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tisztelt szerkesztőség! 

nagy érdeklődéssel olvastam Kratochwill mimi Hatvany ferenc-
ről írt tanulmányát az Artmagazin legutóbbi számában.
Ha megengedik, vitába szállnék azzal a szerkesztőségi megálla-
pítással, miszerint a Hatvany Czóbelékhez írott utolsó levelében 
hivatkozott Buffet-t zárójelben jean dubuffet-vel azonosították. 
erre semmilyen utalás nem enged következtetni. 
Ha Hatvany jean dubuffet-ről akart volna írni, megtehette és 
meg is tette volna, hiszen nyilván legalább annyira ismerte az 
1901-ben született művészt, mint a jóval később, 1928-ban szü-
letett Bernard Buffet-t, aki valóban elég fiatalon, 20-as éveiben 
nagyon sikeres volt, és feltehetően az 1958-ban íródott Hatvany-
levél is ezért írja, hogy Buffet-t a nagy siker rontotta el oly ko-

r e f l ex

Szabó Ádám:Palsztikai sebeszet IV-4.tif

a hazai művészetkritikus szakma jelen-
tős részét tömörítő aiCa (műritikusok 
nemzetközi szövetsége) magyar tagoza-
ta első ízben 2008 decemberében osztot-
ta ki díjait. 
a díj célja, hogy évről-évre kiemelke-
dő teljesítményeket ismerjen el a kortárs 
művészet különböző területein.
a legjobb kortárs művészeti teljesítmé-
nyért járó díjat szabó ádám kapta, a bu-
dapesti inda galériában muladi Brigitta 
által rendezett svédasztal című önálló ki-
állításáért. 

rán. dubuffet-ről ez a megállapítás 57 éves korában valószínűt-
len, ellentétben az akkor 30 éves Buffet-vel, aki többek között jean 
Cocteau La Voix Humaine című kötetét illusztrálta 1957-ben, a fen-
ti levél keltezését megelőző évben. a tanulmányhoz egyebekben 
gratulálok. 
remélem, levelemet nem veszik rossz néven, melynek reményé-
ben búcsúzom: 

dr. Bán György műgyűjtő, 
jelen esetben művészetrajongó

(Olvasóinktól és szerzőnktől is elnézést kérünk  
a valóban kapitális hibáért. – a szerk.)
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Körkérdés:
Mi a véleménye a Nemzeti Kulturális Alap 
Képzőművészeti Kollégiumának szeptemberben kiírt, 
a kortárs hazai képzőművészet és az üzleti szféra kapcsolatának, 
a kultúra magántámogatásának ösztönzését célul kitűző pályázatáról? 

Valkó Margit
Kisterem Galéria

a pályázati kiírás számomra sok meglepő elemet tartalmazott. 
Két altémában lehetett pályázni: működési költségekre és vásá-
rokon való részvételre. az egyik furcsaság, hogy a kiírás alapján 
úgy tűnt, hogy egyszerre pályázhattak ezekben a témakörökben 
a profitorientált és nonprofit szervezetek, intézmények.
Köztudott, hogy számos kereskedelmi galéria mögött áll valami-
lyen más finanszírozás, nem teljesen önfenntartóak, tehát ha úgy 
tetszik, saját magunk szponzoráljuk saját magunkat. Valóban 
sok galéria kap alkalmi vagy akár rendszeres dologi (értsd szol-
gáltatás: nyomda, grafikus, internet, bor stb.) segítséget művé-
szetkedvelő ismerősöktől, barátoktól, de erről hosszú távú szer-
ződést kötni velük, számszerűsítve a támogatás mértékét, nem 
könnyű feladat. Valódi szponzor az üzleti életből viszont nagyon 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a kortárs hazai képzőművészet és az üzleti szféra kapcsolatának, 
a kultúra magántámogatásának ösztönzésére

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2009. január 1. 
–.2009. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy 
elősegítse a magyarországi kortárs képzőművészeti kiállítóhe-
lyek, galériák és a szponzorok közötti interakció létrejöttét, új kap-
csolatok kialakítását, valamint a már meglévő kapcsolatok to-
vábbfejlesztését.

Pályázati támogatás két témában kérhető:
1.  Magyarországi kortárs képzőművészeti kiállítóhelyek, galéri-

ák 2009. évi belföldi, kortárs magyar képzőművészeti kiállítási 
programjának megvalósítása.

2.  A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elő-
segítése, egy vagy több jelentős – a kiírásban megnevezett – 
nemzetközi vásáron való részvétel.

Pályázhat – mindkét altéma esetében – kortárs képzőművészeti 
kiállítóhelyet, galériát működtető, legalább 3 éve (azaz 2005 előtt) 
Magyarországon bejegyzett jogi személy (gazdasági társaság, 
nonprofit szervezet és költségvetési intézmény egyaránt) vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Mindkét altéma esetében pályázati feltétel, hogy a kortárs kép-
zőművészeti kiállítóhely, galéria 2009-es programjához az üzle-
ti szférából szponzorokat szerezzen, és ezt megkötött támogatá-
si szerződéssel tudja igazolni, amely tartalmazza, hogy a szpon-
zor milyen értékű támogatást biztosít a 2009. évi program megva-
lósításához.

A szponzori támogatás értékével azonos nagyságú összeg – azaz 
az üzleti szférából megszerzett minden 1 Ft-hoz 1 Ft állami hozzá-
járulás – pályázható meg azzal, hogy a megpályázható és elnyer-
hető támogatási összeg minimuma 500 ezer Ft, maximuma az  
1. altéma esetében 2 millió Ft, a 2. altéma esetében 3 millió Ft.

A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai program 
figyelembevételével csökkentett támogatást is megítélhet.

Mindkét altéma esetében a támogatási szerződésnek a galéria 
éves programjára, vagy annak egy részére – szponzoronként leg-
alább 3 kiállítás támogatására – kell irányulnia. A pályázat az eseti 
megállapodások helyett a hosszabb távú együttműködési megál-
lapodásokat kívánja ösztönözni.

A 2. altéma esetében a támogatási szerződés irányulhat a nem-
zetközi vásáron való részvételére is.

Pályázni az alábbi, 2009-ben megrendezésre kerülő művészeti vá-
sárokon való részvétellel lehet: Viennafair (Bécs), Art Basel (Bá-
zel), Art Cologne (Köln), Liste (Bázel), Cologne Fine Art (Köln), 
Freeze Art Fair (London), Artforum (Berlin), ARCO (Madrid), 
Artefiera Bologna (Bologna), Art Moscow (Moszkva), artbrussels 
(Brüsszel), TEFAF (Maastricht), FIAC (Párizs).

Az elnyert összeg legalább 30 százalékát a vásárra készítendő 
idegen nyelvű katalógusra kell fordítani.

Deák Erika
Deák Erika Galéria

előre szeretném bocsátani, hogy az 
nKa aktuális pályázatát fontosnak és üdvözlen-
dőnek tartom. nagyon örülök, hogy végre hazánkban is megér-
tették az illetékesek, hogy állami támogatás nélkül a kortárs ga-
lériák külföldre történő nyitása szinte lehetetlen, állami segítség 
nélkül képzőművészeink soha nem kerülhetnek fel a nemzetkö-
zi művészeti palettára. a kiírás három pontját azonban hibásnak 
és idejétmúltnak tartom.
először is, a pályázat beadásának egyik kitétele, hogy csak a ki-
írásban megadott nemzetközi vásárokon való részvételre lehet tá-
mogatást kérni. tisztelettel kérdem, miért gondoljuk azt, hogy 
a galériások nem elég kompetensek ahhoz, hogy eldöntsék, me-
lyik vásárt, illetve vásárokat tartják számukra legjobbnak? a vi-
lágban jelenleg rengeteg művészeti vásár van, egy magára valamit 
is adó város biztosan előáll a rendezés ötletével, és bár az nKa ál-
tal felsorolt vásárok mindegyike fontos, a lista mégsem teljes, ab-
ból igen jelentős helyszínek hiányoznak. többek között a bázeli 
Volta, amire én 2009-ben jelentkezni fogok.
másodszor, a kiírásban az szerepel, hogy a kapott összeg egy ré-
szét katalógus nyomtatására kell fordítani. értelmetlennek, ide-
jétmúltnak és nem utolsósorban pénzkidobásnak tartom az egy-
egy galériát reprezentáló katalógusok nyomtatását. a nemzetkö-
zi galériák között is bevett gyakorlat, hogy azokat a művészeket, 
akiknek nincs katalógusuk, portfóliókkal képviselik. a vásárokon 

Pőcze Attila
Vintage Galéria

az nKa-nak a galériák programját és nemzetközi vásárokat tá-
mogató programja örvendetes kezdeményezés, mely hosszú tá-
von igen sikeres lehet. érdemes lenne azonban a pályázók valós 
helyzetéhez igazítani a kiírást. tudjuk, hogy milyen nehéz felada-
ta van egy kis galériának, amikor saját programjához keres támo-
gatót a magánszférából. egy nemzetközi vásár szponzorációja en-
nél sokkal nehezebb, hiszen egy külföldön megvalósuló rendez-
vény támogatásáról kellene meggyőzni egy hazai pályán mozgó 
vállalatot (mely a vásárrendezők szigorú kiírásai szerint semmi-
lyen módon nem jelenhet meg a kiállításon). talán csak az an-
tenna Hungária elkötelezett támogatását tudnám pozitív példa-
ként felhozni. talán elégséges lehetne a szponzoráció+önrész 
együttes feltételként való számonkérése. Kérdés számomra to-
vábbá, hogy érdemes-e a pályázati kiírásban korlátozni a támo-
gatható vásárokat, miközben tudjuk, hogy milyen gyorsan vál-
toznak az erőviszonyok a nemzetközi színtéren, s biztosan van-
nak fontos vásárok a pályázatban felsoroltakon kívül is. a prog-
ram által megfogalmazott cél azonban igazi win-win szituációt 
teremthet, amennyiben ezen galériák viszonylag kis költségvetés-
ből látványos, nemzetközileg is jól kommunikálható programot 
tudnak megvalósítani.

a művészeket, és nem a galériákat „áruljuk”, a sok apró informá-
ciót tartalmazó néhány oldalas kiadványok szinte mindig a sze-
metesben landolnak. a vásárok önmagukban is rengeteg kiadás-

sal járnak, nem tartom ésszerűnek, hogy az el-
nyert támogatást még tovább apróz-
zák a galériák.

Véleményem szerint a szponzori tá-
mogatás koncepciója sem helyénvaló. 

az ötlet, miszerint az nKa egy már létező 
szponzori támogatás összegét duplázza meg, 

kérdéses. az nKa kuratóriuma által megítélt ösz-
szeg egy olyan állami támogatás, aminek a nagyságát 

az adott galéria terveinek és elért eredményeinek, a szak-
mában elnyert pozíciójának alapján lenne célszerű megítélni, 

vagyis az nKa döntésének minden mástól, így a galéria financiá-
lis eredményességétől is függetlennek kellene lennie. tapasztala-
taim szerint, ha egy cég egy galériát kíván támogatni, azt leghaté-
konyabban műtárgyvásárlás formájában teszi, adóoptimalizálás-
ra – sajnos – általában más formákat talál.  
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Válogatta és fordította: Rieder Gábor
Krízis, korrekció, kreativitás

Nemzetközi műtárgypiaci fejlemények

Cesare Pietroiusti: Cím nélkül, 2008
Produced by CCCS, Florence and Galleria Franco Soffiantino, Turin
Az olasz kortárs képzőművész 3000 darab bankjegyet ragasztott fel a firenzei 
Palazzo Strozzi falára. Az installálás előtt sósavval maratta szét az egy- és ötdol-
lárosok zöld (illetve fekete) hasát. A vörös pecsétfelirat tanúsága szerint a savke-
zelt bankjegyek hamisnak minősülnek, így nem hozhatók többé kereskedelmi for-
galomba. Pietroiusti szembeszáll a műtárgypiac vastörvényeivel, az egyszeri mű-
tárgyból nem teremt pénzben kifejezhető értéket. Sőt, mivel a dollárok ingyene-
sen el is vihetők a kiállításról, a galériaipar minden szabályát felrúgja

Az október óta gyűrűző pénzügyi krízis elérte a műtárgypiacot és sorra szedi ál-
dozatait. Az ArtTactic.com igazgatója szerint a baj előre látható volt: „a mű-
tárgypiac fél évtizednyi példátlan növekedés után visszatért a 
földre. a legutóbbi londoni kortárs aukciók [sotheby’s: októ-
ber 17.; Christie’s: október 19.] igazolták a műtárgypiaci korrek-
ciótól való félelmet. (…) meglepetés volt? 2007 novemberében 
a rossz gazdasági kilátásoknak köszönhetően az arttactic mű-
tárgypiaci Bizalom indikátora 40 százalékot zuhant, komoly vál-
tozást jelezve a korábbi májusi értékekhez képest. a korrekció 
2007 őszén kezdődött, de a kortárs művészeti piac csúcsán zajló 
rekordárak elfedték az értéklánc alján már érzékelhető gondo-
kat. (…) ez a korai jelzés hamarosan a piac legnagyobb problé-
májára mutatott rá: elmulasztották a globális gazdasági környe-
zethez igazítani a becsült árakat és a reményeket. az örökké emel-
kedő árakból és a beadók nagy elvárásaiból táplálkozó önhittség 
arra sarkallta az aukciósházakat, hogy túl agresszív becsértékeket 
állapítsanak meg, korlátozva a korrekció mozgásterét. (…) de 
hogyan is hihette a műtárgypiac, hogy »speciális esetként« füg-
getlenedhet a körülményektől? egy érvük volt: a fejlődő piacok 
(oroszország, india, Kína és a Közel-Kelet) vagyonos személyei-
nek egyre növekvő hálója. az újgazdagok felvirágoztatják saját 
országaik műtárgypiacát, majd egyre inkább részt vesznek a nyu-
gati árveréseken is, helyettesítve a pénzügyi krízissel és hitelvál-
sággal sújtott nyugati vásárlókat. Körülbelül egy évig ez műkö-
dött. de amikor 2008 szeptemberében a pénzügyi krízis legújabb 
hulláma a felemelkedő pénzügyi piacokat (és műtárgypiacokat) 
is belekényszerítette a spirálba, a »speciális eset« érv alapja meg-
dőlt. az elsődleges piac valószínűleg visszaszerzi majd az árveré-
sektől a hatalmi egyensúlyszerepet. az aukciósházak pénzcsináló 
automatákként lehetnek csak hitelesek, de a jövőbeli beadók ész-
re fogják venni, hogy a likviditás milyen gyorsan elillant. egy le-
felé tartó piacon pedig ismét a galériák kerülnek központi helyre, 
hiszen ők kötelezettséget is vállalnak művészeikért.”1

1 Anders Petterson: Tough times will provide opportunities. the art newspaper, 2008/11.

A mindig pörgő londoni Frieze-en érzékelhetően csökkent a forgalom; a pári-
zsi FIAC-ot az art newspaper internetes kiadása szerint kevésbé viselte meg 
a krízis: „a naptárban idén franciaország kortárs művészeti vásá-
ra, a FIAC (foire internationale d’art Contemporain) és a londo-
ni frieze egymás mellé került. a mindkét börzén részt vevő mű-
kereskedőknek csak három napjuk maradt london után csoma-
golni, hogy elcsípjék az október 23–26. között megrendezett fiaC 
nyitását. nem mindenki követte ezt a szoros menetrendet, sokan 
lemondtak a frieze-ről és csak a fiaCra koncentráltak, ami az el-
múlt három évben egyre jobb és jobb. (…) ráadásul a globális 
pénzügyi válság a fiaC kedvében járt: a más vásárokhoz képest ke-
vésbé karakteres profilja hirtelen előnyére vált, a vásárlók inkább a 
biztos menedéket jelentő bejáratott művészeket keresték, elkerül-
ve az ismeretlen neveket. »a frieze egy piacvezető, szűk keresletet 
kielégítő vásár, itt viszont többféle műalkotást kínálnak« – mondta 
adam sheffer a Cheim and readtől.” A vásár elemzésének kulcsmondata 
mégiscsak ez volt: „de ennek ellenére az eladás akadozott.”2

2 Georgina Adam: FIAC puts the squeeze on Frieze. art newspaper (web), 2008. október 30.

Antoni Muntadas:  
A Bank, 1999, digitális 

kép, 101,5x76,5 cm
Courtesy the artist, 

Galería Moisés Pérez, 
De Albéniz, Pamplona
A spanyol kortárs mű-

vész digitális nyoma-
ta a pénzváltás folya-

matát elemzi. Hányszor 
kell átváltani az induló-

tőkét (ez esetben 1000 
dollárt), hogy az összeg 

a pénznemek-cserék 
közben teljesen elfogy-

jon? Muntadas táblázata 
megadja a választ

tők vásárolnak, hanem a fejlett világ múzeumai is onnan bővítik 
gyűjteményeiket, a jelentősebb kiállítási intézmények kurátorai 
ott tájékozódnak más országok művészeinek legújabb munkái-
ról, tehát gyakorlatilag a vásárok egy nagy kanonizálási folyamat 
színterei. (azt az egyszerű tényt sem elhanyagolva hogy a stando-
kon általában több ezer, bizonyos helyszíneken több tízezer láto-
gató hömpölyög végig.) a kereskedelmi galériák így az adott or-
szág kulturális reprezentációját is végzik, sokkal hatékonyabban 
adott esetben, mint mondjuk a saját országuk kultúrintézetében 
egy-egy kiállítás. 
mivel azonban a vásárokon való részvétel nagyon költséges – ezt 
bárki megállapíthatja áttanulmányozva a vásárok honlapján a ki-
írásokat –, ezért nagy kockázat mindenfajta külső segítség nél-
kül részt venni ezeken, amit valóban nem tud egy magánkereske-
dő vállalni. (többféle kategória létezik, fiatal galériák, meghívásos 
zónák, szóló show standok és a nagy beérkezett galériák stand-
jai – ezeknek a bérlése 10 ezer euró körül kezdődik és 30–50 ezer is 
lehet.) ezeket az összegeket a magyar művészek árai mellett csak 
akkor lehetne visszanyerni, ha rögtön elkelne a standon kiállított 
összes mű. ez viszont általában nem sikerül elsőre.
az is köztudott, hogy sok európai országnak szintén határozott 
prog ramja van a kereskedelmi galériái vásárokon való részvétel-
ének támogatására. én konkrétan az osztrák és holland rendsze-
reket ismerem. nagyon üdvözlendő tehát a szándék, hogy a vásá-
rokra jelentkezőket támogatja az nKa.
Viszont, ami szintén nem kis fejtörést okoz a kiírásban, hogy az 
esetleg kínkeservesen megszerzett szponzori és nKa-s támoga-
tás (ami optimális esetben számomra egy olcsó vásáron való rész-
vétel kifizetésének a felére lenne elég) összegének 30 százalékából 
katalógust kell nyomtatni. Vajon miért? ezek a stand-kiállítások 
ad hoc összetételű, 3–5 napos események. Vagy van a művésznek 
egy friss katalógusa, vagy pár ezer forintból össze lehet neki állí-
tani egy aktuális, jó minőségű portfóliót. 
Végül a nagyobb, népszerűbb vásárok bírálóbizottságai olyan szi-
gorú feltételek szerint válogatnak a jelentkezők közül, hogyha 
magyar galériának sikerülne bejutnia azokra, azok támogatása a 
szakmai kollégium által valószínűleg nem lenne érdemtelenül 
felhasznált pénz.
mindenesetre a pályázat kiírása előtt arra talán lehetett volna 
számítani, hogy leülnek egyeztetni a szakmával, azokkal a galé-
riákkal, akik már részt vettek és azokkal is, akik csak szeretnének 
részt venni nemzetközi vásárokon. 

kevés akad. az is ismert tény, hogy a jelentősebb – szponzorálás-
ra egyáltalán képes és hajlandó – nagyobb cégeknek van egy ke-
retük, mennyit költhetnek sportra, oktatásfejlesztésre, a kultú-
rán belül zenére, színházra, képzőművészetre – és ezt általában 
egy évre előre megtervezik és elosztják. tehát érdekes elgondo-
lás volt a kiírók részéről, hogy a magángalériák nyolc hét alatt ta-
láljanak szponzorokat a pályázathoz. (Bár ez a nonprofit intéz-
ményeknek sem lehetett könnyű, de azért ők eleve ebben a ko-
ordináta-rendszerben mozognak.) számomra az is kérdés, hogy 
a szponzorszerzésben egyenlő eséllyel indul-e egy vidéki városi 
kiállítóterem, a műcsarnok vagy mondjuk én?
személy szerint nekem mint kereskedelmi galériának, és lehet, 
hogy más kollégák ezzel nem értenek egyet, maga a szponzorá-
lás is megkérdőjelezhető: én szeretném megőrizni a függetlensé-
gemet, és nem akarnám folyamatosan más cégek logóját használ-
ni a sajátom népszerűsítésére. e nélkül persze küzdelmesebb, ez 
igaz, de például a nemzetközi vásárokon tilos harmadik felet rek-
lámozni. ezért szerintem a kereskedelmi galériák esetében kül-
ső szponzor támogatásához kötni a vásáron való részvételt az art 
and business-konstrukció újabb értelmezési problémája. (Vagyis 
ahhoz, hogy a galériás a saját tőkéje mellé kapjon ugyanakkora 
vagy többszörös támogatást a vásáron való jelenlétre.) én jobban 
örülnék, ha az az egészségesebb és független konstrukció alakul-
na ki, hogy az nKa a szponzorokkal együtt támogatja a múzeu-
mok vásárlásait, és azok galériákon keresztül vásárolnának. (ter-
mészetesen, a kereskedelmi galériáknak is van olyan projektjük, 
ami támogatásra szorul, bonyolultabb kiállítások, katalóguski-
adás, de ez nagyon jól működik az nKa eddigi pályáztatási rend-
szerében.)
az viszont tény, hogy nagyon szeretnék kijutni nemzetközi vásá-
rokra: ha kereskedelmi galériaként komolyan akarom venni ma-
gam, akkor évente két-három nemzetközi vásáron részt kellene 
vennem. a nagyobb európai vásárok már több mint két évtize-
de a képzőművészeti életnek olyan, a legtöbb szereplő által telje-
sen elfogadott csereszínterei, ahol nemcsak műtárgyak, hanem 
rengeteg információ is gazdát cserél. tehát nemcsak magángyűj-
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A nagy őszi vásárok után a szezon legrangosabb eseményei, a nagy novemberi 
árverések kerültek sorra. Az artprice.com rövid internetes elemzésében le-
sújtó képet rajzolt az aukciókról: „a pénzügyi válság a képzőművészet-
ben is szedi áldozatait. az előkelő és fontos New York-i mo-
dern és impresszionista árverések elkeserítőek voltak. rá-
adásul nehéz jövőt vetítenek elénk. a sotheby’s és a Christie’s 
2008. november 3–8. közötti árveréseinek a várakozásokat alul-
múló eredményei igazolták, hogy már a piac legfelső szeletét 
is elérte a krízis. a műtárgypiaci Bizalmi index az árverések 
után egyértelműen zuhanórepülésbe kezdett. (…) az imf je-
lentései [november 6.] szerint a fejlett gazdaságok 0,3 százalékos 
Gdp-csökkenésre számíthatnak (ez az első csökkenés 1945 óta), 
a műtárgypiacon pedig (...) el tudjuk képzelni, körülbelül mit 
is várhatunk. a piac szemmel láthatóan nem tanult a történe-
lemből. Belekeveredett az elmúlt három esztendőben egy spe-
kulációs lufiba. a legrosszabb csökkenési forgatókönyv ma el-
kerülhetetlennek látszik (…), az elmúlt napok rossz eredmé-
nyei barométerként hatnak ki az egész piacra és nagyon való-
színű, hogy 2010-ig átlagos 30-40 százalékos árzuhanással szá-
molhatunk, visszatérve a 2003-as, 2004-es értékszintre.”3 A kor-
társakat kínáló nagy amerikai aukciók sem hoztak más eredményt: „a legspe-
kulatívabb műtárgypiaci szegmens (108 százalékos növekedés 
2003 óta), vagy is a kortárs művészeti piac sem tudott ellen-
állni a jelenlegi pénzügyi zűrzavar okozta riadalomnak. a te-
kintélyes novemberi árverések a new York-i Christie’snél és a 
sotheby’snél nagyon elszomorítóak voltak 11-én és 12-én. a két 
nagy esti aukción eladásra kínált tételeknek csak a 66 százaléka 
talált gazdára, az árverések forgalma mindössze 204 millió dol-
lárt ért el, messze a 429 millió dolláros legalacsonyabb becsült 
összeg alatt. Visszanézve 2007 novembere tűnik a piaci csúcs-
nak. a tavalyi hasonló árveréseken csak a tételek 9 százaléka 
nem kelt el, az összforgalom 399 millió dollárra rúgott, ami 20 
százalékkal magasabb volt a becsültnél.”4 A Guardian tudósítója 
szerint a krízis a dúsgazdag brit képzőművészt, Damien Hirstöt is a nadrágszíj 
összehúzására kényszerítette: „a világ egyik leggazdagabb művésze-
ként [Hirst] szeptemberben szembeszállt a hitelpiaci válsággal, 
egész kollekciót árverezve el 111 millió fontért. de még Damien 
Hirst sem immunis a gazdasági környezetre, a Guardian megtud-
ta, hogy a műalkotásain dolgozó több alkalmazottja is elveszí-
tette a munkáját a héten. Csütörtökön a gyógyszeres szekré-
nyek piruláit készítő 22 főből 17-tel közölték, hogy a szerződé-
süket nem hosszabbítja meg a science ltd, azaz Hirst fő mű-
vészeti vállalata, két cégközeli forrás szerint. a pillangófestmé-
nyeken dolgozó három munkásról is kiderült, hogy nincs rá-
juk szükség a továbbiakban.”5 Közben külön kiállítások foglalkoznak 
3  Buyers much more cautious at New York sales – Az artprice elemzése, 2008. november (www.

artmarketinsight.com)
4  Contemporary art loses its shine – Az artprice elemzése, 2008. november (www.

artmarketinsight.com)
5  Aidan Jones – Kevin Dowling – Helen Pidd: Recession reaches Hirst’s studios. Guardian, 

2008. november 22.

a piac és a kortárs művészet furcsa párosával. A remek Hype! című könyv 
szerzője (artmagazin, 2008/5. 95. o.), Piroschka Dossi a firenzei Palazzo 
Strozziban gyűjtött össze egy csokorra való „pénzközpontú” alkotást. A rend-
hagyó tárlaton szerepelnek a művészetipart a pálya széléről kritizáló függet-
len alkotók, például a falra firkált szemtelen rajzocskáiról ismert román Dan 
Perjovschi, valamint a pénzcsinálás mechanizmusát meglovagoló olyan szuper-
sztárok, mint Takashi Murakami vagy Damien Hirst. (A cikket a művészet, 
ár és érték című kiállításon látható alkotások illusztrálják.)6 
A nemzetközi műtárgypiac teljesítménye az aggasztó jelek ellenére nem olyan bo-
rús, mint ahogy sokan látják. Egy tapasztalt galériás figyelmeztetett a helyzet fo-
nákságára: „(...) bár valaki szörnyűnek tartja a novemberi aukciókat, 
az árverezőházak – a pénzügyi környezetet figyelembe véve egész 
csodálatos módon – majdnem 800 millió dollár értékben adtak el 
műalkotásokat.”7 Ráadásul az artprice újabb elemzései szerint például a fo-
tográfiát nem érinti olyan drámaian a válság: „a krízissel szembeszállva a 
Christie’snél november 15-én elárverezett jammes-gyűjtemény fo-
tói a vártnál sokkal jobb eredményeket értek el. a régi negatívok 
erősnek bizonyultak, míg a modern és a kortárs fotográfiákat job-
ban megviselte a válság.”8 A fotó mellett a latin-amerikai árverések is optimiz-
musra adnak okot: „Ha – miként azt egy aukciós szakértő mondta a mi-
nap – most a 60 százalék a 80 százalék, akkor a latin-amerikai piac 
erős maradt. a Christie’s kétnapos latin-amerika-árverései 2008. 
november 19–20-án 14,1 millió dolláros forgalmat értek el (juta-
lékkal együtt), 295-ből 206 eladott tétellel, ami 70 százalékot jelent.  
a Christie’s latin-amerika-szakértője, Virgilio Garza aktív nem-
zetközi érdeklődésről számolt be, és a közepes piacok összes kate-
góriában tapasztalható megerősödéséről.”9    
6  Palazzo Strozzi, Firenze, 2008. november 14. – 2009. január 11.
7  Georgina Adam – Brook Mason – Jane Morris: Don’t like the price – ask again… Art 

newspaper – Daily fair edition, 2008. december 3.
8  Has photography proven crisis-proof? – Az artprice elemzése, 2008. november 

(www.artmarketinsight.com)
9 Art Market Watch, artnet.com, 2008. november 21.

