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Bajzáné Szinyei Merse Anna
m�vészettörténész (Budapest, 1942. március 1.)

Köszönöm az életeszményeim és különféle meg-

nyilvánulásaim iránti kitüntet� érdekl�désüket. 

Ritka számomra az ilyesfajta megtiszteltetés: 

a  sajtó és saját szakmám is – pályakezdésem 

óta – többnyire a dédapámmal kapcsolatos in-

formációkat várta el t�lem. Ezért is szántam rá 

életemb�l másfél évtizedet Szinyei Merse Pál 

életének, munkásságának és az egyetemes m�-

vészettörténetben elfoglalt helyének teljességre 

törekv�, dokumentumokon alapuló kritikai fel-

dolgozására és több m�fajú bemutatására.

Családalapításommal, két kislányom gon-

dos, sokoldalú nevelésével esett egybe ez az 

id�szak, de én nem ijedtem meg a sokszoros 

leterheltségt�l. Ha kellett, éjszaka fejeztem be az 

egyes részfejezeteket: az egyre jobban kiteljesed� munka örömmel töltött el 

és további lendületet adott. Szerencsémre a Teremt� az értelmes tevékenység-

t�l sosem idegenked� szorgalommal, igényességgel, a dolgok pozitív oldalát 

keres�, optimista szemlélettel áldott meg. Ez az adottság általában átsegített 

a minduntalan jelentkez� nehézségeken. Sokan irigykedtek azért, hogy ebbe a 

családba születtem, és én nem gy�ztem bizonyítani, mennyire embert próbáló 

feladat úgy hordozni egy életen át a közismert �sök családnevét, hogy az utód 

lehet�leg egy percre se váljék méltatlanná a kéretlenül kapott örökségéhez.

Ha a sok-sok akadály miatt nem is sikerült minden nagyszabású tervemet 

végigvinnem, a megvalósultakkal talán hozzájárulhattam valamelyest a m�vé-

szet ért� szeretetének terjesztéséhez. Meggy�z�désem ugyanis, hogy a vesztébe 

rohanó emberiséget csakis a humánus gondolkodás és cselekvés – melyeknek a 

m�vészetek is aktív alkotóelemei – téríthetik jó irányba. A teremtett világ csodá-

latos harmóniája és szépsége olyan felfoghatatlanul magasrend� célszer�séggel 

párosul, amelyet már a legtöbb természettudós felismert. Ideje, hogy a né-

melykor belterjes, s�t medd� hadakozásokkal és utilitárius szemlélettel terhelt 

társadalomtudósok ma még csökönyösen ellenálló csoportjai is csatlakozzanak 

azokhoz a társaikhoz, akik egy humánusabb, erkölcsösebb és ezáltal boldogabb 

jöv� megalapozását t�zték ki célul. Tudom, hogy ezt az idealistának és konzer-

vatívnak nevezhet� gondolkodást sokan avíttnak és nevetségesnek tartják. De 

ugyan hová vezet az alapvet� emberi (és erkölcsi, kulturális stb.) értékek folyto-

nos megkérd�jelezése? Az elmúlt évszázad és napjaink szomorú tapasztalatai 

világszerte egyre többeket döbbentenek rá a változtatás szükségességére.

✱ ✱ ✱

A  háború után osztályidegenné nyilvánított családom megpróbáltatásai, 

nélkülözései és drága szüleim, id�sebb testvéreim fennmaradásunkért folyta-

tott h�sies küzdelmei természetesen egész gyermekkoromat meghatározták. 
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Mégis, jól emlékszem, milyen boldoggá tudott tenni a nagyvárosban is itt-ott 

megleshet� természeti szépségek és az épített környezet jól sikerült, harmoni-

kus együtteseinek felfedezése.

Már elemistaként lebilincseltek a m�vészetek különféle ágai által nyújtott 

élvezetek. Imádtam olvasni, verseket hallgatni, balettozni, néptáncra járni, 

a  legolcsóbb helyr�l is teljes színházi, fi lmszínházi élményekhez jutni, és f�-

ként zenét hallgatni, illetve azt aktívan m�velni. Egy darabig azt hittem, hogy 

ez lesz a hivatásom. Közben beért az a rengeteg képz�m�vészeti impulzus is, 

amely kezdetekt�l körülvett, így lettem m�vészettörténész és mellette italia-

nista. Tudtam, hogy a családban félt�n �rzött dokumentumok közreadása rám 

vár, de el�bb egy teljesen eltér� m�fajban, a modern szobrászatban akartam 

bizonyítani szakmai felkészültségemet. Abból doktoráltam, cikkek mellett meg-

írtam egy magyar és egy olasz szobrász monográfi áját, a kandidátusi fokozatot 

azonban már a Szinyei-nagymonográfi ával értem el.

Mivel kevesen foglalkoztak a hazai m�vészet európai beágyazottságával, 

teljesen ráálltam az 1860 és 1920 közötti magyar és nemzetközi m�vészet mi-

nél mélyebbre hatoló összehasonlító vizsgálatára. Ez teremtette meg az alapot 

ahhoz, hogy a kinti kollégák is elfogadják kés�bbi külföldi kiállításaim koncep-

cióját. A képválogatások közben és m�elemzések megírása közben, az analó-

giák kiválasztásakor mindig tekintettel voltam a fogadó ország festészetéhez 

való esetleges kapcsolódási pontokra, párhuzamosságokra vagy éppen ellenté-

tekre: ez vezetett végül oda, hogy a kinti közönség és szakemberek az 1990-es 

évek végére mind ért�bben viszonyultak a magyar festészet eredményeihez. 

Mindezt a helyi nyelveken tartott, diavetítéses el�adásaimmal is igyekeztem se-

gíteni. Itthon viszont egyre jobban bosszantott az a lesajnáló hozzáállás, amel-

lyel számos kolléga nemzeti m�vészetünk állítólagos elmaradottságát hirdette 

(a „merjünk kicsik lenni” mételye, sajnos, ma is életképes).

Az építész férjemmel tett, intenzív múzeumi kutatásaimat is magukban 

foglaló, három-négy évenkénti turistaútjainkon, illetve m�tárgykísér� kurírút-

jaimon – az egy Franciaországot, valamint jó néhány angliai példát kivéve – az 

általam kutatott korszak vonatkozásában alig találtam meggy�z� bizonyítékot a 

sokat emlegetett fáziskéséshez. Legnagyobb mestereink tevékenysége számos 

ország m�vészeti színvonala fölé, vagy legalábbis azzal azonos rangra emelik 

a magyar festészet újító nemzedékének legjavát, de a XIX–XX. század forduló-

ján szenzációs mértékben kiteljesedett széles középmez�ny alkotásai sem val-

lanak szégyent. Az id�r�l id�re jelentkez� külhoni kiállításkérések szintén ezt 

jelezték. Néhány esetben cserekiállítás kölcsönzésére is sikerült rávenni kinti 

vendéglátó partnereinket. Több ilyen, már a megvalósuláshoz közeli terveze-

tem azonban a hazai érdektelenség zátonyára futott. S�t, kinti sikereinket itt-

hon tendenciózusan elhallgatták. Pedig a mostani kortárs m�vészetünk is csak 

megfelel� alapozás mellett tud igazán stabilan és eredményesen megjelenni a 

nemzetközi színtéren.

Közben természetesen munkahelyemen, a Budavári Palotában is nagy-

szabású munkák folytak. A Nemzeti Galéria 1987-ben megnyitott XIX. századi 

állandó kiállításának egyik kurátoraként például nyugodtan állíthatom, hogy 

sikerült itthon is minden eddiginél teljesebb összképet tárnunk a hazai és 

külföldi látogatók elé err�l az identitásunk szempontjából olyannyira jelent�s 
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századról. Csak remélhetem, hogy a fi atal kollégák által mostanában kezdett 

átrendezési munkálatok sem eredményeznek majd sz�kebb áttekintési lehet�-

séget m�vészetünk gazdagságáról.

A fenti munkák mellett egyébként még további magyar és európai m�vé-

szek életm�vébe is beleástam magam, m�fajtörténeti, színtani kutatásokat 

folytattam, de ezekb�l ritkábban születtek publikációk, olyan sok id�t vett el a 

külföldi jelenlétünk szervezése, katalógusírása, rendezése. Pár éve nyugdíjba 

mentem, ám most is nehezen jutok tudományos terveim megvalósításához, 

a  rengeteg kikutatott anyagom publikálásra rendezéséhez, kiegészítéséhez. 

