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– Hogyan vezetett az útja a dí-
szítő festő diplomától a szobrásza-
tig? Annak idején a díszítő festé-
szet mellé választaniuk kellett a 
hallgatóknak egy mellékszakot is, 
és Ön az üveget vette fel. A diplo-
mamunkáját ugyanakkor rézle-
mezből készítette. Mi befolyásolta 
az anyagválasztásban, és milyen 
technikával dolgozott? 

– Békéscsabáról indultam, ahol 
a város büszkesége Munkácsy Mi
hály.Neve, súlyaolyanerősvolt,
hogyafestészetmellettmásműfaj
szóba sem jöhetett. Így 1961-ben
az IparművészetiFőiskoladíszítő
festő szakárakerültem.Adíszítő
festőésadíszítőszobrász(mural
painting,sculpture)eredetileggyűj-
tőszakokvoltakmásországokban
is.(Ígypl.VidaZsuzsaPrágában
tanultaazüvegtervezést,defestő
diplomávaltérthaza,BalázsErnő
Párizsban a mozaik szakmát ta
nulta ugyanígy.) A fent említett
elnevezések élnek tovább a „két
dimenziós design” és a „háromdi
menziós design” elnevezésekben 
angol területen.
Ami tizenkét fős festő osztá

lyunkbanazelsőkétévrajzi-fes
tészeti alaptanulmányokkal telt, de 
harmadévtől négy rajzfilmes, há-
romfestő-restaurátor,háromüve

ges, egy-egy díszlet- és jelmez-
tervező képezte magát megfelelő
irányban, mégis egységes csapat 
voltunk.
A diplomafeladatom az akkor

épülőkrematórium(építész:Pom-
sár János) egyik kapujánakmeg
tervezésevolt,tűzzománctechni
kával.Az én erőfeszítésem során
lettbelőle250cm-esdomborított-
hegesztettvörösrézÉletfa.Z.Gács
professzor elfogadta festő diplo
mamunkának.Énpedigelgondol
koztam azon, hogyha nincs Mun 
kácsy, talán nem a festő szakra
kellettvolnajelentkeznem,ésegész
másutatjártamvolnabe.

– Ezután az Egyetemen (akkor 
még Iparművészeti Főiskolán) ma
 radt tanársegédként. Mit tanított? 
Meg tudta kezdeni mellette önálló 
művészeti tevékenységét is?
–1966-bandiplomáztam,deaz

üvegszakmár1965-benlétrejött.
Helye volt, deműhelye, szakmai
háttere nem. Ezt kellett megvaló
sítanom először: csiszológépeket
beszerezni, üveghajlító, üvegro-
gyasztó kemencéket építtetni, és
így tovább. Valamint megtanulni
a hiányzó szakmai alapismereteket. 
Ugyanakkor párhuzamosan csi 
náltaméskiállítottamkrómacélés
tűzzománc kisplasztikákat. Első

üvegplasztikámat Aggódás címen
1970-ben állítottam ki a Studió-
kiállításon. Kicsit előrelépve az
időben: 1974-ben csináltam azt a
körülbelül3×3métereskrómacél
domborművet,amiazAndrássy–
Nagymezőutca sarkán áll. 1976-
ban Csiky Tiborral együtt csinál
tuk(pontnegyvenéve)aSzervita
téren lévő telefonközpont hom
lokzatáraazta400×250cm-es
krómacél domborművet, ami az-
ótaisottlátható.Ezekhez1:5lép
tékű modellek készültek azonos
anyagból, természetesen.  

– Optikai üvegtömböt annak ide-
jén nem lehetett Magyar  országon 
kapni, ezért síküvegből ragasztott 
tömböt. Így alakultak ki a jellegze-
tes üvegplasztikái, melyeknek ré-
teges mintázatuk, belső játékaik  
– olykor belső tereket is kialakít 
bennük – egyéni stílusává váltak. 
Mondhatjuk, hogy ez a szükség hoz
 ta meg áttörő szakmai sikereit?
–Aszükséghozta:hogyhanincs

optikai üvegtömb, hozzunk létre
hasonlót. Több kísérlet után el
kezdtem megcsiszolni az addig 
rusztikusan hagyott felületű sík
üvegből ragasztott üvegtömbö
ket.1979-benazamerikaiCorning
Üvegmúzeumbanvilágméretűki
állítástrendeztek,amitaztántöbb
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Plasztikus képek, színes plasztikák
BeszélgetésBohusZoltánüvegművésszel,szobrásszal

