
ART  L IMES  
MŰVÉSZEK TATA VÁROSÁBAN NAPJAINKBAN  I I I .  
2021 .1  
 
TATABÁNYA





2 5 9

T A R T A L O M – 2021.1 – I I I .  RÉSZ

2 .  P O R T R É G A L É R I A  –  A  2 0 2 0 / 6 .  S Z Á M  F O L Y T A T Á S A  ( M  –  Z )

261          Jász Attila: Ha arca van egy figurának, az túl konkrét. Beszélgetés Muzsnay Ákossal 

269         Szakolczay Lajos: Erkölcs, szenvedély, invenció. Nagy János kiállítása a tatai Kuny Domokos 
Múzeumban  

272          Kövesdi Mónika: Legördülő selyemszálak. Hommage à Nagy Katalin 

277          Somogyi Zsófia: Utak, útkereszteződések. Neuberger István festőművész 

280         Novotny Tihamér: „Négy kétkezes” 2013. június  

282         Petró Liza: Kísérleti textilek 

285         Vető Orsolya Lia: Plurális ingerlés. Lágy 100% – interjú Petró Petra képzőművésszel 

290         Kövesdi Mónika: Réti András grafikái 

293         Schenk Attila: Kísérleti grafikák 

295         Jász Attila: Elmozdított tájkép. Sipos Zoltán Tataképeiről 

296         Kövesdi Mónika: „Tavaszi ének”. Bevezető gondolatok Sulyok Teréz képeihez 

299         Gaál József: Enciklopédikus polihisztorság. Szabó Andrea alkalmazott-autonóm grafikáihoz 

301          N. Mészáros Júlia: Érted kiáltok! – Szemereki Teréz titkokkal teli kerámiaművészete 

305         Vaderna József: A neszmélyi képíró: Szentessy László műhelyében 

308         Kövesdi Mónika: A szépmíves mesterség. Szentessy László grafikusművész 

309         Kontra Attila: Csendhangok… – Szigetvári Krisztina alkotásai  

313         Sztruhár Zsuzsa: Hullámok és harmóniák 

315          Sztruhár Zsuzsa: Mű-Hangszerek / Hangszer-Művek / Hang-Műszerek  
(részletek a DLA-értekezésből) 

319          Tóth Enikő: Műemlékek és műromok. Totis, Dotis, Tottis, Dottes, Tota, Thota,  
Thata, Dotes, Theodat, Tata 

327         Kövesdi Mónika: Menedékek. Török Viktória kiállítása 

329         Wehner Tibor: Gyenge vélekedések, kemény ítéletek.  
Varga Benedek grafikusművész alkotásai 

333         Szabó Ádám: Magyar fiú rajzolja Az Operaház Fantomja képregény-verzióját.  
– Varga Tamás képregényrajzoló 

338         Wehner Tibor: A tatai képzőművészet negyven éve-kiállítás 

341          Wehner Viola: A hat grácia és az oroszlánok  

343         Horváth György: Zámbó Kornél. „Világéletemben realista szemléletű festő voltam." 

349         Szabó Péter: Együtt – külön utakon  

350         Vajna György: Osztatlan sikert aratott az ART-6 tatai tárlata. Amatőrök – profi szinten 

352         Kövesdi Mónika: Kortárs művészet történelmi falak között. Grotta-kiállítások.  
Kuny Domokos Múzeum, Tata 



 

 

357         Megnyitók, plakátok, meghívók 

 

 
 
 
365         Wehner Tibor: Komárom-Esztergom megye és Tata város válogatott művészeti irodalma 

TA R TA LO M2 6 0

4 .  B I B L I O G R Á F I A

3 .  K É P G A L É R I A

Muzsnay Ákos: 
Találkozás, 2010



2 61P O R T R É G A L É R I A  –  M U Z S N AY  Á KO S

A baji Kecske-hegy tetején, Muzsnay Ákos mű-
termében ülünk, Ákos fiának a házában. 
Ez a „gondnoki” lakrész egy különálló, jelenleg 
műteremként is funkcionáló magas belméretű 
szoba. Itt és az udvaron alkot és él a Mun-
kácsy-díjas grafikus. A falakon Ákos képei, pu-
ritán bútorzat, néhány különleges trófea. Az ab-
lakból a mindig sűrű örökzöld fenyőerdőkre 
látni. A nagyméretű állványon az esszenciális, 
hét darabból álló főmű egyik darabja. A Supka 
Mannától örökölt régi karosszékben ülök. Előt-
tem József Attila, Németh László és hasonló 
nagyságok koptatták kényelmessé Manna 
édesapjánál, Supka Gézánál. Egy-egy pohár 
vörösbor, Strobl Feri baji barátunk kitűnő pin-
cészetéből kitöltve. A beszélgetés körülményei 
éppen ideálisak. Hogy Muzsnay Ákost bemu-
tathassam, akinek művészetét egyedülállóan 
kiemelkedőnek gondolom a kortárs képzőmű-
vészetben, és mai, kaotikusnak tűnő világunk-
ban. Tisztaságával, egyszerűségével és hite-
lességével. Aki mind művészi, mind emberi 
tartásában is példaadó mester számomra, 
pedig régen azt hittem, ilyen mester/emberek 
már nincsenek. Barátomként tisztelem őt, és 
fontosnak tartom, hogy egy életmű-beszélgetés 
keretében valljon művészetéről, beszéljen 
az életéről, hogy még közelebb kerülhessünk 
képeihez és életbölcsességéhez. 
 
– Először is mesélj a gyerekkorodról, nem nagyon 
szoktál beszélni róla. Volt valami, ami gyerekként 
meghatározó élmény volt számodra? 
– Én egy gonosz világba születtem, 1945-ben, Bu-
dapesten. Szüleim erdélyiek voltak. Egy rövid időre 
vissza is költöztünk. A háború miatt, mert édesapám 
katona volt, de megszökött. Aztán fogságba esett, 
fél évig. Miután visszatelepültek a szüleim Erdélybe, 

kétéves koromig ott éltem. De behívták román ka-
tonának, így inkább eljöttünk, otthagytunk csapot-
papot. A hónuk alatt hoztak engem is. 
A szüleim Budapesten próbáltak újra új életet 
kezdeni. Édesapám négy évet járt az Iparművészeti 
Főiskolára, keramikusnak készült. Édesanyám az Ipar-
rajziskolába, ami a mostani képző-szakközép. Így 
tehát szinte mindennapos volt, hogy rajzoltunk. 
Édesapám folyton barkácsolt a házban, a villany-
vasalótól kezdve a rádióig mindent ő javított meg, 
szinte minden lakónak. Nekem karácsonyra vil-
lanyvasutat készített, illetve részben együtt csináltuk. 
Most is megvan egy-két vagon, pullman-kocsi pa-
pundekliből. Az alkatrészeket megvette, a többit 
ő maga építette föl. Fotózgatott is. 
Gyerekkorom maradandó élménye a 6:3-as győzelem 
volt. Második elemista lehettem, mikor mentünk 
haza – és pontosan, ahogy Tímár Péter filmjében is 
–, a rádiók kint voltak az ablakokban. Emlékszem, 
délutános voltam, mentünk haza, és minden ab-
lakban őrjöngtek, hogy gól, gól! A másik nagy 
élmény, mikor kint voltunk a Népstadionban 1953-ban. 
A hosszútávfutó Kovács Bütyök 150 méteres hátránya 
ellenére történelmi győzelmet aratott az olimpiai 
bajnok, a szovjet Kuc fölött. Teltház volt a Népstadi-
onban, őrjöngött a tömeg, ezért tudta behozni hát-
rányát és megnyerni a versenyt. 
Ezek nagyon fontos élmények voltak, mert érezni 
lehetett, hogy ez a közösség melyik oldalon áll. 
Szovjetellenes hangulatban. De az oroszokkal, 
az orosz emberekkel nem volt semmi baj, kivéve, 
akikkel mégis… 
– Gyerekkorodban rajzolgattál, komolyan vetted 
ezt már akkor, vagy csupán hasznos és kényszerű 
időtöltés volt? Minden gyerek rajzolgat, visszafelé 
nézve tűnik ez inkább érdekesnek nálad. 
– Mint minden gyerek, olyanokat csináltam, hogy 
édesapám húzott egy görbe vonalat és én leutánoztam. 

Jász Attila 

HA  ARCA  VAN  EGY  F IGURÁNAK ,   
AZ  TÚL  KONKRÉT

B E S Z É L G E T É S  M U Z S N A Y  Á K O S S A L  
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Erre például emlékszem. Valahol a fiók mélyén 
megvan egy rajz öt-hatéves koromból. Egy bivaly van 
az egyik felén, a másikon már nem is tudom mi. 
Mindez természetesen alakult, nem volt ebben 
semmi különleges. Valamiért mégis ebbe az irányba 
sűrűsödött később a dolog. 
– Kamaszkorodban mi iránt érdeklődtél? Akkor 
kezdtél komolyan tornázni. Közben keleti dolgokkal 
is foglalkoztál. Mi tűnt igazi iránynak? 
– Még általános iskolában elkezdtem tornázni. Vi-
szonylag vékony gyerek voltam, de elég erős. Hú-
zódzkodni nagyon tudtam, és a testnevelő tanár 
elirányított a torna szakosztályba. Komolyabban 
első gimnazista koromban tornáztam, akkor minden 
nap jártam edzésre, szinte reggeltől-estig sportoltam. 
Volt egy osztálytársam, akivel sokat foglalkoztunk 
jógával, buddhizmussal. Akkor találkoztam Baktay 
Ervin nevével és műveivel. Kőrösi Csomával életre 
szóló kalandba bonyolódtam. Sőt, már általános 
iskolás koromban olvastam Kőrösi Csoma életét. 
– A Baktay-félét, amit néhány hete vettünk meg 
újra együtt egy pesti antikváriumban? 
– Azt, még a keménykötésűt, amit az 1920-30-as 
években adtak ki. Teljesen elvarázsolt. A mi időnkben 
még voltak példaképek. Aki focizott, annak a Puskás 
Öcsi, bennem már akkor Kőrösi Csoma hagyott 
mélyebb nyomot. Példamutatása hasznos volt 
a sportban is, kitartása és szorgalma erőt adott. De 
azért majd szétszakadtam a sok lehetséges iránytól. 
Később visszajött a grafika, a rajzi dolgok. Akkor 
azért már sejtettem, hogy abba az irányba fogok 
menni. Szakkörbe kezdtem járni. 
– Mikor döntötted el, hogy a tornát abbahagyod 
és marad a képzőművészet? 
– El kellett döntenem végül. Ifi válogatott kerettag 
voltam, addig jutottam el, aztán ezt a kettősséget 
nem lehetett tovább csinálni. Katonaság után ab-
bahagytam a tornát. Közben érettségi után felvé-
teliztem jó párszor a képzőművészeti főiskolára, 
legalább 6-7-szer az biztos. 
– Milyen jó, hogy akkor nem vettek fel, így nem is 
ronthattak el. Az lehettél önmagadtól, önmagad 
által, aki ma is vagy. 
– Akkor ezt nem tudtam. Érdekes történet, hogy 
amikor még tornáztam, jött egy öreg pszichológus 

bácsi, aki a keretedző barátja volt, és azért hívta el, 
hogy akaraterő-fejlesztésre tanítson minket. Tehet-
ség-kiválasztással foglalkozott. Ami gyakorlatilag 
annyi volt, hogy megtapogatta a fejedet és meg-
mondta, hogy melyik agyfélteke fejlettebb, és hogy 
kell az akaraterőt fejleszteni. Ő választotta ki többek 
között az asztaliteniszező Jónyert, Klampárt és 
egy-két fiatalabb tornászgyereket. Az egyik felvéte-
li-próbálkozás után Erzsivel, aki akkor csak barátnőm 
volt, odamentünk a főiskolához. Régen az volt 
a szokás, hogy kiírták a kapura, kiket vettek föl. 
Nem hittem el, hogy most sem sikerült, nem 
voltam kiírva. Elkeseredésemben elmentünk a Ma-
jakovszkij utca–Lenin körút (akkor így hívták) sarkán 
egy önkiszolgáló bisztróba, ahol ettünk valami 
egyszerűt, kelkáposzta főzeléket fasírttal, az volt 
a legolcsóbb. Velünk szemben ült egy májfoltos, 
reszkető kezű idősebb ember és vizet akart önteni 
a kancsóból, én meg segítettem neki. Azt mondja 
akkor, hogy fiatalember, ha nem haragszik, meg-
fognám a fejét. Hát, mondom, az enyémet már 
foghatja… Eléggé el voltam keseredve. Először 
nem is nagyon figyeltem az arcát. Ahogy elkezdte 
a fejemet tapogatni, azt mondta, maga valami 
képzőművészettel foglalkozik. Közben elmagyarázta 
tudományosan, hogy az a félteke fejlettebb, stb. 
És amikor fölnéztem, kiderült, hogy ugyanaz a bácsi, 
aki annak idején még a tornateremben vizsgált 
minket. Megerősített, mintha egy üzenet jött volna 
valahonnan, a lehető legjobbkor. 
– Milyen élményekre emlékszel még, amelyek 
meghatározták és alakították a gyerekkorodat, vagy 
befolyásolták a fiatalságodat? 
– Mint gyereknek a 48-as szabadságharc volt 
fontos dolog. Nekem 56 is megadatott, tizenegy 
éves voltam, belekerültem a sűrűjébe. Lehet, ha 
egy-két évvel idősebb vagyok, akkor nem itt ülök. 
Végigjártuk édesapámmal az összes helyszínt. 
A sortűznél is ott voltam… 
Annyi halottat láttam, hogy tizenegy évesen 
az ember már valahogy közömbös lett. Nyitott ko-
porsókba fektették a holttesteket, ha jönnek az is-
merősök, fölismerjék. Akkor aztán volt sírás, zoko-
gás… Valahogy megkérgesedett ettől az ember 
szíve. Viszont a mai napig megmaradt egy emlék, 
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Átlépő (Andrej Tarkovszkijnak), 2012 Ikonfestő, 2012

Visszatekintő, 2011 Ítélkező, 2012
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onnan számítom az eszmélésemet, mint grafikus 
vagy képzőművész. A mai napig eszembe jut, 
mikor a Kossuth téri metróról leszállok. A 2-es 
villamos megállójában egy nő zokogott, nem volt 
nála semmi más, csak egy zöld szalvétába 
csomagolt zsíros kenyér, meg egy darab fülbevaló. 
Nagyon megmaradt bennem ez a kép. Nem volt 
előtte semmi, de sejtettem, hogy a lányáé lehettek 
ezek a tárgyak. Az fogott meg, hogy nincs ott 
semmi, mégis kész dráma. Szinte üres aszfalt, 
rajta két egyszerű, hétköznapi dolog. Szoktam 
mondani, hogy ha tanítanék, akkor olyan feladatokat 
adnék, hogy tessék piétát rajzolni, de nem látszhat 
a levett test. Nem tudom, hogy lehet megoldani, 
de ezek a problémák izgatnak. 
– Hogyan lehet érzékeltetni a feszültséget minimális 
eszközhasználattal, anélkül, hogy direktben mutatnád 
a tragédiát? Elképzelhető, hogy a gyerekkorodban 
látott sok halott tér vissza valamilyen módon 
állandó, arctalan és becsavart testű figuráidban? 
Nekem mindig a feltámadt Lázár jut eszembe, aki 
kijön a barlangsírból Jézus hívószavára, gyolcsait 
húzva maga után. 
– Érdekesen összetett dolog. Albérletben laktam 
Pestimrén, és a felvételire készülve szakkörökbe 
jártam, és a közelben a szeméttelepen rengeteg 
„modell” volt. Ma úgy mondanák, hajléktalan. 
Az egyiküket rendszeresen rajzolgattam. Mindig 
vittem nekik egy üveg bort ajándékba, jóba lettünk, 
megszokták, hogy ott rajzolgatok. Az öreg bácsi 
például Shakespeare-szonettekről beszélt nekem. 
Morbid volt, hogy a szeméttelep szélén, hatalmas 
tüzek mellett kövidinkát szürcsölgetve Shakespeare 
szonettjeiről diskuráltunk. Kiderült, hogy a bácsi 
irodalomtanár, valahogy lecsúszott, öt gyereke volt. 
Onnantól kezdve nem érdekelt a fejformája, inkább 
az, ami benne van. Valahogy innen jött a felismerés, 
hogy ha arca van egy figurának, akkor az túl 
konkrét. Ilyen élmények hatására, a halottas meg 
ez, lettek ilyen arctalanok a figuráim, azt hiszem. 
Visszanézve a dolgokat, az érmeken vagy papíron 
mindig egy vagy két figura látható, nincsen arcuk, 
mert nem az a fontos, hanem az egymáshoz való 
viszonyuk. Az elhelyezésük nagyon sok mindent 
el tud mondani a kapcsolatukról, ha sikerül. 

– Menjünk vissza az időben egy kicsit. Mikor volt 
az a pillanat, amikor nagyjából felismerted, hogy 
már a képzőművészet felé vivő úton baktatsz elté-
ríthetetlenül, és ezért a tornát abba kell hagynod? 
Nem jelentett problémát a mindennapi életedben, 
hogy a valamennyire biztosat föladod valami 
teljesen bizonytalan dologért? 
– Csak arra kértek az egyesületnél, hogy adjam be 
a Testnevelési Főiskolára a felvételimet, és föl vagyok 
véve. Akkor mondtam, hogy nem akarok testnevelő 
tanár lenni. Erre azt felelte az edzőm, attól még 
nyugodtan művészkedhetsz, de kell egy biztos 
pont. Valahogy úgy voltam vele, direkt nem akartam, 
hogy legyen egy ilyen biztos pont, mert tudtam, 
hogy az eltéríthet. Nem akartam vasárnapi művész 
lenni. Valahogy termékenyen keveredett össze ez 
a sok szál. Benne volt Csoma, a sport, a kitartás 
meg a szívósság, és a vágy, hogy elvonuljak. 
Mikor albérletben laktam, egy jó pár évig, szinte 
teljesen kivonultam a világból. Majdnem úgy, mint 
most itt a hegyen. Kívülről úgy néz ki, ha ötször 
nekifutsz valaminek, és nem sikerül, az nem neked 
való. Magamra maradtam kicsit. Rengeteget olvastam, 
meg valamennyire tisztába jöttem magammal. 
Abban biztos voltam már, hogy ez az út. Bár akkor 
nem tűnt útnak, csak egy lehetőségnek. 
– Miután tehát hivatalosan nem sikerült kép-
zéshez jutnod, saját kezedbe vetted az irányítást, 
képezted magad, szakkörbe jártál, megtanultad 
a technikákat… 
– Olyan szakkörbe, ahol Litkey Gyuri bácsi tanított, 
ahova Szabó Vladimir, El Kazovszkij, Deák Laci is 
járt rajzolni. Fiatalos, lázadó korszak volt, amikor 
mindenki avantgárd akart lenni, nagy tervekkel. De 
nagyon érdekes korszak volt. Ugyanazokat a Bar-
csay-tanulmányokat rajzoltam, mintha a képzőre 
jártam volna és egy padban ülhettem volna a ké-
sőbbi, legjobb barátaimmal. De sem utólag, sem 
akkor nem volt bennem keserűség. 
– Azért az fantasztikus dolog, hogy nem hagytad 
az egészet, mint ahogy az emberek kilencven 
százaléka tette volna, hanem azért is megpróbáltad. 
Szerintem eléggé sorsszerű, hogy kicsit próbára 
lettél téve, de te csináltad tovább, hittél benne… 
Elképzelhető, hogy a hivatalos oktatási rendszerben 



2 6 5P O R T R É G A L É R I A  –  M U Z S N AY  Á KO S

csak hátráltattak volna. Annyira egységes az egész 
életműved, a legkorábbi időktől egészen mostanáig, 
ami igazán ritka még a legfrekventáltabb alkotóknál 
is. Ugyanakkor rengeteg technikát kipróbáltál, 
amelyek ugyanolyan szervesen kapcsolódnak 
az életművedhez, mint a grafikák. 
– Más szakmában is előfordult ilyen, Huszárik jut 
eszembe, akit kirúgtak a főiskoláról, fiatalon, hu-
szonkét évesen. Aztán óriási kerülővel, rengeteg 
élménnyel került vissza. Mire elvégezte, már volt 
mit mondania. A vizsgafilmje, a Sakkjátékosok is 
ezt bizonyítja. 
A felvételi kudarc ellenére kaptam egy csomó 
olyan élményt, ami a későbbiek folyamán nagyon 
fontossá vált. A szeméttelepeset már meséltem. 
Egy pillanat alatt világossá vált, hogy miért nem 
akarom én ezt lerajzolni. Nem a kötelező tanul-
mányrajz, a felvételi miatt. Egy idő után ez már 
egyáltalán nem érdekelt. A kötelező szénsikálást 
bárki elsajátíthatta. Jártam a Vasutas szakkörbe is, 
ahol az öreg, nyugdíjas mozdonyvezetők olyan 
fejtanulmányokat csináltak, hogy simán fölvehették 
volna őket a főiskolára. Csak ez önmagában kevés. 
Valami más is kell. Nekem ez a kerülő nagyon sok 
élményt adott. Periférián laktam, albérletben, olyan 
külvilágban, mintha besétálnál egy Bosch-képbe. 
Fölültem a Nagyvárad-téren az 51-es villamosra, 
hihetetlen figurák voltak rajta. Egyik alkalommal, 
egy zsák szénnel futottam a hátamon a villamoshoz, 
de nem értem el. A villamos gyorsult, én meg las-
sultam. Valahogy mégis elkaptam a fogantyút, és 
egyszer csak fönt voltam. Valakik segítettek. Mikor 
fölértem, nem tudtam, hogy kinek köszönjem meg, 
mindenki háttal állt, nem figyelt rám senki, nem le-
hetett tudni, ki volt az… Ebben a lecsúszott kör-
nyezetben rengeteg jó embert ismertem meg. 
– És milyen volt akkor az élet? Csináltad a saját 
dolgodat, öntörvényűen, ahogy ma is, itt a baji 
Kecske-hegyen, ezt ismerem jól. Akkor is hasonlóan 
éltél, vagy az nehezebb volt? 
– Akkor az volt a nehéz, hogy bejelentett munkahely 
kellett. Én nyomdász voltam épp, de kényszerpályán. 
Folyamatosan abban bíztam, majd jövőre fölvesznek. 
Így telt el öt-hat év, amikor behívtak katonának, 
a tornát pedig abbahagytam huszonhárom éves 

koromban. A Honvédben, mint katona sportoltam, 
de akkor már tudtam, hogy merrefelé szeretnék 
mozdulni. Volt egy másik kanyar is. Artistáskodtunk 
Erzsivel, de azt csak azért, mert Pataki Ferencnek, 
aki 1948-ban volt olimpiai bajnok, volt egy kapcsolata 
Svájcban, ahova lett volna egy szerződésünk. 
Az volt a terv, hogy kimegyünk, és ott élünk majd. 
Esténként kellett volna föllépni, ami nekünk annyi 
lett volna, mint egy bemelegítés. Napközben pedig 
beiratkozhattam volna főiskolára. De abban az időben 
ez nem volt egyszerű, nem voltam jó káder, ez 
a katonaságnál is kiderült, nem engedtek ki. És 
akkor történt még egy sorsszerű dolog, Pataki 
Ferenc gerincsérvet kapott, és ezzel végleg elúszott 
a lehetőség, hiszen hárman mentünk volna együtt, 
közös produkcióval. Mi meg nem akartunk artisták 
lenni, csak egy szükségmegoldás lett volna. 
– És a katonaságnál mit csináltál, hogy nem voltál 
jó káder? 
– Először őrszázadba kerültem, aztán sportszázadba. 
Ott derült ki, hogy mindent tudnak rólam. Egyszer 
behívott egy tartalékos, kövér hadnagy, hogy be-
szélgessünk. Átláttam rögtön, hogy mit akar. Aztán 
azt mondta, hogy ilyen pofával még nem találkozott. 
Én vagyok a kérdező, végül engem kérdeznek. 
Olyanokat tudott rólam, ami elég gyanúsnak tűnt, 
hogy honnan tudhatja… Talán a házmester jelentett, 
nem tudom. Olyan, szinte intim dolgokat, amit 
csak a szűk környezetemből tudhatott valaki. 
– Elképzelhető, hogy a képzős felvételik mögött is 
esetleg ilyesmi lehetett? 
– Nem foglalkoztam ezzel. Akkoriban olyan volt 
a rendszer, hogy otthoni munkákat kellett beadni, 
az utolsó körben. Egy tapasztaltabb figura, akit 
már vagy ötödszörre se vettek föl, azt mondta, 
hogy egy hajszálvékony celluxcsíkkal ragasszam 
körbe a mappámat, mielőtt beadom. Abból látható 
lesz, hogy kinyitották-e vagy sem. Nem nyitották ki, 
ez tény. Raszler Károly volt akkor a grafikai tan-
székvezető, akivel később jóba is lettem, és milyen 
érdekes, hogy ebben a mappában, amit nem nyi-
tottak ki, ugyanúgy benne volt az utolsó villamosos 
nyomat. A Fiatal Művészek Stúdiójába felvételiztem, 
és a lehető legjobbakat nyilatkozta rólam Raszler, 
és ezzel a munkámmal ugyanúgy találkozhatott 
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volna májusban, mint ősszel a stúdió-felvételin. Ez 
sem zavart különösebben, nem voltam se indulatos, 
se dühös, nem is haragudtam senkire. Tényként 
elfogadtam. 
– A mai napig – tudhatóan – meghatározóan 
fontos barátságok a fiatalkorodban alakultak ki, 
a keresgélés időszakában. Az a kör, azok a nevek, 
akiket Supka Manna kapcsán szoktak emlegetni… 
– Fölvettek tehát a Fiatal Művészek Stúdiójába, 
onnan automatikusan jött, hogy a Művészeti Alapba 
is, mert egyébként nem lehetett kiállítani. Ahhoz, 
hogy kiállíts, tagnak kellett lenni, de tag csak akkor 
lehetsz, ha kiállítottál. Ördögi kör volt. Kaptam egy 
lehetőséget a Stúdió Galériában, hogy kiállíthatok, 
de nem ismertem senkit, aki megnyithatta volna. 
Valaki mondta, hogy hívjam föl Supka Magdolnát, 
mert valami zsűriben jókat mondott rólam. Fölhívtam 
ismeretlenül. Fiam, jöjjön föl fél nyolcra. Fél nyolcra 
fölmentem, mutattam néhány dolgot, de a lényeg 
az, hogy hajnali fél háromkor jöttem el tőle. 
Onnantól kezdve baráti kapcsolatba kerültünk, 
a családomat megismerte, a fiamat születésétől 
kezdve nagyon szerette, sokat jártunk hozzá. Supka 
Manna grafikai lektor volt akkor, rajta keresztül 
jöttünk össze… 1984-ben volt a Kőrösi Csoma bi-
centenárium, és nagyon szerettem volna az alka-
lomra egy mappát megjelentetni. A terv megvolt, 
de a pénz hiányzott. Viszont csináltunk az anyagból 
egy kiállítást, amit Supka Magdolna nyitott meg. 
Később, azt hiszem 1987-ban vagy 1988-ban Szé-
chenyi-mappát csináltunk, akkor Manna néni írta 
az előszót, Kosáry Domonkos, már nyugdíjas törté-
nész írta a történeti részét. A Bethlen Alapítvány 
javára pedig szerveztem egy kiállítást. Manna 
nénivel szinte napi kapcsolatban voltam emiatt, 
és közben megismerkedtem a többiekkel. A szobrász 
Szabó Tamással, a grafikus Püspökyvel elejétől 
fogva jó barátságban voltunk. Együtt mentünk ki 
Nyugatra 1979-ben kiállítani. Nyilván azért engedtek 
ki bennünket, mert volt már gyerekünk meg 
lakásunk, tehát biztosak lehettek benne, hogy 
visszajövünk. Érdekes idők voltak, nagy kalandok. 
– A Supka Manna kapcsán megidézett, az általa 
szert tett barátok miért lettek számodra fontosak, 
Püspöky István, Szabó Tamás, Kárpáti Tamás, Kovács 

Péter, Sulyok Gabriella, Földi Péter, Rékassy Csaba stb.? 
Talán valamiféle szellemi vezető is volt Manna néni? 
– Sokan lekoptak, lemorzsolódtak ebből a társa-
ságból, de alapvetően hasonló lelki alkatú emberek 
voltunk, vagyunk. Ugyanaz a cél lebegett mindenki 
előtt, csak más úton közelítettük. Mindenki a saját 
útját járta. Manna néni katalizátor volt, valahogy 
általa kerültünk össze. Figyelt, ki mit csinált, és úgy 
mondott véleményt. Például, amit rólam írt a ’79-es 
Stúdió-katalógusban, az bejött később. De azért 
merész kijelentéseket tett. Valamit nagyon tudott, 
jó szimattal, biztos tudással. Nagyjából mindenki 
pályán van, akit kiemelt akkor. Jó merítést csinált, 
a jóslatai beváltak. A szék, amiben ülsz, korábban 
József Attilát vagy Németh Lászlót fogadta, azt 
szoktuk viccesen mondani, hogy a 20. században, 
akit Manna nem ismert vagy nem propagált, azzal 
nem is érdemes foglalkozni. Széchényi Zsigmondtól 
Baktay Ervinig mindenki járt hozzájuk apukája 
miatt. Féja Géza volt a férje, egy elég erős szellemi 
kört jelentett, ami megadta az alaphangot. Manna 
sokat járt Olaszországban, sokirányú érdeklődésű 
valaki volt, mégis megtalálta a saját helyet, ami 
a legcsodálatosabb a történetben. Tóth Menyhértet 
még akkor fedezte fel, amikor nem is tudtak róla. 
Csohány Kálmánt, Aba-Novákot, Kondor Bélát 
ugyanígy. Kondortól kapott is egy kis angyalos 
rajzot, amit el is loptak a fiókjából, de kapcsolatuk 
megmaradt, azt nem tudják ellopni, mondta. 
– Ha már Kondor szóba került, remek alkalom, 
hogy beszélj róla, úgy látom, az ágyadon most is 
ott van a könyve. Mi az, ami az ő munkáiban 
megfogott téged? Az aktualizált reneszánszimádata, 
a szellemisége? Finom iróniája, pontossága? 
– Az ironikussága, ami annak mondható, az nagyon 
bejött nekem, talán bennem is van egy ilyen 
hajlam. A munkássága feltétlenül, az előtt kalapot 
kell emelni, mindenkinek, aki nem szereti, annak 
is el kell ismernie. De a legfontosabb a megtörhe-
tetlensége. Hogy nyomorogva képes volt vissza-
mondani olyan munkákat, ami számára vállalha-
tatlannak tűnt. A mai világban ez nem nagyon jel-
lemző. A keménysége nagyon megfogott. Esténként 
valóban olvasgatom az összegyűjtött írásait, rengeteg 
olyan dolog van, amit ugyanúgy gondolok. Ugyanígy 
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volt Tarkovszkijjal is. Egy barátom még régen lefor-
dította az írásait és azokat olvasgatva jutottam 
arra, hogy ugyanúgy gondolkozik, mint én. Én is 
úgy gondolkozom, mint ő. Bár nem ismertük 
egymást személyesen… 
– Ahogy Leonardót vagy Michelangelót se ismerted, 
mégis nagyon kedveled a műveiket. Bennük mi 
fogott meg? A grafikáik, a vörös kréta, amit te is 
nagyon szeretsz használni… 
– Náluk is a következetesség, ahogy mentek 
a saját útjukon. Egy fiatalember, mire kialakítja 
magát, nagyon sok fölös görbe utat kell bejárnia. 
De ha az ember ilyen póznákat lát maga előtt, 
amelyek messziről látszanak, nyilván segít, erőt 
ad, és vonzza is. Komolyabb dolgokra ösztönöz, 
aztán kiderül, tényleg sikerült-e. Nálam összegyü-
lemlik, és talán kijön valami, amit szeretnék. A Tar-
kovszkij-sorozat is vörös krétával készült, nagy re-
neszánszimádó volt ő is. A nyomdász aztán vörös 
rakéta-rajzoknak olvasta, amin sokat kuncogtunk 
bosszankodás helyett. 
Számomra mindig a grafika volt a legfontosabb, 
mivel filozofikus műfajnak gondolom. Érzelmeket, 
gondolatokat fejez ki. Elég Kondor grafikai sorozataira 
gondolni, akár a legelsőre, a Dózsa-sorozatra. 
Amikor érmeket csináltam, az is olyan volt, mint 
a grafikák, csak az érem kilépett a térbe. Tészta 
gyúrásával kezdtük Botonddal, a fiammal, karácsonyra. 
Azzal játszadoztunk, amikor jött Szabó Tamás 
szobrász barátom, és mondta, hogy miért nem ön-
tetem ki és adom be a soproni érembiennáléra. 
Hümmögtem, hogy minek, de rábeszélt, hogy leg-
alább próbáljam ki. Megpróbáltam, és sikerült. Jól 
sült el Sopronban is. Sorozat lett belőle, mint nálam 
majdnem mindig, amíg érdekel egy téma. Aztán 
vége szakadt, azóta nem nagyon érdekel már 
a kisplasztika. Néhány alkalmi felkérés volt még. 
– Miért van az, hogy kizárólag sorozatokban gon-
dolkozol? És mitől függ, hogy mit, mikor, milyen 
technikával valósítasz meg? 
– Az az igazság, hogy semmiben nem gondolko-
zom. Lesz belőle valami, valamivé válik. Nem ter-
vezek semmit, történnek a dolgok. Mentem ki 
a sufniba, útközben ránéztem egy darab fára, ami 
ébenfa volt. Eszembe jutott, hogy régóta félbe 

akartam vágni. Egy napig tartott, mert keményfa 
volt. Másnap mindjárt elkezdtem faragni. Azért 
nem lett belőle sorozat, mert nem volt több darab. 
Egy gondolat elültetődik, és amíg ki nem bontakozik 
teljesen, addig tart a dolog, utána vége. Amíg csi-
nálod, jól érzed magad. Ezért, és ez éri meg. 
Utána vannak üresjáratok, amikor töltődik az ember. 
Akkor szoktam olvasgatni. Sose tudni, hogy mi 
miből pattan ki. Amikor a fát megláttam, szobor 
lett belőle. De igazából a grafikát szeretem 
legjobban, mert az nagyon sokrétű. Az érmeknél 
is gyakran használtam grafikai technikákat, amit 
az érmészek nem szoktak, mert nem ismernek. 
Például, ránézek egy lemezre, és eszembe jut, 
hogy föl kéne polírozni, mert megkívántam, hogy 
hidegtűvel csináljak valamit. De egy idő után 
ennek vége, ahogy a rántott csirkét se kívánod 
minden nap. Jön egy másik dolog. Ha valami 
nincs kész, félre tudom tenni, nem kapkodok. Ha 
nagyon akarod, izzadtságszagú lesz az egész. 
Püspökynek van egy közismert története. Hétvégén 
csinált húsz rajzot. Na és hány lett jó belőle? 
Eggyel lehetne valamit kezdeni. 
Hogy mit miért mivel csinálok meg, annak nincs kü-
lönösebb jelentősége vagy indoka. Nincs magyarázata. 
Ahogy a képeknek sincs megfejtése. A szomszéd 
Jani bácsi kérdezte a Találkozások című kép kapcsán, 
hogy ki találkozik itt kivel. Mondtam neki, hogy 
Leonyid Brezsnyev Kádárral, amire azt válaszolta, 
azok nem ilyenek voltak. Nyilván attól függ, hogy ki 
milyen felkészült. Az egyik kép Tarkovszkijnak van 
ajánlva, de az öreg szomszédom nem ismerte, 
a nulla kilométerkőtől kellett volna elkezdeni ma-
gyarázni, aminek nincs értelme. Mindenki arra gondol 
a képeim kapcsán, amire akar. 
– Honnan jönnek a témák? 
– Nincs koncepció, menet közben alakul a dolog. 
A címet is közben találom ki, ahogy jár az agyam 
rajta. Általában a rövid, tömör címeket kedvelem. 
Tisztelgő sorozatokat szoktam csinálni, de nem 
illusztrációkat. Tarkovszkijnak, Kőrösi Csomának, 
József Attilának. 
– Itt ülünk a műtermedben, a fiad házában, mindenfelé 
láthatjuk remek műveidet. Miért döntöttél úgy, hogy 
nem adod el a képeidet múzeumoknak, gyűjtőknek? 
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Hanem inkább a fiadra hagyod. Nemrég vásárolta 
vissza a Csokonai-oltárt egy gyűjtő barátodtól. 
– Egy-két munka óhatatlanul kikerült múzeumba, 
gyűjtőkhöz. Épp a tarkovszkijos sorozatnál vettem 
észre, hogy a tizenegynéhány darabból álló sorozat 
mindenfelé szétszóródott. Bécsbe, Belgiumba. Ma-
gyarországon is van belőle néhány. A Tarkovszkij-
sorozatból lett volna egy kiállítási lehetőség 
Rómában, de nem tudtam már újra összeszedni 
az anyagot. Egyetlen kiállítás volt belőle Cserba 
Gyurinál, a Gold Artban, és soha többé nem tudtam 
együtt bemutatni. Rájöttem, hogy nem érdemes 
ezeket szétszedni, mert villámgyorsan elment gáz-
számlára meg mindennapi életre a kép ára. És 
amúgy sem csinálok annyi képet, hogy azt nagyon 
szórogassam. Már indulásomkor megfogalmazódott 
bennem, hogy nem akarok képcsináló lenni. Ez 
a néhány, egyedi sorozat jobb ha egyben van. 
A múltkor előszedtem, a fiamnak adtam őket, ő 
meg felrakta ezt a hármat. Én jobb szeretem 
az üres, fehér falakat. Persze, ha valaki bejön ide, 
annak érdekes, hogy ezeket itt láthatja. Cserba 
Gyuri is járt föl hozzám még a régi műterembe, és 
mondta, hogy mutassak már valamit, mert nem 
látott még tőlem semmit. Minden a falnak volt tá-
masztva, háttal. Amikor meglátta a Csokonai-oltárt, 
beleszeretett, megvette, így került hozzá. Cserba 
Gyurit is rögtön elfogadta Supka Manna, pedig 
voltak olyanok, akik nagyon szerettek volna bekerülni 
a körbe, de nekik nem sikerült. Az érzékenysége 
működött. 
– Erdélyiből pesti művész, majd vidéki remete 
lettél. Mit adott és ad neked ez a vidék, miért 
vonultál, léptél ki a fővárosi művészéletből? Mennyire 
fontos számodra, hogy éppen a baji hegyet vá-
lasztottad menedékhelyként? 
– Amíg Pesten éltem, minden héten két-három 
megnyitóra jártam, sűrű társadalmi életet éltem. 
Innen a hegyről nézve nem tűnik olyan fontosnak 
az egész. Aki érdekel, arról úgyis tudok, megnézem 
külön, a megnyitón úgysem lehet. Az a fajta nyüzs-
gés, ami ott van, fölöslegesnek és értelmetlennek 

tűnik ebből a távolságból. Azokat szeretem, akik 
oszlopos emberek. Azért néha följárok Pestre. Fon-
tosabbnak tartom, hogy csináld a dolgodat, s ha 
jól csinálod, nem fontos, hogy lássák. Sokkal fon-
tosabb, hogy megcsináld. Ha már ott van a fal 
mellett, oda van támasztva, megnyugtató érzés. 
Supka Manna a halála előtt egy héttel felhívott, 
hogy megy kórházba. Mindig éjszaka telefonált, 
nem nagyon aludt. Azt kérdezte, mit csinálok épp. 
Itt sétálok kint, mondtam neki, a csillagokat vizslatom. 
Akkor fogalmazódott meg bennem, ahogy fölnéztem, 
mintha egy kupola alatt állnék egy templomban. 
Beszélgettünk mindenféle filozofikus dologról, 
Istenről, életről, halálról, és akkor világosodott meg 
számomra, hogy de jó helyen is vagyok. Ahogy 
vele beszélgettem, jöttem rá, mert egyébként meg-
szokod, nem gondolsz ilyesmire. Bár minden reggel 
egy csoda, ahogy felkelés után körbenézek a vidéken. 
Dimbes-dombos az egész, minden irányban mást 
látni. Én ezt nagyon szeretem. 
 
(Új Forrás 2013(4)3–10.)

