
       

40

Elolvasva Szegedi Kovács György leg-
újabb, Fehér című kötetét, bennem az 
a nemrég elhunyt Dobozi Eszter 1998-

ban megjelent azonos című kötetét idézte fel. 
Dobozi Eszter költészetében a reményvesztett 
szemléletet ellensúlyozza a fehérség mindent 
átható metaforikussága. A fehér szín átvilágítja 
a kötet egészét: a kinti téli táj, a hóesés látványa 
és a belső lelki táj metaforája a Fehér-ciklus ars 
poeticáiból is kiolvasható: „A külső hóesésből 
egy belsőre látni”; „Külső fehére a belsőbe haj-
lik, / belső fény áttűz a külsőn”; „Kinn és benn 
is/ minden fehér”. Így kap többfajta értelmet a 
fehér fogalom- és motívumhálója, a káprázato-
san feltündöklő „fehérnek ősoka”. 

Szegedi Kovács György kötete azonban 
egészen más. Ebben nem a fehér motívumhá-
lója határozza meg a versek világát.  Csupán 
a kötettel azonos című Fehér költemény ad 
némi magyarázatot a címválasztáshoz. Itt a 
fehér szín nem belső utat, belső hóhullást je-
lent, hanem a valós hóesést mint az Isten által 
ránk borított fehéren izzó köntöst. A hóhullás, 
a köntösként ránk hulló hó és a hófedte téli táj 
látványa kapcsolódik a kötélen száradó szép 
fehér ingekhez, azok tiszta ragyogásához. Eb-
ből a különös költői képből asszociálhatunk a 
gyermeki ártatlanságra, vagy akár bűneink bo-
csánatára, a bűneinktől megtisztított új világra. 
Van mégis valami sejtelmesen baljós ebben a 
költeményben: a múlt emlékeinek terhe, vagy 
akár a rossz lelkiismeret, erre utal a vers zár-
lata: „alig tudunk / egymás szemébe nézni”. 

Az 1959-ben született teológus, költő a hívő 
ember belső küzdelmeit, e világi tapasztalatait 
és a túlvilági lét misztikumát közvetítő lírikus 
biblikus-intellektuális hangú verseivel az 1990-
es években tűnt fel a magyar költészetben. A 
2019-ben megjelent, Fehér című kötete (a Kis 
tüzek, Vigaszág, Pompeji mozaikok, Vére kör-
möm alatt, Vezércsel, Enyhítő körülmények vers-
válogatások után) az eddigi lírai termés méltó 
folytatása. A legújabb kötet ötven miniatűr mű-
remeke is azt bizonyítja, hogy Szegedi Kovács 
György metafizikus költő. A transzcendens lét 
titkait kutató tömör líraisága Pilinszky János 
költészetével rokonítható. Az Isten közelsége 
után vágyakozó Pilinszky és Isten kifürkészhe-
tetlen titkát kereső Szegedi Kovács faggatózó 
vallomásokban közvetítik az emberi lélek két-
ségbeesett vívódásait. Pilinszky Panasz című 
versének kérdései – „Eljut hozzád a panaszom? 
/ Hiába ostromollak?  / …Számíthatok rád iste-
nem?” – sokban hasonlítanak Szegedi Kovács 
kétségeihez: „Kérdéseinkre nincs válasz, uram?  
/ Hol hallgat? / Hol lapít / a kifürkészhetetlen, a 
színek hangulata mögé bújt reménység?” (Kér-
déseink). A Tóparton című vers is dialogikus, a 
kételyekkel vívódó szubjektum áhítozik Isten 
szeretetére: „szeretsz-e még engem?  / Mennyire 
szeretsz?  / Mondd ismét, szeretsz-e?” 

A Pilinszky-áthallások mellett fontosnak tar-
tom a versek motivikus-tematikus csoportosítását. 
Alapvetően három képzetkör határozza meg a 

A legyőzö tt testi határokat meg-
jelení tő alkotásokat keresi a 
MANK a Szolnoki Művészte-

leppel közösen kiírt pályázaton. A Kép/
Test/Lét projekt keretében az emberi test 
teljesítőképességének határait feszegető, 
a fizikai erőt igénybe vevő műfajokhoz 
kapcsolódó, azokból ihletet merítő al-
kotások létrehozása és bemutatása a cél.

A MANK (Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft.) a vidéki vá-
rosokra is kiterjeszti művészetszervező 
tevékenységét, és Kép/Test/Lét címen há-
rom megyeszékhely három különböző, de 
az emberi test kultúrájához, szépségéhez, 
erejéhez kötődő tematikában hirdet alko-
tóművészeti pályázatot. A vírusveszély 
elhárultával a MANK a részt vevő társ-
intézményekkel közös kiállításon kívánja 
bemutatni a legjobb alkotásokat Szolnokon, 
Miskolcon és Veszprémben. Elsőként Vesz-
prémben jelent meg a pályázat, most pedig 
nyilvánossá vált a Szolnoki Művészteleppel 
közösen szervezett felhívás is.  

A Kép/Test/Lét című projekt és ezen belül 
a szolnoki pályázat célja, hogy az alkotó-
művészet területén tevékenykedő jelentős 
vidéki művészközösségeknek megjelenési 
lehetőségeket biztosítson, támogassa a mű-
vészek lokális megszólítását és közösségé 
formálását, ezáltal a különböző művészeti 
területek közötti összhang megteremtését. 
További cél, hogy a színvonalas körülmé-
nyek között megvalósuló megmutatkozási 
lehetőségek alkalmat teremtsenek a művé-
szeknek a közönséggel való találkozásra, a 
helyi és térségi művészeti élet erősítésére. 

Pályázni az emberi test teljesítőképessé-
gének határait bemutató, ábrázoló, az ar-
tistahagyományokat és a testi erőt igénybe 
vevő műfajokat középpontba helyező önál-

ló műalkotással lehet. Egy pályázó egy mű-
alkotással (festmény, grafika, szobor, egyéb 
technika) pályázhat.

Pályázatot nyújthat be minden olyan kép-
ző- vagy iparművész mint magánszemély, 
aki már igazolhatóan önálló művészi tevé-
kenységet tud felmutatni, és Szolnokhoz 
vagy szélesebb vonzáskörzetéhez köthető 
művészi életúttal rendelkezik. A pályáza-
tokat a szolnokimuvesztelep@gmail.com 
címre várják július 20-áig, szakmai önélet-
rajzzal, a pályamű bemutatásával és a pá-
lyaműről készült jó minőségű fényképpel. 
A részletes felhívás megtalálható a www.
alkotomuveszet.hu honlapon. 

A beérkezett pályaműveket neves mű-
vészekből és művészettörténészekből álló 
szakmai zsűri értékeli. A pályázatok elbírá-
lása a benyújtási határidőt követően maxi-
mum 30 napon belül történik. A döntésről a 
pályázók írásbeli értesítést kapnak az álta-
luk megadott e-mail-címre. A döntés ellen 
fellebbezésnek helye nincs.

A zsűri által kiválasztott alkotások a Le-
győzött határok című kiállításon kerülnek 
bemutatásra a Kép/Test/Lét projekt megva-
lósítása keretén belül, valamint a kiállított 
művekről és alkotóikról színvonalas bemu-
tató katalógus is készül. A kiállítás tervezett 
helyszíne a Szolnoki Művésztelep – Kert 
Galéria.  Tekintettel a jelenlegi koronaví-
rus-helyzetre, a kiállítás megvalósításának 
időpontja bizonytalan, de a zsűri által kivá-
lasztott alkotókat folyamatosan informálják 
és időben értesítik az aktualitásokról.

A már megjelent veszprémi, Test/Harmó-
nia alcímű pályázat az emberi test harmó-
niáját, az emberi mozdulat esztétikumát áb-
rázoló alkotások létrehozását célozza meg. 
A veszprémi kiállítási lehetőséget ígérő pá-
lyázatra a táncoló, a mozgást végző ember 
szépségét, az emberi mozdulat esztétikumát 
fókuszba helyező önálló műalkotással le-
het jelentkezni. Miskolcon a Teljesítmény 
alcímű pályázati kiírás a sport témája köré 
rendezve, a test teljesítőképességének be-
mutatását célozza meg a sport kulturális, 
szociokulturális, történelmi vetületeire ref-
lektálva, pszichológiai hatásaira is figyel-
met fordítva. 

(A szerkesztőség) 

HIC ET NUNC

Pályázati felhívás

LEGYŐZÖTT 
HATÁROK 
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A pillAnAt 
eksztázisA

Sebők Melinda

zsa”; „hajított kő az ember”). Ezek az egyedi 
szóösszetételek és a kötet több találó metafori-
kus-metonimikus komplex költői képe is („Fáj 
a csönd éles köve / szívünk talpát / gyötri, vág-
ja”) bizonyítja Szegedi Kovács György tömör 
lírájának nyelvi gazdagságát.

Iancu Laura a kötethez írott fülszövegben 
így summázott: „Micsoda hiteles versbeszéd, 
micsoda hiteles költészet!” 

(Szegedi Kovács György: 
Fehér. Vörösmarty Társaság, 

Székesfehérvár, 2019)

kötet alkotásait: a transzcendens élmény miszté-
riuma, a biblikus motívumokkal átszőtt élmény 
sugallata és a történelmi múlt személyes tapasz-
talata. Szegedi Kovács transzcendens verseinek 
kegyelmi állapotában tudja megragadni a pillanat 
eksztázisát, az isteni fenséget.  Létünk „transzcen-
dens közepe”, az arany színe és a gyémánt fénye 
ragyogja be a Kegyelmi állapot című verset: „S 
ahogy fölizzik legbensőnk, / megfeszül létünk / 
transzcendens közepe; / feltör temérdek arany. 
/ és közöttük / egy-egy gyémánt.” A végletekig 
redukált Kétsorost is a kegyelem ihlette: „Amikor 
szembe találkozol magaddal, / az már kegyelem”. 

