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A Balázs Béla-díjas fotográfus kerek 
évfordulót ünnepelhetett, hiszen ez év 
tavaszán töltötte be nyolcvanadik évét. 

Előtte nem sokkal a fővárosban, a FilmesHáz 
Alapítvány Ráday utcai nagytermében, a Fil-
mek és színészek címmel rendezett kiállításán, 
Andor Tamás operatőr kollégája beszélgetett 
Inkey Alice fotóművésszel élménygazdag, for-
dulatos pályájáról. A kiállításon híres színészek 
színes sztárképei, neves filmrendezők és ope-
ratőrök művészportréi, valamint emlékezetes 
filmjelenetek felvételei váltották egymást. 

Inkey Alice, édesapja Inkey Tibor fotómű-
vész nyomába lépve – aki a múlt század első 
felében vált a fotográfia ikonikus alakjává –, 
életre szólóan a fényképészet mellett kötelezte 
el magát. Harminc évet töltött a filmgyárban 
– ötvennégy nagyjátékfilmnek volt a jelenet-
fotósa, emellett legalább ennyi tévéfilm forga-
tásánál fotózott –, s olyan nagyszerű rendezők-
kel dolgozott együtt, mint Fábri Zoltán, Bacsó 
Péter, Kovács András, Kósa Ferenc, és olyan 
kiváló operatőrökkel, mint Illés György, Sára 
Sándor és Szécsényi Ferenc. 

A portréfotózásra Inkey Alice így emlékszik 
vissza: „Ha a kezembe kerül egy-egy régi port-
ré, tudom, hogy milyen hangulatban készült, 
mire kellett vigyáznom, amikor fotóztam, és 

hol készült a kép. Amikor Lukács Sándornak 
megjelent az első verseskötete, a Városligetben 
dolgoztunk. Olyan portrét szerettem volna ké-
szíteni róla, amelyen láttatom a főszerepeket 
játszó színészt és a komoly íróembert is. Több 
időt vett igénybe a fotózás, mert elégedetlen 
voltam az eredménnyel. Azt az arckifejezést 
kerestem, amely bennem élt, amelyre talán 
egyszer már felfigyeltem. Erre vártam, és res-
telkedve kértem elnézést tőle. – Ne izgasd ma-
gad, Alizkám, én ráérek! Mert ez marad meg, 
a fotó! – nyugtatott Lukács Sándor.  És milyen 
igaza volt! Édesapám, Inkey Tibor híres, ci-
garettás Karády-fotója a legjobb példa erre. 
Ahogyan ő láttatta, úgy ismerték meg Karády 
Katalint a mai fiatalok is. S ha már megismer-
ték, talán a filmjeit is megnézik, s rácsodálkoz-
nak majd Mezey Mária, Kiss Manyi, Jávor Pál, 
Csortos Gyula, Szörényi Éva és Kabos Gyula 
hajdani remek alakításaira.” 

Inkey Alice a nyugdíjas éveiben kezdett 
el írni.  Első könyvében, az Alsógödi Amar-
cordban gyermekkora és kisvárosa hangulatát 
jeleníti meg. Újabb könyvében – Kép-mesék a 
magyar film történetéből – saját filmgyári emlé-
keit dolgozta fel, fotóival gazdagon illusztrálva. 

Szívből gratulálunk Alizkának, Inkey Alice 
fotóművésznek!  (S. I.)

Inkey AlIce 
köszöntése

Tordai Teri a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül 
című filmben

Rajz János 
az Égig érő fű 
című Palásthy-

filmben

Andor Tamás 
operatőr 
köszönti 

Inkey Alice-t Dajka Margit

Sára Sándor

Illés György operatőr 
munka közben
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Hic et nunc
Koltai János az Ítélet című filmben Latinovits 

Zoltán

Inna Csurikova 
az Égető Eszter 
című filmben

Ruttkai Éva Bessenyei Ferenc 
a Kósa Ferenc rendezte
 Ítélet című filmben
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Nyár elején sorra számoltak be az in-
ternetes hírportálok – köztük a Nati-
onal Geographicé is – az izgalmasnak 