Idézet, 2012
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Istenáldotta plasztikai érzék, erő, dinamika, technikai 
virtuozitás, ősiség és modernség jellemzi Nagy János 
művészetét. Úgy merül le az anyagba, hogy látni 
a szellemi háttér (nem akármilyen műveltségélmény) 
ihletet megmozgató jelenlétét. Azt a káprázatos hát-
országot, amely a tudást a hathatós cél (minél jobb 
szobor megalkotása) érdekében szenvedelemmel 
ötvözi. A művészt a magyar szellem- és hitvilág, va-
lamint Izsó Miklós parasztjainak táncos mozdu lata 
éppúgy fogva tartja, mint Brâncu¡i tömbélménye, 
vagy Picasso és Henry Moore (a két megátalkodott 
modern) világot lebíró bátorsága. Hogy a szkíták 
vagy a hunok, „szellemi előőrseink” hogy jönnek 
ebbe a képbe – pedig benne vannak, és Attila 
kardja is fegyelmezi a kicsapongó világot –, annak 
talán csak a Mindentudó a megmondhatója. 
Mindezek kivallásához erkölcsi bátorság is kell – 
amely elsőbben tartás és nem kevés humánum –, 
hiszen „letagadott” történelmünk nem egy darabja 
arra inti (sőt hangosan szólítja!) a „világ gyémánt-
tengelyét” (J. A.) kiegyenesíteni akaró alkotót, hogy 
ne legyen rest anyagba (fába, kőbe, bronzba) 
foglalni ítéletét. A boldogságforrás, kozmikus létszem-
léletéből kitűnik, szinte mindig jelen van – figyeljük 
csak a Faunok és nimfák (bronzplakett) szabadság-
táncát, pezsgő eroti káját, vagy a Három bálvány 
(diófa), a Három generáció (hársfa), illetve az Erdei 
Vénusz testdomborulatainak izzó nőiségét –, ám 
a teremtés öröme csak úgy teljes, ha nem ódzkodunk 
a golgotai sötétség kibírhatatlan fájdalmától sem. 
Ez utóbbi döbbenete élteti a görcsös kézzel a légbe 
kapaszkodó emberek, a Kitelepítettek emlékművét, 
de a balladai fogantatású fareliefek (Madéfalvi ve-
szedelem I.-II., Kőműves Kelemenné, Kádár Kata, 
Budai Ilona, Három árva stb.) éppúgy ebbe a vo-
nulatba tartoznak (a szobrászművész az erdélyi 
nép rajztudós, Kallós Zoltán lefogása elleni tiltako-
zásként készítette őket), mint a Krisztus kereszthalálát 

megjelenítő Kálvária vésett fatáblái (Én vagyok, 
Kereszt vivő, Siratás, Szöggel verve). A biblikus Sírbatétel 
egyetemes fájdalma (köztéri megvalósulása: Ipoly-
balog) éppúgy megrendítő, mint a kereszten vonagló 
test búcsúpillanata (lásd a Nyirő József-i sorsot 
megelevenítő kisbronzot, a Székely Krisztust). 
Nem szólva a magyar kisebbség jogaiért harcoló 
mártír, Gróf Esterházy János, a tragikus sors ellenére 
is fölemelő példájának megannyi szoborvariációiról. 
A művész a köztérre került, gesztenyéskerti emlék-
művön kívül számtalan kisplasz tikában, éremben 
tett hitet a gyémánttisztaságú gondolkodó-politikus 
erkölcsi helytállása mellett. Ugyancsak drámai mód 
az is, ahogyan a XX. századi hőst kisbronzban és 
plaketthátlapon krisztusi corpusként ábrázolja. 
Ha József Attilának a Duna, a közép-európai test-
vérnépeket összekötő folyó örömzuhataga-bánatvize 
hozott megváltást, Nagy Jánosnak, a szabadság -
imádattól részegült bölcsnek egy hazai kis rokon, 
az Ipoly erős fodra, nyugvó hulláma adott-ad lelki 
kapaszkodót. Ez a fekete dióból faragott mítoszi 
sugallatú szobor fekvő női alakot formáz – mindenik 
„lagunájában” ott fészkel a véghetetlen nyugalmú 
(csak itt-ott háború taposta) béke –, de hullámközeli 
gesztusában a szülőföldszeretet, a befogadó anya 
tisztelete dominál. 
Ehhez az érzésvilághoz számtalan művet találni 
az életmű-kiállításon (Napozó – kerámia, Pihenő 
I.-II. – bronz, Niké – hárs, Olvasó lány – technikai 
porcelán, Korsó – tardosi mészkő) – mindeniken 
ott a nő, mint a szépség-kozmosz világot lebíró 
szimbóluma –, de az anya-gyermek kapcsolatot 
fókuszba állító remek mívű bronzplakett talán még 
ezeknél is sűrítettebben adja vissza a megtartó 
bástyánkhoz való kötődésünket (Édes anyanyelvünk). 
Szó se róla, szabadságfuvalom élénkíti a tatai 
tárlatot. Mert mi más volna eme plasztikailag is ki-
fejező, életerős tartást reveláló üzenet, mint sokfelől 

Szakolczay Lajos 
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Zsitvatoroki emlékműterv, 1994

Nyilazó lovas
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építkező emberségünk nyújtózása. Kitörni a valós 
vagy képzelt kalodából, nem egy esetben az ég 
felé. A mítosz felé is, ősiségünk lélek- és formavilága 
felé is, az „elfeledett” történelmünket (Bulcsú vezér, 
Attila, Nimród) valós erőnek láttató magyarságkép 
realizálása érdekében. Amely a couleur locale-t 
(helyi színt) úgy emeli egyetemes érvényűvé, hogy 
visszhangzik benne az egész világ. Honi mítoszra 
épül a (csallóközi) Hattyúk tava, eme bronz dom-
bormű a csajkovszkiji látomást honi ízekkel telíti, 
és mégis jól észlelhető rajta az átváltozás, mint 
mennybe emelkedés mozzanata. 
Miből áll Nagy János plasztikai ereje? 
A virtuóz formálókészségből, a dinamikus – jóllehet 
szállongónak tetsző – egyensúly megtalálásából, 
az anyagot fáradhatatlanul megdolgozó türelemből. 
Kitűnőbbnél kitűnőbb lovas szobrai bizonyítják – 
elölnézetükben, hátulnézetükben és oldalnézetükben 
is gyönyörködtetésre kész alkotások –, hogy nincs 
egyetlen kitüntetett póz a hatás eléréséhez. A talá-
lékonyság, némelyikük az esztétikum jegyében ki 
van billentve az alapállásából, a plasztikai erőt meg -
sokszorozza (Harcos I.-II., Lovas, Mátyás király, Szent 
Imre herceg, Zsitvatoroki emlékműterv). Ez a térbe 
hajlítás, a testrészek gesztusnál több kimozdítása 
valós helyzetükből teszi különlegesen egyedivé 
a tánccal hívogató huszárt (Toborzó), s nemkülönben 
a másik kis ragyogó bronzot, a Kődobálót is. 
Aki nem érzi az Európa elrablása, a Szerelmes pár 
(mindkettő bronz), a Család (kerámia) és a Belső 
hang (diófa) súlyát, s idegenkedik a föntebb már 
említett nagyméretű ősbálványok, eme organikus 
szentek érzékinek is mondható test palástjától, 
annak aligha mond valamit az absztrakttá válás 
egyik fokozata. Pedig a Vívók, a Helytállás-díj kallig-
ráfiája (kínai betűk mint formaalapok) és a hozzájuk 
hasonló, levegős lyukakkal átszúrt Vitézek, mi lehet 
lovas huszára fölöttébb vall a kísérlet sikeréről. 
Karakteres érmei – Schubert, Szenczi Molnár Albert, 
Jókai Mór, Csontváry Kosztka Tivadar, Illyés Gyula, 
Tóth Menyhért I.-II., Jókai Mór, Domokos Pál Péter, 
Aba-Novák Vilmos és megannyi „ősvigaszunk”: 
Nimród, Szkíta, Hun, Álmos, Kun sorstükör-arca – 

mellett kiemelendő áttört vagy sugarakká osztott 
bronzplakettjeinek újdonsága, mikor is a portré 
az életmű elemeiből-motívumaiból nő ki. Az arcot 
ez az organikus „szellemtánc” keretezi (Juhász 
Ferenc, Ady Endre). 
Csaknem vég nélkül sorolhatnám a másfél száz 
plasztikából kiemelkedő dara bokat – a diófa Torzótól 
a Szobrász és modellje bronzreliefig se szeri, se 
számuk. Valósággal átszellemített művek. Ám mégsem 
ők köröznek a szakrális magas ban, hanem a szinte 
az egész kollekcióból gondolatgazdagságával kitűnő 
A hit ereje – Gályarabok című kompozíció. Ha a (ma 
még csak) viaszból formázott, tengeren hánykódó 
bárka megfeszített embereivel, minden nézetből di-
namikát sugalló alakjaival, élet-halál kolompjával 
létünk törékenységére, ám a harc föl nem adására 
figyelmeztet, százszorosán ezt fogja tenni – re-
ménykedjünk! – a budapesti helyszínen fölállítandó 
hét méter hosszú és öt méter magas szobor. 
Virtuóz továbbélése a történelmet, a mítoszt és 
a hitvilágot egyként magában foglaló Nagy János-i 
kozmosznak. 
 
(Atelier 2017(1)28–29.)

IV. Béla király és családja, 2000. Esztergom
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Street dimension/Utcai dimenziók-sorozat, 1984



2 73P O R T R É G A L É R I A  –  N A GY  K ATA L I N

Végtelen időfolyam utazói vagyunk, miközben egy 
hajóban evezünk másokkal, megint mások más 
hajóban eveznek, és vannak, akik úsznak az árral, 
és vannak, akik az ár ellen hadakoznak. 
Ez a kiállítás az időről szól, melynek végtelen 
folyamát a legördülő fonal jelképezi. Az elcsépelt 
toposzok közül a párkák kezéből lehulló fonal is 
eszünkbe juthat, itt azonban a valóságban is 
gördül a szál, sodródik a selyem, a színes gyapjú. 
A tárlat, a textilművész tárlata az időről szól, a vég-
telen időről, melyben a művészet jelet hagy, bár 
a művész belepusztul. A klasszikusok úgy mondták: 
ars longa, vita brevis. Egy kicsit az én időm is itt 
van. És abban Nagy Katalin. 
A Kuny Domokos Múzeummal való első találkozásom 
pillanatában ő már ott volt. Az általa szervezett 
Nemzetközi Művésztelep zárókiállításának megnyi-
tására jöttem, pontosan ebbe a terembe még mint 
pályakezdő, fejemben a klasszikusokkal, pusztán 
kíváncsiságból. A megnyitó beszédet akkor Torday 
Alíz mondta. Nagyon érdekesnek, rendhagyónak, 
nagyon magas színvonalúnak – egy szó, mint 
száz, cseppet sem vidékiesnek és cseppet sem 
unalmasnak láttam – a szituációt. És ez a jelen pil-
lanat, az ő emlékkiállításának megnyitása, most 
keretbe foglalja számomra az itt töltött 25 évet. 
 
Nagy Katalin és a gobelin 
Nagy Katalin a kárpit klasszikus műfajával foglalkozott. 
Egy olyan műfajjal, amely úr az időn, mert bár 
tönkremehet, elpusztulhat, levérezhet eredeti színe, 
de a megmaradt négy-, öt-, hatszáz éves flamand 
és francia darabok az egyetemes művészet legér-
tékesebb alkotásai közé tartoznak. A szövött fali-
kárpit fejedelmi műfaj: a rezidenciák praktikus és 
reprezentációs igényeinek kiszolgálására született. 
Méregdrága holmi, hosszú ideig, sok munkával 
készül a szövőszéken, drága alapanyagból, színes 
gyapjúfonalak szövedékéből. 

A textil, azon belül a szövött kárpit, átvészelve 
a történelmi korokat, helyet kér a kortárs művé-
szetben is. Teljesen átalakulva, megújulva, a közelmúlt 
magyar művészetének reprezentáns műfajává vált; 
annak vezető ágazataként született újjá. 1968-ban 
rendezték meg az Ernst Múzeumban a Textil falikép 
című kiállítást, amely egy új korszak, egy valóságos 
mozgalom kezdetét jelentette, a hazai művészeti 
szcénában a textilesek állandó, markáns jelenlétével. 
A tértextil és a kísérleti textil mellett aztán az 1980-
as években újra felvirágzott a szövött falikárpit, 
a gobelintechnika, melynek egyik számottevő mes-
tere éppen Nagy Katalin volt. 
1979-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskola 
textil (gobelin) szakán. Életművének legfontosabb 
területe a gobelintervezés és gobelinszövés volt. 
Számos díjjal ismerték el munkásságát. 1983-ban 
Komárom-Esztergom Megye Nívódíját kapta, 
1993-ban az Hommage à Vaszary-kiállítás díját, 
2000-ben a Millecentenáriumi kiállítás díját. Nem-
zetközi iparművészeti és textil szimpozionokon 
vett részt, hazai és nemzetközi szakmai szervezetek 
tagja volt. Kiállításai között talán fontos kiemelni 
az elsőt és az utolsót, az 1981-es és a 2009-es 
budapesti tárlatot. Részt vett a 46 alkotó közös 
munkájaként született millecentenáriumi mű, a Kárpit 
határok nélkül létrehozásában, amely a XIV. szom-
bathelyi Fal- és Tértextil Biennálé fődíját nyerte el. 
Nagy Katalin kárpitjain kettősség figyelhető meg: 
magas mesterségbeli tudás birtokában, klasszikus 
technikával egy teljesen újszerű formanyelv ke-
resése. Az alapanyag és a technika hagyományos, 
a megjelenő téma viszont teljesen új. A képként 
kezelt felületen immár nem mitológiai történeteket, 
vagy dekoratív mintázatot, verdűrt látunk, hanem 
a reprezentáció és a dekorativitás szándékát 
megtartva ezen témák modern változatát. Gyakran 
a férje, Kovács István Jenő tervezőgrafikus grafikáiból 
készített kartont szőtte le. Kovács István Jenő 

Kövesdi Mónika 
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számítógépes grafikával és gesztusfestészettel 
foglalkozik, az ő festői felületei, lendületes gesztusai, 
intenzív színei kifejezetten alkalmasnak bizonyultak 
a klasszikus, sőt történeti műfajnak számító, de-
koratív falikárpit friss formanyelvének kialakítására. 
A 80-as évtized legmerészebb újdonsága, legna-
gyobb kihívása a számítógép volt. A drámai 
kulturális paradigmaváltást felismerve nyúlt ehhez 
az eszközhöz, ehhez a képi világhoz a művész, 
még mielőtt a computer elterjedt médiummá, sőt 
mindennapi eszközzé vált volna. 1984-ben készült 
el az a gobelinsorozata, amely úgyszintén egy 
formanyelvi újítást jelentett, sőt megújulást az ő 
művészetén belül is. A Street dimension-sorozat 
ismét nélkülözi, sőt tudatosan veti el a klasszikus 
képi hagyományokat, azokkal élesen szembefordul, 
együtt lélegzik viszont a képzőművészettel, a kortárs 
áramlatokkal. A kárpitokon a hétköznapi valóság 
részletét, kültéri falfelületeket láthatunk, korunk 
igénytelen és eklektikus vizuális környezetének 
idézeteit, a falragaszokkal teli utca részletét, még-
hozzá megtévesztő valósághűséggel, trompe l’oeil 
módon megvalósítva. A hitelesség érdekében 
nem készített kartont – azt maga az utca készítette, 
az általa megszőtt karton maga a valóság volt; 
a művész készen talált tárgyként gyűjtötte és 
őrizte meg az eredeti felületet, annak üzenettöre-
dékeivel, sérüléseivel, az idő által hagyott jelekkel. 
Az örök, a klasszikus kárpit számára ilyen módon 
témául a hétköznapit, a banálist, a szennyezettet, 
a roncsoltat, a töredékest, a gyorsan eltűnőt vá-
lasztotta. Az időben többsíkú és folyamatosan 
változó, töredékeiben mintegy kódolt üzenetként 
nyomot hagyó felület korunk lenyomata. Nemcsak 
időben, térben is: a művek helyspecifikusak, mivel 
az egyes „kartonokat”, plakátfal-felületeket Európa 
más-más pontjain gyűjtötte a művész, azzal 
a szándékkal, hogy azoknak a vidékeknek a ka-
rakterét megragadja, vizuális lenyomatát adja. 
A művész abból indult ki, hogy más a magyarok, 
spanyolok, németek plakátkultúrája, vizualitása, 
más színek, más topográfiai elemek köszönnek 
vissza a reklámokban, s így még ezek a roncsolt, 
töredékes struktúrájú felületek is vidékenként más-
más képi világot eredményeznek. A magasabb 

szempont természetesen a művészetről való dis-
kurzus elindítása, a művészet határainak kérdése, 
a hétköznapi és a magasztos, a mulandó és 
az örök kontrasztja. Megint csak az idő. 
 
Nagy Katalin és a kortárs művészet 
Nagy Katalin akár a textil terén, akár más területen, 
nyughatatlan kortárs művészként szívesen kísérle-
tezett más technikákkal, témákkal, gondolatokkal 
is. Előfordult, hogy sérülékeny, pusztuló, efemer 
anyagot választott szövete alapanyagául. Szerette 
a papírt, szőtt is belőle, de képeket is készített, 
persze nem rajzolva rá, hanem az anyagába 
nyúlva bele, az általa öntött papírba készen talált, 
hulladék papírrészletek vegyültek, és hoztak létre 
spontán módon sajátos mintázatot. Az eldobott, 
elhasznált, rövid életű papír új életre kelt. A művész 
mintha arra a pillanatra várt volna, amikor a tárgyak 
kilépnek eredeti funkciójukból, életükből, hogy attól 
kezdve egy sajátos újrahasznosítás folyamán szü-
lessenek újjá, akárcsak a tépett papírrétegek a Street 
dimension-kárpitok képmezőin. A művész újra 
feltette számunkra a művészetre és az időre vo-
natkozó kérdéseit. S mint minden munkája, ezek 
is korának (korunknak) képét adták vissza, és 
annak nyelvén beszéltek. 
Az idő dimenzióján való meditáció befolyásolta 
gondolatait akkor is, amikor kísérleti alkotásainak 
sorában eljutott a performanszig. A kiállítótér moni-
torján látható egy ilyen akció, egy szél-hárfára írt 
koreográfia. Milyen kevés eszköz, nagyjából a ter-
mészetre írt forgatókönyvvel: ebben az esetben is 
korát és környezetét megelőzve sodródott, ösztönösen 
egy új terület felé. Nagyszerű textiles volt, de min-
denekelőtt nagyszerű művész, aki az élet teljes 
terepét tekintette alapanyagnak, majd alkotásnak, 
látott és érzett, és élénk, nyughatatlan természetével 
érzékenyen reagált a világ jelenségeire. 
 
Nagy Katalin és Tata 
Nagy Katalin 1981-ben kezdte pályáját, ettől kezdve 
szerepelt kiállításokon, hazánkban és külföldön. 
Ekkor, egészen pontosan a következő évben, 1982-
ben telepedett le férjével, Kovács István Jenő grafi-
kussal Tatán. Ettől kezdve Tata a kibontakozás 
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terepe, a tevékeny alkotói pálya iránya. Az ezt 
követő évek intenzív alkotómunkával teltek, ez 
eredményezte a kárpitok sorát, köztük a Street di-
mension-sorozatot, melynek sikerét jelzi, hogy 
egyik darabját az Iparművészeti Múzeum vásárolta 
meg. S miközben Nagy Katalin rendszeres kiállítója 
volt a szombathelyi textilbiennáléknak, országos 
és megyei tárlatoknak, részt vett a budapesti 
Korniss Dezső-emlékkiállításon és a Ferenczy Noé-
mi-kiállításon, egy másik projekt is érlelődött. 
A munka, az életmód és az életstílus mindvégig 
a házaspár, kettejük közös alkotása volt, a tervek, 
gondolatok, vagy konkrét munkák folyamatos pár-
beszédében. Felfedezve Tata különleges varázsát, 
szépségét, hihetetlenül inspiráló közegét, ők ketten 
(együtt, mint mindig) művészetszervezői tevékeny-
ségbe fogtak, melynek célja az volt, hogy a művészet 
nemzetközi vérkeringésébe kapcsolják be Tatát. 
Mindez a rendszerváltás utáni időkben, a kinyílt 
határok, megnyílt lehetőségek, a szabadság illúzi-
ójának korában történt. Nagy Katalin és Kovács 
István Jenő Európát szerette volna itt látni, és 
fordítva: Tatát is Európa színpadán. 1991-ben kezdett 
megvalósulni az álom, megkezdődött a nemzetközi 
művésztelepek (workshopok) szervezése, amelyekhez 
egy alkalommal konferencia is társult. Városi szinten 
ekkor kezdődött a testvérvárosi kapcsolatok kiala-
kítása, amelyben szintén komoly részt vállalt a mű-
vészházaspár. Ennek során Nagy Katalin egyéni ki-
állításon mutatta be műveit Stuttgartban és Alk-
maarban többször is. Közintézményekben elhelyezett 
kárpitjai közül egy ekkor került a gerlingeni házas-
ságkötő terembe. 
A művészeti élet magyarországi átalakítása/kialakítása 
a mai napig nem történt meg, vidéken különösen 
nem. Tatát sem sikerült a népszerű európai 
művészeti centrumok sorába emelni. Ennek ellenére 
nem tört meg a művész lendülete, életereje és 
életkedve, csak a tevékenység színtere került át 
más vidékekre, a Tatával való kapcsolatot folyama-

tosan fenntartva. E tevékeny és boldog, művészettel 
átitatott, teljes élet kulisszája volt Kati ódon szövő-
széke, amelyen centinként 5 láncfonalas felvetési 
sűrűséggel a lenyűgöző kárpitok születtek. 
A kiállítótérben látható egy kinetikus installáció, 
Nagy Katalin korábbi performanszának adaptációja. 
Az időben kibontakozó, folyamatosan változó akció 
főszereplője az orsóról lassan önmagától lepergő, 
hófehér selyemszál, amely pókfonálként szövi be, 
takarja el az alatta elhelyezett tárgyakat. A permetező 
idő metaforája lehet ez a Svájcban és Portugáliában 
korábban már megrendezett happening, amely 
most, ezen a helyen őrá emlékezik, az ő emlékműve 
lett. Idővel az orsóról lepereg a selyemfonál, és 
teljesen betakarja majd a már soha meg nem va-
lósuló munkák üres képkereteit. Ezzel a munkával 
és többi szép alkotásával, számos kárpitjával em-
lékezünk most a tehetséges, tevékeny, nyughatatlan 
művészre. 
 
(Elhangzott Nagy Katalin textiltervező iparművész 
emlékkiállításán 2019. szeptember 7-én a tatai 
Kuny Domokos Múzeumban).

Street dimension/Utcai dimenziók-sorozat, 
1984
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Stoppos az út mentén, 2000

Figurák a tájban, 2000
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Út. Autóút. Országút. Sétány. Gyalogút. Bekötőút. 
Erdei ösvény. Sugárút. Macskaköves utca. Betonút. 
Autópálya. Körút. Bicikli út. Egyirányú utca. Gyors-
forgalmi út. Körforgalom. Zsákutca. Földút. 
Egy gondolatkört az út szimbolikájára építve kezdeni, 
magában hordozza a lehetőséget, hogy belül min-
denki kicsit hátradől, mondván: hát, szép- szép, de 
ezt már annyiszor hallottuk. Az előző rövid felsorolás 
azonban remélem eloszlatja ezt a hitet: még csak 
pusztán a fizikai térben létező és megfogható 
utakról volt szó, s már csak ezekkel is külön világok 
lettek megidézve egy pillanatra. Az elvont értelmezés, 
mint életút, kerülőút még szóba sem került. 
Neuberger István festőművésznek egy alkotói kor-
szakából való műveihez, melynek egyik központi 
motívuma az út, a tiszaalpári alkotótáborban megélt 
élmény volt a kiindulópont. A faluban sétálva 
ragadta meg a művészt a látvány, ahogy az utak 
egymásba fonódtak. A biciklistákra magyarázatul 
egy helyi lakos szolgál, aki megjelent ezeken 
az utakon. Ezek az elkapott pillanatok formálódtak 
témává, s a festeni akarással, képalkotási vággyal 
találkozva eredményezték e mai tárlat képeit. A ki-
induló motívum egész pontosan az útkereszteződés 
volt: az utak különböző kapcsolatai, összefüggéseik, 
találkozásaik és elválásaik. Mindettől természetéből 
adódóan elválaszthatatlan az ember, az emberi 
környezet, hiszen a legtöbb út maga is emberkéz 
eredménye, átvitt értelemben is. A korszak első 
képein az út lendülete, feszültsége a domináns. 
Nagy ívben megrajzolt vonalakkal kanyarogva az út 
adja meg a kép alapformáját, szétfeszítve mindezzel 
néhol a kereteket, az élénk színek pedig e lendületet 
még inkább élettel telivé teszik. Néhány művön 
a színfoltok annyira uralkodóak, hogy csak némi 
kutatás után rendeződik a látvány az út köré. Van, 
ahol egészen álomszerű, elvarázsolt vidékkel ta-
lálkozunk, ilyen például a Telepesek című kép: 
látjuk, hogy háromdimenziós az ábrázolás, mégis 

teretlennek érezzük a képet, a nagy, színes foltok 
lehatárolatlanná teszik a síkot, azaz ki is tágítják. 
Tér tehát nagyon is van, csak nem a kézzelfogható 
tér illúzióját látjuk. 
Az Útkereszteződésben a fő vonalak által kijelölt 
úton belül sok száz kanyarog még: ezek összekötik 
a dolgokat, kifeszülnek közöttük, és kapcsolatukat 
is jelölik: mintha már megjárt utak megtestesülései 
lennének, kitörölhetetlen nyomai az egyes folya-
matoknak. S mivel az elejüket, végüket nem látjuk, 
a képkivágat kicsit az emberi látásmódot is szim-
bolizálja: a csomópontra már ráérzünk, azt is látjuk, 
miből áll össze, s hogy a szálak milyen hurkokat 
vethetnek, nem szép szabályosan folydogálnak, 
de sok mindennek csak a ránk, a mi életünkre vo-
natkozó részét látjuk. Ez nem baj, talán el sem bír-
nánk többet, s ráadásul: minket ugyanígy látnak 
mások. Bár a gyökereit s végzetét bizonyos érte-
lemben mindenki magában hordozza. 
E képeken a biciklisták még impulzusszerűen 
jelennek meg, kis, finom részei e világnak, mely 
feszültséggel telítődik a kompozíció oldalt-hang-
súlyossága által, és ezen alakok elrendezése 
által is. Részben, mert ők jelentik a művön 
az „akciót”, a történést, másfelől a bicikli kereke 
a formája miatt eleve központtá válik, ahogy 
Neuberger István fogalmazta, magához vonzza 
a tekintetet, s a kép részeit is, így hozva létre 
a már említett feszültséget. Nem véletlenül 
hangzott el a történés szó: a szinte apró, odafi-
gyeléssel megformált biciklisták gyakran jelennek 
meg hármasával. Háromszögük kis történetet 
rejt: a Három biciklis című képen egy baleset 
története jelenik meg leheletfinoman, az Útkanyar 
című művön a fehér kutya észrevette a feketét, 
s ez teremt egy szálat a kép különböző pontjai 
között Az apró alakok történetei azonban csak 
annyira rejtettek, mint az életben azok: a felszínt 
nem uralják, de alapvető meghatározó szerepük 

Somogyi Zsófia 

UTAK ,  ÚTKERESZTEZŐDÉSEK

N E U B E R G E R  I S T V Á N  F E S T Ő M Ű V É S Z
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Rossz hír, 2018
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van, mintegy alulról, láthatatlan szálaikkal rajzolják 
meg a viszonylatokat. Talán ebből is adódhat, 
hogy a korszak későbbi képein a biciklis alakok 
hangsúlyosabbá válnak. Az úton haladás kü-
lönböző módjait jelenítik meg: lehet megállni, 
kényelmesen poroszkálni, kutyát sétáltatni, elesni, 
eltévedni, de persze lendületesen gördülni is. 
Azon művek köréből, ahol már az alakon van 
a hangsúly, több szempontból is kiemelkedik 
a Ha zatérő biciklista című kép. Színei és a formák 
kon túrjai hihetetlen élességgel, erővel hatnak, 
realista alkotásnak is nevezhetnénk, ha a külső 
valósá got ábrázolná. Az óriási színfoltok, az ég 
lilája a többi művel kötik össze. A horgászatból 
hazatérő férfit mintha a kutya várná, a falnak 
támaszkodó férfi magánya azonban a kép 
jelzője is. Süt a nap, az égként föléjük boruló 
napernyő ettől véd, de az alkony vagy vihar 
súlya a mű hangulatát is megadja. A festmény 
hatását letagadhatatlanul növeli a kontextus. 

A legerőteljesebb színes kép mellett az egyetlen 
fekete-fehér a másik végletet mutatja, színeiben 
mindenképp, de talán tartalmá ban is: a nagyon 
egyéni emberi helyett ez utób bin a „kerék” kü-
lönböző korokban való megjelené sére látunk 
példákat, a haladási módok változá saira. De e 
két ellentét ki is olthatná egymást, ha a harmadik 
kép tüzes színei nem töltenék meg mindezt 
energiával, lüktetéssel. 
Életünk, életeink összeszövődő szálai sodródnak 
fonalakká, kitapintható utakká, melyek mentén to -
vább haladhatunk, visszafordulhatunk, utánunk jö -
hetnek mások, és ami talán a legfontosabb, amik 
által, egymásra való hatásuk, egymást kifeszítésük 
által nem fogunk leesni: ez a háló tart fenn mind -
nyájunkat. 
(Budapest, EGIS Galéria, 2002. IV. 10. Kiállítás-meg-
nyitó) 
 
(Art Limes (Kihelyezett tagozat) 2007(3)87–89.)

Éjszakai világosság, 2020
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Egyszer csak egy kemény labda került a kezembe. 
Ha kérdeznék se tudnám megmondani, hogy 
milyen szeszélyből. 
Nézzük csak! Az egykorvolt remete-kertvárosi házunk 
délre néző homlokzata előtt állok (valamikor a hat-
vanas évek elején), s az épületmaszk két ablaka 
ijedt szempárként követi annak a gömbölyded töl-
tetnek az erőteljes repülését, amelyet a messze 
futó járda irányzéka mentén nagy ívben, valami el-
képesztő és visszavonhatatlan precizitással hajítok 
el, mint klottgatyás fiú a lejtős kert hátsó része 
felé. A távolban, a majdani alsó almáskertbe vezető 
lépcső tetején épp a bátyám igyekszik lefelé, jobb 
kezében magasra tartván csodálja legújabb büsz-
keségét, Kolumbusz Kristóf vezérhajójának (?) fából 
fabrikált, ékes mását, amelynek vitorlái büszkén 
dagadnak az alulról szemlélt nyáralkonyi levegő-
égben… Bizony isten, én már akkor megbántam 
az egészet, amikor a labda, mint egy nehéz 
kődarab, mint egy pörgő ágyúgolyó, röppályára 
lódult az energikus kéz meggondolatlanul szétnyíló 
tenyeréből! Hiszen… 
De ne iramodjunk ennyire előre a múló időben. 
– Előttem egy gyermekkori, halványkékes rózsaszínbe 

oldódó, kifakult, napszítta fénykép az ötvenes évek 
harmadik harmada tájáról. Az almásfüzitői focipálya 
nézőterén a padok között hárman guggolunk, em-
bercsemeték: a bátyám vékony ágacskával a kezében 
épp egy bogárral vacakol, bíbelődik. Megfigyeléseket 
végez, vagyis bogarászik. A feltehetően pók, hőscincér 
vagy rózsabogár (?) azonban nem látszik a felvételen, 
csak a mozdulatból, a tekintetek egyirányú kon-
centrációjából lehet erre következtetni. 

• 
Először talán azokat a vágtató lovakon – négylábú 
patás „bogarakon” – hátrafelé nyilazó magyar har-
cosokat csodáltam meg nála, amelyeket – az én 
képzeletemmel látva – már 5-6 éves korától kezdve 
szinte tökéletes rajztudással vetett papírra. Azután 
jöttek a mesekönyv-illusztrációk vízfesték másolatai, 
a vékonyabb és vastagabb ecsetpamacs-bogarak 
neszezései a rajzlapokon, majd a bonyolultabbnál 
bonyolultabb csatajelenetek képei, sok lóval, sok 
török és magyar vitézzel. A lónyerítéseket, jajkiáltá-
sokat, fohászokat és üvöltéseket az ördöngös ce-
ruzadarazsak hegyes fullánknyomai után mintha 
még ma is hallanám. A folyamat persze nem itt 
állt meg. Előbb életre keltek a nagy indiánregények 
hősei, majd nem sokkal ezután előkerült a szőnyeg 
alá rejtett első teljes alakos női akt is, persze csak 
másolat, amely túlságosan is gyönyörűnek mutat-
kozott ahhoz, hogy szegény apánk elbizonytala-
nodjék e másik nem iránt kibontakozó leplezetlen, 
kamaszos hevület és érdeklődés láttán. Nagyon 
sajnáltam Bélát, a fivéremet az eltúlzott szülői szá-
monkérés, de még inkább az elhibázott értetlenség 
miatt, amellyel a „helyes” útra kívánták visszaterelni 
a szerintük erkölcsileg és nemileg korán eltévelye-
dettet. A rajzolás azonban maradt, egészen a rajz-
szakkörökig, a főiskolai felvételekig és tovább… 
Annyi szent, hogy vagy az a bizonyos Jóisten, vagy 

Novotny Tihamér 

„NÉGY  KÉTKEZES ”  2013 .  JÚN IUS

„ B O G A R T ”  –  S Z E M É L Y E S  S O R O K  B Á T Y Á M R Ó L ,   

N O V O T N Y  B É L Á R Ó L ,  A  „ B O G A R A S ”  E M B E R R É  L E T T   

B E L S Ő É P Í T É S Z R Ő L  É S  I P A R M Ű V É S Z R Ő L

Novotny Béla belsőépítész
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az ezermester ősök mélyen beültették a bogarat 
a fülébe: „Rajzolni jó! Rajzolnod kell!” 
De Béla nem lett volna Béla, ha csak ebből állt 
volna az élete. Gyermekkorunktól egészen a késő 
kamaszkorig minden nyarunkat a nagyszülőknél, 
a Duna melletti, számunkra rendelt Paradicsomban, 
Pathon töltöttük. A késő középkor még élő hagyo-
mányaival és utolsó nyomaival, apró morzsái val, mí-
toszaival és meséivel találkozhattunk a villamosítás 
előtti és utáni faluban. A kés, balta, véső, fűrész, 
gyalu, bakszék, kétkézvonó, szög, kalapács… és 
mindennemű szerszám kéznél vala, hát készülhettek 
az evezők a fateknőkhöz és a talicskára emelt, 
Dunára cipelt túlméretezett tutajok… Béla kezében 
vakmerő ügyességgel forgott a szekerce. És szinte 
nem telt el egyetlen nyár sem sebesülés nélkül. Ha 
nem a kezét vágta el valamivel, akkor a talpába 
fúródott egy szög, vagy a lábujja közé szúródott 
a hegyes vasvilla szalmahányás közben, esetleg 
a fejbőre hasadt fel a kobakja tetején hátra szaltózás 
közben a „patincei” fürdőmedence ugrókövébe ve-
rődve. Emlékszem, úgy jött fel a vízből, mint egy vér-
hínáros teknőc a mocsárból, akit baltával kereszteltek 
meg. Vakmerészsége nem ismerte fel a korlátokat. 
Egyszer egy diófaágra szerelt hinta szállt el vele 
nagy ívben – repült szegénykém, mint egy katapultáló 
tehetetlen szarvasbogár a bizonytalan messzeségbe 
–, de azt is megúszta, talán egy kéztöréssel. 
Ám Béla elsősorban precíziós ezermesternek 
született. Mindent meg tudott csinálni, amit egyszer 
a fejébe vett. Így készültek a saját kezűleg kivitelezett 
parányi alkatrészekből összeszerelt villanymotoros 
teherautók: kormányszerkezettel, sebességváltóval, 
kardántengellyel, fémrugózattal. Az oldallapátos 
Kossuth gőzhajó másolata: leereszthető kéménnyel. 
A kétpropelleres gyors járatú Sirály soha be nem 
fejezett modellje… 

Emlékszem, hetedik vagy nyolcadik osztályos 
korában – fizikatanára motivációjára – Jedlik Ányos 
hajdani természettudós, feltaláló, nyelvújító bencés 
szerzetes villanydelejes forgonyát rekonstruálta, 
szinte teljes tökéllyel. A mágikus szerkezet – mint 
egy őskori szitakötő – mindenesetre megmozdult. 
És nagyon lassan, fokozatosan bennem is meg-
moccantak a dolgok. Eszembe jut az a fogvacogtató 
éjszaka, amikor a rám törő váratlan kérdés – miért 
is vagyok én a világon? –, mint egy óriási malomkő, 
valósággal az ágyamba passzírozott. És mivel akkor 
egy szobában laktunk, egy magunk kialakította 
szuterénban, ugyanott, vártam Bélát, csak vártam, 
vártam őt, hátha segíteni fog nekem a válaszadásban. 
Nagy sokára meg is érkezett, de én akkorra már 
megkaptam, felépítettem a magam feleletét: lelkemet 
a csillagok kristálypalotájára nyitottam, élő kapocsnak, 
virtuális templomot emelő „confiteornak”… Aztán 
később a katonaságnál, egy „felső emeleti” vaságy 
matracán feküdve – Béla ekkor már jócskán túl 
volt a barokkos épülethomlokzatokat másoló 
főiskolai szabadkézi rajzok hajnalig tartó aszketiz-
musán – egy hasonlóan emberpróbáló éjszakán 
váratlanul a mennybolt örökmécsesének narancsos 
tűzgolyója száguldott egyenesen a homlokom felé, 
hogy belém zuhanjon, csattanjon… 
Most már sejtem, hogy az a narancsos tűzgolyó 
talán az a valamikor messze hajított labda (is) 
lehetett, amely a mindenség üzeneteként visszazuhant 
rám, s amelyet ezennel kézből kézbe – mint egy 
gondolatgolyót – szeretnék átnyújtani Novotny 
Bélának, a fivéremnek, hogy ne törhessen össze se 
vitorlás hajót, se talált és kész tárgyakból leleményesen 
összeszerelt kisszobrokat utánzó utópia-lényeket 
és óriás méretűvé növelhető légvár-bogarakat. 
 
(Kortárs 2013(6)41–42.)
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Már kisgyerekként szerettem kreatív alkotással 
eltölteni az időmet, ami a középiskola folyamán 
egyre komolyabb irányba fordult. Itt jobban megis-
merkedtem a textilek világával. Amellett, hogy ki-
próbáltam magamat nyomott textilek tervezésében 
és kivitelezésében, szőttem, interaktív gyerekjátékot 
készítettem, mégis leginkább a varrott és szövött 
textúrákkal való kísérletezés ragadott magával. Ked-
vencem a cérnákkal való szín- és felületkísérletezés 
volt, mely a mai napig inspirációs forrásom maradt. 
A középiskola utolsó éve előtt döntöttem úgy, 
hogy egy fokkal racionálisabb szakmát választok 
magamnak, így indultam el az építészmérnöki 
szakma irányába. Itt tapasztaltam meg igazán, 
hogy ez a két terület milyen módon tudja egymást 
erősíteni. Bár jelenleg az építész vonal erősebb 
az életemben, részben mindig textiles maradok.