Pedig még sok mindent szeretnék megírni, ha id�t ad rá a Mindenható.

Fogyó er�m ellenére is igényem azonban az aktív, teljes élet megvalósítása, 

melyhez a mindig mellettem álló társammal és nagyszer� leányaimmal, illetve 

a régi barátokkal folytatott jóíz� beszélgetések éppúgy hozzátartoznak, mint a 

remek négy unokám fejl�désének szemmel tartása, segítése, valamint újabb or-

szágok kultúrájának megismerése. Id�nként el�adásokat is vállalok, hiszen indu-

lásomtól kezdve fontosnak tartottam nemcsak a tudományos eredmények köz-

lését, hanem az igényes ismeretterjesztést is. Boldog voltam, ha tiszta, világos 

fogalmazással, az értékek tudatosításával segíthettem a m�vészetre fogékony 

nagyközönség ízlésnevelését. Úgy gondolom, hogy ez is egyfajta elkötelezettség, 

mellyel h� maradhatok �seim életeszményéhez, a nemzet szolgálatához.

Szegedi Erika
színm�vész (Budapest, 1942. március 1.)

Táncosn� szerettem volna lenni.

Ötéves koromban felléptem a Latyi 

Matyi, a furfangos cukrászinas cím� 

délutáni gyerekel�adásban az Ope-

rettszínházban. Latabár Kálmánnal 

kering�ztem – óriási sikerem volt. Ez 

az els� színházi élményem.

Életem egyik meghatározó és leg-

szebb eseménye egy nyár volt.

10-11 éves lehettem, szüleim el-

küldtek egy Szentes környéki tanyára, 

távoli ismer�sökhöz, két hónapra. 

Úgy bántak velem, ahogy az ugyan-

csak tízéves lányukkal. Hajnalban ke-

lés, darab szalonna, kenyér, ki a 

tehénnel a legel�re – egyedül. Az 

állatok etetése, lovakkal, kacsákkal, 

birkákkal… ez nekem, városi lány lé-

vén, aki a gangon n�tt fel, fantaszti-

kus élmény volt.

Még most is érzem néha annak 

a nyárnak a hangulatát, ízeit, illatát, 

természetközeliségét.

Ez a nyár hozott még valamit. Ott, 

egy spirituális pillanatban, hanyatt fek-

ve a f�ben éreztem meg, hogy mit kell 

tennem az életben, hogyan kell élnem, 

Férjével, Sára Sándorral
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milyen pályát kell választanom. Mintha 

Istennel találkoztam volna.

Azóta is minden nyáron a Bala-

ton-felvidéken, Köveskálon, csodála-

tos tájban, egy parasztházban töltjük 

a szabadságunkat.

Els�re felvettek a f�iskolára.

Nagyszer� négy év volt, utána 

Kecskemét, közben férjhez mentem. 

Kecskeméten egy év alatt több remek 

szerepet játszottam: Makrancos Kata, 

Elveszett paradicsom, Salemi boszor-

kányok, a Maya cím� operett. Vár-

konyi és Horvai lejöttek megnézni és 

felszerz�dtettek a Vígszínházba.

Azóta is ott vagyok! Sok jó és sok 

rossz szerepet játszottam, fantaszti-

kus partnerekkel.

Sokáig nem találtam magamra: 

a  küls�m dekoratív volt, belül meg 

egy naiv kislány voltam. Gáti tanár 

úr, aki a beszédet tanította a f�isko-

lán, egyszer felküldött a színpadra, és 

rám kiáltott, hogy húzzam ki magam. 

„Szegedi, vegye tudomásul, hogy ma-

ga n�!” Mire én: „Tanár úr, kérem, én 

már évek óta nem növök.”

Barta Lajos Szerelem cím� da-

rabjában Kapás Dezs� el�ször osztott 

rám a sok sematikus szép n� után egy 

karakteres vénlányszerepet, Nellyt. Si-

kerem volt! Márkus Laci eljött meg-

nézni, és azt mondta: „Most már azt is 

elhiszem, ha szép n�t játszol.”

Azután jött a Szindbád, és vele 

Sándor. Elváltam, és Sára Sándor fe-

lesége lettem. Hogy mi vonzott hoz-

zá? Az az �ser�, ami bel�le áradt, az 

a melegség, biztonság és emberség, 

amit sugárzott. Megszületett a kislá-

nyom, aki szintén azt a nehéz pályát 

választotta, amit Sándor: fi lmrendez�.

Furcsa, hogy hetvenéves vagyok.

Szép kor, mert megéltem, bár 

szorongásokkal, félelmekkel teli, mert 

megy az id�, és a hozzám tartozók is 

velem öregszenek.

Ez fájdalmas, de most csak a szép 

emlékeim töredékét írtam le, hiszen a 

rosszakra minek emlékezni?

Jean Anouilh: Colombe 

(Alexandra szerepében)
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Bodza Klára
dalénekes, énektanár (Budapest, 1942. március 5.)

Történetem akár úgy is kezd�dhetne, mint egy ma-

gyar népmese a szerencsés nyolcadikról.

Volt egyszer egy szegényember, akinek nyolc 

gyereke volt. Mint szerencsés legkisebb, már szüle-

téskor megtréfáltam Édesapámat, mert � – mivel volt 

már három fi a és négy lánya – fogadott a barátaival 

egy hordó sörben, hogy fi ú leszek. Lány lettem!

Kemény, küzdéssel teli világba születtem. Akkor a 

szegénység rányomta bélyegét a sokgyerekes csalá-

dokra, akik szinte az életben maradásért küszködtek. 

Mindig éhes, vézna kislány voltam. A szerencsém az 

volt, hogy a Teremt� jó paraszti génekkel áldott meg, 

hála a szüleim alföldi (Izsák, Kecskemét) származásá-

nak. Már kislánykoromban mások is észrevették kivá-

ló zenei adottságaimat. Például a templomi kórusban 

cseng� szoprán hangommal kilógtam a sorból. Ennek az lett az eredménye, 

hogy már gyerekfejjel lehet�ségem nyílt néhány esküv�n, pár forintért, Schubert 

Ave Mariáját énekelni. Büszkén mondom, ez volt az els� keresetem!

A család legkisebb gyermekeként szinte játszva végeztem el az osztály él-

tanulójaként az alapokat. Már az els� osztályban kívülr�l fújtam az ált. iskolai 

anyagot, ami otthon, testvéreim tanulása közben „rám ragadt”. Az égb�l kapott 

tehetség nemcsak énekben, de más zenei területen is kibújt bel�lem. Amikor 

ezt szüleim észrevették, és „belen�ttem” Édesapám háromnegyedes heged�-

jébe, beírattak a zeneiskolába heged� szakra. Sajnos gyerekfejjel nem választ-

hattam a zenei pályát, f�leg a szegénység miatt.

Szüleim úgy döntöttek, hogy a vendéglátói pályára küldenek, mely meg-

ment majd a további éhezést�l. Így szereztem meg a vendéglátóipari f�iskolai 

diplomát. Kés�bb ezt a diplomát szegre akasztottam, mert a sors más utat 

szánt nekem, történetesen a titokban óhajtott zenei pályát. Sorsfordulómat a 

véletlen hozta.

1969-ben ugyanis megnyertem a televízió els� népzenei vetélked�jét, mely-

nek eredményeként rengeteg felkérést kaptam mint énekes. Az életem 180 

fokos szögben megfordult, s ekkor már csak erre koncentráltam. A magyar nép-

dallal – népi együttesek szólistájaként – bejártam a világot Európától Amerikáig.

Több mint tízéves énekesi pályám során rádöbbentem, hogy mindazt a 

szépséget, tapasztalatot, melyet világjáró utamon szereztem, tanárként szeret-

ném továbbadni egy fi atalabb generációnak. Így – miután Szegeden énektanári 

diplomát szereztem – 1982-t�l elkezdtem tanítani az óbudai Állami Zeneisko-

lában. Kés�bb a tanítást Budafokon, a Nádasdy Kálmán M�vészeti Iskolában 

folytattam (1987). További életutam a váci Pikéthy Tibor Zenem�vészeti Szak-

középiskolába vezetett (2003). Végül a Liszt Ferenc Zenem�vészeti Egyetem 

népzene szakán lehet�ségem nyílt tanári tapasztalataim kiteljesítésére (2009). 