ígérkező eseményről: nem kevesebbet állít-
va, mint hogy ezzel fény derült a holt-tengeri 
tekercsek eredetére. Arra, hogy milyen állat 
bőréből készítették a pergameneket, miáltal a 
genetikai és számítógépes elemzések választ 
adhatnak néhány eddig lezáratlan tudományos 
kérdésre. A tudományos áttörést ígérő kuta-
tást egy véletlen kapcsolat hozta, amikor is 
Oded Rechavi genetikusprofesszor és Noam 
Mizrachi bibliatudós professzor együtt vacso-
rázott a Tel-avivi Egyetem oktatóinak rendezett 
estén. – Arról beszélgettünk, hogy a kumráni 
szövegeket tartalmazó bőr genetikai informá-
ciói megvilágíthatnák a kapcsolatot az egyes 
töredékek között – nyilatkozta Rechavi a The 
Jerusalem Post angol nyelvű lapnak. A kutatás-
hoz összefogott az Izraeli Régészeti Hatóság, a 
svéd Uppsalai Egyetem és a New York-i Weill 
Cornell Egyetem orvosi fakultása is. 

Először mintát kellett venni a holt-tengeri 
tekercsekből. Ám nem akartak kárt okozni az 
ősi pergamenekben, ezért vagy a hátoldalukon 
kaparták meg a kiválasztott töredékeket, vagy 
csekély, szöveg nélküli morzsalékokat gyűj-
töttek a tekercsek mellől. Mivel az évezredek 
alatt rengeteg szennyeződés, állati ürülék, kéz-
nyomok rakódhattak a történelmi emlékekre, 
ezeket számítógépes algoritmusokkal szűrték 
ki az eredményekből. 

A kutatás első részében néhány fontos, vita-
tott eredetű tekercset vizsgáltak meg. Például 
Jeremiás könyvének több változata is felbuk-
kant, s kiderült, hogy a szövegek közül ket-
tőt a Júdeai-sivatagban is honos juh bőréből 
készítettek, kettőt viszont tehénbőrből, ami 
arra utal, hogy ezeket a tekercseket máshonnan 
hozhatták.

A DNS-vizsgálatok az újabb információk 
mellett tudományosan is megerősítettek ré-
gebbi teóriákat. A kutatók bíznak abban is, 

DNS-
vizsgálat alatt 
a holt-tengeri 

tekercsek
hogy a szövegek jobb megismerésével többet 
megtudnak majd a szétszóratás előtti zsidó 
társadalomról. Ezenfelül pedig több informá-
ciójuk lesz az akkor élt állatokról, juhokról is, 
és összehasonlíthatják őket a jelenleg Izraelben 
élő fajtákkal.

Mielőtt azonban a további részleteket fir-
tatnánk, érdemes a múlt század közepének 
legnagyobb régészeti felfedezéséről, annak 
kivételesen érdekes történetéről képet vázol-
nunk a Lyukasóra folyóirat hasábjain is. 

Egy beduin kecskepásztor
világraszóló leletei 
Jerikótól nem messze, a Kumráni-hegység lá-
bainál 1947 nyarán egy fiatal beduin kecske-
pásztor a nyáját legeltette, amikor egy elveszett 
állatának keresésére indulva észrevett egy bar-
langbejáratot. A barátjával átkutatták a barlan-
got, annak reményében, hogy kincset találnak. 
Ehelyett összetört korsók cserépmaradványait, 
valamint három, fedővel lezárt ép korsót, az 
egyikben gondosan becsomagolt bőrtekercse-
ket találtak. Ezeket magukhoz vették.

Mivel a beduinok nem tudták a tekercse-
ket hasznosítani, azok, kalandos körülmények 
között, de eljutottak az akkori Palesztinai Ré-
gészeti Múzeumba, majd az Izrael Múzeum 
keretében a tekercsek őrzésére külön épületet 
emeltek A Könyv Szentélyét. 

