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Arató Antal: In memoriam B. Supka Magdolna

Kilencvenkét éves korában elhunyt dr. B. Supka
Magdolna Széchenyi-díjas mûvészettörténész, a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem díszdoktora, a Magyar
Mûvészeti Akadémia tagja, közismertebben „Manna”,
„mindenki Mannája”, „jóságos boszorkány-kisasszony”,
késõbb „Manna néni”, „a képzõmûvészet nagyasszonya”
– és még folytathatnánk az utánozhatatlan kedvességé-
vel együtt járó szókimondására, életkedvére, humorára
utaló jelzõk sokaságát. 

Már gyermekkorában a mûvészet levegõje vette
körül, édesapja Supka Géza régész, mûtörténész, író (a
könyvhetek megalapítója) bíztatta, hogy tanuljon vala-
milyen mesterséget is, így a gimnázium mellett kitanulta
az ötvösséget, még segédlevelet is szerzett. Elvégezte a
színiakadémiát, Giraudoux, Geraldy, Cocteau, Pirandello
darabjaiban játszott, Rilkét fordított. A második
világháború után Gobbi Hilda hívta a színházába, ám õt
már a szocreál darabok nem érdekelték. Ekkor kapott
lehetõséget muzeulógusi állásra, több helyütt dolgozott,
míg a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályára került. 

Grafikusnemzedékek patrónusa, bíztatója, kiál-
lítások szervezõje, de leginkább értõ méltatója volt. Csak
néhány nevet említünk közülük: Kondor Béla, Csohány
Kálmán, Szabó Vladimir, Stettner Béla, Gyulai Líviusz. A
70. születésnapját köszöntõ, a FÉSZEK Galériában
szervezett Supka Magdolnának, Manna néninek szeretet-
tel címû kiállításon 46 grafikusmûvész állított ki.
Természetesen sokat tett – nem egyszer kíméletlenül
hadakozva a hivatalosnak vélt mûvészetkritikai állás-
foglalásokkal is – festõmûvészetünk jelentõs alakjainak
elfogadtatásáért, elismertetéséért is. Erre utalnak mono-
grafikus mûvei Zichy Mihályról (Bényi Lászlóval közösen
írta), Aba Novák Vilmosról, Kohán Györgyrõl, Tóth
Menyhértrõl, írásai Pirk Jánosról, Földi Péterrõl, Tenk
Lászlóról és másokról. 1999-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje kitüntetést nem csak
tudományos életútjáért, hanem – mint az indoklásban
olvashatjuk –  „a korábban csaknem elfelejtett, ma már
nemzetközileg is elismert mûvészi életmûvek felfedezé-
séért és ápolásáért” kapta. Nem voltak általa kedvelt
stílusirányzatok, technikák (doktori disszertációját az úri-
hímzésrõl írta), számára egyedüli mérték az érték volt,
ellentétben az általában jól menedzselt (ismét egyik
találó kifejezését idézem) „neoblablával” szemben. Az
értékek között is különösen számon tartotta a nemzeti
sajátosságokat, mint írta: „képzõmûvészetünk erejét,
ízét, kvalitását, európaiságunkon belüli hasonlóságát és
másságát” igyekezett bemutatni.