Bohus Zoltán Kossuth-díjas szobrász és üvegművész, a Nemzet Mű-
 vésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 1941-ben End  rő-
 dön született. 1961-ben kezdte tanulmányait a Magyar Ipar mű vé -
szeti Főiskolán díszítőfestő szakon, 1966-ban diplomázott. 1966-tól 
a Magyar Iparművészeti Főiskola tanársegéde, 1978-tól tanára. 
Je  lentős szerepet vállalt a Főiskola – ma Moholy-Nagy Művészeti 
Egye  tem – üveg szakának és szilikát tanszékének megalapításában, 
fejlesztésében. 2010-ben nyugdíjba vonult, de azóta is folyamatosan 
alkot: idén ősszel állították fel, Farkas Ádám Kossuth-díjas szob-
rászművésszel közösen tervezett, nagyszabású köztéri plasztikáját  
a Nagyvárad téren.
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országban is vándoroltattak. Meg 
próbáltunk részt venni, az esélyte
lenek nyugalmával. Végül aTér 
spirál II. című szobrom bekerült
a kiemelt tíz legjobb darab közé,
sőt, a kiállítás egyik plakátján is
ezszerepelt.Ezvoltavízválasztó.
Kezdetét vette egy olyan meghí
vás-sorozat, amiről álmodni sem
mertem,ígylassanafémekrealig
maradtidőm.
Gyorsfelsorolás:1980-banDüs-

seldorfba hívtak meg egy nagy
csoportosüvegkiállításra,1981-ben
a kasseli Glaskunst ’81 második 
díját is elnyertem – mindenütt a
lapokból ragasztott, csiszolt üveg
munkáimmal szerepeltem. To  vább 
menve: 1983-ban Essener Glas-
galerie; 1984, Rob van den Doel
Galerie,Hága;ColeridgeGallery,
London;1985,HellerGallery,New
York. Ezekben a programokban 
már feleségem, Lugossy Mária volt 
kiállítótársam, de hogy folytas
samasort:Párizs,Detroit,Tokyo,
Madrid, Hamburg, Luzern, és a 
többi. Nagyon kemény és sűrű
évekvoltakezek.Közbenmegszü
letett három gyermekünk, felépí
tettük családi házunkat, és több
kurzustvezettünkkülföldön.

– A ’70es évek legjellegze
tesebb kifejezésmódjának, az új
konst ruk tivistaminimál szobrá-
szatnak kiemelkedő képviselője 
volt Csiky Ti  borral együtt. (Csuk-
lópont, 1975; Hengerek, 1975). 
Mű  vészetében a ’80as évek elejé-
től az acélt fokozatosan felváltja 
az üveg, ez a bizonyos hidegen 
megmunkált, ragasztott, csiszolt 
síküveg tömb. Abban az időszak-
ban, amikor inkább króm  acél  lal 
dolgozott, és ilyen köztéri szob
rokat állított, foglalkozott az üveg-
gel is?
–Az élet diktálta a tempót és 

a feladatokat.

– Üvegszobrokat köztérre is ké-
szített. Ilyen az Állatorvosi Egye 
tem bejárata mellett felállított Sejt 
című üvegplasztikája, majd a Há 
mori Béla építésszel együtt terve-
zett acélüveg szökőkútja a kis 
földalatti Mexikói úti végállomá-
sánál. Hogyan bírja ez az anyag 
az időjárási és mechanikai beha-
tásokat? 
–AzÁllatorvosiEgyetemkert

jébe készült Sejt c. plasztikám 
(1978)párévmúlvaegyszaksze
rűtlenáthelyezésikísérletáldozata
lett,darabjairatört,kijavítaninem
lehetett.AMexikóiútiszökőkutat
(1979) csövesek szerelték szét, és
amimegmaradtbelőle,aztmentő
akciókéntmibontottukel.Azoda

készült üveghasábok ma is ott van
nak,úgytűnik,avandalizmusszab
határt a létüknek…