Petró Liza 

K Í SÉRLET I  T EXT I L EK

Lapok a Naplómból, 2015

Naplóm, 2015
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Lapok 
a Naplómból 

2015
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Petró Petra diplomainstallációja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay-termében, 2017

Részlet Petró Petra diplomainstallációjából, 2017
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Petró Petra fiatal képzőművész, akinek vizuális ész-
revételei és víziói a legkülönfélébb anyagok és 
textúrák párosításaiból létrejövő, tárgyszerű művekben 
manifesztálódnak. A visszatükröződő felületek, 
a hurkákban felgyűlt festék, a neonszínek és 
a puha tapintású textilek tobzódó, heterogén szö-
vetként alkotnak egységet installációiban. A gyer-
mekkorunkban kincsként őrzött kacatok szelíd esz-
tétikája ütközik bizarr, talált tárgyak és digitális 
képtöredékek cool dizájnjával. 
– Latex, gradiensek, fröccsenések, geometria, mű-
szőrme, mortadella, print screen. Hogyan válnak 
ezek a látszólag távoli dolgok egy koherens képi 
világ alapelemeivé? 
– Nagyon találó, hogy egy felsorolással kezdted 
a kérdések sorát! A diplomadolgozatomban is volt 
egy ehhez hasonló rész. Erős hangulatfestő szavak 
halmozásával kíséreltem meg egy képzeletbeli 
képet megidézni az olvasó agyában, installációim 
mintájára. Óceániai népművészet, gyerekrajzok, 
bajor üvegablakok és orosz ljubokok reprodukciói. 
Ez nem valami hipszter inspirációs Tumblr-oldal, 
hanem a Kandinszkij és Franz Marc által kiadott, 
avantgárd szellemiségű Der Blaue Reiter-almanach 
illusztrációinak izgalmas darabjai. Egyik kedvenc 
példám, egy fontos kapcsolódási pont. Hihetetlen, 
de már több, mint 100 éve jelent meg. 
Számtalan, olykor ellentmondásos világszemlélet, 
különböző értékrendek, eltérő kultúrák sokasága 
egyszerre van jelen a Földön, melyek párhuzamos 
valóságokként léteznek. Bár sokáig a nyugati kultúra 
dominanciája, felsőbbrendűsége uralkodott, mintha 
az utóbbi évtizedekben valami önvizsgálat indult 
volna, megjelentek szkeptikus hangok, talán meg-
szólalt a világ lelkiismerete. Ugyanis ez a sokféleség 
nem rendelhető egymás alá. Nincs egy kiváltságos, 
a többi fölött álló vélemény, gondolat, kultúra, mű-
vészet. Abszolút stíluspluralitásban élünk, és való-
színűnek tartom, hogy mindig is abban élhetett 

az ember, csak nem feltétlenül volt olyan technológia 
birtokában, hogy ezzel tisztában is lehessen. 
Az egyetem alatt nagy hatással volt rám egy 
2014-es kínai tanulmányút és művésztelep, illetve 
a 2015-ös tavaszi szemeszter, amit Erasmus-ösz-
töndíjjal Olaszországban töltöttem. Ezt követően 
különösen sokat foglalkoztam a pluralitással, az egy-
szerre létező, érvényes, de sokszor ellentmondásos 
kijelentésekkel. A féligazságokkal, melyek mind 
kicsit másképp tökéletlenek. Érdekes képzőművészeti 
kihívásnak találtam a vizuális káosz egységgé 
történő átalakítását. 
– Munkáid a legkülönbözőbb forrásokból táplál-
koznak. Gyakorlatilag mindenből, ami vizuálisan 
befogadható. Milyen művészeten kívüli jelenségekre 
figyelsz fel magad körül? 
– Az installációimban szereplő objektumok, a kü-
lönböző felhasznált elemek érdeklődésem lenyomatai, 
egyértelműen utalnak az ízlésemre. Változatos he-
lyekről származnak: lomtalanításból, kínai vegyes-
kereskedésből, művészellátóból, bolhapiacról, a gye-
rekkoromból. Többnyire vonz és megragad a trash, 
a ’80-as évek reklámgrafikája, a foodporn, a stockfotók, 
a különböző felületű és textúrájú anyagok, a slime-
ok, a giccs, az édességcsomagolások és a digitális 
eszközök grafikus kezelőfelülete. Fontos számomra, 
hogy az alkotáshoz olyan tárgyakat/anyagokat 
használjak, amelyekben valamilyen potenciált érzek, 
amelyek inspirálnak. A legjobb az, amikor ez a kap-
csolódási pont rögtön megvan: megpillantok valamit 
és már látom, hogy mit fogok belőle csinálni, látom, 
hogy milyen más anyagokkal fogom kombinálni. 
Ez a folyamat meglehetősen intuitív és egyben na-
gyon felszabadító. Hiszen a művészetem a szóra-
kozásomat és a kiteljesedésemet szolgálja. Furcsa 
önmegvalósítás, amikor felszabadító őrültségeket 
viszek véghez. Általában holtidőkben, amikor igazából 
semmi konkrét dolgon nem gondolkodom, sétálok, 
futok, vagy csak a kertben tűnődőm… egyszer 

Vetô Orsolya Lia 

PLURÁL I S  INGERLÉS

L Á G Y  1 0 0 %  –  I N T E R J Ú  P E T R Ó  P E T R A  K É P Z Ő M Ű V É S S Z E L
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Disznópörkölttől maszatos az érintőképernyő – diplomainstalláció,, 2017

Panel, 2017
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csak eszembe jut, hogy milyen jó lenne… de 
MENNYIRE JÓ LENNE MÁR… egy HATALMAS NAGY 
SAJTSZELET. Ez történt most ősszel: lelki szemeim 
előtt megjelent és onnantól már nem hagyott 
békén a sajt. Tudtam, hogy nekem ezt meg kell 
csinálnom, mert ezt csak én csinálhatom meg. Na-
gyon felszabadító volt számomra ennek a munkának 
a megalkotása, bár többször szembesültem technikai 
akadályokkal. Végül kézzel varrtam meg a 2 méter 
magas és 120 cm széles sajtszeletet, mert varrógéppel 
nem lehetett volna hozzáférni. 
– Vannak olyan, a generációdra jellemző élményeid, 
amelyek meghatározók a művészetedben is? 
– Az internet térhódítása, az utazás és a világlátás 
elérhetővé válása, a szubkultúrák burjánzása, 
az animék és a tinédzserkori defektek. 
– Munkáidban a művészet hagyományosabb esz-
közei közül gyakran kikukucskál valamilyen mindenki 
számára ismerős, hétköznapi szereplő. Szórólapok 
darabkái, divatfotók absztrakt részletei, finom falatok 
bukkannak fel a szigorú struktúrák között. Mix 
vagy remix? 
– Talán nem is annyira mix, se nem remix… 
Inkább a legkülönbözőbb dolgok rendszerbe fog-
lalásának kísérlete. A célom egy új egység megte-
remtése a komponensek között, amellyel a látszó-
lagos összeférhetetlenségeket szeretném feloldani. 
A populáris vagy éppen „antiművészeti” motívu-
mokkal igyekszem meghekkelni a geometrikus 
absztrakt rendszereket és rávilágítani, hogy sokszor 
mennyire mesterséges a saját művészetfogalmunk. 
A mindenki számára ismerős, hétköznapi szereplő 
kapcsán nekem most a diplomainstallációmba be-
leépített print srceen ugrott be az egyik Sailor 
Moon-részből, ahol Bunny éppen azt mondja: „All 
artists tend to be a bit weird”. Itt is meglehetősen 
intuitív módon döntöttem, egyszerűen csak tudtam, 
hogy ennek a print screennek ott a helye a mun-
kámban. Vizuális és tartalmi szempontból kerestem 
kapcsolatokat az installációm elemei között. A Sailor 
Moon-ból származó kép gyönyörűen összecsengett 
egy Mondrian-festmény reprójával, a színvilága 
pedig olyan volt, mint a szomszédságában elhe-
lyezkedő, egyik dobozképem sarkára állított bodzás 
Bomba energiaital doboza. 

– A kiállítási szituációkban kerülöd a linearitást. 
Miért? Hogyan teremtesz kapcsolatot a munkáid 
között egy installáción belül? 
– Egy installáció megalkotása olyan, mintha szó-
láncot készítenék, csak vizuálisan. Asszociációs 
térképként is működik, próbálok abszolút korlátlanul, 
a legszabadabban gondolkodni, és a legkülönfélébb, 
legszélsőségesebb dolgokat egy kalap alá hozni. 
Fontos megjegyeznem, hogy ahogyan a szólánc 
esetében, úgy egy ilyen munkának a kiterjedése 
sem meghatározható. A végtelenségig lehet folytatni, 
tehát tulajdonképpen sohasem készül el teljesen. 
Arra törekeszem, hogy mindennek (festmények, 
tárgyak, stb.) megtaláljam a helyét, kontextusba 
helyezzem. A sokféleség őskáosza, a töredékek 
között keresek kapcsolatokat. Feltérképezésük során 
kisebb egységek jönnek létre, és ahogy ezek 
egymás mellé rendeződnek, halmazokká válnak, 
a halmazok pedig egy új egésszé. 
– Sok festményed esetében az a benyomásom, 
mintha a geometrikus absztrakció nevű táblajátékot 
te a saját magad alkotta szabályaid szerint játsza-
nád… Hogyan történik mindez? 
– Jó, hogy felhozod a játékot! A legkedvesebb al-
kotásaim születése abszolút flow-élmény volt. 
Maga a  játék motívuma is előjött már nálam 
sokszor. Tavaly készítettem egy halom textilrizibizit, 
ami olyan, mint a játszóházakban a kis színes lab-
dákkal teli medence. Játék közben az ember olyan 
tudatállapotba kerül, hogy megszűnik tér, idő, 
minden gond. Egy másik, önfeledt valóságban 
időzünk akkor. 
– Mintha a figurativitást is kibillentenéd az egyensúlyi 
helyzetéből. A képeiden szereplő alakok közti 
rejtélyes interakciók töredékes narratívákat sejtetnek. 
Milyen történeteket szeretnél elmesélni rajtuk ke-
resztül a befogadónak? 
– Ha szerepelnek nálam felismerhető, figurális 
elemek, többnyire szürreális, álomszerű jelenetekben 
vesznek részt. Általában nagyon furcsa, őrült álmaim 
vannak, azokból jócskán tudok inspirációt gyűjteni. 
– Néhány munkádban betűket és élelmiszereket 
konzerválsz ember méretű, puha textilobjektek for-
májában. Mi határozza meg, hogy milyen médi-
umban és léptékben készül el egy új munkád? 
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– A textilszobrok egy új dimenziót jelentettek 
a művészetemben, egy új léptéket, ami teljesen új 
hozzáállást és gondolkodásmódot eredményezett. 
Első ilyen munkám az XD című szobor volt. Az XD 
a 40 fölötti korosztály számára általában nem 
mond túl sokat. Eredetileg egy hangulatjel, ami 
nagy kacagást, összeszorított szemekkel történő 
nevetést jelent. A 2000-es évek közepén, az MSN 
aranykorában született és terjedt el a fiatalabb ge-
neráció körében. Egyszerűen GYŰLÖLTEM. A leg-
rosszabb az volt, amikor valaki élő beszélgetésben 
is használta és azt mondta egy vicces dolog 
kapcsán, hogy „IKSZDÉÉ” vagy hogy „LOOOL”. El-
mondhatatlanul irritált az egész XD-jelenség, ezt 
a furcsa érzést konzerváltam a textilszobromba. 
Egyik képzős osztálytársam anno azt mondta erre 
a narancssárga lakkbőrből készült XD-szobromra, 
hogy legszívesebben átmászna a D betű közepén. 
De volt olyan is, akiből azt a szélsőséges reakciót 
váltotta ki, hogy neki akar ugrani. Kifejezetten 
örültem ezeknek a visszajelzéseknek, mert célom 
volt, hogy az XD provokatív legyen, erős érzelmeket 
váltson ki. Olyan objektumot akartam készíteni, 
ami mellett nem lehet csak úgy elsétálni. Finoman 
hergelje, szelíden és infantilisan irritálja a nézőt. 
– A legtöbb munkádban közös, hogy iszonyatos 
precizitással készítetted őket. Fontos számodra 
a 100 %? 
– Igen, akkor vagyok igazán elégedett, amikor 
a munka során teljes egészében azt érzem, hogy 
én irányítok, az anyag engedelmeskedik nekem 
és nincsenek a tökéletlenségből fakadó kérdések. 
Épp montázsokhoz kerestem inspirációt, amikor 
ráakadtam egy 3D-szoftverrel modellezett arany 
100%-feliratra egy stockfotós oldalon. Amikor meg-
pillantottam, azonnal beugrott, hogy ez mennyire 
izgalmas téma lehetne egy képzőművészeti alko-
táshoz. Több előtanulmány és anyagkísérlet után 
végül a csillogó, hívogató, pufi textilbetűket gondoltam 
a legkifejezőbbnek. A 100% egy olyan motívum, 
ami szerintem sok ember életében előbukkan. 
Utal egyfajta ráción és a tudományokon alapuló 

utópiára, egy modern szemléletre, hogy a világ 
objektív és mérhető, számok segítségével megha-
tározható. Illetve a teljesítményorientált társadalom, 
a maximalizmus is eszünkbe juthat. Vagy a mobilunk 
akkumulátorának töltöttségi szintje, igazából sok 
minden. A 100% egy absztrakt fogalom, elérhetetlen 
ideál, a teljesség vágya, mítosz, megismerhetetlen, 
törékeny valami. Én egy giccses, hivalkodó, talán 
nehezen komolyan vehető 100%-ot készítettem. 
Ez a „bohóckodás” azért volt szükséges, hogy el-
lensúlyozzam és emészthetőbbé tegyem ennek 
a fogalomnak a komplexitását, absztrakt jellegét, 
befogadhatatlanságát. 
– Milyen háttérzenét képzeljünk el a műveidhez? 
– Attól függ! Szerintem a csiricsárébb, trashesebb 
vonalhoz passzolna a happy hardcore, egy jó kis 
Blümchen-szám. A sajtszelethez mondjuk a Kraft-
werktől a Tour de France című album, bár lehet, 
hogy csak azért, mert amíg készült, kb. végig ezt 
az egy albumot hallgattam egyfolytában. A 2019-es 
montázsokhoz talán valami egzotikus, izraeli techno 
illene. Javarészt elektronikus zenéket mondanék! 
– Melyik munkád ajánlanád karantén idejére? 
– Ezt a kicsi, metálnarancssárgával lealapozott 
képet, amin apró, geometrikus formák lebegnek 
boldogan. Az embernek eszébe juthat róla az ujjaira 
tapadt kosz, kis részecskék, bacilusok vírusok… 
Megyek is kezet mosni! 
 
(Önzine – Online Képzőművészeti Magazin 2020. 
május 19.)

Egyensúlyjáték Mondriannal és 
három főtt tojással, 2018



2 8 9P O R T R É G A L É R I A  –  P E T R Ó  P E T R A

Lágy 100%, Hommage à Claes Oldenburg, 2017

XD, 2017



Réti András képeinek meghökkentő világa váratlanul 
éri a felkészületlen tárlatlátogatót, és megfejtetlen 
marad az előtt a befogadói magatartás előtt, amely 
a művészetben a szépséget és harmóniát keresi. 
Hiszen az esztétikai értéket még mindig jobbára 
a szépség kategóriájával szoktuk azonosítani, s a mű-
vészetben még mindig az antik és reneszánsz kie-
gyensúlyozott, tökéletes természetábrázolását ke-
ressük, holott a modern művészet már az imp-
resszionizmus (1872) óta más utakon jár! A moder-
nizmus (hogy ne beszéljünk a még újabb, sőt 
kortárs áramlatokról) bebizonyította, hogy világunk 
hű ábrázolása nem azonos az élethű ábrázolással, 
az igazság nem azonos a szépséggel. „Az igazat 
mondd, ne csak a valódit” – szoktuk idézni ezzel 
kapcsolatban József Attilát. Már az 1920-as években 
megjelenik a belső táj, a képzelet világának 
ábrázolása, a pszichológia fejlődésével, a modern 
irodalom újításaival párhuzamosan. Ezekben az idő 
folyamatossága törik szét, a valóság és fikció mosódik 
össze, akárcsak egy kubista csendéletben, vagy egy 
metafizikus tájban, szürrealista látomásban. 
A kor, amelyben élünk, a szépséget csak vágyott 
menedékként mutathatja fel. Abban a világban, 
melynek egyetlen elfogadott értékmérője az anyagi 
gyarapodás, és amelynek esztétikai igénye a filmek 
és a képes folyóiratok által közvetített mintákból 
táplálkozik, meglehetősen hiteltelen az igazságot 
a szépség alakjában ábrázolni. Réti András képeinek, 
grafikáinak világa ebből a (posztmodern) szituációból 
válik értelmezhetővé. 
Sokszorosított grafikáinak klasszikus gyökere a fa- 
és rézmetszés XV. századi kezdeteihez vezetnek 
vissza. Ezidőtájt keletkeztek azok a fa- és rézmetszetes 
grafikai sorozatok (Holbein, Dürer keze nyomán), 
amelyek az általánosan elterjedt szakrális témából 
a pusztulásra utaló és figyelmeztető mozzanatokat 
választották ki: a haláltánc és az Apokalipszis témáit. 
Ezeket akár szürreális ábrázolásoknak is nevezhetnénk, 
nem óvakodtak ugyanis a képzelet világa által 

teremtett víziók és szörnyek ábrázolásaitól. Réti 
András 1999-ben készített egy összefüggő sorozatot 
a  Jelenések könyvének illusztrációjaként, amely 
akkor, az ezredforduló előtt különösen aktuálisnak 
tűnt. Korunk – a felgyorsult fejlődés kora, amelynek 
menetéről az az egy tudható bizonyosan, hogy 
minden képzeletet felül fog múlni – biztos hátteret 
ad e művek megközelítéséhez. Ráadásul jelenleg 
megint csak olyan helyzet állt elő, amely hitelesíti 
e jelenéseket, a globális katasztrófa látomását. 
A többi itt látható grafika nem alkot sorozatot, egy-
séges hangulata, formanyelve révén mégis össze-
tartozik. A képeken megjelenő, kietlen tájak, a gyakran 
légüres, sötét háttér előtt megjelenő alakok, a kiürült 
deszka-városok kulisszái között zajló jelenetek 
minden realitást nélkülöznek. A képzelet mezejére, 
az álmok és látomások világába vezetnek, ahol 
fantázialények, szörnyek uralkodnak és manipulálják 

Csapda, 1999
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az emberi lelket, játékszerként vezénylik, kerítik ha-
talmukba azt. A mechanikus szerkezetek, amelyek 
hagyományosan az emberi tudásnak és leleménynek, 
fejlődésnek a szimbólumaiként szoktak megjelenni, 
itt visszájára fordulva e képzeletbeli szörnyek zsar-
nokságának eszközeivé válnak. 
Korunk tükörképét látjuk ezeken a képeken, egy 
ironikus, sőt groteszk tükörképet, amely az ember 
teremtő és alkotó, világot bíró szerepét – melyben 
a XIX–XX. század civilizációja már-már hinni kezdett 
– kérdőjelezi meg azzal, hogy a képek hősei nem 
emberek, hanem organikus és mechanikus részle-
tekből összeálló lények, szörnyek, s azzal, hogy 
a teremtmények alá vannak rendelve egy irreális, 

kibogozhatatlan, meghatározhatatlan erőnek. A ben-
nünket körülvevő és bennünk lakó csapdák hívták 
életre ezeket a képeket, azok a csapdák, amelyek 
megkérdőjelezik világunk áttekinthetőségét, világos 
és humánus voltát. Az értékrendek és szólamok 
mögött valami nagyon hamis – ezt fedik fel a gro-
teszk arcok és figurák. Sorsunkat olyan külső és 
belső erők irányítják, amelyeket nem befolyásol-
hatunk, amelyekről tudomásunk sincsen. A racionális 
megismerés korlátainak felismerése után nem 
marad más, csak a képzelet, amely ezt az irreális 
szituációt próbálja megjeleníteni. 
 
(Tata, Víztorony, 2001. szeptember 21.)

Töredék, 1999
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Építészmérnöki egyetemi tanulmányaim ideje alatt 
kezdtem el kísérletezni állólámpák újraértelmezésével, 
saját kezű építésével. Amikor később (2006–2007) 
a munkaügyeimet intéztem, észrevettem, hogy te-
lefonálás közben önkéntelenül miniatűr rajzokat, 
figurákat firkálok papírra. Ezeket kezdtem el kidolgozni 
autodidakta módon kisebb-nagyobb méretben elő-
ször kézzel, majd digitalizálva is. Sokáig kísérleteztem 
különböző technikákkal: ceruza, filc, linómetszés, 
fára nyomtatás, digitális és manuális technikák ke-
verése, tapétamotívumok létrehozása, stb. Utóbbi 
években a kísérletezés a kül- és beltéri installációk 
irányába orientálódott. Emellett időszakosan a zene 
foglalkoztat, elsősorban a húros hangszereken való 
játék és a szoftveres zeneszerkesztés. 
 
Az Év Háza (részlet) 
Az idei különdíjat Tatáról a Keresztelőkapu, Schenk 
Attila műve nyerte el. Tata és Tóváros egyesítésének 
80. évfordulója alkalmából hirdetett pályázatot Tata 
Város Önkormányzata, a Mecénás Közalapítvány 
és a Kuny Domokos Múzeum. A tematika a Nagy 
Kovács Mária által készített Keresztelő Szent János 
emblémává nőtt szobra volt, melynek hatására 
Schenk Attila egy olyan kaput álmodott meg, ami 
az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevét viselve egyben 
jelképesen keresztel is: tégla alakzatban kereszt 
feszül, amely vízpárát lehel az áthaladóra. Aki ezen 
áthalad, a keresztet, mint kaput választva haladá-
sának irányául, egyben a pára-felhőben keresztvizet 
is kap. „ Mai világunkban igen fontos, hogy az em-
berekben érzelmek fakadjanak, melyeket nem gép 
sugall, hanem a történetiség látványa”– olvasható 
az indoklásban. 
 
(Városkapu 2018. október 31.)

Schenk Attila 

K Í SÉRLET I  GRAF I KÁK

Ugróiskola, 2019
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„Itt valaki valamit elmozdított.” Valami nem úgy van, 
ahogy megszoktuk. Mintha egy ismeretlen város táj-
díszleteit látnánk viszont, pedig határozottan ismerősek 
a helyszínek. Költői módon embernélküli a táj. Sze-
mélytelennek tűnik a megközelítés. Ez árulja el, 
emiatt érezni valaminek a fontosságát. Ami az egyedi 
perspektívában, a régiesen táblaképszerű kivágásokban 
is kifejezésre jut. A meglepő fényviszonyokban, ami 
hajnali vagy alkonyati beállításokat sejtet. Valami 
fontosat akar általuk a fényképész eltitkolni. 
Kedvenc helyeit fekete-fehérben mutatja meg, és 
az időtlenségbe mozdítja. Apokaliptikus tájkép lesz 
belőlük. Mintha folyton angyal szállna el exponálás 
közben a táj fölött. Utána zavart csend ül a fényké-
pekre. Mégis szívesen hagyja az ember, hogy viszonya 
alakuljon ki a képekkel. Nézegeti őket, sétál. Be egy 
képbe, aztán vissza. Hiába él itt, hiába ismeri a várost, 
a képeken valaki elmozdított valamit. Levegős, nagy 
perspektívákat nyitott, belső tájképeket csinált min-
dennapi életterünkből. A képek pontosan tudják, 
hogy ez a valaki – lehető legnagyobb szeretettel, 
helyismerettel és figyelemmel – mit is mozdított el, 
vagyis emelt meg. De hallgatnak róla. Ez az ő titkuk. 
Legyen az. Most menjenek, keressék meg a sajátjaikat 
a képek nyitotta ösvényeken! Sok sikert hozzá, én 
innen már nem mehetek tovább… 

(Új Forrás 2012(2)95.)

Jász Attila 

ELMOZD Í TOTT  TÁ J KÉP

S I P O S  Z O L T Á N  T A T A K É P E I R Ő L

Tata, 2020.01

Tata, 2019
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„ TAVASZ I  ÉNEK ”

B E V E Z E T Ő  G O N D O L A T O K  S U L Y O K  T E R É Z  K É P E I H E Z

E kiállítás, amely egyszerre képviseli a költészet 
és a festőművészet értékei iránti tiszteletet, a leg-
nemesebb és legklasszikusabb hagyományokat 
eleveníti fel. Az antikvitás művészetelméletét meg-
újító reneszánsz hirdette az ut pictura poesis 
elvét, miszerint a festészet néma költészet és for-
dítva, a költészet hangos kép. Nincs másik két, 
közelebbi rokonságban, felvállalt összetartozásban 
álló területe a művészeteknek, mint az irodalom 
és a képzőművészet. Közös nyelven beszélnek, 
csak éppen más formában fejezik ki magukat. 
A költészet szóKÉPeket használ, a festészet vizuális 
METAFORÁKban nyilvánul meg. A testvérmúzsák 
rokon témái, tartalmai, fogalmai között nem is 
szükséges olyan egyértelmű utalásokat említeni, 
mint a képvers vagy a könyvillusztráció – a kapcsolat 
nyilvánvaló. 

Az itt látható József Attila-parafrázisok nem minő-
sülnek kifejezetten illusztrációnak. Adaptációk, ér-
telmezési lehetőségek, vizuális nyelven elbeszélve, 
nem a vers történetét, költői képeit, hanem annak 
hangulatát közvetítve. Vállalva a szubjektivitást, ki-
zárólag érzelmi reflexiókkal megközelítve a költe-
ményt. Alig találunk ezeken a képeken figurális 
elemeket, csupán színeket, vonalakat, gesztusokat 
– jobbára absztrakt expresszionista nyelven kifejezett 
komplex képeket, József Attila metaforáinak, összetett 
szimbolikájának adekvát formáját. 
Az érzéki szín és a szabad vonal, ecsetvonás, mint 
a kép hangulati és érzelmi tényezője és kompozíciós 
alapelve valahol a reális és az absztrakt közötti 
mezőn ragadja magával a nézőt. A művész gesztusai 
között kibontakoznak, vagy inkább felsejlenek a for-
mák, azok a motívumok, amelyek a festői gondolatot 

Szentbékkállai utca, 2017



inspirálták, elindították. Aztán ugyanezek a vonalak 
önálló életre kelnek, és egy színgazdag, impressziót 
és expressziót sugárzó, dekoratív felületet építenek 
fel. A vonalak játéka, a színek intenzitása által 
áthatott képek megidézik a szecessziót, a szimbo-
lizmust, a japanizmust, a művészet forradalmának, 
a századfordulónak a törekvéseit. 
Sulyok Teréz akvarell tájai lelki tájak, tájhangulatok, 
nagyon lírai, nagyon lágy megközelítésben. A japán 
fametszetek és vízfestmények modorát idézik a me-
rített papírra, néhány, a legszükségesebbre szorítkozó 
ecsetvonással festett képek. Az itt látható akvarellek 
közül jónéhány a  japanizmus hatását tükrözi, 
a szűkszavú ábrázolás, a távolban kivehető táji 
elem révén, amely az előtér fáinak, ágainak 
dekoratív keretet adó motívumaival egészül ki, míg 
a képfelület nagy része – micsoda szentségtörés 
– érintetlen marad. 
Látunk itt olyan képeket is, amelyeknek teljes fe-
lületét kitölti a könnyű, nyári (tavaszi) színek 
játékos, meleg, kellemes érzeteket keltő szövedéke. 
A hangulati tényező kézzelfoghatóan öleli körül 
a témát. A dekorativitás iránti hajlam, a díszítőkedv 
nyilvánul meg ezeken a képeken, s ide csatlakozik 
egy sajátosan női terület, a textiltervezés és a se-
lyemfestmények világa is. A könnyed, szemet 
gyönyörködtető, látványos és gazdag színvilágú 

képek révén egy olyan tárgy- és képcsoport 
jelenik meg, amelyben az érzelmek sugárzására 
hivatott női lélek kap főszerepet. Meleg sárgák, 
erdei zöldek, levantei kékek, fények, virágok és 
fák bontakoznak ki a floreális szecesszió dekora-
tivitásába burkolva. 
A japanizmus és a szecesszió mellett a szimboliz-
must kell harmadikként említenem. A növényi 
indák és növényi gesztusok között megjelenő 
arcok, mosolyok közvetve jelenítik meg azt a való-
ságon túli világot, amely leginkább az irodalmias 
szimbólumok képi párhuzamosságával, rejtett je-
lentéseivel tart rokonságot, s amelyben a konkrét 
vizuális forma nem pusztán önmagát, hanem 
a rejtett dimenziót, a mögöttes tartalmat is hordozza. 
A színhangulatok egészülnek ki ezáltal, az érzelmi 
tényező erősödik fel, egyszerre konkrét és elvont 
tartalmat nyerve. 
A kulcsszó végső soron a szépség keresése és 
közvetítése (adódik, hogy újra József Attilát, a szépség 
koldusát emlegessük), a szépségé, amely arra 
adatott, hogy táplálkozzunk belőle, hogy mértéket 
adjon életünkhöz. 
 
(Elhangzott a Keri Galériában, Tatabányán, 
1999-ben, Sulyok Teréz festőművész kiállításának 
megnyitóján.)
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Tatabányai utcarészlet, 2017
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Számos esztétikai elmélet bizonygatja, hogy 
a digitális technikai kép szinte a szekularizációs 
folyamat végét jelenti, amely teljes leértékelődéshez 
vezet. Az új médiák fetisizálása után, a technika 
túlhabzásán túl a furcsa módon posztdigitalizmus 
megjelenik a számítógépes képi világban is. Már 
nem a technika kiszolgáltatottja az alkotó, hanem 
készséges eszközként, idomítható jószágként hasz-
nálja előnyeit. Szabó Andrea grafikáit nézve előbb 
jut eszembe a hagyományos művészet ihletett 
kézművessége, mint a gépi programok csábító kí-
nálata. Az igazi kreativitás a konstruáló mechanizmus 
szinte organikussá váló összekapcsolása. Szerves 
kötelék az analógnak nevezhető közvetlen ta-
pasztalás és az átszűrt valóság elvont, jelekké 
strukturált világa között. A tematikához kapcsolt 
plakátok is önálló grafikai lapok, nehezen katego-
rizálhatóak, felesleges minőségi különbséget keresni 
az alkalmazott és önálló grafikai műfajhoz sorolható 
munkák között. Plakát vagy könyvborító mindig 
több az illusztratív hangvételnél, de a tartalom 
centrumához közeledve sajátos nézőpontból, újabb 
értelmezés irányát mutatja. Ha már médiumként 
működve mély empátiával feltár, mégis az eredeti 
tartalmat erősíti. Ez a kettősség adja az erejét 
minden alkalmazott grafikának, nem akar önállósulni, 
de értelmezése új kaput nyithat, új értelmezési ár-
nyalatot. Egyes grafika tematikáját nem ismerve is 
él és sejtet, kíváncsivá tesz az ismeretlen mű irá-
nyába, és koncentráltsága, tömörsége által akár 
esszenciális, saját tartalmakkal is bír. Nehéz eldönteni 
mikor válik teljesen autonómmá egy alkalmazott 
grafikai mű, amikor önmagában is csodálhatjuk, 
tudatlanul is érezzük a kisugárzását. Megformált-
ságának szintje miatt minden kötöttségtől függetlenül 
is teljes értékű műnek érezzük, leválva eredetileg 
meghatározott funkciójáról, autonóm műként is 

képes létezni. Ugyancsak felesleges előhozakodni 
a jelenlegi teóriákkal arról, hogy a dizájn kebelezte 
be a művészetet, vagy a művészet vált dizájnná. 
Szabó Andrea munkáinál talán a technika és 
az azt kihasználó kreativitás ilyen szintű összhangja 
sugallja azt az érzést, hogy egyfajta enciklopédikus 
polihisztorság lengi be a munkákat. Ez a kifejezés 
azonnali magyarázatra szorul, mert a sokféleség 
ellenére nagyon határozott egyéni stílus tartja 
össze a korstílusok átderengését. Az egyéni stílus 
fogja össze a megidézett formák pluralizmusát. 
Umberto Eco nyitott mű-elméletének egyik újabb 
olvasata szerint, a megidéző és új, eddig nem lé-
tezett formaalakítás együttese adja azt a tág 
asszociatív teret, ami az értelmezés szabadságát 
adja. A termékeny hagyomány nem tagadás, 

Gaál József 

ENC I K LOPÉD I KUS  POL IH I SZTORSÁG

S Z A B Ó  A N D R E A  A L K A L M A Z O T T - A U T O N Ó M  G R A F I K Á I H O Z  

Typozone, 2019
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hanem újraalakítás, amely egyben a technikai 
másság általi újragondolás. Újabb hamis teóriát 
kell itt felemlegetnem, ami a posztmodern mantrája, 
mégpedig az, hogy a művészi kísérlet története 
historikusan lezárt és befejezett. A mindenáron 
valami közönséges, pragmatikus művészetet kö-
vetelő elméletek diszfunkcionálisnak tartják a mű-
vészetet. Szabó Andrea grafikáit nézve a nyitott 
mű kategóriáján túllépve nem hagyományos ér-
telemben szintézist teremt. Nem zárt rendszerű 
egyöntetűséget, hanem a prizmaszerűség válto-
zatosságán belül érezni a fókuszáló, egyéni 
látásmód centrumát. Hosszan nézve a munkákat 
egyre több stílusdimenzió, áttűnő utalás fedezhető 
fel, a tematikához való igazodás messze túllép 
a formális játékon, a meglévőhöz olyan impulzusok 
kapcsolódnak, amelyek nem magyaráznak, hanem 

feltárnak. Az avantgárd konstruktivizmus, a szim-
bolikus szecesszió, art deco, korszakokat, izmusokat 
időző tipográfia – árnyalatok, hangulatok, életérzések. 
Orientalista stílusok átderengése eklektikusság 
nélkül, sokszor csak sejthető érzületként, egyfajta 
japanizmus, keleti fametszetek szövedékes finom-
sága. A kollázs- és montázstechnika harmonikus 
vagy éppen fragmentáló kapcsolódásai, amelynek 
szerves része a tipográfia. Megtalálva a téma 
eddig rejtett sajátosságát, azt akár eddig nem 
ismert szempontból jeleníti meg, sajátosan új for-
maviszonyokban teszi láthatóvá. A legfontosabb 
pólusa ennek az árnyaltságnak az érzékiség, a di-
gitális technika érzéki használata. A műveknek 
Walter Benjamin kifejezését kölcsönözve aurájuk 
van, másképp mondva az a szellemi burok, amit 
csak egyéni stílus képes éltetni.

City of Bardejov, 2019 Honor the Nature, 2018
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Szemereki Teréz a mai magyar kerámiaművészet 
kiváló képviselője. Eredendő alkotói célja, hogy 
olyan új formavilágot teremtsen, amely évezredes 
kultúrákat kapcsol össze a mával, és tradicionális 
technikákat, eljárásokat újít meg. Alkotásai többnyire 
elmúlt korok archaikus művészetét juttatják eszünkbe, 
mégis össze téveszthetetlenül egyéniek és modernek. 
Jelentésük többrétegű, a szimbólumokon keresztül 
fejthető fel. 
A művész az agyagművesség archaikus emlékeit, 
a népművészeteket és a mitológiák világát kutatja, 
és az foglalkoztatja, hogyan lehetne továbbörökíteni 
az ősi kultúrák tárgyaiban, mítoszaiban megtestesülő 
formai gazdagságot, technikai tudást, életbölcses -
séget és spirituális erőt. Díszedényeket, építészeti 
plasztikákat, titokzatos tárgyakat készít, amelyek 
legtöbbször a természet világát jelenítik meg, a ter-
mészeti népek egyszerű, tiszta gondolkodását, ke-
letkezésmítoszát, valamint a keleti és nyugati hatá-
sokat szervesen magába ötvöző ősmagyar motí-
vumkincset idézik, vagy kultikus szertartások kellékeire 
emlékeztetnek, ugyanakkor a mai valóság aktuali-
tásaira reagálnak, egyszersmind speciális kerámia-
művészeti problémákat oldanak meg és személyes 
művészeti, filozófiai kérdésekre adnak választ. 
Szemereki Teréz kultúrafogalma rendkívül tág: 
az európain kívül magába foglalja az indiai és 
japán, valamint az inka kultúrát. Paradox módon, 
mindebből sajátosan magyar művészetet teremt. 
Egyéni nyelvezetének jellegzetessége, hogy olyan 
szimbolikus formákat használ, ame lyek valamennyi 
kultúrában megtalálhatók, tartalmuk állandósult és 
még mindig ismert. 
Segítségükkel szabadon közlekedik korok és művé-
szetek, organikus és geometrikus, figuratív és absztrakt 
megformálás, gondolat és érzelem között. A művész 
szabadságát növeli a technikai virtuozitás, amire 
pályafutása során sok-sok munkával és tanulással 
tett szert. 

Emblematikus tömörségű formáit hagyományos 
kézműves technikával és szobrászi meg munkálással 
hozza létre, színezésüket maga kísérletezi ki. Bár 
kiválóan ismeri a keleti, nyugati és hazai máztech-
nikákat, színvilága inkább visszafogott, többnyire 
monokróm, a természet és az őselemek tradicionális 
színszimbolikájából táplálkozik, vagy megtartja 
az anyag termé szetes színét. A fém- és sómáz-
festés mellett a mázzal dörzsölést és a vasoxidos 
felületke zelést is alkalmazza, valamint többféle 
égetési eljárással dolgozik, amelyeket hazai és 
nem zetközi kerámia szimpóziumokon, szakmai ta-
nulmányutakon ismert meg, sajátított el vagy kí-
sérletezett ki. Anyaga agyag, cserép, samott, porcelán, 
kőedény és kevert kőcserép. 
Szemereki Teréz következetes alkotó, aki szisztema-
tikusan végigjárja a maga útját, nem saj nálva az időt 
az adott témában és technikában való elmélyüléstől. 
Korai alkotói korszakában a fazekas díszítő eljárásokat 
merítette ki és számtalan anyaggal, mázzal kísérletezett. 
Az 1970-es, ’80-as években készült kerámiáit egyszerű 
levél-, virág- és növénylenyomatokkal díszítette, ahol 
az organikus élet nyoma a tárgyi természet szerves 
részeként jelent meg. A következő időszakban lágy 
formákkal dolgozott. Összegyűrésükkel, s a gyűrődések 
oxidokkal való színezésével kísérletezett, majd hen-
gerrel pecsételt díszítmények időszaka következett, 
amihez rusztikus, samottos anyagot használt, amely 
a forma további egyszerűsítésére késztette. Önálló 
alkotásai mellett kis szériában elő állítható használati 
tárgyakat is készített: étkészleteket, modulrendszerű 
falburkolatokat, térelválasztókat, térdíszítő- és tértagoló 
elemeket. A ’90-es évek elejétől urnákat, különböző 
fedeles edényeket, antropomorf, íves és szögletes 
díszedényeket formál, többrészes, fali vagy térbe 
komponált alkotásokat hoz létre. Ezek egy része 
a honfoglaló magyarokról emlékezik meg, s vadász-
jelenetek, szarvasok, csigavo nalak, vagy geometrikus 
rendszert alkotó, absztrakt jelek díszítik, más részük 

N. Mészáros Júlia 

ÉRTED  K I Á LTOK !