Jelenleg is ott tanítok.
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Pedagógiai munkám gazdagítása érdekében rendszeresen bejártam a Ze-

netudományi Intézetbe, ahol jeles népzenekutatókkal (dr. Olsvai Imre, dr. Pak-

sa Katalin, dr. Domokos Mária, dr. Tari Lujza, dr. Lázár Katalin) ismerkedtem 

meg, kötöttem barátságot, és közben „töltekeztem”. A legbüszkébb arra a két 

sárközi gy�jtés� kottapéldányra vagyok, melyeket Olsvai Imre így dedikált ne-

kem: „Bodza Klárának a legbátrabb sz�l��rz� lánynak.”

Ezeket a kottákat ma is féltve �rzöm. Az is lehet, hogy ez a biztatás ösztön-

zött arra, hogy megszülethessen a Magyar népi énekiskola ötkötetes – eredeti 

hangzómellékletes – tankönyvsoroza-

ta. Az els� kötet 1992-ben, az ötödik 

2010-ben jelent meg (szerz�társaim 

voltak dr. Paksa Katalin és Vakler An-

na). A  tankönyvsorozatot azzal a céllal 

szerkesztettük, hogy segítséget nyújt-

son gyermeknek, feln�ttnek egyaránt a 

magyar népdalok hiteles megszólalta-

tásának elsajátításához.

A mai napig úgy érzem, hogy „a sze-

rencse kegyeltje” vagyok, hiszen zenei 

pályám hozott össze kés�bbi férjemmel, 

Czidra László kiváló régizene-szakemberrel, így bepillantást nyerhettem a régi ze-

ne csodálatos világába is. Segítségével, a Camerata Hungarica régizenei együttes 

szólistájaként végigjárhattam Kelet- és Nyugat-Európa, Japán, Amerika legszebb 

kastélyait, várait, templomait, koncerttermeit. Úgy érzem, a két szakterület (nép-

zene, régizene) nagyon jól megfért egymás mellett, így egész életemben azt tehet-

tem, azt a munkát végezhettem, amit szerettem. Azt hiszem, ez volt számomra a 

sors legnagyobb ajándéka. A koncertezés és tanítás mellett a gy�jtés szele is meg-

érintett. Gy�jtéseim során (Szatmár, Palócföld, Zoborvidék, Erdély) egy hihetetle-

nül gazdag, színes népzenei világ tárult elém. Jó érzés tölt el, hogy a hagyomány-

�rzésnek – a magyar paraszti kultúra fennmaradásának – én is részese lehettem.

Életutam, munkám során elért eredményeimet az állam kitüntetésekkel dí-

jazta, melyek közül a legjobban az Eötvös József-életm�díjnak örültem, mert ez 

a díj – melyet csak 65 év felett adományoznak – egy élet munkájának elismerése.

Munkám során megjelent CD- és DVD-kiadványaim is tudatosan követik életuta-

mat. A Bodza Klára és a Tátika énekegyüttes CD (1997) a fi atalságomat, a Lélekvi-

rágok DVD (2009) pályámat és néhai férjemmel való közös munkámat, végül a Fúdd 

el, jó szél, fúdd el! c. balladás lemezem (2011) munkásságom legutóbbi fázisát jelzi.

Ma is tanítványok sokasága vesz körül, akikre büszke vagyok. Közülük né-

hánnyal együtt dolgozom az Akadémián (Vakler Anna, Sándor Ildikó), néhányan 

elismert, kiváló énekessé, tanárrá váltak (Majorosi Marianna, Navratil Andrea, 

Szalóki Ágnes, Papp Ágnes, Dobák Katalin), s nem utolsósorban népdalszeret� 

édesanyákká váltak, akik h�en �rzik tovább a népdalokat, hogy a láng ne alud-

jon ki soha. S engem mostanában az tesz igazán boldoggá, ha egy-egy kiváló 

tanítványom feljut a csúcsra, és vele együtt örülhetek a sikereinek.
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Dobray György
filmrendez� (Budapest, 1942. március 8.)

Úgy két-három éves lehettem. Állok a 

kiságyban, szorosan ölelem magam-

hoz anyámat, akit a nyilasok el akar-

nak szakítani t�lem, aztán valamiért 

elengedik és elmennek. Lehet, hogy 

csak egy rossz álom volt, lehet, hogy 

valóság. Sohasem kérdeztem meg t�-

le, most meg már nem tudom. Így hát 

megmenekültünk – ha nem álom volt 

–, de azóta sem tudom igazán szeret-

ni azokat, akik ezeket az eseményeket 

visszasírják, karszalagosdit, egyenru-

hásdit játszanak.

De minden jó, ha a vége jó – mint 

a hollywoodi fi lmekben –, és a Szent 

István körúti óvoda ötödik emeleti er-

kélyér�l nagy ívben pisilhettem le az 

alattam rohangáló embereket. Aztán 

jött a Sziget utcai általános, Mér�né-

vel, az of�vel, aki irodalmat is tanított, 

és minden hétf�n valaki kiállt a kated-

rára, és elszavalt egy Adyt vagy egy 

József Attilát. Vagy egy Vörösmartyt. 

„Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 

mikorrr lesz a ny�tt vonobul botttt” 

– szavalta, így, legalább három r-rel 

és négy t-vel Kálmán, mi meg röhög-

tünk… Pedig jó volt.

Aztán anyámék beírattak a bencé-

sekhez Gy�rbe. Hogy tanuljak valami 

jó modort meg fegyelmet, mert még 

a régmúltban, az els� elemiben, el-

buktattak magaviseletb�l. Itt volt az 

ideje ezt helyrepofozni. Mire gondol-

tam a vonaton, mikor leutaztam az 

iskolába? – ez volt az els� bemutat-

kozó fogalmazásom témája, és ezzel 

arattam els� irodalmi sikeremet, mely 

egy ideig feledtetni tudta a többi tan-

tárgyban való hiányosságaimat. Min-

den létez� és nem létez� b�nömet 

rendszeresen meggyóntam, a peni-

tenciákat leróttam, olykor megittam a 

misebort…

Aztán kitört a forradalom. Felké-

redzkedtem egy teherautóra és ha-

zajöttem Pestre. Végigmentünk a vá-

roson, kil�tt tankok, elszenesedett 

emberek. Borzasztó volt. Az egészb�l 

nem fogtam fel semmit.

A  Bolyaiban érettségiztem, és fo-

galmam sem volt, hogy mi leszek.

Egyvalamiben biztos voltam: semmi 

kötöttség. Amíg ezen töprengtem, 

protekcióval felvettek a Vörösmarty 

cukrászdába segédmunkásnak. Ami-

re emlékszem: gyönyör� lányok és 

libamájas szendvicsek. Aztán fotós-

tanonc lettem az MTI-nél, de egy 

szerencsétlen kép- és szövegcserém 

következményeként kirúgtak. Talán itt 

kezdtem vonzódni a képi világ iránt, 

mert jelentkeztem a Filmgyárba vi-

lágosítónak. Akkor ez egy nagyon 

elit munka volt, ide is csak csak pro-

tekcióval lehetett bejutni. Felvettek. 

Karomnyi kábelek vonszolása a sár-

ban, ötvenkilós jupiterlámpák cipelé-

se. Egyszer a hídra (a m�termi lámpák 

innen égtek a szerepl�kre) voltam 

beosztva, mikor egy felt�n�en csi-

nos színészn� jelenete következett. 

Nem bírtam ki, lesziszegtem neki. Hát 

tetszett. Tör�csik Mari volt. Innen is 
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kirúgtak. De már egyenes út vezetett 

a Színm�vészeti F�iskolára, az ope-

rat�r szakra. Ami igazán megmaradt 

bennem ebb�l a négy évb�l, az Szöl-

l�siné képz�m�vészeti órái. Meg volt 

még orosz, tudományos szocializmus, 

munkásmozgalom-történet is. Izgal-

mas dolgok. Meg Makk tanár úr ritka 

órái. Meg persze Illés Gyuri bácsi. Ha 

rá gondolok (sajnos nemrég meg-

halt), valami puha melegséget érzek.