A műtárgypiac nem roskadt magába, a vezető tengerentúli művészeti vásár, az 
Art Basel filiája is hozott mérsékelt eredményeket. Az artnet.com szerkesz-
tőjének időközi beszámolója szerint: „tény, hogy üzletileg alulteljesített 
a december 4–7. között, hetedjére megrendezett Art Basel Mia-
mi Beach, amely 33 országból 250 műkereskedőt gyűjtött össze 
a város modern központjába. a tülekedő gyűjtők nem kapkod-
ják el a drága alkotásokat a többi vásárló elől. Van idejük. a pör-
gés véget ért. (…) az árak a csúcson is a gazdasági helyzetet köve-
tik – de legalább még fedezik a költségeket. ahogy az Art Newspaper 
vásáron kiadott napi száma találóan, mindenféle szenzációhajhá-
szás nélkül megjegyezte: »a lojális vásárlók biztosították a pozitív 
kezdetet«. a terebélyes vásáron mindenfelé szerény reményekről 
számoltak be a kereskedők, rezignáltan, de pánik nélkül. mérsé-
kelt a forgalom. »elégedettek vagyunk« – mondják. (…) »a gyűj-
tők nyeregben érzik magukat, keresik a 30 százalékos árleszállí-
tásokat« – mondja repetto, akinek a galériája az októberi frieze 
art fair óta mérsékelte a reményeit.”10 A pénzügyi válság tehát végérvé-
nyesen elérte a nemzetközi műtárgypiacot, de ahogy azt a Gagosian Galéria igaz-
gatója magabiztosan kijelentette, a recesszió nem jelenti a műkereskedelem véget: 
„ilyenkor köttetnek meg az igazi üzletek. a bővülő piacon min-
denki tud kereskedni, a lejtmenet a kihívás. a jövő évhez bátor-
ság és kreativitás kell!”11

10 Walter Robinson: Crisis, what crisis? artnet.com, 2008. december 5.
11 Georgina Adam – Brook Mason – Jane Morris: Don’t like the price – ask again… i. m.

Eva Grubinger: Hype!, 1996, társasjáték, 23x32x5 cm
Courtesy the artist and Künstlerhaus Stuttgart
A kártyák a fiatal kortárs osztrák művész által készített társasjátékhoz tartoznak. 
Ahogy a klasszikus Monopoli a kapitalizmus alapjaival ismertette meg a gyerekeket, a 
Grubinger-féle Hype a kortárs művészet pénzért folyó küzdelmeibe avatja be a járatla-
nokat. A játékhoz szükséges dobókockák a művészeti szisztéma – értéktől független 
– szerencsefaktorának szimbólumai.

Wilfredo Prieto: Egymillió dollár, 2002, installáció, tükrök, egy dollár, 25x15x6,5 cm 
Courtesy Galería Nogueras Blanchard, Barcelona
A fiatal kubai művész egy egyszerű szobor segítségével sokszorozza meg a pénzét.  
A két tükörlap közé helyezett egydolláros bankjegy – optikai csalásként – végtelen 
mennyiségben megsokszorozódik. Az „értékes” installációt a Palazzo Strozzi kiállítá-
sán üvegvitrin védi
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Kerekasztal-beszélgetés Petrányi Zsolt, Pados Gábor, 
Bencsik Barnabás, Vass László, Topor Tünde és Geskó Judit 

részvételével az Artmagazin Fórum egyik programjaként

Standunk, az „5 éves az Artmagazin” jegyében Gyerekfoglalkozás a sátorban

Molnár Ani galériás Adele Eisenstein csizmája Törő István, a Virág Judit Galéria 
egyik tulajdonosa a VIP felé tart

Rosta József fotós és Szipőcs Krisztina, a Balkon egyik 
szerkesztője

Roskó-képek a Ráday Galéria standján

Princz Gábor, úgyis mint a balatonfüredi  
Képtár Galéria tulajdonosa

Eleni és Ernst Wastl saját Art Fair-szigetükön Kováts Lajos vendégségben a kArton Galéria 
standján, saját maga által választott háttér előtt

Kozma Zsolt fényképez Bojár Iván András, 
az Octogonart Galéria tulajdonosa

Peleskey Ákos, 
a Mono Galéria standján

Bagyó Anna, a Visitors Program felelőse Dianne C. Brown, 
az Art Factory létrehozója

Göbölyös Luca saját, Férjhez akarok menni! 
című filmjének főszereplőjeként

A Pintér Sonja Galéria standja Monori Mész András filmrendezőt 
a Belvedere standján kaptuk lencsevégre

Két ezüst gyertyatartó 
festményháttérrel

Galambos Sándor, a Budapest Art Fair szervezője 
az utolsó napon

Seregley Erzsébet és Minyó Szert Károly a Nessim Galéria standjánNemes és nemzetes Szalóky Károly uraimék Kováts Dávid győzött a Gallery White színeiben

Lázár Eszter, a kArton Galéria művészeti vezetőjeHummelek

Ez is, az is

Budapest  
Art Fair 2008
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a rta n z i x
Összeállította: Rieder Gábor 

Gehry és a Hezbollah
A legtöbb város vezetősége mindent megtenne egy Frank O. 
Gehry-tervezte múzeumért, tanulva az óriási sikert hozó bilbaói 
Guggenheimből. A Közel-Keleten persze más a helyzet. Hiába van 
készen Gehry műhelyében a jeruzsálemi Tolerancia Múzeum terve, 
a muszlimok hallani sem akarnak a futurisztikus épületcsodáról. „A 
megszállt Jeruzsálemben – állítja a Hezbollah – megszentségtelení-
tenek egy muszlim történelmi temetőt; a megszentségtelenítést en-
gedélyezi az [izraeli] hadsereg, ha hagyja, hogy egy amerikai válla-
lat építkezzen a területen.” A libanoni alapítású síita szervezet azért 
adta ki tiltakozó közleményét novemberben, mert az izraeli Leg-
felső Bíróság engedélyt adott az építkezés folytatására. Az ultra-
modern múzeum munkálatai 2006-ban álltak le, mivel a talajrende-
zés során több száz éves palesztin holttestek kerültek elő a föld-
ből. Az iszlám közvélemény azóta követeli a tervek megváltoztatá-
sát. A Guardian által megkérdezett amerikai rabbi szerint Jeruzsá-
lem minden négyzetméterén ősi leletek találhatók, viszont egy tole-
ranciának szentelt múzeum jobban segítené a megbékélést, mint a 
jelenleg ott éktelenkedő parkoló. A háttérben természetesen a jel-
legzetes közel-keleti ideológiai csata folyik. A Tolerancia Múzeumá-
nak nevezett intézmény építtetője ugyanis a Los Angeles-i Simon 
Wiesenthal Alapítvány. Az alapítvány már működtet egy hasonló 
múzeumot az Egyesült Államokban, amit sokan csak „Holokauszt 
Disneyland”-ként emlegetnek. Ez pedig nem túlságosan vonzó 
perspektíva a palesztinok számára.

1. Jeff Koons (1955)
€ 81 320 082

Amerikai botrányművész, a nyolcvanas évek óta szerepel posztmodern giccsplasztikáival, Cicciolina 
volt férje, a popkultúra szerelmese, nagy műhelye megállás nélkül ontja az óriási lufiszerű fémplaszti-
kákat és a gyermekded naturalista szobrokat.

2. Jean-Michel Basquiat 
(1960–1988)  
 € 63 678 955

A nyolcvanas évek tragikusan rövid életű New York-i graffiti-sztárja, latin-amerikai származású, naiv 
expresszív festményeivel lett világhírű.

3. Damien Hirst (1965) 
€ 53 618 722 

A kilencvenes években felfuttatott Fiatal Brit Művészek nemzedékének botrányos szupersztárja, ha-
talmas műhelyében futószalagon készülnek a dekoratív festmények és az óriásszobrok, a formalde-
hidbe áztatott tigriscápája és a gyémánttal kirakott koponyája világhírű. 

4. Richard Prince (1949)
 € 38 779 852

Amerikai konceptuális fotóművész és festő, Marlboro-plakátok újrafotózásával vált világhírűvé, fény-
képei az elmúlt években nagyon megdrágultak.

5.  Zhang Xiaogang (1958) 
 € 38 596 196

Kínai figurális festő, a sejtelmes, meseszerű, frontális arcképei a korai ázsiai kommunizmus idejét idé-
zik, Vérvonal című szürreális sorozatával pár éve lett világhírű.

6. Zeng Fanzhi (1964)
€ 33 247 544 

Fiatal kínai festő, a nyugati popkultúra és a szocreál motívumait ötvözi groteszk képmásain, pár éve 
vált ismertté.

7. Yue Minjun (1962)
€ 33 189 462

A kínai Cinikus Realisták legismertebb festője, 1989 óta állandó motívuma az egyformán nevető ró-
zsaszín fejek tömege.

8. Takashi Murakami (1962)
€ 18 551 301

Japán posztmodern szupersztár, hatalmas műhelyében a japán és a nyugati popkultúrát egyesíti, is-
mertek mangaszerű, Superflat stílusú szobrai, festményei, animációi és dizájntárgyai, műveit a fo-
gyasztás és a szexualitás tematikája jellemzi.  

9. Wang Guangyi (1957)
€ 14 018 995

Kínai figurális festő, az 1989-ben fellépő Politikai Pop művészeti irányzat képviselője, képein a kulturá-
lis forradalom rajzolt szocreál alakjai keverednek a nyugati reklámok jelképszerű felirataival.

10. Liu Xiaodong (1963)
€ 13 073 121

Fiatal kínai figurális festő, expresszív, színgazdag realista képei a média valóságát tükrözik, filmeket is 
készít.

forrás: Le marché de l’art contemporain – Le rapport annuel Artprice (Contemporary Art Market – The Artprice annual report) 2007/2008 http://www.artmarketinsight.com/en/

Memento mori
A klasszikus géniuszok példáját nehéz követni. Michelangelo „Isten 
iránti szeretetből” ingyen dolgozott a San Pietrón, a kortárs művé-
szet brit fenegyereke, Damien Hirst viszont minden idők legmaga-
sabb árát kéri el Az Isten szerelmére (For the Love of God) című al-
kotásáért. A marketinggel profi módon bánó Hirst tavaly végigtur-
nézta a fél világsajtót különleges művével, a koponya alakú platina-
öntvénybe foglalt 8601 hibátlan gyémánttal, amelyet egy több száz 
éves, eredeti fogsor tesz teljessé. Hirst szándéka szerint az életet 
akarja ünnepelni a halál luxusjavakba csomagolt, morbid szimbólu-
mával. De éppenséggel az ezzel összeszedhető pénz iránt sem ér-
zéketlen: tavaly még 50 millió fontot kért a trendi White Cube-ban 
bemutatott koponyáért, az összeg ma már a kétszeresére, 100 mil-
lió fontra emelkedett. (Már a korábbi ár is példátlanul magas a kor-
társ műalkotások piacán.) A korábbi hírek szerint sok vásárló ér-
deklődött, míg végül egy befektetői konzorcium vette meg a gyé-
mántkoponyát. Illetve csak a bizarr ékszer kétharmadát, mert a tu-
lajdon egyharmadát a művész tartotta meg magának. A vásárlók 
között – a Le Figaro értesülése szerint – ott van Hirst egyik galériá-
sa és a pénzügyi menedzsere is, vagyis még mindig csak a média-
kampány zajlik, nem a valódi értékesítés. (Állítólag ha nyolc év alatt 
nem sikerül túladni a koponyán, Hirst aukcióra bocsátja.) Az érték-
növelő kampányba jól beleillik a téli Rijksmuseum-beli kiállítás is. 
Az Isten szerelmére 
ugyanis körútra in-
dult, elsőként a pa-
tinás amszterdami 
múzeum fogadta be. 
A brit művész sze-
mélyesen válogatott 
hozzá a gyűjtemény-
ből tizenhat darab 
17. századi holland 
csendéletet, hason-
ló memento mori-
szellemiségben, 
döglött kakasok-
kal és realista kopo-
nyákkal.

Párizsi cenzúra
Az orosz kortárs műkereskedelem már sokat profitált a cenzú-
ra körül kialakuló médiafelhajtásból. A szokásos képlet most némi-
leg módosult. Nem a bükkfafejű posztszovjet hivatalnokok szálltak 
szembe a művészet szabadságával, hanem a párizsi bürokraták. Az 
október végén megrendezett nagy művészeti vásárra, a FIAC-ra a 
rendőrség nem engedett be néhány fotóprintet. A moszkvai XL Ga-
léria a botrányhős ukrajnai orosz művész, Oleg Kulik performance-
fotóit akarta kiállítani standján. Az éber vámosok kiskorúakat ve-
szélyeztető pornográfiát gyanítottak bennük, így a rendőrség bi-

Tengelicés  
  Madonna
A világ egyre színesebb: a nyomdatechnika 
fejlődik, a felbontás egyre részletgazdagabb, a 
digitális gépeken mindennapossá vált a „vivid 
colour” üzemmód. A művészettörténet is egy-
re tarkábbá válik, Franco Maria Ricci 1982 óta 
adja ki gyönyörűen fényképezett művésze-
ti magazinját, a japán szakembereknek hála a 
Sixtus-kápolnáról is lehullott a barna máz, sőt 
(igaz, egyelőre csak digitálisan) már a Mona 
Lista eredeti, világos színeit is rekonstruálták. 
A színesítés nem egyszerű folyamat. Raffaello 
egyik legismertebb remekművét, a Tengelicés 
Madonnát kerek tíz évig kezelték a restau-
rátorok. Csak az analizálás két évet és öt-
ven szakembert vett igénybe. Az eredmény 
2008 őszén vált láthatóvá a firenzei Medi-
ci–Riccardi-palotában. A szürkésbarna lakk- és 
mocsokréteg eltűnt, Mária arca kipirult, a piszkos zöld köntös ismét 
mélykék tónusban ragyog, a gyermek Keresztelő Szent János kezé-
ben tartott tengelicét (Passió-szimbólum) pedig már kevés madárta-
ni tudással is fel lehet ismerni. Mintha a borongós novemberi alkony-
ról egy csöndes márciusi délutánra helyeződött volna át a jelenet. A 
restaurátoroknak nem volt könnyű dolguk. A firenzei Madonnák so-
rába illeszthető festményt Raffaello Lorenzo Nasi barátjának adta 
nászajándékként. Ezzel még nem lett volna semmi baj, de Nasi háza 

A legdrágább kortárs művészek
A tavalyi szezonban (2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig) a legmagasabb aukciós összforgalmat elért alkotók

fél évszázad múlva egy földrengésben összedőlt, a fatáblára festett 
kép pedig tizenhét darabra tört. Hiába illesztették össze rögtön a ka-
tasztrófa után a képdarabokat, a sok restaurálás sem tudta elfedni a 
táblakép rozoga állapotát. Egészen mostanáig. Az újjászületett és ki-
színesedett remekmű pár hónapig a Medici-palotában vendégeske-
dik, majd tavasszal visszatér őrzési helyére, az Uffizi 26. termébe.

Restaurálás előtt – restaurálás után. Raffaello Santi: Tengelicés Madonna, 1505–1506, 
olaj, fa, Galleria degli Uffizi, Firenze

Emberi Méltóság Központja – Tolerancia Múzeum Jeruzsálem (virtuális látvány)

lincsbe verve kihallgatta a galériásokat és elkobozta a műveket. 
Szó se róla, Kulik munkái sokaknál kiveri a biztosítékot. A kortárs 
művész egyszer egy galériába zárva két hetet töltött el egy kutyá-
val, máskor intim együttlétet mímelt az ebekkel, majd hosszas ta-
nulmányrajz-sorozatban elemezte az állat és az ember között lehet-
séges szexuális pózokat. Bizarr – na de Sade márki szülőhazájá-
ban? Ráadásul az animális akciókat megörökítő fotók már többször 
szerepeltek rangos párizsi múzeumok kiállításain, most viszont a 
büntető törvénykönyvre hivatkozva a hatóság elkobozta őket.  
A FIAC igazgatója szégyenkezve várja, mikor engedélyezi a francia 
bíróság, hogy a printek kiszabaduljanak a vásár széfjéből. Oleg Ku-
lik szerepelt már a budapesti Ludwig Múzeumban is, a nemrég be-
zárt debreceni orosz kiállításnak pedig éppen egy kutyás Kulik-fotó 
volt a reklámképe. 

Aelbert Jansz van der Schoor: Vanitas csendélet, olaj, 
vászon, 1650 körül, Rijksmuseum, Amszterdam
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Hogy érzi itt magát? Egy „idegen” tanszék vezetőjeként?

Köszönöm, egyelőre jól, bár csak július elsejétől lettem kinevezve.  
ugyanakkor furcsán is, mert a művészettörténészek között mindig 
is némiképp outsidernek éreztem magam. nekem sose jutott volna 
eszembe korábban, hogy valaha is erre a helyre kerülök. évtizede-
ken át dolgoztam a szomszédban, rengeteg művészettörténész sza-
kos hallgató járt az óráimra és minden kollégát ismertem, mégsem 
volt érdemi kapcsolatom a tanszékkel. nagyon barátságosan és, ha 
jól érzékeltem, nem kis várakozással fogadtak. ez persze némi szo-
rongást is keltett bennem, hisz a „céhes” szakmát alig ismerem.  
mindenesetre nagyon meglepett, amikor egy jó éve marosi ernő 
először fölvetette a gondolatot. 

Nehéz döntés volt? 

azt azonnal tudtam, hogy csak akkor érdemes átjönnöm ide 
az esztétika tanszékről, ahol egyébként jól éreztem magam, ha 
van esély újragondolni két olyan dolgot, amelyek már korábban 
is foglalkoztattak. az egyik, hogy merre tart ma a művészettör-
ténet tudománya a világban és lépést tud-e ezzel tartani a hazai 
szakmai közgondolkodás; a másik az, hogy milyen irányba men-
jen tovább az egyetem, a bölcsészkar és benne a művészettörté-
neti tanszék az ún. „bolognai folyamat” új keretei között. Bár  
korábbi helyemen az óradáson túl nem volt dolgom az egyetem 
intézményrendszerével meg az oktatás szervezésével, régóta  
foglalkoztatott, hogy mit is jelent az elte nevében szereplő  
„tudományegyetem” kifejezés. az egyetemi képzésnek sem a 
céljai, sem a követelményei nem voltak világosak a számomra, 
alacsonynak találtam a hatásfokát, és belső ellenállás alakult ki 
bennem a számonkérések és értékelések formalizmusa ellen is. 
most úgy látom, a lassan kiépülő új szerkezet jó alkalmat kínál 
a korábbi anomáliák korrigálására. részben ezért is fogadtam el, 
nem kis aggályoskodás után, a megtisztelő felkérést arra, hogy 
pályázzak.  
még egy dolgot be kell vallanom: nekem nincsenek vezetői ta-
pasztalataim. nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy egy szak-
mai közösség érdekeit kell képviselnem, hogy pénzeket, státuso-
kat kell szereznem; nincs gyakorlatom  tizenöt kolléga munká-
jának összehangolásában, munkahelyi feszültségek kezelésében. 
soha sem függött senkinek a sorsa a döntéseimtől. most beleke-

Topor Tünde

rültem ebbe a helyzetbe, és nem vonulhatok ki belőle úri mó-
don. példának okáért, a tanszék egyik legsúlyosabb  problémája 
az egészségtelen korfa: az átlagéletkor csaknem 60 év, öt profesz-
szorra jut egy tanársegéd. egy teljes generáció hiányzik az okta-
tók között. ráadásul egyáltalán nem magától értetődő, hogy az 
előbb-utóbb nyugdíjba vonuló senior oktatók bértömege az in-
tézetnél maradjon: keményen kell lobbizni a dékánnál és a kar 
vezetésénél. ehhez speciális terepismeretre, a kari hatalmi viszo-
nyok átlátására, új személyi kapcsolatokra van szükség. rengeteg 
új arccal kell megismerkednem, értekezletekre és egyeztetésekre 
járnom – megannyi újszerű kihívás, hiszen korábban sosem kel-
lett ilyesmivel foglalkoznom. 

Az imént arról beszélt, hogy az egyetemi képzés céljai nem vilá-

gosak...

az egész egyetemről nem tudok beszélni, inkább csak a bölcsész-
karra, illetve az általam ismert tanszékekre szorítkoznék. az az 
alapvető gond, hogy az egyetem nem tanít meg – annak idején 
bennünket sem tanított meg – arra, hogy mit jelent tudományt mű-
velni. nem tudósképzés folyt, illetve folyik még ma sem, a böl-
csészkaron például, inkább a műveltségi hiányok pótlása, jó eset-
ben színvonalas ismeretterjesztés. az óráink többnyire olyanok, 
mint egy emelt szintű gimnáziumban: nem a problémamegol-
dó gondolkodásra, a kritikai érzékenységre, csupán az esetenként 
terjengős ismeretek passzív tudomásulvételére szocializálnak. 
mindez többnyire nem az oktatók személyes gyengéiből, inkább 
a hagyományokból, az elvárásokból és a képzési struktúra végig-
gondolatlanságából fakad.

Ön művészettörténet–esztétika szakon végzett. Ki volt akkoriban 

a tanszékvezető?

még Vayer lajos professzor idején végeztem a művészettörténe-
ten. Vayer régi vágású tudós ember volt, akire kedves emlékek-
kel gondolok vissza, egy olyan tanszék élén, ahol még a briliáns 
zádor anna is tanított bennünket. de az esztétika, amelynek fris-
siben alapított tanszékét almási miklós vezette, akkoriban érde-
kesebb terepnek tűnt számomra a művészettörténetnél, amely-
nek kutatási praxisa kevésbé vonzott. inkább elméleti és módszer-
tani kérdések, mintsem a szoros értelemben vett történeti kuta-
tás érdekelt. főként már az egyetemi oktatói éveim alatt szem-
besültem azzal, hogy az intézmény alig tanított meg a tudomá-
nyos észjárásra. rengeteg történeti, elméleti meg mindenféle is-
meretet tanultunk, nagyon értékes tudást szereztünk, de a ku-
tatáshoz szükséges elemi skilleket nem gyakoroltuk be. Hogyan 
kell egy tudományos kérdést feltenni? mi a különbség a jó és a 
rossz kérdés között? Hogyan kell hipotézist alkotni? Hogy kell ar-
gumentumokat gyűjteni hipotéziseink alátámasztása érdekében? 
Hogyan kell ellenpróbákat beiktatni? ezeket a legelemibb lépése-
ket nem tanultuk meg – és ma sem tanítjuk. nem tanultunk és 
nem is tanítunk rendszeres módszertant, olyan historiográfiát, 
amely a szakma történetét problematizálások történeteként tár-
gyalná. szóval egy sor olyan dolog kimarad, amely nélkül a tudo-
mányos praxis nagyon kevéssé művelhető. 

Ezt hogyan lehetett pótolni?

én magam erre csak nagyon lassan jöttem rá. Csak akkor szúrt 
igazán szemet, amikor már nekem kellett rendszeresen dolgoza-
tokat bírálni. föltűnt, hogy rengeteg olyan diplomamunka szü-
letik, amelyről könnyen megállapítható, hogy szerzője palléro-
zottan vagy sután fogalmaz, alaposan vagy felületesen olvasta a 
szakirodalmat, inkább ad a formai követelményekre vagy kevés-
bé – az azonban az esetek többségében nem derül ki, hogy miért 
is írta meg. tudjuk persze, hogy többnyire azért, mert a diplomá-

zásnak ez a feltétele – de hogy mi volt a probléma, aminek megol-
dása okán érdemes volt annyit céduláznia, az nem derül ki. azt 
szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy legjobban teszik, ha az 
általános iskolai dolgozatok egyszerű felépítését követik: a „beve-
zetésben” megmondják, hogy mi a kérdés, amiről írni fognak: a 
„tárgyalásban” megfogalmazzák válasz-hipotézisüket és argu-
mentálnak mellette, a „befejezésben” pedig csupán annyit mon-
danak: „quod erat demonstrandum”. Ha ilyen dolgozattal talál-
kozom, azonnal tudom, hogy annak, amit olvasok, van  – mond-
juk így – tudományos tétje: az ugyanis, hogy sikerül-e igazolnia 
hipotézise helyességét. továbbá ez a tiszta beszéd azt is jelenti, 
hogy a szerző kész mintegy vitára bocsátani az általában adott vá-
laszvariációt. persze előbb-utóbb mindenki, akinek van tehetsége 
a tudományhoz, rájön erre, de sokkal magasabb hatásfokú lehet-
ne a képzés, ha az erre való felkészítés kezdettől fogva része len-
ne az egyetemi curriculumnak. nagyon sok jó tudósunk van, an-
nak ellenére, hogy az egyetemi oktatásnak valójában nem a tu-
domány művelésére való felkészítés volt  a fő célja, hanem szak-
irányú műveltségszerzés. egy művészettörténet-diplomával pél-
dául sok mindent lehetett kezdeni, de csak a végzettek töredéke 
ment tudományos területre dolgozni. én már a kilencvenes évek 
eleje óta úgy gondoltam, hogy a tudósképzésben az angolszász tí-
pusú struktúrát kellene meghonosítani. ennek voltaképp most, 
a „bolognai folyamattal” teremtődtek meg a feltételei, amely pe-
dig a mi szakmánknak látszólag nagy pofont adott, mert a mű-
vészettörténetet is besorolta a szabad bölcsészet területére. Vagyis 
erre a szakra már nem lehet „az utcáról” bekerülni. előbb a „sza-
bad bölcsész”-alapszakra kell bejutni, és csak ennek első három 
éve után dönthet úgy a hallgató, hogy a negyedik évtől mint mű-
vészettörténet szakos szeretné folytatni a tanulmányait. szerin-
tem ez ésszerű dolog, mert az első három évben már szakirány-
ként választhatja a művészettörténetet, és ennyi idő alatt meg-
szerezheti azt az alapvető művészettörténeti műveltséget és ele-
mi szakmai jártasságot, ami nélkül a magasabb szintű tanulmá-
nyok el sem kezdhetők. 

Én sokkal nyíltabb  
kommunikációhoz  

vagyok szokva... 
Interjú Rényi Andrással,  
az ELTE Művészettörténeti Intézetének nemrég kinevezett igazgatójával

Rényi András: 1953-ban 
született Budapesten. Egyetemi 
tanulmányait 1972-ben kezdte 
az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1977-ben diplomázik 
művészettörténet és esztétika 
szakon. Ugyanezen évtől az 
ELTE BTK Esztétika Tanszékén, 
majd utódintézményében, 
a Művészetelméleti és 
Médiakutatási Intézetben 
dolgozik, előbb munkatársként, 
majd tanársegédként. 1990-től 
egyetemi adjunktus, 2002 
novemberétől egyetemi docens. 
1988-ban bölcsészdoktori, 
1996-ban PhD-fokozatot szerez. 
2005-ben sikeresen habilitál 
az ELTE-n. 2008. július 1-jétől 
az ELTE Művészettörténeti 
Intézetének igazgatója.
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Ez mit jelent? Bármit felvehet? Bármilyen szabad bölcsészethez 

tartozó órát hallgathat?