S Z E M E R E K I  T E R É Z  T I T K O K K A L  T E L I  K E R Á M I A M Ű V É S Z E T E  
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többdarabos mű, ahol üzenetszerű írást vagy idézetet 
tartalmazó, telt és áttört geometrikus formák válta-
koznak, komplexebb jelrendszert teremtve, egyetemes 
érvényű mondanivalót közvetítve. 
1993-tól leggyakoribb formái a madár, a torzó, 
a fej és a rács, illetve a csiga. Ezeket hol reliefszerűen 
bemélyítve, bekarcolva vagy laposan domborítva, 
hol erőteljesebb plasztikával, máskor önálló formaként 
mintázza. 
Madarai elsősorban olyan élőlények, amelyek emberi 
tulajdonságokkal bírnak, pl. óvnak, szeretnek, em-
lékeztetnek, egyúttal a szabadság, a lélek és az örök 
újjászületés szimbólumai. A torzók hírnökök, a szép-
ség, a testi-lelki harmónia közvetítői az égi világ és 
a Föld, múlt és jelen között. A fejek transzcendens 
jelek, a tapasztalatin túli szellemi világba vetett hit 
és az önmagába látás szimbólumai. A rács vagy 
a forma rácsos áttörése az idő kitüremkedésének, 
a tér drámai megszakadásának, a feszültségekkel 
teli életnek a végletesen leegyszerűsített jele. Két-
értelmű, és misztikus. Elválasztja a jót a rossztól, 
a külsőt a belsőtől, miközben láttatni engedi, amit 
fed. Ez a motívum kombinálódik életfáiban is, ahol 
az egyszerű keresztmotívum megsokszorozásával 
összefont ágak és lombok szabálytalan kereszte-
ződése a világ megnyílását, az életerő szétáramlását 
és az élet kiterjeszkedését jelképezi. Koronáinak 
szövedékes kuszasága egymásba kapaszkodó 

testek, alakok görcsös küzdelmét idézi, mintha 
megannyi sors kapcsolódna össze bennük eltép-
hetetlenül, megállíthatatlanul egymásra rétegeződve, 
titkos belső erőtől lüktetve. A látszólagos káoszból 
az élet időben elmosódó, kozmikus rendje tárul 
elénk. A művész újonnan felfedezett, összetett je-
lentéssel bíró motívuma a csiga, amely parányi 
pont helyett széles ívből bontakozik ki, tágul, szűkül, 
az ég felé nő, majd visszahajlik önmagához. 
A visszahajlás súlyos, drámai és elkerülhetetlen. 
E formák íves felületét, mint megannyi szétnyíló 
seb, hosszú bevágások sora töri át. Ezekben az új 
művekben a csiga a teremtett lény szimbóluma, 
amely önmaga töredékén, az élettől szerzett sebein 
át nyilatkozik meg. 
Szemereki Teréz a 90-es évektől istenségekre em-
lékeztető jeleket használ művészetében, de a fizi-
kailag megélt valóság jegyeit vetíti rájuk. Művésze-
tében a múltidézés – lásd archai kus nyelv, forma 
és technika – a teljesség megőrzésének vágyából 
fakad. A művész régi korok kultúráinak lényegét 
magába sűrítő, közös szimbolikus formákat elevenít 
fel a valódi mítoszokban rejlő tiszta létre való uta-
lásként. Metaforáival személyes emlékművet állít 
az elveszett kornak, amelyben az élet az erkölcs 
és a hit szilárd talaján állt, s a ter mészet is egy 
magasabb, „isteni” rendhez tartozott. Titkokkal teli 
for mákat kínál, hogy veszteségnek érezzük e kor 

Kaleidoszkóp, 2010–2014 Örvény, 2012
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hiányát, s ne szűnjön meg vágyakozásunk utána, 
ha már lehe tőségünk sincs hasonló világot teremteni. 
Szemereki Teréz legújabb alkotói korszakában 
az idő a fő téma, amely elszakít bennünket az uni-
verzális tértől, kirekeszt bennünket a múló világba, 
a szubjektum, a káosz terébe. Erre emlékeztet 
a szakrális edény, amely mára használhatatlan 
számunkra, a gyakran felbukkanó rács motívum, 
amely túl sokat takar előlünk, s az, hogy az elmúlás 
gondolata foglalkoztatja filozófus-fejeit, amelyek 
pedig kultikus istenszobrok másai. A személyes 
mitológia utolsó elemeként az archaikus művészet 

örök visszatérést sugalló futókutya-motívuma is, 
kiszakadva eredeti összefüggéséből – csigaként 
önállósulva –, saját emlékeitől és asszociációitól 
terhelt, időbeni lénnyé változik, hiába hatja át 
az eredeti rítus lüktetése. 
A személyes lét szubjektív világában csupán a múlt 
évezredeken át jól működött erkölcsi példázataiba 
kapaszkodhatunk – sugallja a művész minden 
egyes alkotásában. Jó lenne, ha emberféltő kiáltását 
végre meghallanánk! 
 
(Magyar Iparművészet 2007(1)19–21.)

Kék érzések, 2015 Ráhangolódva, 2017
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Szőlőszedő nimfa, 2003 A tatai források tündérei, 1997

Pálóczi Horváth Ádám: Énekes poézis-118. ének, 1987 Carmina Burana: In Taberna XIII., 1978
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Azt hiszem, hogy Szentessy László rátalált a tizedik 
múzsára, a mese Istennőjére. Leülteti magával 
szemben, megkínálja neszmélyi borral, kávét főz 
neki, s hagyja, hogy meséljen. Balladákat, elfelejtett 
dalokat, többszáz éves költeményeket idéztet fel 
vele. Aztán hirtelen ő is azzá válik, amit kitalált: 
megkísértett filozófiák, rémtörténetek, tivornyák és 
csöndes ünnepek villannak meg szemében. Hol 
ököllel, hol jó szóval kényszeríti a mese múzsáját 
megszólalásra, felháborodásra, kételkedésre és ká-
romkodásra. Minden valamirevaló mese műves, fi-
noman megformált, váratlanságaiban is teljes. Tra-
gédiái a történet elején és közepén működnek, 
aztán minden jóra fordul. Szentessy grafikai lapjain 
a végső kompozíció, a végeredmény sugall ehhez 
hasonlókat, míg a részletek telítettek drámákkal, 
emberi sorsokkal, szenvedélyekkel, gyötrelmekkel, 
tobzódásokkal. Ebben az önálló és öntörvényű, lo-
gikus kavalkádban elférnek a szerelem pillanatai, 
a gyász gyertyapislákolásai, a megtorlás keserű 
igéi. Szentessy László Almásneszmélyen él egy 
szolgálati lakásban. Rajzot tanít a gyerekeknek. 
A szobákat galériákkal „toldották meg”, az egyik 
keskeny lépcsőjű faépítmény a műterme. A falra 
akasztott festmények közül kettő különösen érdekes. 
Petik nagyapa udvara sokféle festői iskolát felidéz 
bennem – de végső soron egyikre sem hasonlít. 
Aztán a Van Gogh emlékére festett kép mintha 
Szentessy szakállas önarcképe lenne. A szemek 
külön életet élnek, egyébként minden szikár, sová-
nyan és idegesen vibrál. Érdekesek az Esztergomi 
sorozat festményei is, akárha üvegablakok lehet-
nének. A vastag fekete kontúrok kitágítják a teret. 
Számomra a sorok mögötti olvasás képi megjele-
nítését is felidézik. A hamisnak látott történelmi 
tájak és a hamisnak írt valóságok mögötti, igazabbnak 
hitt sorokat és sorsokat. 
– Mindig sokat jelentett nekem a történelem, 
a régi építészet, a mitológia, a kultúrtörténet. Ha 

elkészül egy rajz – sokáig foglalkoztat. Visszajátszanak 
a formák, idők, lehetőségek. Aztán jön a következő 
rajz, majd megint egy, s a sorozat. Így állt össze 
a Mesterségek című… Sokat töprengtem azon, 
hogy ma nincs becsülete a „mester” névnek. Egy-
egy épületen, alkotáson nem találhatjuk meg 
a mester kézjegyét. 
– Ez a sorozatod más szempontból is tanulságos. 
Itt fedeztem fel először, hogy a „kép mögötti kép” 
nálad sokszor fontosabb, mint a rajzolt. Történetesen: 
a mesterek ürügyként szolgáltak arra, hogy másról 
is beszélj. 
– Úgy érzem, hogy írom a képeket, a rajz is anya-
nyelv. A mesterségek becsületét mindig nagyon 
fontosnak tartottam. Ha végignézzük a grafikákat, 
ezek részleteiben mesék. A takács mellett három 
öregasszony jelenik meg – első ránézésre szövőnők. 
De a fonalak nem csupán cérnaszálak, hanem 
életfonalak. Így válnak az öregasszonyok párkákká, 
másfajta gondolattá egy képen belül. 
– Sokszor olyan érzései támadnak az embernek, 
hogy a középkorból csöppentek ide rajzaid …  
– Nagyon szeretem a középkort. Ma már köztu-
domású, hogy nem volt az annyira sötét, mint azt 
egy ideig állították. Az emberiség nagy váltása volt 
ez, tele szabadságlehetőségekkel is. A vallás, az er-
kölcs és a különböző filozófiák közvetlenül nyilvá-
nultak meg. Bár például a protestantizmus sem 
hozott a lényeget tekintve gyökeresen újat, lehe-
tőséget adott az embereknek, hogy önálló gondo-
latokat fejezzenek ki. Vagyis keretet teremtett a más-
fajta létezéshez.  
– Az egyik legdöbbenetesebb és legszebb sorozatod 
a Carmina Burana. Ez is a középkort idézi, visszatérő 
motívumai a múzsák testvériségét is újramondják. 
– Nagyon szeretem Carl Orff zenéjét. A XIII. századi 
diákdalok rajzbeli visszaadása sokáig foglalkoztatott. 
Arra mindenképpen vigyáznom kellett, hogy ne 
méretezzem túl, vagyis ne meséljem túl ezt a világot. 

Vaderna József 

A  NESZMÉLY I  KÉPÍ RÓ

S Z E N T E S S Y  L Á S Z L Ó  M Ű H E L Y É B E N  
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Vissza kellett fognom magam, örülök, hogy ez 
sikerült, így aztán a Mesterségek sorozat után ez 
egészen más jellegű lett. Szűkszavúbb, de grafikailag 
pontosabb.  
– Úgy tűnik, hogy a Carmina Burana figurái reálisak 
az irreális terekben. Ez adja a feszültséget. Azt 
a különöst, mely típusokat is teremt. De ezeken 
a rajzokon valami gyönyörűen kimunkált plaszticitás 
is megfigyelhető. A szobrászathoz is közöd van? 
– A Carmina Burana-sorozatban lényeges a zene, 
a rajz, és természetesen a szobor is, a plaszticitás 
is. Fontosak ezek a visszatérő motívumok, a zenei 
hangsorok is ismétlődnek. De ne feledkezzünk 
meg a költészetről sem. Gyönyörű a dalok szövege, 
valahogyan ez is része a grafikának. Idézeteket 
írtam fel a lapokra, de a költeményt a vonalakkal, 
rajzban kellett visszaadni. Nem illusztrációkról van 
szó, hiszen ennek nem sok értelme lett volna.  

– Egy kiadványban Szász Endre rajzolt a Carmina 
Buranához. Teljesen másképpen, más felfogásban. 
Kiket tartasz mestereidnek, kik hatottak rád? 
– Szeretem Szász Endre korábbi műveit. A mostaniak 
nem állnak közel hozzám. Egyetlen mesterem 
volt, a nagybátyám. Ő tízéves koromban leültetett 
rajzolni, akadémikus stílusban követelte a pontos-
ságot és igényességet. Ő hívta fel először a figyel-
memet a természet szerkezetének a megfigyelésére. 
Ez később is hasznomra vált. Van egy kórófajta 
virág, egy továbbképzésen le kellett rajzolni. Több 
napig nem jutottam semmire. Aztán észrevettem, 
hogy két nyolcas spirállal megfogható a szerkezete. 
A többi már gyerekjáték volt. Szeretem Kondor 
Bélát – ne felejtsük el, hogy ő is a középkorból 
indult ki – aztán Dürert, Boscht, Zichyt. Folytathatnánk 
a névsort, de felesleges. Az ember mestere a ter-
mészet legyen… 

Hommage à Bohumil Hrabal 1914–2014, 2014 Assisi San Francesco, 2007
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Mesterségek dicsérete – pálinkafőző, 2008 Mesterségek dicsérete – fazekas, 2008

– Különleges szerepet játszik rajzaidban a nő. 
Mondhatnám: a nagybetűs NŐ. 
– A Nő az élet szimbóluma. A megújulás és 
a megtartás jelképe. A Mindenség dicsérete című 
grafikám, amit neszmélyi szárnyasoltárnak is neveznek 
néhányan, az évszakok összefoglalása is egyben. 
Megjelenik a férfi és nő, az életfa, a csillagképek, 
az örök mozgás szimbólumai. A Tavasz, Nyár, Ősz, 
Tél című grafikákon átváltozás mindegyik nőalak. 
– Beszéljünk másik munkádról, a tanításról is! 
A képírónak képolvasó emberekre van szüksége. 
– A látás iskolája válságban van. Kevesen ismerik 
a képzőművészet nyelvezetét. Nem tanították meg 
rá az embereket. Heti egy óra alatt sajnos nem 
lehet a vizuális kultúra alapjait átadni. Emlékszem 
gyerekkoromra: én minden füzetet telerajzoltam. 
Volt idő rá. Másoltam iniciálékat, gótikus formákat, 
rokokó tablókat. Ma sajnos ezt nem tapasztalom 
a gyerekeknél. 

Galéria-műterme olyan akár egy időben és térben 
sodródó hajó. A középkortól a XX. századig, 
a Dunától az iskolaudvarig, a zenétől a szobrokig, 
a meséktől a filozófiákig evezget föl és alá. Néha 
kiúszik azon a kapun is, amit ő faragott meg, 
amely mesékkel várja a vendégeket. Hiszen a kapu 
maga a Nap és a Hold, virágok stilizált formái 
díszítik, a kapufélfákon sámánok arca – egyik 
haragvó, a másik vigyorgó – aztán a föld, a víz és 
az ég ott torlódnak egy-egy kapunyitásban. Ha 
ezzel a képpel folytatjuk: Szentessy minden grafikája 
is egy-egy kapunyitás az emberre. 
 
(Dolgozók Lapja 1983. július 23.)
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„Rajzkészsége imponáló, témavilága kimeríthetetlen. 
Kifogyhatatlan ötletei, allegorikus ábrázolásai, a szép-
míves mesterség igényességével készült tollrajzai, 
mitologikus elemekkel és a középkor álomképeivel 
keveredő kompozíciói, a valóság és az álom határán 
lebegő képei emelkednek ki a kiállítás anyagából.” 
– értékelte az akkor még pályakezdő művész alko-
tásait Mucsi András művészettörténész 1970-ben. 
Az 1938-ban született Szentessy László útja a kép-
zőművészet világába nem volt nyílegyenesnek 
mondható. Kivételes tehetségét nagybátyja, a fes-
tőművész Kardos Brunó ismerte fel, őt tartja 
a művész a mai napig is mesterének. A tanárképző 
főiskolán megszerzett rajztanári oklevelet a Kép-
zőművészeti Főiskolán, majd a pécsi egyetemen 
megszerzett diploma követte. Az életút egyik hang-
súlya éppen a rajzpedagógusi pálya: Neszmélyen 
tanított, majd 1993-tól Tatán, az Eötvös József 
Gimnáziumban. 
A másik hangsúly a művészet: egy állandó alkotói 
tevékenység, a világ (az emberek, cselekvéseik, 
szándékaik, játszmáik) fáradhatatlan szemlélete és 
kitartó megörökítése. A hivatalos művészi pálya ju-
bileumához közelít, hiszen majd hatvan éve lépett 
elsőként munkáival a közönség elé, az esztergomi 
művészeket bemutató, budapesti kiállításon. 
Erőssége, állandó kifejezési formája, művészetének 
legjellemzőbb területe a rajz. 
Szentessy László rajzstílusa egyedi, jellemzője a fe-
lületet elborító, betöltő, dekoratív vonal, melynek 
segítségével életre kel egy-egy történet, mese, 
adoma. Áradó, burjánzó mesélőkedvvel építi fel 
a művész történeteinek kulisszáját. A rajzok nem 

illusztrációk a múltból, hanem valóság és varázslat 
keverékei, mesebeli, mondákat idéző, mitológiából 
való figurákkal, számos képzeletből született ki-
sebb-nagyobb, emberforma vagy más természetű 
alakkal, akik kitöltik és belakják a teret. A kedves 
vagy humoros figurák a szövetként legördülő mese 
szereplői vagy díszletei, de nem egyszerűen térkitöltő 
elemek, hanem részei a tanításnak: bűnök és eré-
nyek megszemélyesítői. Hasonlatosak a középkor 
képi világához (a kódexlapokon nyüzsgő, különös 
lényekhez), ott is minden felületet kitölt a képzeletbeli, 
szimbolikus lények sokasága. Rajzciklusai közül 
éppen a középkort idéző Carmina Burana-sorozattal 
érte el a művész a legnagyobb sikert. Művészetének 
elemzői a középkori mesterek kiapadhatatlan szor-
galmához és aprólékosságához hasonlították al-
kotómódszerét, művészi látásmódját. Ott van azon-
ban, minden egyes lapon, a formán túl valami 
más is: a figyelmeztető moralitás. 
Wehner Tibor így látja Szentessy László rajzait: „Jel-
legzetes épületek, alakok, históriák, tradíciók jelennek 
meg hallatlan finoman kidolgozott rajzain, aztán 
mintegy varázsütésre elmozdulnak a dolgok. Váratlanul 
mintha szélvész támadna, mintha a förgeteg fölkapná 
az embereket és tárgyakat, és máris száll, röpül 
minden a képzelet szárnyán, és elragadja műveinek 
befogadóit is a szédítő fantázia birodalmába. A fan-
tázia birodalmába, ahol ugyanolyan szenvedélyek 
uralkodnak, ugyanolyan érzelmek áradnak, ugyanolyan 
nosztalgikus hangulatok éledeznek, mint a valóságban 
és a mindennapokban”. 
 
(Tatai Patrióta közéleti magazin 2020(2)Nyár)

Kövesdi Mónika 

A  SZÉPM ÍVES  MESTERSÉG

S Z E N T E S S Y  L Á S Z L Ó  G R A F I K U S M Ű V É S Z
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Szigetvári Krisztina kiállításának témája a teremtés. 
A kiállított alkotások nagy része az élményalapú fo-
tózáshoz kapcsolódó montázsokból álló tipográfia. 
A szerző két-három képből hozott létre grafikai 
alapegységekkel (pont, vonal, folt) kiegészített, egy-
séges kompozíciókat. Így született meg a Teremtés 
ABC elnevezésű, huszonhat műből álló sorozat, 
amelyben minden egyes betűhöz egy külön foga-
lom tartozik, a fogalmakhoz pedig egy-egy kép. 
A fotó, a tipográfia és a grafikai alapegység kombi-
nációja teremtette meg tehát ezeket az absztrakt 
fogalmi ábrázolásokat. A központi képsorozaton 
kívül azonban vannak még egyéb (szintén a terem-
téshez kapcsolódó) képek, amelyek, mondhatni, 
konkrétabban utalnak a bibliai Teremtés könyvére. 
Az anyag széles spektrumon mozog. Egyszerre van 
benne jelen a tus, a repesztett tus, az akrilfesték, 
a vászon, a papír és a fotó. Ebbe a tematikába be-
lefért egy bizonyos urbanizációs élményanyag is: 
egy-két olyan papírapplikáció, amelyekkel az alkotó 
az idő múlását kívánta érzékeltetni.  
A kiállítás címéről rögtön a csend teológiai szempontú 
rétegzettsége jutott eszembe. A csend egyfelől 
a kontempláció, az imát megelőző kiüresedés 
csendje; másfelől a kimondhatatlan, a szakrális 
csendje; harmadrészt Isten hallgatásának, másképp 
az ember Istentől való elhagyatottságának csendje. 
[…] A misztikusok jellegzetes dichotómiája: az imát 
előkészítő kiüresedő csend és az Isten hallgatásából 
születő szorongató csend kettőssége az ember Is-
ten- és létélményének folytonosan visszatérő pa-
radoxona. Legkedvesebb lelki íróm, a  jezsuita 
Francois Varillon véleménye szerint ez azért van 
így, mert Istennek a szívében egy olyan hatalom 
rejtezik, amely elmosódik, félreáll. Mit gondolnak, 
mihez kell több hatalom, ahhoz, hogy valaki 
előtérbe tolja magát, vagy ahhoz, hogy félreálljon? 
Én úgy tapasztaltam – írja –, hogy sokkal több ha-
talom szükséges a félreálláshoz. Márpedig ha Isten 

mindenható, és ha én ebből a mindenható hata-
lomból csak a saját tapasztalatom alapján tudok 
megérteni valamit, akkor arra a következtetésre 
kell jutnom, hogy Isten a félrehúzódás, az elmosódás 
végtelen hatalma. 
Éppen ezért valamennyi misztérium között talán 
a leghomályosabb, a legmisztikusabb a teremtés 
misztériuma. A teremtő aktus ugyanis nem időbeli, 
hanem ontológiai kezdet: ugyanaz ma, mint a világ 
kezdetekor, és kiterjed az egész világtörténelemre. 
Ha a teremtés gyártás lenne, akkor nem mondhatnánk 
ezt. Egy elkészített tárgy szempontjából, amilyen 
például az asztal, az asztalos aktusa nem jelenidejű, 
a készítő nem most készíti az asztalt. Ezzel szemben, 
ami a teremtést illeti, Isten most teremt. 
A teremtés Istennek olyan aktusa, amelynek folytán 
a lényeknek önmagukat kell megalkotniuk. Az ószö-
vetségi Sirák fiának könyvében szó szerint ez áll: 
„Ő teremtette a kezdet kezdetén az embert, és ki-
szolgáltatta saját döntése hatalmának.” (Sir 15,14) 
A teremtő aktus az a tevékenység, amellyel Isten 
visszahúzódik, és hagyja, hogy olyan szabadságok 
keletkezzenek, amelyek nem azonosak ővele. Hölderlin 
szerint Isten úgy hozza létre az embert, mint tenger 
a kontinenseket: visszahúzódik. S bár a kontinenseket 
teremtő, visszahúzódó tenger képe gyönyörű, kissé 
veszélyes, mert Isten nem térben húzódik vissza, 
Ő jelen marad a teremtésben. Ha Isten nem ilyen ér-
telemben volna teremtő, ha csak egy világot fabrikáló 
mesterember volna, amilyennek Voltaire elképzelte, 
akkor azt kellene mondanunk neki: tudja uram, 
hogy maga igencsak kontár órásmester? Mindig 
rosszul jár az órája! Más szóval: a világban mindenütt 
baj van. Erről ír Pilinszky János egy francia antológiára 
reflektáló esszéjében: „A bűnbe merült teremtés őrzi 
ugyan Isten keze nyomát, de bizonyos értelemben 
minden visszájára fordult. Isten teremtő szeretete 
gyökerében: az önzetlen és maradéktalan önátadás. 
Ennek visszája viszont: a könyörtelen birtoklásvágy, 

Kontra Attila 

CSENDHANGOK…

S Z I G E T V Á R I  K R I S Z T I N A  A L K O T Á S A I  
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a másik kifosztása és felemésztése. A világ – ilyen 
értelemben – negatív módon tükrözi tovább alkotójának 
természetét.” 

Pilinszky okfejtése alátámasztja a tételt, amely 
szerint Istenben hinni, és azt hinni, hogy Isten 
gyártja a világot – ellentmondás. A Szentírás látás-
módja szerint ugyanis a teljes teremtés sorsközös-
ségben áll az emberrel. Ez az ember és teremtett 
világ közötti szoros kapcsolat valamint sorsközösség 
meglehetősen idegen a technikai kor emberétől, 
aki a természetet egyrészt saját rendelkezésére 
álló, másrészt vele szembenálló, uralkodó valóságként, 
míg önmagát a természettel szabadon rendelkező 
mérnökként értelmezi. A szeretet azonban soha 
nem manipulálhatja a másikat, mivel azt akarja, 
hogy a másik legyen, és önmagát alkossa meg. 
Istennek ezt a magatartását legjobban talán a mű-
vészi alkotás segítségével szemléltethetjük. A mű-
alkotás ugyanis nem pusztán „termelés”. Van 
benne valami teljesen spontán invenció. Kétségkívül 
része van benne az előkészítő tevékenységnek is: 
a spontán gondolat, a fúga témája, a vezérmotívum 
ki kell, hogy fejeződjék hangjegyek vagy szavak, 
márvány vagy festék közvetítésével. A művész, aki 
valóban alkotó, feltaláló: „inventor” a latin szó ér-
telmében, átalakítja az anyagot, és ezzel testet ad 
gondolatának. Ebben a tevékenységben szemmel 
láthatóan van termelői elem, és erről az oldaláról 
nézve a művészi alkotás rokon a termelői tevé-
kenységgel. De eredetében ott rejtőzik a tulajdon-
képpeni teremtés, azaz van bizonyos diszkontinuitás 
az anyag és maga a műalkotás között. 
Immanuel Kant, aki esztétikai fejtegetéseiben a fen-
séges fogalmát bőven tárgyalja, arra mutat rá, 
hogy mindig valami szellemi mozzanatot látunk 
abban a tárgyban, amely a fenséges érzetét kelti 
bennünk, még akkor is, ha adott esetben egy 
fizikai nagyságot nevezünk fenségesnek. Vagyis 
amikor esztétikailag tetszik nekünk egy bizonyos 
tárgy, a létező világ kozmikus vonása az, ami 
tetszik; mikor az esztétikai tárgyban harmóniát 
látunk, megsejtjük a világharmóniát. Ez a művészi 
hatás egyik legérdekesebb vonása, hogy tudniillik 
minden művészi alkotásban megérezzük, hogy 
a létező dolgok is harmóniában állnak egymással. 

A színek születése, 2019

A vonalak születése, 2019
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Teremtés – tengerek születése, 2009

Teremtés – füvek, nádak születése, 2009 Teremtés – tavak születése, 2009
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A szellem a mi oldalunkról nézve ezért lényegében 
szintetizáló és szervező erő, amely által az idő és 
a tér humanizálódik, sőt, „emberen túlivá” alakul. 
A mai természettudósok általában úgy látják, hogy 
a világ – állandó fejlődés során – egyre magasabb-
rendű formákat és funkciókat bont ki magából. 
Az egyetemes és a személyes (a modern teológiai 
gondolkodással összhangban) tehát nemcsak hogy 
nem zárják ki egymást, hanem azonos irányban nö-
vekednek, és mindegyik önmaga csúcsára ér a má-
sikban. A Föld kialakulásából az élet kialakulásán, 
majd a szellem kialakulásán át megy végbe a kozmosz 
fejlődése és benne az ember felemelkedése. A világ 

korábbi szakaszában széthúzó fejlődés egy célpontra 
irányul, amely az egész evolúció beteljesedése és 
megkoronázása. A feltámadt Krisztus ennek a mindig 
nagyobb egységre irányuló mozgásnak a titkos haj-
tóereje, aki újra-eljövendőként a célja felől is vonzza 
a történelmet beteljesedése felé. Ez az átmenet 
a mindenség legcsendesebb és egyben leghatal-
masabb detonációja, s vele az egész teremtett világ 
dicsősége és megújulása. 
 
(Csendhangok, Szigetvári Krisztina tervező grafi-
kusművész kiállítása, Tatabánya, Keri Galéria, 
2019.)

Állatok születése, 2019
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Sztruhár Zsuzsa képzőművész, a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem doktorandusza. Alkotói és kutatási 
témája zene és képzőművészet érintkezési pontjai, 
határterületei. Kulcsszavak itt: zene és vizualitás, 
hangrezgés – (kvantum)fizika, csillagászat – kozmo-
lógia, szférák zenéje. Alkotóművészként az elmúlt 
években automata, kinetikus zenélő szerkezeteket, 
ún. zenegépeket készít, melyekre a zenét maga 
szerzi. Kiállításán ezúttal több kisebb mű mellett egy 
különleges automata rajzszerkezet, a Harmonográf 
lesz látható és kipróbálható. A Harmonográf segítsé-
gével harmonikus frekvenciarajzok készíthetők kon-
szonáns zenei hangközökről. 

Sztruhár Zsuzsa egy évvel ezelőttig ösztöndíjjal Olasz-
országban, Velencében élt. Mintegy három éve kez-
dett el írni egy nagyobb volumenű zongoraciklust, 
melynek címe a Nap és Hold szimfóniája. Témája 
a tarothoz hasonlóan a sors stációit követve a lélek 
emanációja és emelkedése, földi vándorútja, melyben 
megpróbáltatásai során angyalok kórusa segíti és kí-
séri. Ennek a műnek a részleteit kezdte el játszani két 
éve még Velencében, egy nyilvános (utcai) zongorán. 
 
(Sztruhár Zsuzsa kiállítás és koncert.  
2019. november 16. Budapest-Fasori  
Evangélikus Egyházközség)

Sztruhár Zsuzsa   

HULLÁMOK  ÉS  HARMÓN IÁK  
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Derkó2020-kiállítás, Műcsarnok, Budapest, 2020

#Bartók. Bartók Béla emlékkiállítás. Ludwig Múzeum, Budapest, 2016
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I. Mű-hangszerek  
I. Mestermunka: 1. Zenegép (vagy Melódiagép) 
 
Az első mestermunkámnak tekinthető I. („Biciklike-
rekes”) Zenegépet (az elsőt a Zenegépek sorozatból), 
vagy ahogy korábban neveztem, „Melódiagépet” 
2013-ban készítettem el. A mű egy működő, kineti-
kus/mobil szerkezet („szobor”), automata hangszer, 
mely biciklikerekeket és gitárhúrokat használ.  
Az elektromos gitárhúrok függőlegesen és vízszintesen 
vannak kifeszítve a rezonátorként is funkcionáló 
acélkerekekre rögzített stafnikba ágyazott húrfeszítőkre. 
Középen alul egy harmadik csapágyazott forgatható 
kerék csatlakozik az alsó kerékhez. Ezen található 
egy központi tengely, mely mozgatás közben a ke-
rékkel együtt fordul el, és amelyhez – merőleges és 
függőleges irányban egyaránt – további két kar 
csatlakozik, melyeken a pengetők találhatók. A szer-
kezet így a kerék – valamint a mozgató mechanika 
és a motor által megforgatva – mintegy lejátssza 
a rá „programozott”, általam rá írt kétszólamú zenét. 
A zenei programban az információt itt nem egy ve-
zérlődob palástja jelenti – mint ahogy később látni 
fogjuk a zenegépek történetének és felépítésének 
taglalásakor –, hanem a húrok távolsága és elhe-
lyezkedése a keréken, mely a ritmust adja meg, és 
a húrok különböző hangmagasságokra hangolt 
megfelelő sorrendje. (A szerkezet, mivel önmagát 
járja körbe egy körfordulat megtétele után, csak 
ugyanazt a zenei programot képes lejátszani, tehát 
ismétlődő, loop.) Így a kész mű egyszerre több 
alkotást egyesít magában: egyszerre egy kinetikus 
szobor, egy rá komponált zenei mű (etűd), egy 
hangszer, automata zenegép és – mivel szerkezeti 
felépítése, működési elve tervezői újdonságot, lele-
ményt tartalmaz – találmányként is felfogható.  
Csak amikor már készen volt, kezdtem el elmélkedni 
e szerkezet jelenségén. Rögtön elsőre nyilvánvalónak 

tűnt, hogy a mű nem illeszthető be a hagyományos 
művészeti gondolkodásba, legalábbis ami a statikus 
műveket és kiállításukat illeti. Duchamp és követői, 
azaz a XX. századi paralel tevékenységek óta 
azonban már léteztek e jelenségnek előzményei, 
melynek nyomán immár viszonylag könnyen adód-
hatnak kategorizáló elnevezés- vagy fogalom-kísér-
letek: kinetikus szobor, mobil, esemény-szobor, vagy 
akár még szabatosabban: hangzó műtárgy, hangzó 
szobor/szerkezet…  
Engem azonban nem az elnevezések érdekeltek, 
hanem a jelenség mibenléte, ontológiája. Mi egy 
ilyen furcsa, hibrid tárgy létrejöttének eredője, létjo-
gosultsága? Mi az a belső szükségszerűség, amely 
csakis ezekben a „hangzó” (működő) szerkezetekben, 
„zenegépekben”, furcsa tárgyakban követel formát 
magának?  
A jelenség képzőművészet és zene találkozása. 
Még közelebbről azonban, tárgyszerűségét, három 
dimenziós megnyilvánulását tekintve szobrászat és 
zeneiség találkozása. Szükségszerűnek tűnik tehát, 
hogy megvizsgáljuk e két terület, szobrászat és 
zene közös ontológiai eredetét, (legelső találkozásaik, 
„randevúik” körülményeit) esetleges hasonlóságait, 
különbözőségeit, összefüggéseit. Ezen a gondolat-
meneten tovább haladva – s képzeletben „visszafelé 
menve” az időben is – valami érdekességre leszünk 
figyelmesek. Ha feltesszük magunknak azt a kérdést, 
hogy hol figyelhetjük meg először szobrászat és 
zeneiség első találkozását, akkor előbb vagy utóbb 
természetszerűleg adódik a válasz: egy sajátos 
tágy/eszköz-műfajban érhetjük tetten, mely mintegy 
„műfaji meghatározása szerint” – lévén sem nem 
szobor, sem nem zene – ugyan egyik területhez 
sem tartozik, mégis mindkettőt szunnyadón „magában 
rejti”, ez pedig nem más, mint a hangszer. (A „hangzó 
szerkezet” elnevezésben mozaikszerűen is benne 
rejlő fogalom.) Ezt követően megállapíthatjuk, hogy 

Sztruhár Zsuzsa   

MŰ-HANGSZEREK  /  HANGSZER-MŰVEK  /  
HANG-MŰSZEREK  

R É S Z L E T E K  A  D L A - É R T E K E Z É S B Ő L
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Zenegép I., 
2014

mind a hangszerben megszólaló zeneiség, mind 
pedig szobrászat egy ősi emberi törekvésre vezethető 
vissza: ez pedig nem más, mint az átszellemítés/lel-
kesítés, vagyis más szóval az „életrekeltés”, az ani-
máció. […] 
 
Konklúzió  
Zenebűvészet vagy valami más-e, nem tudom. 
A meghatározásnál engem sokkal inkább foglalkoztat 
maga a folyamat. Hiszen érzéseim szerint kutatásom 
és alkotómunkám – melynek legutóbbi öt évéről, 

mint pillanatnyi állomásáról igyekeztem a fent 
leírtakban tájékoztatást adni – maga is még egy 
működésben lévő gépezet, melynek kerekei egyre 
csak tovább gördülnek és forognak. Első tézisként 
igyekeztem bemutatni, hogy a zenegépekkel kap-
csolatban milyen ontológiai kérdések foglalkoztattak, 
és hogy ezek nyomán haladva azt találtam, hogy 
a zenélő szerkezetekben szobrászat és zeneiség 
közös ontológiai eredője és ősi gesztusa találkozik 
és fonódik össze, ez pedig nem más, mint egy 
animálási késztetés, az „életrekeltés” igézete. 
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Ez a mélyen gyökerező ősi késztetés az, amely 
e két terület – (szobrászat, mint a hangszer „teste”, 
és a lélek temploma, és a hangadás, a zene mint 
a lélek hangja) – egyedülálló találkozása által olyan 
igézően felerősödik az önmaguktól zenélő szerkeze-
tetekben, ez adja hatásuk lényegét. Ezáltal pedig egy 
olyan sajátos tartalmat, minőséget és élményt képesek 
felmutatni, mely kétezer éve az emberiség technika-  
és kultúrtörténetén áthaladva napjainkig még mindig 
varázslatos erővel ruházza fel e jelenségeket. Második 
tézisként megfogalmazhatjuk tehát, hogy a zenélő 
szerkezetek sajátos, egyedülálló élményt és je-
lenséget képviselnek a művészeti gyakorlatban. 
Mivel történetük megismerése folytán láthattuk, hogy 
e különleges automata hangszerek létrehozása 
minden korban foglalkoztatta az emberiséget, misztikus 
jelentőségük nem merült ki és nem ért véget a zenei 
reprodukálhatóság megjelenésekor, és még napjainkban 
is csodálatot ébreszt. A jelenség mindössze a technikai 
fejlődéssel átalakult, hogy a XX. században új erőre 
kaphasson a kinetikus szobrászat megjelenését kö-
vetően. Ezáltal elmondhatjuk, hogy ez az élő zenei 
jelenség, az automata zenélő szerkezetek világa 
nem várt irányzatokat, élményeket, együttműködéseket 
és folyamatokat hozott a kortárs művészeti gyakorlatban, 
mely a programozók, mérnökök számára is új lehet-
séges megoldandó feladatokat és kihívásokat jelentő 
fejlesztői terület. A szférák zenéje koncepciójának 
elemzése folytán megtudtuk, hogy e fogalom sejtése 
egyidős lehet az emberiséggel. Különböző példákon 
keresztül azt is láthattuk, hogy mára már a tudomány 
utólag egyre inkább visszaigazolta, hogy több rejlik 
e fogalom mögött, mint puszta fantazmagória vagy 

sejtelem. Harmadik tézisként megfogalmazom 
állításom, miszerint a kísérleteim és kutatásom 
alapján úgy találtam, hogy létezik, léteznie 
kell egy olyan tudományos igényű és alapú 
(nem pedig szubjektív, önkényes hozzárendelési 
elven működő) – fizikai vagy kvantumfizikai, 
matematikai vagy geometriai alapú – hozzá-
rendelési analógiás rendszernek hangrezgés 
és fényhullám között, zeneiség és vizualitás 
között, mely egy egységes struktúrába lenne 
képes rendezni a világegyetemben létező kü-
lönböző rezgési aspektusokat, modusokat és 
minőségeket és mely egyfajta (analóg) oda-
viszszafordíthatósági „átjárást” tenne lehetővé 
egy hang és képi megfelelője (vagy szimbó-
luma) között. Ezeket a rendszereket én „kód-
átjáróknak” (vagy rezgés-kód-átalakítóknak) 
hívom, feltételezem létezésüket, és alkotása-
imban és munkáimban továbbra is célul tűzöm 
ki ennek a sejtésnek, egy ilyen rendszernek 
vagy rendszereknek a megvalósítását, meg-
közelítését. Erre tettek és tesznek tulajdon-
képpen kísérleteket például a hang-műszerek 
is. Véleményem szerint az ilyen rendszerek 
felderítése és feltérképezése művészet és tu-
domány összekapcsolódása által mind az előb-
bi, mind pedig az utóbbi számára, de tágabb 
értelemben az emberiség számára új felfede-
zéseket hozhat. 
 
(Részletek Sztruhár Zsuzsa DLA értekezéséből, 
2019. Magyar Képzőművészeti Egyetem  
Doktori Iskola) 
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A tatai vár tó felőli homlokzata Nagy Kovács Mária szobrával (fotó: Tóth E.)

Schwaiger Antal: Nepomuki Szent János a Fellner Jakab által épített hídon, 1770 (fotó: Tóth E.)
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A fenti címmel jelent meg a Műértő 2007. áprilisi 
számában az alábbi cikk. A felkérés arra irányult, 
hogy egy stílusában egyfajta útikalauzként megjelenő, 
a terjedelmi határokon belül megfelelő adatokkal 
ellátott összefoglaló mutassa be Tata városát, el-
sősorban művészettörténeti szempontok alapján. 
Az Art Limes mostani számában szemelvényként 
megjelenő cikk megírása óta 13 és fél év telt el, 
tehát ez idő alatt természetesen alakult a városkép, 
bizonyos területeken jelentős a változás mind épí-
tészeti, mind természeti szempontból. A terepszintű 
feltárásoknak köszönhetően mostanra rendelke-
zésünkre állnak új információk, amelyek némely 
esetben megerősítik, némely esetben felülírják 
a korábbi várostörténeti kutatások eredményeit. 
Ebben a bevezetőben szeretném felsorolni ezeket 
a változásokat. A régi cikk mintegy sétára hívja 
az olvasót. Nézzük, hogyan bővül az ugyanazon 
útvonalon vezetett mai sétánk felsorolásszintű ki-
egészítéseivel a régi kép! 
A Kuny Domokos Múzeum várban található állandó 
kiállításainak összessége természetesen változott, 
bizonyos egységek megmaradtak, mások átalakításon 
estek át, megint mások helyére új bemutatók 
épültek. 
A grófi kastély főépületéhez melléképületeken ke-
resztül kapcsolódik az ún. kiskastély, amelyről ko-
rábban azt feltételezték, hogy eredeti formájában 
az épületegyüttes legkorábbi része. Időközben fal-
kutatások során bebizonyosodott, hogy legnagyobb 
része a XIX. század elején épült fel, illetve mostani 
formájára a XIX. század második felében alakították 
ki. Óriási változás, hogy az éveken át tartó, kisebb-
nagyobb állagmegóvást, falkutatást stb. célzó mun-
kálatok után 2018-ban indultak meg és 2020-ra le 
is zárultak azok a felújító munkálatok, amelyek 
a főépületet, a kiskastély egy részét és az épület-
szárnyak által közrefogott parkrészt érintették. 