A bibliai motívumokban gazdag kötet szá-
mos verse valamilyen ó- vagy újszövetségi tör-
ténetet is rejt.  A csőrében olajággal visszatérő 
galamb, Szent János, Júdás, Péter alakja vagy 
Lót és feleségének a története újabb jelentés-
réteget kölcsönöz a műalkotásoknak. Mikor 
az Úr elhatározta, hogy Szodoma és Gomora 
romlottságát eltörli a Föld színéről, akkor hiába 
figyelmeztették Lótot és feleségét, hogy hátra 
se nézve meneküljenek, mert Isten kénköves 
és tüzes esőt bocsát a bűnös városokra. Me-
nekülés közben Lót felesége – a tiltás ellenére 
– visszafordult, és azon nyomban sóbálvánnyá 
változott. Az ószövetségi történet nincs kifejt-
ve Szegedi Kovács lírájában, de Az ablaknál 
című vers hasonlatában rejlő bibliai motívum 
kibővíti a mű konnotációs jelentésárnyala-
tát: „agonizáltam jéggé dermedt szemekkel, / 
odakövülve a kollégium ablakához, / mint Lót 
felesége, vagy akár egy fametszet, / aminek 
a sorsát kivésték örök időkre” (Az ablaknál). 

A kötetnek több verse is valamilyen törté-
nelmi korszakra vagy konkrét történelmi ese-
ményre utal. A Rákosi- és a Kádár-rendszert 

idézi meg az Imádkozósáska című költemény. 
A történelmi kor szorításában az egyén léte 
fenyegetetté válik. Ugyanennek a korszaknak 
a bűneit tárja fel a Miközben című vers, mellyel 
a vallás nélküli korban Hamvas Bélának állít 
emléket. A kiváló filozófus-esztéta szellemi 
magaslata egyfajta apakép a költő számára: „az 
élet angyala”, „a kimerevített szeretet maga”.  

A kötet legmegrendítőbb és egyben legmeg-
hatóbb alkotása a katyńi mészárlásra emlékező, 
Bárány szemével című záróvers. A Pál apostol-
mottóval kezdődő mű az 1940 tavaszán Sztá-
lin parancsára kivégzett húszezernél is több 
lengyel katonatisztnek állít méltó emléket. Az 
imádsággal, fohásszal kezdődő vers központi 
motívuma a Bárány. A bibliai bárányszimbó-
lum egyrészt a szelídség és kiszolgáltatottság 
jelképe; másrészt Jézusra, Isten bárányára is 
utalhat, aki életét és vérét áldozta.

A záróvers az elhunytakra való emlékezéssel 
és a bibliai mottóval is kapcsolódik a kötet több 
lírai darabjához. A kötet emléket állít Vasadi Péter 
költőnek és Román Károlynak, a fehérvári tudós 
tanárnak is. Egy-egy vers felidézi Vasadi Péter 
míves alkotásait, Román Károly bölcs szavainak 
éltető erejét.  Szegedi Kovács számos vershez 
választ mottót: az erdélyi tragikus sorsú Hervay 
Gizellától, a szintén transzcendens távlatokat 
nyitó Vasadi Pétertől vagy a Hetek és a Kilencek 
költőcsoport tagjaitól, például Raffai Saroltától és 
Péntek Imrétől. A tudatosan kiválasztott idézetek-
kel is tiszteleg elődei, mesterei előtt. 

A kötet több versének (Rossz vonat, Vasút-
állomást, Útközben, Kőárokban ősszel) visz-
szatérő motívuma az utazás mint a múló idő 
és az életút (születés – élet – halál) metaforája. 
Biblikus jelképiség és spiritualitás szövi át a 
Rossz vonat című verset is: „A kereszt alakú 
szemafor / hangtalan billen. / Hamarosan jön 
a jó vonat. / Kinek átszállás, kinek fölszállás. 
/ Jegyünk MEGVÁLTVA / Átlyukasztva / örök 
időkre érvényesítve / a »nagy utazást«.” 

Noha a költő legújabb kötetén is érződik a 
Pilinszky-lírának a költészetére tett jótékony 
hatása, Szegedi Kovács saját hangján közvetíti a 
túlvilág rejtelmeit. Előszeretettel alkalmaz olyan 
kötőjeles, biblikus-metaforikus szóösszetétele-
ket, mint vér-gyertyaláng, borostyán-kabátos 
kereszt, Magzat-Isten, vér-remény, rózsa-hit, 
fecske-röptű hit, átok-idő, falevél-zsákmány. 
Egyedi szóösszetételek mellett figyelemre méltó 
a metaforák használata (például: „reményed sav 
marta kő”; „fényes kereszted létem izzó para-

Szegedi KovácS györgy

Fehér
Látod, milyen szép fehér lett,
mutatott anyuka
a kötélen száradó ingekre,
és lehullott az első hó,
ami sokkal fehérebben vakított,
mint a kötélen kérkedők,
aztán az Isten borított ránk
egy fehéren izzó köntöst;
alig tudtunk
egymás szemébe nézni.

Szegedi Kovács György poézise

Szegedi KovácS györgy
Bárány szemével
(Katyńra emlékezve)

„Nem vér és test ellen van nékünk 
tusakodásunk, hanem a 
 fejedelemségek ellen, 
melyek a magasságban vannak.”
 (Pál apostol)

„Őrizz meg minket tűztű, víztű,
rossz emberek bántásátú!”
Imádkozott így vagy ötven éve
fogyatékos testvérünk,
mert már a mamától is így hallotta,
és ebben benne van minden,
mi miattunk fontos.
Őrizz meg minket a kezdettől fogva emberölőtől,
aki a rossz embert már
rutinból használja.
Az özönvíz előtti embereknél is
rosszabbakat. Az olyanokról,
akikről lengyel vőm mesélt.
Az áldozatokról, kivégzettekről,
kik apró kis örömeikkel
átlebegtek a feledésbe.
S a szenvedők; már az ízét is
elfeledték a békességnek.
Nekünk rosszabb.
Nekünk minden emlékezés főbelövés.

Bennünk ég tovább;
az időváltozás is gyötri testünk-lelkünk
a ti lőtt sebeitek.
Ne mondjatok több szót Katyńról!
Uram! Pusztítsd el a földet még egyszer!
Panie! Zniszcz  ziemie  jeszcze  raz!

Csak állunk tehetetlenül
poraik fölött,
míg végül mellénk áll az Isten.
És elhangzanak hosszú sorban a nevek.
Majd csontok zörgése, összeállása,
inak, húsok tapadása, feszülése.
Nagy Szél zúgása.
És Valaki néz ránk, csak néz,
egyre élesebben.
Néz, Bárány szemével
a végső Igazság.
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A MŰVÉSZET KERTJE

„Annyi baj, gond, bánat és szörnyűség 
vesz körül minket a világban,
hogy azt nem szabad még 
a művészetbe is beengedni!” 

(Gross Arnold)

A tordai születésű Gross Arnoldot (1929–
2015), a Kossuth- és Munkácsy-díjas 
grafikus- és festőművészt a rézkarc 

műfajának megújítójaként tartják számon ho-
nunkban. Az életében nagy népszerűségnek 
örvendő, a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett 
művész 2019 novemberében ünnepelte volna 
90. születésnapját. A jeles alkalomra a Gross 
Arnold Galéria, többéves előkészítés és ku-
tatás után igényes, szép kivitelű nagymono-
gráfia kiadásával készült, Révész Emese mű-
vészettörténész tanulmányával. A művészet 
kertje című, saját kiadású kötetet december 
elején vehette először kezébe az olvasó, az 
erre az alkalomra a Gross Arnold Galéria 
és a Jászi Galéria által közösen szervezett 

Gross Arnold életműtárlata és albuma
életmű-kiállítás megnyitójának keretében, 
melynek az V. kerületi Széphárom Közösségi 
Tér adott helyet. 

Az életműtárlatot 2020. január végéig láto-
gathatta a közönség, azóta a művész gazdag 
képanyaga már a XI. kerületben, a Bartók 
Béla úti Gross Arnold Galériában kereshető 
fel. A rövidebb nevén ARNOLDO-ként ismert 
galéria és kávézó még 2014-ben nyílt meg 
Újbuda kulturális negyedében, létrejöttét 
maga a művész kezdeményezte, és ő nyitotta 
meg, nem sokkal halála előtt. A galéria küszö-
bén átlépve Gross Arnold álmainak mesevilá-
gába kerülünk: a hely berendezése a művész fi-
ának, Gross Andrásnak a tervei alapján készült, 
aki édesapja kétdimenziós, csodákkal átszőtt 
világát öntötte térbelivé képekkel, madarakkal, 
olyan tárgyakkal és kiegészítőkkel, amelyek a 
mester grafikáiból ismertek és meghitt szemé-
lyes világát idézik. 

Révész Emese az album kísérő tanulmányá-
ban így ír a művészről:

„Gross Arnold a modern magyar grafika 
egyik legelismertebb és legnépszerűbb alkotója. 
Rézkarcainak varázslatos mesevilága első pil-
lantásra mindenkit magával ragad. A jubileumi 
90. évfordulóra megjelent, több mint háromszáz 
színes képpel illusztrált kötet művészettörténe-
ti tanulmánya elhelyezi művészetét saját kora 
modern törekvései között. A történeti elemzést 
egykorú dokumentumok, forrásszövegek, közeli 
jó barátainak visszaemlékezései és a hagyatékot 
ápoló fiának bevezetője teszik teljessé.                 

Gross alkotói módszerére jellemző, hogy a 
valóságos látványt szürreális módon alakítja 
át, így az albumban megtalálhatóak natura-
lista tájképei, amelyeket fokozatosan bené-
pesít egyedi fantázialényeivel, hogy azokat 
lassanként álomszerű tündérkertekké alakítsa. 
Az elvágyódást megtestesítő kertek mellett 
grafikáinak visszatérő témája a város, egyik 
oldalon a kisvárosi csendes idill, a másikon 
pedig a nagyvárosok lenyűgöző zsibongó tö-
mege. Gross szívesen és sokat utazott, képein 
Budapest mellett megjelenik Róma, Firenze, 
Amszterdam és Brüsszel. Persze valamennyi 
Gross sajátos fantázialényeivel benépesítve. Az 
album különlegességét a technikailag külön-
leges színnyomat-variációk és a ritkán látható 
olajfestmények és diorámák jelentik. Utóbbiak 
a Gross-féle fantáziavilág térbeli kiterjeszté-
sei: a festmények apró figurákkal, tárgyakkal 
történt kiegészítései, babaházakra emlékeztető 
miniatűr dobozterek.” 