Úgy hívott: „Gyuri úr”. Már annyi jót 

leírtak róla, nincs értelme fokozni. Ha-

gyott minket szabadon. Élfény, f�fény, 

oldalfény, derítés. És egy szabály van: 

hogy nincs szabály. Mert a szabályok 

egyre jobban behálózzák az életün-

ket, gúzsba kötnek, megfojtanak. Ha 

valamit el akarsz érni, felejtsd el �ket.

Nem szerettem, ha megmondják 

nekem, mit és hogyan csináljak. Én 

máshogy gondoltam. Így lettem ren-

dez�. (Remélem.) Dokumentumfi lme-

ket és rengeteg tévém�sort készítet-

tem. Itt találkoztam el�ször él� és 

már nem él� legendákkal, azokban az 

irodalmi m�sorokban, amelyek pont 

akkor és csak akkor készültek. Mázli. 

„Rendezhettem” Babitsot, Kosztolá-

nyit, Karinthyt, Kassákot, Móriczot, 

Feny�t, Osvátot stb., szóval szinte az 

egész Nyugatot, akikr�l az iskolában 

nem nagyon tanítottak. És él�ben: 

forgathattam Illyéssel, Zelkkel, Weö-

ressel, Vassal, Karinthy Cinivel (vele 

teniszeztem is – írni jobban tudott). 

Halálra röhögtük magunkat Gyurko-

viccsal, mikor egy tévéjáték-soroza-

tot írtunk. (�  írta, én meg � röhög-

tünk.) Latinovitsot megénekeltettem 

egy Kosztolányi-m�sorban. „Hatalmas 

éjj, te jó, te nagy, ami akartam lenni 

egykor, az most te vagy…” Mentem 

mellette az Endr�di Sándor utcában, 

meleg nyári nap volt, lassan, és – mi-

közben önz� módon igyekeztem meg-

gy�zni, hogy minél több verset mond-

jon a m�sorban – vetk�zni kezdett, 

az út szélén építkez� munkások csak 

bámultak, én meg szedegettem fel az 

eldobott inget, nadrágot. Akkoriban 

már nem volt jól…

Aztán jöttek a játékfi lmek. Egész 

más világ. Bele�rülsz, míg eljutsz az 

els� forgatási naphoz, de minden nap 

álomvilág, aztán rájössz, hogy min-

dent másképp kellett volna, de aztán 

kiderül, hogy talán mégse, és ott van-

nak a színészek, ezek a csodálatos 

lények, akik nélkül mozdulni sem tud-

nál, akikkel örök barátok lesztek, de 

lehet, hogy a munka után évekig nem 

is találkoztok, hogy aztán, egy új al-

kalom, és mintha semmi sem történt 

volna, megy minden elölr�l. És a jó 

az egészben: sosem leszel nyugdíjas, 

ezt nem lehet abbahagyni. (Közben 

persze család is van, két feleség, két 

gyerek, két unoka, mind szeretem.) És 

van egy szabály: nincs szabály. Talán 

meg sem halunk…
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L. Kecskés András
lantm�vész (Budapest, 1942. március 12.)

1956, Pannonhalma. A  kollégiumban 

két fi testvér. Apjuk a mátraaljai Pász-

tón, anyjuk Budán, n�vérük Debre-

cenben. Karácsonyi készül�dés. Végre 

megy egy vonat. Mindenki haza! A füs-

töst sem a Délibe, sem a Nyugatiba 

nem engedték be. Kelenföldr�l döcög-

tünk egy mocskos, ablakhíjas, fázós 

villamoson a Margit híd irányába. A vá-

rosi latyakban szétl�tt tankok, feketére 

égett, töpörödött holttestek, nagy lukas 

házak, szakadt vezetékek. Rombolás. 

Majd a békésebb budai tájak mutatták magukat: Óbuda, Aquincum. Vonatunk 

zöld szín�re váltott. Kalauzunk nem volt. Még az ütköz�k is foglaltak voltak. 

Hosszú zötyköl�dés után végre megérkeztünk – Csillaghegy, Árpádfürd� –, 

nyöszörögték a vén vicinális fékpofái. Az egész napos utazás ny�ge rögvest el-

illant; anya megölelt. Aggódva simogatta gyermeki buksinkat. „Hogy utaztatok? 

Nem esett bajotok?” – kérdezte, s közben öröm bujkált reszket� hangjában.

Tekintetünk azonnal az üres zongoratet�re meredt. Fa nélkül nincs kará-

csony. Laci bátyámmal tudtuk, hogy a környéken csak egy helyen található, 

de ott az oroszok vertek tanyát. Fegyverekkel jól védhet� tábort rendeztek be 

a Csillaghegy lejt�in: lokátorral, nehéz gépjárm�vekkel, tankokkal. E  terület-

r�l – a régi er�dállítások receptje szerint – ellen�rizték az egész Duna-partot a 

Római-fürd�t�l Békásmegyerig. Hadi vonalaik alatt fi atal lucfeny�k sorjáztak. 

T�levelükre ráült a fehérség. Nyílt terep: mez� és havas szántás. F�, fa, bokor 

sehol. Bátyámmal félve-fürkészve kerestük egymás tekintetét. Vajon a másik 

fejében mi jár? Odakünn lomhán szálltak a fehér pamacsok. Szép karácso-

nyunk lesz. Még az este áramszünet. Statárium. L�ni mindenre, ami mozog! 

„Pár napja két szovjet kiskatona robbant fel »békés« l�szerszállítás közben, 

s  ezt most a »forradalmárok« nyakába varrták” – világosított fel anya. A  téli 

esthajnal korai szürkülete növelte elszántságunkat. A jótékony alkony szinte kí-

nálta: rajta, most! S lódultunk. A kerítések mellett osontunk, mackóban, vihar-

kabátban és ny�tt kucsmában egészen a Szépkilátó utcáig, az egykori önfeledt 

hócsaták és szerelmes szánkózásaink színhelyéig. Hirtelen mintha még a hold 

s a csillagok is elrejt�ztek volna félelmükben. Szívünk majd kiugrott a helyéb�l. 

Kalapált rendesen. Még saját szusszanásunk is zavart a sötét csendben. Anyánk 

minderr�l nem tudott. Elkezd�dött.

A hazai pálya kedvezett; a kutyák megismertek, egy vakkanás nem esett. 

�rültek voltunk. A „csak azért is” elszántsága lett rajtunk úrrá. Csak a fára gon-

doltunk. Csigákká lettünk. Kúsztunk. Más választásunk nem volt. Egyórányi út 

oda – rövid f�résznesz –, egy vissza. Édes terhünk árulkodó csíkot húzott a 

sz�zi havon. Egy vattafehér mez� terült el még el�ttünk. A tisztvisel�telep szél-

s� házai szinte kínálták véd� falaikat, mikor rakéta dörrent. Beleremegtünk. 
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Hosszú fényár fürdetett. Észrevettek! 

Bátyám a fával utánam nyomakodott. 

Földdé váltunk. Zúzmarás rögöt ízlel-

tem. Csak most jött ránk a halál félel-

me. A  mozdulatlanság csontig hatoló 

hideg hálót dobott reánk, s a percnyi 

végtelenben nem bírtuk tovább; hajlott 

bukdácsolással tettük meg az utolsó 

métereket egy oltalmat adó korhadt fa-

kerítésig. Sikerült! Mosolygós zihálással 

estünk be ajtónkon. Pelyhes arcunkra a 

decemberi szél festett pírt, a jól végzett 

férfi munka örömét. Anyánk halottsápadt, büszke arcát máig nem felejtem.

A fáról egész este nem esett szó. Mind a mai napig hármunk titka maradt. 

Kevéssel éjfél el�tt készültünk el a több éve használatos sztaniolok s a beléjük 

csavart házi szaloncukrok m�vészi párosításával: sodortuk, göngyölgettük, 

cérnáztuk; villany híján mindezt az öreg salgótarjáni vaskályha izzásánál. Kará-

csonyfánk beterítette majdnem az egész zongorát, gyantás illatával egész egy 

szobánk. Ültünk a templomi csöndben s ébren – álmodva, némán – beszélget-

tünk. A maradék gyertyák serceg� lobbanásaival és pöttöm kisöcsém édesded 

g�gicsélésével észrevétlen átkarolt a szenteste. Kimondhatatlan hálával eltelve 

szinte egyszerre tört ki mindnyájunkból, s zengett:

„Mennyb�l az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok…”

Polgár Csaba György
textil- és képz�m�vész (Budapest, 1942. március 19.)

