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ifj. Szlávics László: Oxford, 2014, vas, sárgaréz, óraszerkezet,
vegyes technika, 120x130 mm

Ézsiás István: Kelet-Európa – határeset, 2015, króm, vas, fa, szerelt,
130x110 mm, m: 40 mm



8 9

Az idei biennálén számomra az volt a legfeltűnőbb
jelenség, hogy mennyi új szereplőt vonzott a rokon
műfajok területéről: ötvösöket és keramikusokat
(többen nem jutottak át a zsűrin – nem technikai
vagy művészi színvonaluk miatt, hanem mert
műveik annyira nem voltak éremszerűek). Az ilyen
„vérfrissítés” időnként jól jön. Nem mintha azt sze-
retném mondani, hogy a mai magyar éremművé-
szetben feltétlenül szükség lenne azonnali „vérát-
ömlesztésre”, azonban sohasem tudhatja előre
az ember, hogy mikor és milyen jelenség fogja
döntően befolyásolni a művészeti tendenciákat.
Ki sejthette volna pl. a 80-as években, amikor Rétfalvi
Sándor és Györfi Sándor újra köztudatba hozta a viasz-
veszejtéses bronzöntés technikáját, hogy ez évtize-
dekre meg fogja határozni (és határozza meg a mai
napig is) a magyar éremművészet jellegét? A dolog
természetesen érthető, hiszen a viaszlapot könnyű
mintázni, karcolni, darabolni, mintára vágni (Bakos
Ildikó), tépni, gyűrni (Varga Éva), meghajlítani (Plank
Antal), feltekerni, ragasztani, egységes felületi textúrát
adni neki (Bakos Ildikó, Szabó György), megfolyatni
(Molnár Mercédesz Dorisz, Kurucz Petra), de az olvasz-
tott viaszt csöpögtetni, ecsetelni és formába önteni

(Zsemlye Ildikó) is lehet; papírkivágásszerűen (Szabó
Virág), vagy térbeli elrendezésben (Szabó György) konst-
rukciókat alkotni kivágott elemekből, és természetesen
mindezeket az eljárásokat a legváltozatosabb módon
kombinálni stb. – és valószínű, hogy az összes lehe-
tőséget nem is sikerült most felsorolnunk.
Nem véletlen, hogy az előző biennálén nagydíjas
Szabó György is zömében ezzel a technikával dol-
gozik, sem az, hogy idén három művész is – Szabó
Virág (az Emberi Erőforrások Minisztériuma díja), Varga
Éva (a Magyar Képző- és Iparművészek Szö vet -
ségének díja) és Molnár Mercédesz Dorisz (a Magyar
Éremművészetért Alapítvány díja) – viaszveszejtéses
munkáival nyert díjat.
Abban persze semmi meglepő sincs, ha ötvösmű-
vészek küldenek be munkákat a kiállításra, hiszen
a két műfaj rendkívül közel áll egymáshoz, és ere-
detileg ötvös volt a legnagyobb éremművészeink
közül Beck Ö. Fülöp és Borsos Miklós is. Ötvös
végzettségű művészek mindig is állítottak ki a bien-
nálékon, de nem alkottak elkülönülő, jól felismer-
hető és könnyen körvonalazható karakterű cso-
portosulást (kivéve talán Kótai Józsefet, aki mindig
is ötvösmunka jellegű műveket alkotott). Nem úgy,

Tokai Gábor

A  XX .  ORSZÁGOS  ÉREMB I ENNÁLÉ ,  SOPRON

Szunyogh László: Don Quijote és a vulkán III., 2015,
bronz, öntött, 101x103 mm, m: 9 mm