Bármit nem, van egy kötött pálya, amit be kell járnia. nyilván 
van egy bizonyos szabadság, azért teret engedünk a személyes ér-
deklődésnek, erre már csak azért is szükség van, mert a 120 kredit 
elég sok, és ezt valahogy teljesíteni kell. de Ba-szinten még az 
alapokról van szó: mindenképpen végig kell menni a nagy művé-
szettörténeti korszakokon. az pedig, hogy különböző órákba be-
lehallgat, segít annak eldöntésében, hogy mi az, ami jobban ér-
dekli, ami inkább neki való, amivel esetleg később tudományos 
szinten is érdemes lesz foglalkoznia. mi a mesterszak (ma) fel-
vételijén (tehát harmadév után) elsősorban már azt fogjuk kér-
dezni a hallgatótól, hogy miért jön ide, miért akar tudományos 
végzettséget szerezni? mivel foglalkozik? mibe dolgozta már úgy-
ahogy bele magát? és mit szeretne, mit fog tenni ebben az elkö-
vetkezendő két évben a mesterképzés alatt, majd a doktori isko-
lában? mert szerintem a mesterképzésnek természetes, sőt szük-
ségszerű folyománya a posztgraduális, doktori képzés. szerintem 
a bolognai rendszer logikája is azt diktálja, hogy ezt a két szintet 
szorosabban kell összefűzni egymással. aki belép a mesterképzés-
be, annak jó tudnia, hogy valódi tudóssá csak a phd-fokozat meg-
szerzésével válhat, tehát legalább öt évre és további megmérette-
tésekre kell elköteleznie magát. nem lehet úgy tudósokat kiké-
pezni, hogy elsősorban ne a saját szakterületükön, saját témáik-
ban való elmélyülést segítsük elő. ahhoz, hogy a hallgató inten-
zív, szakirányú kutatásaira fókuszálhasson, az angolszász típusú 
elitképzési modellre kellene átállnunk, amelyben relatíve kevés 
számú, de nagyon elkötelezett hallgató vesz részt, akiknek fejlő-
dését egy-egy választott  vezető tanár – az ún. tutor – kíséri végig  
tanulmányaik során. a tutor segít az egyéni, személyre szabott 
tanulmányi programok kialakításában,  személyre szabott felada-
tokat, olvasni- és írnivalókat ad, és ennyiben bizonyos felelősség-
gel is tartozik minden tanítványa szakmai előmeneteléért. 
én úgy látom, hogy a bolognai rendszer ezt az átállást lehetővé 
teszi – a mi master-programjainkat pedig egyre inkább ilyen mó-
don kell majd megszervezni. az egyéni tanulmányi programok 
rendszeréből következik, hogy a kari kurzuskínálat egészét igény-
be vehetjük olyan órák kiváltására, amelyeket nem tudunk tan-
széki forrásokból biztosítani. személy szerint én egyetemen kívü-
li intézmények óráit is bevonhatónak gondolom ebbe a folyamat-
ba: azt a tutor, illetve a tanszék kompetenciájába utalnám, hogy 
milyen órákat fogadnak/fogadunk el bizonyos tanegységek telje-
sítésekor. miért is ne lehetne része mondjuk valamely a zenemű-
vészeti egyetem muzikológia szakán gregorián zenéről hallgatott 
kurzus egy középkoros művészettörténész-hallgató programjá-
nak? ez persze fantáziakép, melyet hosszú évek munkájával le-
het csak kiépíteni, hiszen ehhez többek között el kell ismertetni 
a tutori tevékenységet teljes értékű órának, illetve meg kell olda-
ni a finanszírozását. Hasonló okból szerintem előbb-utóbb át kell 
alakítani a doktori iskolák struktúráját is. sokkal több képzett ok-

tatót kell bevonnunk, szélesíteni kell a képzés szakmai hátterét, 
de közben tudomásul kell vennünk, hogy ennek a relatíve kis in-
tézetnek a lehetőségei bizony végesek. 

Akkor a mesterképzés ebben az új szisztémában a tudósképzésre 

szűkül és a gyakorlati igényeket továbbra is figyelmen kívül hagy-

ja? Vagyis az egyetem után mit csinál egy művészettörténészként 

végzett hallgató? Mi lesz a dolga, ha bekerül egy múzeumba, galé-

riába, ha írnia kell vagy kiállítást rendeznie? Erre az itt eltöltött öt 

– vagy több – év nem készített fel, és ezután sem fog?

ez jó kérdés, mert rávilágít egy további súlyos anomáliára. ma a 
„művészettörténet” egy ernyőfogalom: a szak keretein belül szá-
mos olyan terület számára kellene szakembereket képeznünk,  
amelynek színvonalas műveléséhez nincs szükség doktoriskolai 
kifutásra. fölösleges túlképzéshez vezetne, ha két év mesterkép-
zés után nem lehetne olyan diplomát kiadni, ami a múzeumi te-
vékenységben vagy a kortárs művészet körüli szakszerű gyakor-
latban hasznosítható. erre kényszerít bennünket az idők szelle-
me is: a munkaerőpiac ma a hallgatói igényeken keresztül közvet-
ve gyakorol nyomást az egyetemekre. a bölcsészkar egy sor nagy 
múltú intézete és tanszéke ma azért halódik, mert nem képes 
piacképes szaktudást nyújtani, és ez a sors hosszabb távon ben-
nünket is fenyegethet. tehát nem dughatjuk homokba a fejün-
ket azt látván, hogy hallgatóink jelentős része a kortárs művésze-
ti életben helyezkedik el (a legutóbbi art fairen minden máso-
dik standon a mi mai vagy volt hallgatóinkkal lehetett találkoz-

ni). noha a kortárs tematika iránt a legkifejezettebb a kereslet, és 
kollégáim erőfeszítéseinek köszönhetően vannak is kortárs kiál-
lításlátogatások, illetve kihelyezett órák, a jelenleg érvényes kép-
zési programban a kortárs művészet nem kap hangsúlyt. Hason-
lóan élénk érdeklődés mutatkozik az épített örökség védelme te-
rén is, és erre sem vagyunk igazán felkészülve.     
mindebből az következik, hogy hosszabb távon át kell alakítani a 
művészettörténet szak egész struktúráját. a korábban akkredi-
tált művészettörténeti ma-program szerint négy szakirányban kell 
majd képeznünk a hallgatókat: középkori, újkori, legújabb kori és 
muzeológia–műemlékvédelem szakirányokon. ezeket mesterszin-
ten, párhuzamosan és az említett tutoriális rendszerben futtatni na-
gyon nehéz dolog lesz, és azt gondolom, hogy hosszú távon mind 
a négy szakirányt nem is fogjuk tudni fenntartani a jelenlegi infra-
strukturális keretek között. Úgy látom, hogy jobb lenne a majdani 
muzeológusok, műemlékesek, illetve a kortárs művészeti szakembe-
rek képzését elkülöníteni az olyan fajta specializált tudósképzéstől, 
amiről eddig beszéltem. a hosszú távú megoldás szerintem az, hogy 
a  művészettörténeti intézet bázisán előbb-utóbb indítanunk kell két 
új szakot a művészettörténet mellett. nem biztos, hogy kortárs mű-
vészeti kurátorokat vagy művészeti muzeológusokat a művészettör-
ténész tudósképzés keretében kell fölkészíteni a pályára. ez nem azt 

jelenti, hogy nekik ne kellene művészettörténetet tanulniok, sőt! 
az intézetnek szakgazdának kell maradnia. Csak épp más típusú 
skilleket kell elsajátítania annak, akiből könyvtári vagy levéltári ku-
tató lesz, mint annak, aki elsősorban egy gyűjteményt adminisztrál, 
intézményt menedzsel vagy  kiállítást rendez. ezekhez a képességek-
hez egészen más oktatói kört kell mozgósítani, más természetű gya-
korlati hátteret kell hozzá kiépíteni. Új szakok megalapítása persze 
bonyolult és lassú folyamat, amihez más intézményi partnerek is kel-
lenek. most kezdtünk tárgyalásokat például az elte BtK történeti 
intézet európai társadalomtudományok és Historiográfia tanszéké-
vel, ismertebb nevén az atelier-vel, illetve a művészetelméleti és mé-
diakutatási intézettel arról, hogy miként vehetnénk részt a már akk-
reditált kulturális örökség tanulmányok interdiszciplináris mesterszak elin-
dításában az elte bölcsészkarán, mert ennek a legtöbb célkitűzése 
szorosan kapcsolódik a mi muzeológia–műemlékvédelmi szakirá-
nyunkéhoz. 
a mai muzeológusnak nagyon sok, a hagyományos történeti 
muzeológián túlmutató tudást kell megszereznie – a múzeum-
pedagógiától kezdve a múzeummarketingen át a modern muze-
ológusi szemléletű kiállításrendezésig. egy sor nagy országos mú-
zeumi intézmény vezetőjével beszéltem már arról, hogy dugjuk 
össze a fejünket és gondoljuk végig, miként képzeljük el a jövő 
művészeti muzeológus-képzését, és mit tudnának ők ehhez szak-
értelemben, oktatási infrastruktúrában, egyebekben hozzátenni. 
nemzetközi összefogásra is szükség lesz, dolgozni kell azon, hogy 
hogyan találjunk forrásokat néhány komoly vendégtanár meg-
fizetéséhez, akik nem tudnak ugyan minden héten órát tartani, 
de szemeszterenként kétszer egy hétig itt vannak, és akkor inten-
zíven leadják a kurzusokat. akkor mégis van egy nemzetközi ki-
tekintés, és olyan szaktudás, amit saját erőből nem nagyon tud-
nánk most előállítani.
 
Akkor jól értem, indul egy, a kortárs kurátorok képzését szolgáló 

mesterszak a közeljövőben? 

igen, bár itt annyival kedvezőtlenebb a helyzet, hogy még nincs 
ilyen tárgyú mesterszak megalapítva.  ezen a téren is rá vagyunk 
utalva a más intézményekkel való együttműködésre. Célszerű, 
ha az egyetem nem egyedül kezdeményezi a létesítést, hanem 
más intézmények is csatlakoznak, és közösen adjuk be a kérelmet 
az akkreditációs bizottsághoz. most a Képzőművészeti egyetem-
mel kezdtük meg az egyeztetést egy létesítési kérelem benyújtá-
sáról. maga a szakalapítás legalább egy évig húzódik, mire a ké-
relem bejárja a hivatalos utat és elnyeri az akkreditációt. utá-
na jön csak a neheze: hogy bírjuk-e mindezt szusszal, vagyis ok-
tatói kapacitással, szaktudással, infrastruktúrával, nemzetközi 
kapcsolatokkal. megtörtént a kapcsolatfelvétel a londoni royal  
College of art (rCa) kortárs kurátor-képző intézetével és a krak-
kói egyetemmel, ahol az rCa közreműködésével már elindult 
egy két féléves mesterprogram, aminek tapasztalatait mi is hasz-
nosíthatjuk. 
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Milyen hazai társintézmények segítenek ebben?

a tervezett curatorial studies-ma tekintetében természetes szö-
vetségesként gondolunk a műcsarnokra, a ludwig múzeum-
ra, a fővárosi Képtárra és mindazon intézményekre, amelyek 
professzionalizált módon foglalkoznak az ún. kortárs művészet-
tel és ahol mind a kellő szakértelem, mind a technikai feltételek 
adottak a képzés gyakorlati oldalához is. és persze számítunk a 
magángalériákra: az ő képviselőiket is szeretnénk meghívni arra a 
jövőre szervezendő workshopra,  ahol a létesítendő kurátorképző 
szak képzési és kimeneti követelményeit vitatnánk meg. szükség 
volna arra, hogy a „másik oldal” is elmondhassa, miféle szaktu-
dásra, miféle szakemberekre tart igényt. az a cél, hogy e kérdé-
sekben is konszenzus alakuljon ki a szakmában, és mi ennek szel-
lemében szervezzük meg az egyetemi képzést. 

Hogyan látja a tanszék helyzetét az egyetemen?

ez elsősorban azért jó kérdés, mert az általam említett intézeti át-
alakításokhoz a karon is szövetségeseket kell találnunk, és nem 
mindegy, hogy milyen súllyal, érdekérvényesítő erővel bírunk 
ebben a tekintetben. az a benyomásom, hogy a művészettörténe-
ti intézet a hosszú évek során meglehetősen elszigetelődött a ka-
ron belül: talán mert úgy tűnhetett, a bezárkózás az ismert sán-
cok mögé jobban garantálja a szakma autonómiáját. szimptoma-
tikusnak találom, hogy a tanszék az intézetesítés idején nem csat-
lakozott se a történeti, se a művészetelméleti és médiakutatási, 
se a régészeti intézethez – ragaszkodott az önálló intézeti státus-
hoz, és inkább vállalta azt a logikai képtelenséget, hogy egy inté-
zet egyetlen tanszékből álljon. ezt abban az értelemben helyes-
lem, hogy a művészettörténet csakugyan nem rendelheti alá ma-
gát sem tisztán történeti, sem tisztán elméleti, sem tisztán arche-
ológiai-tárgytudományi diszciplínáknak. ugyanakkor ez az önál-
lóság csapda is lehet, ha nem jár együtt azzal a szaktudományi 

önreflexióval, amelyről korábban beszéltem, illetve ha a társte-
rületekkel való együttműködés beszűküléshez vezet. a fejlett vi-
lág tudománya ma mindenütt az interdiszciplináris együttmű-
ködések felé tart, s oktalanság volna ez elől épp nekünk kitér-
ni. a tervezett új szakok, amelyek egy későbbi fejlesztési etapban 
akár új tanszékek megszervezésének alapját és indokát alkothat-
ják, s amelyek valós értelmet adnának az intézet elnevezésnek, 
eleve interdiszciplináris természetűek. az az ambícióm tehát, 
hogy a művészettörténet integrálódjon jobban a karon folyó ok-
tatás egészébe, és ezzel az egyetemen belül is nyerje vissza egykori 
rangját: hogy keressük a társintézetekhez való kapcsolódási pon-
tokat, és a művészettörténeti intézet ne maradjon félreeső hely, 
hanem a társadalom- és szellemtudományi együtt gondolkodás 
nyílt, kommunikatív színhelyévé váljon. 

Mennyire tartja a modern magyar művészet történetét 

feldolgozottnak, és ebben milyen feladatokat lát? 

messziről kell kezdenem a válaszomat. az egyetemes művészet-
történetben az elmúlt egy-két évtizedben nagy átalakulások, pa-
radigmaváltások mentek végbe. ez intézményi szinten volt a leg-
nyilvánvalóbb. a 80-as, 90-es években a nagy nyugati egyetemeken 
lépten-nyomon alakultak vizuális kultúra-, vizuális antropológia-
munkacsoportok és tanszékek, megszaporodtak a hasonló elneve-
zésű új programok, amelyek többnyire az akadémiai művészettör-
ténet önértelmezésével szemben határozták meg magukat. a mű-
vészettörténetet mindenekelőtt egyfajta kritikai társadalomtudo-
mányként gondolták el: vagyis nemcsak a kutatás tárgyának és té-
máinak tekintetében sürgettek változást, nemcsak a bevett mű-
vészettörténeti kánonnal akartak szakítani, de kérdésfelvetéseik is 
egészen idegennek tűntek a hagyományos diszciplína képviselői-
nek szemében. egy, a klasszikus módon kiképzett műtörténész alig 
tudott volna hozzászólni a vizualitás antropológiai, politikai, emlé-

kezetpolitikai, tömegkulturális dimenzióinak kérdéséhez. a küz-
delem ugyanakkor nem csupán teoretikus síkon, hanem közvetle-
nül a szűkös források újrafelosztásáért, vagyis az intézmények, tan-
székek, intézetek, folyóiratok elfoglalásáért is folyt. nemrég itt járt 
Budapesten W. j. t. mitchell, a chicagói egyetem professzora, aki az 
usa-ban egyik élharcosa volt a képek efféle kritikai társadalom- és 
kultúratudományi újraértékelésének: két előadása között volt al-
kalmam beszélgetni vele e konfliktus állásáról. szerinte a háború-
nak vége: az utóbbi években nincs már szó konkurenciaharcról, a 
másik pozícióinak elfoglalásáról, inkább kölcsönös tudomásulvé-
tel, sőt termékeny együttműködés alakult ki e szakmai csoportok 
között.
nos, mi itthon még bizonyos értelemben előtte vagyunk ezek-
nek a diszciplináris vitáknak. magyarul is megjelent például Hans 
Belting híres vitairata a művészettörténet végéről, a képantropo-
lógia, a visual culture-kutatás, az új muzeológia egy sor fontos szö-
vege szintén olvasható már – de gyakorlatilag visszhang nélkül 
maradtak a hazai nyilvánosságban. Hogy miért kullogunk e te-
kintetben is a fejlett világ mögött, azt talán nem szükséges itt 
hosszan fejtegetnem. de az általam említett szakbővítési koncep-
ció részben a pozíciószerzésből és pozícióféltésből adódó s több-
nyire előítéletek táplálta konfliktusok megelőzését célozza. nem 
gondolom, hogy a mostani művészettörténeti tanszék helyén 
valamiféle vizuális kutatóközpontnak kellene létrejönnie. ennek 
a szaknak a hagyományai és az el nem végzett feladatok megkö-
vetelik a folytatást. de azt azért látni kell, hogy ezt a vitát nem 
úszhatjuk meg. ezért kezdeményeztem a jövő év folyamán egy 
további konferenciát vagy workshopot, amelyen a lehető legszé-
lesebb szakmai körben azt vitatnánk meg, hogy merre tart ma 

a művészettörténet a világban, és mi következik ebből a mi in-
tézményeink és nem utolsósorban az egyetemi képzés jövőjére 
nézve. ebben a tekintetben nagyon ígéretes fejleménynek látom, 
hogy fiatal kutatók kitűnő doktori disszertációkban kezdik fel-
dolgozni a művészettörténeti tanszék történetét. saját előtörté-
netünk alapos ismerete, a szakma kritikus önreflexiója nélkül a 
jövőről sem lehet felelősen gondolkodni.  

A hagyományosan művészeti központoknak számító országok-

ban a kutatás olyan intenzíven zajlott, hogy egyes életművek 

nemhogy feldolgozottnak számítanak, de mára szinte lehetetlen 

újat mondani róluk. Újfajta megközelítések azért is lehetségesek, 

mert az alapkutatás már megtette a magáét. Itthon erről nem be-

szélhetünk.

Valóban, a magyar művészettörténetben, különösen a 20. századi 
művészetben még mindig terjedelmesek a fehér foltok. Hatalmas 
életművek nincsenek rendesen feldolgozva, s ami megvan, az is 
sokszor elavult. persze vannak nagyon fontos új eredmények, 
gondoljunk csak arra a páratlan esemény- és kiadványsorozatra, 
ami az utóbbi években a mednyánszky-életmű körül történt, de 
említhetném a „magyar Vadak” revelatív felfedezését is. engem 
személy szerint például erősen foglalkoztat, hogy harminchat 
évvel a halála után sincs tudományos értékű monográfia Kondor 
Béláról, akivel korábban magam is sokat foglalkoztam. Korsza-
kos jelentőségét senki sem vitatja, de láthatóan mindenki kerül-
geti. szerintem ennek az óvatoskodásnak mélyebb oka van: nin-
csenek adekvát értelmező sémáink ahhoz, hogy megragadjuk a 
sajátszerűségét. meglehet, olyan életműről van szó, amelynek 
újraelsajátításához ki kellett várnunk „a művészettörténet vé-
gét”, azt a szabadságot, hogy fölülvizsgálhassuk a modern ma-
gyar művészettörténet valamennyi uralkodó narratíváját. nem-
rég a tanszéken fölmerült egy olyan otKa-kutatás gondolata, 
amelynek keretében a második világháború utáni magyar mű-
vészet történetét próbálnánk meg nemzetközi összefüggésrend-
szerbe állítani. elég ambiciózus feladat ahhoz, hogy komolyabb 
pályázati pénzt lehessen vele elnyerni – persze ehhez is össze kell 
fognunk az mta művészettörténeti Kutatóintézetével, a nemze-
ti Galériával és más, a témában érdekelt intézményekkel.

A hiány miatt jött létre nálunk  a  műkereskedelmi művészettörté-

net, amit tiltanak ugyan, de alapvetően mégiscsak ugyanazok mű-

velik, akiknek a tudós művészettörténetet is művelniük kellene…

Valóban, sok anomália van ezen a területen, sok a feszültség a 
műkereskedelmi és a tudományos érdek között. ismerünk olyan 
történeteket, hogyan váltak bizonyos attribúciók műkereskedel-
mi érdekek függvényévé. részben ez is a forráshiány következmé-
nye – hogy a független szakértelmet ma nem tudjuk rendesen 
megfizetni. létezik persze szakmai lelkiismeret is, és biztos vagyok 
benne, hogy kollégáink többsége inkább erre hallgat.    
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Összeállította: Rieder Gábor 

Picasso és a mesterek
A „Picasso” márkajelzés mindenhol működik. A spanyol mester 
neve tizenkétezer látogatót vonzott egy hódmezővásárhelyi kerá-
miatárlatra – de Párizsban is ugyanúgy a szezon szenzációjaként 
reklámozzák a Picasso és a mesterek című óriáskiállítást. A Grand 
Palais-ban megrendezett bemutató biztosra ment: az avantgárd 
képzőművészet legismertebb sztárja mellé még néhány tetszőle-
ges klasszikust is odaillesztett. Egy jó adag El Greco, egy-két Mo-
net, kevéske Renoir, csipetnyi Velázquez és persze Van Gogh. El-
sőre hajánál fogva előrángatott ötletnek tűnik az öntörvényű Picas-
sóhoz előfutárokat társítani. Hiszen a kopasz zseni éppen azzal vív-
ta ki kortársai és a hálás utókor megbecsülését, hogy örökké ké-
pes volt a megújulásra. Miután egy koszos párizsi művésztanya 
mélyén kifundálták Braque-kal közösen a kubizmust, az avantgárd 
képi forradalom etalonját, a szürke kockákba tördelt újságpapírt és 
hegedűvonalat – Picasso rögvest váltott. Míg Georges Braque egy 
komplett életművet épített erre a fiatalkori találmányra, a nyugha-
tatlan spanyol mester az első világháború után visszatért a klasszi-
kához. Merthogy volt mihez: Picasso elsőrendű akadémikus kép-
zettséggel rendelkezett. Kezdetben apjától, José Ruiz-Blascótól 
vett órákat, aki a malagai művészeti iskola tanára és a helyi múze-
um igazgatója volt egy személyben. (Egy anekdota szerint a fiatal 
tehetségtől elbűvölt édesapa ünnepélyesen átadta ecsetjét és pa-
lettáját fiának.) A 19. század utolsó évtizedét Picasso – korkedvez-
ményes kölyökzseniként – a barcelonai művészeti iskola és a mad-
ridi San Fernando Királyi Akadémia padjaiban töltötte, a lehető leg-
klasszikusabb stúdiumok közepette: szabadkézi rajz antik szobrok 
után, nagy spanyol festők múzeumi remekműveinek másolása, tör-
téneti kompozíciók, vallásos tárgyú képek, studírozás, modellálás, 
lakkozás. Picasso őrült fiatal volt, mindössze 19 éves, mikor Pá-
rizsba tette át a székhelyét – szivacsként szívta magába a hatáso-
kat. A nehézkes spanyol akadémikus modort hamar elfeledte, meg-

mártózott a szimbolizmusban (kék és rózsaszín korszak), majd le-
nyűgözték a primitív régiségek (néger korszak). A korai kubizmus 
iskolateremtő főművében, az 1907-es Avignoni kisasszonyok ban 
kibogozhatatlanul keverednek egymással a durván vicsorgó afri-
kai maszkok, Matisse rózsaszín kaucsukbabái az Életörömből, Cé-
zanne nyers és vaskos női tomporai a Nagy fürdőzőkből és El 
Greco hajladozó nyúlánk márványaktjai Az Ötödik pecsét feltöré-
séből. A Grand Palais pazar sikerkiállításán nem szerepel az Avig-
noni kisasszonyok, viszont van másik 210 remekmű. Előképek, pár-
huzamok, parafrázisok és variációk. Amilyen szabadon bánt Picas-
so saját stílusával, olyan nagyvonalúan kölcsönzött művésztársai-
tól. A korai Abszintivójában Degas hasonló témájú képe kísért. Pár 
évtizeddel később újrafestette Goya egy kevéssé ismert csend-
életét, a véres oldalast és a marhakoponyát. De a parafrázisok iga-
zi korszaka a második világháború után jött el; ekkorra már Picasso 
többé-kevésbé megállapodott a szürreális, kissé karikaturisztikus, 
nagyon harsány és nagyon vad kifejezésmódnál. Erre a stílusra 
írta át a festészet múzeumi klasszikusait. Elsőként Delacroix-t – de 
nem az egyik dagályosan romantikus nagykompozícióját, hanem 
egy kisszerű egzotikus zsánerjelenetét, az Algériai nőket. Picasso 
1954-ben látott neki az orientalista témának, mindjárt meg is festet-
te 24 változatban. A szerényen pihegő, arab nőalakokból mellüket 
meresztő szürreális fantázialényeket varázsolt, jókedvű kubista sí-

kokkal és tarka vonal-arabeszkekkel. (Mivel a Delacroix-t a Louvre 
gyűjteménye őrzi, a kiállításnak ez az egysége itt látható.) Pár év-
vel később Velázquez került sorra, a kannibálösztönű avantgárd 
zseni őt is felfalta. Illetve egészen pontosan nem is Velázquezt, ha-
nem a szegény Marguerite infánsnőt, akinek rózsaszín pofiját vad 
zöldek és kékek rondították el, hímzett kecses szoknyája pedig 
szögletes, kanárisárga dobozzá lényegült át. De nem jártak jobban 
a klasszikus korok patikamérlegen kimért női aktjai sem, Picasso a 
márványbőrű Ingres-szépségekből otromba szürke vadállatokat fa-
ragott, riasztó méretű lábfejjel, szétcsúszó anatómiával és kihang-
súlyozott genitáliákkal. Akárcsak a Reggeli a szabadban parafrázi-
sánál, ahol a bal oldali, egész klasszikus nőalak növesztett irdatlan 
méretű feneket, miközben jellegzetes testrészei sovány vonalkává 
zsugorodtak össze. (Ez a kiállításrész az eredeti Manet-festmény 
mellett, a Musée d’Orsay-ban tekinthető meg.) A Picasso-forrada-
lom még mindig működik, önmagában nem tudna botrányt okoz-
ni, beleivódott már a hétköznapi vizuális kultúránkba, de a párizsi 
kurátorok gondoskodtak a kontrasztos környezetről. Az avantgárd 
perzselő lángszórójának pusztító hője még ma is érződik.

Grand Palais – Musée du Louvre – Musée d’Orsay, Párizs

2008. október 8. – 2009. február 2.

Pablo Picasso: Algír nők (E variáns), 1955, olaj, vászon, 46,1x55 cm,  
San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, © Succession Picasso 2008

Pablo Picasso: Nagy akt vörös fotelban, 1929, olaj, vászon, 195x129 cm,  
Musée Picasso, Párizs, © Succession Picasso, 2008

Pablo Picasso: Macskával játszó fekvő akt, 1964, olaj, vászon, 114x195 cm, Fondation Beyeler, Bâle, © Succession Picasso, 2008

Edouard Manet: Reggeli a szabadban, 1863, olaj, vászon, 208x264,5 cm, Musée d’Orsay, 
Párizs, © Patrice Schmidt, Paris, Musée d’Orsay

Pablo Picasso: Reggeli a szabadban Manet után, 1960, olaj, vászon, 114x146 
cm, Collection Nahmad, © Succession Picasso 2008

Eugène Delacroix: Algériai nők otthonukban, 1834, olaj, vászon, 180x229 cm,  
Musée du Louvre, Párizs, © RMN / Thierry Le Mage
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Rembrandt árnyékában
Ha valamire nem lehet mondani, hogy elkapkodott kanonizáció, ak-
kor az a születés után négyszáz évvel megrendezett restrospektív 
kiállítás. Szegény Jacob Backernek sokat kellett várnia, hogy fel-
figyeljenek rá az amszterdami múzeumok. Ebben persze nem a 
17. századi hollandusok a ludasok, például Lutma ezüstmíves, aki 
megfestette magát Backerrel, hanem az utókor. Az utókor ugyanis 
Rembrandtért rajong, a kócos hajú, modern zseniért, a zabolátlan 
természetért, az öntörvényű kifejezésmódért és a tragikus életpá-
lyáért. Színtiszta romantika – de hát a művészettörténet pittoreszk 
műfaj, mindig is a rebellis karakterek vonzották. A húsz termékeny 
esztendőn át alkotó Backer pedig nem volt zűrös karakter, nem je-
gyezték fel botrányos nőügyeit (meg se házasodott), nem járt bí-
róságra és nem voltak visszafizetetlen adósságai. A kevés fenn-

Jacob Backer: 
Pásztor koszorúval  
és síppal, 1644, olaj, fa,  
Koninklijk Kabinet van 
Schilderijen Mauritshuis, 
Hága

Jacob Backer: 
Női portré Euterpé 
múzsaként,
1649/50 körül,  
olaj, vászon, Albert 
Vandervelden, Luik

Jacob Backer: Granida és Daifilo, 
1637 körül, olaj, vászon, Ermitázs, 
Szentpétervár 
© The State Hermitage Museum, 
St. Petersburg, 2008

maradt forrás tanúsága szerint az amszterdami polgárok feddhe-
tetlen úriemberként tisztelték – ezt pedig csak a szigorúan protes-
táns kora kapitalizmus idején tartották sokra. A 19. század óta vi-
rágzó romantikus zsenikultusz az arisztokratikusan festői Backert 
visszafokozta Rembrandt tanítványává, pedig mindössze kortár-
sak voltak. (A tanítványkérdésben sokáig perdöntő érvként szere-
pelt, hogy Backer legjobb barátja, Govaert Flinck valóban Remb-
randt műhelyében talált magának munkát.) Szegényes információ-
ink szerint Jacob Adriaensz Backer 1626-ban egy Rubens alatt is-
kolázott leeuwardeni kismesternél dolgozott (Govaert Flinckkel 
együtt). 1630-ban költözött Amszterdamba, ahol Rembrandt koráb-
bi műkereskedője értékesítette munkáit. Élénk kolorizmusa és für-
ge ecsetje hamar meghozta számára a hírnevet a holland polgárok 
körében – az 1640-es évek egyik legkedveltebb amszterdami mű-
vésze lett. Kezdetben tényleg Rembrandt modorában alkotott, de 
később erősen eltávolodtak egymástól. Az elátkozott Rembrandt 
egyre expresszívebbre formálta vonásait, felerősítve a chiaroscuro 

és a személyes szimbólumok szerepét. Jacob Backer vi-
szont inkább klasszicizálódott, előszeretettel idealizál-
ta modelljeit, megspórolva a mély érzelmek ábrázolását. 
A költészet múzsájaként megfestett holland asszony pél-
dául a gótikus Madonnák félkörívű szemöldöke alól, rez-
zenéstelen magabiztossággal szemléli a nézőt. Arca köz-
vetlen, de kifejezéstelen, miközben a fény pazar táncot 
jár fehér selyemruhája redőin. A kiállításra a Rembrandt 
egykori otthonából átalakított amszterdami múzeum több 
mint 40 darab Backer-képet gyűjtött össze. Köztük a há-
gai Mauritshuis hetyke pásztorát és azt az Ermitázsból 
kölcsönzött „történelmi” jelenetet, ami egy szépséges 
perzsa hercegnő (Granida) és egy pásztorfiú (Daifilo) ro-
máncát elmesélő korabeli bestsellernek állított emléket. 