…a XX. század folya-

mán – a modern kori 

történelem egyik leg-

emlékezetesebb évti-

zede a bizonyos hatva-

nas évek. Ezekben az 

években voltam fi atal.

Polgári, értelmi-

ségi családban szü-

lettem, n�véremmel 

együtt ebben a szel-

lemi mili�ben éltünk a 

háború el�tt és a há-

ború után mint gyerekek, és sok-sok 

nehézség, nélkülözések közepette 

mint fi atalok és feln�t-

tek. Apám építészmér-

nök volt, 1955-ben, 

rendkívül korán, 45 

évesen meghalt.

Édesanyánk tiszt-

visel�ként nagy meg-

próbáltatások között 

nagy odafi gyeléssel és 

szeretettel nevelt ben-

nünket.

Apai nagybátyám 

mint repül�tiszt a má-

sodik világháborúban vadászpilóta-

ként, fi atal f�hadnagyként harcolt, és 
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1944-ben h�si halált halt. Sajnos nem 

ismerhettem. Els� hosszúnadrágomat 

tiszti egyenruhájának nadrágjából ala-

kította, szabta rám apám öreg szabója.

Mindig � testesítette meg számom-

ra a „hazaszeretetet” a mai napig.

Els�s gimnazistaként egy életre 

szólóan és meghatározóan megérin-

tett az 1956-os forradalom. Fiatal 

fi úként, gyerekként éltem át az ok-

tóber 23. és november 4-e közöt-

ti id�szakot, az utána következ�ket, 

a felszabadult örömöket és boldog 

együvé tartozást, a szomorú letar giát, 

megélve a társadalom máig tartó am-

néziáját.

(Tizenöt éves koromra feln�tt let-

tem – megtanultam különböz�sége-

ket tenni és különbséget tenni, meg-

tanultam hallgatni is…)

Nagyszüleim, dédszüleim, ükszü-

leim között lengyel, szerb, német és 

erdélyi – székely – magyarok voltak, 

származásukkal mindig a nyitottságot 

és a magyarság befogadókészségét 

bizonyították számomra.

Apám volt els� inspirálóm (aki 

képz�m�vészként is er�s volt) és 

mesterem, akivel kiállításokra jártam, 

aki felkeltette kíváncsiságomat a raj-

zolás, a festészet, a m�vészetek iránt.

Több nyelvet beszél�, kit�n� he-

ged�s volt, anyám ragyogóan zongo-

rázott. Id�nként kamaramuzsikáltak 

– és rendszeres „bridzselés” folyt ba-

rátaikkal otthonukban.

Úgy emlékszem, mindig rajzoltam. 

Apám halála után nagyon vágytam a 

„Kisképz�be”, de anyám „szigora” a 

„mérnökséget” preferálta.

Tanultam (sokat sportoltam – kez-

d� öttusázóként…), és másodikos 

gimnazistaként különböz� rajzszak-

körökbe jártam. Korai mestereim kö-

zül Kósa Ferenc, az Erdélyb�l el-

származott kiváló fest�m�vész volt a 

legfelejthetetlenebb.

Érettségi után „rendesen” meg-

mártózva a munka világában ké-

szültem a „f�iskolai tanulmányokra”. 

A  hatvanas évek elején – ez ma már 

eléggé közismert – a Váci utcai Mus-

kátli presszóba sokan jártak, akik m�-

vészi pályára készültek. Én is sok 

barátra találtam ott. Szinte egyfajta 

szellemi m�hely alakult ki: minden 

érdekelt bennünket, teljesen nyitot-

tak voltunk a m�vészetekre és a világ 

dolgaira.

Az 1961–1962 különösen varázs-

latos években jelent�sek voltak Pet-

ri Galla lakásgalériájának programjai 

és a kés�bbiekben a Fiatal M�vészek 

Klubja.

A  m�vészetben próbáltuk a sza-

badságot megtalálni, megélni – lét-

rehozni.

Ekkor alakult ki, hogy mivel is 

akarok foglalkozni, mi is az élet-

célom, a fest�-díszlettervez� céltu-

datosság a textilm�vészet irányába 

fordult.

1962-t�l elkezdtem f�iskolai ta-

nulmányaimat. Az elkövetkez� évek-

ben a Magyar Iparm�vészeti F�isko-

la egyre nyitottabb szemléletével a 

Bauhaus szellemiségét is felmutató 

jelent�s intézménnyé vált dr. Pogány 

Frigyes rektorsága alatt.

1967-ben diplomáztam a textil 

tanszéken. Mestereim voltak: Kürthy- 

Hauer Irén, Molnár Béla, Rákossy Zol-

tán, Gerzson Pál, Eigel István, Ernyei 

Sándor.

Mint textilm�vész-képz�m�vész- 

designer a f�iskola elvégzése óta fo-

lyamatosan alkotói munkát végzek.

1970 óta a Magyar Iparm�vészeti 

F�iskola textil tanszékén mint tanár-

segéd, majd adjunktus, docensként- 

szak irányvezet�ként dolgoztam.

1993-tól egyetemi tanárként a 

tanszék vezet�je lettem és voltam 

2003-ig.
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2004-t�l a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Savaria Egyetemi Központ 

egyetemi tanára vagyok.

Létrehozója-programadója voltam 

a NYME-SEK M�vészeti Intézet kézm�-

ves szak megalapításának.

1970–2011 között 41 évet dolgoz-

tam, tanítottam az egyetemi m�vésze-

ti fels�oktatásban.

A több mint 41 év alatt m�vészet-

oktatói munkásságom során több 

mint 150 nevesített növendékem dip-

lomázott.

A MOME – textil tanszék most ün-

nepelte a 100 éves alapítását.

1995-ben Ferenczy-díjat kaptam.

Önálló m�vészeti alkotótevé-

kenységem központi témája a min-

ta – ennek összefüggéseiben a „ha-

tárkérdésekkel”, a „határérzetekkel” 

foglalkoztam a textilm�vészet és a 

képz�m�vészet (festészet) vonatko-

zásaiban, megkérd�jelezve az ipar-

m�vészet és a képz�m�vészet tradi-

cionális határait.

Laufer-festészeti programom, 

fény-nyomat „szabadvásznas-textilfo-

togram” alkotásaim szintén a mintával 

foglalkoznak, de azon túlmutatóan is.

A  modern m�vészetben Moholy 

Nagy László, Kepes György, Jakob 

Mattner, Ugo Dossi, Brigitte Kowanz 

fénynyom, fotogram munkáit, törek-

véseit példaérték�nek tartom auto-

nóm kísérletez� m�vészeti progra-

momban.

1972-ben készítettem els� ilyen 

jelleg� textilkompozíciómat, amelyet 

ablakon kifakult nagyméret� függöny 

inspirált. A jelenséget gazdagítan dóan, 

majd leegyszer�sítve a közlend�ket 

fényjel-mintaelemként a téglát és 

egyéb ready-made-eket használtam.

De leginkább a tégla volt (és még 

minidig érdekel), melynek esztétikai 

karriert biztosítottam a kísérletezések 

során.

A  Laufer-programom a festészet 

és a motívum nagy lépték� „szabad 

vásznas” problémaköréhez tartozik.

Az új textilesség legaktuálisabb 

kérdéseinek egyike a motívum prob-

lematikája megmártózva az eklektikus 

posztmodern fest�iségben.

„Szabad vásznas” programom iga-

zi aktualitást hordoz: a felületképzést, 

ornamentikaalakítást festészeti kér-

désként felvetve a textilesség képala-

kító sajátosságait vizsgálja. (Egészen 

más felvetésb�l m�ködik Robert Za-

kanitch mintafestészete vagy Viallat 

mintázott vásznai.)

1986-ban kitalálója-inspirátora- 

animátora voltam e festészeti kérdés-

sorozatnak.

Ezzel a sikeres m�vészeti akcióval 

a textilm�vészet jelenségei új vizuá-

lis tartalmainak felderítését kezdemé-

nyeztem a magyar textilm�vészetben 

(M�csarnok, Pécsi Galéria csoportos 

kiállítások Laufer címmel).

Designeri tevékenységem szintén 

a mintával, e varázslatos médiummal 

foglalkozik.