(Weltler)

Andersen, 1980

Gross 
Arnold
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Pro futuro

Enteriőr 
az Arnoldo 
galériából

Beszélgetések, 
1967

Bach emléklap, 1986

Leányfej, 1960 körül

A művészet kertje
Gross Arnold 
életműalbuma



       

44

PRO BONO PUBLICO

Hungarae 
gentis decus* 

Báró Eötvös Lorándra 
emlékezve

WELTLER ILDIKÓ

* „A magyar nemzet ékessége” 

Eötvös 100Eötvös 100
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Az elmúlt év, a 2019-es egy kiemelkedő 
nemzeti nagyságunk centenáriumának 
esztendeje volt: báró Eötvös Loránd 

halálának századik évfordulójára emlékeztünk. 
A zseniális magyar fizikus nem akármilyen 
családi háttérből jött. Édesapja Eötvös József 
író, az első felelős magyar kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere volt, távolabbi fel-
menői között találunk tábornokot, bölcsészeti 
doktort, királyi főpohárnokot, sőt tárnokmes-
tert is.

Eötvös Loránd 1848. július 27-én született 
Budán, azokban a forrongó  napokban, amikor 
édesapját oly sok kötelesség hívta el otthonról. 
A fiú később a pesti piarista gimnáziumban 
tanult, majd jogi és természettudományi tanul-
mányokat folytatott a pesti egyetemen. Amikor 
végül a fizikusi pályát választotta, igyekezett 
meggyőzni édesapját arról, hogy a természet-
tudományok nem kevésbé járulnak hozzá az 
emberek életének jobbá tételéhez, mint a poli-
tikai eszmék. Beiratkozott a híres Heidelbergi 
Egyetemre, s a szakma akkori fellegvárában 
készült hivatására. 1870-ben summa cum laude 
minősítéssel szerzett doktori címet. Fényes 
pályafutását a budapesti egyetemen kezdte, 
ahol előbb egyetemi magántanár lett, majd 
hamarosan már ő vezette a kísérleti fizika 
tanszéket, végül egészen a rektorságig vitte. 
Elhivatottságát mutatja, hogy még hetvenéves 
kora után is tanított. A Magyar Tudományos 
Akadémiának szintén kiemelkedő szereplője 
lett: először levelező tag, majd nem kevesebb 
mint tizenhat esztendőn keresztül az elnöki 
tisztet is betöltötte.

Egy időre átvette apja örökségét is: 1894-
ben mint vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tevékenykedett. E munkája során bővítette a 
népiskolák számát, s létrehozta a később nagy 
hírnévre szert tevő Báró Eötvös József Col-
legiumot, amellyel elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a tehetséges, ám nehéz anyagi helyzetű 
hallgatók megsegítésében. A közélettől 1905 
után vonult vissza, mert kizárólag a tudomány-
nak kívánja szentelni magát. Kutatni és tanítani 
akart, s úgy érezte, minden más kötelesség csak 
elvonja e tevékenységétől. A nemzetközi elis-
mertség pedig éppen ezután érkezett.

A legtöbb ember, ha a fizikus Eötvösről esik 
szó, a torziós ingához kapcsolja a nevét (nem 
véletlenül nevezik az eszközt gyakran Eötvös-
ingának is). Sokan gondolják, hogy ő találta 
fel, s bár ez tévhit, érdemei nem kevésbé fon-
tosak. Ő volt ugyanis az, aki továbbfejlesztette 
a találmányt, és azzá tette, aminek mindmáig 
ismerjük. Az inga eredetileg arra szolgált, hogy 
meghatározzák vele a nehézségi gyorsulást, 
Eötvös viszont felismerte, hogy a műszer al-
kalmas a mélyben rejtőző ásványok kutatására 
is. Az Eötvös-inga mint geodéziai eszköz vi-
lágszerte keresett találmány lett, új lelőhelyeket 
fedeztek fel általa, a fizikus pedig ettől kezdve 
méltó anyagi támogatást kapott kutatásaihoz. 
Az eszköz kivitelezésével került az ipar élvo-

nalába a Magyar Optikai Művek, amelynek 
folyamatosan továbbfejlesztett Eötvös-ingáit 
az Egyesült Államoktól Indiáig használták.

Eötvös Loránd munkássága a fizika más te-
rületein is forradalmi újításokat hozott. Óriási 
szerepe volt többek között abban, hogy Albert 
Einstein megalkotta az általános relativitás-
elméletet, Eötvös sokéves, nagy pontosságú 
mérései igazolták ugyanis az elmélet kiindulási 
alapját, az ekvivalenciaelvet. Ezt maga Ein-
stein is hangoztatta részben cikkeiben, részben 
Eötvöshöz írt leveleiben: „Nem szeretném, ha 
ez a levélváltás anélkül fejeződne be, hogy ne 
fejezném ki hálámat azért, ahogyan az Ön ku-
tatómunkája előrevitte a súlyos és a tehetetlen 
tömeg azonosságára vonatkozó ismereteinket.”

Eötvös Loránd eszményképe a tudós tanár 
volt, ezt szolgálta egyetemi rektorként, minisz-
terként és tudósként is. A fizikai Nobel-díjon 
kívül szinte minden díjat elnyert, a Természet-
tudományi Társulat egyik legaktívabb tagja 
volt, s ő alapította a Matematikai és Physikai 
Társulatot és annak folyóiratát is.

Mindemellett különösen érdekes oldala Eöt-
vösnek, hogy kiváló sportember is volt. Remek 
lovas hírében állt, élete végéig rendszeresen 
lovagolt. Gyakran tett hosszú biciklitúrákat 
is, egyszer még a Dolomitokig is eljutott így 
a lányaival. Igazán nagy szenvedélye a hegy-
mászás volt. Róla nevezték el a Dolomitok 
Cadin-vonulatának második legmagasabb 
csúcsát (Cima Eötvös, 2836 méter). Rengeteg 
utazást tett, bejárta Svájc és Ausztria hegyeit, 
az Alpok nagy részét. Észak-Itáliában felejt-
hetetlenül szép vidékeket keresett fel: átszelte 
a Comói-tavat, Bellaggiót is érintve, majd a 
milánói dóm tetejéről figyelte meg fő úti célját, 
az Alpok egyik legfontosabb hegyét, a Monte 
Rosát, amelynek meg is mászta a legmaga-
sabb pontját. Hegyi kalandozásait írásban, sőt 
kedves rajzokban is papírra vetette kis, fekete 
útinaplójában. Később, amikor már lányaival 
együtt járta a hegyeket, fényképezőgéppel is 
megörökítette élményeit. Több, addig elérhe-
tetlennek hitt csúcs első megmászója lett, s 
vetítéssel egybekötött előadásaival sokakban 

Eötvös Loránd ifjúkori vErsE 

BaBér után lihegve 
Széchenyi-hegy, 1863. aug. 22.  

Babér után lihegve indulánk 
Én és a csattogány a csúcs felé. 
S míg én küzködtem a hegy oldalán, 
Ő fölrepült s jutalmát elnyeré.
 
Mit én nem érek el talán soha, 
Ő ahhoz eljutott egy perc alatt, 
Ó ég! ne légy irántam mostoha, 
Adj! Kérlek! adj! nékem is szárnyakat.

Eötvös Loránd rajza, 
Glockner, 1870

Műszerekkel, terepen

Emlékérme a századik 
évforduló alkalmából
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Eötvös Loránd 
ifjúkori vErsE 

Atyámhoz 
Pest, 1863 márc. 19-ére, 
József napjára

Atyám szerzője földi életemnek 
   Te énnékem elmét és észt adál, 
Föláldozom ezt kedves nemzetemnek 
   Használja hogyha méltónak talál, 
Segítem őt a békében csatában, 
   S a nagy munkához hordok egy követ, 
Talán így vigadás lesz e hazában 
   S feléje majd szerencse hír nevet 
S ha ezt tevén czélomnak megfeleltem, 
Tudom hiszed hogy ezt megérdemeltem.
 
Apám nekem igaz hitem te adtad, 
   Mellyel csak egy dicső Istent hiszek 
Előtte senki semmit sem titkolhat, 
   Kit föl nem bírnak fogni emberek, 
Ki atyja a szegények s gazdagoknak, 
   Mindig kedves szemében az erény 
Vétkek büntetlen nála nem maradnak, 
   Ezért vétkezni legnagyobb merény, 
S ha ezt hivén czélomnak megfeleltem 
Tudom hiszed hogy ezt megérdemeltem. 
 
Atyám te tőled kaptam én reményem 
   Hogy föltámadván a sors ellenem 
Ha szűm viharban s keblem állna vérben 
   Lehessen jobb jövőt reménylenem, 
És tetteim további buzdítója 
   Legyen zöld ággal a kecses remény 
S a csüggedés közt a bűn hódolója 
   Ne legyek, s győzzön szűmben az erény. 
S ha ezt tevén czélomnak megfeleltem 
Tudom hiszed hogy ezt megérdemeltem. 
 
Apám te adtál hű szívet én nékem 
   Mellyel szeressem a legjobb anyát 
Őt el ne hagyjam búban gyötrelemben 
   És vívjak érte bármi bősz csatát. 
És adjon ez elég erőt e karnak 
   Leány testvérimet megvédeni 
S én meg ne törjek ha ők meghajolnak 
   Vonuljon bár vihar e fej felett. 
S ha ezt tevén czélomnak megfeleltem 
Tudom hiszed hogy azt megérdemeltem. 
 
Apám a vágyat kaptam én te tőled 
   Ezzel kívánom légy boldog magad,
Jó sors kövesse mindig áldott lépted, 
   S nevedhez méltó legyen fiad. 
És a mi több eszméid győzedelme 
   Hordozza messze el dicső neved, 
Hisz hogy ne áldna meg Isten segélye, 
   Ki nemzetednek szántad életed! 
S ha ezt kívánván meglesz mit reméltem, 
Isten hiendi: ezt megérdemeltem

felkeltette az érdeklődést. Számos sportszerve-
zet alapításában vagy működésében részt vett, 
ilyen volt például a Magyar Turista Egyesület 
vagy a Budapesti Egyetemi Athletikai Club, 
azaz a BEAC.