Rembrandthuis, Amszterdam

2008. november 29. – 2009. február 22. 
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Vécsey Axel

  a török birodalom terjeszkedése a 16. század során fo-
kozatosan felemésztette Velence politikai és kereskedelmi nagy-
hatalmi státuszát. a Köztársaság, amely korábban szinte mono-
polhelyzetet élvezett a keleti kereskedelem terén, egyre többet ve-
szített el a földközi-tenger térségében birtokolt stratégiai állásai 
közül, európa államai pedig alternatív kereskedelmi útvonalakat 
kerestek és találtak – nem mellesleg e törekvés „mellékterméke-
ként” az Újvilágot is felfedezték. 
ahogyan konkrét hatalma csökkent, a Köztársaság énképében 
egyre hangsúlyosabb szerep jutott az erkölcsi dimenzióknak. az 
állami propagandában Velence – nem minden alap nélkül – a 

köztársasági államszervezet, a békevágy, az 
igazságos kormányzás és az egyéni szabad-

ság utolsó európai védőbástyájaként je-
lent meg. a Velence-mítosz szerint 

a Köztársaság alkotmánya és ál-
lamberendezkedése nem csu-

pán egyedülálló volt, ha-
nem olyan tökéletes, ami 
– hasonlóképp a város fi-
zikai kialakításához – csak 
isteni csodából eredeztet-
hető. a mítosz Velencét a 
megváltás megtörténtével 
állította párhuzamba: e sze-
rint ahogyan az Újszövet-
ség sarjadt ki az ószövetség-
ből, úgy jött létre Velence 
az összeomlott római Bi-
rodalom romjain, hogy az 
eszményi állam földi meg-

testesülése legyen. ennek 
megfelelően a város mitikus 

alapítási dátuma 421. március 25, az 
angyali üdvözlet ünnepe lett, és szűz 

mária alakja kiemelt szerepet kapott az al-
legorikus politikai propagandában.1 

a Velence-mítosz tökéletes képi kifejezése paolo 
Veronese ecsetjéből született meg a dózsepalota 1575 

és 1582 között készült mennyezetképein. az adria király-
nőjeként megjelenített, trónon ülő Venezia figurájában ötvö-

ződik a mennyek királynőjeként felfogott mária alakja iustitiával, 
az igazságosság istennőjével, továbbá Venusszal. ez utóbbi szin-
tén központi szerepet töltött be a Velence-szimbolikában, hiszen 
mindketten a tengerből születtek, sőt mi több, az asztrológusok 
számításai szerint a város aszcendense a Vénusz bolygó. Velence 
tehát nem csupán női alakban testesült meg (nevének nyelvtani 
neme miatt ez nem is lehetett volna másként), de a női princípi-
um legtisztább képviselőivel azonosította magát – szemben pél-
dául az önmagát Herkules és dávid alakjában kifejezetten férfias-
ként meghatározó firenzével. 
a dózsepalota nagytanácstermében (a Köztársaság „parlament-
jének” üléstermében) Veneziát az olümposz királynőjeként lát-
juk, a béke áldásait jelképező istenségek körében; míg a döntés-
hozók szűkebb körének üléseit befogadó sala del Colleggióban 
az igazságosság és a Béke hódolnak a trónon ülő Venezia előtt. 
Veronese az egyes szakterületek felügyeletét ellátó hivatalok de-
korációjában szívesen alkalmazta a központi termekben kidol-
gozott szimbólumrendszer aktualizált változatát: így például a 
1  A Velence-mítoszra és annak képi megjelenítésére összefoglalóan lásd David Rosand: myths of 

Venice: The Figuration of a State, University of North Carolina Press, 2001.

Velence  
allegóriája 

Paolo Veronese mennyezetképe  
a Szépművészeti Múzeumban

Paolo Veronese és  
műhelye: Velence alle-
góriája Herkulessel és 
Neptunussal, 1575 körül, 
olaj, vászon, 140x140 cm, 
Szépművészeti Múzeum, 
Budapest (Pyrker János 
László ajándéka, 1836)
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gabona importját, tárolását és árusítását irányító hivatal pazar 
mennyezetképén az agrárium istennője, Ceres tiszteleg (Herku-
les és a Béke társaságában) Veneziának. 
ezeknek az allegorikus dekorációknak a sorába tartozik az a nyolc-
szögletű festmény is, amely ma a szépművészeti múzeum gyűj-
teményében található.2 a glóbuszon trónoló Veneziát neptunus 
tengeristen és Herkules körében ábrázoló kép egykor a faellátá-
sért felelős hivatal, a magistrato delle legne mennyezetét díszítet-
te, amely a szent márk tér melletti kikötő egyik épületében, a ga-
bonaraktár és a közegészségügyi hivatal szomszédságában székelt.3 
a legne szó mai jelentésétől eltérően ez a hivatal nem csupán tű-
zifával foglalkozott, de minden más célra szánt faanyag kiterme-
lését és kereskedelmét is ellenőrizte, közöttük a Velence számára 
döntő fontosságú hajóépítés nyersanyagáét is. ez indokolja a tenge-
ri uralmat jelképező neptunus isten hangsúlyos jelenlétét a képen, 
az erő, a hatalom általános emblémája, Herkules mellett. 
Venezia alakja itt pontosan ismétli a sala del Colleggio megfele-
lő részletét. a két kép nagyjából egy időben készült, és a dózse-
palota egyik legfontosabb termének dekorációjára nyilvánvaló-
an nagyobb figyelmet fordított Veronese, mint a kisebb jelentősé-
gű hivatalra. de nemcsak ez indokolhatja az ismétlést, hanem az 
is, hogy a kompozíció olyan bravúrosan oldja meg az alulnézeti 
perspektívában ábrázolt ülő alak problémáját, ami még Veronese 
számára sem lehetett könnyedén utolérhető. pedig róla valóban 
joggal mondta delacroix: „Van valaki, aki egyszerűvé teszi mind-
azt, amiről mindig úgy tudtuk, hogy lehetetlen – paolo Veronese. 
Valószínűleg ő az egyetlen, aki megértette a természet titkait.”4

a veronai származású mester abban az időszakban került Ve-
lencébe, amikor ott tetőzött a firenzei ihletésű manierista stílus 
divatja. Veronese alaposan megtanulta ezt a leckét, nagy élvezet-
tel kreálva a legvadabbul tekergőző, bonyolultnál bonyolultabb 
emberi testtartásokat. míg azonban a firenzeiek mindig is hajla-
mosak voltak elrejteni annyi erőszakoltságot a kompozícióban, 
hogy felhívják vele a néző figyelmét a bravúrt létrehozó heroikus 
szellemi erőfeszítésre, Veronesétől semmi sem állt távolabb, mint 
izzadságszaggal itatni át a képeit. nála a legkicsavartabb pózok 
is természetesnek, magától értetődőnek hatnak; nem küzdel-
mes munkájáért vár ünneplést, hanem fölényes virtuozitásáért. 
Ünnepélyes hangszerelésű, ám könnyed, fesztelen eleganciájú 
festményei tobzódnak a merész festői megoldásokban, szinte he-
donista lakomát kínálnak a szem számára. élvezi a játékot a pers-
pektivikus rövidülésekkel, de festészete alapjaiban klasszikus szel-
lemű: színei kristályos tisztaságú, világos harmóniát alkotnak; 

2  A festményre vonatkozóan (a korábbi szakirodalom felsorolásával) lásd Tátrai Vilmos katalógus-
tételét: Treasures of Venice: Paintings from the Museum of Fine Arts Budapest, kiáll. kat., The 
Minneapolis Institute of Arts, 1995–96, 51. sz.; illetve Terisio Pignatti – Filippo Pedrocco: 
Veronese: Catalogo completo dei dipinti, Milano, 1995, I. köt., 348. o. 

3  Juergen Schulz: Venetian painted Ceilings of the renaissance, University of California 
Press, 1968, 139. o.

4  André Joubin (szerk.): Correspondance générale d’eugène delacroix, Paris, 
1936–38, IV. köt., 94. o.

a terek tágasak és fényben fürödnek; pompás kavalkádjai pedig 
kiegyensúlyozott kompozíciós alapokon bomlanak ki. 
a budapesti képnek valaha helyet adó hivatal és a szomszédos 
többi épület ma már nem áll: a Köztársaságot felszámoló napóle-
on a királyi palota parkját álmodta ide, és 1807-ben lebontatta az 
útban lévő épületeket. Veronese mennyezetképe azonban meg-
menekült a pusztítástól, és később pyrker jános lászló képgyűjte-
ményének egyik legféltettebb darabja lett. a magyar főpap 1820 és 
1827 között Velence pátriárka-érseke volt, köszönhetően annak, 
hogy napóleon bukása után Velence az osztrák Birodalom része 
lett. a 19. század során a birodalom számos magyar nemzetiségű 
alattvalója viselt főhivatalt Velencében, de talán egyiküket sem 
igézte meg annyira a lagúnaváros, mint a Kazinczy köréhez tarto-
zó, művészetimádó pyrkert. a pátriárka minden befolyását latba 
vetette a császárnál, hogy Velence leromlott állapotain javítson, 
igyekezett új életre kelteni a nagy múltú kereskedelmet és hajó-
gyártást, segélyezni a szegényeket és óvni a város páratlan művé-
szeti örökségét. Velencei éveire mindig élete legboldogabb idősza-
kaként emlékezett vissza, és amikor 1827-ben egerbe helyezték át 
érseknek, igen jelentős képgyűjteményt hozott magával.5 
a képek kezdetben az egri érseki palota képtárszárnyában ke-
rültek kiállításra. az országgyűlés 1836 tavaszi ülésszakán pyrker 
azonban – akinek szívügye volt a hazai képzőművészeti élet fel-
lendítése – felajánlotta a gyűjteményt a magyar nemzeti múze-
um javára, hogy a közönség végre magas kvalitású festmények-
ben gyönyörködhessen a magyar fővárosban is. a pyrker-képtár 
ma is a szépművészeti múzeum egyik legfontosabb gyűjteményi 
egysége, amelyet nem csupán egyes darabjainak kvalitása, de a 
kollekció egészének a hazai kultúrtörténetben játszott kiemelke-
dő szerepe okán is különleges figyelem övez.
Veronese mennyezetképe témája és származása miatt is szimbó-
lumává vált ennek a gyűjteménynek, amint azt Barabás miklós 
impozáns pyrker-portréja is igazolja.6 az érsek pappá szentelésé-
nek ötvenedik évfordulójára, az egri polgárok közadakozásából 
készült képmás a barokk portréhagyománynak megfelelően dísz-
letelemek egész sora által szedi leltárba az ábrázolt fontos tette-
it, a kis asztalkán elrendezett költői művektől a bal képfél hátte-
rében feltáruló egri székesegyházon át a másik oldal képtár-ente-
riőrjében feltűnő Velence allegóriájáig. miképp az az asztalon elhe-
lyezett, a nagy alkotásokat szövegesen is felsoroló iratból is kide-
rül, a festmény itt egyértelműen a nemzeti Képtár megteremté-
sének tettét jelképezi. 

5  Lásd az érsek önéletírását: Johann Ladislaus Pyrker: mein leben. Szerk. Aladar Paul Czigler, 
Wien, 1966 (Fontes rerum austriacarum, I. Abt., 10. Bd.). Életére, műgyűjtői tevékenységére 
lásd továbbá Hölvényi György (szerk.): pyrker jános emlékkönyv, Eger, 1987. 

6  A Barabás-portréra lásd Szvoboda Dománszky Gabriella: „A kép ünnepe – Barabás Miklós: 
Pyrker János László, József nádor és Arany János portréjának fogadtatása,”, in: Ünnepi ta-
nulmányok szigeti jenő 70. születésnapjára, Miskolc, 2006, 299–312. o. 

Barabás Miklós: Pyrker János László egri érsek képmása, 1842, olaj, vászon, 245x168 cm, Dobó István Vármúzeum, Eger
(A háttérben a Veronese-kép egy részlete látszik)
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Jeges Ernő  
és Rozgonyi László
Szentendre nem bízza magát az akadémikus művészettörténet-írás 
lassú reakcióidejére, inkább a maga kezébe veszi sorsát, s követke-
zetesen feldolgozza saját történetét. Bár bőségesen van miből válo-
gatnia, az aprólékos kutatómunka olyannyira előrehaladt, hogy már a 
mélyen rejlő kincseket hozzák a felszínre. Például a Régi Művészte-
lep alapítóit. A MűvészetMalom a nyolcvan esztendővel ezelőtt ala-
pított régi kolónia két alkotójának, Jeges Ernőnek és Rozgonyi Lász-
lónak szentel egy közös emlékkiállítást. Mindketten a két világhábo-
rú közötti polgári festőművészet középutas képviselői voltak. Réti 
István tanítványaiként a késő nagybányai természetfestés hagyomá-
nyát szívták magukba – amelybe ekkor már egy jó adag konzervatív 
nosztalgia is vegyült, hiszen a trianoni döntés értelmében a stíluste-
remtő kisvárost Romániához csatolták. Mindketten beutazták Euró-
pát, de az avantgárd tendenciák helyett inkább a divatos historizálás 
ragadta meg őket. Jeges például a húszas évek elején bejárt a mo-
dernizmus születésén bábáskodó párizsi Julian Akadémiára, de mel-
lette nem a Montmartre csapszékeiben forgolódott, hanem a realis-
ta tájképfestés színterén, Barbizonban. A dekoratív, kicsit nagybá-
nyás, kicsit fauve-os városlátképekbe lassan belevegyítették – a ró-
mai ösztöndíjak hatására – a neoklasszicizmus és a reneszánsz fes-
tészet stílusjegyeit, valamint a Gresham-kör borongós líraiságát is. 
Pályájuk mégsem teljesedhetett ki, Rozgonyi nem sokkal a második 
világháborút követően elhunyt, Jegest pedig marginalizálta a hivata-
los kultúrpolitika.

MűvészetMalom, Szentendre

2008. november 22. – 2009. február 15.     

Szegedy-Maszák Zoltán
A hétköznapok tere annyira mélyen gyökerezik a tudatunkban, 
hogy azt gondoljuk, észlelésével kapcsolatban aligha tévedhe-
tünk. Látjuk, ha kinyitjuk a szemünket, és érezzük, ha megmoz-
dulunk. Ugyanez az illúzió érvényes a képzőművészeti alkotások 
nagy részének valós és virtuális tereire. Egy festmény vagy fotó 
térképze tét általában ugyanúgy természetesnek tekintjük, ahogy 

egy számunkra otthonos szobáét. A művész által megalkotott tér 
csak akkor ötlik szemünkbe, ha rendszere összecsap a mindennapi 
látványélmény jellemzőivel. Szegedy-Maszák Zoltán a Képzőművé-
szeti Egyetem intermédia-guruja éppen ennek a nagymestere. A ki-
lencvenes évek elején még házilag barkácsolt camera obscurákkal 
kutatta a teret, majd hamar átnyergelt a digitális technológiára. Ké-
szített interaktív módon bejárható virtuális teret, rejtjeles üzene-
teket kódoló digitális szobrokat és animált anamorfózissal játszó 
pléhbögre-installációt is. Legújabb – Pakson megrendezett – kiállí-
tása a Magányos és társas művek címet viseli. A tágabb értelem-
ben vett társas környezet ez esetben a Paksi Képtár nemzetkö-
zi színtér felé kacsingató, szigorúan válogatott gyűjteménye. A kol-
lekciót a neves geometrikus pécsi festő, Halász Károly igazgatja, 
elsősorban a neoavantgárd veteránokra, a nyolcvanas évekbeli új 
festészet képviselőire és a kilencvenes évek konceptuális alkotói-
ra összpontosítva, külön hangsúlyozva a geometrikus tradíció állan-
dó továbbélését. Az 1991-ben alapított intézménynek sokáig a pak-
si Erzsébet-szálló adott otthont, majd a városfejlesztés továbbűzte 
mostani lakóhelyére: a 2007-ben átadott új kiállítótér egy hetvenes 
évekbeli üzemcsarnok funkcionálisan felújított falai között működik.

Paksi Képtár

2008. december 5. – 2009. február 8.

Emlék-stallumok
Az ország egyik különleges hangulatú kiállítóterét, a váci Gö-
rög Templomot a kisvárdai születésű autodidakta (bár valójá-
ban a szentendrei konstruktivista hagyományon nevelkedett) kép-
zőművész, Vincze Ottó legújabb installációja foglalja el. Vincze 
helyspecifikus alkotása – a hajótérbe belógatott kétszer nyolc 
deszkalap – funkcionálisan újratagolja a semlegesített teret. A lebe-
gő deszkák a templomi padok könyöklőjét jelenítik meg egyfajta lá-
tomásként, mivel Vincze rájuk applikálta egy másik templom öreg 
padsorainak közeli fotóit. A térdeplővel és olvasópulttal ellátott 
hosszú ülőkék eredetileg a hívők helyét jelölték ki a szakrális tér-
ben, a kiállítóhellyé átalakított egykori barokk templomból viszont 
már rég eltűntek. Vincze egyszerű installációja visszaforgatja az idő 
kerekét, megidézve a padokban egykor ülő személyek auráját.

Görög Templom – Tragor Ignác Múzeum, Vác 
2008. december 13. – 2009. január 25.

Szegedy-Maszák Zoltán: Promenade

A Paksi képtár épülete

Rozgonyi László: Árpádházi Szent Erzsébet (Vörösruhás nő), 1931. olaj, vászon, 
95x80 cm, magántulajdon

Jeges Ernő: Önarckép, 1922, o.v. 24,5x20 cm, magántulajdon

Jeges Ernő: Vicenza, 1938 

Vincze Ottó: Emlék-Stallumok, installáció, 2008
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A bizonyíték 
kérdése 
TB-A21
A társadalomjobbító hangok 
egyre gyakoribbak a kortárs ki-
állítótermekben, már-már tel-
jes körűen kiszolgálva azokat a 
vizuális prezentációra váró ér-
telmiségieket, akik nem szíve-
sen olvasnak hosszas külpoliti-
kai elemzéseket szaklapokban. 
Ehhez a trendhez kapcsolódik a 
bécsi Thyssen-Bornemisza Ala-
pítvány új kiállítása, amelynek 
résztvevői a demokráciát vagy 
az emberi jogokat lábbal tipró, 
esetleg a szabad önkifejezést 
gátló politikai mechanizmusok 
hétköznapi bizonyítékait gyűjtik. 
(Sőt, nem csak gyűjtik, a TB–
A21 tevőlegesen is részt vál-
lal a szociális indíttatású aktivis-
ta projektek működtetésében.) 
Bár a hatalmaskodók elnyomá-
sa nem földrajzi kiváltság, a kurátorok főleg Közép- és Dél-Ázsia 
országaiból válogattak művészeket, Burmából, Indiából, Kínából és 
Tibetből. A tárlat alaphangját Amar Kanwar videoinstallációja adja 
meg, amely annak a bebörtönzött könyvárusnak állít emléket, aki 
az újságokból és a könyvekből rendszeresen kiszaggatta a milita-
rista burmai rezsimet dicsőítő első oldalakat. A világhírű kínai kor-
társ művész, Ai Weiwei más utat választott: 2005-ben blogot indí-
tott szülőhazája politikai visszásságainak megtárgyalására. A kiállí-
táson katalógusformában bemutatott internetes napló azóta a má-
sodik legolvasottabb bloggá vált Kínában. De a hatalommal szem-
beszegülők nem mindig ilyen si-
keresek, Marine Hugonnier a 
megsemmisített buddhista al-
kotásokat összesíti egy kese-
rű hangvételű listában, Heman 
Chong pedig a délkelet-ázsi-
ai országok éppen rács mö-
gött senyvedő lakóiról készített 
montázst. A lhászai születésű 
Gonkar Gyatso a másik oldalt, 
az elnyomás alól felszabaduló 
autonóm személyiséget elemzi 
fotóin: előbb tradicionális tibeti 
festőként pózol, majd a tekercs-
képek keretére Mao Ce-tung 
portréját feszíti (lásd a mellékelt 
illusztrációt), később emigráns 
aktivista lesz, végül londoni ezo-
terikus yuppie-művész. A tárla-
ton helyet kaptak valódi archí-
vumok is, például a tibeti kultú-
ra és történelem emlékeit gyűjtő 
intézet vagy az Újdelhi külváro-
sainak nincstelen fiatalkorúit tö-
mörítő digitális platform.

Amar Kanwar: The Torn First Pages, Part I, 2004–08 (részlet), 19 csatornás 
videoinstalláció, Co-commissioned by Thyssen-Bornemisza Art Contemporary and 
Public Press, New Delhi, Courtesy: Amar Kanwar and Galerie Marian Goodman, Paris

Gonkar Gyatso: My Identity, 2003 (részlet), 48,5x65 cm, Courtesy of Fabio Rossi, 
London, Courtesy: Gonkar Gyatso and Rossi & Rossi Ltd., London

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Bécs

2008. november 20. – 2009. április 5.

A K&H Csoport ösztöndíj programot hirdet fiatal, alkotó 
képzőművészek számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi 
támogatást nyújtson, mellyel segíti az alkotóművészek pá-
lyakezdését és művészi fejlődését, továbbá a Csoport épü-
lő gyűjteményét az ösztöndíjidőszak végén műtárgyakkal 
gyarapítsa.

Az ösztöndíjban félévente egy művész részesülhet.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (nem meghosszabbítható)
Az ösztöndíj bruttó összege: 125 000 Ft/hó/fő

A pályázatra 2009. január 28. és január 30. között lehet je-
lentkezni a pályázati anyagok leadásával.

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.kh.hu oldalról, 
azon belül a közösségi szerepvállalás menüpont alatt talál-
ható, illetve igényelhető elektronikus levél formájában a var-
ga.zsuzsanna@edge.hu e-mail címen.

A pályázatról további információt a (36 1) 239 0007 telefon-
számon, illetve a varga.zsuzsanna@edge.hu e-mail címen 
kaphatnak.

Az idei évben az E.ON Hungária nyerte el a Summa Artium „Kor-
társ művészetért” díját, melyet minden évben a kortárs kultúrát kö-
vetkezetesen, illetve a legjelentősebben és a legeredetibb módon 
támogató nagyvállalatnak ítélnek oda. Az E.ON Hungáriának kö-
szönhetően a magyar nagyközönség elsőként láthatta a német kor-
társ képzőművészet legendás alakjának, Günther Ueckernek leg-
újabb műveit, a  veszprémi Művészetek Házában. Ugyanitt 2009. 
január végéig Caro Jost kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a 
vállalat jóvoltából.

Az élet megy tovább

Maurer Dóra
A Ludwig Múzeum a saját konstruktivista útját járó, geometrikus 
absztrakció (másképp: konkrét művészet) egyik legnagyobb hazai 
tekintélyének, Maurer Dórának rendezett retrospektív kiállítást. Il-
letve egy szűkített visszatekintést, mert a tárlat 1970 körül veszi fel 
a fonalat, kihagyva a hatvanas években készített, személyes han-
gú grafikák hosszú sorát. Nem véletlen a szelekció: Maurer a het-
venes évek óta meghatározó szereplő a magyar képzőművészet 
neoavantgárd mezőnyében. Az évtized legelején kezdett koncep-
tuális fotósorozatokat készíteni; fényképtablói a teremtett világ tör-
vényszerűségeit próbálják megragadni, a pávák násztáncát, a táb-
lázatba gyűjtött fa ágacskák rendjét vagy éppen két férfi utcai talál-
kozásának egymással felcserélhető mozdulatait. A játékos fotóso-
rozatokhoz képest a festmények világa sokkal szigorúbb: a színel-
mélet és a geometria segítségével Maurer megrajzolt nyolc, külön-
böző színű rácsszerkezetet. Ezeknek a raszterkereteknek a moz-
gatásával alakította ki azokat a színes mértani struktúrákat, ame-
lyek évtizedek óta a nyersanyagát adják festményeinek. Ebből a 
geometrikusan kódolt táncrendből választja ki nagyobb képei mo-
tívumait, kiemelve egy-egy kisebb részletet, néha elforgatva vagy 
a szeszélyes sziluett mentén körbevágva. Az évtizedek során a 
Quasi-képeknek nevezett színes raszterkeretekből kihullt a rácso-
zat, üres fehér belsővel keringtek egymás körül, itt-ott metszve 
egymást. Majd a kilencvenes években következett az újabb áttö-
rés, a téglalap alapú színes keretek meggörbültek, szférikus pikke-
lyekké váltak, az üres fehér mezőiket pedig a standard alapszínek 
különböző keverékei töltötték ki.  
A Ludwig Múzeum nagy kiállításán végigkövethetjük a geometrikus 
képek evolúcióját, kiegészítve egy-két színtanulmánnyal, korai fotó-
sorozattal, a nyomtatás esztétikai lehetőségeivel játszó grafikával 
és egy nagy videóválogatással. 

Ludwig Múzeum

2008. december 5. – 2009. február 22.