Az angolkert tekintetében jelentős változás, hogy 
a földalatti vizek szintje városszerte emelkedni 
kezdett, források éledtek újra, és ez bíztató arra 
nézve, hogy a tatabányai szénbányák művelése 
következtében elapadt vizek tán újra a kert meg-
határozói lesznek. Sajnos az idei évben teljesen 
szárazak a kanálisok, a medencék, a műromoknál 
nincs vízesés, még az azóta – a kert történetét 
figyelembe véve – kialakított kacsató medrének is 
csupán az alján látható egy kis víztükör. Remélhetőleg 
ez egy átmeneti állapot. A központi épület, a kertilak 
lemeszelt falfestményeinek csak apró részletei – 
a falkutatásoknak köszönhetően – voltak láthatóak 
2007-ben. Nagy eredmény, hogy a restaurálást, fel-
újítást követően ezek ma már – Jankovszky József 
illuzionisztikus falképei is – teljes egészében meg-
tekinthetők. A kertilak mellett elhelyezkedő szabadtéri 
színpad is jelentős átalakításon esett át, az új 
verzió sajnos mind megjelenésében, mind funkci-
onalitásában sok kivetnivalót hagy maga után. 
A pálmaház felújításának befejező munkálatai 
éppen a 2007-es cikk írása idején zajlottak, az épület 
– az akkori elképzeléseknek megfelelően – azóta 
is rendezvényházként működik. 
A vízfelületek kapcsán említettem a Réti-tavakat 
is, amelyek közül a 8-as tavat rendbehozták, kö-
rülötte figyelemre méltó tanösvényt hoztak létre. 
Szót ejtettem a Fényes források mellé telepített 
strandfürdőről, amely napjainkra sajnos csak ma-
radványaiban létezik, idén egyedül a Katonai fürdőt 
és annak közvetlen környékét lehetett használni. 
Viszont kialakításra került egy kiváló ökoturisztikai 
útvonal, a Fényes tanösvény. 
A közelmúltban műemléki, természetvédelmi és 
közhasználati szempontok szerint is vitatható 
módon alakították át a Kálvária-dombot magát. 
Ezzel egyidőben felújították a söréttornyot is. A Kál-
vária-kápolna külső felújítása napjainkban fejeződött 

Tóth Enikô  

MŰEMLÉKEK  ÉS  MŰROMOK

T O T I S ,  D O T I S ,  T O T T I S ,  D O T T E S ,  T O T A ,  T H O T A ,   

T H A T A ,  D O T E S ,  T H E O D A T ,  T A T A
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be, a Kálvária-szoborcsoport szobrait restaurálás 
céljából leemelték talapzataikról és elszállították, 
majd a szobrok 2020-ban helyreállítva visszakerültek 
helyükre. 
Fontos változás, hogy ezen a nyáron befejeződött 
a Szent Kereszt plébániatemplom felújítása. 
2007-ben említettem, hogy a templom előtti Kossuth 
téren emelkedő Maria Immaculata szobor a kö-
zépkorban itt állt Szent Balázs templom szentélyének 
helyén található. Erről eddig írásos emlékek alapján 
volt tudomásunk. 2015-ben, a tér felújítása kezdetén 
zajló régészeti munkák során feltárták a Szent 
Balázs templom alapjait. A területtel kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy meglepő módon a barokk 
tér helyére egy itáliai reneszánsz kori mintára 
tervezett teret létesítettek. 
Szó esett az egykori piarista rendházról is, amely 
annak idején még középiskolai kollégium volt. 
A kollégiumot azóta máshová költöztették, a részben 
felújított épületben 2017 óta oktatási és kulturális 
tevékenységet folytatnak. 
Fontos, hogy a harangláb időközben felgyorsuló 
romlási folyamatát sikerült megállítani egy, a közel-
múltban történt felújítással. 
És most lépjünk vissza 13 és fél évet az időben, 
lássuk a régi írást! 

• 
A műemlékeiről, a mostani formájára barokk korban 
kialakult városképéről, a vizekről ismert Tatát illetően 
egy más jellegű kultúrtörténeti momentumot is 
meg kell említenünk: őslénytani lelőhelyként már 
a XVIII. század végén ismert volt. A város területén 
található Porhanyóbányában talált leletek a Nean-
der-völgyi ember korának csaknem egészéből szár-
maznak. Az Által-ér völgyében számos kultúra 
hagyott nyomot, de mi most lépjünk át régészetileg 
meghatározható korszakokon, s ejtsünk néhány 
szót a középkori települést meghatározó Szent 
Péter bencés apátságról, mely a mai Fürdő utca 
környékén épült fel a XI. században, s első okleveles 
említése 1093-ban történt. A monostor – források 
és régi ábrázolások alapján – feltételezett lelőhelyén 
előkerült faragott kövekkel, corpusszal, néhány más 
emlékkel együtt a tatai múzeumban található, 
a várban. 

A tatai vár építésének idejére vonatkozóan a régészeti 
feltárások során előkerült építészeti emlékek és 
tárgyak nyújtanak támpontot. Ezek alapján bizo-
nyíthatóan a XIV. század második felében, Lackfi 
István birtoklása idején zajló építkezésekről be-
szélhetünk, mint legkorábbi ismert periódusról. 
A XIV. század végén Zsigmond király birtokába 
került a vár, aki négy saroktornyossá építtette azt, 
e négy torony közül ma is áll a keleti. A természetes 
környezet által nyújtott lehetőségekből fakadóan 
a kelet felől tó által, délen és nyugaton a tó 
vizével elárasztott várárokkal védett épület idővel 
a Rozgonyi család birtokába került, mivel a király 
elzálogosította Tatát. Mátyás király 1467-ben vissza-
váltotta, és reneszánsz várpalotává építtette át, 
az udvar körül kerengő, a tó partján pilléreken 
nyugvó terasz épült, a várárok körül falat, a nyugati 
sarkon újabb tornyot emeltetett. A reneszánsz kő-
faragványok az itáliai vízivárakhoz hasonló szépségű 
épületre utalnak. A török háborúk idején Tata 
a végvárrendszer része lett, ekkor valószínűleg el-
bontották a kilátóteraszt, s megerősítették a védelmi 
rendszert; ma is a vár összképének meghatározói 
a Rondella, a Ferrando-, a Rosenberg-, és a Kecs-
ke-bástya. A várat a XVIII. század folyamán egy 
Fellner Jakab tervei szerint épült kapuval és az ahhoz 
a vizesárkon átvezető, négynyílású, kosárívű tégla-
híddal, majd 1897-ben, az akkori szemléletmódnak 
megfelelően végzett helyreállítás során olaszos 
gótikus elemekkel bővítették. 
A Kuny Domokos Múzeum várbeli állandó kiállításán 
megtekinthető egy Brigetióból (Szőnyből) származó, 
egész termet díszítő, restaurált és rekonstruált, 
II. századi falfestmény, római kori kőtár, valamint 
egy római kori, művészi igényű és mindennapi 
tárgyakat bemutató válogatás. A látogató megis-
merkedhet a középkori Tatáról, környékéről és Vér-
tesszentkeresztről származó faragványokkal és tár-
gyakkal. Bemutatásra kerülnek a XVIII-XIX. századi 
főúri és polgári élethez fűződő bútorok, festmények, 
kerámiák, mely utóbbiak közül nem egy az Esterházy 
Ferenc által létrehozott, Schwaiger Antal, Pram 
András és Deutscher Pál holicsi mesteremberek 
vezetésével 1768-tól működtetett tatai „majolika 
fabrika” terméke. Láthatók a helyi céhek megőrzött 
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emlékei, a torony legfelső szintjén pedig gyönyör-
ködhetünk a tatai fazekasok munkáiban. 
A vár szomszédságában található a grófi kastély. 
Történetével kapcsolatban tudnunk kell, hogy Esterházy 
Miklós koronaőr impozáns kastélyt kívánt építtetni, 
az erre vonatkozó tervek kidolgozásával Fellner 
Jakabot bízta meg 1762-ben. Az építész szignált 
tervek sorozatában rögzítette elgondolásait, melyek 
Bécsben is rendkívüli elismerést keltettek. E tervek 
megvalósulása – mely a Vár lebontásával járt volna 
– a gróf halála miatt elmaradt, mivel utóda, Esterházy 
Ferenc nem kívánt komoly anyagi terhekkel járó 
építkezést folytatni. Végül – szintén Fellner tervei 
alapján – jóval szerényebb kivitelű kastély kezdett 
épülni az 1760-as években, a Vár közelében, az Öreg-
tóra néző homlokzattal. A téglány alakú, egyemeletes, 
kontyolt nyeregtetővel fedett, két toronnyal szegélyezett 
épület teljes elkészülése – források alapján – 1778-ra 
tehető. A klasszicizáló későbarokk épülethez kapukkal 
csatlakoznak a szabálytalan udvart övező földszintes 
épületrészek, ezek vezetnek hátra, a korábban épült 
ún. Kiskastélyhoz. Az épületekben a XVIII. század 
második feléből és a XIX. századból származó nyílá-
szárók, díszítések, kandallók, kályhák, falfestések ma-
radtak fenn. 
A közvetlenül a kastélyt övező park mára romos 
állapotban megmaradt díszítő elemei két grotta, 
egy klasszicizáló jellegű, álló nőalakot ábrázoló 
szobor, valamint a Kiskastély szép kialakítású lép-
csőjével szemben egy medencében elhelyezett 
szökőkútszobor, az ún. Szökőkútnimfa, Schwaiger 
Antal alkotása. 
A grófi rezidencia történelmi múltjának eseménye, 
hogy 1809 őszén a Napóleon elől visszavonuló  
I. Ferenc és Ludovika királyné hetekig itt lakott, 
a hadjáratot lezáró ún. schönbrunni békét a kastély 
északkeleti toronyszobájában írták alá. 
A kastély mellett, az egykori cukorgyár helyén 
épült a neorokokó kastélyszínház, melyet Ferdinand 
Fellner és Hermann Helmer, a korszak legfoglal-
koztatottabb színházépítői terveztek. Az első előadást 
1889-ben tartották, s ekkortól Tata jelentőségre tett 
szert a vidéki színházi életben. A városnak bizonyos 
időszakokban állandó zenekara, alkalmi énekkara 
volt, a színpadi díszletezésnél közreműködött pl. 

Feszty Árpád, id. Barabás Miklós, Gustav Klimt. 
A színház saját fejlesztésű „villanyáram”-mal ren-
delkezett, s Magyarországon először itt alkalmaztak 
reflektorokat. A várbeli múzeum kiállításán ma már 
csak néhány zsöllye, színlap emlékeztet a rövid 
időt élt, 1913-14-ben elbontott kastélyszínházra. 
Színházi vonatkozásban a zenekedvelő és művelő 
Esterházy Ferenc kezdeményezésére az 1933–1936 
között rendezett ünnepi játékok emelendők ki. 
A természeti adottságokkal élő produkciók – pl. 
Leoncavallo Bajazzókja, Vörösmarty–Weiner Csongor 
és Tündéje, Wagner Tannhäusere, Beethoven 
Fidelioja – a romos Várnál kialakított színpadon és 
a tóvárosi Angolkert platánfákkal övezett szabadtéri 
színpadán valósultak meg; ez utóbbi helyszínen 
a mai napig tartanak előadásokat 
A város összképének meghatározó eleme az an-
golkert, melyet az 1700-as évek második felében 
kezdtek kialakítani. Manapság a tóvárosi parkot 
nevezik így, bár eredetileg a grófi rezidencia körüli 
nagy kiterjedésű területtel, mely az Öreg-tó partján, 
a Vár mellett húzódó sétánnyal kapcsolódott a Cse-
ke-tó körüli egységhez, együtt értelmezték – nem 
egy korabeli földrajzi, úti leírás tanúskodik erről. 
1747-ben Mikoviny Sámuel mérnök szabályozta 
a tatai medence vizeit, a lecsapolásokkal egyidőben 
völgyzáró gátat épített, melynek következtében ki-
alakult a mai Öreg-tó vízfelülete. A Cseke-tó 1765-
ben nyerte el új formáját. A vízrendezést követően 
Bőhm Ferenc mérnök nevéhez fűződik a környezet 
rendezése, az ő tervei szerint indultak meg Tóvároson 
egy park kialakítását célzó munkálatok, melyek 
során a kezdetben érvényesülő hagyományos 
kertépítészeti felfogást követően egyre inkább 
az angliai tájkerti mintákat vették figyelembe. Tata 
természeti és éghajlati adottságai kedveztek annak 
a felfogásnak, mely alapján a francia barokk 
kertek helyett természetes táji hatású parkot 
akartak létrehozni. A források, patakok, tavak, 
a betelepített növények természetes elemeiből 
állt össze egy romantikus kert képe, melybe har-
monikusan illeszkedtek az építészeti, szobrászati 
művek. Carl Haberle 1830-as, Magyarország ismert 
kertjeivel foglalkozó munkájában Esterházy Miklós 
csákvári és tatai angolkertjeit a legjelentősebbek 
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között tartja számon. Tatát valóban joggal nevezték 
a vizek városának, hiszen a számtalan forrásnak 
köszönhetően változatos vízfelületek alakultak ki, 
nem egy helyen a kertek végében is patakok 
fakadtak. Ez a meghatározó tájképi elem, mely itt 
egyben városképi elem is volt, több régi leírásban is 
megjelenik, így pl. Robert Townson angol utazó, Ka-
zinczy Ferenc – akinek két tatai látogatását a Cse-
ke-tó partján elhelyezett ún. Kazinczy-pad idézi –, 
Édes János, Kultsár István írásaiban. 1806-ban a kert-
művészet és a botanika kitűnő ismerőjének tartott 
József nádor is meglátogatta a parkot, 1808. szep-
tember 27-én pedig Esterházy Ferenc gróf itt fogadta 
a királyt. Bár a Tatabányai Szénbányák bányaműve-
lésének hatására a karsztvíz-források rendszere 
az 1960-70-es évekre elapadt, most is meghatározó 
az Öreg-tó, a Cseke-tó, a Réti-tavak vízfelülete és 
a Fényes-források körül kialakult strandfürdő ittléte. 
A kert központjában áll a kertilak – ahogy ma 
nevezik, a Kiskastély – 1783 és 1786 között emelt 
épülete, Grossmann József egyetlen fennmaradt 
önálló tatai műve. A kertilak egyemeletes, egy 
kiemelt, kör alaprajzú, mindkét szintet elfoglaló 
dísztermét egykor Jankovszky József illuzionisztikus 
tájképet ábrázoló falképei díszítették (a műemléki 
kutatás a mészréteg alatt megtalálta a falkép 
rétegét), melyek már az épületben tartózkodó szá-
mára is – a nagy ajtó- és ablaknyílásokkal, a tágas 
terasszal, az egykori szobordíszekkel együtt – 
az építmény kert felé való nyitottságát, természettel 
való kapcsolatát hangsúlyozták. 
Schwaiger Antal 1801-es műve a kert egykori főbe-
járatának, a mai Sport utcából nyíló, kis hídon át 
a kertilak felé vezető kapu szobordísze, mely két 
griffet – az Esterházyak címerében szereplő állatot 
– ábrázol. 
Egy 1788-as iratban már említik a későbbi pálmaház 
elődjét, a délszaki növénygyűjtemény elhelyezésére 
szolgáló üvegházat – a később kioszkként működő 
pálmaház rekonstrukciós munkálatai mostanában 
fejeződnek be, hogy rendezvényházként álljon 
az emberek rendelkezésére. 
Az épület közelében található a Pokol-forrás köré 
tervezett, az 1780-as, 90-es években épült grotta-
rendszer. 

A Cseke-tó déli partján emelkedik az ún. török 
mecset, mely romantikus felfogásban, a kert díszí-
tésére, elsősorban hangulati elemként, a XIX. 
század elején emelt épület. 
A kertépítészet kedvelt motívuma, a rom, mint vani-
tas-jelkép, történelmi emlékmű és festői staffázs, 
Tatán is megjelent. A tatai kertben a műromok 
együttese, mely 1801-re készült el Charles Moreau 
tervei alapján, a XVIII. század végén már épült – 
mikor Festetics László 1796-ban itt járt nevelőjével, 
útinaplójában elismerő szavakat jegyzett fel „az Uraság 
anglus kertjében” látható düledékekkel és grottákkal 
kapcsolatban. Az építmény romos templomot idéz, 
melyen átfolyik egy patak, egyik csúcsíves ablakán 
keresztül a közeli forrásból táplálkozó vízesés omlik 
alá. A Műrom falaiba csakúgy, mint a csákvári 
gótikus emlékműbe és csarnokba a vértesszentke-
reszti templom oszlop-, illetve pillérfejezeteit építették 
be, köztük hat figurális, állatábrázolású követ is. Két 
római sírkövet is elhelyeztek itt. 
Több, a kertből származó szobor és töredék mára 
a tatai Kuny Domokos Múzeumba került, bizonyos 
egykori épületekről csupán források alapján van 
tudomásunk, mint ahogy a régi grófi ünnepségek 
emlékeit is csak rendelkezéseket, elszámolásokat 
rögzítő iratok közvetítik számunkra. 
Tóvárosról most lépjünk át a város másik részébe. 
Tata legkiemelkedőbb pontján, a gazdag kőbányájáról 
egykor Márványhegynek nevezett magaslaton a XIV. 
században épült gótikus stílusban az egykori Szent 
János-templom. Az elhelyezkedése miatt az 1540-
es években palánkokkal és lőrésekkel ellátott falakkal 
a vár elővédjévé alakított templom maradványait 
az 1750-es években jórészt elbontották. Szentélyének 
csonka falait Fellner Jakab – némely kutatások 
szerint esetleg Anton Pilgram – kiegészítette, kupolával 
fedte, melyre sátortető került. Az 1754-ben épült 
Kálvária-kápolna főhomlokzatán két pilaszter fogja 
közre az egyenes szemöldökű barokk kaput, a ko-
ronázópárkány feletti részt lapított voluták és rokokó 
kővázák díszítik. Az épületet egykor Jézus keresztelését 
ábrázoló főoltárkép és a világ teremtését ábrázoló 
mennyezetkép – Bäder műve – díszítette. 
A kezdetet szimbolizáló kápolna főhomlokzata 
a véget megjelenítő Kálvária-szoborcsoportra néz. 
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Schwaiger Antal: Kálvária, 1770 körül és a Kálvária-kápolna, 1754 (fotó: Tóth E.)
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Schwaiger Antal 1770 körül készült szoborműve 
egy kör alaprajzú, falazott mellvéddel övezett alépít-
ményen emelkedik. A mű elkészülte óta nevezik 
e magaslatot Kálvária-dombnak, melyen a XX. század 
elején épült söréttorony ma kilátóként szolgál. 
A Kálvária-csoport alakjai a Szent Kereszt-plébánia-
templomra néznek, melynek alapkövét 1751-ben 
helyezték el az egykori piactéren, a mai Kossuth 
téren. Valószínűsíthető, hogy Anton Pilgram készített 
terveket a templomhoz, Fellner Jakab az ő terveit 
is figyelembe véve indította el az építkezést, mely 
az 1760-as évektől már minden valószínűség 
szerint Fellner tervei alapján zajlott, s az építész 
halála után Grossmann József, majd – belső fel-
szerelésével együtt – Gött Antal irányításával nyert 
befejezést 1787-ben. A magyarországi klasszicizáló 
későbarokk egyházi építészet egyszerű, tiszta fel-
építésű példája a kéttornyú templom, melynek fő-
párkánya körbeöleli az egész épülettestet. Feltűnően 
egyszerű az egységes térhatású templombelső, 
melyben az orgonakarzatot a kétszakaszos cseh-
süvegekkel fedett boltozatú, mellékoltárok fülkéivel 
bővülő főhajó követi. A keskenyebb szentélyrészben 
a nemesen egyszerű, monumentális hatású főoltár 
hasonló letisztultságot mutat; Grossmann József 
által tervezett architektonikus felépítményét Gött 
Antal fejezte be, szobrászati dísze Schwaiger Antal 
műve 1785-86-ból. Copf kialakítású a vörösmár-
ványból készült szószék, gazdag rokokó faragású 
a Majkról származó sekrestyeszekrény, rokokó ki-
alakítású fülkében áll a kagylós díszű, vörösmárvány 
lavabó, melyekkel együtt kiemelendő a diadalív 
mellett elhelyezett, Hubert Maurer által 1799-ben 
festett, Szent Péter és Pál búcsúját ábrázoló olaj-
festmény. A templom kriptájában őrzik Fellner 
Jakab hamvait, akinek szobra – Ungváry Lajos 
műve – a templom főhomlokzata előtt található. 
Esterházy Ferenc gróf emeltette az 1784. május 
29-én felszentelt Maria Immaculata-emléket a plé-
bániatemplom előtti téren. A négyzet alapú posz-
tamensen magas, háromszög keresztmetszetű 
obeliszk nyúlik a magasba, tetején felhőgomolyagos 
világgömbön áll Mária alakja. A Schwaiger Antal 
által készített szoborművet a hívők seregének be-
fogadására már nem alkalmas, középkori eredetű 

Szent Balázs templom szentélyének helyén állították 
fel; feltételezések szerint még korábban ugyanezen 
a területen állt a Szent Kelemennek szentelt egyház 
is. A szentélyt befalazva egészen addig fenntartották, 
amíg az új Szent Kereszt-plébániatemplomban le-
hetségessé vált a rendszeres misézés. Több forrás 
teszi lehetővé az építkezési, bontási, térrendezési 
munkálatok részletesebb megismerését. 
Tata ismert volt rendházáról és iskolájáról. Az egykori 
piarista rendház mai zárt, téglány alakú udvart kör-
befogó, egyemeletes tömbje több szakaszban 
épült 1748-tól. Fellner Jakab irányította a munkálatokat, 
és Tomeján Sándor építész-rektornak köszönhető, 
hogy a Fellner halála után létesült részek harmo-
nikusan illeszkedtek a korábbi épületegyütteshez. 
Az északi homlokzat rokokó márvány kapuját Carlo 
Adami szobrász készítette. A napjainkban az Eötvös 
József Gimnázium kollégiumaként működő épület 
1923 és 1930 között nyerte el végső formáját. 
A rendház két szintet elfoglaló kápolnájának kie-
melkedő szépségű oltárdíszét – Schwaiger Antal 
szobrász műveit és Vincenzo Milione Calazanti 
Szent Józsefet tanítványai körében ábrázoló 1770-es 
oltárképét – az 1950-es években a kecskeméti pi-
arista rendház emeleti kápolnájába szállították, 
ahol a mai napig láthatók. 
A magasabban fekvő területekről induljunk el újra 
Tóváros felé. A mai Váralja utcában, a régi bécsi or-
szágutat keresztező patak felett található az 1770-ben 
Fellner Jakab által épített híd, melynek mellvédje 
előtt emelkedik a Nepomuki Szent János-szobor-
csoport. Schwaiger Antal alkotását kovácsoltvasból 
készült rács választja el az úttól. 
A várárok mellvédje melletti úton tovább sétálva el-
haladunk a Cifra-malom mellett, melynek egyszerűbb 
formájú elődje a bécsi levéltár egy képe szerint 
már 1587-ben állt. Háromhajós, emeletes terében 
öt barokk, volutás faoszlop tartja a szerkezetet, 
az egyiken az 1753-as évszám vélhetően egy 
felújítás időpontja. Utunkat folytatva jobbról hamarosan 
feltűnik a József-kalló barokk kori, átalakított épülete, 
balról pedig megpillantjuk a Nepomucenus-malmot, 
melyet Fellner Jakab épített újjá, azt követően, hogy 
1758-ban megvásárolta. 1798-ban Gött Antal is 
végzett átalakításokat a háromhajós, kétszintes 
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épületen, melyben ma a Német Nemzetiségi Mú-
zeum gazdag néprajzi anyagából rendezett kiállítás 
látható. Legyen ez a három malom példája a város 
számos pontján ma is megtalálható nagyszámú 
malomépületnek. 
Miközben a Váralja utca töretlen vonala már Bartók 
Béla utcaként folytatódik, a kapucinus rendház 
mellett elhaladva megpillantjuk az azzal összeépült, 
egyszerű homlokzatú, Mária mennybemenetele ti-
tulusú kapucinus templomot, melynek építésével 
Esterházy József Kuttner Jakab komáromi építőmestert 
bízta meg 1743-ban. A várost ismerők körében 
köztudott, hogy Fellner Jakab pallérként dolgozott 
ezen az 1746-ig tartó építkezésen. Az egyetlen, 
bejárati oldalán karzattal bővített, háromszakaszos 
fiókos dongával fedett hajót egyenes záródású, 
csehsüveg boltozatos szentély követi. A főoltár 
1747-ből származó felépítménye Joseph Bechert 
nevéhez fűződik, a főoltáron elhelyezett képet F. X. 
Müller festette 1890-ben, a tabernákulum Gode 
Lajos 1748-as műve. Karl Palko 1760 körül készült 
festményei a mellékoltárképek. 
Eddigi utunk az Országgyűlés térbe torkollik, melynek 
közepén az Éder József tatai ácsmester által 
1763-ban épített, nyolcszög alaprajzú, felső szintjein 
fából készült barokk óratorony, az ún. harangláb 
emlékeztet arra, hogy 1510-ben a pusztító pestis 
miatt Tatán összehívott országgyűlés idején II. Ulászló 
király és a rendek itt tárgyaltak a Cambray-i ligába 
egyesült német és francia uralkodók követeivel, 

majd Velence és a pápa követével. A várost alap-
vetően meghatározó barokk kori épületek mellett 
későbbi stílusjegyeket hordozó, valóban jelentős 
épület kevés született. Példaként a tóparti volt Ax-
mann-ház klasszicista épületét említhetjük, a sze-
cesszió jegyeit mutatja a volt Ugron-villa és a volt 
Lányi-villa, s egyedülálló építmény a Toroczkai 
Wigand Ede által tervezett, egykori Vaszary-villa. 
Ha időben és térben zajló városnéző sétánk során 
betekinthetnénk néhány képzőművész műtermébe, 
vajon kit keresnénk fel? A nem is oly régen éltek 
közül meglátogatnánk Vaszary Jánost, Dobroszláv 
Lajost, Zilahy Györgyöt, Kóthay Ernőt, Kerti Károlyt. 
A mostaniak közül találkoznánk Lévai Ádámmal, 
Muzsnay Ákossal, Szabó Andreával, Kammerlohr-
Kováts Lászlóval, vagy éppen a fiatal Kele Róberttel. 
Nem felejtkeznénk el a híres tatai fazekasok 
utódairól, Végh Ákosról és Csiszár Józsefről, akinek 
apja és nagyapja is fazekas volt. A múzeumi rak-
tárakban megnéznénk a XVIII. századi festészeti 
és szobrászati anyagot, a Nyergesi-képeket, Martyn 
Ferenc műveit, a Kernstok-gyűjteményt. 
Most, hogy elidőztünk e Vértes és Gerecse lábánál 
fekvő, gyalogszerrel is könnyen bejárható város 
egy-egy helyszínén, ne sajnáljuk, hogy bőven 
maradt még bejáratlan terület. Egy következő sétán 
újabb helyszínek emelkednek majd ki számunkra 
a város szövetéből. 
 
(Műértő 2007. április 07(4)12–13.)

A tatai fazekas 
céh ládája, 1722
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Harangláb, 2020

A mi utcánk télen, 2020
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Török Viktória kiállítását szemlélve úgy érezzük, egy 
egységes festői világ vesz körül bennünket. Az egyes 
képek egymáshoz tartoznak, és együtt lélegeznek 
igazán. Módot adnak arra, hogy megismerjük az al-
kotó művészi törekvéseit, festői stílusát, sőt világképét. 
A tárlat nem egyszerűen bemutatja az utóbbi évek 
alkotásait, hanem egy szép és érett gyűjteménnyel 
a művész valóban bemutatkozik. 
A csendéletek és a portrék mellett jórészt tájakat 
látunk. Induljunk ki ezekből. Miféle tájak ezek? 
Könnyen felismerhető, jól azonosítható vidékek, 
hiszen egy-egy motívum mindig felfedi előttünk, 
hol is járunk, egy-egy utcarészlet, egy-egy temp-
lomtorony egyértelművé teszi, mit is szemlélünk. 
A kép felidézi és megörökíti a valóságot. A téma 
szándékosan és hangsúlyozottan egyszerű. A festő 
kerüli a jellegzetes, ismert, nevezetes helyszíneket, 
nem akar fotókról, turisztikai prospektusokból ismert, 
lenyűgöző, nagy motívumot megörökíteni, hanem 
intim tájat keres, lankákat, lombokat, kertet, vízpartot. 
Ha nem lennének itt a veranda és a kerti székek 
képei, akkor is éreznénk, hogy ezek a tájak a nyu-
galom és az elvonulás szigetei, a fizikai és lelki 
megpihenés helyszínei. Menedékek. Menedék 
a motívum, a tájrészlet, a modellként használt va-
lóságrészlet, és menedék annak képmása, az a kép 
is, amint itt függ a falon, amire rátekintünk. 
Nemrég rácsodálkoztam Edward Hopper amerikai 
festő munkáira: hibátlanul megfestett épületek, 
tájak, belső terek, amelyekbe a festő esetleg 
néhány alakot helyez el. A kép mégis fura. Hopper 
festészetét „a magányosság színpadaként” aposzt-
rofálják. Itt, ezeken a tájképeken, ahol jobbára 
szintén nincsenek emberi alakok, nem erről van 
szó, Török Viktória festményein a magány kevésbé 
rideg: egy megnyugtató, egy valóban menedéket 
adó, gyógyító közeget jelent.

Áldott Magánosság, jövel! ragadj el 
Álmodba most is engemet; 
– írja Csokonai híres ódájában – 
(…) 
Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, 
Hogy itt Kisasszondon reád találtam, 
E helybe andalogni jó, 
E hely poétának való. 
Itt a magános völgyben és cserében 
Megfrisselő árnyék fedez, 
A csonka gyertyányok mohos tövében 
A tiszta forrás csergedez. 
Két hegy között a tónak és pataknak 
Nimfái kákasátorokba laknak;                            
S csak akkor úsznak ők elő, 
Ha erre bölcs s poéta jő. 
 
 
– Meg festő, de erre Csokonai nem gondolt. 
Nagyon fontos elem a képeken a fény. Ezt a ben-
sőséges, intim tájat a fény élteti, a fény varázsolja 
el, teszi melengetővé, tölti fel energiával. Török 
Viktória az impresszionisták műtermében leshette 
el a fény ábrázolásának eszközeit. Amint helyszínről 
helyszínre végigjárjuk tájait, külön figyeljünk a fényre, 
a lombokon átszűrődő napsugárra, a fák árnyékaira 
az úton, az esőben, a párában szétszóródott 
fényre. Vegyük észre az akvarell sajátos eszközeit, 
a fehér papírral játszó vízfesték lehetőségeit: ott 
csak és kizárólag a fény megörökítése a kép for-
materemtő elve. 
Ha már az impresszionistáknál tartunk: nézzük 
meg közelről az olajfestményeket: geometrikus 
színfoltokat fogunk látni, amelyeket, a képtől távo-
lodva, szemünk fog optikailag összekeverni, egy 
zavartalanul egységes látványt eredményezve. Akár 
az impresszionisták… 

Kövesdi Mónika 

MENEDÉKEK  

T Ö R Ö K  V I K T Ó R I A  K I Á L L Í T Á S A
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A festés módja, a kompozíció, a perspektíva, a rajz 
hibátlan, a látószög megválasztása hatásos. Török 
Viktória amatőr festő, akadémiai, képzőművészeti 
főiskolai stúdiumok nélkül alkot, mégis úgy fest és 
rajzol, olyan biztonsággal, olyan könnyedén, mintha 
egész életében ezt csinálta volna. A képzőművészeti 
gimnáziumba járt, az ún. kisképzőbe, amely abszolút 
biztos alapokat adott a növendékeknek. Utána el-
kezdett dolgozni dekoratőrként és kiállításrende-
zőként. Annak idején a dekorosok nem a számítógép 
kezelését tanulták meg, hanem a rajzolást. A mozik 
homlokzatán kézzel készített óriásplakátok hirdették 
az új bemutatókat. Képzeljük el Török Viktóriát, 
amint (a maga apró termetével) a Volt egyszer egy 
vadnyugat, a Keresztapa, az Apokalipszis most 
című filmek több méteres plakátjait tervezi és festi 
fel a mozi homlokzatára. A filmből vett jelenetet 
kellett felnagyítani, mondjuk csak a fekete-fehér 
(vörös-fekete) kontrasztjában kibontva alakokat 
a moziplakátokon, posztereken. A munka nagyon 
biztos rajztudást, nagy gyakorlatot igényelt. Ezek 
után nincs okunk csodálkozni Török Viktória felké-
szültségén és tudásán. 
Térjünk vissza a képekre, amelyek a séta, a vízparti 
andalgás lehetőségével kínálnak meg bennünket, 
melyek ismerős, dunántúli tájakra vezetnek. A meghitt 
helyszínek, egyszerű, csendes tájak hangulatát 

a kiállítás látogatói bizonyára meg fogják érezni. 
Amint nap mint nap elmennek a képek előtt, először 
meglátják a tárgyat, azonosítják a helyszínt, aztán 
megérzik a hangulatot, ami a képből árad. Nem 
direkt, nem erőszakolt a mondanivaló, szelíden kínálja 
magát a tanulság, amely tulajdonképpen egyfajta vi-
lágszemlélet és világkép. Az elvonulásra, a meg-
nyugvásra, menedékre felkínálkozó tájak egyfajta 
narratívát, történetet is hordoznak. Az öreg utca, amit 
már átalakítottak, a fasor, amit azóta kivágtak, meg-
metszettek, a lovasok, a halászok, a híd, amit újra 
cseréltek, ezek jelennek meg a képeken; emlékek és 
nosztalgiák töltik meg érzelemmel ezeket a tájakat. 
A látszólag teljesen objektíven, a valósághoz hűen 
megfestett tájakat a festő szemével látjuk, átitatva 
érzelmekkel, gyengédséggel és nosztalgiával. Úgy 
tűnik, egyszerűen csak engedni kell, hogy a képek 
a maguk sajátos nyelvén beszéljenek hozzánk. Erre 
a speciális kommunikációra hív meg bennünket a ki-
állítás, amelyet szeretettel ajánlok figyelmükbe: 
azokéba is, akik már ismerik Török Viktóriát, és figye-
lemmel kísérik művészi fejlődését, és azokéba is, 
akik most találkoznak képeivel először. 
 
(Elhangzott a Református Gimnázium MIND Galéri-
ájában, Tatán, 2017. március 7-én, Török Viktória 
festőművész kiállításának megnyitóján.)

Terasz, 2020
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Valamikor réges régen, a múlt század ötvenes 
éveiben megtelepedett Tatán egy kitűnő grafikus-
művész, aki hamarosan a város – még a legendás 
fogorvos és amatőr festő otthona, a Stransky-ház 
egyik melléképületében működő – képzőművész 
körének vezetője lett. Néhány esztendő elmúltával, 
e mester különleges érzékkel gyakorolt művészet-
pedagógiai tevékenységének köszönhetően országos 
összehasonlításban is az egyik legjobb, szakmai 
fórumokon is elismert művészeti műhellyé vált 
a tatai szakkör, ahonnan sorozatosan indultak Bu-
dapestre, sikeresen felvételiztek a tanítványok a Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskolán. 1982-ben ebben 
a szakkörben kezdte meg művészeti tanulmányait 
az a rendkívül tehetséges tanítvány is, aki ugyanezt 
az utat járta be: a tatai felkészülés tapasztalatait 
kamatoztatva az 1990-es években a budapesti fő-
iskola grafikai tanszakán tanult, majd megszerezve 
diplomáját visszatért pályakezdésének színterére, 
és rövidesen a hajdani mestere által vezetett 
szakkör művészeti irányítását is átvette. Az ezred-
forduló éveiben ebbe a szakkörbe járt az a tatabányai 
születésű fiatalember, aki aztán 2003 és 2010 
között végezte el tanulmányait a budapesti Kép-
zőművészeti Egyetemen, és aki ugyancsak visszatért 
Tatára, s az önálló művészeti munka mellett ma 
már több oktatási intézményben kifejtett művé-
szetpedagógusi tevékenységét mintegy kiegészítve, 
a múlt század ötvenes éveiben megalakult tatai 
szakkörben is dolgozik. A tatai képzőművészeti 
kör hírnevét megalapozó mester Kerti Károly, 
az ő szakköréből indult, a műhely vezetését átvevő 
tehetséges grafikus Lévai Ádám volt, s a Lévai-ta-
nítványok köréből művésszé vált alkotó pedig nem 
más, mint Varga Benedek, a tatabányai Kortárs Ga-
lériában önálló kollekcióval bemutatkozó grafikus-
művész. Joggal feltételezhető, hogy ez a történet 
pontosan és tanulságosan körvonalazza egy ma-
gyarországi kisváros művészeti tradíciójának meg-

születését és megalapozását, a hagyományok to-
vábbéltetését és gazdagítását, ápolásának fontos-
ságát. Tata szakköre és a tatai művészek esetében, 
e művészeti históriában különösen érdekes, hogy 
a hajdani mesterek azonos alkotóterület, a grafika 
művelői, amely iránt az érdeklődés, a figyelem 
a múlt század utolsó harmada óta fokozatosan 
csökkenni látszik: a festészet, a szobrászat vagy 
az új médiumok művelőinek működése egyre 
inkább háttérbe szorította a közelmúlt és a jelenkor 
grafikusainak munkásságát, jelentőségét, érvénye-
sülési lehetőségét. A látványos, nagyméretű művek, 
a harsogó művészeti jelenségek, az új kifejezés-
formák, a meglepő effektusok, a mellbevágó 
akciók és gesztusok helyett a grafikai ágazatban 
bensőséges művészi megszólalások átélői, finom 
technikai megoldások, bravúrok csodálói lehetünk: 
Varga Benedek alkotásai is arra csábítanak, hogy 
közel hajolva hozzájuk, felfedezve részletgazdag-
ságaikat, hosszan-hosszan elidőzzünk képi kifeje-
zéseik világában. 
A mintegy negyven művet felsorakoztató kiállítási 
együttes 2006 és 2014 között született kompozíciókat 
ölel fel, így hangsúlyos helyet kaphatott benne 
az a 2007-es vízilabdázókat, vízipóló-jeleneteket fel-
villantó sorozat-mű is, amely Varga Benedek diplo-
mamunkája volt a képzőművészeti egyetemen, és 
amelyet méltán jutalmaztak diploma-díjjal. E képso-
rozatot szemlélve máris a műegyüttes technikai kü-
lönlegességeire, illetve változatosságaira hívhatjuk 
fel a figyelmet: a teljes kollekcióban egyedi és sok-
szorosított lapokat vehetünk számba. Az egyedi 
lapok között rajzok és pasztellek sorakoznak, míg 
a sokszorosítottak között a rézkarcok különböző 
válfajai – így a mezzotinto és az aquatinta –, 
valamint a litográfia és az alukarc kapnak kiemelt 
szerepet, de meg kell emlékeznünk a különböző 
vegyes technikákról, sok esetben az egyedi és sok-
szorosított jelleg ötvözéséről, szintéziséről is. És szólnunk 

Wehner Tibor 

GYENGE  VÉ LEKEDÉSEK ,  KEMÉNY  Í TÉ LETEK

V A R G A  B E N E D E K  G R A F I K U S M Ű V É S Z  A L K O T Á S A I
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kell a besorolhatatlan egyedi alkotásokról, amelyek 
sorában a grafikai technikákhoz kapcsolhatók azok 
a fametszet-dúcok álruhájában megjelenő kompozíciók, 
amelyeknek nagyméretű, vésett felületei mellett fes-
tett-rajzolt motívumok is megjelennek, s így tulaj-
donképpen a fakturális hatásokat hangsúlyozó, festett 
domborművek családját gyarapítják. És a különös, 
nehezen besorolható, vagy teljesen újszerű kompo-
zíciókról szólván emlékeztetnünk kell a szimbolikus 
tartalmakat is hordozó használati eszközök, a székek 
művészi átformálásáról, amelyeket megmetszettsé-
gükkel, grafikai jellegűvé, grafikai felületűvé alakítá-
sukkal avatott a művész különösségeket hordozó 
műalkotásokká. 
A műegyüttes technikai vizsgálatánál, a mester-
ségbeli megdolgozottságánál, a formai jellemzőknél, 
a kivitel egyediségeinél és leleményeinél talán 
fontosabb a tematikai leltár, e mű-világ tartalmi 
vonzata, jelentés-tartománya. Könnyen regisztrálható, 
hogy Varga Benedek figurális alkotó, akinek érdek-
lődése középpontjában az emberek és az állati 

teremtmények állnak: sportolók – vízilabdázók és 
birkózók – és próféták, valamint a természet sze-
replői, bikák, bálnák, galambok. A sport kapcsán 
hivatkozhatnánk a magyarság körében még nap-
jainkban is oly fontos sikerekre és kudarcokra – 
arra, hogy egy vízilabda-világjáték döntőjének 
megnyerése a hosszú időszakra kiható diadalmámor, 
míg elvesztése a nemzeti tragédia érzelmi viharait 
kelti –, de egyetlen motívum sem utal arra, hogy 
a művész ezzel a szándékkal állította volna elénk 
sportoló-, vagy sportjelenet-ábrázolásait. Sokkal 
inkább a mozgás dinamikájának megragadásáról, 
a lendületről, magáról a küzdelemről van szó, 
mintsem az eredményről, a győzelemről vagy 
a vereségről. A grafika világában szokatlanul nagy-
méretű kompozíciókat elemezve a folt és a vonal 
alkalmazásáról, a festői és a grafikai hatóelemek 
együttes felvonultatásáról, összehangolásáról kell 
megemlékeznünk, és az ezen eszközökkel tolmá-
csolt stilizációról: fontos mozzanat, hogy nincsenek 
egyéniségek, nem jelennek meg karakterek, arcok 

Próféta, 2013
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és jellemek, a művész a test küzdelmébe sűrítette 
mindazt, ami lényeges. Ugyanígy arctalanok a másik 
domináns tematikai kör, a próféta-alakokat elénk 
állító munkák főszereplői: a vegyes technikát al-
kalmazó, a nyomtatott rézkarcot és a pasztellkréta 
rajzát egyesítő műveken a jelképes figura már-
már elvonatkoztatott megidézésében mintha a ki-
nyilatkoztatások biztossága és bizonytalansága, 
az igazságok és hazugságok kétségei, a hitelességek 
és érvénytelenségek lehetőségei, a gyenge véle-
kedések és a kemény ítéletek ütköznének egy-
mással. E művek tartalmi aktualitása, napjaink va-
lóságába ágyazottsága kétségbevonhatatlan: talán 
elég, ha csak politológusaink mindennapi, tragédiákra 
utaló, a közeljövő vészes perspektíváit lefestő jö-
vendöléseire hivatkozunk. És e körből a nyugodtabb, 
az elégikusabb érzelmeket tolmácsoló, bár valójában 
az emberekéhez hasonló, kíméletlen törvények 
szerint működő terepre húzódva Varga Benedek 
állatábrázolásaihoz érkezhetünk, egy olyan világ, 
az állatvilág szereplői közé, amelyek a modern 
magyar művészetben manapság már alig-alig 
kapnak szerepet. Talán nem véletlen ez sem: 
e művek a hajdanán Tatán dolgozó, az állatábrá-
zolásai révén nagy hírnévre szert tett Pállik Béla 
festőművész képvilágának modern kori parafrázi-
saiként is minősíthetők. 
Grafikai, a grafika határait nemegyszer átlépő, 
a tatai és tatabányai művészeti hagyományokhoz 
szorosan kötődő munkálkodásával, a tanulmányai 
lezárulását követő évek termésével, különös, egyéni 
szemléletű alkotásaival az életművét megalapozó 
korszakát éli Varga Benedek grafikusművész. S bár 
életrajzában már szakmai elismerések, díjak sora 
és jelentős kiállításjegyzék szerepel, még roppant 
fiatal alkotó, akinek ezeket a műveit a sok irányba 
tapogatózó pályakezdés terméseként fogja tárgyalni 
majd évtizedek múltán a munkásságát összegző 
művészettörténeti feldolgozás. Jelen tárlata eme 
komoly, jelentősnek ígérkező munkásság lehetőségeit, 
perspektíváit nyitja meg. Jó munkát hát, és ha a ví-
zilabdázók is szerepet kapnak újra, akkor azért 
hajrá, magyarok. 
 