Amikor 1919-ben elhunyt, az egész nem-
zetközi tudományos világ gyászolta. Albert 
Einstein szerint a klasszikus fizika egyik feje-
delme halt meg.

A 2019-es emlékévben tehát bőven volt mit 
felidézni a különféle programokon. Az Eötvös 
100 koordinációs testület által összehangolt 
rendezvények között sok érdekes akadt. Au-
gusztusban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
vándorgyűlést tartott Sopronban, szeptember-
ben pedig konferenciát szerveztek Miskolcon 
Eötvös Loránd szakmai örökségéről. A sport-
emberre emlékezve kerékpáros expedíció in-
dult Székesfehérvárról a Dolomitokba, Eötvös 
Loránd és két lánya kalandos bicikliútjának 
emlékére. A résztvevők emléktáblát helyeztek 
el az Eötvös-csúcson, és elrejtettek a közelben 
egy geoládát. Emellett nagy sikert aratott Dél-
Tirolban az Eötvös sztereofényképeiből ren-
dezett kiállítás (ezt szeptemberben a Kiscelli 
Múzeumban is meg lehetett nézni).

Októberben Balatonfüred volt a helyszíne 
annak a vándorgyűlésnek, amelyet a Magyar-
honi Földtani Társulat és a Magyar Geofizi-
kusok Egyesülete közösen tartott, s amelynek 
védnöke Áder János köztársasági elnök volt. 
Ugyanebben a hónapban tartották a hagyomá-
nyos Eötvös-fizikaversenyt, ezúttal külön meg-
ünnepelve a névadót is. Nagyon szép esemény 
volt Balatonfüreden, hogy a Tagore-sétányon 
Eötvös Loránd-emlékfát ültettek (egy oszlopos 
bükköt), amely előtt füredi mészkőből készült 
emléktáblát helyeztek el.

November egyik kiemelkedő eseményének 
számított Budapesten a World Science Forum 
elnevezésű tudományos világtalálkozó, angol 
nyelvű Eötvös 100 rendezvénnyel. Az Eötvös 

Loránd-emlékév decemberben véget ért ugyan, 
ám a projektértékelő értekezleten számos ötlet 
vetődött fel a lehetséges folytatásra.

Nemcsak Magyarországon tartottak Eötvös 
Loránd-emlékévet, hanem a határon túli terü-
leteken is. Szlovákiában például sokfelől érke-
ző geológusok találkoztak az Eötvös-ingával 
kapcsolatos kutatások felidézésére, s tartottak 
rendezvényeket a Vajdaságban és Erdélyben is. 
Az Eötvös 100 kiállítás nagy nemzetközi kong-
resszusokra is eljutott, s előadások hangzottak 
el Mexikóban, Kanadában és Németországban 
egyaránt. A Heidelbergi Egyetem sem marad-
hatott ki az ünneplések sorából: vezetői megko-
szorúzták egykori kimagasló tehetségű diákjuk 
ottani emléktábláját.

Az események mellett színvonalas kiad-
ványok is megjelentek a tudós emlékére. Az 
Eötvös Loránd-emlékalbum, valamint az Az 
Eötvös-kísérlet történelmi háttérben című 
könyveket magyar és angol nyelven egyaránt 
kiadták. Számtalan tanulmány, folyóiratszám 
és egyéb kötet látott napvilágot Eötvös Loránd-
ról. Az eotvos100.hu oldalon nemcsak a meg-
jelent írások olvashatók, hanem a különféle 
helyeken elhangzott előadások videófelvételei 
is megtekinthetők.

Bár az emlékév véget ért, várhatóan 2020-
ban Budapesten még felállítják a tervezett 
Eötvös Loránd-szobrot, hogy kiemelkedő tu-
dósunk emlékezetét továbbra is méltón őriz-
hessük. 

Eötvös Loránd kinevezése vallás- és 
közoktatásügyi miniszterré Ferenc Jó-
zsef és Wekerle Sándor aláírásával:

„Kedves báró Eötvös! Magyar 
ministerelnököm előterjesztésére Önt 
vallás- és közoktatásügyi magyar 
ministeremmé ezennel kinevezem. 
Kelt Budapesten, 1894 évi junius hó 
10-én 
  Ferencz József 
  Wekerle Sándor”

Eötvös 
Loránd
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Pro bono Publico

Eötvös Loránd EszményképE: 

a tudós tanár
Rektori székfoglalójában így ír a fizika tanításáról az egyetemen:
„A fizika hallgatói között is van egy ilyen lelkes kis csoport: a középiskolai tanárjelöltek. 
Ők azok, a kiket e szakban tudósokká kell képeznünk; tudósokká mindenekelőtt azért, 
hogy tanítani tudjanak. Igen, képezzük tudósokká középiskolai tanárainkat azért, hogy ta-
nítani tudjanak, de azért is, hogy pályájokon, a mely földi javakkal, dicsőséggel és bizony 
még az érdemelt elismeréssel is alig kecsegtet, ne bénuljon el erejök a mindennap ismétlő-
dő feladatok iránti közönyösségben. […]  Mi tanárok, kik nemcsak az egyetemi tanításnak, 
hanem általában a tanügynek és a közművelődés ügyének szolgálatában állunk, életünk jó 
részét vizsgálatokon és üléseken töltjük, másik részét jelentések, vélemények, számadások 
és leltárak szerkesztésére fordítjuk, s csak közbe-közbe szakíthatunk ki egy-egy órát annak 
a tudományos gondolkozásnak, a melyben folytonosan elmerülve kellene lennünk.” 

Eötvös JózsEf 
lEvElE fiához 
1866 márciusában

(Részletek)
„Gondolkoztam többször és sokáig kívánatod-
ról […] s ha határozatomat, mellyel azt megta-
gadom most, nem helyesled is, legalább arról, 
reménylem, meg vagy győződve, hogy nem 
szeszély vagy önző tekintetek, hanem egyedül 
azon meggyőződés bír e határozatra, hogy amit 
kívánsz, nem fekszik érdekedben. […]

Többször mondtam, nem akarok határozni 
jövőd felett. A szerencse nem külviszonyoktól, 
hanem azoknak vágyainkkal való összhang-
zásától függ, s így boldognak csak azon pá-
lyán érezhetjük magunkat, melyet magunk 
választánk. Ha tisztán a tudománynak akarsz 
élni, ha a természet az embereknél előtted több 
vonzóerővel bír, és más ambíciód nincs, mint 
melyet az ismereteid körét kiterjesztve talál-
hatsz – én nem ellenzem vágyaidat.

Lefested magadnak az egyetemi életet szép 
vidékben, jeles tanárokkal s belészerettél gon-
dolatodba; de ha nyugodtan megfontolod, látni 
fogod, hogy nevelésednek még hátralevő ré-

Eötvös Loránd fényképeiből rendeztek 
fotókiállítást 2019 augusztusában a dél-ti-
roli Toblachban (Dobbiaco). A tárlat rende-
zői a tudós fotográfus 1875–1915 közötti 
sztereofényképeiből válogattak. 

Eötvös Loránd negyvenkét nyarat töltött 
a Keleti-Dolomitokban. Schluderbachból 
(olaszul: Carbonin) kiindulva legalább 
ötszáz magashegyi túrát tett, és kéttucat-
nyi csúcsot elsőként mászott meg. A Do-
lomitok Cadini di Misurina csoportjának 
második legmagasabb (2825 méteres) csú-
csát még életében őróla nevezték el. A két 
lányával: Ilonával és Rolandával sokszor 
együtt túrázó tudós (der ungarische Baron) 
nagy tekintélynek és népszerűségnek ör-
vendett a helybeliek körében. 

Schluderbach ma egy nagyobb köz-
séghez, Toblachhoz (Dobbiaco) tartozik. 
A helyi könyvtár vezetője, Edith Strobl 
az Eötvös Loránd-emlékév weboldalán 
(www.eotvos100.hu) felismerte Eötvös 3D 

fényképeinek helytörténeti jelentőségét. 
Javaslatára Toblach polgármestere kiállítás 
megrendezését határozta el Eötvös ottani 
fényképeiből. A Hans Glauber Könyvtár 
vezetőjének és munkatársainak, valamint a 
Johannes Haus Galéria kurátorának szerve-
zésében mintegy harminc anaglif fényké-
pet bemutató kiállítás valósult meg, amely 
a Dolomitok szépségén és a hegymászás 
örömein kívül az egykori Toblachot és 
Cortina d’Ampezzót is felidézi. Az Eötvös-
kiállítás része az alpesi turizmus 150 éves 
történetét bemutató rendezvénysorozatnak. 

Az augusztus 9-i megnyitón Magyaror-
szágról jelen volt többek közt az Eötvös 
100 koordinációs testület elnöke, Szar-
ka László Csaba, a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete elnöke, zelei Gábor, valamint 
a MTA Könyvtár és Információs Központ 
két munkatársa, Babus Antal és Molnár 
Andrea. 

(W. I.)

Eötvös, a tudós fotográfus

Ünnep a hegycsúcson 
az Eötvös lányokkal, 

Eötvös 3D-s diafelvételei közül

Eötvös József, 
Eötvös Loránd 

édesapja
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HIC ET NUNC

Gróf Apponyi Albert 
szobra – közadakozásból

Örömmel tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy az Ap-
ponyi-szobor állításáról szóló kezdeményezésünket na-
gyon sokan támogatták, így közadakozásból felállíthatjuk a 
kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház parkjában gróf Appo-
nyi Albert szobrát.

2020. május 26-án tettük közzé kezdeményezésünket, mi-
szerint a hazánkat megcsonkító, a nemzetünket szétszakító 
trianoni békediktátum 100. évfordulóján szobrot szeretnénk 
állítani a béketárgyalásokon kiemelkedő szerepet játszó, a 
magyarság nevében védőbeszédet tartó nagy formátumú po-
litikusnak és közéleti személyiségnek, gróf Apponyi Albert-
nek. A szobor bronzba öntéséhez és felállításához szükséges 
2,5 millió forint összegyűjtéséhez közadakozást kezdemé-
nyeztünk mindazon magánszemélyek vagy cégek körében, 
akik osztoznak Trianon miatt érzett fájdalmunkban, ugyanak-
kor büszkék arra, hogy a békediktátum ellenére erős nemzet 
tagjaiként élhetünk a Kárpát-medencében, illetve sokra tart-
ják Apponyi Albert munkásságát. 