Kitalálója, inspirátora, animátora 

voltam Attalai Gáborral együtt az I–II. 

nemzetközi mintatriennáléknak a M�-

csarnokban, valamint a II. nemzetközi 

mintatriennálénak az Ernst Múzeum-

ban (1988, 1991).

Kezdeményeztem a Minta Alapít-

vány létrehozását, és 2000-ben újra-

alapítottam.

Mint „m�vészeti m�hely”, volt ta-

nítványaimmal folyamatos kísérletez� 

alkotótevékenység jellemzi az alapít-

vány kiállítási programját.

Több mint 41 éves m�vészetokta-

tási tevékenységem – egyetemi tanári 

munkám – során nemzetközileg is 

jelent�s oktatási programokat vezet-

tem be. Szakmaspecifi kus kutatási 

területemen 1991-t�l létrehoztam a 

„Minta-színház” programját. Meghí-
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vott el�adóként külföldi egyeteme-

ken: a Sörangen F�iskolán (Svédor-

szág) 1995-ben egy hétig, a Söranen-

tu F�iskolán (Svédország) 1996-ben 

három hétig tartott a mintarétegek 

kurzus.

Nassjö Cultur Center (1997) IV. sz. 

Mintarétegek. 2001. november, Hel-

sinki – EWTEEK mintaterv/workshop 

(2002–2003, Athén) – THEI Egyetem 

Mintaszínház-kurzus, 2002, minta ok-

tatási módszer – el�adás, workshop.

Quasi – kékfest� (a hagyományok 

újraértelmezése) textiles programot 

tanszékvezet� egyetemi tanárként 

hoztam létre és vezettem be 2002-ben 

a nyomott anyag tervez� szakirány ok-

tatási stúdiumaként.

A  stúdium kilenc esztendeje m�-

ködik a MOME-n, valamint 2011-ben 

bevezettem a NYME-SEK kézm�ves 

szakán workshop keretében. A  Minta 

Alapítvány tagjai szintén résztvev�i a 

programnak – sikeres kiállításokkal.

A  MOME hallgatóinak munkáiból 

és a Minta Alapítvány m�vészeinek 

kékfest� textiljeib�l 2009 szeptembe-

re és 2010 februárja között Japánban 

rendezett kiállítássorozat (Tokió, Oga-

vamacsi, Tokusima) nagy sikert aratott.

Hálát adok a Jóistennek, hogy 

meg�riztem alkotói er�met, nyitottsá-

gomat, empátiámat az emberek és a 

világ iránt.

…múltunk a jelenünk – a jelenünk 

a múltunk…

Miklóssy Endre
építészmérnök, urbanista (Bercel, 1942. március 22.)

Evangélikus lelkészcsaládban születtem, gyerek-

koromat Mez�berényben éltem, gimnáziumba Bé-

késen és Szolnokon jártam, némi nehézségekkel, 

amelyek azután is folytatódtak. Végezetül mégis-

csak sikerült gépészmérnöki és építészmérnöki dip-

lomát szereznem, és úgynevezett munkáséveimet 

tervez�ként-urbanistaként jórészt a VÁTI-ban töltöt-

tem, majd jutott bel�lem az államigazgatásnak és 

az egyetemi oktatásnak is, és nagyszámú szakmai 

publikációm, két szakkönyvem is megjelent.

Irodalmi tevékenységemet az esszéírás fogalmá-

val lehetne meghatározni. Ez ideig négy kötetem je-

lent meg: Küszöbök (Typotex, 1995), Túl a tornyon, 

melyet porbul rakott a szél (Széphalom Könyvm�hely, 

2001), Hamvas Béla (Új Mandátum, 2002), A másik 

ember keresése (Széphalom Könyvm�hely, 2009).

’56-ot követ� szellemi tevékenységem hosszú, nagyon hosszú ideig nem 

volt más, mint fogcsikorgatás. Elveszítettem a közös nyelvet. És ahogyan a bib-

lia mondja: „Mint aki leveti a ruháját hideg id�ben, vagy mint aki ecetet kever 

lúggal, olyan az, aki rosszkedv� ember el�tt dalol.”

Heged�s János felvétele
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Idegen volt számomra a „magányos cowboy”-mentalitás. Nem félelemb�l, 

ami mindig is eléggé hiányzott bel�lem, hanem mert üresnek éreztem azt az 

önállítását malgré tout, aminek egyéb tartalma nincs is. „Nem az én szabadsá-

gom az igazi” – ez a mondat nem kamu – hanem Camus. De Karácsony Sán-

dor is felhívta a fi gyelmet erre, ami nem más, mint a magyar társas lélek egyik 

sajátosságának az összefoglalása.

Az „extra Hungariam non est vita” önelégült �si mondatával, amely most a 

„legvidámabb barakk” Trabant és k�bányai sör szintjére zsugorodott, éppoly 

kevéssé tudtam mit kezdeni, mint alternatívájával, az avantgárd kispolgárpuk-

kasztásával. Ahogyan Fülep Lajos tette fel a kérdést: „Szabad-e a népet demo-

ralizálni, azután a demoralizálás következményeit t�le számon kérni, fölötte 

bíráskodni?” Kedves mindenkori kritikusai a magyar népnek!

Az ellenállás, vagyis a nem behódolás szelleme természetesen kívülálló-

ként is rokonszenvessé tette számomra a folyamatosan a t�réshatáron mozgó 

avantgárdot és antimarxista oppozíciót is. Még az is látszott, hogy ezek nem 

provinciális jelenségek, benne vannak a kor f�áramában – disszidenseink épp 

ezért olykor szép karriert is futhattak be Nyugaton. Csakhogy a mi nyelvünkben, 

ami Nietzsche szerint az észjárást is meghatározza, a „tagadás tagadása” nem 

állítás, mint az indoeurópaiaknál, hanem meger�sített tagadás. Cenzúránk 

ekképpen determinálta még az ellenzékét is, ami azután így vált jöv�tlenné, 

foszlott szét ellenfelével együtt és hagyta hátra az �rt maga után. Építkezni 

semmib�l – nem lehet.

Így azután 1990 el�tt tulajdonképpen nem jelent meg írásom, kivéve né-

hány kisebb stencilezett elmélkedést az avantgárd peremén. Igaz, alig is volt 

mi megjelenjen. Megszólítás nélkül ez énnálam nem megy, mert az önkifejezés 

igénye meglehet�sen csekély bennem. Viszont azért olvastam, nézel�dtem és 

töprengtem közben.

A  szabadságfogalmam 1956-ban kristályosodott ki, ennek megfelel�en 

vélekedem hát az 1990 körüli sajnálatos eseményekr�l. Aki ismeri ’56-ot, az 

ennyib�l is megért, aki meg nem, annak a számára túl hosszú volna itt részle-

teznem a dolgot. Elég annyi: a véleményem kedvez�tlen. Mégis, ha az ajtó nem 

is, de legalább az ablak valamelyest kinyílt, és a túl hosszú id�n át áporodott 

leveg� némileg kiszell�zött. Engem pedig kezdtek megszólítani – és hát felelet 

csak akkor van, hogyha van kérdés.

Kérdés meg akkor van, amikor van probléma is. A f� probléma a következ� 

lett. Amiképpen a kapitalizmus kötelez� szidalmazása átment a szintoly köte-

lez� magasztalásába (közös a két, látszólag ellentétes néz�pontban az, hogy 

gondolkodni egyikben sem szabad), akképpen változott csaknem magától az 

ellenkez�jére az elégedettségünk �si mondata is, amely most így hangzik: „Int-

ra Hungariam non est vita.” Azt hiszem, egyedülálló Európában az, hogy egy 

ország választott vezet�i maguk buzdítsák a népüket a távozásra – ám ez elég-

gé találkozik e nép tekintélyes részének a spontán szándékával. Amiben része 

lehet annak, hogy meglehet�sen a magunkévá tettük a gyakran énekelt leckét: 

„A múltat végképp eltörölni.”