A későbbiekben további barlangokat fe-
deztek fel, összesen tizenkettőt. A legelső te-
kercsek tehát az 1-es barlangból kerültek elő. 
Legnagyobb jelentősége a 4-es barlangban 
talált Ézsaiás-tekercsnek van, amely egészen 
jó állapotban maradt ránk. A leghosszabb te-
kercset templomtekercsnek hívják. Az alapjá-
ul szolgáló borjúbőr kikészítéséhez a közeli 
Holt-tenger vizét használták, tehát a bőr helyi 
eredetű. A többi tekercs kevésbé jó állapotban 
került elő, jórészt széttöredezett pergamenda-
rabok formájában (összesen mintegy kilenc-
száz tekercs, több ezer darabból). Anyaguk 

P. MAKLÁRI ÉVA

Illyés GyUlA 
szÜlŐHÁzÁnAk 
RoMJAI elŐtt

ott a házakon túl
a zöldellő lankák között
a talpam alatt csikorgó kavicsok
fölött ahol sötétedő felhők
fonták körbe az emlékoszlopot

s az odavésett arc mereven
kemény tekintettel nézett szemembe
összegyűjtve múltat jelent és jövőt
ott a végtelen magány tengerében
állva vállalva önnön sorsát
odacövekelve mozgásra képtelenül

ott értettem meg mit jelentett
számára ez a nyomorúságos puszta
a megtartó szülőhaza

szÁz éV MAGÁny
„Ne hívjad az éjszakát,
amely népeket mozdít ki helyökből” 

(Jób könyve)

És akkor a lélek szétszakíttatott,
s az égi mezőkre fölrepült
körbeölelni a darabokra szelt tájat,
elúszott folyók vizébe csobbanni,
holdat rajzolni a völgyek fölé,
hol sötétbe borult kertek álmodoztak,
s gyökerüket vesztve könnyeztek a fák.
Mert akkor elvontattak a hegyek is,
béklyóba verettek ősi szavak,
buzgóságuk vesztették a gólyák,
s a térben tévelygő gondolatok
száz év óta vándorútjuk róják
az emlékek falai közt, értetlenül.

És már bóbiskolnak az ösvények is,
néha tör fel egy-egy zokogás,
megrázkódnak a kiüresedett házak,
távolban fölzeng egy tárogató hangja,
vigaszt adva e reményvesztett nyárnak.

(2020. jún. 4.)
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Pro futuro

többségében pergamen illetve papirusz, ám 
az egyik barlangban egészen egyedi vörösréz 
tekercspárost is találtak. A tekercseket hosz-
szúkás agyagkorsók őrizték, melyeket viasszal 
légmentesen lezártak, ennek hála maradhattak 
fenn ilyen hosszú időn át. A 12-es barlangot 
2017-ben fedezték fel a kutatók.

Eszmecsere Dávid Nóra ókorkutatóval 
„A Holt-tenger nyugati partjához közel, Jerikó-
tól mintegy tizenöt kilométerrel délre feksze-
nek a Khirbet Qumran néven ismert település 
romjai. A forró és terméketlen Júdeai-sivatag 
peremén, a föld egyik legmélyebb pontján ta-
lálható hely ma élettelen, néma és kietlen vi-
dék, amelynek csendjét csak az időről időre 
ideérkező turistabuszok utasainak lármája veri 
fel. Évszázadokkal ezelőtt egy napon erről a 
helyről indultak el sietve egy ősi zsidó közösség 
tagjai, akiknek itt volt a központjuk, és a kör-
nyező sziklákat megmászva, az ott lévő tizenegy 
barlangban rejtették el a számukra oly értékes 
tekercseket. A tekercsekért azonban senki nem 
jött vissza, így az elkövetkező közel két évezred 
folyamán elfeledve porosodtak a kumráni bar-
langokban” – olvasható Vermes Géza 1994-ben 
írt, A qumráni közösség és a holt-tengeri teker-
csek története című, meghatározó könyvében.