Az önzetlen felajánlásoknak és támogatásoknak köszön-
hetően rendkívül rövid idő, mindössze két hét alatt össze-
gyűlt a szoborállításhoz szükséges összeg, így Pokorny Attila 
szobrászművész és a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány 
munkájának köszönhetően hamarosan megtörténhet a szobor 
ünnepélyes avatása. Ezúton is szeretnénk őszintén megkö-
szönni mindazon magánszemélyeknek és cégeknek az önzet-
len anyagi támogatását, akik ebben a rendkívüli időszakban 
is kezdeményezésünk mellé álltak, és segítették a szoborál-
lítást. Nevüket a szobor talpazatán elhelyezett márványtábla 
őrzi majd meg.  Az ünnepélyes avatás időpontjáról később 
tájékoztatjuk a közvéleményt.

Kápolnásnyék, 
2020. június 12.

Tessely Zoltán  
országgyűlési képviselő
miniszterelnöki biztos
        
L. Simon László
országgyűlési képviselő

szére az én tervem praktikusabb. S ez abban 
áll: hogy a jog két első évét Pesten végezzed. 
A tanulmányok, melyekből e két év végén 
vizsgát kell adnod, olyanok, melyek minden 
művelt embernek, bármily pályára készül, 
szükségesek, mert az emberi viszonyok egyik 
legfontosabb részét, a jogi viszonyokat magya-
rázzák meg. Ha e két éven keresztülmentél, s a 
vizsgát letetted, 19 éves vagy, s akkor magam 
is azt kívánom, hogy teljes kiművelésed végett 
a berlini vagy más német egyetemre menjél, s 
akár a nemzetgazdászati s politikus tudomá-
nyokban, akár a természettudományokban oly 
ismereteket szerezzél magadnak, minőket itt 
nehezen szereznél.” 

EÖTVÖS JÓZSEF 
LEVELE LORÁND FIA 
20. SZÜLETÉSNAPJÁRA

„Kedves fiam! 
Ma töltöd be huszadik évedet. A nap, me-

lyen születtél, éltem egyik legkínosabb napja 
volt. Anyád a szülés következtében élet-ve-
szélyben forgott. Benn a városban a felséges 
nép lázongott, s míg feleségem betegágyánál 
ülve, remény és kétségbeesés között számol-
tam érütéseit, a Pest s Buda-i tornyokról a 
vészharang hangjai tölték be az éji csendet, s 
egy üzenet jött a másik után, mely miniszter-
tanácshoz hítt. Úgy látszik, a kegyes végzet 
ki akarja egyenlíteni akkori szenvedéseimet, 
s úgy rendelé, hogy éppen általad, ki akkor 
öntudatlanul kínjaimat okoztad, éltem legfőbb 
örömeit élvezzem.” 

Eötvös József

Czigány György életrajzi 
motívumokban gazdag új 
próza- és verseskötete április 
végén jött ki a nyomdából. 
A szokásos, június eleji 
könyvhétre szánt kötet be-
mutatója azonban még várat 
magára, remélhetőleg az őszi 
hónapokban, sok más könyv-
bemutatóval együtt, pótolha-
tó lesz majd.

Waum Péter fafaragó munkája Székelyudvarhelyről, 
amelyet a művész a székelyföldi terrorperben szabad-
ságvesztéssel sújtott Beke István és Szőcs Zoltán csa-
ládjának a megsegítésére készített. A két kézdivásárhe-
lyi férfit, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
tisztségviselőit, koholt vádak alapján, 2018 júniusában 
ítélte öt-öt év börtönre a bukaresti legfelsőbb bíróság. 
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ÉLHETŐ 
ÖRÖKSÉGÜNK

A Népi Építészeti Program egyik új eleme, 
hogy a kérelmezők szakmai előkészítésre is 
kérhetnek támogatást. A megfelelő szakmai 
előkészítés – felmérések, építéstörténeti és 
szakrestaurátori kutatások, értékleltár, diag-
nosztika, szakvélemények és felújítási tervek 
elkészítése – azért fontos, mert megalapozza a 
későbbi, a felújításra vonatkozó sikeres kére-
lembenyújtást, valamint az azt követő hatékony 
kivitelezést. Ugyancsak fontos a mentori háló-
zat kiépítése is: a regionálisan elérhető szakér-
tők mind a tulajdonosnak, mind a kivitelezőnek 
és a tervezőnek segítséget nyújtanak a szaksze-
rű felújításban. Vukoszávlyev Zorán elmondta 
még, hogy várhatóan világörökség-várományos 
értékünket, a tájházakat is be tudjuk emelni a 
programba, így ezek a fontos épületek is mél-
tóképpen megújulhatnak. 

Néhány héttel a konferencia után, május ele-
jén a Teleki László Alapítvány hírt adott arról, 
hogy az örökségvédelem a járványhelyzetben 
sem szünetel. Ez azt jelenti, hogy a támoga-
tásban részesülők megkezdhetik helyi vagy 
országos védettségű népi építészeti ingatlanuk 
felmérését, amit az idén őszig mindenképpen 
kiírandó építésitámogatás-igénylés követhet. 

A Kárpát-medence népművészete azért kü-
lönleges és egyedülálló érték európai és világ-
szinten is, mert ez a terület olyan földrajzi és 
kulturális metszéspont, amilyen máshol nincsen. 
Itt ugyanis jelen vannak az európai fejlődés kü-
lönböző fokozatai: míg tőlünk keletre, a Kárpá-
tokon túlra nem, vagy csak elvétve jutottak el a 
nyugati divatáramlatok, tőlünk nyugatra pedig 
a korán bekövetkező ipari forradalmak és az 
urbanizációs folyamatok miatt hamar eltűntek a 
paraszti emlékek, mifelénk a legutóbbi időkig, a 
XX. század második feléig jelen voltak. Ha nem 
is teljes pompájukban, de viszonylag épen. Ez 
általában elmondható a népművészetre, és ezen 
belül a népi építészetre is. Ideértve magukat az 
épületeket, de a paraszti közeg által kifejlesztett 
különféle építési technikákat is. 

A program amellett, hogy értékeket ment, 
munkahelyet is teremt: az előkészítő szakasz-
ban akár több száz szakember vehet részt az 
ingatlanok állapotértékelésében, a felújítások 
tervezésében, az építési tevékenységgel is járó 
folyamatok pedig várhatóan közel ennyi épí-
tési vállalkozás mesterembereinek adhatnak 
további munkát az elkövetkező másfél évben 
országszerte.  (Weltler)

Még a karanténba kerülésünk kez-
dete előtt, ez év februárjában ren-
dezték meg Budapesten az Élhető 

örökség című népi építészeti konferenciát a 
Teleki László Alapítvány szervezésében. Az 
alapítvány 2019 óta megbízott megvalósítója 
a kormányunk által létrehozott és támogatott 
Népi Építészeti Programnak, amelynek révén 
olyan magánszemélyek, önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak juthatnak szubvenció-
hoz, akik és amelyek valamilyen országos vagy 
helyi védettségű népi építészeti emlék tulajdo-
nosai. A széles körű szakmai és társadalmi bá-
zisra építő konferencia a program eddigi ered-
ményeit és tervezett elemeit mutatta be, hogy 
ezzel is felhívja a figyelmet Kárpát-medencei 
örökségünk e különleges emlékanyagára.

Földváry Gábor örökségvédelemért felelős 
miniszteri biztos megnyitójában hangsúlyozta 
azt is, hogy ily módon a magyar vidék hajdani 
építészeti kultúrájából egyre nagyobb számban 
helyezhetjük biztonságba identitáshordozó em-
lékeink építészeti relikviáit. 

A konferencián átadták a népi építészeti 

örökség kutatásában, megtartásában kiemelke-
dő szerepet vállaló szakemberek elismerésére 
létrehozott Vargha László Népi Építészeti Díjat. 
Az életműdíjjal dr. Istvánfi Gyula professor eme-
ritust tüntették ki. Az ifjúsági népi építészeti díjat 
a Hild József Építőipari Szakgimnázium Józsa 
Tamás igazgató vezette alkotócsoportja kapta.

Vukoszávlyev Zorán, a Népi Építésze-
ti Program vezetője összefoglalta a 2019-es 
év eredményeit és idei év folyamatát. Fontos 
tanulságként említette, hogy a tulajdonosok 
ráébredjenek épületeik megmenthető értékére, 
hogy aztán a megfelelő szakmai és anyagi tá-
mogatás segítségével szívesen serénykedjenek 
tulajdonuk gondos megőrzéséért. 

Komoly előrelépésnek számít, hogy a Népi 
Építészeti Programot teljesen digitális platform-
ra helyezték: az összes szükséges információ, 
hír online elérhető, a kérelmek benyújtása 
ugyancsak online történik. Ennek egyik érdekes 
folyománya, hogy a tavalyi kérelembenyújtók 
között felülreprezentált a negyven-ötven éves 
korosztály, vagyis azok, akik az ilyen platformo-
kat készségszinten használják – és látható, hogy 
ez a korosztály nyitottsággal és érdeklődéssel 
fordul az épített örökség természetes táji formá-
jához, és értékként tekint a fenntarthatóságban 
megőrizhető történeti emlékekre. 

A tavaly nyáron megnyitott támogatásigény-
lési felületen közel kétszáz kérelmet adtak be. 
A Teleki László Alapítvány által felkért bíráló-
bizottság 163 kérelmet fogadott be, és 137 tá-
mogatás részleges vagy teljes körű megújulást 
biztosíthat a tulajdonosok munkáján keresztül. 

A Kárpát-medence népi építészete

Túristvándi vízimalom felújítás előtt

Falumúzeum Rábagyarmaton felújítás előtt

Családi ház Pázmándfalun felújítás után
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Karanténpályázat 
Az elmúlt hónapokban megtapasztalt izolá-
cióra, szorongató új helyzetekre reagáltak a 
múzeumok egy különleges karanténpályázat 
kiírásával. A pályázatot meghirdető Szépmű-
vészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, 
a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Cir-
kuszművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum, majd a virtuális 
gyűjteményhez később csatlakozó Gödöllői Ki-
rályi Kastély és a Magyar Vadászati Múzeum 
négy kategóriában hirdetett győztest. 