(Napút 2016(7)103–104.)Fragmentum IV., 2015
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Részletek Az Operaház Fantomja című képregényből, 2017–2019
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A Tini Nindzsa Teknőcök címlapjait színezi, de 
dolgozott már vámpírokkal és zombikkal tarkított 
westernen is – jelenleg épp Az Operaház Fan-
tomját adaptálja képregényformában. Varga 
Tomi az itthoni művészeti képzéseken nem ta-
lálta meg önmagát, Amerikáig utazott, hogy 
teljesítse álmát és képregényrajzoló legyen.  
 
– A jelenleg is futó Az Operaház Fantomja című 
képregényt te adaptáltad az eredeti regényből, te 
rajzoltad, színezted és feliratoztad is. Ez nem 
igazán bevett gyakorlat képregényes berkekben.  
– Valóban nem, a nagy kiadóknál például teljesen 
szakaszokra van bontva a munka. Általában külön 
szerkesztő, író, ceruzarajzoló, tuskihúzó, feliratozó és 
színező dolgozik náluk – utóbbit szoktam leggyak-
rabban én is csinálni. Így viszont, hogy a Fantomnál 
minden az én dolgom, sokkal tovább tart a munka. 
– Mi vonzott Az Operaház Fantomjában? Miért gon-
doltad, hogy képregényes formában is működni fog?  
– A képregény nagyon változatos formátum, szinte 
nincsenek is határai. A magyar olvasók erről 
kevésbé tudnak, a hazai képregénykiadás felívelé-
sével is leggyakrabban egy szűk szegmenssel ta-
lálkoznak: a szuperhős-képregényekkel. Jellemző, 
hogy ha valakinek elmondom, mivel foglalkozom, 
két reakciót szoktam kapni – egyik sértőbb, mint 
a másik –: az egyik az, hogy gyerekkoromban úgy 
szerettem a Garfieldot, a másik pedig hogy ez tök 
jó hobbi lehet. Kevesen vannak tisztában azzal, 
mennyire komoly munka van egy képregényben. 
Az Operaház Fantomja egy érdekes eset: mindenki 
a musicalről ismeri – így hiába klasszikus a könyv, 
a legtöbben el sem olvassák, megelégszenek 
a színpadi változattal. Én több mint tíz éve olvastam, 
amikor kijött a hollywoodi filmadaptációja. Az eredeti 
nem csak sokkal jobban tetszett, de nagy hatással 
is volt rám.  

Abban reménykedtem, hogy egy ilyen színes-
szagos formátumban talán befogadhatóbb lesz 
az emberek számára, és a képregényen keresztül 
talán rátalálnak az eredeti regényre is.  
Volt benne rizikó, de már amikor elkezdtem foglal-
kozni vele, azt éreztem, hogy adja magát, és 
működik a dolog. Két éve írtam a forgatókönyvet, 
egy éve foglalkozom vele igazán aktívan. 
– Művészi szempontból mi volt a legnagyobb 
kihívás benne?  
– A Fantom története az operában játszódik, ezért 
fontos része a zene. Érdekes volt mindezt egy olyan 
néma formátumra adaptálni, mint a képregény. Van 
egy temetőben játszódó jelenet például, amit külö-
nösen szeretek: ebben a hosszú részben nincsen 
beszéd, nincsenek buborékok, egyedül a hegedűszó 
jelenik meg hangként. Alkotóként izgalmas volt 
mindezt csak képeken keresztül elmesélni úgy, hogy 
megmaradjon a jelenet rejtélye, titokzatossága, len-
dülete. A képkockák nagyságával, beállításával 
lehetett például sugallni, mennyi ideig van kitartva 
a pillanat. Én alapvetően filmes szemmel gondol-
kodom, ami ennél a résznél kifejezetten látszódik. 
– Egy oldalban nagyjából mennyi munkád van?  
– Ez nagyon változó. Az olyan oldalra például, 
amin neobarokk épületek szerepelnek tele embe-
rekkel, három nap is elmegy. (Néha pedig, amikor 
saját magamat szívatom meg, még ennél is több.) 
Mikor eldöntöttem, hogy képregényt készítek a Fan-
tomból, úgy képzeltem, a rajzolást majd rásózom 
valaki másra. Ez sajnos nem jött össze, így csak 
fogom a fejem az olyan jeleneteknél, mint például 
a nyitóképek. 
Amikor a forgatókönyvet írtam, nagyon szépen el-
képzeltem, milyen jól fog kinézni, hogy az oldal 
keretét az Operaház alkotja majd, az egyes szintek 
helyére pedig beilleszkednek a képkockák, bemutatva 
az ott folyó látványos gálát. Íráskor még röhögtem 

Szabó Ádám  

MAGYAR  F IÚ  RA J ZOL J A  AZ  OPERAHÁZ   
FANTOMJA  KÉPREGÉNYVERZ IÓ J ÁT

V A R G A  T A M Á S  K É P R E G É N Y R A J Z O L Ó
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is a markomban, ezzel az ötlettel mennyi fejfájást 
okozok majd a rajzolónak! Aztán amikor ez a feladat 
is rám hárult, már leolvadt a mosoly az arcomról. 
Amikor elkezdtem megrajzolni a képregényt, ezen 
az egy részen heteket ültem, annyira félelmetes 
vállalásnak tűnt. Végül csak szép apránként sikerült 
megrajzolnom. 
– Most már szorít a határidő is?  
– Így van, a kiadómmal a webcomic formátumot 
találtuk ki a képregényhez – ezzel sokan kísérleteznek 
mostanában. A lényege, hogy hetente két oldal je-
lenik meg, és online bárki ingyen elolvashatja – 
miután pedig a teljes történet kikerül, megjelenik 
nyomtatott formában is. A korábban írt 110 oldalas 
forgatókönyvből dolgozom, májusba kezdtük, jövő 
májusban lesz olvasható az utolsó oldal. A projekt 
indulásakor volt 30 oldal előnyöm, ez szép lassan 
10-15 oldalra olvadt. Még nem vagyok kétségbeesve, 
de most már muszáj lesz tartani egy bizonyos 
ütemet. Főleg kezdetben ígérkezett félelmetesnek 
a feladat, viszont két választásom volt: vagy bevál-
lalom így, vagy lehet, hogy soha nem készül el. 
Nekem pedig szükségem volt egy ilyen munkára, 
ahol teljes kreatív szabadságom van.  
– A színezésben, ami a szakterületed, nem kapod 
meg ezt a szabadságot?  
– Ez projekttől és kiadótól is függ. Kevin Eastman 
Fistful of Blood című képregénye a második 
színezős munkám volt. Ez egyfajta tisztelgés Clint 
Eastwood Egy maréknyi dollárért című filmje előtt, 
csak épp vámpírok és zombik vannak benne. 
Az ebben olvasható történetek még 15 éve jelentek 
meg durván 18-as karikás rajzokkal. Ezeket kicsit 
átdolgozták, konszolidáltabbá tették, a női szereplőkre 
például az új kiadásban ruha is került. Ennél a pro-
jektnél megkaptam a ceruzarajzokat és ezeket 
kellett kiszínezni. Mivel ez egy független történet 
volt, teljesen szabad kezet kaptam, semmibe nem 
szóltak bele. 
Kevin Eastmannek egy ismertebb képregény-
sorozatán, a Tini Nindzsa Teknőcökön immár 
két éve dolgozom. A figurákat Kevin és egy ba-
rátja, Peter Laird találták ki, és máig népszerűek. 
Én főleg a címlapokat szoktam színezni, és 
mivel ez egy nagyobb márka, nagyon komolyan 

meghatározott színpalettán mozoghatok. Ebbe 
bele kellett rázódni. 
Máig emlékszem, amikor az első színezéseim 
után kapott válasz e-mailben azt kérték számon 
rajtam, hogy a teknőcök nem elég zöldek! Hiába 
mondtam, hogy egy olyan képen, amin éjszaka 
van, hátulról világít a hold, az utcalámpák pedig 
narancssárgák, a teknőcök a valóságban nem le-
hetnek zöldek – akkor is zöldnek kellett lenniük. 
Ettől függetlenül nagyon szórakoztató színezni 
őket, de alapvetően jobban szeretem az olyan 
munkákat, ahol szabad kezet kapok. 
– Miért kell külön ember csak a borító színezésére?  
– Egyszerűen a marketing miatt: a címlap adja el 
a köteteket, ezért a borítóra külön alkotókat kérnek 
fel, és plusz pénzt fordítanak rá. Persze ha sztárrajzoló 
csinálja a képregényt, akkor legtöbbször ő készíti 
a borítót is. A nagyobb címeknél gyakori, hogy egy 
számhoz több változat is készül. A Tini Nindzsa 
Teknőcök legutóbbi számához például négy borító 
készült, ebből kettőt mi csináltunk Kevinnel. Ezek 
ráadásul pontgyűjtői kiadások voltak, amikből ke-
vesebbet nyomtak, így többet érnek. 
– Hogy lesz valakiből színező? Már gyerekkorodban 
arról álmodtál, hogy teknőcöket fogsz egyre zöldebbé 
és zöldebbé varázsolni? 
– A színezés teljesen véletlenül jött. Én is úgy 
kezdtem, mint a legtöbben: szerettem szuperhősös 
történeteket olvasni. A szakmának ezek a szent gráljai, 
mindenki arról álmodozik, hogy a Batman vagy a Pók-
ember ceruzarajzolója legyen. Én nem leszek ez, 
az én stílusom nem igazán illik ezekhez, és valószínűleg 
nem is elégítene ki az ilyen munka. New Jersey-ben, 
Amerikában tanultam egy képregényrajzoló suliban, 
ahol mindenre felkészítettek minket, hogy könnyebben 
elhelyezkedhessünk: az írástól a rajzoláson át a szí-
nezésig a három év alatt mindenbe belekóstoltunk. 
A színezés pont egy mellékes óra volt a második 
évben, legtöbben muszájból csinálták. Én élveztem 
az alkotásnak ezt a részét is, de nem gondoltam, 
hogy fontos lehet. Aztán néhány tanáromnak meg-
tetszettek a munkáim, ugyanis a rajzainkat mindig ki-
állították a folyosó falára. Kértek tőlem néhány próba-
munkát, én pedig emiatt arra jutottam, ez egy olyan 
dolog, amivel érdemes foglalkozni. 
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– Hogyan kaptad az első színezős megbízásodat? 
– Ez szintén a szerencsének köszönhető. Mikor 
eldöntöttem, hogy ráfekszem a színezésre a pozitív 
visszajelzések miatt, felcsaptam egy nekem tetsző 
képregényt, megnéztem ki a szerkesztője, és írtam 
neki Facebookon. Teljesen amatőr módon szombat 
este, a személyes profiljára küldtem az üzenetet, 
amiben kértem tőle pár oldalt, hogy kezdő színe-
zőként gyakorolhassak. Egy szőrösszívű szerkesztőnél 
valószínűleg egy életre elástam volna magam, és 
lehet, hogy a karrieremnek is annyi lett volna. 
Nekem viszont pont a világ legvajszívűbb szer-
kesztőjét, Chris Ryell-t, az IDW kreatív igazgatóját 
sikerült megtalálnom. Egyből válaszolt, azt mondta, 
majd hétfőn írjak neki egy e-mailt és igyekszik 
összekaparni nekem valamit. Így is lett, színeztem 
három oldalt, és visszaküldtem neki, mert kíváncsi 
voltam a véleményére meg a kritikáira, fejlődni 
szerettem volna. Tetszett neki a munkám, és azt 
mondta, elmenti a nevem, arra az esetre, ha 
akadna valami számomra. Két hét múlva írt is, 
hogy van egy sorozat, ami pici dolog ugyan, de 
elkezdhetnék rajta dolgozni. Ezután egyik munkám 
hozta a másikat: Kevin meglátta a projektemet, és 
tetszett neki, úgyhogy meghívott a Teknőcöket 
színezni, és így tovább. Büszke vagyok, hogy 
mindig ilyen módon kaptam az eddigi munkáimat 
– smúzolni egyébként sem tudok. 
– Hogyan kerültél ki Amerikába? Itthon nem 
oktatnak képregényrajzolást? 
– Én legalábbis nem tudok róla. Eléggé rögös út 
vezetett az Egyesült Államokig. Nem akartam 
külföldre menni, nekem a családomban mindenki 
orvos-féle, a szüleim doktorok, a nővérem pszicho-
lógus. A gimiben én is természettudományos szakra 
jártam, de hamar rájöttem, hogy nem leszek jó 
a hasonlóan okos szakmákban. Továbbtanuláskor 
bejelöltem az összes művészeti szakot, amihez 
egy kicsit is közel éreztem magam, képzőművészeti, 
MOME, forgatókönyvíró szak a színművészetin. Kü-
lönböző fordulókban, de mindről kirostálódtam, így 
utolsó opcióként arra gondoltam, elmegyek az ELTÉ-
re anglisztikára. 
A pótfelvételin viszont szembe jött velem a Budai 
Rajziskola, ahova felvettek, és két évet jártam grafikára. 

Ezután kerültem a képzőművészetire, abban bízva, 
hogy így közelebb kerülhetek álmomhoz, a képre-
gényrajzoláshoz. Az egyetemen viszont borzasztóan 
éreztem magam. Először egy év után hagytam ott, 
elmentem egy fotós OKJ-re, majd fél év erejéig 
visszatértem, hogy ismét otthagyhassam. Ezúttal 
viszont a leckekönyvet is kikértem, hogy még 
véletlenül se jusson eszembe tovább folytatni a ta-
nulmányaimat. Elkeseredésemben egyszerűen beírtam 
a Google-ba hogy képregényrajzoló iskola. Az első 
találatra kattintva tudtam, hogy megvan, amit kerestem. 
Lehet, hogy azért, mert ez az egyetlen iskola, ahol 
ezt oktatják – nem tudom –, mindenesetre akkor ott 
a gép előtt ülve tudtam, hogy nekem Amerikában 
a helyem. Fél év múlva már ott is ültem a Joe Kubert 
School of Cartoon and Graphic Art óráin. 
– Miért nem találtad a helyed az itthoni művészeti 
képzéseken? 
– Egyrészt mert sehol sem azt oktatták, ami 
engem igazán érdekelt. Másrészt már a rajziskolában 
pillanatok alatt kiderült, hogy itthon nem kajálják 
a stílusomat. Rengeteg olyan dolgot tanultam, amit 
a mai napig hasznosítok, de állandó összetűzéseim 
voltak a tanáraimmal. Az egyiknek annyi volt 
a visszajelzése a munkámra: ez szar, csináld újra! 
Egy másik, MOMÉ-s tanárom az első órák egyikén 
közölte: nem a kezemmel van a probléma, de 
amíg az ízlésemmel ekkora baj van, addig nem 
lehet mit kezdeni velem. 
Kipróbáltam minden műfajt és eszközt, de rá kellett 
jönnöm, hogy a MOME-stílus nem nekem való. 
Persze tudom, hogy az iskolának milyen eredményei 
vannak, és hogy az ott tanulók többsége megtalálja 
magát az egyetem keretein belül, de én azt 
éreztem, van egy megkövetelt stíl, amit ott elvárnak. 
Ez a nagyon kelet-európai, naiv illusztráció, amihez 
perspektívát, anatómiát és bármilyen segédeszközt 
tilos használni, mert a művészet nem ezekből 
születik meg. Úgyhogy minden, amit én csináltam, 
giccses volt, és a tanáraim szerint ízlésficamos. 
– A képregényrajzoló iskola után mégis hazajöttél. 
Nem is terveztél kint maradni? 
– A vízumkérdés hamar eldöntötte helyettem a dolgot. 
Az iskola végeztével lejárt a tartózkodási engedélyem, 
nem is reménykedhettem, hogy vízumot tudok szerezni; 
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nem atomtudós vagy tengerbiológus vagyok, szóval 
nem éppen hiányszakmában dolgozom. Az iskolában 
elég sokan voltunk külföldiek, és az utolsó évben 
nagyon is komoly félelmeink voltak: mi van, ha letelik 
a három év, hazamegyünk, és életünk végéig mondjuk 
a CBA-ban dolgozunk pénztárosként? 
Még pár hónappal a hazatérés előtt is reális lehe-
tőség volt, hogy semmi nem lesz belőlem, az ott 
töltött évek mennek a kukába, én pedig kezdhetek 
megint elölről valamit. Épp ezért óriási szerencsém 
volt, hogy a színezésen keresztül meg tudtam 
vetni a lábam a szakmában. 
– Amikor olvasol egy képregényt, megfordul a fe-
jedben, hogy ezt te is meg tudtad volna csinálni? 
Batman-t lapozgatva például eszedbe jutott már, 
hogy ehhez pont illene a stílusod? 
– Előfordult már hogy a kezembe vettem egy 
képregényt, és rendkívül arrogánsan azt gondoltam, 

hogy ezt én ennél is jobban meg tudtam volna 
csinálni. Ha lehetőségem volna rá, nyilván szívesen 
csinálnék is X-ment, vagy mondjuk Pókembert. De 
a megfelelési kényszer, hogy addig nem vagyok 
igazi képregényrajzoló, amíg nem színeztem szu-
perhős-történetet, szerencsére már elmúlt. Ezt 
főleg Kevinnek és a teknőcöknek köszönhetem, 
mert rajtuk keresztül volt szerencsém például 
a DC kiadónak egy olyan címlapot színezni, ahol 
a Batman a Tini Nindzsa Teknőcökkel együtt 
szerepel. Ott azt éreztem, hogy ezt kipipálhatom: 
dolgoztam Batmanen is, nincs bennem többé az, 
hogy nem vagyok senki a szakmában, mert nem 
volt még szuperhősös munkám. Így hamarabb és 
könnyebben válthattam át a hozzám közel álló 
projektekre. 
 
(fidelio.hu. 2017. 10.25.)

Az Operaház Fantomja  
(hátsó borító)
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Részletek a Rémmesék című képregényből, 2019
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„…kicsinységénél fogva olyan kultúrát tud felmu-
tatni, amilyet a legnagyobb városaink közül is 
csak kevesen.” – írta Tata művészetéről több 
mint ötven esztendővel ezelőtt Révhelyi Elemér, 
s e sorok lejegyzésekor, 1938-ban csak remélhette, 
hogy ez a termékeny hagyománnyá érő kultúra 
és művészet tovább épül. Most, 1994-ben vissza-
tekintve a közelmúlt négy évtizedére immáron 
szerencsés, megváltozott, szabadabb nézőpontból 
ítélhetjük meg, hogy Tata kultúrája, művészete 
tovább gyarapodott, a szálak, az erővonalak, a tö-
rekvések a történelmi kényszerek szorításában – 
a szorításnak engedve és a szorítással dacolva – 
nem szakadtak meg. Na persze, napjainkban 
már nem az elhatároló és kisajátító „vannak 
eredményeink”-szlogennel nyugtázzuk a dolgokat, 
az 1989–1990-es magyarországi változások más 
vizsgálódási aspektusokat jelölnek ki számunkra. 
Így hát regisztrálható, hogy a szocialistának 
nevezett kísérlet Magyarországa által determinált 
Tata művészete – az ismételt várossá avatás 
évét, 1954-et valamifajta fordulópontnak minősítve 
– felöleli a vészterhes, rossz emlékű ún. ötvenes 
évek atmoszféráját és direkt-ostoba művészetpo-
litikai direktíváit, valamint az 1956-ot követő lassú 
konszolidáció éveiben, majd a puha diktatúrába 
váltó-fulladó lazább szakaszban lezajlott történé-
seket. Természetesen Tatán is – a rendszer ter-
mészetéből adódóan – voltak behódolók és kívül 
maradók, voltak önálló művészi személyiségüket 
óvatosan átmentők és voltak mellőzöttek, sőt, 
voltak elhallgattatottak is. Voltak váratlanul, és 
nem tudni miért felvirágzó, kitűnőnek minősített 
teljesítmények, dédelgetett kedvencek, és voltak 
egzisztenciális bizonytalanságban tartott alkotók. 
Voltak zsűrik, mint másutt is, voltak telefonok, 
eseteket tisztázó beszélgetések. Persze, azért 
szélsőségek nem voltak, csak szépen, szelíden 
megtörténtek a dolgok, hiszen a tétek sem voltak 

túlságosan nagyok, a rendszer engedelmes szol-
gálónak tekintette, puszta eszköznek minősítette 
a művészetet. A kirakat tiszta volt – látszólag leg-
alábbis –, de Tatán az üveget akkor sem törték 
be, ha véletlenül őrizetlenül maradt, elvégre 
a bölcs polgári hagyományok szellemét nem le-
hetett, nem lehet csak úgy kiirtani. 
Az elmúlt negyven év krónikájában mintegy negyven 
alkotóművész életműve kötődött, kötődik gyengébb 
vagy erősebb szálakkal Tatához: itt született, itt 
megtelepedett, hosszabb-rövidebb ideig itt tanított, 
itt dolgozott képző- és iparművészek munkásságát 
tudhatja magáénak a város. Sorsok és pályák, al-
kotóutak változatos variációsora ágyazódik a hely 
kultúr- és művészettörténetébe. Az ötvenes évektől, 
folytatva a XIX. század második, a XX. század első 
felének Blaskovits Ferenc, Pállik Béla, Schadl János, 
Bálint Árpád, Vaszary János nevével és alkotásaival 
jelzésszerűen illusztrálható tradícióját, többek között 
Dobroszláv Lajos, Zilahy György, Kerti Károly, Kóthay 
Ernő, Horváth Ferenc tatai működése kapcsolódik 
a művészeti történésekhez, hogy aztán tevékeny-
ségüknek – és elsősorban az évtizedekig Kerti 
Károly által vezetett képzőművészeti műhely mun-
kájának – köszönhetően újabb és újabb tehetségek 
fedeztessenek fel és induljanak el a művésszé 
válás útján. Mint Árendás József, mint Gaál Zsuzsa, 
mint Bottos Gerő, mint Kungl György vagy Hérics 
Nándor és Neuberger István – akik Tatán kezdték 
meg felkészülésüket, tanulmányaikat, de ma már 
nem ebben a városban dolgoznak. Ezért, ezért is 
van, lehet hiányérzetünk: a XX. század második 
felében a városhoz kötődött művészek közül nap-
jainkra többeknek lezárult az életműve, s ma már 
– profi alkotóként – csak kevesen, nagyon kevesen 
dolgoznak itt. Némi reményre a most főiskolákon 
tanuló, tatai származású fiatalok munkája adhat 
okot – hátha ők, hivatásos művésszé válva majd 
visszatérnek. 

Wehner Tibor 

A  TATA I  KÉPZŐMŰVÉSZET  NEGYVEN   
ÉVE -K I Á L L Í TÁS



A középkori, a Zsigmond és Mátyás alatti fénykorhoz, 
vagy a XVIII. századi pompás periódushoz hasonló 
korszak beköszöntésére minden bizonnyal még 
várnunk, hosszú ideig várnunk kell: a gazdasági 
feltételek kedvezőre fordulása teremti meg majd 
a művészi fellendülés esélyeit és lehetőségeit. 
Addig a múlt, a közelmúlt értékeinek őrzését, fenn-
tartását, felmutatását, továbbörökítését vállalhatjuk 
feladatul. Ezen a kiállításon is számos olyan művész 
szerepel, akiknek munkássága alig-alig ismert, 
akiknek pontos tatai kötődéseit még homály fedi, 

akiknek a városhoz kapcsolódó alkotóperiódusa 
még feldolgozásra vár. A teljes emlékanyag szám-
bavételére alapozva, a tanulságokat analizálva kö-
szönthet majd Tatára egy új művészeti aranykor. 
S mindezeken túl van még egy szép lehetőség: 
a befogadás, a közvetítés, a művészi érték Tatán 
való közkinccsé tétele. 
 
(Bevezető. Képzőművészeti kiállítás Tata várossá 
nyilvánításának évfordulójára. Tata, Kuny Domokos 
Múzeum, 1994. /Katalógus/)
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Felkapják a fejüket újabban az autójukban ha -
zafelé tartó újlakiak, a Daubner cukrászda ven -
dégei, és a jóérzésű átutazók. Az Ürömi út egyik 
házának kapujában ugyanis hat pucér nő ácsorog. 
A skandalumot nemhogy csökkenti, de sú lyosbítja 
az a körülmény, hogy a lányok kerámi ából készültek. 
Közbotrányokozással vádolhat nánk az alkotókat – 
Kovács Gyula és Pázmándi Antal keramikusművé-
szeket, illetve az építészt, Oravecz Zoltánt –, ha ez 
a posványos szellemi -művészeti életben nem 
lenne sokkal inkább di csőség, mint bűn (talán 
nem véletlen, hogy Ko vács Gyula az idén kapott 
Ferenczy-díjat). 
Az életnagyságot megközelítő nőalakok a kaput 
szegélyező két oszlop tetejéről figyelik az Ürömi 
út forgalmát. Érdemes azonban magát a kaput 
és a házat is jobban szemügyre venni. Triglifek és 
gyöngysorok, antikizáló oszlopfejezet és barokk 
csavart oszlop, egy fél gótikus rózsaablak és egy 
pöfeteg oroszlán – a művészettörténet lapjairól 
ismerős motívumok idézőjelbe téve. Festői össze-
visszaság és romantikus töredezettség jellemzi 
a kerámiaportált. 
A különböző stílusok motívumaiból való idézés 
posztmodern gesztusa nem idegen a keramikus-
művészek oeuvre-jében: 1992-ben Gaál Endre 
üvegtervező művésszel közösen készítettek egy 
portált a Benczúr utcában (az építész Szalai Tihamér 
volt). A monumentális homlokzat kialakításánál 
a játék az architektonikus tagozatokra, színekre és 
anyagokra korlátozódott. A posztmodern idézés 
az eklektika eszköztárával rokon, míg azonban 
a historizmus „korhű” és stílusazonos, a posztmodern 
gátlástalanul válogat és átalakít. A Benczúr utcai 
homlokzat rokonítható a historizmus Budapestjének 
épületdíszítő emlékeivel a díszítő jelleg azonossága 
alapján, az Ürömi úton azonban másról van szó. 
Az alkotók eklektikus formakészlettel dolgoztak 
a historizmus díszítő hagyományának átvétele 
nélkül. A modernizmus szintézisteremtő törekvései 

köszönnek vissza az Ürömi úton – egyedi megol-
dásban. 
Újlakon a kisebb lépték és a megrendelői tolerancia 
nagyobb szabadságot adott a művészeknek: fel-
szabadultabb játékot és kísérletezést tett lehetővé. 
A sokszor bravúros technikai megoldások mellett 
(sehol nem használtak öntőformát) a műfaj tekin-
tetében is egyéni megoldást teremtettek. Ennek 
eszköze a figuralitás határainak átlépése volt. Ezzel 
egyedülálló dologra vállalkoztak: az épületdíszítés 
alkalmazott művészeti keretein léptek túl. 
Az építészet és a társművészetek együttműködésére 
az utóbbi évtized rendkívül csekély és egysíkú pél-
dákkal szolgált. Az együttműködés nem mutatott 
túl a díszítő jellegen, az iparművészet keretein: 
a társművészeti alkotások, ha voltak – applikációk 
maradtak az épületen. A szintézis megteremtésének 
igénye, a díszítés eklektikus felfogásának megha-
ladása a háború előtt a modern építészet keretein 
belül merült fel. A murális műfajok akkor kivívott 
emancipációja mára érvényét vesztette, amiben 
szerepet játszhat a muráliának a szocializmus 
kultúrpoli tikai érdekeltségéből fakadó nivellálódása, 
elszürkülése is. Az egyértelmű üzenetet hordozó 
figurák nem maradhattak versenyben a gránit üveg 
paloták szintetikus formarendjében. A figurativitás 
hiánya csupán tüneti: a társművé szetekkel együtt 
gondolkodó építészet tűnt el a palettáról. Az újlaki 
épület ezen a felfogáson próbált meg változtatni: 
példaértékű volt az építész és a mű vészek szoros 
munkakapcsolata. Az Ürömi úton adott volt a meg-
rendelő azon igénye, hogy a külkereskedelmi cég 
irodaházát jel legzetes és színvonalas módon, emb-
lémaszerűen kellett megoldani. Adott volt ugyanakkor 
az újlaki rendezési terv és az újlaki környezet. Így 
építészeti eszközökön kívüli megoldást kellett találni: 
a kapuzat hangsúlyozására a kerámia ide álisnak 
tűnt. Oravecz Zoltán a Benczúr utcai ház alapján 
kereste meg Kovács Gyulát. Az első tervek elkészítése 
után a munkába bekapcsoló dott Pázmándi Antal 

Wehner Viola 

A  HAT  GRÁC I A  ÉS  AZ  OROSZLÁNOK
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is, a végleges változat kö zös munka eredménye 
lett. A homlokzati kapun kívül elkészült még a belső 
udvar kapuzata is, tervezték továbbá a házbelső 
egy részének kerá miával történő burkolását is. 
A két kapu hason ló kialakítású: mindkettő két 
szintet átfogó íves szerkezet, oldalt oszlopokkal, 
erkéllyel. Az utcai front kialakításánál azonban 
a kapuzat szerke zetileg is beépült a homlokzatba, 
míg a belső kapunál a ház szerkezetére került bo-
rításként a kerámia. A konstrukciós eltérések mellett 
színhasználatban élénkebb, motívumokban játéko -
sabb a belső kapu: felhőn egyensúlyozó puttó, 
sellő, haltestű oroszlán, madártestű nő, felhő -
mackó díszítik az erkély feletti ívet. Az oszlopok is 
jobban elrugaszkodnak a hagyományos for máktól: 
az egyiken a kannelúra növényszárakba folyik át, 
melyek felett madarak köröznek, a má sik színezé-
sében, áttört fejezetében egyedi. Az utcai kapunál 
jobban megvalósult az épülethez való kapcsolódás: 
a kapu bélletessége okán be vezet az épületbe, 
a rózsaablak egyben az erkély korlátja is, színeiben 
jobban rímel az architektú rára. A belső kapunál 
a szerkezeti kötődés nem érvényesül, az erkély 
balusztrádjának befestése nem elég összetartó 
erő. A motívumok és színek tobzódásával erősödött 
a kapu autonóm világa, ugyanakkor jobban elkülönül 
az épülettől. 
Az építésszel közös gondolkodás és a hom lokzaton 
részben megvalósuló kötődés ellenére a kerámia-
kapuk és az épület külön életet élnek: az egyik 
nem feltételezi a másikat (különösen igaz ez 
a belső kapura). Mégis nóvumot jelent ez a munka 
az építészet és a társművészetek kap csolatában, 
annak ellenére is, hogy az nem az egyébként 
szoros alkotói együttműködésen alapul. A kerami-
kusok maguk teremtették meg mű vük architektonikus 
feltételeit: autonóm struk túrát hoztak létre az épületen 
belül. Kihasítottak egy-egy szeletet a házból és ott 
saját törvényeik szerint dolgoztak. Ebben segített 
az építész nyi tottsága és az, hogy a megrendelőtől 
szabad ke zet kaptak. Művük tükrözi mind a saját, 
mind az építész, mind a megrendelő merészségét 
és szabad gondolkodását. 
 
(Magyar Iparművészet 1999(2)18–21.)

Kovács Gyula – Pázmándi Antal: Az Ürümi úti ház  
(Budapest II.) részletei, 1998
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Zámbó Kornél ezzel a lapidárisan megfogalmazott 
önvallomással kezdi a honlapján közzétett bemu-
tatkozó szöveget. És kétségkívül igazat mond. 
Tessék megnézni a képeit és megkeresni valódi 
tartalmukat. Rögtön világossá lesz: mit is ért Zámbó 
a realista szemlélet fogalma alatt, és miért is tartja 
magát realista szemléletű festőnek. (…) 
Aki Zámbó Kornéllal beszélget, aki megnézi a mun-
kásságát bemutató honlapot, aki elolvassa a tevé-
kenységével foglalkozó szakirodalmat, és végigköveti 
életútját, látja: korhoz kötött és – mindig a maga 
idejében – akár típusosnak is mondható sors volt 
az övé. Falun született – Téten, Győr-Sopron megyében, 
1938. február 14-én –, aztán városra költözött a család, 
Tatára, ahol gyermekéveit és ifjúságának jó pár esz-
tendejét töltötte. Iskolába már városi környezetben 
került, ráadásul a kor szellemét hordozó iparvidék 
közepén, ám mégsem egy roham munkával épülő, 
új „szocialista városban”, hanem egy várkastéllyal és 
kultúrával bíró valódiban, ahol még együtt élt a polgári 
és a munkásművelődés hagyománya. Amire még rá 
is erősített az újabb időkben nagy súllyal bíró nép-
művelés megannyi mozgalma. 
A fényes szellők korszakából, a népi kollégiumi vi-
lágból Zámbó – életkora folytán, hisz akkor még tíz-
esztendős se volt – még kimaradt, a nép művelé-
sének későbbi áldásaiból már nem, s ő – a hajla-
mának engedve – rajzolni tanult. Jól is csinálta. 
Olyannyira jól, hogy az akkori szokás szerint min-
denfelé kiszálló tehetségkutatók – többnyire a kü-
lönféle művészeti iskolák tanárai, akik közül, 
jegyezzük fel, Tatán éppen Kántor Andor járt abban 
az évben – rajzait látva őt is felszólították: tegyen 
próbát, jöjjön felvételizni a Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumba. Jött. Vizsgázott. Felvették. Az A osz-
tályban lett a helye, a festőnek készülők között. 
Hová került? A bejutás erős akadályversenye a kor 
egyik legjobb iskolájának kapuját nyitotta meg 
előtte. Kiváló művészek és remek szaktanárok 

dolgoztak a Török Pál utcai műtermekben. A szob-
rászok – például – Somogyi Józsefhez (már akkor 
Kossuth-díjas!) jártak. Percz János vállalta az egész 
intézmény pedagógiai irányítását. A rajz- és a fes-
tőtanárok közül Basilides Sándort és Viski Balás 
Lászlót emlegetik hálával a legtöbben. De még 
a „pályakezdő” oktatók közt is olyan jeles figurák 
akadtak, mint Ridovics László vagy Szinte Gábor, 
akiket frissen végzett főiskolásként, a legjobb 
iskola oktatójának kinevezve igyekezett „kenyérbe 
tenni” a nép művelését igazgató hatalom. 
Zámbó Kornélnak Basilides Sándor, Szinte Gábor és 
Ridovics László jutott a szaktanárok közül. Jól járt 
velük. Mind a hárman tudták a mesterséget, és szi-
gorúan vették a tudás átadásának előírt lépéseit. 
Lógásról szó se lehetett az óráikon. Ugyanakkor 
egész lélekkel dolgoztak: személyiségükkel hitelesítették 
minden korrektúrájukat. A gimnáziumban született 
rajzok – Zámbó Kornél többet is megőrzött belőlük 
– életteli emlékei a velük végzett munkának. Sőt, 
szépen rekonstruálható belőlük a tanítás folyamata 
is. (…) 
Zámbó Kornél nem szeret „életrajzot írni”: honlapján 
nem látható, katalógusaiban nem olvasható ilyen 
szöveg. Sőt, életrajzot íratni se – a kortárs művészek 
lexikonából is, az adatbázisul szolgáló portálokról 
is hiányoznak a pontos adatok, és a döntéseket 
megmagyarázó okok. Annyi derül ki belőlük, hogy 
a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tett 
érettségi után Zámbó Kornél nem a Képzőművészeti 
Főiskolára iratkozott be, hanem – ezt már csak 
többszöri kérdésre szokta volt elmondani: a fiát 
a bizonytalan megélhetést adó művészpályától 
mindegyre óvni igyekvő családfő kívánsága szerint 
– Egerbe ment, az akkor Ho Si Minh, ma az alapító 
Eszterházy Károly érsek nevét viselő tanárképző fő-
iskolára. A szokásos párosítást választotta (vagy vá-
laszthatta) – a földrajz és a rajz szak tárgyai kerültek 
bele az indexébe. Amikor pedig 1960-ban befejezte 