Amilyen fontosnak tartotta Aba Novák
Vilmosnak a párizsi világkiállításon grand prix-t nyert
Francia magyar kapcsolatok címû 28 méteres pannójának
a restaurását és az eredetileg tervezett helyére, a
székesfehérvári Csók István Képtárba való végleges elhe-
lyezését, ugyanolyan fontosnak tartotta a kisgrafika nép-
szerûsítését is. Tudta és mindenütt hangsúlyozta, hogy a
kisgrafika, az ex libris – a gyûjtõk cseréje nyomán is –
milyen küldetést tölt be grafikusmûvészetünk megis-
mertetésében és megszerettetésében itthon és külföldön
egyaránt. Írásaiban, kiállítás-megnyitóin õ adott rangot
és elismerést a mûfajnak (s késztetett neves grafikusokat
annak mûvelésére), amelyet - többek között -  így határo-
zott meg az V. Balatoni Kisgrafikai Biennálé (1979,
Tihany) katalógusának az elõszavában: „A kicsiny formá-
tum vonzereje a gondos, minuciózus mûvészi kivitel mel-
lett abban is áll, ami az alkotóit formai-tartalmi
tömörítésre, magvas, karakteres megjelenítésre készteti.
A kiemelésnek és az elhagyásnak, vagyis a mûvészi abszt-
rahálásnak olyan eszközeihez folyamodik a kisgrafika,
amelyek az irodalmi mûfajok közül leginkább a verssel
rokonítják – ritmusa, gondolatfûzése és képi metafórái
révén. Sajátos mûfaj, s mint ahogy a legköltõibb próza
írója sem törvényszerûen költõ egyben, ugyanúgy nem
következik a legjelesebb grafikusi képességbõl sem a
kisgrafika mûvelésére való hajlam“. Több cikke jelent meg
a Kisgrafikában, szívesen vállalta egyesületünk kiállítá-
sainak megnyitását, amelyeket valóságos ünneppé vará-
zsolt. Nem csak bensõséges barátai (Stettner Béla, Bordás
Ferenc és mások), hanem a sepsiszentgyörgyi Hervai
Katalin, Fery Antal, Perei Zoltán és még sokak kiállítását
nyitotta meg, ha kellett Miskolcon, Jászberényben, vagy
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Martfûn. Az egyetlen mûkritikus volt, aki felismerte Perei
Zoltán kivételes tehetségét, írt munkásságáról, kiállítá-
sokra, pályázatokon való részvételre bíztatta. Az egyik
ilyen országos kisgrafikai pályázat elbírálásán én is ott
lehettem, s amikor Perei fametszetei sorra kerültek
Manna néni izgatottan elõrehajolt, szinte mohón
nézegette azokat, majd a zsûri tagjainak csillogó szem-
mel, diadalmasan csak ennyit mondott: „Zabálni valók!”.
Egyetlen megjegyzés nélkül díjat kapott. És amikor Perei
elhunyt – éppen az önként vállalt értékõrzés és az „élet-
mû ápolása” jegyében õ nyitotta meg a hatvani
múzeumban rendezett emlékkiállítását, akár késõbb Fery
Antalét a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtárban vagy Diskay Lenkéét az Országos Széchenyi
Könyvtárban.  

A sort még folytathatnánk, de most Tõle búcsúzunk.
Ennek kapcsán hadd idézzek fel még egy személyes
emléket. 1995-ben  a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtárnak ajándékozta édesapja több mint százezer
cikket tartalmazó lapkivágat-gyûjteményét. Amikor az
átadási ünnepségrõl – ahol Fábry Anna iro-
dalomtörténész is közremûködött –  készült fényképeket
elküldtem neki, válaszlevelét így kezdte: „Köszönöm a
megküldött fotókat, Te meg Anna szépek vagytok, én
púposabb a mesebeli banyánál, de hát úgy veszem, a
lélek számít”. Igen, valóban az. Bár azt mondják, a lélek
elszáll, de Supka Magdolna itt van közöttünk: nem az
emlékét kell megõriznünk, hanem hitét, erejét, min-
denkori tenni akarását, szellemiségét. És dolgunk immár
az õ életmûvének ápolása, elsõként is kisgrafikai
vonatkozású munkásságának a feltárása. – Fájdalommal
búcsúzunk Tõle.
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mûvészettörténész
Budapest, 1914. augusztus 3.

1938 Pázmány Péter Tudomány Egyetem 
mûvészettörténet doktorátus; 

1971 a mûvészettörténet kandidátusa. 
1943–1954 a Székesfõvárosi Múzeumok, majd a 

Budapesti Történeti Múzeum muzeológusa, 
1954–1957 az MTA Mûvészettörténeti Dokumentációs 

Központ munkatársa, 
1957 -tõl a Magyar Nemzeti Galéria tudományos 

fõmunkatársa. 
1960 -tól a Kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA), 1994-tõl

a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. 
1981 a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja (MNMA) 

Mûvészeti Írói Nagydíja; 
1984 a Munka Érdemrend arany fokozata; 
1994 Széchenyi-díj; 
2000 Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje; 

Madách-díj.  
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Kutatási területe a XX. századi és kortárs magyar mûvészet.
Pályafutása során rendkívül sokat tett a kortárs grafika megis-
mertetéséért, a magyar grafika aranykorának megteremtéséért.
Mûvészettörténeti jelentõségû kiállítások kezdeményezõje,
szervezõje és rendezõje, monográfiák, tanulmányok, katalógu-
sok írója. Szakmai munkásságának egyik legfontosabb szeg-
mense a mellõzött, elfeledett mesterek 
(Aba Novák Vilmos, Tóth Menyhért, Gadányi Jenõ, 
Kohán György, Szalay Lajos, Szabó Vladimir) életmûvének
feltárása, mûvészettörténeti helyének és jelentõségének
kijelölése. 

1984  -ben a kortárs magyar grafikusok a budapesti Fészek
Galériában rendezték meg a ~nak, Manna néninek szeretettel
címû kiállítást.
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