Lehet persze erre hajlamunk, már Arany János is fájlalta hajdani h�sepi-

kánk elt�nését, de így veszett el szinte nyom nélkül a hatalmas középkori kultú-

ránk is. Vagy el sem veszett mindez, ha jól meggondoljuk – csupán lesüllyedt a 
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népi kultúrába és a nyelvbe, amint azt az etnográfusok tanítják, folklorizálódott, 

s�t id�nként példátlan újjászületés bázisa is lehetett, amint azt népdalkincsünk 

oly rétegei mutatják, mint a „Rákóczi-stílus” a XVII. vagy az „új stílus” a XIX. szá-

zadban. A XX. század elején pedig páratlan szellemi újjászületés indult el abból, 

hogy a magaskultúránk is felismerte ezt a hagyatékot, és archaikus vonásait 

ötvözni kívánta az európai magaskultúra eredményeivel. Ez a kulturális lényege 

annak a sokat emlegetett „Ázsia–Európa” dichotómiának, aminek a feloldását 

Karácsony Sándor abban látta, hogy a magunk ázsiai tartalmára európai for-

mában van szükségünk, és ami jelentékeny szellemi ösztönzés lehetett volna 

a hanyatló nyugati kultúra számára is. A mi gondolkodóink a rendkívül eredeti 

problémalátásukkal t�nnek ki, de ezt mindeddig csupán az atomfi zikusainknál 

vették észre. Itt alapjában véve a XX. század katasztrófatörténete lépett közbe, 

amely nemcsak miránk, magyarokra sújtott le, és amely napjainkra szemláto-

mást gyorsuló ütemben sodorja a Nyugatot a nihilbe és a pusztulásba.

Mindazonáltal ez a magyar kísérlet létezett. A kommunizmus ugyan nagy-

jából felszámolta, de a tanúbizonyságai megmaradtak. Ami ebb�l énrám vo-

natkozik, az az, hogy akik engem tanítottak, azok taníthatnak rajtam keresztül 

másokat is.

Kunkovács László
fotóm�vész, néprajzkutató (Endr�d, 1942. március 25.)

Vizeink mentén, a hi-

daknál szép számmal 

állnak Nepomuki Szent 

Jánost ábrázoló szob-

rok, olyan helyeken is, 

ahol már egyedül ez a 

szakrális k�emlék utal 

arra, hogy itt valaha 

folyóvíz vagy várárok 

volt. Rendületlenül �r-

zi ezeket a helyeket, 

hiszen � a „vízenjárók” 

véd�szentje.

Hozzá fohászko-

dott a halászok, révé-

szek, vízimolnárok, hajósok, tutajosok 

hajdan népes tábora. Jócskán meg-

fogyatkoztak. Már csak a halász járja 

a vizeinket hajnalonként, szinte rej-

t�zködve a zajos világ el�l. Minek is 

a hangos beszéd azzal a társsal, aki 

ezer nyelven társalog 

a hozzáért�vel? Félre-

húzódóak a halászok, 

mint akik nem akar-

nak részt venni a nagy 

tolongásban.

Szül�vidékem fo-

lyóját „Körözs”-nek 

mondjuk, a Sinka-ver-

sekben is így szól – él� 

nyelvtörténet. Ez a táj 

nem képzelhet� el a 

halász nélkül. Vagy ha 

mégis, az nekem rém-

álom. Mint gyerk�cök 

minden szabad id�nket a „Körözs 

alatt” töltöttük. A  kapuból utánam 

szólt édesanyám: „Aztán ne maradj 

kés�re, mert elvisz a topelec!” Vele 

ijesztgettek. A  topelec népi hitvilá-

gunk helyi szüleménye, valami kevert 
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lény, az óriás harcsa és a vízben él� 

rossz ember egyszerre. „Beránt, ha 

estig ott maradsz!” – így szólt szüleink 

intelme.

Csatangolásaink közben a halász 

munkáját is meglestük. Tudtuk, hol 

�rzi szerszámait, hová kötötte a bár-

káját, amelyb�l ki nem szedtük volna 

a halakat a világért se – ha volt rajta 

lakat, ha nem. „Ebb�l él, ne bántsuk!” 

Ez volt a közmegegyezés akkoriban. 

A  halász alakja kitéphetetlenül be-

legyökeredzik ebbe a világba. Vagy 

mégsem?

Más országokban járva voltak fejbe 

kólintó élményeim. Északi szomszé-

dunknál, az odaáti Komáromban, ahol 

néprajzi olvasmányaim szerint patinás 

halászcsaládok éltek, a mai utódok 

iránt érdekl�dtem. Kiderült, el�bb a 

fogalmakat kell pontosítani, ott ugyan-

is a hivatásos halászt nem értik, mert a 

foglalkozás megsz�nt, emléke elhalvá-

nyodott. Hol a horgászt, hol a rabsicot, 

az orvhalászt értették alatta.

A  térségünket beleng� eszme-

rendszer nem tudta besorakoztatni 

azt, aki nem a felülr�l vezényelt tanfo-

lyamokon tanult, ellenben jól megvolt 

az ükapjától örökölt tudással. Soha 

nem tudták az irodából, hol van ép-

pen, ellen�rizni meg végképp nem 

lehetett. Legjobb az ilyen mestersé-

get megtiltani! Még szerencse, hogy 

a hazai halászati szövetkezeti rend-

szert nem ilyen fafej�en szabályozták. 

Csak a valóban brigádmunkát követe-

l� nagy húzóhálókat vették köztulaj-

donba. A közös munkák elvégeztével 

ki-ki úgy halászott a saját szerszá-

maival, mint egykoron. Európa kell�s 

közepén maradt egy térség, ahol to-

vább élhetett a halfogó eszközök és 

módszerek sokfélesége. Nem került a 

„végképp eltörölni” sorsára.

Nem így, ha kelet felé utazunk. 

A Volgán túl, de még az Urálon innen 

élnek a fi nnugor udmurtok. Amikor 

f�városukban, Izsevszkben érdekl�d-

tem, szinte megrökönyödtek a kérdé-

sen, mert a halfogás ilyen formában 

rég tilos. Nem vitatkoztam, de a távoli 

falvakban újra faggatózni kezdtem. 

Már jött is egy halász. Legyintett a vá-

rosi hatalmasok reguláira. Teszi, ami 

ésszer�: miért ne halászna? Mindent 

megmutatott, sokat fényképeztem. Az 

udmurtoknál sikerült megörökítenem 

a bokorháló használatát, amelyr�l a 

szakirodalom azt tartja, hogy magyar 

földön már rég nem használják. (Íme, 

a kései utódok is kutathatják még a 

témát Herman Ottó gy�jtései után 

másfél évszázaddal!)

A rég polgárosult – ha ebben mér-

jük, el�ttünk járó – Nyugaton azért se 

keressük a halászat �seredeti formá-

ját, mert a télen-nyáron fedél nélküli 

életet ott már senki sem vállalja. Úgy 

gondolták, a folyók és tavak legye-

nek a horgászokéi, a halhúst úgyis a 

tengerek meg a tógazdaságok adják. 

Újabban onnan szabályoznak minket, 

köt�déseinket nem érzékelik.

Egyszer�sítették az ábrát utóbb 

Horvátországban is. Ott egyesül a 

Dráva a Dunával. A  vadvizekkel teli-

szabdalt, kiterjedt Dráva-zug még a 

mi Gemencünkön is túltesz – és per-

sze természetvédelmi terület. A  kö-

zepén, egy nagyobb szárazulaton ta-

láljuk az �si magyar halászfalut, Ko-

pácsot, ahol negyven-ötven éve még 

félszáz halászfamília megélt a vizek-

b�l. Sajnos, ez itt már a múlté. Úgy 

gondolta a hatóság, hogy a nemzeti 

parkból ki kell tiltani a halászokat. Té-

vedtek, megcsonkították ezáltal. Még 

egy varsakaró sem árulkodik az em-

ber belesimuló jelenlétér�l, pedig ez 

a természettel való harmóniánknak 

iskolapéldája lehetne, miközben csak 

úgy záporoznak ránk a híradások a 

világméret� környezetkárosításokról.
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Többször voltam Kopácson az �szi 

halászbúcsún. Mind itt vannak a vízi 

emberek. Se vége, se hossza a ré-

gi történeteknek, de a halat bizony 

a tógazdaságból hozatják az ünnepi 

asztalhoz. Nem lehet átlépni a tör-

vény szigorát. Szinte szenvednek et-

t�l. Máris hallom a pénzelv�eket, hogy 

más ágazatokkal könnyebben meg le-

het termelni a hagyományos halászat 

hasznát. Látszatigazság ez!

Barangoltam a tejiparáról híres 

Zala megyében. Sehol nem láttam 

csordát, a falvakban nincs nagyjószág. 