Horváth György 

ZÁMBÓ KORNÉL

„ V I L Á G É L E T E M B E N  R E A L I S TA  S Z E M L É L E T Ű  F E ST Ő  V O LTA M . ”
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a tanulást, ahogyan akkor elvárták, állásba ment, 
tanítani kezdett. Szerencsésnek mondhatta magát, 
hogy az akkortájt még minden felsőoktatási intéz-
ményben működő elhelyező bizottság nem idegenbe 
küldte, nem valami kis faluba dugta el, hanem ha-
zamehetett: Komárom megye kínált neki állást. 
El is foglalta, meg is felelt benne öt teljes éven át. 
Akkor viszont merészet gondolt. A tatai Kuny Domonkos 
Múzeumban megrendezte az első kiállítását, majd 
ennek sikerét látva otthagyta a tanítást, és szabad 
pályára lépett – egyszersmind beiratkozott a Képző-
művészeti Főiskolára, ahol 1965 és 1971 között hat 
éven át Domanovszky Endre volt a mestere. 
Ezt a második tanuló időt persze nem szabad diák-
életként elképzelnünk. Először is: Zámbó Kornél 
a húszas éveinek a végén járva hozta meg ezt 
az egzisztenciális súlyú döntést – és betöltötte 
a harminchármat, mire a főiskolai tanulmányoknak 
a végére ért. Azaz érett ember és érett művész volt 
már az új szakasz kezdetén is. De – alighanem – 
épp ez vált a javára: mesterének lehengerlő egyé-
nisége már nem nehezedett rá, az átadott tapasz-
talatot és a kapott új tudást is képes volt magába 
és művészetébe építeni. (…) 
A világ persze nem csupa munkából és nem csupa 
meséből áll. Vannak – mit vannak! egyre szaporodnak! 
– az értelmezést kívánó dolgok és jelenségek is. 
Zámbó, a „realista szemléletű festő”, ezeket is látja, 
és ezeket is rendre megpróbálja – képein megjelenítve 
– a maga művészi világának részévé tenni. Életművének 
ezekről a rétegeiről írta: „Rohanó, változó történelmünk 
sodrása, a múlt történelmének átértékelése forgatagában 
új arcok, új problémák feldolgozásai jelzik alkotó 
munkásságom újabb – egyelőre kimeríthetetlennek 
tűnő témaválasztását. Önmagunkban, a gyarló ember 
máz, álarc nélküli, minden póztól mentes, lemeztelenített, 
együgyű, gonosz, szeretetreméltó, Istent félő és 
tagadó figurák a modelljeim, tehát megint csak 
az EMBER. Korábban azt hittem, hogy ez a groteszk 
világ főleg az elmúlt 40 év tükröztetésének egyik leg-
lehetségesebb műfaja, de egyre inkább látom, hogy 
ez örök. Mára ugyanúgy érvényes, mint a jövőre vagy 
akár az évezredekkel előbbi korokra. 
Ám úgy látszik, hogy e groteszk világ sem végállomás 
számomra. Jelen napjainkban, szinte önkéntelen 

is kérdezem – mint minden ember – a végtelent, 
helyemet, helyünket a világban, de válasz – leg-
alábbis számomra – nem érkezik.” Az idézett – 
igencsak rezignált – befejező mondat után furcsán 
hangzik, mégis megkockáztatható: a Zámbó Kornél 
képeit néző embereknek bizony érkezik válasz, és 
éppen őtőle. Mert megtalálta ő a világ értelmezé-
séhez a kulcsot: a művészet és a filozófia nagyjai 
adták a kezébe. Sokféle képét türelmesen rakosgatva, 
tartalmuk és formáik alapján Zámbó festményei 
egyszer csak ciklusokba rendeződnek, majd össze-
kapaszkodnak – és beszélni kezdenek. 
Elmondják: milyen a világ, és milyenek vagyunk 
benne mi. Van iránytű is náluk, és szívesen köl-
csönzik nekünk. Az egyik ilyen iránytű: a filozófia, 
az irodalom – és a mindenség maga. Zámbó 
először ezekkel szerelte föl magát, amikor felfedező 
útjára indult az emberi élet és az emberi lélek 
tájain. Kiinduló pontjául – A mi világunk, Faludy 
és én című festményén megjelenítve – Dante jel-
képekben gazdag Isteni Színjátékát választotta, 
a költő szerepébe önmagát, Vergiliuséba pedig 
atyai barátját, Faludy Györgyöt helyezve. A dantei 
ihletésű mű mellé pedig a mindenség – az anyagi 
és a szellemi mindenség – képeit állította, egy 
művén maga a Galaxis látszik, s benne az emberi 
szellem és lélek nagy hordozói mint csillagok je-
lennek meg, másikon az Istenek és emberek. Ám 
Zámbó Kornél azt se tagadja, hogy néha elbi-
zonytalanodik, mert nem jön felelet a kiáltásra, 
hiába kéri: Válaszolj Uram! 
A jelképek így kinyitott tárházából a mindenséget 
szólító filozófia mellé természetes gesztussal teszi 
oda Zámbó a transzcendens világ szimbólumait. 
És pontosan beszél velük: Jézus jelenik meg 
gyakran a képein, a legtöbbször apokrif, mai, de 
éppen nem tiszteletlen kontextusban (például 
a Krisztusgyalázók, a Jöjj vissza Krisztus, a Világtalan 
című képeken), és mindig a tisztaságot jelképezi 
a butasággal, vaksággal fertőzött, kései megbáná-
sokkal teli emberi világban. A jóság másik jelképe 
Szent Ferenc Zámbó képeinek szimbólumvilágában. 
Jobban, sajnos, ő sem jár a bántott Krisztusnál: 
a ma Szent Ferencét éhes keselyűk veszik körül, 
s bizony éppen nem a szavára figyelnek. 
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Ez a jelkép-felismerő és jelképeket építő hajlandóság 
– úgy tetszik – egyre erősödik Zámbó Kornél mun-
kásságában. Legutóbbi – a Tatabányai Múzeumban 
bemutatott – ciklusa a görög mitológiát ölelte ma-
gához: Ikaroszt (s vele együtt apját, Daidaloszt), Pro-
métheuszt, hogy az örök emberi érzéseket, a jóságot 
és a féltést jelenítse meg általuk. Majd hozzájuk 
tette Pegazust, a költészet jelképét, meg a vad 
Kentaurt, az alvilággal vívott küzdelmében ábrázolva 
őt. Keserű perceket is megél persze, mint minden 
ember, Zámbó Kornél is. Ilyenkor megkopott tárgyakat 
húz elő – gondosan megszemléli és megrajzolja –, 
majd jellé emeli és felmutatja őket. Hol egy 
tönkrement bakancsot, hol egy „SZTK”-keretes szem-
üveget, egy gazdátlan műfogsort látunk megjelenni 
művén – megcsalatott életek megannyi rekvizitumát. 
Más képein a művészet értelmét kutatja, és erős – 
néhol egyenesen karikatúrába hajló – gesztusokat 
tesz: invalidusokat rajzol a régi németalföldi festők 
– Brueghel és Bosch modorában –, másutt egy ba-
zseváló Prímást jelenít meg, újabb képein a múlt 
idők fogságában szundikáló bohócot, majd a (Botticelli 

Vénusz születése című képéből átírt) elhízott, meg-
ereszkedett Magyar Vénuszt, máskor a Michelangelo 
Dávidját darabjaira törő Robbanást mutatja fel. 
És mintha nem hagyná nyugodni az emberi nem 
sokféle aljassága, látja és képén felmutatja a Besúgók 
körtáncát, a Homo Sapiens belső nyomorúságát, 
a világ dolgából magát kirekesztő lélek magányosságát 
(Paraván), a színlelések riasztó kényszerét (Álarcaink) 
és a kikényszerített egyformaság maszkjai mögött 
rejtőzni kényszerülő egyéniség kétségbeejtő helyzetét 
(Tömeg). Néha tréfával oldja a bosszúságot (Kis 
ördög), máskor keserűre festi az eget is (Debil 
felhők), a földet is (Meddő fa). 
Egy műfajt – érdekes (!) – igen sokáig került 
Zámbó Kornél: az önarcképet. Újabban, nyilvánvaló 
összefüggésben a világ értelmezését célzó téma-
választásaival és képi kísérleteivel, ehhez is megjött 
a kedve. Személye megjelent a – már szóba 
hozott – dantei ihletésű A mi világunk című képen, 
Faludy György társaságában. De már az 1980-as 
évek végétől fogva rendszeresen odafesti magát 
számos keserű (máskor meg vidám) jelenetének 

A bohóc álma, 2005
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Telefont kapott a falu, Volt egyszer egy kommunizmus-sorozat, 2006

Öreg suszter, Volt egyszer egy kommunizmus-sorozat, 2006
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közepébe. Látjuk elröpülni az unt világból (Elvá-
gyódás), saját szobraként magán is kacagni (Szo-
boravató), egyik képén a művészet óriásainak a ki-
festendő kerti törpéket kéz alá hordani (Konjunktúra), 
másikon faodúban megbújni [Angyalfa), egy rajzán 
Rodin Gondolkodójának pózában töprengeni, má-
sikon jókedvű figuráit köszöntve – mint Courbet 
tette egykor a magáról festett zsánerképen – 
sétálni egy rajz terében vagy épp Noé szerepében 
–, de patás lábakkal állva a hajóhídon – Hieronymus 
Bosch figuráit bárkájából a világba bocsátani. 
Van aztán Zámbó Kornél festészetének még egy 
ide tartozó, korunkat, világunkat, sokféle ballépé-
sünket, magunknak szerzett bajunkat fejünkre olvasó 
népes ciklusa. A leghelyesebb volna „történelmi 
festményeknek” mondani őket – de nem lehet, 
mert a név már régóta le van foglalva nemzeti 
hőseink emelkedett kompozíciókba foglalt tettei 
számára. Nevezzük hát őket világ-képeknek. Hisz 
festőjük mindenről tud, és mindenről mer általuk 
beszélni, ami vele történt, ami velünk történt. Nem 
dühösek ezek a képek. Nem dühöng a festőjük 

sem. Javaslatot tesz inkább: búcsúzzunk harsány 
kacajjal attól a sok maflaságtól, amit tettünk. 
Zámbó Kornél világ-képeinek a kulcsművét keresve 
mindegyre a Pomádé királyról festett munka kívánkozott 
a kezembe. Ez mindent összefoglal. Megmutatja 
a hatalmasok butaságát és meg a miénket, akik 
magunk fölé emeljük őket. Méltó társa: A kis bohóc. 
A társadalmi baj: a lappangó, majd belőlünk meg-
születve kiáradó, és végül iránymutatónkká növekvő 
félelem forrását mutatja föl ez a lap. Aztán, ha jól 
megnéztük, lapozzunk tovább a kötetben. És bú-
csúzzunk – Zámbóval együtt – szamár magunktól. 
A Rákosi-korszak szürreális rettegéseitől és kapitális 
ostobaságaitól, a háborút csináló „hősöktől” és a há-
borút megszenvedő emberektől, a szocialista ho-
mokvár felépítésének buta szertartásától, a magára 
hagyott veterán nyomorúságától. Tegyük lomtárba, 
ami oda való: vezéreink tört szobrait. (…) 
 
(Zámbó Kornél. /Részletek a bevezető tanulmányból./ 
Szerk.: Borsos Mihály, Horváth György. Budapest, 
2010. Társalgó Galéria).

Leskelődők, 1980
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Hatan vannak. Külön-külön: pályakezdő mű-
vészek, amatőrök. pedagógusok. Együtt: Horizont 
alkotócso port. Első közös tárlatuk ja nuár 9-én 
nyílt „székhelyü kön”, a tatai Városi Műve lődési 
és Ifjúsági Központ ban. 
 
A fenti soroknál szűk szavúbban talán nem is le het 
összefoglalni a lényeget, de jó ezen mihamarabb 
túl esni, hogy valóban a lényeg re térhessünk. Mű-
vészeti kiscsoport alakult egy mű velődési központban 
akkor, amikor a legtöbb hasonló intézményből 
efféle társu lásoknak csupán a felbomlá sáról tudó-
síthatunk. Képző művészekből toborzódott a Horizont, 
s egy olyan vá rosban jött létre, amely év századok 
óta festők, szob rászok, grafikusok kedvelt székhelye, 
s ahol az egyko ri JEL-alkotócsoport hosszú évekig 
a művészek összetar tozásának fontosságát in -
tézményes keretek között is bizonyította. Olyan 
emberek léptek a közösséggé válás útjára, akik hi-
vatásuknál fogva maguk is közösséget kovácsol-
hatnak. Nem ugyanazon irányzat fanatikus bű -
völete köti össze őket. ha nem patriotizmusuk, 
hason ló sorsuk. Na meg a szük ség… ! 
Bár ez már nem olyan ünnepi. Pedig beszélni kell 
erről is, hiszen napjainkban valahogy eltűntek azok 
a milliomos mecénások, akik csak azért, mert fan-
táziát láttak egy-egy kezdőben, a hónuk alá nyúltak, 
s rátet ték arra a bizonyos sínre, amelyen szinte 
észrevétle nül kisebb-nagyobb és még nagyobb ki-
állítótermekbe vitt az út. E „mai tatai ha tok” bár-
melyike is mit kezd hetne egyedül?! Várhatná, hogy 
felfedezzék, ahhoz vi szont sok kiállítás kell. Ki állí-
tásokra pedig leginkább azt hívják, akinek már sok 
kiállítása volt, de hogy le het sok kiállítása, ha… 
No, meg a képzőművészeti alap tagság! Kicsiny 
országunk ban már így is annyi a hi vatásos művész, 
hogy sokan felszisszennek a szám halla tán. Ki 
harcolna ilyenkor foggal-körömmel azért, hogy 
még több legyen? Persze, a helyzet ennyire nem 
tragikus, Szó sincs a „huszonkettes csapdájáról”, 

léteznek mű termeket nagy fórumokkal összekötő 
kis fórumok, de a művészdiploma nélküli eknek – 
hacsak nem zse nik – nehéz a helyzetük. Ők pedig 
türelmetlenek. 
A Horizont csoport tagjai helyesen gondolták, hogy 
hatukat egyszerre bármely galéria szívesebben 
fogad ja bemutatkozó tárlatra, mintha egyenként 
kopog tatnának bebocsáttatást kérve. Szerencséjük 
volt, hogy mecénásokra is talál tak. Tárlatnyitó be-
szédében a művelődési központ igaz gatója, Szirtes 
László el mondta: az intézmény és a város vezetői 
a Hori zont tagjainak előrelépé sét erkölcsileg és 
anyagilag is támogatják. 
E fiataloknak pedig erre van a legnagyobb szüksé -
gük, hisz enélkül képtelenek magukat megmutatni. 
A hír névvel nem rajztanárságuktól akarnak szabadulni. 
Ellenkezőleg: valamennyien komoly feladatuknak 
tekin tik a vizuális nevelést, szak köröket vezetnek 
és a velük folytatott beszélgetésekből kiderült: hi-
vatásuk aján dék számukra, hiszen a gye rekek fan-
táziájának bátor szárnyalásából, sablonok tól mentes 
„meglátni tudá sából” rengeteget tanultak. 
Amikor képeiket és szob raikat megnéztük, elhittük. 
Megtanulták a szakmát, bár meglepő, hogy mennyire 
kü lönböző még így is a felkészültségük, és mennyire 
más „nyelven” alkotnak, mind nyájan. 
Keményné Pongó Anna akvarelljei kevéssé hatottak 
meg bennünket. Barcsa Pál festményeire jó ránézni, 
de mintha nagy részüket már láttuk volna valahol. 
Len gyel Gábor ágaskodó lovai nak kusza vonaler-
dejéből a klasszikus méltóság és a mai rohanó 
világ nyughatatlansága úgy fér meg egymás mellett, 
hogy harmóniává olvad. Láttukra elhisszük, hogy 
még a tűz és a víz is egymás barátja lehet. Gútay 
János szobrairól, ha azok megszólalnának, tud nánk 
milyen lenne hangszí nük, mit mondanának, és ho-
gyan… Amit pedig ked venc anyagával, a bőrrel 
művel, az nem csak újsze rű, hanem jövőbeli, nagy 
lehetőségeket sejtet. Réti András olyan fotós, aki 
re mekül tud élni a különféle gyűjtőtávolságú optikák 

Szabó Péter 

EGYÜTT  –  KÜLÖN UTAKON



torzító hatásával. Gyöke rekből szőtt „földön túli 
szörnyei” földiek. Kóthay Péter akvarelljein a színek 
hol önfeledten, hol jólnevelten játszanak, olajképei 
egy-egy ötlet utó életének krónikái. Faszob rai annyira 
egyszerűek, mintha öreg fák gyökerei, göcsörtös ágai 

lennének, érintetlenül, amilyenné a természet formálta 
azokat. Futnak, futnak rajtuk az ívek, a vonalak, szét-
válnak, s összefonódnak, teszik a dolgukat… 
 
(Dolgozók Lapja 1987. január 14.)
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Tata immár több mint egy évtizede ad otthont me-
gyénk nem hivatásos képzőművészeti kiállításainak. 
Ennek a hagyománynak legújabb örvendetes ese-
ménye, hogy nemrégiben a város helyőrségi klub-
jában az ART-6 (volt HORIZONT) képzőművészeti 
csoport ismét közönség elé hozta legújabb alkotásait. 
A művészgárda mind a hat tagja rajztanár, csoportos 
kiállítással az idei év januárjában jelentkeztek 
először a tatai Városi Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban. Míg munkáikat akkor jórészt a kifejezési 
forma, s a stiláris és tartalmi útkeresés jellemezte, 
a mostani tárlat – messze túl a szárnypróbálgatáson 
– olyan érettséget és fejlődési ívet jelez, ami 
egyaránt meglepte mind a műértőket, mind pedig 
a műélvező közönséget. […] 
A csoport hat tagja közül mindössze egy alkotó kép-
viseli a „gyengébb nemet”, Keményné Pongó Anna. 
A sort már csak a kötelező udvariasság jegyében is 
vele kezdjük. Ennek a fiatalasszonynak minden vo-
nalából, ecsetvonásából árad a belső átélés, s egyes 
műfajokban a fölényes technikai biztonság. Most 
többek között három olajfestménnyel kopogtatott. 
Ezek mindegyike a hagyományos képépítési móddal 
a tájfestészet kategóriájába tartozik. A realizmus 
szellemében fogant képek idilli volta nem hagy 
kétséget a szemlélőben, számon kérni a biztatás 
szándékával együtt legföljebb az olaj adta lehetőségek 
technikai kihasználatlanságát lehet. Grafikai munkái 
közül viszont a legtöbb egyéni hangvételt, tökéletes 
tartalmi és technikai kiforrottságot láttat. Újszerű 
színfoltja és kellemes meglepetése volt a tárlatnak 

Gútay János plasztikai sorozata, kisméretű figurális 
kerámiái és bőrkompozíciói vagy bőrdomborművei. 
Az utóbbiak előtt sokáig elidőztek a látogatók. Ezeket 
plaszticitásuk mellett kifinomult légiesség jellemezte. 
Ennek az útnak folytatására jó szívvel érdemes 
biztatni őt. Barcsa Pál nem régen költözött az Alföldről 
a Dunántúlra, nem véletlen, hogy most bemutatott 
munkáiban az „ősi földet” jeleníti meg. Az ottani ta-
nyavilágot, a végtelen horizontot hátán hordó földet. 
És valóban „földszagúan” súlyosak ezek a tanyákat, 
szállásokat ábrázoló képek, anélkül, hogy a natura-
lizmus marasztaló sarába süllyednének. Villámköz-
vélemény-kutatás alapján a látogatók tetszését a Fel-
perzselt tarló című kompozíciója nyerte meg. Kóthay 
Péter neve már ismerősen cseng a tárlatlátogató kö-
zönség fülében. Munkáit, akárcsak a korábbiakat 
az imponálóan fölényes ecsetkezelés jellemzi. 
Számára egyébként gazdag esztendő volt az idei, 
társaihoz hasonlóan ő is számos kiállításon mutatkozott 
be munkáival. A most felvonultatott Nádas című ak-
varellsorozata a jók és a jobbak között kínál válogatási 
lehetőséget. Lengyel Gábor tudatos kísérletező 
alkatnak tűnik. Az utóbbi időben egyedi grafikai 
lapokat készít, főként diófapáccal. Témáit – legalábbis 
a most felsorakoztatott munkái alapján – elsősorban 
az ókori irodalmi alkotásokból meríti, mintegy foly-
tonosságot adva az amúgy is halhatatlannak. Művei 
közül sokaknak a nemes egyszerűségű, ám annál 
hitelesebb jellemábrázolást vállaló rajza, a Prófétafej 
tetszett legjobban. A sort Réti Andrással, a csoport 
Benjáminjával zárhatjuk. Ő a hatok legfiatalabb, de 

Vajna György 

OSZTATLAN  S I KERT  ARATOTT  AZ  ART-6   
TATA I  TÁRLATA

A M A T Ő R Ö K  –  P R O F I  S Z I N T E N
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láthatóan ígéretes tehetségű tagja. Érdemes volt 
hosszan szemlélődni linómetszetei, monotípiái és 
rézkarcai előtt. A sokszorosító grafika a jelek szerint 
erőssége ennek a fiatalembernek, de kompozíciós 
készsége, vonalvezetése a más műfajokban való 
kalandozásokra is jó előjelnek számít. Végezetül 
annyit még talán, hogy nem távozott élmény 
nélkül senki, aki megtekintette a csoport munkáit. 
Mint hallottuk, a zsűri a képek válogatásakor 
szigorú elvek szerint szelektált, 102 mű közül 77-et 

talált kiállításra alkalmasnak. Lehet, hogy rendhagyó, 
de mi, egyszerű műélvezők szívesen vennénk, ha 
kiállítás formájában láthatnánk egyszer a „kizsűrizett” 
képeket. Ha másért nem, azért, mert ezek a nem 
hivatásos művészek, miután rajztanárok, tulajdon-
képpen mégis csak profik, no és még azért is, mert 
az önálló véleménynyilvánítás számunkra is újszerű 
élményt jelentene. 
 
(Dolgozók Lapja 1987. december 28.)
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A kortárs képzőművészet struktúraváltozása, és a mú-
zeumok megújult kulturális szerepe, megváltozott 
küldetése szempontjából is érdemes értékelni talán 
azt a kezdeményezést, amely a Kuny Domokos Mú-
zeumban zajlik az utóbbi években. Egy kimondottan 
történelmi helyszínen, egy történeti múzeumban 
talált otthonra a hely szellemével látszólag teljes el-
lentétben állva, idővel és térrel mit sem törődve, 
a kortárs művészet. Ennek tapasztalatairól szól a be-
számoló, amelynek megfogalmazására az érsekújvári 
múzeum idei MUZAKT konferenciája, ez a múzeumi 
tevékenységek széles spektrumát bemutató, nagyszerű 
kezdeményezés adott lehetőséget. 
A projekt bemutatását az adottságok ismertetésével 
érdemes kezdeni. 
A tatai Kuny Domokos Múzeumot egy korábbi 
egyházi fenntartású helytörténeti múzeum alapjain 
szervezték meg 1950-ben. A múzeum székháza 
1954-től a középkori, Zsigmond és Mátyás királyaink 
által épített és lakott vár, a tatai tó partján, egészen 
kivételes szépségű természeti és műemléki kör-
nyezetben. A múzeum helytörténeti múzeum 
maradt a mai napig, annak szokásos szakágai, 
gyűjteményei (a régészeti, néprajzi, képzőművészeti, 
helytörténeti gyűjtemény) is a városhoz és környé-
kéhez köthető anyagokra épülnek. Az 1950-ben 
létesített állami múzeum – a kor kultúrpolitikájának 
trendje szerint – már hangsúlyt fektetett a képző-
művészetre: az akkor működő alkotók kiállításon 
való bemutatására, alkotásaik megvásárlására. 
A múzeum részt vállalt a képzőművészeti kultúra 
ápolásában és terjesztésében, ez tudatosan vállalt 
küldetés volt. 
Az évtizedek során több kiállítóhely is alakult, mű-
ködött a városban, így a múzeum, mint kiállítóhely, 
nyilván a helyszín patinája miatt is, rangot és szín-
vonalat jelentett a helyi lehetőségek között. Folya-
matosan rendeztek kiállításokat, a múzeumnak 
saját kiállítási koncepciója volt, egyfajta művészeti 

központként működött, sőt szerepet vállalt nem-
zetközi művészeti kapcsolatok építésében is. A rend-
szerváltáskor darabokra hullott a művészeti élet 
addigi struktúrája, megszűnt lassacskán nemcsak 
a támogatás, de az érdeklődés is, és a vidéki élet 
kulturális spektrumából eltűnt a minőségi képző-
művészet. Elszórt jelenségek, magányos alkotók, 
zátonyra futott kezdeményezések jellemzik a közelmúlt 
évtizedeit, míg végül eljutottunk odáig, hogy jelenleg 
nincsen egyetlen művészeti galéria sem a városban. 
A múzeum nem tudja átvenni a képzőművészeti 
élet működésének alapfeladatait (műhely, kiállítótér, 
kurátor és kurátori koncepció, gyűjtemény létrehozása, 
kritika és megjelenés a művészeti sajtóban). A mú-
zeum gyűjteményi profiljából – mecenatúra híján – 
eltűnt a kortárs képzőművészet, annak helyi és or-
szágos vonatkozása is, és megszűnt a szándék arra 
vonatkozóan, hogy a múzeum sajnos szűkre szabott 
tere a művészeti szcéna része legyen. Mindehhez 
hozzájárul a kisvárosi közeg, amely szűk ahhoz, 
hogy a régióban önálló kulturális központtá váljon, 
és nagyon keskeny az a nyitott, művelt réteg, amely 
igényt támasztva napirenden tarthatja a művészetről 
való gondolkodást és gondoskodást. A fiatal alkotók 
sorra-rendre elhagyják a várost, hogy Budapesten 
vagy külföldön keressenek boldogulást. Az innen ki-
rajzott, innen elszármazó alkotók körvonalazik egyéb-
ként a város művészeti arculatának legjelentősebb 
szegmenseit. 
A probléma valószínűleg általános, és talán bármely 
vidéki város művészeti jelenének leírásába behe-
lyettesíthető. Mi Tatán azonban látjuk azt is, hogy 
a város kivételes adottságai továbbra is lehetőségek 
csíráit rejtik magukban. Így indult el az elszórt, 
egyéni kezdeményezések, jelentős vagy jelentéktelen 
projektek között 2011-ben egy egyszeri kiállítási 
tervvel az új, kísérleti koncepció, a Grotta-projekt. 
A „Grotta” fantázianevet viselő művészeti projektnek 
immár története van. 2011-ben, egy könnyűzenei 

Kövesdi Mónika 
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fesztivál kapcsán merült fel az elképzelés, hogy 
a fiataloknak szánt rendezvényt a fiataloknak szánt 
kiállítás színesítse. Az ennek rendezésére felkért 
két kurátor a Tatán élő, fiatal képzőművész, Kam-
merlohr-Kováts László, és a tatai múzeum művé-
szettörténész munkatársa, Kövesdi Mónika (jómagam) 
volt. A könnyűzenei rendezvény legértékesebb 
része volt talán a kiállítás, az akkor megfogalmazott 
cél szerint korhatárosan fiatal művészek, esetleg 
még művészeti akadémián tanuló növendékek 
részvételével. 
A következő évben megismételtük a tárlatot, s ettől 
az évtől, 2012-től a múzeum adott otthont az évről 
évre megismétlődő kiállításnak. Az országosan meg-
hirdetett pályázatra az első évhez hasonlóan, kor-
határosan vártuk fiatal művészek jelentkezését. 
A helyszín, amit a múzeum biztosítani tudott, 
egészen különleges volt, részben ebből táplálkozik 
a Grotta varázsa. Mivel a vár épületében egy 
állandó történeti kiállítás fenntartása mellett időszakos 
kiállításra csak egyetlen tér adott, így került szóba 
a várudvaron egy külső helyszín, a régi várkapu 
kőből rakott, boltíves kapualja, az ún. törökkori 
bejáró. A sajátos helyszín, ódon, rusztikus, történelmi 
levegőt lehelő falai között minden egyes kiállított 
alkotás új életre kelt, új jelentésárnyalatot kapott. 
A törökkori bejáró azóta is, évről évre átütő sikert 
arat, annak ellenére, hogy a célzott műtárgymegvi-
lágítás, a speciális és elvárható műtárgykörülmények 
valójában hiányoznak. A kiállításokat így rövid ideig 
tartjuk nyitva. Ez azt is jelenti, hogy a Grotta-tárlat 
esetében a kiállításmegnyitó sem egyszerűen ver-
nisszázs, hanem happening, melynek során a kü-
lönleges tér különleges alkotásai egy művészeti 
cselekmény részeként válnak láthatóvá a közönség 
és az alkotók számára. 
A két kurátor, köztük kiemelten Kammerlohr-Kováts 
László a kortárs művészekkel kapcsolatot tartva 
elég bátor volt ahhoz, hogy a pályázatra beérkező 
munkák közül határozott koncepció szerint válogasson, 
évről évre más, tematikus kiállításokat érleljen ki, 
a kiállításokhoz (a múzeum támogatása mellett) 
megpróbálja az anyagi, a művészeknek is megfelelő 
feltételeket megteremteni. Így minden évben készül 
katalógus, minden évben van három beadási 

helyszín országosan (ez könnyítés a műtárgyszállí-
tásban), útiköltségtérítés a megnyitóra érkező mű-
vészek számára, és évente van két díj, s ebben 
a tekintetben a díjazottak egyéni kiállításának lehe-
tősége emelendő ki. Ilyen módon zajlik le a tatai 
vár patinás falai között, rangot jelentő eseményként 
fiatal alkotók, nívós művészek egyéni tárlata évente 
két alkalommal. Azt is mondhatnánk, hogy így tettük 
be a lábunkat a kapuból a házba, így csempésztük 
be a kortárs művészetet a múzeum falai közé. 
A kurátorok magas célt tűztek ki maguk elé, és 
megkísérelték azt megvalósítani. A legmagasabb 
cél a kulturális és művészeti tér megteremtése és 
megújítása, a művészet jelentétének biztosítása; 
a befogadói közeg szempontjából alkalom meg-
teremtése a művészettel való találkozásra, ezzel 
együtt annak bizonyítása, hogy a kortárs művészet 
hozzáférhető és meghódítható (megérthető, meg-
tanulható). Ennek során megkerestük és kiválasztottuk 
azokat a művészeket, akiknek művészetében ez 
az újító szándék tapasztalható. A mércét kizárólag 
a minőség jelentette. 
A kiállítást beharangozó anyagban a korabeli ter-
mékreklámok szövegét ültettük át: „Vigyázat! Nagyon 
kortárs!” A dunántúli kisvárosban, a történelmi 
várfalak között a Grotta valóban az volt. A kontraszt 
csak kiemelte mindkét pólust. 
A Grotta-projekt a helyszínre épül. A tatai vár, azon 
belül az ódon kőfalak szövete adja meg a kiállítások 
egységesítő keretét. Így adódott a cím is, hiszen 
a hely leginkább egy mesterséges barlangra emlé-
keztet. A későbbi évek során a címek (témák, hívó-
szavak) mind innen, a hely adta látványból, be-
nyomásból táplálkoztak. Az Út/utazás témáját 
a ’kapu’ gondolata hívta elő, a Tűz/víz témáját 
a kapu alatti várárok és a kapu, mint ostromhelyszín. 
A Kint/bent hívószó a helyszín köztes tér mivoltából 
adódott, míg a Történet nélkül egy, a helyszín 
konkrét, historikus mivoltát tagadó fogalom volt. 
Az Árnyék 2017-ben a művészet elemi eszközét és 
a grotta-helyszínt egyszerre megidéző jelentéstar-
tomány felé vezette a művészeket és a kiállítást 
értelmező látogatókat. A De profundis (’a mélységből’ 
– zsoltáridézet) cím az akkor már számos problé-
mába ütköző kiállításszervezésnek szólt, de ugyanúgy 
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a helyszínre, a környezetre gondolhatott a kiállítás 
nézője, akárcsak a korábbi címek esetében. A Grotta, 
mint egy sajátos zóna, saját jelentéskörébe vonta 
az alkotásokat, amelyek egymással is kommunikáltak. 
Bátran állíthatjuk, hogy a Grotta-kiállításon egy 
kicsit más értelmet nyertek a művek, mint a festő-
állványon, ahol születtek. 
Az eredmények szempontjából büszkén sorolhatjuk 
fel, hogy a városban és a megyében egyedülálló 
művészeti projektet indítottunk el, miközben a kortárs 
képzőművészetnek a legfiatalabb generáció friss 
alkotásaiban megragadható tendenciáit mutattuk 
be. Fontos körülmény a kisvárosi közegben, hogy 
a Grotta országos rendezvény, az évente kiírt 
pályázat nem a helyi alkotóknak, hanem az adott 
korosztálynak szól, határok nélkül, megkötések 
nélkül. A díjazottak egyéni kiállításai esetében pedig 
a Grotta hozzájárul az egyes alkotók bemutatkozá-
sához, gondolataik kiérleléséhez, s nem utolsósorban 
kiállításélményhez juttatja a tatai vár látogatóit. 
Az egyéni kiállítások sorát áttekintve kirajzolódik 
a Grotta technikai, gondolati, sőt művészetföldrajzi 
sokfélesége, a kortárs művészet kísérletező, a mű-
fajok határát áttörő jellege. Nagy öröm volt látni 
ezeken a tárlatokon azt is, hogy a Grottán kiállított, 
magányos mű hogyan nyeri el teljes értelmét 
az egyéni kiállításon a művek sorozatának köze-
gébe ágyazva. 
Az egyéni kiállításokat áttekintve meg kell említe-
nünk a díjazottak, egyéni kiállítás lehetőségével 
kiemelt művészek sorából Lendvai Péter Gergelyt, 
aki (akkor még soproni művészként) a régi házak 
homlokzat- és kapumotívumait emelte ki, és zárta 
azokat az öntött üveg kristálytiszta közegébe. 
Azokban az években kötelezte el magát az üveggel, 
s azóta is ezt a technikát használja, egyre inkább 
elszakadva a grafikai kiinduló ponttól, s lépve át 
egy mágikus világba. 
A tatai Mórocz István még egyetemistaként került 
a díjazottak közé, sokszorosított grafikai lapjain 
a lehető legpuritánabb vedutákat láthattuk, a kocka-
házak, a panelek, az ipari létesítmények sajátos ge-
ometriája ritmusba rendeződve jelent meg lapjain. 
Kronológiai sorrendben a díjazottak egyéni tárlatainak 
sorában a somorjai Méry Beáta kiállítása következett, 

festményeinek szőnyegszerűen felépített, érzéki 
felületét egy sajátos mintázatú grafikai réteg gaz-
dagította. Sóvári Melinda objektjei vallásos alkotások. 
A tokba zárt kép festett és hímzett rétegei a régi 
korok apácamunkáit, ereklyetartóit idézik fel. 
A zalaegerszegi Tóth Norbert képzőművész 2016-ban 
rendezett kiállításán fiktív alkotásokat mutatott be. 
Elképzelt, de meg nem valósítható szobrokat, meg-
festett, de a ráfestés miatt nem látható képeket. 
A nézőt megszólító, provokáló művész a szintén 
zalaegerszegi Monok Balázzsal, a másik díjazottal 
együtt rendezte meg a kiállítását.  
Monok Balázs kiállítása egy nagyszabású installáció 
volt, a videón ő maga, mint ’kiállított játékos’ volt 
jelen, míg a kiállítótér padlóján, mint a futballpálya 
játékosai, hevertek a ’kiállításra váró’ képek – 
egykori festményeinek átmázolt vásznai.  
Kováts Nikoletta kiállításával a klasszikus festőmű-
vészet költözött be a várba. A nagyméretű vásznak 
intenzív színekkel megfestett felületén az absztrakt 
határán járó táji és figurális motívumokon gondol-
kodhatott el a látogató.  
Baráth Bálint kiállítása ismét egy nagyszabású ins-
talláció volt. Baráth Bálint Grottára beadott munkái 
printek voltak, sajátos térkonstrukciók, egy képzelt 
tér animációi. Egyéni kiállításának berendezése 
megadta a magyarázatot a talányos művekhez. 
Egy építészeti rajzokból, alaprajzokból álló örökségből 
bontakozott ki a világ újrakonstruálásának gondolata, 
amelybe a geometrikus vektorokon, utasításokon 
túl belefér a hulladék, a maradék, a régi világ hor-
daléka is. 
Nagy installációval készült Görözdi Rita és Görözdi 
Lilla kiállítása. A tatai születésű, rezidensként Fran-
ciaországban élő művész ikerpár külön utakon jár, 
de munkáikban a kísérletezés a legfontosabb té-
nyező. A tatai zsinagóga kopott csarnokában ren-
dezett kiállításon a Grotta díjazottja, Görözdi Rita 
egy nagyszabású installációval mutatkozott be. 
Száz hinta lengett a térben, egy gyermekkori mágia, 
egy mantra, szimbolikusan talán a tatai gyermekkor 
emléke. Görözdi Lilla száz rajza csatlakozott ehhez, 
a legegyszerűbb formák, színek ritmusára épülő 
lapok. Ezek, tagadva minden klasszikus szabályt, 
egy új zeneiség kottái. 
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Az egyéni kiállításon bemutatkozó, kiemelt Grotta-
résztvevők sorát két kiváló grafikus zárja. Jónás 
Péter litográfiáin egy végtelenül egyszerű geometriájú 
elem mutatkozik be, szinte portrészerűen, sorozatban: 
a beton építőkő. Nem a tárgy a fontos, nem 
a modell, hanem a látásmód, a felület játékai, 
az árnyékok, a rövidülések, a részletek. Varga Bálint 
ugyanígy tekint az általa választott modellekre. 
A legnagyobb műgonddal örökíti meg a legbanáli-
sabb tárgyakat is, alapozott vászonra a legtünéke-
nyebb grafittal rajzol, s így modellálja, így varázsolja 
oda leheletvékonyan az árnyékot a korsóra, a fe-
szítővasra, a homlokzati lámpára. 
A Grotta hét éve már történelmi távlatnak számít. 
Tanulsága sokrétű: kibontakozása, története a mú-
zeumban, a városban, sőt országos jelenségként 
nyilván okot ad párhuzamok vonására, a kortárs 

művészeti helyzet értékelésére, a művészet hely-
zetének elemzésére. Haszna azonban kétségtelen. 
Bevonta a várost egy új kulturális mezőbe, napjaink 
legfrissebb művészeti, sőt gondolati áramlatainak 
szintjén. A művészet értelmezésére, értelmező 
megközelítésére adott lehetőséget, elgondolkodásra 
és érzéki örömökre egyszerre. 
 
(Előadás a MUZAKT konferencián. Érsekújvár, 2019. 
október 3. Thain János Múzeum.)

Grotta-megnyitó: Kammerlohr-Kováts László,  
Kövesdi Mónika, Michl József (polgármester),  

Tata, Vár, törökkori bejáró
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Szentessy László 
grafikusművész kiállításnak 
megnyitója: Szentessy László, 
dr. Szatmári Sarolta, Láncz 
Sándor. Tata, Vár, 1988

Zilahy Gyérgy festőművész 
emlékkiállításának megnyitója: 
Kemecsi Lajos, Lévai Ádám, 
Kammerlohr-Kováts László, Cs. 
Kiss Ernő, Kövesdi Mónika, 
(ismeretlen), Ölveczky Gábor, 
dr. Takács Ágnes, Virág Jenő. 
Tata, Vár, 1986 

Kungl György 
keramikusművész kiállításának 

megnyitója: Wehner Tibor, 
Kövesdi Mónika, Kungl György. 

Tata, Vár, 2016



Petró Petra és diplomainstallációja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay-termében, 2017
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MEGNY I TÓK ,  P LAKÁTOK  MEGH ÍVÓK

Fiatal művészek kiállítása Hét próbakő címmel: Hajdú Zsófia, Sipos Zoltán,  
Matyus Dóra, Sztruhár Zsuzsa, Varga Benedek, Michl Balázs, Mórocz István. Tata, Városi (Gútay) Galéria, 2014
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Kármán Dániel Interrealism című 2021-es Kultúra napi online 
kiállítása. Hódmezővásárhely, Tornyai Múzeum

Kele Róbert Utolsó című kiállításának meghívója, 2016

Kerti Károly György Kavicsok fényben című kiállításának plakátja, 2017 Mikus Áron a Triptichon című szobra előtt, Bp., VIII., Corvin-sétány, 2020
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Michl Balázs kiállításának 
meghívója, 2017

Michl Balázs kiállításának 
megnyitója Lévai Ádámmal. 
Tata, Városi (Gútay) Galéria, 
2017

 
Beszélgetés Kele Róberttel 

kiállításán: Tóth Enikő, 
Szentessy Éva,  

Szentessy László.  
Tatabánya, Tatabányai 

Múzeum, 2016.
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Mórocz István kiállításának 
megnyitója, Tata, Vár, 2014

Kammerlohr-Kováts Lászó 
Ifjúkori önarckép című 
kiállításán Kövesdi Mónikával. 
Tata, Vár, 2013

Sipos Zoltán kiállításának 
megnyitója: Lévai Ádám, Sipos 

Zoltán, Jász Attila.  
Tata, Zsinagóga, 2019
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Varga Tamás (Tomi) 
képregényrajzoló, 2019

Határtalan  
képzőművészet-kiállítás. 

Tata, Zsinagóga.  
Köszöntőt mond:  

dr. Schmidtmayer Richárd,  
2020

Két világ határán-kiállítás.  
Tata, Piarista kápolna, 2018
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Barcsa Pál kiállításának 
megnyitója: Szabó Tamás , 
Gaál József, Makó Judit, 
Püspöky István, Barcsa Pál, 
Lévai Ádám, Muzsnay Ákos,  
Kovács Péter.  
Tata, Magyary Zoltán 
Művelődési Központ, 2013

Grotta V., Kint – Bent című 
kiállítás megnyitója: 
Kammerlohr-Kováts László, 
Michl József, Kövesdi Mónika, 
dr. Schmidtmayer Richárd, Tata, 
Vár-törökkori bejáró, 2017

Görözdi Lilla és Görözdi Rita 
„100” című kiállításának 

megnyitója. 
 Tata, Zsinagóga 2018.
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Nagy János szobrászművész 
kiállításának megnyitója 
Szakolczay Lajossal. Tata, Vár, 
2016

Gútay János kiállításának 
megnyitója, Tata, Református 
Gimnázium, MIND Galéria, 
2016

Nagy János  
szobrászművész kiállítása.  