A fiatal művészeknek szánt kiírásra közel 
négyszáz alkotás érkezett. A beérkezett képző-
művészeti, irodalmi, filmes és zenei pályaművek 
serege különleges tükre annak, ahogyan a fiata-

lok megélték a koronavírus-járvány következté-
ben átélt elszigeteltséget, bezártságot, a minden-
napok drasztikus átalakulását.  Az alkotók mun-
káikkal a kapcsolatok átalakulására, a tanulás és 
tapasztalatszerzés megváltozott körülményeire, 
lehetőségeire, a magányra, a beszűkülésre, a 
vágyódásra, a virtuális valóságra, egyéni remé-
nyeikre és félelmeikre is reflektáltak.

A beküldött pályázatokat kategóriánként 
egy-egy zsűritag bírálta: Fodor Annamária 
előadóművész a filmeket, Nagy Gabriella, a 
Litera irodalmi portál főszerkesztője a prózai 
és lírai alkotásokat, Szabó Balázs muzsikus a 
zenei műveket, Koronczi Endre képzőművész 
pedig a vizuális reflexiókat értékelte.

A múzeumi karanténpályázat helyezettjei 

mind húsz év alattiak. Az első helyezett kép-
zőművészeti kategóriában Nievel Emma, az 
irodalom területén Aradi Mátyás, a zenében 
Czeizer Dóra Villő, a filmes alkotók közül 
Szűcs Bence lett. 

A díjazottak kiválasztása bevallottan szub-
jektív értékelő folyamat eredménye. A nyer-
tesek fejenként százezer forintos jutalomban 
részesülnek, amelyet a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum biztosít számukra. A zsűritagok szerint 
számos olyan, különleges pályázat született, 
amely elismerést érdemel, ezeket a műveket 
a közönség virtuális kiállítás formájában is-
merheti meg. Az egyes múzeumok különdíjai 
révén hamarosan még több alkotó és alkotás 
részesülhet elismerésben.  (W. I.)

BoBory Zoltán

resurrectio 
Ebben a tavaszi feltámadásban,
mint reflektorfényben a kacér dívák,
úgy parádéznak a virágba boruló fák.

Selyemruhában, színes legyezővel kezükben,
ringó csípejük vérpezsdítő üzenet: ölelj, tavasz!

A tél éjszakai álmait madárhangok 
űzik el, hogy átadják helyüket az 
Érosz hajnali, vad tobzódásának, énekének,

a megtermékenyített világ örömódájának,
amiben Isten és Ember egybekelnek. 

adj, uram!
Arcomra derűt,
karomba erőt,
szívembe szeretetet,
lelkembe békét!

Így küldheted hű szolgádat,
hogy vállamra téve kezét 
elinduljunk feléd, Uram.
megköszönni mindent, s
érezhessem kezed végső,
bátorító szorítását,
miközben lent is, fönt is
szárnyaló kórus-ének hirdeti
a volt- és lesz-életem
összes veled élt szépségét,
amivel megajándékoztad,
közeledben majd az élőkért 
imádkozó hálás fiadat. 

Adj, Uram!
Arcukra derűt,
karukba erőt, 
szívükbe szeretetet,
lelkükbe békét!
                    Ámen!

lencsés Károly

a marci és a fél pár cipellő
A Marci egy kis tó (inkább kutyaúsztató) a főiskola mögött. 
Nagy része elvadult nádas, ahová a nyolcvanas években a  
szegecses bőrdzsekisek jártak szeretkezni. Szipuzni a fűzfák alá. 
Negyedórányi Nyíregyháza–Woodstock gyalogjárat  
kötötte össze a lakóteleppel. 
Azután kikotorták, és most milliomos fehérgallérosok 
lakják az óvszergumi és leszeretkezett nádasok helyét
(elképzelem mennyi használt óvszer meg bugyi került az alapba).

Oda jártam gyerekkoromban leskelődni. Meg gyufázni 
(az is csoda, hogy csak egyszer sikerült lángba borítani). 
Télen biciklirodeóztunk a jegén. És jókat röhögtem kínomban, 
hogy rohadtul fáj a térdem. De ez nyáron volt. 
Annyira erősködött a húgom, hogy vigyem le magammal. 
Annyira. Meguntam. Gyere. Lesétáltam vele. 
Talált egy botot azzal akart kipiszkálni valamit a vízből,

sehogy sem érte el. Addig csúszott egyre lejjebb a meredek parton, 
mígnem az iszapban ebihalak közt landolt. Megragadtam 
a karját. Kirántottam. Nagyon dobogott a szívem. Kis, törékeny 
csuklója kezemben. Lüktetett a pulzusa, mint a veszedelem. A  
cipője beleragadt. Én voltam az idősebb. Elkészülhettem 
rá, hogy otthon lesz nemulass. Fél cipőben sántikált 
mellettem haza. Mit kéne hazudni? Végül az igazat mondtam.

Álmodtam a fél pár gyerekcipőről, ami ráadásul csinos 
kislányé, ahogy éjjel egy csavargó megtalálja. Kiszedi 
a sárból és a nyakába akasztja, mint egy medaliont. Nem tudom,  
mi lett a sorsa. Békaporontyok használták játszótérnek vagy a királyuk 
költözött bele. Talán egy rocker szedte ki, és ha később egy 
babalábról hiányzott egy fél pár cipellő, ráadta. Vagy teljesen 
ráhajolt egy fűz és jótékonyan eltakarta. Őrizgette a beleillő lábacskának…
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Istené a zene szava

– A filozófus Dienes Valéria – Bergson for-
dítója, Babits barátja – úgy vélte, a zene me-
tafizikai művészet, a zene Istené. Akkor is, ha a 
muzsika nem vallásos tematikájú. A keresztény 
élmény jelenléte nyilvánvaló az ön műveiben. 
Zenei hivatását, világnézeti gondolkodását 
bizonyára már gyermekkora impressziói meg-
határozták. Melyek a legfontosabb emlékei 
ezekből az esztendőkből?   

– Családomnak több száz éves soproni múltja 
van: egyik ükanyám doborjáni, Liszt Ferenc 
született ott, dédapám soproni erdész volt a 
város szolgálatában, vadorzók lőtték le a XIX. 
század hetvenes éveiben. Nagyapám kőműves 
volt, apám iparral foglalkozott, anyám is két-
kezi munkával. Anyai nagyapám otthonában 
születtem, a soproni Szent Mihály-templom 
előtti sekrestyésházban. A templom mögötti 
régi temetőben, közvetlenül a szentély mögött 
vannak a szüleim eltemetve, de még a nagyszü-
leim és dédszüleim is. Mindez olyan kötöttséget 
adott nekem a szülőföldhöz, a szőlőkhöz, ahol 
anyám nagyapámnak segítve egész életében 
dolgozott, hogy máig is érzem a szőlő, a föld és 
a fenyvesek illatát. Világnézetemért, gondolko-
dásomért pedig magam küzdöttem meg. Láttam 
az egyszerű emberek példáját a közelemben, a 
családomban – nekem sem lehetett más utam. 
Úgy érzem, minden, ami körülöttem van, azt bi-
zonyítja, amit hiszek. A templomokban hallgat-
hattam a bécsi klasszikusok nagy műveit, telve 
voltam a szertartások misztikumával. Mélyen a 
lelkemben él az éjféli mise, a feltámadási vagy 
az úrnapi körmenet emléke.

– A templomok hatalmas hangszere, az orgo-
na, bizonyára hamar inspirálta önt…

– Negyedik elemistásként kísér-
tem az éneket az iskolában, s ké-
sőbb a Széchenyi-gimnáziumban 
már ismert orgonista voltam, a 
vasárnapi diákmiséken én játszot-
tam a Szent György-templomban. 
Rengeteget improvizáltam, ilyen 
vagy olyan adott stílusban, de a 
magam megfogalmazásában, már 
egyéni módon is. 1952-ben már 
második misémet írtam meg a 
középiskolásként komponált első 
után, mely valahol kallódik. De ez 

a második (Missa brevis) megvan, húsz éve 
rekonstruáltam a megmaradt szólamok és egy 
régi magnófelvétel nyomán. Már ifjan részese 
lettem Sopron zenei életének. Természetesen 
éltem meg ebben a városban, hogy miképp 
tudnak megférni egymással különböző nem-
zetiségű emberek; családomban más nyel-
vűekre, más vallásúakra soha semmi rosszat 
nem mondtak. Természetes dolog volt, hogy a 
piacon németül, horvátul, magyarul beszélnek.   

– Szimfóniák, versenyművek, szonáták, ka-
marazenei darabok sora mellett életművében 
jelen vannak a misék, motetták, még litánia 
is… Utóbbiak közül mely műveiről szólna most 
röviden?   

– 1991-ben írtam meg a Missa Scarban-
tiensis misémet, négy szólistára, kórusra, 
közepes nagyságú zenekarra, latin nyelvű 
ajánlással, mely így hangzik: „Hálás szívvel 
szülővárosomnak, Sopronnak, amelyet egyéb-
ként Scarbantiának vagy Oedenburgnak is ne-
veznek, valamint őseim emlékezetére, akik sok 
évszázadon keresztül itt éltek, és itt vannak 
eltemetve.” Gyakran párosan írom a műveket, 
ez zeneszerzői alkatom, munkásságom nem 
nagyon tudott jelensége. E zenekari misének is 
azonnal megírtam az ellentétpárját. Mert amint 
megír az ember egy darabot, úgy érezheti, hogy 
más irányban is ki lehetett volna bontani, az 
anyag másfajta lehetőségeinek kidolgozásá-
val. Ebben az esetben egy másik misét írtam, a 
Missa Choralist, sokkal kisebb létszámú együt-
tesre, áttetsző, mozarti hangszereléssel, nagyon 
sok gregorián elemmel. És még egy műről 
szólhatok. A Mindenszentek litániájáról van 
szó, amit tudtommal még senki sem zenésített 

meg. Az intonáló, felelgető forma, csoportok 
közötti játék, ennek zeneisége, a szöveg ritmu-
sa, az emeltebb és leejtettebb hang monotóniá-
ja izgatott tizenéves korom óta. Igyekeztem e 
kis motívumokból álló gondolatokat egy nagy 
formába, nagy ívű hömpölygésbe tömöríteni. 