Ezzel az idézettel vezette be Galambos 

Ádám a mintegy két évvel ezelőtt írt publiká-
cióját az Evangélikus Élet hetilap hasábjain, 
amelyben Dávid Nóra vallás- és ókortörténész-
szel, a Szegedi Tudományegyetem adjunktu-
sával a kumráni tekercsek jelentőségéről és az 
iratok kutatásáról beszélgetett. 

A kumráni tekercsek a legkorábbi bibliai 
kéziratok. „Ezek az iratok egy külső forrá-
sokból is ismert, a zsidóságon belüli csoport 
létezéséről tanúskodnak. A tekercsek által meg-
ismerhetjük a csoport életmódját, teológiáját 
és világképét. Dávid Nóra elmondja: „A hé-
ber Biblia könyvei mellett a második szentély 
korában (Kr. e. 6. – Kr. u. 1. sz.) keletkezett 
szövegek is előkerültek (például a Jubileumok 
könyve, Henok könyve). Továbbá olyan iratok, 
amelyeket a telepen élő közösség saját iratai-
nak tekintenek.” 

Dávid Nóra kifejti: „A tudomány mai állá-
sa szerint a szövegeket a Josephus Flavius és 
Philón által is említett esszénusok írták, akik 
Khirbet Qumranban éltek a második szentély 
korában, elhatárolódva a »mainstream« judaiz-
mustól, a jeruzsálemi szentélytől és papságától. 
A tekercseket ők helyezték el a telep melletti 
barlangokban, majd amikor a telep a római hódí-
tás sodrában (a zsidó háború végén) elnéptelene-
dett, azok ott maradtak.” Az ókortörténész arról 
is beszámol, hogy a kumráni szövegek magyar 
nyelven, kommentárokkal ellátva is olvashatóak 
Fröhlich Ida professzor fordításában. 

A tekercsek hatása a teológiára 
„Segítenek megismerni az Ószövetség legko-
rábbi szövegvariánsait. A kéziratok nagyon 
sokat adnak a szövegkritikával foglalkozó 
kutatóknak. Segítenek megismerni a máso-
dik szentély korának történetét, társadalmát, 
eszmerendszerét. Nagyon fontosak a teker-
csek az úgynevezett apokrif/deuterokanonikus/

pszeudoepigráf könyvek kutatása szempont-
jából is. További különlegesség, hogy olyan 
szövegvariáns is előkerült, melyet akár Jézus 
is ismerhetett”. 

A kumráni tekercseket különböző csopor-
tokba sorolják. A Szegedi Tudományegyetem 
adjunktusától megtudjuk, hogy a kezdeti, első 
kiadások utáni kategorizálás három csoportba 
rendezte az írásokat: bibliai szövegek (kivéve 
Esztert és Nehémiást), apokrif iratok (koráb-
ban nem ismertek is) és a közösség saját iratai 
(„szektás” irodalom). 

Dávid Nórától megtudjuk, hogy a tudomány 
mai állása szerint a szövegeket hét csoportba 
lehet sorolni: bibliai és apokrif szövegek; jogi 
szövegek; szabályzatok; magyarázatok és kom-
mentárok; naptárak; liturgikus szövegek, imák, 
áldások, himnuszok; bölcsességirodalom és 
eszkatologikus szövegek.

A régészeti kutatást az a kérdés is foglal-
koztatja, hogy volt-e kapcsolat a telepen élők 
és a tekercseket a barlangokban elhelyező em-
berek között, vajon ők tényleg az esszénusok 
voltak-e. A kutatás így e hármas kapcsolati re-
láción nyugszik: tekercsek–telep–esszénusok. 
Dávid Nóra elmondja: „A Kumránnal foglal-
kozó régészeti kutatások is e hármas materiális 
lenyomatát vizsgálják: a barlangok és az ott 
talált leletek, a telep és a temető kapcsolatát.”