Maurer Dóra: Overlappings No7. var.3., 2007, rétegelt lemezre feszített lepedővászon, 
akril, 148x243 cm, fotó: Sulyok Miklós
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Thomas Ruff
Thomas Ruff személyében a Műcsarnok ismét becserkészett egy 
igazi világsztárt, aki egyszerre húzónév a műkereskedelmi pia-
con és a nemzetközi, progresszív, kortárs fórumokon. Esetében a 
„sztár” terminus talán kissé félrevezető, hiszen nem egy agyonrek-
lámozott árucikk-művészről van szó, akivel tele van otthon a média, 
hanem egy egész friss, delikát ínyencségről, aki még csak a kifino-
mult trendszabókat nyűgözte le, a jól tájékozott kurátorokat és a jó 
értelmében véve sznob gyűjtőket, nem a széles publikumot és az 
újságírókat. (Persze nem teljesen új fel-
fedezettről van szó: Ruff 1995-ben már 
kiállított a Velencei Biennále német pavi-
lonjában; a Düsseldorfi Iskola fényképé-
szei – elsősorban Andreas Gursky – pe-
dig már évek óta a befektetők kedven-
cei. Egy Thomas Ruff-fotó akár 100 000 
dollárba is kerülhet árverésen.) Közön-
ségsikerre és bulvárovációra mégse 
számítsunk, Ruff fényképei túl neutráli-
sak, ridegek, elidegenítőek és szótlanok. 
Ez nem olyan meglepő, hiszen a ’70-es 
években sajátította el a szakma fogása-
it a szenvtelen, fekete-fehér indusztriá-
lis fotók mesterpárosától, Bernd és Hilla 
Bechertől. A főiskolán tanító házaspár 
volt az egész düsseldorfi fotóiskola meg-
alapozója. Ruff előfutárainak a tökélete-
sen precíz, klasszikus dokumentaristákat 
(pl. Walker Evans és Atget) tartja, nem 

pedig a humanista sajtófotósok nagy nemzedékét. Mikor a hetve-
nes évek végén a Fekete-erdő melletti kis városkából érkező re-
ménybeli művész a Düsseldorfi Akadémiára került, a fotóriporterek 
nagy korszaka már véget ért, a korábban példátlan népszerűség-
nek örvendő LIFE magazin az évtized elején lehúzta a rolót. Viszont 
virágzott a konceptuális művészet, ami a fényképezés elvontabb 
jelentésmezőit aknázta ki, eltávolodva a valóság riporteres leké-
pezésétől. Ruff az elsők között tanulhatott fotografálást művésze-
ti akadémián, ráadásul 1977-ben (iskolakezdése évében) a kasseli 
Documenta nagy fotótörténeti kiállítása örökre kanonizálta a vizuá-
lis művészetek addig éppen csak megtűrt kistestvérét. 
A helyzet adott volt egy konceptuális karrierhez. Ruff a nyolcvanas 
évek elején tipikus külvárosi német házakkal, lakásokkal és iga-

zolványkép-szerű portrékkal nyitott: esőáztatta betonépületek, si-
vár szobabelsők, kispolgári jellegtelenség. (Modelljei sosem mo-
solyognak, amit Ruff később a hetvenes évek terrorizmustól rette-
gő, frusztrált légkörével magyaráz.) A későbbiekben digitálisan is 
belenyúlt az épületfotókba, eltüntetve egy-két karakteresen egyedi 
részletet. „Ezek az épülettípusok – mondta Ruff egy helyen – töb-
bé-kevésbé megmutatják a Nyugatnémet Köztársaság elmúlt har-
minc évének szellemiségét és gazdagságát.” És mindezt festmény-
méretben, hiszen Ruff kortárs művészként dolgozott, nem hétköz-
napi fényképészként. A berlini fal leomlása idején kapott rá az éj-
szakai fotózásra: előbb újrahasznosította a pislákoló égitestekről 
készített csillagász-felvételeket, majd éjjellátó készülék segítségé-
vel fényképezte a német utcákat. A Big Brother asszociációkat éb-

resztő zöldes, homályos kémfotók már a bemozdult, elmosódott di-
gitális képeket készítették elő. A kilencvenes években a média ke-
rült terítékre. Thomas Ruffot megbabonázták a készen kapott ké-
pek, előbb újságillusztrációkat sajátított ki, majd rávetette magát 
az internetre. Az elmúlt pár esztendőben született, sok vitát kiváltó 
Aktok című sorozata a webről letöltött, óriásira nagyított pornóké-
pekből áll. Ruff ködösre állította a szűrőt a kitáruló női combok, az 
akció közben a kamerába sandító párok és a magukat kellető hét-
köznapi prostituáltak fölött. A fátyol mögötti részletekkel adós ma-
radt. Akárcsak a jpeg sorozatában, amely szintén a világháló kép-
anyagából dolgozik. Különböző témájú (a felhőkarcolótól a tájképig) 
klisé-felvételeket nagyít fel óriásira, szemmel láthatóvá téve a nép-
szerű képtömörítő eljárás színátmenetes pixeljeit. „Azt hiszem – 

vallja Ruff –, a média 
nyelvtanán dolgozom. 
Meg akarom érteni a 
működését. Képeket 
látok, és nem tudom, 
hogyan készültek; 
meg kell tudnom, ho-
gyan működnek ezek 
a képek, hogyan érzé-
keljük őket.” 

Műcsarnok

2008. december 12. 
– 2009. február 15.

3045, 2008, 236x406 cm, C-print vásznon (a Zycels sorozatból) © Thomas Ruff

ko05, 2002, 110x185 cm, C-Print (a Nudes [Aktok] sorozatból) © Thomas Ruff

7II, 2002, 166x306 cm, C-Print (a Substrate sorozatból) © Thomas Ruff

Nacht 10I, 1992, 190x190 cm, C-Print (a Nächte [Éjszakák] sorozatból)  
© Thomas Ruff

Nacht 5II, 1992, 190x190 cm, C-Print (a Nächte [Éjszakák] sorozatból) 
© Thomas Ruff
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Átmegyek a falon 
Tarr Hajnalkával Winkler Nóra beszélget

 Tarr Hajnalka képzőművész. Ötévesen, a kertben el-

ejtette a dobozát, és szanaszét gurultak a gyöngyei. Kábé sok-

kot kapott a felismerésen; ott vannak, de már lehetetlenség ösz-

szegyűjteni őket. A dolgok nem elválaszhatók a helyzetüktől, csak 

összefüggéseikben kezelhetők – ma már így írja le, de ma már 

buddhista. A dolgok megragadhatatlanságát 

egész gyerekkorában tanulta, ez ugyanis a 

megállíthatatlan változásról szólt, költözések, 

névváltoztatás, szülők szétválása, új apuka, 

ilyesmik. A lakcím és a vezetéknév csak be-

tűk, nem támaszpontok. 

Negyedszerre vették fel a Képzőművészeti Egyetem grafika sza-

kára. Másodévesként Finnországban tanult, egyik tanára javasol-

ta, hogy gondolkodjon térben is, ne csak rajzokban. Aztán fél évet 

Marseilles-ben tanult, itthon direkt megbukott művészettörténet-

ből, hogy átmehessen Maurer Dóra festőosztályába, nála diplo-

mázott. 2006-ban Gruber-díjat, 2008-ban Derkovits-ösztöndíjat 

nyert. Tétova báránycsordáját (Instant nyáj) az Irokéz Gyűjtemény 

részeként a Nemzeti Galériában láthattuk, a Műcsarnok Mecé-

nás-kiállításán e gyűjtemény vele, illetve Attachment című gem-

kapocs-falával képviselte magát. Sokadik beszélgetésünk ez, dél-

előtt egy kávéházban.    

Zürichben, egy jógaközpontban találtam egy szöveget arról, hogy 

a legmélyebb félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk, 

hanem inkább, hogy felmérhetetlen erő mozog bennünk, és erre 

rémisztő rálátnunk.  

Úgy látom, az emberek attól szenvednek, hogy nem élik meg a 
bennük rejlő lehetőségeket, folyamatosan úgy érzik, külső dol-
gok akadályozzák őket ebben, és ezért a külső dolgokra mérgesek. 
amikor elkezdtem installációkkal foglalkozni, térről, határtalan-
ságról akartam beszélni, a „kívül-belül van levegő” felszabadító 
állapotáról. ezt szerettem volna fizikailag megélni és másokkal is 
megéletni. ehhez el kellett jutnom oda, hogy felfogjam, csakis a 
saját félelmeim gátolhatnak abban, hogy itt és most azonnal na-
gyon jó munkákat hozzak létre.
 
Ez a csavar; hogy van tehetség, van erő, de jön vele egy csomó 

félelem, parázás.

igen, de nehogy már ennyire pitiáner legyen az élet, hogy a fé-
lelmektől ne lehessen megélni, ami bennünk van. sok művészt 
látok, akik túl vannak ezen, vagy sosem ismerték ezeket a szo-
rongásokat. 

Például? 

anthony Gormley, andy Goldsworthy, sophie Calle, mona 
Houtum. a munkáikon érzed a határtalanságot, hogy akár ten-
gerbe is lehet szobrokat tervezni, mert miért is ne. rendelkeznek 
egy totális belső tágassággal. Ha csak szemlélő lennék, akkor is 
erre a szabadság-érzésre vágynék, képzőművészként meg az iz-
gat, hogyan teremthető meg. Közben persze retteg az ember és 
izgul minden megmutatkozásnál, legyen az egy installáció vagy 
nagyon intim rajzok, de ez a félelem adrenalin is.

Meg a félelem legyőzése is, gondolom. 

Csak így fejlődhetsz. félsz, de megléped, ettől erősebb leszel és 
tágasabb a világod. én ezt egyedül a képzőművészetben bírom 
végigcsinálni, mondjuk egy partnerkapcsolatban már nem, mert 
ott berágok, elfogy a türelmem, vagy csak túl nagy a feladat. ezért 
fontos, hogy az emberek találjanak maguknak olyan tevékenysé-
get, ahol bátrak mernek lenni, mert ha már megvan a tapasztalás, 
az visszahat az életük más területeire is. 

Úgy bírom, amikor a festők mesélik, hogy a végén kimerülten 

leülnek a kész kép elé, és csak szemlélik, kicsit mintha nem is 

ők csinálták volna, csak néznének egy objektet. Téged a térbeli 

dolgaid meglepnek vagy csak megvalósul, amit láttál már előre?

Ha megtervezi az ember, ha nem, sose olyan, ahogy elképzel-
te. ahogyan feláll a térben, akkor van készen, és azt nem tudod 
modellezni. én imádok üres terekben órákig ülni, és fejben meg-
tölteni azt egy csomó mindennel, szinte úszkálok. nagyon jó ál-
lapot, mert egy csomó lehetőség van benne, lebeg. Ha kész van, 
konkréttá válik, már nem lehet ötmillió dolog, hanem egy lesz, a 
többi lehetőség kizárva, és mindeközben a legfontosabb, hogy ne 
szűkítse, hanem kifejezze a teret. 

TARR
HAjNALKA

Attachment, gemkapocs, 9mx3,5m
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Ezt a gondolati ívet, hogy itt döntés született végtelen sok elem 

rovására, hál’ istennek a néző nem járja be.

nem. Csak egy meghívást kap. szabad mozgást, hogy gyere, ússz 
bennem, ülj előttem, fordulj ki, menj el, gyere vissza egy hét múl-
va vagy ne gyere. ismerkedj, de közben saját magaddal ismerkedsz. 

Ez teljesen vízszerű, tengerszerű. És nagyon női, mert bele lehet 

menni. Hogy lehet, hogy férfi szobrászok munkáiban élted meg 

ezeket a fogalmakat leginkább?

jó kérdés. lehetséges, hogy egyszerűen nem ismerek olyan nő 
képzőművészt, aki ilyen felszabadultan viszonyulna a térhez, de 
ez nem zárja ki, hogy vannak ilyenek. lehet, hogy a pasik bátrab-
bak? nem hiszem. lehetséges, hogy egy férfi jobban rá tud áll-
ni arra, hogy egy ilyen tágas és erőteljes dolgot megvalósítson, 
azért ez elég kemény meló. mert az egy dolog, hogy érzed, meg is 
kell valósítani. a nők jók az érzésben, a pasik meg a megvalósí-
tásban. és ezek a munkák nem rajzocskák, muszáj, hogy oda te-
gye magát az ember minden szinten, és ez lehet, hogy alkatilag 
jobban megy a pasiknak. Vagy az is lehet, hogy egyszerűen fogal-
mam sincs. Vagy az is, hogy van egy jó csajuk, aki súg. 

Szerinted a gemkapocs-falban mit élvez, aki élvezi?

saját magát. a saját magában is meglévő teret. a ka-
kaót se lehetne szeretni, ha nem lenne tapasztalatunk 
arról, mi a kakaó. egy ilyen munka katalizálja, hogy 
meg tudd élni, ami benned van, hogy mehet az agyad. 
nem szeretem a sokkoló, agresszív, hatással akarok 
lenni rád munkákat. a gyönyörű munkákat szere-
tem. Kihúzom a szőnyeget a néző alól, de nem esik el, 
nem kell félnie. fent marad. lebegj, azt üzenem, kér-
dezz újra, kockázatmentes, nem a főnöködnek kell 
válaszolnod. éld meg itt, hogy relatív egy csomó min-
den, a gázszámláddal már nem teheted ezt meg olyan 
könnyen.

A Műcsarnokban végig ott álltál a falad mellett, ré-

szint, hogy vigyázz rá. Szereted, ha odamennek hoz-

zád elmondani, hogy nekik miről szólt?

igen, az tök jó. a saját kreativitásuknak örülnek, nem 
az enyémnek. ez szuper egy térinstallációban. ez a fi-
nom tánc a képzőművészet alfája és ómegája. 

Hogy jött ez a konkrét munka? 

másfél éve kaptam egy cseh ösztöndíjat. a pályáza-
tomban az áttetszőségről írtam, erre kaptam egy 800 
éves vártornyot, egy bástyát, ahonnan régen lőttek, 
vastag falakat, kicsi tereket és egy börtönt, ahova év-
századokig bedugták az embereket, hogy pusztulja-
nak. Bármit csinálhattam. pont egy plátói szerelem-
ben voltam, párkapcsolati helyzeteket rajzoltam, ren-
geteget. plusz fűztem egy gemkapocs-sávot, 70 cm szélesen ment 
le a börtönbe 10 méter mélyre.

De a 10 méter dacára még benned maradt a fal-ügy.   

igen. és egyik este felhívott a pados (Gábor, Irokéz Gyűjtemény, acb Ga-
léria), hogy a műcsarnokban lenne egy terem, megcsinálhatnám 
a falat. erre reálisan fél év kellene, volt 25 nap. de annyira össze-
álltak a feltételek, éreztem, nem mondhatok nemet. eddig min-
dent egyedül csináltam, most be kell majd vonnom embereket. 
egyeztettem például a statikusokkal, akik kérdezték, hova tegyék 
a konzolt, excusé moi, kérdeztem, mi az? rá kellett bíznom ma-
gam másokra. ez volt az egyik legnagyobb trip benne.

Miért pont a pszichiátrián találtál embereket, akik segítettek? 

egyik barátom ott feküdt – harminc felett látom, ahogy működik 
a gravitáció, annak a terhe, hogy nem az lett, amit tizenhat évesen 
kitaláltunk. nem lettünk repülőgép-pilóták, nem mienk a legna-
gyobb mell és nem nyertünk szépségversenyt. és az egyik benti be-
szélgetésen felhoztam neki, hogy kéne tíz ember másnaptól, akivel 
együtt tudom fűzni a kapcsokat. a páciensek között vannak de-

TARR
HAjNALKA

pressziósok, anorexiások, illetve úgynevezett védett munkahelyen 
dolgozó leszázalékoltak, akik napi négy-öt órában rájuk szabott 
munkát végeznek. aki oda kerül, az már túl van hangulatokon, a 
gondolatai már falakat emeltek, és ezek túl magas fekvőrendőrök a 
reality sztrádáján. Bementem a főigazgatóhelyetteshez, dr. simon 
lajoshoz (semmelweis egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás Kli-
nika), vázoltam a projektet, hogy 7000 doboz gemkapcsot kéne fel-
fűzni, és majd szerzek rá pénzt – a pados adott. jó fej volt, vállal-
ta. Két hétig napi hat órában voltam bent. fűztünk. nagyon érde-
kes helyzet volt. egyik barátom segített hazacipelni a kész szálakat, 
amiket már otthon raktam össze. jöttek sokan segíteni, volt, aki ka-
ját hozott vagy elmosogatott, mert nekem nem volt ezekre időm. 
Ha ebben nem volt benne hetven ember, akkor egy se. 

Vicces, hogy ennyi ember, ennyi türelem, ennyi küzdelem, határ-

átlépés és szövetség egy szuperbanális tárgy, az irodai gemka-

pocs körül ment. 

ez nagyon szép benne. a kapcsokról mindenkinek van egy fix 
képe, ismeri, leginkább semmit se gondol róla, használja. ez a mű 
materiálisan csak egy csomó gemkapocs. attól lesz más, hogy be-

kerül egy térbe és ebben hangja lesz, lebegése, és bár rettenete-
sen fizikai a jelenléte, kap egy másikat is. összefűzve vasfüggöny, 
mégis áttetsző. Ha egyben látod, fal. 250 kiló. Ha közel mész, rá-
jössz, milyen lágy, át tudsz nyúlni rajta, ha hozzáérsz, hullám-
zik, akkor is, ha már kimentél a teremből. mikor még a lakásom-
ban nézegettem, ragyogott. de nem csilivilin, csak önmagában. 
a műcsarnokban monokróm, áttetsző köde volt, lírai, belső fé-
nye. azt hittem, nem lesz személyes, de láttam, hogy megrendí-
tően az. Csend van körülötte, de nem szomorúan. nőies. Benne 
a kis kevés 32 évem iszonyú sokféle nehézsége által megszerzett 
tapasztalata, amit ezzel a nyugodt kijelentő mondattal ki tudtam 
tenni. de nincs pont a végén. 
    
Ha most kéne vágyott csúcsmunkát mondanod, mi lenne?

nyolcvanéves vagyok, enyém az üres műcsarnok egésze, minden 
terem. ott van velem egy csomó ember és én átmegyek a falakon. 
Hátranézek, rájuk mosolygok, és kérdezem, nem jöttök?
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  a világ és azon belül a mikroelektronika úgy alakult, 
hogy a műalkotásokat egyre kevesebbszer vehetjük szemügyre 
testközelből. inkább interneten, mailen küldött csatolmányként, 
tévében látunk művészi produkciókat, vagy csak elbeszélésből ér-
tesülünk az egészről. 
de van-e lehetőség a megismerésre ilyen távolságból? például ha 
magát a műalkotást már nem is láthatjuk? ilyen kérdések feszít-
hették Kamen stoyanovot, amikor videomunkát készített egy 
chatprogramon lezajló műtárgyvásárlásról, egy másikat pedig ar-
ról az akcióról, amelyben ingyenes műalkotást hirdetett a plázázó 
tömegeknek. a két film egy-egy könnyű kézzel felskiccelt kísér-
letet dokumentál, és mint ilyenek, értelmezések egész sorát kí-
nálják. ez egyébként egy adótörvény esetében hátrányt jelente-
ne, a művészetben viszont egyértelmű pozitívumnak tekinthető.
a Melyiket vegyem? című videó a műkereskedelem művészetfogal-
mát járja körül. a kísérletben két galerista, a Kisterem galériás 
Valkó margit és a Godot Galériát vezető Kozák Gábor kaptak 
fél-fél órát, hogy messengeren képet adjanak el a spengler Ka-
talin–somlói zsolt műgyűjtőpárosnak. a laboratóriumi követel-
ményeknek megfelelően a bolgár származású, de amúgy Bécsben 
élő művész meghatározta, milyen árkategóriában kínálhatnak 

fel műalkotást. a szabályok szerint a gyűjtők nem tudhatták, kik 
a galeristák és azt sem, hogy kik készítették a szóban forgó műve-
ket. azaz spengler és somlói mindenfajta támpont nélkül kezdte 
el a beszélgetéseket.
a remekül megkomponált kísérletben az idő rövidsége miatt 
minden szereplőnek hatékonyan kellett kommunikálnia. a két-
soros udvariaskodás után a gyűjtők rögtön rátértek a számukra 
lényeges kérdésekre. mit kell tudni a művészről? milyen techni-
kával készült az alkotás? mekkora? Hol volt kiállítva? a laikus szá-
mára legfontosabb, hogy mi is látható az adott képen pedig csak 
ezek után következett.
mindez persze értelmezhető pejoratívan, arról lamentálva, hogy a 
műkereskedelem éppen biznisze tárgyával nem törődik, és az egész 
nem is a művészetről szól, miközben a világból tűnik el az érték, 
meg a bébifókák. pedig a látottak nem jelentenek mást, mint hogy 
a műkereskedelemnek egyszerűen csak megvan a saját logikája, 
például, hogy az egyes műveknél lényegesebb, milyen helyet foglal 
el a művészeti kánonban az adott életmű.
a kísérletből kevésbé meglepő módon kiderült még, hogy az a 
galerista a sikeresebb, amelyik jobban kommunikál, képes párbe-
szédre a vásárlóival, miközben mellékesen rájuk zúdít egy csomó, 
a mű pozicionálását segítő információt. a dadaista felütés, misze-
rint a Godot művésze korábban az északi hómezőkön volt kutya-
szános, ugyanakkor nem tűnt jó stratégiának.

Kísérletek láthatatlan művekkel
Kamen Stoyanov – Felejtsd el, nem engedhetjük meg magunknak

Földes András

Ha a tisztelt olvasó agatha Christie-regényeken nevelkedett, és 
mindenáron maga akarja végigkövetni, mi lesz a történet vége, 
ugorja át ezt a bekezdést. aki viszont a rejtvényújságoknál is kép-
telen ellenállni a megoldások című fejezet csábításának, most 
megtudhatja: a gyűjtők végül Valkó margit képét választották, 
mégpedig egy follárd Barbara-munkát. a három fotópárból álló 
sorozat középső darabja fotópapírra helyezett gumimedvéket és 
bonbonokat ábrázol rendezett és kaotikus formában. 
a kritikus meglátása szerint a leleplezésnél spengler és somlói 
kicsit csalódottak voltak, miközben egyértelműnek tűnt lelkese-
désük a Godot Galéria Boris duhm-fotója láttán. az, hogy a sike-
res eladói stratégia nem feltétlenül segíti a gyűjtő legjobb válasz-
tását, a videó további értelmezését teszi lehetővé az értelmezésre 
hajlamosak számára.
a stúdió Galéria kiállításának másik videóján maga a művész lát-
ható, amint szórólapokat osztogat a Westendből kiáramló vásár-
lóknak. a szöveg azzal kecsegtet, hogy aki a szórólapot felmutat-
va megjelenik a megnyitón, műalkotást kap ajándékba.
a láthatatlan munka ezúttal azonban láthatatlan is maradt a meg-
szólított közönség számára. míg a műgyűjtők a végén megnézték és 
180 ezer forintért meg is vásárolták a képet, a westendezők semmi-
lyen kapcsolatba nem kerültek a művel. ugyanis senki nem jött el az 
ingyen műalkotásért. pedig a felajánlott alkotás, ami egyébként zen 
buddhista gesztussal magát a szórólaposztást mutatta, nem csak esz-
mei értékkel bírt. stoyanov nemzetközi szinten is elismert művész, 
ő volt például az egyetlen alkotó, aki három művel is jelen lehetett 
a legutóbbi manifestán. a kiállítás kurátora, a filmekben szerkesztő-
ként is közreműködő stepanovic tijana kétezer euróra saccolta az 

ötdarabos videomunka értékét, amiből számításaink szerint aztán 
értékes szórakoztatóelektronikai cikkeket vásárolhatott volna magá-
nak a nyertes a szórólapozás helyszínén.
érdeklődés hiányában így sajnos nem készülhetett el az az amúgy 
szórakoztatónak ígérkező film sem, amelyben a főszereplő a nyere-
ményt megpróbálja a médiamarktban ötcsatornás házimozi rend-
szerre cserélni egy „tibor vagyok, segíthetek?” feliratú eladónál.
ez utóbbi fejezet nélkül a kiállított videomunka viszont nem le-
hetett olyan erős, mint a messengeres műtárgyvásárlást feldolgo-
zó párja. Hiszen stoyanov csak azt a közismert tényt vázolta fel, 
hogy minden információ a saját közegében működik jól. ezért 
nem szokás például menő borotvát délelőtti rajzfilmek közt rek-
lámozni. nyilván más lett volna a végeredmény, ha a művész az 
art fairen osztogatta volna a szórólapjait. 
a műalkotás és a befogadó közti űrt, a művészet tárgyiasulásának 
kérdését mindenesetre jól zárja le a kiállítás harmadik darabja, 
egy neon felirat: Felejtsd el, nem engedhetjük meg magunknak. a lemondó 
kijelentést egy gyűjtő súgta oda lelkesült nejének valami művé-
szeti vásáron, nem tudván, hogy szavai a hallgatózó művészben 
az alkotás tárgyiasulásáról, elidegenedéséről indítanak el gondo-
latokat. a fénylő felirat a kettősséget megjelenésében is tükrözi, a 
reklámos forma és a szplínes kijelentés kontrasztja a megjegyzést 
a groteszk tartományba tolja át.
mivel azonban stoyanov-munkáról van szó, az egészben termé-
szetesen van még egy csavar. a művész a stúdió Galériának aján-
dékozta a munkát azzal a kikötéssel, hogy annyiért adhatják el, 
amennyivel a galéria tartozik az egyik kiállítóterméért az önkor-
mányzatnak. így tehát a letargikus megjegyzés végül is akár egy 
művészeti fórum továbbélését is biztosíthatja.

STOYANOV

Follárd Barbara: Cím nélkül, 2000 Boris Duhm: The Controll Cross
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Amit az ipari kamera nem lát
Gyenis Tibor kiállítása a Modemben

  létezik a filmek között egy különleges krimitípus, 
amelyben a betörők az akciót századmásodpercnyi pontossággal 
megtervezve, high-tech felszerelések segítségével és gyakran épp 
műalkotások megszerzése érdekében hatolnak be a jól őrzött ob-
jektumba. a hetvenes évek óta az ilyen filmek szinte elmaradha-
tatlan jelenete, amikor a tolvajok – ebben az esetben általában a jók 
– kiiktatják a különben minden rezdülést rögzítő, kulcsfontosságú 
megfigyelőkamerát. teszik mindezt úgy, hogy az adott helyszín 
hétköznapi vagy esetleg sohasem változó képét hirtelen odacsem-
pészik a kamera lencséje elé, így a biztonsági őr – általában a rosszak 
embere – folyamatosan a szimulált képet látja a valódi helyett, mi-
közben a betörők a helyszínen észrevétlenül dolgozhatnak. Gyenis 
tibor művészete nem igazán krimiszerű: nem történik semmi 
jóvátehetetlen, nincsenek egyértelmű tettesek és áldozatok, bizo-

nyítékok és vallomások. mégis pontosnak tűnik a hasonlat, mivel 
fotói többsége – talán a portrék vagy általában az emberalakok ki-
vételével – az ipari kamera neutrális tekintetére szabva készülnek. 
mintha az egyébként örökké változatlannak tűnő vagy egyszerűen 
hétköznapi környezetbe behatoló művész a megfigyelő tekintet ki-
iktatásával lopna be egy új, addig sosem látott képet a tett helyszí-
nére. másként fogalmazva: mintha a kép álcája mögött hozná létre 
az ismerős elemek új összefüggésrendszerét. Ha szó szerint értel-
mezzük a hasonlatot, a műalkotás befogadója a film nézőjével vagy 
a helyszínre érkező nyomozóval azonos.
Gyenis a beavatkozásra épülő fotók elkészítésére elhagyatott épü-
leteket, szabadnapos ipari létesítményeket vagy egyszerű mezőt 
választ helyszínként, ott pedig a talált vagy magával vitt tárgyakat 
használja fel, hogy adott idő alatt megalkosson egy kompozíciót. 