Tata, Vár, 2016
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Nagy Katalin emlékkiállításának meghívója és megnyitója: Kovács István, Kövesdi Mónika, Dr. Schmidtmayer Richárd. Tata, Vár, 2019

Lévai Ádám kiállításának meghívója, 2019
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
1919–1969. Komárom megyei képzőművészek jubileumi ki-

állítása. Tata, 1969. (Katalógus) 
II. Komárom-Esztergom Megyei Tárlat. Dorog, 2020. Dorogi 

Galéria. (Katalógus, bev. A. Bak Péter.) 
Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Tatabánya, 

2000. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 
Kernstok Károly Alapítvány. 

Alberti Ágnes: Tizenkilenc művész részvételével. Őszi tárlat 
Tatabányán. 24 Óra 1993. szeptember 18. 

Albertini Béla: Tata – 1970. Népművelés 1970(7)38–39.  
Art Limes. Wehner-vernissage. 2009(3) 
B. J.: Komárom megyei kiállítások Tatabányán. Komárom 

Megyei Dolgozók Lapja 1957. október 2. 
B. J.: Nagyobb nyilvánosságot! Egy kiállítás vendégkönyvébe. 

Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1957. december 7. 
b. j.: Két kiállítás a tatai várban. Komárom Megyei Dolgozók 

Lapja 1958. december 10. 
B. Szatmári Sarolta: Az időszaki és vándorkiállítások bemu-

tatásának tapasztalatai Komárom megyében. Múzeumi 
Közlemények 1968. 31–34. 

B. Szatmári Sarolta: Megyénk művészeinek svájci bemutat-
kozása. Tükröződik a sokarcúság. Dolgozók Lapja 
1983. április 27. 

Balogh Kata–Bárdos István (szerk.): Komárom-Esztergom 
megye településtörténeti kalauza. Tatabánya, 1993. 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Intézet. 

Bánfi József: In Memoriam. Ex libris KEM-Tatabánya mjv. 
képzőművészei 2018-ig. Tatabánya, 2019. Tatabánya 
Alkotó Művészeiért Közalapítvány. 

Baráth Lajos: Kinek a gondja? Dolgozók Lapja 1970. 
december 30. 

Baráth Lajos: A művészet éljen jelenünkben. Dolgozók Lapja 
1969. július 31.  

Bardoly István–Haris Andrea (szerk.): Magyarország műem-
lékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. Budapest, 
2006. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 

Bárdos István: Fotóséletünk eredményei és gondjai. Dolgozók 
Lapja 1976. november 24. 

Bárdos István: Képzőművészeti élet Esztergom és Párkány tér-
ségében 1899–1918. Esztergom és Vidéke 2014(1)10–15. 

Bárdos István (szerk.): Képes körséta Komárom-Esztergom 
megyében. (Bev. Horváth István.) Tatabánya, 1992. 
CENTER KFT.

Bárdos István: Képzőművészeti szakkörök kiállítása. Dolgozók 
Lapja 1972. április 13. 

Bárdos István: Komárom-Esztergom közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék közművelődési élete (1923–1938). 
Tatabánya, 1980. Komárom Megyei Tanács VB. Műve-
lődésügyi Osztály, Hazafias Népfront Honismereti Bi-
zottsága. 

Bárdos István: Magyar képzőművészek, képzőművészeti élet 
a Duna bal és jobb partján. (Részlet a készülő 
könyvből.) Atelier 2013(2)28–29. 

Bárdos István: Magyar képzőművészek, képzőművészeti élet 
a Duna bal és jobb partján. (Mozaikok a hasonló 
címmel készülő könyvből). Atelier 2013(3)26–27. 

Bárdos István: Magyar képzőművészek, képzőművészeti élet 
a Duna bal és jobb partján, szabadiskolák, művészte-
lepek, művészek 1918–1938. A Duna jobb partján. 
(Mozaikok a hasonló címmel készülő könyvből.) III. 
(befejező) rész. Atelier 2013(4)28–29. 

Bárdos László: Még néhány szó a pedagógus képzőművészek 
műveinek kiállításáról. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1954(51)4. 

Békássy Jenő: Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése 
Trianon után. Budapest, 1927. 

Bíró Endre: Képzőművészeink téli tárlata. Komárom Megyei 
Dolgozók Lapja 1963. december 31. 

Bíró Endre: Megyei képzőművészek tárlata a tatabányai Nép-
házban. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1964. június 6. 

Bodri Ferenc: André Kertész Esztergomban. Fotóművészet 
1977(2)40–43. 

Bodri Ferenc (szerk.): Dévényi Iván 1929–1977 Emlékkönyv. 
Esztergom, 1999. Babits Mihály Városi Könyvtár. 

Bodri Ferenc: Még egy nézőpontból – a Tavaszi Tárlatról. 
Dolgozók Lapja 1982. május 22. 

Bodri Ferenc: Vita képzőművészeti életünkről. Dolgozók 
Lapja 1982. május 22. 

Bója Ervin: Kiállítás megyénk festőinek képeiből. Egy látogató 
feljegyzései. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1954. 
szeptember 15. 

Bojár Iván: Dunántúli körjárat. Magyar Hírlap 1972. június 7. 
Bojár Iván: Gondolatok két megyei tárlaton. Magyar Hírlap 

1972. november 29. 
Boros Lili: Többszólamú történelem. Beszélgetés a Tehnica 

Schweiz tagjaival. Műértő 2020(2)10. 
Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. 

Esztergom vármegye. Budapest, 1908. Országos Mo-
nográfiai Társaság. 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE  ÉS  TATA  
VÁROS  VÁLOGATOTT  MŰVÉSZET I  I RODALMA

B I B L I O G R Á F I A

Ö S S Z E Á L L Í T O T T A :  W E H N E R  T I B O R
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Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. 
Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város. 
Budapest, 1907. Országos Monográfiai Társaság. 

Brogyáni Kálmán: Festőművészet Szlovenszkón. Kassa, 1931. 
Kazinczy Kiadás. 

Brogyáni Kálmán: Magyar művészet Szlovákiában. Magyar 
Album 1943. 

Brogyáni Kálmán: A szlovenszkói kisebbségi képzőművészet 
új fejezete előtt. Forum 1931(1–2) 

Brogyáni Kálmán: A szlovenszkói magyar festőművészet 
ankétja. Forum 1935(5)  

CSNL: Bizonyító képek. A megyei fotókör kiállítása. Dolgozók 
Lapja 1973. február 14. 

Cs. Nagy Lajos: A Duna-kanyar – képekben, szobrokban.  
I. Duna-kanyar Nyári Tárlat. 1980. Dolgozók Lapja 
1980. július 30. 

Cs. Nagy Lajos: Megyei fotótárlat. Dolgozók Lapja 1977. 
október 27.  

-csató-: Kulturális élet – kiállítótermek, kisgalériák. A megyei 
művészeti tanács vitája. Dolgozók Lapja 1989. június 16.  

-csató-: Művészeti életünk a tudatosult mélyponton. Dolgozók 
Lapja 1989. október 16. 

Cseh Miklós: A Komárom megyei képzőművészeti munka-
csoport kiállítása. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 
1958. május 17.  

A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona. Csehszlovákia meg-
alakulásától napjainkig. Bratislava, 2014. Slovenské Pe-
dagogické Nakladatelstvo. 

-csolnoki-: Tavaszi tárlat. Komárom megyei képzőművészek ki-
állítása Esztergomban. Dolgozók Lapja 1986. május 29. 

Csukly László (szerk.): A közművelődésért. Komárom megye 
közművelődési intézményeinek bemutatkozása. Tata-
bánya, 1978. Komárom Megyei Tanács V. B. Művelő-
désügyi Osztálya. 

D. Fehér Zsuzsa: Kiállítási krónika. Komárom megyei művészek. 
Művészet 1965(8)35–36. 

D. Fehér Zsuzsa: Komárom megyei képzőművészek. Művészet 
1966(9)41. 

Dévényi Iván: Arcképek a XX. század képzőművészetéből. 
Budapest, 2007. Orpheusz. 

Dunántúli képzőművészeti tanfolyamok kiállítása. Dorog, 
1951. József Attila Bányász Kultúrotthon. (Katalógus, 
bev. Juhász Antal.) 

E. Nagy Lajos: Diana, Vitéz, Eötvös. Hármas szoborünnep.  
Új Forrás 1989(4)81–85. 

E. Nagy Lajos: Három kiállítás. Új Forrás 1988(4)69–72. 
E. Nagy Lajos: Képekben az új világ. Dolgozók Lapja 1989. 

november 11. 
E. Nagy Lajos: Komárom megyei iparművészek, Tatabánya, 

Kernstok Terem. Új Tükör 1985. november 17. 
E. Nagy Lajos: Komárom megyei művészek. Tata, Vár.  

Új Tükör 1984. május 27. 
E. Nagy Lajos (szerk.): Vendégváró. Látnivalók Esztergomtól 

Komáromig. Miskolc, 1996. Well-Press Művészeti Ke-
reskedelmi Reklámügynökség Bt.

eff: Őszi Tárlat a Közművelődés Házában. Itthon 2000. 
október 27. 

Egységes eszmeiséget – sokszínű megvalósítást. Dolgozók 
Lapja 1971. november 12. 

Einczinger Ferenc: Művészetek a vármegyében. In: Komárom 
és Esztergom Vármegyék újjáépítése Trianon után. 
Budapest, 1930. Viktória Nyomda. 

Előzetesen. A képzőművészeti világhét megyei programjáról. 
Dolgozók Lapja 1981. szeptember 23. 

Érsek János: I. világháborús hősi emlékművek. Aréna 1989. 
szeptember 14. 

Értő közhangulatot! A fiatal alkotóművészek helyzetéről ta-
nácskozott a KISZ megyei végrehajtó bizottsága. 
Dolgozók Lapja 1969. október 10. 

Esztergom vármegye. Győr vármegye. Budapest, 1907. 
Országos Monográfiai Társaság. 

Fábián László: Fotótámaszpont. Új Forrás 1984(4)24–29. 
A falukiállítás sikeres útja. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 

1960(5)1. 
Fecske András: Az átlag kérdőjelei. Művészeti Műhely 1992. 

49–52. 
Fecske András: Krízis és hipokrízis. Utóhang a 23. Tavaszi 

Tárlathoz. Dolgozók Lapja 1980. május 28. 
Fecske András: Új tárlat – régi problémákkal. (Jegyzetek 

a Tavaszi Tárlathoz.) Dolgozók Lapja 1979. május 27. 
Fecske András: Vajon kinek a művészete? Művészeti írások. 

Budapest-Újpest, 2009. N. J. Pro Homine Alapítvány. 
Fecske András: Szembesítés. Vita képzőművészeti életünkről. 

Dolgozók Lapja 1982. június 19. 
Feledy Balázs: A Tavaszi Tárlat megnyitója. Művészeti Műhely 

1989(1)6–7. 
Fényes Elek: Komárom vármegye leírása. Pest, 1848. 
Fiatal Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Tatabánya, 

1987. A Közművelődés Háza. (Katalógus, bev. Wehner 
Tibor.) 

Forgács Sándor (szerk.): Ki kicsoda Tatabányán, Oroszlányban, 
Tatán? 1998. Dél-dunántúli Extra Lapkiadó Kft. 

Fűrészné Molnár Anikó: Komárom-Esztergom megye neves 
fotográfusai – A Tatabányai Múzeum fotógyűjteménye. 
In. Érték a fotóban. Országos fotótörténeti konferencia 
előadásainak anyaga. Tata, Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága. 56–65. 

Fűrészné Molnár Anikó (főszerk.): Magyarország megyei ké-
zikönyvei 11. Komárom-Esztergom megye kézikönyve. 
Budapest, 1997. ALFADAT-CEBA. 

Fűrészné Molnár Anikó: Művészettörténeti jelentőségű. A ma-
gyarországi közgyűjtemények legjobb fotóiból. Külföldi 
érdeklődés a magyar fotográfia múltjából. 24 Óra 
1993. május 18. 

G. G.: Képzőművészeti kiállítás nyílt Tatabányán. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1960. június 8. 

G. G.: Nemzedékek találkozója az őszi tárlaton. 24 Óra 
2000. október 30. 

g. g.: Őszi tárlat. Gondolatok megyénk képzőművészeinek 
oroszlányi kiállításáról. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1964. december 12. 
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(g. g.): A bányamunka és a művészet. Dolgozók Lapja 1977. 
június 24. 

Gera Mihály: Szíves kalauz az I. Országos Fotótárlathoz. 
Új Forrás 1985(4)53–57. 

Goda Gábor: Képzőművészeink a Dömösi Galériában. Mű-
vészeti Műhely 1989(2)4–5.  

(gombkötő): Figyelemre méltó alkotók és képek. Tavaszi 
Tárlat. Amatőr képzőművészek seregszemléje Tatán. 
Dolgozók Lapja 1977. május 26. 

(gombkötő): Jegyzetek az őszi tárlatról. Dolgozók Lapja 1966. 
november 15. 

Gombkötő Gábor: Képzőművészeti ízlés – közönség – mo-
dernség. Utóhang a megyei képzőművészek őszi kiál-
lításához. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1961. 
december 24. 

Gombkötő Gábor: A művészet mindenkié. Utóhang a művé-
szetpolitikai aktívához. Dolgozók Lapja 1976. július 18. 

Gombkötő Gábor: Őszi Tárlat, 1976. Dolgozók Lapja 1976. 
december 14. 

Gombkötő Gábor: Szubjektív jegyzetek a megyei képzőmű-
vészek tatai kiállításáról. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1963. június 22. 

Gombkötő Gábor: Tavaszi tárlat 1966. 1. Ami előbbre visz. 2. 
Ami hiányzik. Dolgozók Lapja 1966. május 8.; 1966. 
május 10. 1966. május 11.; 1966. május 12. 

Gombkötő Gábor: Tűnődés a képek előtt. A megyei őszi 
tárlat anyagáról. Dolgozók Lapja 1965. november 14. 

Gombkötő Gábor: Tűnődés képek előtt. Szubjektív jegyzetek 
a megyei képzőművészek tatai kiállításáról. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1963(51)6. 

Gombkötő Gábor (főszerk.): Komárom megye története. 
1. köt. Tatabánya, 1989. Komárom Megye Tanácsa. 

Groteszk Art. Dolgozók Lapja 1988. április 14. 
Gy: Komárom megyei képzőművészek tavaszi kiállítása. Ko-

márom Megyei Dolgozók Lapja 1956. április 18. 
Gy. cs.: Kiállítás a gyermekalap javára. Dolgozók Lapja 1979. 

szeptember 22. 
Gyenes László (szerk.): Magyarország megyéi. 7. Komárom. 

Budapest, 1982. Kossuth. 
Győri Csaba: A mecénás és a művész felelőssége. Dolgozók 

Lapja 1976. szeptember 16. 
Győri Csaba: A művészeti élet problémái. Népművelés 

1978(8)27–28. 
Györke Zoltán: Három megye képzőművészeti kiállítása. 

A székesfehérvári tárlatról. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1964(103)6. 

Györke Zoltán: Művészeink Zebegényben. Dolgozók Lapja 
1972. augusztus 15. 

Győry Csaba: Miniszter úr! – Osztályvezető Elvtárs! Vázlat a Ko-
márom megye felszabadulás utáni képzőművészetéről 
készülő tanulmányhoz. Új Forrás 1970(1)93–106. 

A gyűjtő önarcképe. Válogatás Zsembery Dezső gyűjtemé-
nyéből. Dorog, 2000. Dorogi Galéria. (Katalógus) 

Gyüszi László: Képzőművészeti kiállítás Tatabányán. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1954. szeptember 11.

Hajdú Éva: Érték a fotóban. Kereskedelmi ár nélkül hiábavaló 
a vita. Magyar Nemzet 1993. október 11. 

Haraszti Mihály: Útitárs Komárom-Esztergom megyei kirán-
dulásokhoz. (Bev. Szatmári Sarolta.) Tatabánya, 1990. 
A Közművelődés Háza. 

Harc a giccs ellen, több képzőművészeti kiállítás, szorosabb 
kapcsolat a termelő munkával. Komárom Megyei Dol-
gozók Lapja 1957(69)5. 

Hasznos javaslatok a megyei képzőművészeti munkacsoport 
értekezletén. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 
1960(83)6. 

Hat naiv művész Komárom megyéből. Dolgozók Lapja 1979. 
december 16. 

Havasházi László: A falu – mint új művészi élmény. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1962(59)6. 

Hegedüs Gyuláné: „Két ezrelék.” 1965-ben elhelyezett kép-
ző- és iparművészeti alkotások a Dunántúlon. Jelenkor 
1966(6)558–564. 

Heitler László: Kísérleti tárlatok – 1979. Új Forrás 1980(1)68–72. 
Heitler László: Komárom megyei művészek Kaposváron. Dol-

gozók Lapja 1981. október 15. 
Heitler László: A Tavaszi Tárlat ürügyén. Dolgozók Lapja 

1982. május 5. 
Heitler László: Vita képzőművészeti életünkről. Dolgozók 

Lapja 1982. május 22. 
Hogyan juthat előre megyénk képzőművészeti élete? Komárom 

Megyei Dolgozók Lapja 1962(82)6. 
Horváth Béla: Kernstok Károly Komárom megyében. Művészet 

1979(5)30–33. 
Hubay Győző: Képzőművészeti élet Komárom megyében. 

Népművelés 1963(12)6–7. 
Hubay Győző: A művészeti munka tapasztalatai megyénkben. 

Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1961(61)6. 
Hushegyi Gábor: Kortárs és jelenkori magyar képzőművészek. 

In. Magyarok Szlovákiában 3. köt. Kultúra (1989–2006). 
Somorja, 2006. Fórum Kisebbségkutató Intézet. 

Ikafalvi Dénes Virág (szerk.): Komárom megye műemlékei. 
Budapest, 1990. 

(is): A jubileumi kiállításról. Dolgozók Lapja 1970. április 12. 
(is): Köztéri szobraink. Dolgozók Lapja 1975. március 30. 
(is): Tárlatok 1976-ban. Dolgozók Lapja 1975. november 23. 
is: Művészek és tanácsok. Dolgozók Lapja 1978. május 13. 
-j. j.-: Kiállítási mérleg – 1978-ra. Dolgozók Lapja 1977. 

december 23. 
(j): Művészet, művészetkritika. Dolgozók Lapja 1974. szeptember 7. 
(j. j.): Fotókiállítás – reményekkel. Dolgozók Lapja 1972. 

február 2. 
(j. j.): A lektorátus segítségével. Dolgozók Lapja 1972. 

szeptember 21. 
(j. j.): Rendkívüli a természetesben. Jegyzetek a megyei fotó-

kiállításról. Dolgozók Lapja 1973. augusztus 29.  
Jegyzetek a megyei képzőművészek tavaszi kiállításáról. Ko-

márom Megyei Dolgozók Lapja 1961. május 13. 
JEL ’77. Tata, 1977. Komárom Megyei Művelődési Központ. 

(Katalógus, bev. Wehner Tibor.)
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(jenkei): A megye művészeti életéért. Intézkedési terv született. 
Dolgozók Lapja 1971. május 9. 

(jenkei): Nyitott kapuk a tárlatoknak. Dolgozók Lapja 1971. 
október 24. 

Jenkei János: A-tól Z-ig. Utóhang a képzőművészeti szakkörök 
megyei tárlatához. Dolgozók Lapja 1982. július 10. 

Jenkei János: Előrelépés – növekvő hiánnyal. Észrevételek 
az Őszi-Téli Tárlatról. Dolgozók Lapja 1977. december 18. 

Jenkei János: Gondolatok az Őszi Tárlat ürügyén. Új Forrás 
1970(3)75–80. 

Jenkei János: Honnan – hová? Jegyzetek az őszi-téli tárlatról. 
Dolgozók Lapja 1975. december 21. 

Jenkei János: Komárom megyei képzőművészek jubileumi 
kiállítása Tatán. Dolgozók Lapja 1969. március 21. 

Jenkei János: „Konkrétan meg kell vizsgálnunk.” Megjegyzések 
Wehner Tibor töprengő gondolataihoz. Új Forrás 
1973(3)122–126. 

Jenkei János: A megye képzőművész szakköreinek kiállítása. 
Dolgozók Lapja 1970. május 31. 

Jenkei János: A művészi igény és a társadalom. A megyei 
képzőművészeti szakkörök III. kiállításáról. Dolgozók 
Lapja 1966. január 18. 

Jenkei János: Őszi tárlat 1968. Dolgozók Lapja 1968. november 24. 
Jenkei János: Őszi tárlat ’69. Gondolatok a megújulásról. Dol-

gozók Lapja 1969. november 30. 
Jenkei János: Őszi tárlat ’70. Dolgozók Lapja 1970. november 15. 
Jenkei János: Őszi tárlat – 1971. Dolgozók Lapja 1971. 

november 7. 
Jenkei János: Őszi tárlat ’72. Dolgozók Lapja 1972. november 26. 
Jenkei János: Őszi tárlat ’73. Dolgozók Lapja 1973. december 2. 
Jenkei János: Pezsdítő vitákat! Megyénk képzőművészeti 

életéről. Dolgozók Lapja 1969. március 2. 
Jenkei János: Rajztanárok alkotótábora után kiállítás Komá-

romban. Dolgozók Lapja 1982. szeptember 11. 
Jenkei János: Seregszemle Tatán. A képzőművészek területi 

szervezetének kiállításáról. Dolgozók Lapja 1969. szep-
tember 14. 

Jenkei János: Tavaszi Tárlat. Seregszemle pozitív mérleggel. 
Dolgozók Lapja 1982. április 17. 

Jenkei János: Téli fotók. A megyei fotóklub kiállításáról. 
Dolgozók Lapja 1969. május 18. 

Jenkei János: Toporgás után lendület? Vitazáró gondolatok. 
Dolgozók Lapja 1982. július 17. 

Jenkei János: Van-e megyei galéria? Dolgozók Lapja 1970. 
április 4. 

Jenkei János: Vizuális művészet. Dolgozók Lapja 1977. 
december 28. 

Jernyei Kiss János (szerk.): Barokk freskófestészet Magyaror-
szágon. I. Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém 
megye. Budapest, 2019. Magyar Művészeti Akadémia 
Kiadó. 

K. P.: Megnyílt Tatán és Tatabányán. Az I. Országos Fotótárlat. 
Dolgozók Lapja 1985. augusztus 17. 

Kádár Péter: Fotó, fotó. Megyei ösztöndíjasok. Dolgozók 
Lapja 1984. április 30.

Kádár Péter: Megnyílt a II. Őszi Tárlat. Értékes kiállítás a me-
gyeszékhelyen. 24 Óra 1994. október 21. 

Kádár Péter: Művésztalálkozó. 24 Óra 1992. május 31. 
Kádár Péter: Seregszemle és állapot. Megyei tárlat ’92. – 

Esztergom. 24 Óra 1992. augusztus 1. 
Kádár Péter: A Tavaszi Tárlat elé. Dolgozók Lapja 1988. április 23. 
Kádár Péter–Mórocz Károly: A rendszerváltásról – művész-

szemmel. Új Forrás 1993(1)50-61. 
Kaposi Endre (szerk.): Mucsi András emlékkönyv. Esztergom, 

2004. Esztergomi Füzetek 6. 
Képek és szobrok Komárom-Esztergom megye képzőművé-

szetéből. (Bev. Wehner Tibor.) Tatabánya, 1995. Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Kernstok Károly 
Művészeti Alapítvány. 

Képek, szobrok, textilek. Dolgozók Lapja 1983. szeptember 13. 
Képzőművész körök vezetőinek tanácskozása Kisbéren. Dol-

gozók Lapja 1965. május 7. 
Képzőművészeti élet városainkban. A Művészeti Tanács 

üléséről. Dolgozók Lapja 1978. április 20. 
Képzőművészeti kiállítás Tatabányán. Komárom Megyei Dol-

gozók Lapja 1954. augusztus 25. 
A képzőművészeti szakkörök első megyei kiállítása. Komárom 

Megyei Dolgozók Lapja 1963(99)3. 
Képzőművészeti Világhét. Dolgozók Lapja 1980. szeptember 28. 
Két évtized, kilenc alkotó. A Kernstok Károly Művészeti 

Alapítvány 20 éve 1991–2011. Tatabánya, Kernstok 
Károly Alapítvány. (Katalógus, bev. Kovács Lajos, Kaposi 
Endre.)  

Kiállítási krónika. Művészet 1962(12)45. 
Komárom megye a kulturális felemelkedés útján. Tatabánya, 

1953. Komárom megyei Tanács Népművelési Osz-
tálya. 

Komárom megye bemutatkozik. Budapest, 1986. Hollósy 
Simon Galéria. (Katalógus, bev. Fecske András.) 

Komárom megye művészeti életének helyzete és továbbfej-
lesztésének feladatai. Tatabánya, 1971. Komárom 
Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztály. 

Komárom megyei iparművészek kiállítása. Tatabánya, 1983. 
Kernstok Terem. (Katalógus, bev. Harsányi Lászlóné.) 

Komárom megyei iparművészek II. tárlata. Tatabánya, 1985. 
Kernstok Terem. (Katalógus) 

Komárom megyei képzőművészek grafikai kiállítása. Tatabánya, 
1958. (Katalógus, bev. Cseh Miklós.) 

Komárom megyei képzőművészek jubileumi kiállítása 
1945–1970. Tata, 1970. Kuny Domokos Múzeum. (Ka-
talógus, bev. Jenkei János.) 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Művészet 
1961(9)41. 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Tata, 1963. (Ka-
talógus) 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása 65. Tatabánya, 
1965. Népház. (Katalógus, bev. Végvári Lajos.) 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Tatabánya, 
1966. Népház. (Katalógus, bev. D. Fehér Zsuzsa.)
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Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Budapest, 1973. 
Marczibányi téri Ifjúsági és Úttörőház. (Katalógus, bev. 
Végvári Lajos.) 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Dunaújváros, 
1979. Uitz Terem. (Katalógus, bev. Wehner Tibor.) 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása. Győr, 1979. 
Xántus János Múzeum. (Katalógus, bev. Wehner Tibor.) 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása Esztergomban. 
Dolgozók Lapja 1973. december 21. 

Komárom megyei képzőművészek kiállítása Tatabányán. 
Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1958(38)6. 

Komárom megyei képzőművészek tavaszi kiállítása. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1956(31)4. 

A Komárom megyei képzőművészet 25 éve. Esztergom, 1970. 
Balassa Bálint Múzeum. (Katalógus. Bev. Győry Csaba.) 

Komárom megyei művészek kiállítása. Budapest, 1987. Csont-
váry Terem. (Katalógus, bev. Pogány Gábor.) 

Komárom megyei naiv művészek kiállítása. Tatabánya, 1979. 
Kernstok Terem. (Katalógus, bev. Bodri Ferenc.) 

Komárom megyei Tanács V.B. alkotói ösztöndíjban részesült 
fotográfusainak kiállítása. Tata, 1984, Megyei Művelődési 
Központ. (Katalógus, bev. Fábián László.) 

Komárom megyeiek a székesfehérvári kiállításon. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1958(75)6. 

Komárom-Esztergom megyei művészeti főiskolások tárlata. 
Tata, 1993, Kuny Domokos Múzeum; Esztergom, Duna 
Múzeum. (Katalógus, bev. Wehner Tibor, Jász Attila.) 

Komárom-Esztergom megyei Tárlat ’92. Esztergom, 1992. 
Esztergomi Vármúzeum Rondella. (Katalógus, bev. 
Pogány Gábor.) 

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–II–III. kötet. Budapest, 
1999–2001. Enciklopédia Kiadó. 

Koszorus Sándor: Megyei képzőművészeti kiállítás Tatán. 
Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1959. július 18. 

Kovács Lajos (szerk.): Ezüstkönyv 1969–1993. Tatabánya, 
1994. Új Forrás Könyvek. 

Kubička Kucsera Klára: A magyar művész helyzete Szlovákiában 
(1918–2000). Művészet és társadalmi lét. In. „Külön vi-
lágban és külön időben.” 20. századi magyar képző-
művészet Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. 
Budapest, 2001. Magyar Képzőművészek és Iparmű-
vészek Társasága. 25–35. 

Kubička Kucsera Klára: A Szlovenszkói Képzőművészek Egye-
sülete – SZKE működésének története és összefüggései 
a magyarországi, valamint a csehszlovákiai művészeti 
élettel 1920–1937. Pozsony, 2009. Madách-Posonium. 

Kubička Kucsera Klára–Hushegyi Gábor–Gyenes Gábor: Szlo-
vákiai magyar képzőművészek arcképcsarnoka. 2011. 
Szlovákiai Magyar Írók Társasága. 

Látogatás Komárom megyében. A Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége Tájékoztatója 1975(3) 

L. M.: Hazai tájak képzőművészeti műhelyei. Komárom 
megye bemutatkozik. Dunakanyar 1987(1)82. 

Losonci Miklós: A Dunakanyar képzőművészeti élete. Duna-
kanyar Tájékoztató 1980(3)11–13.; 1980(3)51–52.; 
1980(4)32–34.; 1980(4)36–37. 

Losonci Miklós: Komárom megye bemutatkozik. Hollósy 
Galéria, Budapest. Új Tükör 1986. augusztus 24. 

Lukácsy András: Új tárlatsorozat a Hollósy Galériában. 
Komárom megye bemutatkozik. Magyar Hírlap 1986. 
július 24. 

Mácza Mihály–Pusztai Ágota–Fűrészné Molnár Anikó: Fo-
tográfusok Komáromban, Tatán, Tatabányán. Tatabánya, 
1988. Komárom Megyei Honismereti Kiskönyvtár 18. 

Magyarország megyéi. Komárom. Budapest, 1985. Kossuth 
Könyvkiadó. 119–150. 

Megnyílt a megyei képzőművészek őszi tárlata. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1964(96)1. 

Megnyílt a megyei képzőművészek tavaszi kiállítása. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1962(41)2. 

Megnyílt a megyei képzőművészek tavaszi tárlata. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1964(44)1. 

Megnyílt Tatán a megye képzőművészeinek téli tárlata. Ko-
márom Megyei Dolgozók Lapja 1963(101)1. 

Megyei felszabadulási fotótárlat. Tatabánya, 1985. Kernstok 
Terem. (Katalógus, bev. Fábián László.) 

Megyei képzőművészeti kiállítás. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1955. július 13. 

A megyei képzőművészeti körök kiállítása. Komárom Megyei 
Dolgozók Lapja 1955. június 22. 

Megyei tárlat ’92. 24 Óra 1992. július 4. 
Megyei tárlat ’92. Komárom-Esztergom megyei képzőművészek 

kiállítása Esztergomban, a Vármúzeum rondellájában 
1992. július 3. Vecsési Sándor festőművész megnyitó 
beszéde. 24 Óra 1992. július 11. 

Megyénk képzőművészeti jövője. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1956(26)4. 

Megyénk művészei a IX. Magyar Képzőművészeti Kiállításon. 
Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1962(38)6. 

Megyénk művészeti helyzete bizakodásra ad okot. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1959(6)6. 

Monostori Imre: Az Új Forrás vonzásában. Dokumentumme-
moár 1969–1998. Tatabánya, 1999. József Attila Megyei 
Könyvtár. 

Munkás-művész barátság. Az almásfüzitői képzőművészeti 
kiállításról. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1960. 
november 23. 

Művészéletrajzok. Kortárs magyar képzőművészek. Budapest, 
1985. Képcsarnok.  

„A művészet ne csak gyönyörködtessen.” Megnyílt a Komárom 
megyei képzőművészek tárlata Oroszlányban. Dolgozók 
Lapja 1966. november 9. 

Művészeti Lexikon I–II–III–IV. kötet. Budapest, 1965–1968. 
Akadémiai Kiadó. 

A művészetre mindenkinek szüksége van. Tanácskozás 
a megyei képzőművészet helyzetéről. Komárom Megyei 
Dolgozók Lapja 1963(6)6. 

N. R.: A téma félreállítása. Fiatal képzőművészek bemutatkozása 
Tatán. Dolgozók Lapja 1979. február 21. 

-na: A művészeti tanács tervei. Dolgozók Lapja 1984. február 29. 
Nádasdi János (szerk.): Komárom megye bemutatkozik. Budapest, 

1975. VT Idegenforgalmi és Propaganda Kiadó Vállalat. 
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Naiv művészek a Kernstok teremben. Dolgozók Lapja 1979. 
december 8. 

Nász János: Képző- és iparművészeti kiállítások Komárom 
megyében 1945–1985. Bibliográfia. Tatabánya, 1986. 
József Attila Megyei Könyvtár. 

Nász János: Képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások Komá-
rom-Esztergom megyében 1986–2000. Sajtóbibliográfia. 
(Bev. Wehner Tibor.) Tatabánya, 2019. József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár. 

Nem a tárlatok száma a döntő. Kiállításainkról. A város 
mellett falun is. Dolgozók Lapja 1974. május 19. 

Neszméri Csilla: A felvidéki magyar képzőművészetről 
dióhéjban. Pro minoritate 2008. tél 3–19. 

Növekedik a megyei alkotóművészet rangja, szerepe. Megyei 
művészetpolitikai aktíva Tatabányán. Dolgozók Lapja 
1976. július 8. 

Oroszlányban nyílt meg a megyei képzőművészek őszi kiál-
lítása. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1961(94)1. 

Osváth Andor (szerk.): Komárom és Esztergom közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene. 
Budapest, 1938. 

-őr-: Alapgondok. 24 Óra 1990. november 17. 
-őr-: Meglepetések nélkül. Jegyzetek a megyei képzőművészek 

esztergomi kiállításáról. Komárom Megyei Dolgozók 
Lapja 1962. december 8. 

Őszi Tárlat 67. Tatabánya, 1967. Népház. (Katalógus, bev. 
Mucsi András.) 

Őszi Tárlat 68. Tatabánya, 1968. Népház. (Katalógus) 
Őszi Tárlat ’69. Tatabánya, 1969. Népház. (Katalógus) 
Őszi Tárlat ’70. Tatabánya, 1970. Népház. (Katalógus, bev. Z. 

Szabó Zoltán.) 
Őszi Tárlat ’71. Tatabánya, 1971. Népház. (Katalógus) 
Őszi Tárlat ’72. Tata, 1972. Komárom Megyei Művelődési 

Központ. (Katalógus) 
Őszi Tárlat ’73. Tata, 1973. Komárom Megyei Művelődési 

Központ. (Katalógus) 
Őszi Tárlat 1974. Tata, 1974. Kuny Domokos Múzeum. 

(Katalógus, bev. Bíró Endre.) 
Őszi Tárlat 1975. Tata, 1975. Kuny Domokos Múzeum. (Kata-

lógus) 
Őszi Tárlat ’76. Tata, 1976. Kuny Domokos Múzeum. (Kataló-

gus) 
Őszi Tárlat 1977. Tata, 1977. Kuny Domokos Múzeum. 

(Katalógus, bev. Wehner Tibor.) 
Őszi Tárlat. Tata, 1978. Kuny Domokos Múzeum. (Katalógus, 

bev. Wehner Tibor.) 
Ötök kiállítása. Budapest, Ferencvárosi Pincetárlat. (Katalógus, 

bev. Jenkei János.) 
P. I.: Közelebb az élethez. A megyei képzőművészek tanács-

kozásáról. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1960(19)6. 
P. Szabó Ernő: Meg- és átrendezett fénykép. Fotóművészet 

1989(1) 
Payer István: Jegyzetek a megyei képzőművészek grafikai ki-

állításáról. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1959. 
december 2.

Papp Albert: Beszélgetés a tárlatvezetés után. Dolgozók 
Lapja 1965. május 25. 

Papp József: Gondolathamisítók. Jegyzetek egy kiállításról. 
Új Forrás 1971(3)103–107. 

Payer István: Jegyzetek a megyei képzőművészek grafikai ki-
állításáról. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1959. 
december 2. 

A pedagógus képzőművészek megyei kiállítása. Komárom 
Megyei Dolgozók Lapja 1963. június 5. 

Perneczky Géza: Őszi tárlat ’67. Dolgozók Lapja 1967. 
november 26. 

Piri Kálmánné: Gondolatok a Képzőművészeti Hetek alkalmából. 
Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1956. január 21. 

Piri Kálmánné: A Komárom megyei képzőművészek negyedik 
kiállítása. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1956. 
október 3. 

Piri Kálmánné: Sokkal több megbecsülést a képzőművészek 
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2013/2. szám – IPARMŰVESSÉG III.                                                  1.000 Ft 
2013/3. szám – BÁB-TÁR XV.                                                          1.000 Ft  
2013/4. szám – BÁB-TÁR XVI.                                                         1.000 Ft 
2013/5. szám – Képzőművészek Dorogon I.                                     1.000 Ft 
2014/1. szám – Képzőművészek Dorogon napjainkban                     1.000 Ft 
2014/2. szám – BÁB-TÁR XVII.                                                        1.000 Ft  
2014/3. szám – KÉP-TÁR I.                                                             1.000 Ft  
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2014/4. szám – KÉP-TÁR II.                                                             1.000 Ft  
2015/1. szám – BÁB-TÁR XVIII.                                                        1.000 Ft  
2015/2. szám – BÁB-TÁR XIX.                                                         1.000 Ft  
2015/3. szám – A képíró: Kass János, 3. rész                                    1.000 Ft  
2015/4. szám – Képzőművészek Tata városában I. kötet                   1.000 Ft  
2015/4. szám – Képzőművészek Tata városában II. kötet                  1.000 Ft  
2015/5. szám – BÁB-TÁR XX.                                                          1.000 Ft 
2016/1. szám – KÉP-TÁR III.                                                            1.000 Ft 
2016/2. szám – BÁB-TÁR XXI.                                                         1.000 Ft 
2016/3. szám – BÁB-TÁR XXII.                                                        1.000 Ft 
2016/4. szám – KÉP-TÁR IV.                                                            1.000 Ft 
2016/5. szám – BÁB-TÁR XXIII.                                                       1.000 Ft 
2016/6. szám – BÁB-TÁR XXIV.                                                        1.000 Ft 
2017/1. szám – BÁB-TÁR XXV.                                                        1.000 Ft 
2017/2. szám – BÁB-TÁR XXVI.                                                       1.000 Ft 
2017/3. szám – BÁB-TÁR XXVII.                                                       1.000 Ft 
2017/4. szám – KÉP-TÁR V. – I. rész                                                1.000 Ft 
2017/5. szám – KÉP-TÁR V. – II. rész                                               1.000 Ft 
2017/6. szám – BÁB-TÁR XXVIII.                                                      1.000 Ft 
2018/1. szám – BÁB-TÁR XXIX.                                                       1.000 Ft 
2018/2. szám – KÉP-TÁR VI. Képzőművészek Esztergomban I.            1.000 Ft 
2018/3. szám - KÉP-TÁR VII. Képzőművészek Esztergomban II/1.        1.000 Ft 
2018/4. szám – KÉP-TÁR VIII. Képzőművészek a Vajdaságban            1.000 Ft 
2018/5. szám – BÁB-TÁR XXX.                                                        1.000 Ft 
2018/6. szám – KÉP-TÁR IX.                                                           1.000 Ft 
2019/1. szám – BÁB-TÁR XXXI.                                                       1.000 Ft 
2019/2. szám – KÉP-TÁR X. Képzőművészek Esztergomban II/2.         1.500 Ft 
2019/3. szám – BÁB-TÁR XXXII. – Budapest Bábszínház ’70               1.000 Ft 
2019/4. szám – BÁB-TÁR XXXIII.                                                      1.000 Ft 
2019/5. szám – BÁB-TÁR XXXIV.                                                      1.000 Ft 
2020/1. szám – BÁB-TÁR XXXV.                                                      1.000 Ft 
2020/2. szám – KÉP-TÁR XII.                                                          1.000 Ft 
2020/3. szám – BÁB-TÁR XXXVI.                                                     1.000 Ft 
2020/4. szám – BÁB-TÁR XXXVII.                                                    1.000 Ft 
2020/5. szám – KÉP-TÁR XIII. Művészek Tata városában napjainkban I.  1.000 Ft 
2020/6. szám – KÉP-TÁR XIV. Művészek Tata városában napjainkban II.  1.000 Ft 
2021/1. szám – KÉP-TÁR XV.                                                           1.000 Ft 
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Megjelent DVD-n az Arcanum-Adatbázis Kft. kiadásában a LIMES tudományos-történelmi szemle valamennyi száma 
(25 évfolyam, 95 szám, 14 000 oldal.) További információk a kiadó honlapján
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