– Az elvontabb tematikájú hangszeres mű-
vek mellett tehát igen gyakran inspirálták önt 
bibliai, liturgikus szövegek, megszületett a Te 
Deum, s ugyanúgy költemények, például Rilke 
vagy József Attila versei…

– A két misével egyidejűleg született egy 
nagy kórusciklus is; magyar, latin és Rilke 
versei nyomán német nyelvű szövegekre, ver-
sekre, zsoltárokra. Harmincnégy kórusműről 
van szó, ezek közül tizenegy darab egyházi 
szövegekre készült: Cantate Domino, Tristis 
est anima mea, Terra tremuit, Ave Maria és 
sok más, az ünnepek liturgiájának szövegeivel.  

– A gazdag életmű csak egy-két epizódjáról 
szólhatunk e rövid interjú keretében, de tudjuk, 
hogy zeneszerzői pályája nem zárult még le. Az 
alkotói élmény késztetése eleven az ön számára 
e kései esztendőkben is. Milyen munkák foglal-
koztatják jelenleg?  

– A közelmúltban folytatódtak a versmeg-
zenésítések: Goethe-, Hölderlin-, Lenau-, 
Mörike-, Hesse-ciklusok készültek. Évtizedek 
óta olvasom, követem a kiváló költő, volt ze-
neakadémiai hallgatótársam, Czigány György 
írásait, líráját. Nemrég jött el az ideje, hogy né-
hányat versei közül dallá formáljak. Sok örömöt 
okozott ez a munka, a versek újraolvasása és 
kiválasztása is (Kilenc dal Czigány György ver-
seire). Szívesen gondolok egy másik, számomra 
nagyon kedves, Sopronban élt nagyszerű köl-
tőre is, Sarkady Sándorra, aki szövegírója volt 
Sopron-himnuszomnak (Laudatio Scarbantiae). 
E közösségi ének zenéje előbb született meg, 
szövegét  Sarkady Sándor utólag, kiválóan írta 
hozzá. Folytatódik a  zongoraművek sorozata 
is, a már bemutatott 24 prelúdium és fúga után 
befejeztem 24. zongoraszonátámat. Elkészült 
három karfantáziám vegyes karra és orgonára, 
latin nyelvű zsoltáridézetekre, valamint a  vo-
nószenekari Szimfonietta. A napokban  fejeztem 
be  XXII. vonósnégyesemet. Remélem, kapok 
a Teremtőtől még  erőt és időt, hogy további 
terveimet is megvalósíthassam. 

Beszélgetés Soproni József zeneszerzővel 

Simon Erika

Idén ünnepelhetjük majd 90. születésnapját. Szülővárosának, Sopronnak díszpolgára. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa, két cikluson át volt az intézmény rektora. Kossuth-díjas kiváló művész, 

Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas. Korábban Erkel-, Pázmány Péter- és Artisjus-díjjal is kitüntették.  
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A művészeti szakképzésről, stílusirodalomról

Az élet kegyelme, ajándéka számomra, 
hogy a gyűjteménygyarapítás, értékőr-
zés, értékmentés, feldolgozás, adatbá-

zisba, kiállításokba és publikációkba rendezés, 
vagyis a nemzeti közgyűjtemény vezetés után 
tapasztalataimat és a divat- és stílustörténet 
kiemelkedő eredményeit a művészeti szak-
képzésben összegezhetem, oszthatom meg a 
diákokkal. 

Stílusműhelyünk a szaktörténelem korszako-
kon átívelő érdekességeit hangsúlyozza, kreatí-
van oktatva mindazt, ami beépíthető egyéni stí-
lusunkba a szabászati, formai, tervezői trendek 
vívmányaiból. A ruha, a jel-mez a mindenkori 
szépség ideált figyelembe véve a test előnyeit 
hangsúlyozza, az anyag- és színkezelésben a 
társadalmi rangot jeleníti meg, ugyanakkor 

jelzéseket ad egyéni karakterünk üzeneteiről. 
Az ókori krétai civilizáció a nőiség és termé-
kenység szimbólumaként a dekoltázst emelte 
ki, gondoljunk csak a kígyóistennő melleket 
szabadon hagyó, harangszoknyás megjeleníté-
sére. A görög és római lepelruhák a társadalmi 
rangot jelölték a tógák bíbor rangcsíkjaival. 
Az ókori Rómában a szenátorok tógáját vörös 
csíkkal díszítették, jelezve, hogy magas befo-
lyású társadalmi rangot képviselnek. A közép-
korra már kitolt hassal ábrázolják a hölgyek vi-
seleteit, akik S vonalat szimbolizáló ruháikkal, 
szinte megrogytak a magasodó hennin fátylak 
súlya alatt. A T vonalú tunika, gazdag szín-
használattal, mindkét nem számára elfoga-
dott volt. A zsoldosok hasítékolt viseletei, 
tollas kalpagjai a reneszánsz elvárásokat 
követték, nem a harci célszerűséget; majd 
a barokk és rokokó hölgyek hajkoronái op-
tikailag a magasságot növelték, ruhaformái 
a karcsú derekat, abroncsai az erényességet 
emelték ki. Évszázadokon keresztül az abron-
csok nem csupán erényövként szolgáltak, de 
a mozgás szabadságát is korlátozták a merev 
kalitkába zárás eszközeivel. Napóleon korának 
viseletei az erotikát és a szabadságot hangsú-
lyozták, amikor könnyű muszlinruhák jelentek 
meg a hölgyeken. A muszlinháború vetett véget 
e rövid időszaknak, miután ismét a bezártsá-
got szimbolizáló abroncs jelent meg a ruhák 
formáiban. Különleges jelentést kapott a forra-
dalmi viselet, a szabadság szimbólumává vált, 
piros tollal díszített pörge Kossuth-kalap vagy 
Petőfi gallér, a költő álló nyakú, zsinórozott, 
gombszáras zekéje is. Ugyanígy forradalmi 
változást hozott a francia forradalom hatására 
kialakuló pantalló- és tricoloröltözet is, mely a 
csipkés térdnadrágokat váltotta. Említhetnénk 
a magas talpra helyezett cipők, a színes 
és rizsporos parókák szimbólumait is, 
avagy a kiegészítők stílusváltásait – a 
zsebórák, sétapálcák, cilinderek, 
szépségflastromok, keszke-
nők, legyezők világát 
–, melyek nem-
csak érdekes 
példaként, 
meg-

Turnai Tímea

A második bőrünk
„A stílus abban rejlik, hogy megtaláljuk az egyensúlyt három tényező között: 

kik vagyunk, mi áll jól nekünk és hová tartunk.”
 (Giorgio Armani, a Francia Köztársaság Becsületrendjével kitüntetett dizájner)

Női viseleti gyűjtés 
a XX. század 
elejéről, fűző- és 
abroncsmentesen, 
Kubinecz Írisz 
szaktörténelem 
vizsgamunkája

Erdélyi barokk 
viseleti vizsga-

rajz (teammunka, 
gyűjtés-kutatás-

rajzkészítés)
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Hic et nunc

rajzolható-tervezhető feladatként jelennek meg 
a diákok előtt, hanem sokkal inkább inspiráci-
óként a szabászati megoldások és jelentéseik 
labirintusában. Korábbi letűnt idők kommu-
nikációs eszközeit felelevenítve a diákok a 
képek, jelmezek, kiállításelemzések, modern 
források értelmezésével, interaktív feladatok 
láttán, „szabad-kreatív óraként” értelmezik a 
közösen eltöltött időt, a játszva tanulás folya-
matát. A formák és stílusok elsajátítása után 
pedig modellezés-, tervezés-, szabás-varrás 
órákon kivitelezik, varrják meg a viseletek tör-
téneti és kortárs változatait. A lepelruháktól a 
zsákruhákon át a homokóra-sziluettekig sok 
minden kerül ki kezeik alól azzal a céllal, hogy 
megismerjék, egy-egy öltözet kiválasztásával 
hogyan jelezzük, kik vagyunk és mit közvetí-
tünk választott viseleteinkkel, merre tartanánk, 
mit üzennénk a szakképzés gyakorlatával.

A divat- és stílustörténet meghatározó for-
rásait, rajzait elemezve, a jelmezeket ki- és 
felpróbálva könnyen elképzelhetjük, mibe és 
hogyan öltöztek elődeink, milyen üzeneteik 
voltak viseleteiknek, betöltött szerepünknek, 
majd teammunkában a művészhallgatók meg-
rajzolják a látottakat és tapasztalataikat. A 
képtörténet, vizualitás fontos része a stílustör-

téneti oktatásnak, nemcsak azért, mert a rajzok, 
színes divatképek alapján vizsgáznak az emelt 
szintű szakképzés leendő textilviselet, divat-
tervezői, stylistok és grafikusok, hanem azért 
is, mert a kommunikáció e velünk született, 
nagyon is látványos eszközét tudatosan hasz-
nálják majd felkéréseik során. 

A Vasárnapi újság már 1886-ban így fogal-
mazott ruhakollekcióink üzenetéről, jelentő-
ségéről: küldjétek el nekem az összes ruhát, 
melyet egy nő egész életén át hordott, és meg-
írom élettörténetét, ha szinte sohasem láttam 
és sohasem ismertem is. Vagyis a stílus meg-
teremtésével szavak nélkül jelezhetjük, mond-
hatjuk el azt, hogy kik vagyunk, milyen karak-
terre vágyunk. Látványban, megjelenésükben 

* Turnai Tímea a PIM-OSZMI gyűjte-
ményvezető kurátora, a Jelky András 

Iparművészeti Szakgimnázium és művé-
szeti képzés szakoktatója. (A szerk.)