a létrehozott „environmenteknek” a művész által szabott hatá-
rokon túl nincsenek különösebb kritériumai: gyakran születnek 
a véletlenből, „a fal repedéseibe” belelátott formákból. Gyenist 
az adott helyszínen, a beavatkozás folyamata során létrehozható 
állapot érdekli, amelyet azután fényképezőgéppel rögzít. a mű-
alkotás nézője a végeredmény, a létrejött fotó előtt állva nem a 
folyamatot – a „bűntényt” – látja, hanem csupán a „betörő” által 
rögzített és kimerevített képet: szeme elé a végeredményt tekint-
ve olyan állókép tárul, amely elfedi a mögötte rejlő lényeget, a 
művész cselekvését. a mű valódi középpontja ugyanis ebben 
a gondolatmenetben nem a fotó, hanem maga az akció, azaz a 
performance, amely a létrejött képből csupán feltételezhető, de 
nem bizonyítható. tudjuk ugyanis, hogy a beavatkozás előtti, 
„hétköznapi” kép csak a képzeletünkben létezik: megpróbáljuk 
elgondolni, mi lehet az adott térben a „normál állapot”, és ebből 
az elgondolt szemszögből látjuk furcsának az akció eredményét, 
egy – továbbra is csak feltételezéseink szerint – átrendezett kör-
nyezetet, amelynek létezését csupán a kép bizonyítja. a művész 
látásunk és gondolkodásunk szokásaiba avatkozik bele, de teljes 
bizonyossággal nem tudjuk eldönteni, vajon a beavatkozás ered-
ményét látjuk-e vagy csupán annak szimulációját.
a filmes hasonlat leginkább az újabb fotósorozatokra illeszthető. 
a Kutatási napló III. veszélyesen megbillenő utánfutója, az eleven 
lények hatását keltő műanyag cserepek az antropomorfizált tár-
gyi világ képét nyújtják, ahol Gyenis az entrópia szabályát felrúg-
va teremt lehetetlen helyzetet. a Kővagyon főszereplője a lepusz-
tult, rettenetes táj, amelyben 
emberen túli, utolsó gesztus-
ként jelenik meg a művész ál-
tal létrehozott rend, vagy ha 
úgy tetszik, rendetlenség; iga-
zi land art antiutópia egy nézők 
nélküli világban. nincs jelen 
senki, aki láthatná az Örökpa-
noráma képén a tóba vizet szóró 
zuhanyt vagy a Tiszta haszon I.-
en a pusztába kiállított, meg-
nyitott csapot sem. a termé-
szet és a tárgyak szürreális ta-
lálkozása a kierőszakolt szép-
ség, illetve hasznosság gro-
teszk jellegének bizonyítéka.
a rend és a rendetlenség, a le-
hetőség és a lehetetlen határát 

ragadja meg a Sótartó IV. című képen feltűnő kérdés. a véletlenből 
készakarva díszítőmintává formázott, fotókra ömlött tejben álldo-
gáló legó-autó mellett egy apró cetlin a következő mondat látható: 
„a várt vagy a váratlan esemény ér többet?” amennyiben a krimi-
hasonlatnál maradunk, a feszültséget Gyenis képei esetében is ép-
pen a nem várt események okozzák, a bonyodalom, amely keresz-
tülhúzza a nézői számításokat. egy idő után természetesen min-
denki tudja, hogy a krimiben várható a váratlan elem, mint ahogy 
a megszokással a képi beavatkozás tétje és izgalma is egyre csökken. 
Gyenis környezeti beavatkozásra épülő művei paradox módon ak-
kor tartják fenn leginkább az izgalmat, amikor a néző utalást kap 
készítésük módszerére. a 8 óra című sorozat lényege, hogy a külön-
ben végtelen szabadsággal rendelkező művész munkafeltételként 
magára kényszeríti az idő korlátját. a nyolc óra megfelelő keretet 
ad a performance-nak és a belőle keletkező fotónak is, megragad-
hatóvá teszi az egyébként korlátlanul szubjektív tevékenységet. Va-
lószínűleg emelné a téteket és az izgalmakat, ha a véletlen és a szán-
dékos emberi cselekvés határainak kutatása szisztematikussá válna, 
és a nyolc óra konceptuális korlátja egyszerű háttérinformációból 
átfogó eszmévé emelkedne.
a modemben rendezett, fél életművet átfogó kiállításon végig-
tekintve azonban nem csupán az átlátható rendszer hiánya mi-
att maradoznak el az izgalmak. Ha nagyon konkrétan akarjuk 
megragadni a hiányérzet okát, az egyrészt műfaji, másrészt te-
matikai. Gyenis életművének nagyobb részét most már régóta a 
fotóművek adják, de ez nem indokolja, hogy a korábbi, szobrászi 

Telepvezető, 2007, lambdaprint
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gondolkodásból fakadó munkák és a performance-ok ne kapja-
nak valós teret, annak ellenére, hogy a fényképeken is átüt: tulaj-
donképpen mindig is a test, a tér és az akció áll elképzelései fóku-
szában. a nyolc óra alatt elvégezhető testi munka, a tengerparti 
villanyoszlopok közé madzagokkal kifeszített konceptuális tér- és 
tájstruktúra, a titokban végrehajtható akció feszültsége mind ott 
van a képeken, csak éppen – valamilyen furcsa, a külső szemlélő 
számára indokolhatatlan, restriktív gondolkodás következtében 
– a valós térben nem jelenik meg. a fotók abszolút túlsúlya pedig 
egysíkúvá teszi a különben nagyon is komplex – a látszat ellené-
re még mindig testközpontú – szemléletmódot. a videó ebből a 
szempontból nem megfelelő kiegészítő, mert az apró ötletekre 
épülő filmek a képekben lévő feszültséget nem tartalmazzák; 
korai konceptuális műveket idéznek, azok frissessége nélkül. az 
egyetlen térbe kilépő műegyüttes, az egy-egy kukucskálódoboz 
külső falára helyezett fotóból és a dobozok belsejében felépí-
tett tájképekből álló külső és belső portrék megmutatják, hogy 
Gyenis mit is tud kezdeni az igazi terekkel vagy egy-egy visszafo-
gott arcképpel. ez a két darabból álló együttes jelzi talán legin-
kább a továbblépés lehetőségét.

az utóbbi tíz év képeinek nagy részét együtt látva rajzolódik ki 
a műfaji mellett egy tematikus probléma is. Gyenis ugyanis egy-
szerre túl sok mindenről beszél: a környezeti válságról, a tárgyak 
válságáról, az ember nélküli világról, a művész helyzetéről, de 
mindezek egybemásolva gyakran kioltják egymást. Hiába jelen-
nek meg lepusztult és pusztuló tárgyakkal teli sivár tájak az egyik 
képen, ha mellette a kiömlő tejbe és sóba rajzolt ábrák tűnnek föl, 
hiába utalnak a pótcselekvések a művész helyzetének kérdésére, 
ha máshol a művész-teremtő klasszikus képe mutatkozik meg.
a mostani debreceni kiállításból is látszik, hogy Gyenis tibort 
hatalmas energiák, kutatószellem, intelligencia jellemzik; azaz 
minden, ami egy átütő és izgalmas életműhöz kell, de amíg hi-
ányzik a szemléletmódjának igazán megfelelő műfaj vagy a tema-
tikus koncentráció, addig úgy tűnik, megáll a részletek izgalmá-
nál, miközben a nagyobb feszültségek elmaradnak.

Gyenis Tibor 7490 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység című kiállítása 2009. január 31-ig látható 
Debrecenben, a MODEM-ben

Tiszta haszon, 2007, lambdaprint
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tisztelt egybegyűlt Közönség!
abban bízom, hogy ez a kiállítás nem lesz unalmas. mindeneset-
re a meghívó nem az. Kezdődik egy szöveggel a 19. századi ír éhín-
ség-tébolydákról, alatta egy piramis képe, isten bandzsa szemé-
vel. a meghívó aztán négy, a tnpu-kommandó által meghívott 
művésznő nevével folytatódik úgy, hogy mindegyikük neve mel-
lett fel van tüntetve egy vérmérséklet-típus. ugyan miért? tán a 
miheztartás végett, ha valamelyikükkel éppen szóba elegyedne 
valaki? és egyáltalán, igaz-e ez, vagy megtévesztés lenne? Hátha, 
amelyikük neve mellett azt olvassuk, hogy flegmatikus, valójá-
ban meg nagyon is vérmes természetű személy. nem tudjuk. az 

is szerepel a meghívón, hogy a kiállítást csak 18 éven felüliek lá-
togathatják. 
emlékeznek a Huckleberry finnre? Két kalandor – az egyik Király-
nak, a másik Hercegnek nevezi magát – színházi előadást tart egy 
arkansasi kisvárosban. az első darab, egy shakespeare-egyveleg, sú-
lyos bukás. nem adják fel, a második darab plakátján már az sze-
repel, hogy nőknek és gyermekeknek tilos a bemenet. erre az elő-
adóterem dugig megtelik. az egyik kalandor, a Herceg, prológust 
tart a darab előtt – a Király tevepárduca, ez a színmű címe –, és ég-
re-földre feldicséri a szereplőket és az előadást. nos, itt és most ez 
az én szerepem.

az is lehet persze, hogy a kiállítás azért szól 18 éven felülieknek, 
mert szavazni lehet itt a tnpu piramisában – és szavazni csak 18 
éven túl szokás. de a kiállítás rendezői arra is gondolhattak, hogy 
nagy Kriszta művésznő mond vagy kiállít valami olyasmit, ami 
nem a fiatal tizenévesek fülének vagy szemének való. Bár lehet, 
hogy pont ők azok, akik meg se rezzennének a művésznő képei-
től és szavaitól, hiszen a felnőttebbeknél jóval járatosabbak a szexu-
ális képek és szavak világában, és a művésznő szűzies makacssággal 
és rosszcsont ártatlansággal megkomponált alkotásai igencsak ke-
vésnek bizonyulnának számukra. szóval, mikor nyilvánvaló, hogy 
nagy Kriszta művésznő semmiképpen nem veheti fel a versenyt 
a tutti frutti magazinnal, miért történik, hogy képei és előadásai 

felé mégis nagyobb figyelem fordul. talán azért, mert nem az újsá-
gosstandok és erotika partyk világai az ő helyszínei, hanem a kiál-
lító- és előadótermek. a művészet helyszínein, ahol mások a meg-
szokott tolerancia határai, sokkal kevesebb explicit erotika is sokkal 
többnek tűnik. nem kell egy vendégnek az operabálon klottnad-
rágban és tornatrikóban megjelenni ahhoz, hogy figyelmet kelt-
sen, elég, ha csak vietnami papucsban megy oda. de nemcsak az 
ilyen értelemben vett határok áthelyezése miatt is van súlya nagy 
Kriszta művészetének. megkérdeztem egy művészettörténésznőt, 
aki az ő munkáival is foglakozik, hogy szépnek tartja-e képeit. azt 
válaszolta, hogy ezzel a kategóriával művészettörténész nem fog-
lalkozik, mert nem lehetséges. és valóban, nehéz megmondani, mi 
az, hogy szép, pedig mindenki tudja. a szépség mindig felkavaró, és 
nagy Kriszta képeinek intenzitását ez is okozza. mivel én nem va-
gyok művészettörténész, nyugodtan mondhatom, hogy szépnek 
látom képei és szövegei érzékeny esztétikáját.
a másik művésznő, Kiss éva emese tán videó alkotásokat mutat itt 
be. én nemrég láttam egyik rövid videó művét. egy fiatal lány kü-
lönböző helyszíneken áll, valamit kedves és egyszerű igyekezettel 
magyaráz, kicsit zavarban van, hétköznapi módon hebeg, úgy tű-
nik, valamilyen egyszerű dolgot próbál a maga módján szerényen 
elmagyarázni. aztán mindig kiderül, hogy a lányt hangosan és ag-
resszíven éljenző, tapsoló tömeg hallgatja. az a tömeg, amit nem-
csak a videóban megjelenő történelmi vágóképekről, hanem saját 
életünkben is megtapasztalva, nagyon is jól ismerünk. az, ahogyan 
a tömeg nem egy vezér hipnotizáló ostobaságainak tapsol vadul, 
hanem egy fiatal lány természetes és egyszerű szavainak, nagyon 
megkapó. megkapó vágyakozás, szép utópia ez a rövid-film. Hát-
ha itt is láthatjuk. 

Egy kiállítás rekonstruálása,  
avagy a Bandzsa Isten

Sándor Gábor megnyitószövege

Kedves Olvasó!

Mindig is érdekelt minket, hogyan birkózik meg egy-egy kortárs mű vagy 
jelenség értelmezésével a közönség – ha leszámítjuk a szűken vett szak-
mát, a művészeket vagy a hivatásos értelmezőket. Az eddig közölt laikus 
szövegek alapján egyelőre még nem tudunk semmilyen következtetést le-
vonni, ha csak azt nem, hogy ezek néha érdekesebbek, üdítőbbek a szak-
szövegeknél, ami persze pont szokatlan szempontjaikból, lelkes rácsodál-
kozásukból, vállalt szubjektivitásukból fakad. Hagyományos képkiállítás 
esetében is meglepő dolgok születhetnek (lásd előző számunkban Jósvai 
Péter cikkét Révész László László festményeiről), de mi a helyzet mondjuk 
egy csoportos koncept-kiállításnál? Ennek illusztrációjául álljon itt Sándor 
Gábor belgyógyász megnyitószövege, amely a 2008-as év egyik legérde-
kesebb eseményén hangzott el, Ekaterina Obermair, St.Auby Tamás, Kiss 
Éva Emese, Caterina Lewis, Loránt Anikó és Nagy Kriszta kiállításának 
megnyitóján az N & n galériában. 

TNPU-interiőr (fotó: TNPU-archívum)

Ekaterina Obermair, Szavazóbiztos, Eurázsiai Megfigyelő (fotó: TNPU-archívum)

Nagy Kriszta: Szűz Mária egybe, akril, vászon, 2008 (fotó: TNPU-archívum)

Kiss Éve Emese: Van, komp-animáció, 12 perc, 2008 (fotó: TNPU-archívum)

Sándor Gábor megnyit (fotó: TNPU-archívum)

48 49



amit loránt anikótól láttam eddig, az csak 
néhány pillanatig mozdulóvá tett ál-
lókép. Csak néhány kis megrebbe-
nő kép, de ezek olyan egyszerűek, 
annyira koncentráltak és ponto-
sak, ahogyan csak egy elmerül-
ten figyelő gyermek láthatja a vi-
lág aprócska darabját. egy gye-
rek tud úgy nézni, hogy tény-
leg csak a látványt magát észle-
li, ami egy pillacsapása után kissé 
mindig megváltozik. felnőtt kor-
ban már szinte soha nem csupán 
a látványt magát észleljük, hanem 
a látványt a látott dolog neve vagy je-
lentése erősen módosítja. ezeket a na-
gyon finom és pontos képeket nézve, mint-
ha egy gyerek szemével nézhetnénk újra a világot. 
Hasonló képeket eddig csak Vető jánostól láttam, de a fény-
művész úr néhány évtized munkája után jutott idáig, úgy látszik 
loránt anikó meg itt kezdi.  
Caterina lewis festőnő meg láthatóan nem akar mesekönyve-
ket illusztrálni, pedig nagyon is tudna. festhetne gyönyörű babá-
kat, manókat, rendíthetetlen ólomkatonákat, biztos vagyok ben-
ne, hogy nagyon sikeres lenne ebben, de nem teszi. olyan babát 
fest, akinek valaki letörte a karját. „nem én voltam, hanem ő” 
– emlékszünk, mondtuk. de tényleg, ki ne szerette volna letör-
ni egyszer egy baba karját, de nem volt szabad. Vagy fest két por-
celán figurinát, és ha már kettő van belőlük, miért ne lehetne le-
ejteni az egyiket, a másik úgyis megmarad és ugyanolyan, mint 
az egyik. mint két tojás, hasonlítanak és különböznek. mégis, ha 
eltörünk egy tojáshéjat, már soha nem tudjuk visszaragasztani 
pont olyanná, mint volt. ez elég borzasztó, de nagyon így van 
mindennel. lehet, hogy jól is van így. mindenesetre a művésznő 
eltöri a babát és fest egy ugyanolyat. Képeivel bevon minket vala-
mi olyasmibe, amit nem szabad tenni, és még azt is sugallja, hogy 
hátha ezt meg lehet úszni. tán innen szép képeinek felkavaró fe-
szültsége.
most pedig hadd szóljak néhány szót st.auby tamás kiállítóról is.

emlékszem st.auby tamásra abból az 
időből, mikor még egyetemista voltam 

– gyakran ott állt fehér ruhában a fel-
szabadulás téren, és elmerülten be-
szélgetett egy fekete ruhás fiatalem-
berrel, Hajas tiborral. mindenki tud-
ta a faluban, hogy ezek fontos embe-
rek. tudtuk, hogy st.auby az, aki egy-

szer egy kápolnában ült, fejére húzott 
vödörrel, nyakában egy tábla lógott ez-

zel a felirattal: – KizárásGYaKorlat 
– BÜntetésmeGelŐzŐautoterápia. 

na ezért aztán igazán büntetés járt akkoriban. 
Később elment az országból, de mielőtt elment vol-

na, csinált egy filmet, a Kentaurt, amit zárt vetítésen né-
hányan láthattak csak. sok filmet láttam, kevésre emlékszem jól, 
de a Kentaurra nagyon is. egyszerre volt éles, abszurd, vicces és szo-
morú. aztán visszajött, és a Képzőművészeti egyetemen kezdett 
tanítani. a 90-es évek elején, fehér lepellel borította be a szabadság- 
szobrot, és így a város, az ország fölött pár napig kiállította a szabad-
ság lelkének szobrát. Van, aki erre nem emlékszik? érdekes, gro-

teszk és vicces volt az egész, 
mert akkoriban tényleg a sza-
badság szelleme lebegett a 
város felett. Hogy a szabad-
ság szelleme egy rendíthetet-
len, mozdíthatatlan nemzeti 
giccsszobor helyére állhatott, 
milyen sajátos, ritka, áldott 
pillanata volt ez a városnak és 
az országnak. Hogy ezt akkor 
meg lehetet csinálni. és ő csi-
nálta meg. Képzeljük el azt, hogy ezt ma akarná valaki megten-
ni. ugye, lehetetlennek tűnik. mert mi minden bújt ki a szabadság 
szellemének leple alól. például gárdisták fekete ruhában. ma akár 
úgy tűnhet, hogy nem is a szabadság szelleme lebegett ott, hanem 
egy Ku-Klux-Klan harcos. mintha jóslás történt volna. 
st.auby tamás sok mindennel foglalkozott, hogy mennyi min-
dennel, azt onnan tudom, hogy elolvastam az artportálon köz-
zétett összefoglalót a munkáiról. az összefoglalót ő maga írta, 
nem bízta másra, így olyan, mint egy önéletrajz. felsorolja szá-
mos alkotását, akcióit, a szervezeteket, melyeket alapított, vagy 
azokat, melyekben részt vett. én az egésznek a felét sem értem. 
Csupa furcsaság. de nemrégiben el kellett olvasnom egy bioké-
mikus akadémikus önéletrajzát – és orvos létemre azt is alig ér-
tettem. Úgy tűnik nekem, hogy st.auby tag lett saját akadémiá-
jában. más akadémiába nyilván be se lépne. 
és most itt ez a kiállítás. st.auby egy piramist épített, tele min-
denféle jelképpel, és szavazni lehet benne arról, hogy kint vagy 
bent lehessen-e dohányt vagy cannabist fogyasztani. tán sokan 
azt gondolhatják, hogy mi ez az idegesítő káosz megint. 
igen, de itt egy művésznek, aki a saját sorsáról és a világ állapo-
táról beszél, nincs könnyű dolga, mert hogyan formálhatja meg 
azt a zavaró katyvaszt, amilyen a világunk maga. Hiszen például 
az alkotmánybíróság előtt van a kérdés, hogy szavazzunk-e ar-
ról, hogy a törvényhozás visszavonja-e a több-biztosítós egészség-
pénztárakról szóló törvényt. de ilyen törvény már nincs is. min-
denki tudja, hogy ennek a szavazásnak semmi, de semmi értel-
me nem lenne, hogy közel 3 milliárd forintba kerülne – és még-
is könnyen lehet, hogy szavazni fogunk erről a kérdésről. Hogyan 
lehet ennél jobb performance-t csinálni? Hát, ha csak a hétköz-
napoknak ezt az egy abszurditását fontoljuk is meg, akkor ehhez 
képest a tnpu szavazása és piramisa nem tiszta rációnak tűnik? 
„mi az, hogy fluxus?” – kérdeztem st.auby tamást. „igen, ez egy 
kérdés” – mondta. „én azt olvastam, hogy a fluxus-művészet az va-
lami olyasmi, hogy a műalkotást az alkotó élete hitelesíti. erről van 
szó?” – folytattam. „talán” – válaszolta.  „szóval, minden művész, 
akinek az élete szorosan összefügg alkotásaival, fluxus művész?” 
„egyáltalán nem” – mondta. „Hát akkor honnan lehet tudni, 
hogy ki fluxus művész?” „nos – mondta –,volt az alapító, George 

maciunas, aki megmondta, ki a fluxus művész.”„és a fluxus-mű-
vészek elfogadják ezt?” – kérdeztem. „egyáltalán nem, abszolút 
nem” – válaszolta. érdekes, gondoltam. a zen mesterek szoktak 
ilyen válaszokat adni.  
és végül következzen néhány utolsó megjegyzés: „miért nem szere-
pel ekaterina obermair neve mellett zárójelben vérmérséklet-típu-
sa?” – kérdeztem ezt is. „mert már mind a négy típust kiosztottam.
neki más a szerepe. Ő a Quintessencia. tehát a tnpu-szavazáson 
ő a szavazóbiztos, az eurázsiai megfigyelő” – felelte. és hozzátet-
te: „Őt egyszer Bécsben nyilvánosan elfenekeltem a standarddal, 
később Budapesten egy népszabadsággal.”„és miért?” – kérdez-
tem. „mert kérte.” nos, nem lehet azt gondolni, hogy valamifé-
le nagyon szokatlan dologról lenne itt szó. Hiszen az „elfenekelés” 
szóra 32 900 találatot jelzett a Google, az angol „spanking”-re már  
29 millió 800 ezret. ezen találatok jó része erotikus tartalmú oldal-
ra mutat. nehéz lenne nem gondolni arra, hogy mikor st.auby ta-
más elfenekelte ekaterina obermair művésznőt, erotikus vonatko-
zások is felvethetők. és miért ne, hiszen st.auby tamás vonzó fér-
fi, nyilván nagyon is sokan örülnének, ha elfenekelné őket. akár 
egy magyar Hírlappal is. persze számos más implikáció is felvethe-
tő. például az is, hogy amikor egy zen mestertől tanítványa meg-
kérdi, mi a zen vagy hogyan kell megvilágosulni, a szigorú mester 
gyakran ráhúz botjával tanítványára, hogy a fiatal tanuló közelebb  
kerülhessen a megvilágosuláshoz. lehet, hogy ilyesmiről van szó?
Úgy tudom, most nem lesz fenekelés, de hátha ez a kiállítás is kö-
zelebb visz minket a világossághoz. de ha nem is, akkor se lesz 
unalmas.
a kiállítást megnyitom.

Sándor Gábor

Bandzsa Isten (Szavazás-embléma)
(komp-print: St.Auby Tamás, Mesterházy Zsolt)

TNPU-Szavazófülke,
fa, szögesdrót, paprika, asztal, komp, 

nyugágy, kevert médiumok, 2008  
– Konrád György szavaz 

(fotó: TNPU-archívum)

Loránt Anikó: Modell nincs / a rációnak / hangosan kacagnak / mind az istenek / hogy is férhetnének bele / mikor a nap nélkülük is táncol / egy szűk kerítésbe – (részletek), fa, olaj, 
vászon, ceruza, papír, fénymásolat, textil, kenyér stb., kevert médiumok, kb. 2,5x4x1,5 m, 2008 (fotó: TNPU-archívum)

Caterina Lewis: Szobrocska, olaj, vászon, olaj, akril, latex, a két kép egyike önroncsoló, 
2008 (fotó: TNPU-archívum)

Kérjük, szavazása végeztével ujja hegyétfestékezze be a mellékelt pecsétnyomó-párnán! 
(fotó: TNPU-archívum)

A 9. Direkt Demokratikus Népszavazás kérdése komp-szavazóprogram, 2008, 
asszisztens: Schmidt Motor Péter (fotó: TNPU-archívum)
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KŐNIG

  Kürti emese egy interjúban megkérdezte Kőnig fri-
gyestől, hogy van-e a romokat ábrázoló festményeinek társadal-
mi vonatkozása, hasonlóan a 19. századi tájképfestményekhez, 
amelyek igyekeztek a szélesebb közönség számára mondanivaló-
val szolgálni. e nagyon jó kérdést nehéz megválaszolni, még ak-
kor is, ha tágabban igyekszünk azt megfogalmazni Kőnig művé-
szetéhez kapcsolódóan. a dilemmát úgy terjeszteném ki, hogy le-
hetséges-e a képeket nézve a történelem körforgásáról és a civilizá-
ció amortizációjáról valami mást, mint nem az emlékezéshez kö-
tődőt gondolnunk?
az emlékezet nagyon divatos téma, mint a közösségi tudat, illetve 
önmeghatározás alapvető eszköze vagy talán tudománya. amíg az 

emlékezet tartalma az, ami ezeket az összetartó érzéseket szüli, ad-
dig Kőnig szempontjából igen fontos megemlíteni, hogy kiváltó-
juk mindig a nyom, a lelet, a monumentum vagy épülettöredék, 
ami felidézi a történelem emlékezetét. aminek nincs nyoma, az is 
létezett, csak annak tudatformáló ereje áttételes.
Ha a történelmi tárgyi emlékeken túlra tekintünk, akkor felsejle-
nek olyan általános kérdések, amik érvényesítik azt az elkötelezett 
témaválasztást, ami Kőniget jellemzi. a história alapelveinek fel-
ismeréséről és következetes elemzéséről, arculati kérdéseinek le-
leplezéséről szólnak a romokról és bunkerekről, régészeti leletek-
ről szóló festészeti ciklusok, arról, hogy a hatalom milyen önkife-
jezési pontokon szimbolizálja erejét és létét, hogyan tudja egy tár-

sadalommal elhitetni egyszerre védelmező és óvó, valamint közös 
érdekeket képviselő expanzív karakterét. a félelemkeltés eszközei 
egyszerre a tulajdon megóvásának objektumai és kifejezői. érde-
mes tehát együtt néznünk a védekezés eme objektumainak esz-
méjét és gondolatát az utókorra maradt kőhalmokkal, faltöredé-
kekkel és romokkal, hogy belássuk a szándék viszonylagosságát és 
sokszori funkciótlanságát, inkább hatalmi elkötelezettségét, mint 
jótékonykodó népvédelmi szerepét.
Kőnig következetessége éppen abban áll, hogy az előbb említett as-
pektusok mindegyikével foglalkozik. a gyermekkorában elkezdett 
váranalízisek, minden részletre kiterjedő régészeti pontosságú raj-
zok és szövegek segítenek a várak eredeti állapotának feltárásában, 
működésük vagy működésképtelenségük belátásában, illetve ké-
sőbbi elhagyásuk vagy lerombolásuk történetének felkutatásában. 

a vár-terv a korabeli haditechnika kivédésével igyekezett a ma-
gán- és közösségi tulajdont biztosítani és átörökíteni a következő 
generáció számára. a rajzelemzés az épületek különböző védelmi 
és működési technikáit, a megrendelő anyagi helyzetét és korsze-
rűségről alkotott képét mutatja meg az utókor számára.
ezzel szemben festményeken az elképzelt valóság e véderőművek 
viszonylagosságát tanúsítja azzal, hogy Kőnig nem az épen ma-
radt épületekhez vonzódik, hanem azokhoz, amelyek elpusztu-
lásukkal a védelem fölöslegességét bizonyítják. a képeken látha-
tó romok, vagy mai megfelelőik, az elhagyott hidegháborús bun-
kerek a közösség megvédhetőségének időbeliségére kérdeznek rá.  
a közvetlen veszélyeztetettségtől távol, európa közepén a hon-

Kőnig Frigyes: Rom, 2008, olaj, vászon, 100x195 cm Kőnig Frigyes: Rom, 2008, olaj, vászon, 40x40 cm

Kőnig Frigyes: Alpok-Adria (Gmünd), 2008, papír, akvarell, ceruza, 52x86 cm

Kőnig Frigyes: Bunker, 2004, olaj, vászon, 22x155 cm

Az objektív kép nyilván fikció
Kőnig Frigyes művészetének egy aspektusa Időugrás / Time jump

Vaszary Képtár, Kaposvár 
2008. november 14. – 2009. január 15.

Petrányi Zsolt

védelem e hősi periódusainak mementói magának a háborúnak 
napjaink életélményétől való távolságát is érzékeltetik.
a védőrendszerek úgy változtak, ahogy a haditechnika újabb 
és újabb fejlődési korszakokon esett át. a félelem története te-
hát teljesen összefonódik a kultúra és a modernitás történetével.  
a társadalmak alakulásának ez egy olyan vetülete, amely leképe-
zi mindazt a pszichológiai és szellemi változást, ami az emberiség 
történetét az elmúlt évszázadokban meghatározta. a várak törté-
nete a bunkerek történetében végződik, a kettőjük közti képi kü-
lönbség nem más, mint a kultúrtörténet két végpontja.
a művészi szabadság abban áll, hogy az alkotó megkötöttség 
nélkül variálhatja a valóság elemeit azért, hogy egy általánosító 
képhez jusson el. számára nem a konkrét hely, az idő és az emlék 
értelmezhető, hanem az abban megjeleníthető lényeg, a védelem 
rendszere, a magasba törő bástyákból létrehozott kompozíció, 
amely elhiteti velük azt, hogy védeni kell, még ha nem is tudjuk, 
hogy mit és ki elől. 
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mindennek megjelenítésében a festészet logikusan játszik köz-
ponti szerepet. e műfaj a művészet történetének legősibb tech-
nikája, ami a maga sokoldalúságával ki tudja fejezni a világlátás 
változásait, fordulatait. Kőnig rendhagyóan, mindig a tematiká-
hoz igazítva, több olyan kifejezésmódot alakított ki, amelyek al-
kalmasak arra, hogy egyszerre teremtsenek atmoszférát és utalja-
nak a történelem momentumaira. az emlékezet képeiből össze-
álló montázsszerű képszerkesztés, a hol finoman részletező, hol 
impresszionisztikus festésmód változatosságával tudja közvetíteni 
a szerteágazó téma különböző megközelítési formáit.
az emberiség történelmének e folyamatosan átalakuló karak-
teréről objektív képet nem kaphatunk. nem tudunk egy letűnt 
kor emberének a fejével gondolkozni, még ha mindent meg is te-
szünk azért, hogy átéljünk elmúlt helyzeteket. mégsem tudunk 
megváltozott érzelemvilágunk és tudásunk miatt belehelyezked-
ni egy korszak felfogásmódjába és világlátásába, akkor sem, ha a 
tudományos kutatás mindent meg is tesz azért, hogy a múltról al-
kotott objektív kép létrejöjjön, a világról alkotott kép fikció, ami 
a művészet nyelvét – Kőnig művészetét is meghatározza, értel-
mezi. a valóság az elménkben létezik, ezért a művész sem tehet 
mást, mint hogy intellektusának használatával megfejti a világ ké-
peit, jelenségeit, és finoman utal arra, hogy a fikciók segítségével 
alkothatjuk meg saját túlélési stratégiáinkat, amelyek abban segí-

tenek, hogy megvédjük identi-
tásunkat és tulajdonunkat ab-
ban a világban, ahol sohasem 
lehetünk elég felkészültek arra, 
hogy milyen veszélyek és hon-
nan fenyegetnek minket. 