A feltárások sokáig tizenegy barlangról 
adtak hírt, de nemrég nagy bejelentés tör-
tént: megtalálták a tizenkettedik barlangot 
is. „2017 februárjában jelentette be a Héber 
Egyetem, hogy dr. Oren Gutfeld vezetésével 
újabb barlangot fedeztek fel, ahol minden bi-
zonnyal tekercseket rejtettek el annak idején. 
A barlangban számos olyan tárgyat találtak 
(agyagedények, tekercsek átkötésére való bőr-
szíjak, a tekercsek becsavarásához használt 
textilmaradványok), amelyek egyértelműen 
arra utalnak, hogy ebben a barlangban is te-
kercseket tároltak, minden jel szerint azonban 
kifosztották. Egy olyan tekercset is találtak, 
amelyet írásra készítettek elő. Szöveg azonban 
sajnos nem volt rajta. A barlangban az 1950-
es évekből származó eszközöket (például egy 
csákányt) is találtak, mely szintén a kifosztás 
elméletét támasztja alá” – mondja a felfede-
zésről Dávid Nóra.

Az ókortörténész beszél arról is, hogy a 
Kumránban előkerült szövegek többsége hé-
ber nyelven íródott, de számos arámi és szór-
ványosan görög nyelvű szöveg is előkerült. A 
tekercsek között találtak olyanokat is, melyek 
titkosírással készültek. Ezzel kapcsolatban 
Dávid Nóra kifejti: „A különböző titkosírások 
használata nem ritka az ókorban, gyakran al-
kalmazták a vezetők, még akkor is, ha olyan 
dologról írtak, mely mások számára is ismert 
volt. Céljuk többnyire az volt, hogy ezzel is 
státuszukat hangsúlyozzák, kitűnjenek az át-
lagból.”   Weltler Ildikó

lexIkon: Dr. Dávid Nóra ókor- és 
vallástörténész, PhD-t szerzett 2009-ben 
a kumráni közösség halottkultusza témá-
jában. 2009-től 2016-ig a Bécsi Egyete-
men volt tanársegéd, 2018-tól egyetemi 
adjunktus a Szegedi Tudományegyetem 
ókortörténeti tanszékén. Piliscsabán él, 
három gyermek édesanyja.

A Könyv Szentélye 
Jeruzsálemben
A holt-tengeri 
tekercsek 
megtalálási helye, 
Qumran 
Részlet 
a tekercsekből
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UDVARHELYI ANDRÁS

FORTUNA 
KEGYELTJE

S. Nagy János, a tudós és műgyűjtő

Találkoztam egy szerencsés szentend-
reivel, S. Nagy János nemzetközi hírű 
tudóssal. Itthon a Semmelweis Orvos-

tudomány Egyetemen volt kutató vegyész, és 
a 70-es, 80-as és 90-es években az Amerikai 
Egyesült Államokban dolgozott. Évtizedekig 
előadott hazai és nemzetközi konferenciákon, 
és tudományos munkássága mellett műgyűj-
tőként is tevékenykedett. Jómagam már sok-
szor jártam Szentendrén, megszerettem ezt a 
festőien szép kisvárost, és amikor találkoz-
hattam S. Nagy Jánossal, végre lokálpatrióta 
idegenvezetőm lett. Jót beszélgettünk életé-
ről, tudósi pályafutásáról, a városáról, gyűjtő-
szenvedélyéről és persze a szerencséjéről is. 
Mert az tényleg szerencse, ha valaki jó helyre 
születik, mint ő: a festők városába. Olyan ne-
velést kapott művelt őseitől, hogy azzal már 
eleve előnyben volt kortársaival szemben. 
De Nagy János nemcsak szerencsés, hanem 
kitartó is. S. Nagy János szentendrei lokálpat-
riotizmusa szorosan összefügg hivatásával, a 
műgyűjtéssel, hiszen úgy lesz lokálpatrióta és 
műgyűjtő, hogy beleszületik, belenő városá-
ba, és szülei, tanárai, tanítják meg látni és tet-
tekkel szeretni az emberléptékű poliszt. 