Molnár Mercédesz Dorisz: Polipropilén variációk II., 2014,
viaszveszejtéses bronz, 86x98 mm
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mint pl. a festőnek tanult művészeink – Kiss György
és Nagy Előd – munkái, amelyeken a „ropogós”
mintázás egyértelműen festői hatásokat kelt; vagy
mint Somorjai László érmei.
A mostani tárlaton meglepő, a magyar éremművé-
szetben még soha nem látott stílusú, öntött, de
vert hatású érmek jelentek meg a biennálékon
eddig ismeretlen nevű, de szakmájában a legna-
gyobb elismertségnek örvendő Péter Vladimir ötvös-
művész alkotásaiként.
A modern magyar vert érem stiláris szabályai tulaj-
donképpen a modern éremművészet 19. század
végi fellendülésével alakultak ki, majd a két világ-
háború között a Telcs-iskola vezető művészeinek
klasszicizáló stílusával kezdtek rögzülni. A többnyire
kísérletezőbb jellegű öntött érmek stílusa fokoza-
tosan kezdett távolodni ettől az esztétikától, a mai
napra pedig a szakadás teljessé vált – azonban
nem technikai alapon, mivel a vert érmek stílusa
megtermékenyítette a hagyományosabb szellem-
ben dolgozó, öntött érmeket alkotó művészek fel-
fogását is. Aki a 20. század első felének technikai
tökélyét és a realisztikus ábrázolásmódot (időnként
esetleg kissé expresszívebb mintázással) szereti
az éremművészetben, annak számára számos kivá-
ló művészünk készíti a legjobb minőségű vert és
öntött érmeket, mint pl. a most díjat kapott Katona
József István (a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete
díja), Nagy Lajos Imre (Szabó Géza ötvösmester
díja) és Karizs János (Kiss Nagy András Emlékdíj).
Miért gondoljuk azonban azt, hogy a technikai
tökély és a közérthető ábrázolásmód csakis egy
klasszicista esztétikában jelenhet meg? Péter
Vladimir érmei minden effajta várakozásnak meg-
felelnek: nyelvezetük világos, kivitelezésük pontos,
felépítésük hagyományos, mégis egy egészen más
szemléletmódról tanúskodnak.
Ízlésem szerint egyébként a hagyományos „vert-
érem” stílusban készült művek közül a legszebb
alkotás a tipográfia iránt is érdeklődő Somorjai
László érmének hátoldala, a tisztán grafikus szim-
bólumok szépségét kihasználó, harmonikus, szinte
konstruktivista (de mégis közérthető) kompozíció.
Közérthető stílusban alkot a most díjat nyert Pálffy
Katalin (Civitas fidelissima – Sopron Megyei Jogú

Szűcs Zsuzsanna: Törékeny húrok IV., 2015, porcelán,
vegyes technika, 53x88 mm

Karizs János: Konstrukció II., 2015, bronz, öntött, 90x74 mm
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Város Önkormányzatának díja), a már számtalan-
szor díjazott Soltra E. Tamás, a közelmúltban nagy-
díjat nyert Szunyogh László, valamint az egyedisé-
gét kissé rejtve hagyó Somogyi Tamás, de
mindannyian elég különlegesek ahhoz, hogy egy-
szerűen csak együtt említsük őket a hagyományo-
sabb stílusban alkotó művészekkel.
Pálffy Katalin akármilyen témát dolgoz fel, az ábrá-
zolásainak mindig van egy szinte önálló életet élő,
különleges textúrája.
Noha Soltra E. Tamás bámulatosan precíz, hűvös,
miniatúrákkal rokon megjelenítési módot alkalmaz,
realisztikus kompozíciói mögött mindig érezni vala-
milyen megfoghatatlan, metafizikus tartalmat.
Szunyogh László egy tekintetben mindenképpen kiválik
a magyar éremművészek közül: egyedül ő az, akit
nem köt az érmészek önmaguktól vállalt „prüdériája”
– ha szabad így mondanom –; Szunyogh játékos,
karikaturisztikus, és ha úgy tartja kedve: pajzán.
Somogyi Tamás érmeinek közös jellemzője,
hogy mindig van rajta néhány végletesen „meg-
kínzott” felületrész, ami első pillantásra nem is
tűnik fel; ezek a felületrészletek az emocionális
intenzitás tekintetében az „akciófestészet” leg-
jobb plasztikai megfelelői.
Ahogy Péter Vladimiré, ugyancsak ismeretlen volt
eddig az éremművészetben Szűcs Zsuzsanna
keramikus neve is, aki rendkívül kifinomult, plasz-
tikailag izgalmas, egyben szellemes és modern
sorozattal jelentkezett, bár az egyedisége miatt
aligha fog követhető mintát mutatni eljövendő
éremművészeinknek.
Nem áll messze plasztikai felfogásától Baráth
Fábián művészete, akinek minimalista, de mini-
malizmusában is hihetetlenül izgalmas plasztikája
szélsőséges irányban próbálja meg kitolni
az éremművészet lehetőségeit; ha festészeti ana-
lógiát kellene találni, leginkább a monokróm fes-
tészet jutna az eszünkbe. (Itt említsük meg, hogy
hasonló finom plasztikai kísérletezéssel jelentkezett
a díjnyertes Molnár Mercédesz Dorisz is fa pla-
kettjein.) Ugyanakkor ha úgy vesszük, térképszerű
felületei valahol mégiscsak realistának mondhatók,
hasonlóan a valamivel nagyobb léptéket alkal-
mazó Zsemlye Ildikóval. Mégis értelmetlen volna