KŐNIG

Kőnig Frigyes: Gorsium, 2002, olaj, vászon, 180x230 cm

Kiállítási enteriőr a Bunker sorozat képeivel

Kiállítási enteriőr

Vintage Galéria

1053 Budapest, Magyar utca 26.     

www.vintage.hu     

tel./fax: (361) 337 05 84     

galeria@vintage.hu

SZABÓ Dezső: Process 004, 2008
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túl a Kossuth-, sőt a Herder-díjon, túl 800 jelentős egyéni és cso-
portkiállításon, a 70 felé közeledő Bak imre feleségével, a szintén 
képzőművész albert zsuzsával még mindig ideális alkotói kör-
nyezet megteremtésén munkálkodik, azért, hogy építészetileg 
is megnyugtató műtermet, 200 nagyméretű festmény tárolására 
alkalmas teret, archívumot, irodát és lakást alakítsanak ki.

Az ötvenes években még Gyömrőről jártál be a Képzőművészeti 

Gimnáziumba reklámgrafika szakra. Aztán a főiskolán már csupa 

lázadás volt az életed többekkel, így a Zuglói Körbe, majd az 

Ipartervbe csoportosult társaiddal együtt. Lázadtál már a mére-

teiddel is…

az államon kívül akkor szinte senki nem adott pénzt kortárs mo-
dern képekért, és az is csak a neki tetszőkért. legfeljebb zsebken-
dő-festéssel, kisiparosoknál lehetett pénzt keresni, darabonként 
két forintot. a képek mérete – valódi piac híján – tisztán szakmai 
kérdés volt, és maradt egészen máig. (Vagyis a nagy kép ugyan-
úgy eladhatatlan volt, mint a kicsi, akkor pedig miért ne fessünk 
nagyokat?) a terjedelmes méretek nálam abból a máig elvezető 
vágyamból fakadtak, hogy részt vehessek a világban zajló folya-
matokban. már első nyugatra szabadulásunk során felismertem 
a kinti múzeumokban, galériákban, hogy a „hard edge”, a „color 
field” festészet nem ok nélkül ragaszkodik a nagy méretekhez. 
ahhoz, hogy egy színmező térhatású legyen, bizonyos méret-
határt át kell lépnie. és engem elsősorban a képmezők térhatása 
érdekelt, ahogy akkor, úgy most is.

A nagy kép anyagköltsége azonban sokszorosa a kicsiének, ez 

sem tántorított el?

a művészi elképzelésnek elidegeníthetetlen része a méret: én ezt 
tanultam 1965-ben a stuttgarti müller Galériában kiállító frank 
stellától és ellsworth Kellytől. Ha nagyobb lesz az önköltségem, 
akkor is megéri. előteremtettem tehát ezt a nagyobb önköltséget 
tőlem megrendelt könyvcímlapok, plakátok, katalógustervek, 
kiállítási feliratok bevételéből. még mindig szívesebben végeztem 
e párhuzamos, grafikusi feladatokat, mintsem hogy a Képcsar-
nok Vállalat heti zsűrije elé hordjak holmi kellemes, dekoratív 
„bilduskákat”. ez ugyanis tudathasadást idézett volna elő ben-
nem. nem lehet, legalábbis én nem tudok kétféleképpen festeni: 
egyszer eladásra, egyszer pedig a meggyőződésem szerint.

Ennek tudatában kétszeresen is meglepő, hogy életed során 

számos „civil” munkakört is betöltöttél.

öt évig dolgoztam a népművelési intézetben, hét évig voltam 

tördelőszerkesztője egy kulturális hetilapnak, öt évig voltam a 
tanárképző intézet igazgatója az iparművészeti főiskolán, ahon-
nan egyetemi tanárként jöttem el. 53 éves fejjel szabadult fel a 
teljes időm a festészet számára. de nem bánom a 26 évnyi „civil” 
életemet, mert csak festészetből semmiképp nem tudtam volna 
megélni, hiába volt 1992-re már több száz kiállítás mögöttem.

Ráadásul a legrosszabb időben lettél teljes idődben festőmű-

vész, hisz épp a kilencvenes évek elején „unt rá” a Nyugat a 

kelet-európai avantgárd támogatására.

ezt nem így fogalmaznám. inkább azt mondanám, hogy ekkor-
ra lett világos a nyugatiak számára, hogy a kelet-európai festők 
nem „szegény páriák a vasfüggöny mögött, akiket elnyomnak”, 
hanem teljes jogú alkotóművészek, akiknek a munkássága szink-
ronban van az összes fontosabb nyugat-európai törekvéssel. Va-
gyis megállnak a maguk lábán is. ehhez a felismeréshez magyar-
országi és európai folyamatok egyaránt kellettek. a „szinkron-
ban levés” a nyolcvanas évekre vált nyilvánvalóvá, amikor itt-
honi szakemberek (pl. romvári, néray, Hegyi) és külföldi part-

Hernádi Miklós interjúja  

Bak Imrével

Festőélet Magyarországon 3.

Jó éjszakát, 1985, 200x150cm, akril, vászon, fotó: Kollányi Gyula
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nem. nem lehet kevesebbet kérni itthon, mint amennyibe a kép 
külföldön kerül. noha csak egy külföldi galériással volt exkluzív 
szerződésem, jogosnak éreztem volna felháborodásukat, ha tör-
ténetesen alákínálok a nála elérhető áraimnak. Úgy érzem, egy 
galériás megérdemli a művész szolidaritását, ha a kezdeti években 
oly sokat áldozott rá, netán sorozatosan vesztett is rajta (kiállítá-
sok, katalógusok, sajtókapcsolatok, vásárokon való jelenlét stb.). 
és végső soron a vevőnek is érdeke, hogy a művész piaci értéke 
ne híguljon fel az itt-ott, például nála alkalmazott engedmények 
miatt. (ezeknek azonnal híre megy.)

Mi jellemzi a 90-es évek Bak Imréjének helyzetét a 80-as évek 

Bak Imréjéhez képest?

mindenekelőtt: ha indulásom idején valaki azt mondja, hogy a 
magyar művészeti piac olyan magasra jut, ahol most van, hitetle-
nül és csodálkozva hallgattam volna. akkoriban a szakmai siker 
szinte ellentéte volt az anyagi sikernek, mára már közelebb járnak 
egymáshoz. de kérdezted a rendszerváltásra közvetlenül követke-

ző éveket: nos, az akkori, rendkívül jó szakmai pozícióink számos 
körülmény miatt meginogtak. például elkerült a műcsarnokból 
néray Katalin, személyes külföldi kapcsolatait utódai nem tud-
ták átvállalni. átrendeződött a szakmailag preferált irányzatok 
rendszere, generációs álproblémák is előkerültek. (utóbbiról csak 
annyit, hogy már 1985-ben két fontos kiállítás is bevont fiatalokat: 
a grazi–budapesti, skreiner-féle Három generáció-kiállítás meg a 
Hegyi loránd rendezte eklektika-tárlat.) sturcz jános kilencve-
nes évek végi „hadművelete” egy lengyelországi kiállítás kapcsán 
lényegében a saját ízlésének megfelelő, fiatalabb művészeknek 
próbált helyet csinálni.

Megéreztétek ti, „élő klasszikusok” a képeladásaitokban is a 

változásokat?

az akkorára megizmosodott kortárs-magángyűjtők, akik addig 
főként az első avantgárd vagy az európai iskola festőit gyűjtötték, 
vagyis mestereinket: Kassákot, Kornisst, lossonczyt, Gyarmathyt, 
Veszelszkyt, Bálintot, hogy csak néhány nevet említsek (ve-
lük itthon több közös kiállításunk is volt a 60-as, 70-es évek-
ben), megérezték a szellemi rokonságot azok közt és miköztünk,  
vagyis természetes folytatásként tértek rá a mi műveinkre. ami 
az áraimat illeti, kezdetben magyarországon csak fillérekért tud-
tam képeket eladni olyan különc műbarátoknak, mint tandori 
dezső vagy pogány zsolt. a 90-es évekre gyökeresen más lett a 
helyzet, de mégsem lett teljesen kielégítő. elsősorban nem volt 
kialakult, általánosan elfogadott értékrend, nemigen nézte senki 
a több évtizedes referenciákat (szemben a külföldről érkezett, ala-
posan felkészült műgyűjtőkkel), azután a kezdők árai csak úgy 
1:3-hoz arányban álltak a korosztályunk áraival, szemben a nyu-
gaton megszokott 1:20-hoz aránnyal. még egy bántó tapasztala-
tom volt: a magángalériások fél órát sem szántak rá, hogy meg-
tudják, leendő művész-ügyfelük mit miért csinál, azután meg 
olyan árréshez ragaszkodtak, mintha kezdő lennék, miközben 
szakmai pozíciómat a segítségük nélkül építettem fel az elmúlt 
negyven évben.

Mi javulhatna még a magyar műkereskedelemben?

magyarországon is egyértelmű, világos játékszabályokra lenne 
szükség. (Bár megjegyzem, nyugaton éppen manapság némi la-
zulás tapasztalható azáltal, hogy aukciósházak is futtatnak galéri-
ákat, illetve sztárok, mint damien Hirst közvetlenül jelentkeznek 
az aukciókon.) tömören szólva, az alapítson kortárs galériát ma 
magyarországon, akinek nemcsak tőkéje, de szakértelme is van, 
méghozzá nemzetközi értelemben. Ha vásárszervezővel vagy 
külföldi partnergalériával tárgyal, derüljön ki, ugyanúgy ismeri 
a kinti helyzetet, mint a bentit. akik már ma is vannak, jó, hogy 
vannak, és tisztában vagyok a nehézségeikkel is. az európai uni-
óban már régóta bevett, nálunk csak most bevezetett kortárs-vá-
sárlási adókedvezmények végképp amellett szólnak, hogy csakis 
tiszta viszonyok között virágozhat a kortárs festők galériás vagy 

nerek (pl. H. j. müller, d. Honisch, G. pedit, a. tolnay) együtt-
működése révén rendszeresen megjelenhetett a magyar festészet 
nyugat-európában, és az ottani transz-avantgárd vagy a „heftige 
malerei”, a „neue Wilde” festészet szomszédságában rendszeresen 
kitűnhetett a magyarok lépéstartása, egyenrangúsága. az 1986-os 
Velencei Biennále magyar pavilonja ezt fényesen igazolta, azóta is 
rangot adva az ottani magyar bemutatkozásoknak.

Beszéljünk most a képeid áráról!

a külföldi kiállításokon, s aztán itthoni műtermeinkben is fel-
felbukkantak vevők. (megjegyzendő, hogy külföldi kiállításaink 
szállítási költségeit is rendre a külföldiek állták.) Külföldi gyűjtők 
csoportjai, az ún. Kunstvereinek tagjai is meg-meglátogattak ma-
gyarországi festőket. a külföldi érdeklődőket testvériesen tovább-
küldtük a többi rokon szellemű festőbaráthoz. sarkallta érdeklő-
désüket, hogy a mi áraink jóval alacsonyabbak voltak, mint a kin-
ti művészek árai, noha mi állítólag szinkronban voltunk azokkal.  
a stuttgarti müller Galériában 1968-ban még 3–500 márkát kap-

tunk egy-egy műért – ebből lehetett újabb utakat, eszközöket, 
minőségi festékeket finanszírozni. a berlini eremitage Galéria 
1986-ban 5000 márkát adott egy-egy eladott képünkért, amit ha-
zaérve, az akkori szabályok értelmében 90 százalékig „forintosíta-
nunk” kellett. a magyar állam kifejezetten örült, hogy az avant-
gárd festők révén devizabevételhez jutott.
tagadhatatlan, hogy a külföldről ideutazó vevők, amint külföl-
di kiállításaink is, megritkultak a rendszerváltás után, amiben a 
politikai érdeklődés-vesztésnek is lehetett része, de óriási szeren-
cse, hogy ezzel egyidejűleg az idetelepült külföldi nagyvállalatok, 
pénzintézetek kezdtek műveket vásárolni, és a hazai galériás élet 
s a kortárs-magángyűjtés is fejlődésnek indult. 

Régi gyűjtői reflex megpróbálni kicselezni a közvetítőket és 

közvetlenül a művésztől vásárolni a jóval alacsonyabb ár remé-

nyében.

árainkat nem a hasunkra ütve alakítjuk ki. eladáskor nem lehet 
összevissza beszélni, egyszer osztozni a galériással, másszor meg 

Ünnep, 1996, 200x450cm, akril, vászon, fotó: Lentos Kunst Museum, Linz
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aukciós adásvétele. a tisztább viszonyok, pl. a magánvevőket is 
serkentő adókedvezmények jót tehetnek az induló fiataloknak is: 
gondoljuk csak meg, két fővárosi és egy pécsi intézmény évente 
tucatszámra ontja, minden megélhetési biztosíték nélkül, a jó-
rossz, de érvényesülni vágyó festőkollégákat.

Végül is, beszélgetésünk elejéhez visszakanyarodva, te, a nagy 

méretek rendületlen híveként sohasem festesz magánlakásokba 

könnyen beilleszthető „bilduskákat”, vagyis egy métert meg nem 

haladó méretű, mégis autentikus Bak Imre-műveket? De miket is 

kérdezek, hisz jól emlékszem még gyufacímkénél alig nagyobb 

méretű városkép-sorozatodra, mely vagy hat éve volt látható egy 

budapesti galériában.

a kisebb méretű képek mindig előtanulmányok a nagyokhoz – 
jóllehet ezeket is teljes értékű munkáknak tartom. akrillal fes-
tek, a sötétebb színeket világosabb színekkel nem lehet lefedni, 
emiatt minden elképzelést először kisebb méretekben kell próbá-
ra tennem. Véletlenül derült ki, hogy ennek praktikus hozadéka 
is van, hiszen a kisebb méretű előtanulmányok elférnek kisebb 
lakások falain is. (egy-egy nagyobb munkám kedvéért viszont 
vagy tíz másikat kellene eltávolítani a falról.) legutóbb azért 
egy magángyűjtő vette meg egyik 2x4,5 méteres festményemet, 
de ez felettébb ritka. számomra a méret a léptékkel, a szellemi 
léptékkel függ össze, azzal, hogy benne akarok lenni a világ fes-
tészeti vérkeringésében, tekintet nélkül arra, hogy a képeimet el 
tudom-e adni vagy sem. szakmai fanatizmus ez, amely ki tudja, 
még meddig tartó pályám vége felé sem tágít mellőlem.

A történet folytatódik I., 2005, 210x420cm, akril, vászon, fotó: Sulyok Miklós

Talányos történet, 2008, 210x140cm, akril, vászon, fotó: Sulyok Miklós
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Einspach Gábor

Milyen volt a 2008-as év, mennyire volt érezhető az év utolsó 

harmadában a gazdasági válság?

dacára annak, hogy több területen piacvezető a galériánk, az 
utolsó három évben a forgalmunk évente tíz százalékot csökkent. 
igaz, hogy a bázisnak tekintett 2005 évben adtuk el a tiziano-
képet, ami 140 millió forintos leütési árával jelentősen emelte for-
galmunkat. a 150. aukciónkra nagyon jó minőségű anyagot kí-
náltak fel, eddig soha nem látott mennyiségben. érezhető, hogy 

sok beadó likviditási problémával küzd, ezt min-
denképpen a válság első jelének látom. 

Gyűjtői szemmel milyennek látja a piacot?

most érdemes vásárolni. a saját gyűjteménye-
met fantasztikus darabokkal gazdagítottam az el-
múlt időszakban. nagyon sok szép tárgyhoz ju-
tottam külföldön. ugyanakkor józannak kell ma-
radni, nagyon oda kell figyelni, hogy csak a leg-
jobb darabokat és reális áron vegyen meg az ember. 
a csúcsminőség árszínvonala szerintem még a leg-
nagyobb válság közepén sem fog esni. 

A magyar műtárgypiac viszonylag zárt. Mire szá-

mít 2009-ben, mennyire lesznek hatással a világ-

gazdasági folyamatok a hazai műkereskedelemre? 

azok a vevők, akik a pénzpiacokról szerezték a 
jövedelmüket, nehezen lesznek aktiválhatók, 
az ő vagyonuk egy része nyilvánvalóan eltűnt. 
ugyanakkor éppen a legmagasabb árkategóriában 
nem érezhető visszaesés, inkább a kisebb jövedel-
mű gyűjtők, befektetők lesznek kevésbé aktívak.  
a szenvedélyes gyűjtők, amilyen én is vagyok, pe-
dig nem fognak leállni a vásárlással. 
általánosságban kétféle hatás lesz érzékelhető.  
a műtárgy befektetésként mindig is komoly bizton-
ságot és számos más értéket jelentett, például presz-
tízst, a társadalmi pozíció kifejezését. ugyanakkor a 
műkereskedelmi jutalékok tagadhatatlanul maga-
sabbak, mint más befektetésnél, ezzel mindenkinek 
számolnia kell. a másik oldalról nézve pedig kérdés, 
mennyi pénz lesz az emberek zsebében. egy biztos, 
ha nekem pénzem van, azonnal műtárgyat veszek. 

Mit emelne ki az idei évből?

örvendetes, hogy folyamatosan áramlik vissza a 
műtárgy magyarországra, és nemcsak a magyar 
festmény, de nagyon sok jó minőségű műtárgy és 
bútor is. ez nemcsak nálunk figyelhető meg, a kör-
nyező országok műkereskedelme is folyamatosan 
erősödik, fejlődik. tavasszal árvereztük egy cseh 

festő, jaroslav Vesin képét, melyet 14 millió forintos leütési áron 
vitt haza az új tulajdonos Csehországba. de szlovákia és újabban 
románia műkereskedelme is kezd felzárkózni. nem kap nagy fi-
gyelmet, de galériánkban tovább erősödött a magyar képek eladá-
sa, ez teszi ki forgalmunk egyharmadát. régi mesterekben, nép-
művészetben, 19. századi festészetben és műtárgyban pedig egyér-
telműen piacvezetők tudtunk maradni. 

15 év, 150 aukció,  
több mint 50 000 tétel

Beszélgetés Nagyházi Csabával, 
a Nagyházi Galéria és Aukciósház vezetőjével

Einspach Gábor
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„…hazai művészetünk fejlődésére nagyobb befolyással lehet 
a müncheni tanár, mint a magyar honpolgár…”

  elek artúr, aki lyka Károly „doppelgengere” volt a 
magyar művészetkritikában és akinek kitűnő ízlését főként a Nyu-
gatban megjelent írásaiból ismerhetjük, Wagner sándor születésé-
nek századik évfordulójára írott cikkében mélyen elcsodálkozott a 
nemzet feledékenysége láttán. nem értette, miért mellőzték Wag-
nert, aki székely és lotz kortársa, munkácsy, szinyei és még nagyon 
sok magyar művész tanára, sőt karrierjének elősegítője volt. „Mert 
hiszen Wagner – írja 1938-ban –, ha Münchenben élt is, holtáig megmaradt lel-
kes magyarnak, s pörge kalapban, magyarosan megsodort bajusszal járt a bajor fővá-
rosban, még akkor is, amikor ez a viselet már rég divatját múlta.”1

Wagner sándor 1838-ban pesten született a nagy árvíz idején és 
1919-ben halt meg münchenben, az ottani tanácskormány mű-
ködése alatt, nyolcvanegy éves korában.
minden müncheni magyar művész közül neki jutott osztályré-
szül az a szerencse, hogy münchen káprázatos fejlődését, művé-
szeti metropolisszá válását nemcsak közvetlen közelről láthatta, 
de a maga módján elő is segíthette. luitpold régensherceg min-
den bizonnyal teljes szívvel és megbecsüléssel nyújtotta át az idős 
mesternek a „Bajor korona lovagkeresztjét” 1911-ben, amikor az 
befejezte hosszú, négy évtizeden átívelő tanári pályafutását a ki-
rályi akadémián. luitpold kitüntető figyelme azonban nemcsak 
a tanár, hanem a kortárs művész teljesítményének is szólt, aki-
nek művei ráadásul igen közel álltak saját ízléséhez. a „művésze-
tek protektorát”, a müncheni művészeti belharcok fáradhatatlan 
lecsendesítőjét sokan megfestették, mégis a több száz róla készült 
portré közül talán Wagneré az, amely leginkább megközelítette 
az uralkodó személyiségét, legalábbis azt, amit ő sugallni szere-
tett volna magáról. 
a régens uralkodása alapvetően különbözött apjáétól, i. lajosé-
tól, akinek személyével az állam és a társadalom fejlődése direkt 
összefüggésben állt. luitpoldot egyrészt nem áldotta meg a sors 
azzal az energikus természettel, mint az apját, másrészt nem vol-
tak birtokában azok a pénzügyi eszközök sem, amelyekkel uno-
kaöccse, ii. lajos még rendelkezett. apja művészeti diktatúrája 
és unokaöccse tékozló bőkezűsége luitpold számára nem volt 
követhető út, így neki a privát mecénás és a minden művészeti 
irány iránt lojális, fejedelmi protektor szerepe maradt, amelyet 
nem mellesleg komolyan vett és jól játszott.
luitpold személyiségében katonás tulajdonságai, mint a szigorú-
1  Wagner Sándor születésének századik évfordulójára. Írta: Elek Artúr. Képes Újság, 1938. má-
jus 25.

ság és pontosság ellenére nem volt semmi az udvari emberből és 
nem volt „nagy” államférfi sem. nem járt hermelinben és nem 
tetszelgett a Hubertus-lovag pózában, inkább tüzérségi uniformi-
sa és tollforgós tábornoki sisakja fejezte ki valóságos személyisége 
„hivatalos” aspektusát. igazi lénye azonban bőrnadrágba, vadász-
zekébe és -sapkába öltözötten, a vadász, a hegymászó és lövész 
szerepében mutatkozott meg, távol a királyi rezidenciától, a he-
gyi kunyhókban, a hűséges vadásztársak körében. Wagner sándor 
brechtesgadeni kastélyban őrzött nagyméretű festménye „közeli-
ben” ábrázolja az éppen vadászatra induló, lovon ülő uralkodót 
és kíséretét, és ez a meglehetősen modern felfogásban komponált 
kép is éppen ezt azt imázst erősítette.
luitpold „liberális konzervativizmusa” mindenesetre legalább 
olyan fontos volt münchen fejlődése szempontjából, mint elő-
dei megszállottsága. münchen az ő uralkodása alatt „ragyogott” 

a legteljesebb fényében, és a mintegy félmillió lakosú városban 
a művészet ügye a város összes lakójának ügyévé vált. a turis-
ták százezres tömegben hömpölyögtek a Glaspalast kiállításain, 
elárasztották a műkereskedéseket és esténként zsúfolásig megtöl-
tötték a sörházakat is. az építő- és képzőművészetek elfoglaltsá-
got és megélhetést biztosítottak sok ezer ember számára, a festő-
fejedelmektől a modellekig, a finom ízlésű galériásoktól a botcsi-
nálta műkereskedőkig. a modellek órabért kaptak és többnyire 
jobban megéltek, mint a még ismeretlen festők, akiknek a festés 
mellett még vevőkre is vadászniuk kellett. ennek ellenére özön-
löttek a festők a művészet városába. 
az ekkoriban münchenb látogató azt is megtapasztalhatta, hogy 
a város egyetlen nagy építési terület volt, egyfajta „mintagyűjte-
mény” a tanulni vágyó ifjúság számára. már teljes pompájukban, 
műkincsekkel megrakva várták a tanulni vágyókat a görög-imá-
dó király által építtetett múzeumok, a Glyptothek, a pinakothek, 
és a város utcái is művészien „megkomponáltak” voltak. 
a münchenbe érkező festők közül a legtöbben azonban azt ta-
nulták meg, milyen nehéz is ebben a festeni vágyó, hömpöly-
gő tömegben sikeres karriert felépíteni. előfordult, hogy valaki 

egész életében festőtanonc maradt és münchen sörházaiban her-
dálta el tehetségét. azért az ilyeneknek is jutott valami a művé-
szet városá ból, mégpedig a bohém élet. 
az ötvenes évek müncheni viszonyairól, i. lajos lemondásáról, 
ii. miksa uralkodásának népszerűtlenségéről, a művészeti élet-
ről Wagner idősebb kollégái, vagyis orlay petrics soma, Brodszky 
sándor, izsó miklós leveleiből értesülhetünk. orlay 1850 decem-
berében meglehetős éleslátással vázolta a bajor politikai viszonyo-
kat barátjának: „Három hónapja vagyok Münchenben, elég arra, hogy átlás-
sam, miképp itt is csak emberek élnek… Bajorországba jövetelemkor nagyon meg-
tetszett e nép, mert vidám, barátságos, de miután őtet közelebbről kezdtem ismerni, 
láttam, hogy ennél és a sörivásnál többre nem képes. Alig hiszi az ember, hogy egy 
városban lehessen három-négyszáz sörház, s az délután négy-öt órától tizenkettőig 
úgy tele, hogy ugyan hozzá lásson az ki középig juthat, s a legkisebb ivó öt-hat pint 
sört a garatra önt. De vajon nem tesznek-e ezek jobban, mint azok kik elérhetetlen 
eszmékért véröket ontják? Volt ennek a népnek királya, Lajos, kinek 48-ban le kel-
lett köszönni, mert a szokottnál jobb volt, mivel a nép valamint rosszra, úgy a jóra is 
ráun. Ezen király alatt emelkedett München és Bajorország, művészet, mesterség, 
tudomány, iparban, húsz év múltán a fővárosra alig lehetett ráösmerni, palotákkal 
lett tele, a legszebb városrészek alatta épültek. Mindez most hanyatlóban van… 
Sóhajtva sétál a nép, érezve baklövését, s visszaóhajtja azok szerzőjét.”2

i. lajos német–görög szimbiózisról álmodott, az ókori Görög-
országról és az új Bajorországról, amelyben a német „barbárok” 
hagyták magukat „hellenizálni”. 
2 MNG Adattár 2154/1927
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Kovács Ágnes

Egy idegenné vált magyar
170 éve született Wagner Sándor

Luitpold régensherceg vadásztársasággal. Részlet. 1900-as évek eleje, olaj, vászon, 
210x158 cm. Fotó. Central Institut für Kunstgeschichte München, Photothek

