Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion zárása és a résztvevők kiállításának megnyitója (2013. 08. 15.)

A szimpozion kiállításának részlete (Fotók: Miglinczi)