Sokan nem tudják, mi a különbség a műke-
reskedő és a műgyűjtő között. A műkereskedő 
ügyeskedő sáfárkodó, aki azért vásárol képe-
ket, hogy eladja, és célja, hogy minél nagyobb 
vagyont szerezzen. Örül, ha eladhat egy-egy 
festményt, nem fáj a szíve érte, hogy megválik 
tőle. A műgyűjtő ezzel szemben szenvedéllyel 
gyűjt, és szinte megszakad a szíve, amikor eg-
zisztenciális okokból meg kell válnia egy-egy 
kedvenc festőjének a képétől. Neki a festők 
barátai, szellemi társai, akiktől megtanulta, 
hogy mi a szép és miért. S. Nagy János lo-
kálpatriotizmusa meghatározta gyűjtőkörét. 
Főleg a szentendrei festők és azon belül is a 
híres Nyolcak képeit gyűjtötte és gyűjti.

Megérkezem a szentendrei HÉV állomásá-
ra, egy magas szikár, kissé kopaszodó magyar 
úr fogad barátságosan, és mintha ezer éve is-
mernénk egymást, azonnal mesél, mesél. Alig 
kell kérdezni. 

– Soha nem felejtem nagyapám házát, a 
szoba keletre nézett, talán még négyéves sem 
lehettem, de arra emlékszem, hogy az ablakon 
besütő nap cirógató sugarai édesítik ébredé-
sem, miközben a falon lévő festményekben 
gyönyörködöm. Már abban az időben is ked-
venc képem Onódi Béla Út a Szamár-hegyre 
című festménye volt. Ez volt gondtalan életem 
kezdete, amely csak rövid ideig tartott, mert 
megszólaltak a légitámadást jelző szirénák. 
1944-et írtunk. Ilyenkor anyám átvitt a légó-
pincébe, a mai Ferenczy Múzeum pincéibe. 

 – Hogyan és miért lettél gyűjtő? – tegezem 
a nyolcvanéves műgyűjtőt, hiszen alig van 
köztünk néhány év.

– Erre nehezen tudok válaszolni. Annyi biz-
tos, hogy környezetemben sok művészetsze-
rető ember élt, például a kitűnő festő, atyai jó 

barátom, Onódi Béla, akiről könyvet is írtam. 
1978-ban vásároltam először egy kisméretű 
Deli Antal-tusrajzot a BÁV egyik üzletében, 
azután nem volt megállás, a kezdődő élvezet 
szokássá vált. A képeket minden komolyabb 
előképzettség nélkül kezdtem vásárolni. Az 
első szempontom az volt, hogy nekem tet-
szik-e. A második persze az ár – ez a mai 
napig behatárolja gyűjtésemet. A művészetet 
– mint emocionális, és nem racionális meg-
fontolásokból eredendő szubjektív élményt – 
érezni kell az agyunkban. Aztán abban is sze-
rencsém volt, hogy a szentendrei festők lettek 
a tanáraim, ők tanítottak meg arra, mi a szép. 

Beszélgetés közben a girbegurba, keskeny 
utcácskák között kanyargunk, de nem mehe-
tünk tovább, mert elállja az utunkat egy rako-
dó autó. János kifakad: 

– Ideköltözik mindenféle újgazdag és meg-
keserítik az őslakók életét. Elfoglalták a vá-
rost, ez már nem az a város, ahol élni lehet. 

Kis kerülőt teszünk, megérkezünk, s János 
bevezet a lakásába, pontosabban múzeumába. 
Ő a múzeumőr, a tárlatvezető. A falakon min-
denütt festmények. Régi, a XIX. századi és XX. 
századi polgári hangulatot árasztó, nehéz fara-
gott bútorok fogadnak, perzsaszőnyeg, zongora, 
és persze a feleség, aki kedvesen hozza a kávét. 