Katona József István: Vizitáció, 2013, bronz, öntött, 95 mm

Kótai József: Siena II., 2015, viaszveszejtéses bronz, 80 mm

Szabó Virág: Urbi et Orbi sorozat – II. Szilveszter pápa és a Szent
Korona küldése, 2014, viaszveszejtéses bronz, 105x115 mm
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bármelyiküket is ebbe a kategóriába tuszkolni,
mert ha Baráthnál olyan formabontó analógiával
éltünk, mint a monokróm festészet, addig Zsemlye
Ildikó egy nem kevésbé modern műfajt, az ins-
tallációt próbálja meg – sikeresen – az éremmű-
fajba „gyömöszölni”.
Ha már a keramikusokat említettük Szűcs Zsu zsan -
na révén, a formálisan ugyan a konstruktivisták
közé tartozó Horváth László következetes művé-
szete valójában sokkal inkább az agyag anyag-
szerűségét kiaknázni igyekvő modern kerámiamű-
vészeti törekvésekkel rokon – elég ehhez fellapozni
a  kerámiabiennálék valamelyik katalógusát.
Némileg hasonló Vizsolyi János törekvése, aki mint-
ha a megformálatlan, természetes anyagfelszínt
szeretné megmutatni, ő azonban szándékosan
konfrontálja ezt a természetességet a műviséggel,
a precízen elmetszett felülettel.
Utoljára hagytuk az éremművészet igazi „fenegye-
rekeit”, a dadaistákat és konstruktivistákat: az idén
már második alkalommal nagydíjat nyert (Ferenczy
Béni-díj) ifj. Szlávics Lászlót, Ézsiás Istvánt, Drozsnyik
Istvánt és Szücsy Róbertet, akiknek az alkotásai
láttán még mai is – az irányzatok születése után
mintegy száz évvel – sokan így kiáltanak fel:
„Ez nem is művészet!” (vagy nem is említve a bosz-
szantó közhelyszerű véleményt, miszerint „Ilyet
az öt éves gyerekem is tud csinálni!”), vagy ha el is
ismerik az alkotások kvalitásait, így: „Ez nem is
érem!”. A terminológia egyértelmű tisztázása érde-
kében talán tényleg érdemes volna végérvényes
elnevezést találni az ilyen alkotások műfajára, pl.
„éremművészeti objekt” vagy valami hasonló, ami
a lényeget pontosan visszatükrözi.
Az idei nagydíjas ifj. Szlávics László, miután sikeresen
integrálta az éremművészetbe a konceptualizmust
„Kultikus ős-pénz” sorozatával, és eredményesen
kísérletezett miniatűr installációkkal, az utóbbi évek-
ben egyértelműen a dadaista „asszemblázs-elv”
alkalmazása felé fordult, valamint folytatta korábban
megkezdett konstruktivista törekvéseit is.
Az egyik legkövetkezetesebb konstruktivista,
Ézsiás István mostani munkáiban a talált tárgyak
alkalmazásával mintha ugyancsak a dadaizmus
felé nyitna.

Varga Éva: Romantikus vázlatok – Táj II., 2014,
viaszveszejtéses bronz, 70x146 mm, m: 90 mm

Fotók: ifj. Szlávics László

Horváth László: Lelet II., 2015, acél, vörösréz,
acélpor, vegyes technika, 120 mm
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Szücsy Róbert szimbolikus gesztusokkal is egyér-
telműsíti az asszemblázs létjogosultságát: előző
bemutatkozásakor (2009) az érem műfaj méretbeli
adottságainak figyelembevételével válogatott kis
méretű „talált tárgyakat” (pl. óraművek elemeit) kép-
keretbe helyezte – mintegy kinyilvánítva, hogy műal-
kotásokról van szó –, idei alkotásaival pedig
a műveket szellemes képzettársítással mintha
„fogyasztásra” ajánlaná fel.
A dada szelleméhez azonban talán Drozsnyik
István kerül a legközelebb, aki az önmagukban
is valamiféle esztétikai értéket felmutató tárgyak
iránti „mélységes megvetéssel” a fémipar hulla-
dékaiból (kopott festésű vaslemez, drót, 100-as

szög stb.) állít össze a legnyersebb technikai
eljárások alkalmazásával (hegesztés, köszörülés,
lángvágás) olyan kompozíciókat, amelyek
a konstruktivizmus produktivista felfogásával (de
egyben a futurizmus ipar iránti rajongásával is)
összhangban szeretne figyelmet irányítani
modern korunk új esztétikájára.
Változásban van-e a kortárs magyar éremművészet?
Az aktuális történések szemüvegén keresztül ezt
nehéz meglátnunk, mindenesetre él és virul, a nem-
zetközi bemutatkozások visszhangja szerint még
mindig az egyetemes éremművészet élvonalában
van a helye, és talán ameddig lesz a műfajnak
hazai fóruma, ez így is marad…

Nagy Lajos Imre: Húsz éves a Magyar Huszár Alapítvány,
2014, ezüst, vert, 30 mm

Pálffy Katalin: A fa és termése IV.,
2014, bronz, öntött, 100 mm

Szabó György: Éjjeli bozótlakó titkos kertje II., 2013, 
viaszveszejtéses bronz, 140x140 mm

Szabó György: Felkelő nap háza II., 2013,
viaszveszejtéses bronz, 120x140 mm