Már nem tudnám azt a fotómat meg-

ismételni, amikor a gazdaasszony, 

miután megfejte, szeretettel megsi-

mogatja tehénkéje tomporát.

Szeretett Közép-Európánkban 

– tetszik, nem tetszik – a paraszti léte-

zés határozza meg a kultúrát. Wladis-

law Reymont Parasztok cím� könyve 

– hatalmas tabló. A  szántóvet� mellé 

odavehetjük a pásztort meg a halászt. 

Err�l a világról állítottak emléket leg-

jobb m�veikkel a mi nagyjaink is.

Volt itt egy talapzat, amely harmo-

nikussá rendezte a természethez meg 

az embertársainkhoz való viszonyun-

kat, m�köd�képessé formálta a sorra 

következ� generációkat. Maradjatok 

köztünk, Vízenjárók!

Életrajz

Családjukat kuláklistára vették, egye-

tem szóba se jöhetett, ezért életfor-

májává vált az önképzés. Tanulmá-

nyok: Tanítóképz� F�iskola, Szeged 

(1963), MÚOSZ újságíró-iskola (1965). 

Csárdaszálláson tanít, majd Budapest-

re költözik, és az MTI országjáró fo-

tótudósítója, rovatvezet�je, m�vészeti 

szerkeszt�je. Régt�l önálló alkotó. Et-

nográfi ai, kultúrtörténeti, szociográfi ai 

témáin évekig dolgozik. Fotóm�vész, 

azzal a többlettel, hogy témáit kutatói 

alapossággal dolgozza föl, adattárat, 

archívumot épít. Egybeköti, ami rég 

szétszakadt: a tudományt és a m�vé-

szetet. Hazai gy�jt�útjai után szom-

szédainknál kutatott, majd hátizsákos 

expedíciói következtek Szibéria és Bel-

s�-Ázsia alig ismert népeihez.
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Pálfy Gusztáv
szobrászm�vész (Kiskunfélegyháza, 1942. március 28.)

A  hetvenedik születésnap kiemelkedik 

a többi közül. Az alkalom sokunkat 

megállásra, az eddigi életünk átgondo-

lására késztet és okot ad a visszatekin-

tésre… Szerencsésnek tartom, hogy a 

Pet�fi r�l és Móra Ferencr�l ismert Kis-

kunfélegyházán születtem. A  kulturált 

kisváros tanítóképz�jének – bennünket, 

gyakorló iskolás gyerekeket is magas 

szinten okító – tanárai indítottak el az 

utamon. Mindaz, ami fontos, ezekben 

az években ivódott belém. Szobraim témáit már-már a gyermekkor élményei 

is „felkínálták”.

Kiskamaszként is volt véleményem a világról és munkált bennem a közlés 

vágya. Jól rajzoltam, és valahogy ösztönösen vonzott a mintázás – éreztem, 

hogy errefelé kell orientálódnom. Jelentkeztem a budapesti Képz�- és Ipar-

m�vészeti Gimnáziumba, ahol a kiváló Somogyi József keze alá kerültem. Ami 

a szobrászatról megtanulható, azt els�ként és többnyire t�le tanultam meg.

Az érettségi után a Képz�m�vészeti F�iskola sikeres el�felvételije sem 

mentett meg a katonaságtól, ahonnan a modern szemlélet� Iparm�vészeti F�-

iskola ipari formatervezési tanszéke adott kiutat. Óriási szerencsémnek tartom, 

hogy így történt, hiszen ez általános felkészítésként (négy féléven át) modern 

plasztikai tanulmányokkal járt a szocreál korában. Id�vel azonban, a mintázás 

iránti er�s vonzódásom miatt, visszamentem a képz�m�vészetire, amelynek 

így négy éven át hallgatója lettem.

Máig büszkeséggel tölt el, hogy egy évvel a f�iskola után, 1971-ben – az ott 

készített kisbronzokkal – bemutatkoztam Pest belvárosában, a Kulturális Kap-

csolatok Intézetének kiállítótermében. Fiatal szobrászként szembesültem az 

agyonpolitizált m�vészettel, a még meglev� szocialista realizmussal, az avant-

gárddal, valamint a magyar hétköznapok ellentmondásaival, olykor groteszk 

voltával. Mindezekre refl ektálnom kellett – ezt meg is tettem – m�vészként az 

alkotásaimmal.

1970-ben Kecskeméten telepedtem le. 1973-ban felépült a m�teremlakás, 

ahol azóta is élek feleségemmel, Farkas Ágnessel. Itt született mintegy ötszáz 

m�, melyeknek fele a galériámon megtekinthet�. A szobrászat több ágát m�-

velem. Kedvenc m�fajaim a portré, a domborm� és a kisplasztika. Korai mun-

káim valóságh�ek, a kés�bb készültek lényegre tör�bbek. Térplasztikáim még 

inkább összefogottak. Az anyagok közül a t�zben születés misztériumát magá-

ba záró „ezerarcú” bronz áll hozzám legközelebb.

Pályámat végigkíséri az élet szépségeinek ábrázolása. Csodálattal adózom 

a megújulást, b�séget kifejez� n�i test szépsége el�tt. Ezek a legtöbbször lírai, 

életigenl� (sokszor tömbszer�, inkább k�be kívánkozó) realista kompozíciók 

voltak els� munkáim. A  pályakezdés felh�tlen éveibe „beavatkozó” külvilág 
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tette szükségessé – nagy váltásként – a több kifejezési lehet�séget kínáló, 

expresszíven megmunkált, elgondolkodtató bronzok létrejöttét. A  környezet 

rombolása már régen engem is megnyilvánulásra késztetett. E tárgykörben is 

többkiállításnyi szobrom született. Ezekkel a munkáimmal – elkötelezett szob-

rászként – a mai napig protestálok.

A következ� id�szak eredményeként a még reálisan megfogalmazott plasz-

tikák sok groteszk elemmel gazdagodtak. A  legutóbbi stílusváltást a kiérlelt 

összegzés indokolta. A  letisztult pozitív-negatív, egyszer�, tömör formák al-

kalmazásával célratör�bben, gyakran elvontan jelenítettem meg utóbbi szob-

raimat. Megközelít�en tízévenként újult meg a stílusom, amely a reálistól az 

absztraktig haladt, de végig érthet� akartam lenni. Amennyiben van erénye a 

munkáimnak, az annak köszönhet�, hogy nem a könnyebben sikert hozó gesz-

tusokkal „operálok”, hanem primer, valamennyiünkben hasonló emóciókat ki-

váltó formákat használok.

Drámaian felgyorsult világunkban – olykor tétován botladozva – a sok vál-

tozás ellenére görcsösen ragaszkodom ahhoz, amit eddig jónak, szépnek 

tartottam. Igyekszem meg�rizni az igazi értékeket. Képz�m�vészként ez az ér-

ték�rzés motivál. A hatalom kívánalmainak teljesítésére nem éreztem magam 

alkalmasnak. Lehet�leg az ilyen megbízások el�l kitértem, vagy úgy oldottam 

meg a feladatot, hogy mell�zze a politikát.

Gondolataim, érzéseim kifejezésére a szobrászat m�fajai közül a kisplasz-

tikát érzem legalkalmasabbnak. Kis mérete, kézbefoghatósága teszi lehet�vé, 

hogy olyan bens�ségesen szóljon, amire a nagyszobrászat nem képes: megje-

leníteni az élet intim pillanatait, elgondolkodtató, néha humoros, máskor gro-

teszk megnyilvánulásait. A kisbronzaim az élet alapjelenségeivel foglalkoznak. 

Tárgyuk az esend� ember küzdelme a külvilággal, önmagával, a múló id�vel. 

A több mint negyven év alatt készült m�vek felfoghatók egy napló testet öltött 

lapjainak, melyeken a plasztika nyelvén jelenítem meg gondolataimat. Sok 

szobrom nem több, mint egy fontos t�mondat, máskor egy elragadtatott sóhaj 

vagy fájdalmas kiáltás. Alkotó éveim jelent�s részében fi gyelem jutott a m�vé-

szetnek – így a mesterségemnek is. Miután az állam kivonult a támogatásból, 

és nálunk nincs igényes, tehet�s polgárság, a kultúra légüres térbe került. Po-

zitív változás csak egy-két nemzedékváltás után várható. Remélem, a szobraim 

még akkor is szerethet�k lesznek…