– Milyen jelentősége van a műgyűjtésnek? 
– Egy jó gyűjtemény része a magyar kép-

zőművészetnek Igazi jelentősége az, hogy ki-
egészíti a nagy közgyűjtemények anyagát, és 
egyúttal a köz számára is láthatóvá teszi gyűj-
teményét. Ugyanakkor a gyűjtő értékmentő 
is. Gyakran olyan festményeket ment át a 
jövőbe, amelyeket koruk elfeledett, nem be-
csült… Régen – a háború után is még sokáig 
– a szentendreiek számára természetes jelen-
ség volt az utcán festő művészek látványa. Ez 
hozzátartozott a városképhez. Családom, és 
így én is, az itt munkálkodó művészeket mind 
ismerte, a legtöbb mesterrel baráti viszony-
ban voltunk. Bánáti Sverák József tanár ur fél 
évig oktatott nekem rajzot. Ismertem Conrad 
Gyulát, aki az ötvenes évek első felében újra 
itt festett. Deli Antalt, aki munkásruhában járt 
és rajzszakkört vezetett. A szerény Szösz Jenő 
tanár urat, aki első rajztanárom volt, és halá-
láig a városban élt. De igazából Onódi Béla 
és Bánovszky Miklós voltak azok a mesterek, 
akiknek az alakja még ma is felrémlik előt-

tem, amint nagyapámhoz betértek beszélget-
ni. Modok Mária és Czóbel Béla is gyakran 
voltak nálunk, apám többször vitte a művész-
házaspárt autóval budapesti fogadásokra. 

– Ki az a festő, akinek legtöbbet köszön-
hetsz? 

– Már többször említettem Onódi Bélát. És 
most egy halk fohásszal hálát szeretnék mon-
dani neki, hogy mindenben támogatott, és ér-
zem: odafentről ma is bátorít. 

 – Más eligazítóid, festő barátaid? 
– Mindig szeretettel emlékszem Bánovszky 

Miklósra, atyai jóbarátomra, a száz évet meg-
élt szentendrei festőre, aki amerikai éveim 
alatt is visszavárt Szentendrére. Meg kell em-
lítenem még néhai Szánthó Imre szentendrei 
festőművész barátomat és kritikusomat, aki 
megható leveleivel ostromolt még 1986-ban 
is, s a cirógató ősz szentendrei hangulatát le-
festve hívott vissza szülővárosomba. Ők ma 
már mindnyájan Szentendre város díszpolgá-
rai, akik reményeim szerint nem vesznek el 
a feledés homályában. Inspirációkat kaptam 
még Deim Pál festőművésztől is.

– És a gyógyszervegyészi szakmádban? 
– A hivatásom sorsszerűen a kémia irányá-

ba vitt: kémikus lettem, méghozzá kutató. 
Fontos volt professzorom, Knoll József aka-
démikus bátorítása Magyarországon, Tho-
mas P. Singer professzor nagyrabecsülése az 
Amerikai Egyesült Államokban, akinél San 
Franciscóban dolgoztam, s aki magyarországi 
látogatásai során többször megtekintette gyűj-
teményemet. 

– A reáltudományok művelői mintha jobban 
értenének a humán tudományokhoz, mint a 
humán műveltségűek a reáliákhoz. Mi az oka 
ennek?

– Talán az ok abban keresendő, hogy a re-
áltudományok művelői vagy a műszaki embe-
rek a kíváncsiságon túl, nem akarnak szakbar-
bárok maradni. A művészet, az irodalom fe-
szültségoldó, és olyan többletet ad, ami szinte 
észrevétlenül irányítja tudományos életünket 
is. Életem utolsó harmadát most a festészet 
tölti ki. Valami keveset alkothattam az előbbi-
ben, s hogy a művészet terén mennyit tettem, 
azt műgyűjteményem mondja el helyettem. 
Mert a műgyűjtés, egy jó gyűjtemény létreho-
zása is alkotás. Szerencsére jól érzem magam 
a világban. 
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PRO FUTURO
Bánovszky Miklós: Kalapos önarckép, 1923

Onódi Béla: Napraforgócsokor, 1967

Bánovszky Miklós: Lajtos kocsival Szentendrén, 1926
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A képzőművészet ünnepe 
Szolnokon – 2020

Cikkünk a 44. oldalon
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1. A felújított Szolnoki Művésztelep
2. Tenk László: A partravetett 

3. Varga-Amár László: Figurán áttűnő Necker-kocka II. 
4. Művárrom angyallal a művésztelep kertjében

5. Simon-Mazula Tibor: Resting No1 2020