– Geometrikus üvegplasztikáit 
előre megszerkeszti rajzokon. Meny-
nyire fontos ez a tervezési fázis? 
Hagy a csiszolási fázisra még vál-
toztatási lehetőséget? 
–Azüvegplasztikákhoznagyon

pontostervrajzokatcsinálok(néha
többet is),hogyminélkevesebbet
kelljenlecsiszolni,mertlustaem-
bervagyok.Azüveglapokbólvaló
építkezés ad egy olyan lehetősé
get,hogyakésőbbbezártsíkfelü
letekenlétrehozhassakösszefüggő
formákat,amiüvegtömbökeseté
ben lehetetlen. Utólag jöttem rá,
hogy az így létrejött formák na

Krómacél dombormű, 1976, Csiky Tiborral közös megbízás
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gyon hasonlítanak a Computer
Tomográf(CT)világára,holottezt
még akkor senki sem ismerte. 
Emiattazoptikaiüvegtömbökután
nincs bennem semmi hiányérzet.

– Nagy szerepe van a magyar-
országi üvegművészet fejlődésé-
ben, a hazai művészek nemzetközi 
kiállításokon való megjelenésében. 
Részt vett nemzetközi kiállításo-
kon, és díjakat is nyert. Hol fogad-
ták a legszívesebben, kikkel tudott 
igazán jó kapcsolatot kialakítani?
–AStudióüvegmozgalomAme-

 rikában született, máig ott a leg
népszerűbb, és az üveggyűjtők
mindenüttvásárolnak.Feleségem-
mel huszonnyolc évig állítottunk
kiaHabatatGallerieséventekö
rülbelül száz művészt bemutató
szemléin Detroitban, és úgy tíz
évigaközelnegyvenművésztbe
mutató délfranciaországi Biotban. 
Kurzusokat tartottunkFranciaor-
szágban,Spanyolországban,Ame-
rikábanésÍrországban,amiszin
tén mutat valamit, és az is, hogy 
egyretöbbmagyarművésztlátha
tunk hasonló tárlatokon.

– Hazai és külföldi kiállításo-
kon továbbra is rendszeresen részt 
vesz, egyénileg és csoportosokon 
is. Díjak, ösztöndíjak, számos köz-
téri munkája, megjelent tanulmá-
nyai, valamint több évtizedes egye-
temi tanári gyakorlata után most 
min dolgozik, mik a tervei?
– Összeszámoltam, körülbelül

kétszáz csoportos kiállításon vet
tünk részt, ezek fele külföldön
volt. Most a Magyar Művészeti
Akadémiamegrendelésérekészül
egyötvenpercesportréfilmésegy
könyvisaMAOEsorozatában.Pár
éve elgondolkodtam, hogy negyven 
éve abbahagytam a festészetet, 
nem kéne-e újra megpróbálni?
Aztánúgyláttam,aszobraimban
időnkéntképszerűelemekismeg
jelennek,egyképpedignemcsak
ecsettelhozhatólétre.Azótatöbb
olyan munkát csináltam, amelyek
ben nagyobb hangsúllyal használ
taméshasználokszíneket.Aposz
tamensekbe LED-fényeket építek
be, hogy olyan képek jöjjenek
létre, amilyeneket szeretnék, így
ezek a munkák plasztikus kép

nek vagy színes plasztikának is
tekinthetők.

– Idén szeptemberben készült el 
új köztéri plasztikájával, erről me
 sélne kicsit? 
– A Nagyvárad téren a Köz-

szolgálatiEgyetemújCampusára
FarkasÁdámKossuth-díjasszob
rászművésszel közösen terveztük
a gránitból készült emlékművet,
amelynekkétoszlopaköztfüggő
legesen egy sor LED-fény ad új
szerűhatástesténként.

– Több közös, valamely művész 
kollégájával megvalósított nagy-
szabású munkáját és határozott, 
karakteres művészi világát ismer-
ve, hogyan zajlik az egyenrangú 
féllel, társszerzővel való munka? 
–Majdnemkétévigszámtalan

megbeszélést folytattunk az egye
temvezetőivel,azépítészekkelés
a kerttervezőkkel. Bár az eredeti
szobrászielképzelésünkalapjában
véve megmaradt, mégis rengeteg 
finomítás,különbözőszempontok
figyelembe vételének eredménye 
a kész munka.

Oláh Katalin 

Térspirál II, 1978