értelmezhetjük a világot, vagy akár aznapi 
hangulatunkat, üzeneteinket, akár vizsgára, 
akár munkába, avagy randevúra indulunk. Nem 
véletlen, hogy az újságcikk megjelenésekor, a 
XIX. század középső harmadában már létezett 
intézményünk elődje, a női tanoda, ipariskola, 
mely a századforduló előtt már Jelky András 
szabómester nevét vette fel. Fontosnak tar-
tották a mesterségbeli tudás, a háttérszakmák 
kulisszatitkainak oktatását akkor is, amikor 
egyszerre jelent meg az egyénre szabott haute 
couture és a pret a porter stílus a világban.

Már a világutazó szabómester, Jelky András 
színre lépése előtt is tudtuk, hogy viseletünk 
évszázadok óta nem egyszerűen a második 
bőrünk, védelmünk hálója, sokkal inkább 
kommunikációink, üzeneteink színtere, han-
gulataink megformálása, érzelmeink és lel-
ki állapotaink kifejezése. Jelzünk és jeleket 
kapunk annak megfelelően, milyen formát, 
színvilágot álmodunk magunknak, ugyanak-
kor mindez lehetőség a megmutatkozásra, új 
projektek létrehozására, pénzügyi alapjaink 
megteremtésére. Nem volt ez másképp akkor 
sem, amikor a XIX. század közepén, a világ 
első két tervezője, Charles Frederick Worth és 
Paul Poiret forradalmasította a divatot, meg-
szabadítva a hölgyeket a fűző és az abroncs 
szabályvilágától. Worth alig húszévesen, a zse-
bében néhány frankkal érkezett Párizsba, majd 
tizenöt évvel később már Eugénié császárnét, 
Erzsébet királynét, Sisit és még nyolc királynőt 
látott el kollekcióival. A világ első angol szabá-
sza Párizsban alapított divatházat, divatlapot, 

Kalapok, fejfedők változásai 
a XIX. században (teammunka, vizsgarajz)

Ökopapírruha az újrahasznosítás jegyében: 
Malecz Viktória jelmeztervező-hallgató

Farmerruhák mini, midi, maxi újragondolásban, 
rajz: Szűk Tímea és Erdős Martina
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Hat éve indult útjára és ismétlődik meg 
minden tavasszal a Mozaik Múzeum-
túra az Örökség Kultúrpolitikai Inté-

zet kezdeményezésére, a Néprajzi Múzeum 
szakmai irányításával. Idén március végén 
zajlott a szezonnyitó roadshow: Kőszeg, 
Makó, Mátészalka, Mohács, Székesfehérvár 
és Zalaegerszeg városát útba ejtve a látogatás 
helyszíneként. Azt tervezik, hogy az iskolai 
edukációs programokkal országszerte hét 
oktatási intézménybe viszik el az egyes ma-
gyarországi múzeumokat és kiállítóhelyeket, 
rendezvényekkel, a 7–14 év közötti korosz-
tály számára, játékos csapatvetélkedőkkel 
színesítve a programot. 

Ám április végére a karantén a Mozaik 
Múzeumtúra elképzelését is módosította, 
ezért a szervezők Virtuális Múzeumtúra cím-
mel a múzeumok online elérhető tartalmainak 
keresőoldalát tették közzé helyette. A zárva 
tartó múzeumok számos kulturális anyagát, 
kiállítását és gyűjteményét tették elérhetővé 
online, hogy kapcsolatban maradhassanak 
látogatóikkal. 

Az újonnan létrehozott oldal célja, hogy 
összegyűjtse és egy oldalon megjelenítse a 
múzeumok által létrehozott digitális tartalma-
kat az érdeklődők, valamint a pedagógusok 
számára, a digitális oktatást segítő tartalmak 

és múzeumpedagógiai foglalkozások közzé-
tételével igyekszik nekik segítséget nyújtani. 

Az oldal igyekszik sokszínű tartalmakat 
megjeleníteni a múzeumi partnerek segít-
ségével, már most közel százötven digitális 
tartalom érhető el, többek között audioguide-
ok, virtuális kiállítások, épületbejárások, 
múzeumpedagógiai foglalkozások, online 
gyűjtemények, adatbázisok és folyóiratok. 

Az egyszerű felhasználhatóság céljával az 
oldalon megjelenő tartalmakat #hashtagekkel 
látták el, ezáltal a funkció segítségével külön-
böző kategóriákra, tematikára, korosztályra 
vagy akár a keresett múzeum nevére lehet 
szűrni, és így első kézből juthatnak az érdek-
lődők a számukra legfontosabb információk-
hoz. A szűrés után megkapják a megfelelő 
találatokat, és a kiválasztott tartalom képére 
klikkelve annak weboldalára jutnak el. 

Mivel az oktatáshoz egy friss kutatás sze-
rint a pedagógusok szívesen használják fel a 
múzeumok vizuális anyagait, ezért egybegyűj-
tötték a magyarországi múzeumok Youtube-
csatornáit, mindenki kedvére keresgélhet a 
megfelelő tartalmak közt, akár iskolai segéd-
anyagként, akár kikapcsolási célból is. 

 Az oldal a http://www.mozaikmuzeumtura.
hu/virtualis-muzeumtura linken érhető el.

 (W. I.)

VIRTUÁLIS MOZAIK 
MÚZEUMTÚRA

és elsőként alkalmazott modelleket a ruhák 
népszerűsítésére. Tanítványa, Poiret már már-
kát, sőt brandet épített új stílusú viseleteivel, 
megszabadítva a hölgyek kebleit a fűzőtől, de 
leláncolva lábaikat a szűk bukjelszoknyákkal. 
Életutakkal, kivételes pályaképekkel, az általuk 
felfedezett anyagokkal és formákkal indítjuk a 
szakképzést, hogy ezt követően vissza- és előre 
tekinthessünk, mikor és mit jelentettek a ruha-
rendeletek és viseleti szabályok, anyagkezelés 
és formaváltások az ókortól napjainkig.

A színházi háttérszakmák – tervező asszisz-
tens, textilbeszerző, díszlet- és jelmezkivitele-
ző, öltöztető, kellékes, festő, szobrász, grafikus 
– mestereinek képzése és pályára állítása hi-
ánypótló nemcsak az oktatásban, de a munka-
erőpiacon, a színházi világban is. A vizuális ok-
tatás, a képolvasás és értelmezés elsajátításával 
diákjaink hazai és nemzetközi iparművészeti 
pályázatokon való megméretés, kiállításokra 
való felkészülés után szakvizsgát téve sokfe-
lé indulhatnak mesterségükkel. Vagyis négy 
és hat féléves képzéseinken értékőrző és hi-
ánypótló szakmákat kínálunk az érettségizett 
fiataloknak. Vannak közöttük fővárosiak, de 
nagy számban vidéki kisvárosokból, falvakból 
induló hallgatók, sőt minden évfolyamban kül-
földi diákok is, akik a textil és stílus elmélete 
mellett a gyakorlati tudnivalókat is szeretnék 
elsajátítani. Az illusztrációként összegyűjtött 
és digitalizált vizsgarajzaik a kutatás, gyűjtés, 
értékmentés és feldolgozás, teammunkában 
készült dokumentumai, eddigi eredményein-
ket reprezentálják. De maszkjaik, jelmezeik, 
viseleteik és gyűjtőmunkáik eredményei évről 
évre láthatóak a Mester Galériában és a Deák 
17 ifjúsági galériában is.

Armani olasz divattervező ma is érvényes 
üzenete elsősorban nekik és nekünk, szakokta-
tóknak szól, amikor mindenki számára elérhe-
tővé teszi ezt a kivételes utat, mely megfelelő 
motivációval, az érdeklődés folyamatos ébren 
tartásával, a látvány és kommunikáció iránti 
érzékeny intellektussal valósítható meg: „a 
stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bár-
ki megengedhet magának, függetlenül attól, 
mennyi pénze van”. 

Chanel estélyi 
1938-ból 
Madeleine 
de Montgom-
ery grófnő 
számára, 
Metropolitan 
Múzeum, 
New York, 
gyűjtőmunka 
és rajz: Erb 
Ida Boglárka

Virtuális túra 
az Arany János-
kiállításon 
Múzeumi nap, 
2019

VIRTUÁLIS MOZAIK 
Virtuális túra az Arany János-kiállításon
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. Emberi Erőforrások Minisztériuma

. Nemzeti Kulturális Alap

. Pest Megyei Kormányhivatal

. Szerencsejáték Zrt.

. NMI Művelődési Intézet 
 Nonprofit Közhasznú Kft.

. Magyar Építő Zrt.

. Körmendi Galéria

. Márkus Antikó Bt.

Számunkat Gross Arnold színes rézkarcaival és festményeivel, Ugron 
Zsolna portréfilmjének képeivel, a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítás-
képeivel, Rozsondai Marianne magyar könyvkötésekről írt könyvének 
fotóival, Jankovics Marcell rajzaival, Kolonits Klára archív fotójával, 
az Országos Széchényi Könyvtár archív képanyagával, Szebeni András 
fotóival, a Vörösmarty Színház felvételeivel, Jankovics Marcell rajzaival, 
Turnai Tímea tanítványinak divattörténeti rajzaival, a Mozaik Múzeum-
túra fotóival, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös 100 emlékévének 
dokumentum- és képanyagával, a Népi Építészeti Program felvételeivel, 
az Újszínház előadásfotóival, valamint a Lyukasóra folyóirat archív szín-
házi felvételeivel és fotó-, valamint dokumentumanyagaival illusztráltuk.  
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Kedves Olvasóink!
Kérjük önöket, hogy támogassák a Lyukasóra folyóirat megjelentetését azzal, hogy  előfizetőink lesznek 
(lásd: postai előfizetésnél), de segíthetnek alkalomszerű támogatással is. És a jövőben ezt (2017-től) adó-
juk 1%-ának felajánlásával is megtehetik. Adószámunk: 19677419-1-41 Bankszámlaszámunk: Kereske-
delmi és Hitelbank 10200940-21519541-00000000. Ha erre a bankszámlára nevük és címük feltüntetése 
mellett befizetik az éves előfizetési díjat, vagyis a 2640 forintot, a szerkesztőségből is folyamatosan meg-

küldhetjük önöknek a Lyukasóra aktuális számait. Előre is köszönjük, üdvözlettel: a Szerkesztőség. 
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