Wagner Sándor pörge kiskalap nélkül
Fotó: Franz Hanfstaengl 

Szénásszekér, tetején menyecskével, olaj, vászon, 128×95 cm, J. b. l.: A. Wágner
Szerepelt  a 10. Kieselbach aukción 1999-ben, a 63. tételként
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Követője a trónon, ii. miksa egy „ellensugárutat” építtetett, a 
maximilian strassét, amely már nem görögös, hanem újgóti-
kus volt. az ő sugárútján már nem hivatalok, hanem üzletek so-
rakoztak, és befejezésül ott magaslott az isar folyó túlpartján a 
maximilianeum, amelyet a bajor tudomány fellegvárának szánt, 
és ahol az általa északról odahívott protestáns tudósok tevékeny-
kedtek. ii. lajos tehette volna fel erre a tudatosan komponált vá-
rosképre a koronát a Gottfried semper által tervezett operaház-
zal az isar jobb oldalán, ha a müncheniek a király által oly nagyra 
tartott mestert, richard Wagnert el nem űzték volna. a színhá-
zat végül a szerény régensherceg építtette fel más terv alapján, az 
ő sugárútján a prinzregenten strassén, amelyet az aranyozott Bé-
keangyal figurája zár le, mintegy kifejezésre juttatva az általános 
béke iránti hajlandóságát.
a magyar festőnövendékek első nagyobb hulláma az ötvenes évek 
derekán érkezett münchenbe, az i. lajos által létrehozott akadé-
miára, többnyire magyar ösztöndíjjal, de korábban voltak olya-
nok is, mint Brodszky sándor és molnár józsef, akik a münche-
ni műegylet által kínált lehetőségeket kihasználva, tájképeik el-
adásából éltek a városban. ami a müncheni művészeti viszonyo-
kat illette, arról Brodszky pontosan tájékoztatta orlayt: „az itteni 
művészeti viszonyokról sok újat nem írhatok, midőn ezekben valami jelentékeny vál-
tozás nem történt, Lajos király mindég inkább visszavonván magát, már kevesebbet 
tehet a művészet érdekében. A mostani fejedelem pedig inkább a tudományt pár-
tolja, ámbár meg kell vallani, hogy a száz nagy történeti képek megrendelése ál-
tal nem csekély ösztönt nyújtott az ezekben részesedő művészeknek. Így a művészet 
csak régi gyökerein hajt, hatáskörét és eszközeit nagyobb, részint külföldi műegyle-
teknél és műkereskedőknél találván, de mindezért a cselekvényesség még nem szen-
vedett, s az itteni műegylet is jól tartja magát.” 3

a „művészet régi gyökerei” azt a konfliktust jelentették, amely az 
akadémia és történelmi festészet primátusa, valamint a szakfestők 
(táj- és csendélet stb.) között zajlott szellemi és gazdasági tekintetben 
egyaránt. ezek a műfajok az akadémián már peter von Cornelius óta 
megvetett műfajnak számítottak, és nem is indítottak ilyen osztá-
lyokat. ugyanakkor az átlagos polgár nemigen tudta megfizetni az 
akadémiai professzorok képeit, akik különben is szívesebben adták el 
azokat a jól fizető külföldieknek. de a müncheni polgár szalonjában 
mégiscsak kellett valaminek lógni, mégpedig „egy igazi olajnak”, egy 
portrénak vagy tájképnek, amelyet rendszerint a kanapé fölé helyez-
tek el. egy történelmi kép, „à la piloty”, ahogy később hívták a bel-
ga stílust, sokkal drágább volt, így a müncheni ekkor még kénytelen 
volt a műegylet által kínált művészettel beérni, amely persze nem 
feltétlenül jelentette azt, hogy rossz képet vásárolt.
a történelmi festészet töretlen egyeduralma abban is megnyilvá-
nult, hogy ii. miksa nemcsak az akadémiai képzésben, de a nép nem-
zeti identitásának erősítésében is kulcsszerepet szánt e műfajnak. a 
királynak már trónra lépésekor elég pontos elképzelése volt arról, 
hogy münchenben egy olyan oktatóintézményt hozzon létre, ahol 
az általa mélyen tisztelt tudósok, a klasszikafilológus thiersch és a 
3 MNG Adattár 2142/1927

„nemzetgazdász” Hermann is oktatnak. az épület, amelyet a régi 
forrásokban mint „atheneum” és „akropole” emlegetnek, az isar 
feletti dombon kellett hogy megépüljön, és innen indult volna ki az 
őróla elnevezett sugárút, a maximilian strasse is.
ez a fejedelmi vállalkozás hozta meg az első nagy megbízatást Karl 
von piloty számára is, aki a következő nagy tanáregyéniség volt 
Cornelius után a müncheni akadémián. Két évvel azelőtt, hogy 
kinevezték volna professzorrá, megfestette a maximilianeumba  
A Katolikus Liga megalapítása című festményt, majd nyolc évvel később 
ugyanide a Gottfried Boullion Jeruzsálemben című hatalmas vásznat. a 
legnagyobb és legdrágább képet azonban Wilhelm Kaulbach készí-
tette, amely a szalamisz melletti tengeri csatát ábrázolta. 
Wagner sándor, aki 1858 és 1863 között járt piloty osztályába, a 
mesterétől ellesett „sűrítést” alkalmazta, amikor megfestette Iza-
bella királynő búcsúja Erdélytől (1863) című képét. izabellát, zápolyai 
jános özvegyét 1551-ben mondatták le a török által neki jutta-
tott országrész birtoklásáról, az osztrák császár i. ferdinánd, il-
letve fráter György javára, így menekülnie kellett erdélyből. a 
királynő egy magaslaton álló, széles törzsű, öreg tölgyfának tá-
maszkodva tekint vissza „szép hazájára”, fiatal bájos arcán bánat, 
tanácstalanság, magány ül, kezét összekulcsolva tartja, mintha 
fohászkodna. 
Wagner még akadémiai évei elején, 1859-ben festette meg a Dugovics 
Titusz önfeláldozását, amely már megelőlegezte a művész későbbi 
„kinematografikus” látását is. mint a luitpoldot ábrázoló festmé-
nyen, itt is egy „közeli”, mesterien megszerkesztett, térben zajló je-
lenetet látunk. a belgrádi védők kétségbeesetten próbálják vissza-
verni a bástyát elfoglalni akaró törökök rohamát, de a turbánt vi-
selő, tarka öltözetű török támadók egyike, talpig vörösben már ép-
pen feljutna a bástyára, amikor titusz baljával megragadja, jobb-
jával pedig a magyar zászlóra és a keresztre mutatva elszánja ma-
gát a halálra. Wagnernek talán ez a képe az, amelyen leginkább tet-
ten érhető a tárgyak pilotyra is jellemző, valósághű és részletező 
ábrázolása. szinte tapinthatóak a durva kötélhágcsón felkapaszko-
dók és a bástyán védekezők fegyverei, ruháik anyaga és érzékelhe-
tő a páncélsodrony és a mellvért súlya. Külön figyelmet érdemel 
viszont a későbbi Wagner-képekre is oly jellemző „tömegkezelés”, 
az, hogy a védők egyszerre egyformák, ezt barnás-zöldes árnyala-
tú ruháik „foltja” is megerősíti, ugyanakkor individuumok is, in-
dulataik által egyénített karakterekkel. a kép hátterében a város, 
Belgrád (nándorfehérvár) látható tornyaival, háztetőivel, sűrű, sö-
tét felhőkbe borulva, ahol tisztul az ég, ott van a magyar zászló és 
dugovics fény felé mutató karja. 
1863 és 1865 között készült el a Gusztáv Adolf bevonulása Aschaffenburgba 
című freskója is, amelyet a Bajor nemzeti múzeum számára fes-
tett. ez és a pesti Vigadó számára készült Mátyás diadala Holumbáron 
című freskó az, amely a leginkább „akadémikus” Wagner életmű-
vében, de ezeket is érdekessé teszi az, hogy a festőt láthatóan job-
ban izgatja a nemes paripák tökéletes ábrázolása, mint maga a 
történet, amit előad. 

Wagner viszonylag könnyen bejutott piloty osztályába, ahol már 
ekkor is nagy volt a tülekedés. tehetsége mellett jó ajánlólevele 
is volt eötvös józsef nővérétől, Viregg grófnőtől, aki nyilván tá-
mogatta fivérét a magyar történelmi festészet létrehozásáról szó-
ló terveiben. Castoron és polluxon kívül, így hívták a két barátot, 
liezenmayert és Wagnert, ekkoriban iratkozott be székely Berta-
lan, majd Benczúr Gyula is piloty osztályába.4 a jómódú Wagner, 
a pesti „tigris vendéglő” résztulajdonosa és a gyógyszerész család-
ból származó liezenmayer nem kaptak magyar ösztöndíjat, vi-
szont székely eötvös anyagi és erkölcsi támogatását élvezte mün-
chenben. ennek a híres osztálynak tagjai voltak még franz von 
lenbach, Hans makart, franz deffregger, Gabriel max, eduard 
Grützner is, akik a következő évtizedek meghatározó művészei 
4  Az akadémiai évkönyvek szerint Wagner és Liezenmayer 1856. október 18-án egyszerre iratkoztak be 

az akadémiára, az antik (előkészítő) osztályba, és két múlva, 58-ban léptek be Piloty osztályába. 

lettek. Wagner élete végéig hálás volt tanárának, akinek művésze-
tét nemcsak kortársai, de a későbbi generációk tagjai közül is so-
kan bírálták. „Bármilyen eltérő legyen azonban az általános vélemény Piloty 
művészi tevékenységéről, tanári működéséről, hálás kötelességemnek tartom meg-
emlékezni azon hatalmas befolyásról, amelyet ő, ellentétben az idejét megelőző 
Cornelius és Kaulbach művészetével, mint új irányadó, legtágabb értelemben gya-
korolt. Meleg, sőt indulatos természeténél fogva elragadta tanítványait, lelkesí-
tő szavaival mindenkinek egyéniségét kímélve, gyengébb tehetségekkel is váratlan 
meglepő eredményeket el.”5 
Wagnert Wilhelm Kaulbach, aki akkor az akadémia igazgatója 
volt, nevezte ki 1866-ban segédtanárrá, majd professzorrá: „nehéz 
kérdés előtt állottam. A müncheni tanári hivatal fenntartása a bajor indigenátus 
megszerzéséhez volt kötve… tanári állásom és a honpolgárságom között kellett vá-
lasztanom. A magyar kormányhoz hiába folyamodtam annak fenntartása végett, 
5  Vasárnapi Újság, 57. évf. 18. sz. 1910. 369. o.

Izabella királyné búcsúja Erdélytől 1863, olaj, vászon, 135x 71 cm, 
Magyar Tudományos Akadémia Gyűjteménye Budapest (és nem a Magyar Nemzeti Galéria, mint az tévesen sok helyütt szerepel),
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és így fájdalmas lelki tusa után elszántam magam e nagy áldozatra. Ezen életem-
re nézve a döntő lépést megkönnyítette az a gondolat, hogy hazai művészetünk fej-
lődésére nagyobb befolyással lehet a müncheni tanár, mint a magyar honpolgár.”6

1869-től az úgynevezett festészettechnikai osztályt (technische 
malschule) vezette, amelyről egy szerb diák, dorde Krstić vissza-
emlékezéseiben így írt:
„…Az említett osztályokon kívül… volt egy úgynevezett Festészettechnikai Osz-
tály is, amit akkoriban Wagner professzor, Piloty tanítványa vezetett körültekintő-
en és energikusan. Itt készítették elő a legfelső osztályok, az úgynevezett komponá-
ló-osztályok számára a tanulókat. Wagner Raab7 tevékenysége előtt sokszor olyan 
rosszul képzett diákokat kapott, hogy több szemeszteren keresztül először rajzol-
ni kellett megtanítania őket, mielőtt a festészethez engedte volna őket. Raab után 
ez feleslegessé vált, de Wagner továbbra is odafigyelt diákjai rajzi képzésére, ami-
kor gyakran egész életnagyságú férfi és női aktokat festetett velük, a festői hatások-
ra teljesen tekintet nélkül.”8 
Wagnernek a négy évtized alatt számtalan tanítványa volt, fő-
leg a lengyel és magyar származásúak közül később sokan let-
tek kiemelkedő művészek, mint maksymilian Gierymsky, stefan 
matejko, alfred Wierusz-Kowalsky, munkácsy mihály, szinyei 
merse pál, Vágó pál és még sorolhatnánk. Hogy mennyire odafi-
gyelt diákjaira, az egy malonyai dezsőhöz írott levélből derül ki, 
amelyben munkácsyról alkotott véleményét közli: „…Első dolgo-
zataiban még nem mutatkozott ama kiváló művészi tehetség, melynek kétségtelen 
bizonyítványai csakhamar kivívták az itteni művészek általános elismerését. Fá-
radhatatlan szorgalom s komoly törekvés mellett sikerült neki a technikai nehézsé-
geket rövid idő alatt legyőzni. Különösen az eleinte igen gyenge rajzban megszi-
lárdulni. Mindamellett természet után készült rajzai nem érdekeltek annyira, mint 
compositiói, melyekben komoly és mély érzést s feltűnő képzelőtehetséget tanúsí-
tott… Különben rendkívüli izgatottsága, nyugtalan, ideges természete, amely ta-
lán részben kedvezőtlen anyagi helyzetének volt tulajdonítható, már akkor is feltűnt, 
s némi aggodalmat keltett bennem…”9

a fiatal tanár mint művész időközben felhagyni látszott a törté-
nelmi festészettel, és igen gyakran hazalátogatott, felfedezte ma-
gának a pusztát, amely már számára is éppolyan egzotikus hely-
lyé vált, mint a többi városlakó müncheni számára. a puszta szé-
les horizontjával, a felette feszülő forró nyári égbolttal, a szélesen 
kitaposott keréknyomokkal, a hosszú szárú, sáskalábszerű, mere-
dező kútostorokkal, a mészfehér kicsiny tanyákkal, a szénás sze-
keret húzó ökörfogattal, a piac színes forgatagával és elsősorban 
a lovak és lovasaik, a csikósok szolgáltattak számára festői témá-
kat. számtalan rajz, zsáner született e tárgyban, amelyek közül 
különösen a lovakról készült festményei azok, amelyekre legin-
kább jellemző a „kinematográfiai” látás. a művész talán legér-
tőbb kritikusa, max Haushofer így fogalmazott: „A dolgok nyugalma 

6  Uo. 370. o.
7  J. L. Raab rézmetsző, a hatvanas évek kiváló tanára, aki Piloty kérésére megreformálta a rajz-

oktatást.
8  D. Krstić: Kunstunterricht in der Münchner Akademie. Ein Stück Künstlergeschichte. 

Zeitschrift für Bildende Kunst, 1879. 4. 114. o. 
9  Részlet Wagner Sándor Malonyai Dezsőhöz írott leveléből. Kelt: Münchenben 1897. július 
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nem mond semmit a művésznek: ő a képeitől akciót akar. Azt akarja, hogy a felfo-
kozott fény- és színtömegek, amiket a képet élvező szemlélő szeme elé varázsol egy-
szerre egy visszanézést és egy előrenézést is okozzanak. Egy visszanézést a képre, 
ahogy néhány másodperccel korábban alakult, és egy előrenézést, ahogy mindjárt 
ezután alakulna. Ezt a célt elérendő nemcsak a tárgyak mozgásának kell a lehető 
legtermészetesebbnek lennie, de a fénynek és a színeknek a szemben a nyughatat-
lanság benyomását kell kelteni.”10

a magyar alföld mellett Wagner műveinek további nagy témája 
spanyolország, és ebben a tekintetben egyedül áll a magyar mű-
vészet történetében. azokban a rajzokban (250 darab), amelye-
ket 1877-ben készített spanyolországban, az a zseniális rajzkézség 
jelenik meg, amely képes arra, hogy az illékony pillanatképeket 
lényegüknél fogva ragadja meg. ezek az életteli, a spanyol népi 
életet visszaadó rajzok theodor simons szövegével jelentek meg 
a berlini patel fivérek kiadásában, 1879-ben. érzéki leírását adja 
Wagner bikaviadalokról készült festményeinek a már említett 
max Haushofer: „Egy olyan művésznek, mint Wagner, különösen érdekes lehet 
a spanyol bikaviadal, bármilyen utálatos is ez kegyetlen sport… Itt találja meg 
a legvilágítóbb színeket, egy ezerfejű, szenvedélyesen felizgatott, vadul hullámzó 
néptömeget, egy, a tomboló haragban egymásnak ütköző állat-és emberéletet, ami 
a sokszínű nézősereg háttere előtt vívja meg csatáját. És a vértől és drágakőtől és 
parázsló emberi tekintetektől szikrázó aréna fölött Kasztília mélykék ege ragyog, és 
az utcafrontok közötti mélykék árnyaival kápráztató pompa és temperatum!”
az aréna vadul mozgalmas élete a forrása Wagner római út-
jai alkalmával készült képeinek is. az Antik bikaviadal az arénában, 
Kocsiverseny a római Circus Maximusban, valamint a Róma látképe Nagy 
Constantinus diadalmenetével (1887–89) című panorámaképe, lyka ki-
fejezésével élve „művészileg kevéssé elmélyült” alkotások, mégis 
nagy sikert arattak. a kocsiversenyt kétszer is meg kellett festenie, 
az óriási panorámakép müncheni, párizsi és londoni bemutatása 
után philadelphiába vándorolt. 
Wagner sándor, talán, mert túlságosan is elszívta erejét a taní-
tás és a müncheni kiállítások zsűrijében és bizottságaiban való 
részvétele, nem tudott az egyszer már „bevált” útról letérni, pe-
dig adott volt számára a mindig újítani vágyó fiatalság közelsége 
és a századforduló münchenének szellemi lüktetése. a modern 
müncheni életet, a művészeti szecessziókat és izmusokat távol-
ról szemlélte, azzal a nyugalommal, mint aki már megtette dol-
gát, és továbbra is szorgalmasan küldözgette a müncheni kiállítá-
sokra a régmúltat idéző zsánereit, amelyet réti istván az új mün-
cheni generáció egyik képviselője, már egyenesen „kritikán aluli-
nak” nevezett. Wagner, az idegen magyar, münchenben halt meg 
1919-ben, hét évvel élve túl luitpoldot, aki 1912-ben, kilencven-
egy éves korában az aggok angyali békéjével hunyt el, mit sem 
sejtve az elkövetkező évtizedek borzalmairól.  

10  Max Haushofer: alexander Wagner. die Kunst unserer zeit. 1901. XII. 6. 48. o. 
Fordította: Wehner Viola.
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Dugovics Titusz hősi halála, 1859, olaj , vászon, 168,5x147 cm
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Elrabolt festmények, háborúban eltűnt műkincsek – 
dollármilliókat érő Picassók, Van Goghok, Cézanne-
ok, amelyeket korábban múzeumokban csodálhatott 
a nagyközönség vagy magántulajdonosuk dédelgetett 
féltő szeretettel otthonában, majd egyszer csak tolvajok 
martalékává lettek...  

műtárgyak ezrei tűnnek el minden évben a nemzetközi bűnö-
zés sötét útvesztőiben, és válnak köddé örökre. az Ellopták! című 
könyv szerzője, jonathan Webb kanadai újságíró e krimibe illő 
történeteknek eredt nyomába. a könyv ajánlóját és bevezetőjét 
a nemzetközi műtárgylopások felgöngyölítésében rendkívül si-
keres art loss register alapítója és elnöke, julian radcliffe írta. 
az izgalmas eseteket gazdag illusztrációs anyaggal bemutató mű 
magyar kiadása a HVG és a BáV zrt. támogatásával jött létre, a 
könyvbemutatón pedig Webb és radcliffe urak részletes és szem-
léletes előadása kalauzolt az indiana jones-filmek izgalmait is 
felülmúló műtárgyrablások alvilágian regényes világába.
amint jonathan Webb részletesen elmagyarázta, a műtárgyrab-
lások három nagy kategóriába sorolhatók: az egyik legérintet-
tebb terület és egyben szinte a legkevésbé ellenőrizhető, a régé-
szeti ásatásokról ellopott leletek köre. a történelem során gyak-
ran fosztogatták kincsvadászok az archeológiai helyszíneket, és 
azt gondolnánk, hogy ilyesmi ma már nem fordulhat elő. a szer-
ző azonban figyelmeztet, hogy még napjainkban is komoly prob-
lémát jelent ez a kérdés, például irakban. a jó hír, hogy a folya-
mat egy ideje kissé lelassult, hála a szigorúbb ellenőrzéseknek. 
a rablások legnagyobb hányadát manapság az úgynevezett ál-
talános lopások teszik ki. a bűnözők célpontjai között magán- 
és közgyűjtemények egyaránt szerepelnek – ritkább eset, hogy 
megrendelésre „dolgoznak”, gyakoribb, hogy az alkalom szüli a 
tolvajt. sokszor a közgyűjtemények nincsenek megfelelő bizton-
sági berendezésekkel felszerelve, bárki bemehet a múzeumokba, 
és ha könnyűnek látszik eltüntetni egy-egy műtárgyat, a bűnö-
zők szívesen élnek is a lehetőséggel. a 60-as években peter Wilson, 
a sotheby’s legendás vezetője, világklasszis aukciós szakember 
csillogó külsőségek közepette, szinte a színházi előadásokhoz ha-
sonlatos árveréseket kezdett szervezni. a műkereskedelemre így 
még nagyobb figyelem irányult – a műgyűjtés sikeres és dúsgaz-

dag üzletemberek szórakozásává vált, egyszerre óriási összegek 
cseréltek gazdát az eladások kapcsán. e felfokozott ütemű műke-
reskedelembe a múzeumok is bekapcsolódtak – a gazdag magán-
gyűjtőkkel fej fej mellett versenyezve hatalmas összegekért kezd-
tek vásárolni. a moma például egy alkalommal ötmillió dollárt 
fizetett egy Velázquezért. e tendencia ma is tart: a közintézmé-
nyek stabil ügyfelei a nagy aukciósházaknak. a rekordáron elkelt 
művekről persze a bűnözők is értesülnek a sajtóból, így a lopások 
száma is folyamatosan nő. 1971-ben Brüsszelben egy Vermeert, 
1973-ban a montreali szépművészeti múzeumból 18 festményt 
raboltak el; ezek a mai napig nem kerültek elő. 1973-ban egy fia-
tal nő az ira megbízásából több festményt vitt el egy dublinhoz 
közeli gyűjteményből. 1994-ben a tate Gallery is a tolvajok ál-
dozatául esett, két turnertől szabadították meg őket. 2003-ban a 
Van Gogh múzeumban történt egy nagyobb lopás, és persze min-
denki ismeri a közelmúltban elrabolt munch-képek történetét. a 
műkincsrablás az alvilágban láthatóan jó üzletnek számít. persze 
nem elegendő, hogy ott az alkalom a lopásra, piac is szükséges, 
ahol ezeket a műveket értékesíteni lehet, hiszen egy lopott Cé-
zanne-nal nem lehet csak úgy beállítani a galériákhoz. sokszor a 
bűnözők nem tudják továbbadni a tárgyakat, ilyenkor néha elő-
fordul, hogy megpróbálnak az emberrablások mintájára „vált-
ságdíjat” követelni. ezzel általában újabb hibákat követnek el, és 
megkönnyítik a rendőrök munkáját, egyszerűbben lehet őket le-
fülelni. amikor 1972-ben a montreali múzeumból loptak el fest-
ményeket, az intézmény eltitkolta a kínos incidenst. ez a szemér-
mes szemlélet szerencsére mára megváltozott, a károsultak rájöt-
tek, hogy a nagy publicitás segíti a nyomozást: jelzés a tolvajok-
nak, hogy mivel mindenki tud az ügyről, nem lehet majd a lo-
pott tárgyat eladni. 
az interpol körülbelül 30 000 lopott műtárgyat tart nyilván, ez-
zel szemben a julian radcliffe által alapított londoni székhelyű 
art loss register 180 000 tételről vezet nyilvántartást. a szervezet 
adatbázisában a legkülönfélébb tárgyakat regisztrálják a festmé-
nyektől a bútorokon és a hangszereken át a gyerekjátékokig, ék-
szerekig, órákig. az egyetlen követelmény, hogy a tárgy egyedi le-

Gereben Kata

Acélos szemvillanás
Magyarország – elsősorban a második világháború során el-
hurcolt műtárgyaknak köszönhetően – ezer szálon kötődik a 
magas szinten zajló nemzetközi műtárgycsempészethez. A 
kényes restitúciós témában mégis elenyésző számú szakiro-
dalom jelent meg eddig magyar nyelven. Ezért is nagy aján-
dék a HVG Könyvek sorozatban megjelentetett Ellopták! 
című díszalbum. Az újságíróként dolgozó szerző, Jonathan 
Webb különálló bűnügyi esetekből (vagyis az elmúlt évti-
zedek homályos eredetű műtárgytörténeteiből) gyúrt ösz-
sze egy nehezen letehető krimifolyamot. Először a klasszi-
kus rablások eseteit veszi sorba, a kirakat üvege mögül hor-
gászbottal kiemelt Renoirt, a fegyveres banditák által elhur-
colt Munchot, a teherautó platójáról „leesett” Goyát és a lá-
togatókkal teli kiállításról elemelt Warhol-nyomatot. Az ese-
tek többsége bejárta annak idején a világsajtót, jó néhány is-
merős lehet a hazai közönségnek is az Artmagazin hasábjai-
ról. De Webb nem elégszik meg ennyivel, feldolgozza a má-
sodik világháború körüli műkincsrablások bonyolult történe-
tét és a művek még bonyolultabb utóéletét. Műtárggyal meg-
rakodott vonatok, kalandos életű műkereskedők, a Führer lin-
zi magánmúzeuma – majd a pereskedő közintézmények, a 
zsidó örökségvédő szervek manőverei, a jogos jussukat kö-
vetelő leszármazottak és az elévülési időhatárok között la-
vírozó csempészek. A 20. század krimibe illő arca: SS-tisz-
tek, lefizetett orosz hivatalnokok, kétes előéletű diplomaták 
és jogtalanul visszaszerzett műtárgyak. A könyv harmadik ré-
sze minket már kevésbé érint, a kilencvenes évek régésze-
ti vitáit dolgozza fel, amely során a nagy angolszász múze-
umok megszakították addigi igen gyümölcsöző kapcsolatu-
kat a sírrablókkal és az önjelölt régészekkel. A zárófejezet az 

eltűnt műkincsek nyilvántartására szakosodott Art Loss Register 
(ALR) cég néhány keresett műtárgyát mutatja be. Vélhetőleg azo-
kat, amelyek esetében már kihűlt a nyom, viszont egykori tulajdo-
nosaik komoly fejpénzt ígértek értük. Az Ellopták! c. kötet ugyan-
is nemcsak egy újságíró által összeállított, lélegzetelállítóan izgal-
mas művészettörténeti krimisűrítmény, hanem az ALR propagan-
dakiadványa. A nemzetközi bűnszövetkezetekkel és az alvilági or-
gazdákkal ugyanis a katonaként szolgált, feddhetetlen brit gentle-
man, Julian Radcliffe veszi fel a harcot (az ALR vezetője), aki „acé-
los szemvillanással biztosítja látogatóját arról, hogy nem a műalko-
tások szeretete, hanem a bűn gyűlölete csábította erre a munkára”. 
(46. o.) Való igaz, a rendezetlen jogszabályok és a pénzhiány mi-
att a bűnüldöző szervek nyomozásai ritkán sikeresek. Az ALR em-
berei viszont komoly jutalékokért dolgoznak, amiért már megéri vé-
gigrepülni a fél világot, ellenőrizve a „homályos” provenienciákat. 
(Radcliffe tapasztalatait egy biztosítási ügynökség rázósabb terü-
letein szerezte. Egy általuk felgöngyölített ügyben, az 1,1 millió fon-
tért elárverezett Warhol-szitanyomatért 20 százalék ütötte a mar-
kukat, a többi egy biztosítótársaságé lett.) Ettől függetlenül az ALR 
a legmegbízhatóbb és legteljesebb lopottműkincs-adatbázis a vilá-
gon. Az 1991-ben alapított cég egy nagy New York-i kutatóalapít-
vány, az olasz Carabinieri, az Interpol, az UNESCO és több máso-
dik világháborús adatbázisból jött létre. 180 ezer tételes állományát 
használja a nemzetközi műkereskedelem színe-java, eddigi műkö-
dése során körülbelül 1000 műtárgy sorsát kutatta fel sikeresen, 
hozzávetőlegesen 100 millió dollár értékben!

(R.G.)

jonathan Webb: Ellopták! Eltűnt mesterművek  
galériája. HVG, Budapest, 2008, 256 oldal, 7900 Ft

Eltűnt mesterművek galériája 
jonathan Webb könyve

A háború után Németországban a szövetséges katonák is 
részt vettek az elrabolt, majd a náci vezetők között 
szétosztott műalkotások összegyűjtésében és biztonságos 
elhelyezésében

Edgar Degas Place de la Concorde című képe a háború végén tűnt el Berlinből.  
Évekkel később – Sztálin műalkotásokat zsákmányoló brigádjának trófeájaként – a lenin-
grádi Ermitázsban tűnt fel.
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díjat, amely a megtalált tárgy értékének bizonyos százaléka. elő-
fordul, hogy a tevékenységünk során véletlenül az adott megren-
deléshez nem kapcsolódó lopott műtárgyra bukkanunk, termé-
szetesen ilyenkor mindig teszünk a rendőrségnél bejelentést, de 
általában nem érdekli őket. évente 500 000 tárgyra végzünk kere-
sést, eközben persze előkerülnek más lopott tárgyak is – ilyenkor 
igyekszünk felkutatni a tulajdonost és felajánlani segítségünket a 
mű visszaszerzésében, ami persze nem egyszerű feladat.

Mi történik akkor, ha a keresés során olyan tárgyat találnak, 

amely bár lopott, de pillanatnyilag jóhiszemű tulajdonosnál van?

ilyen esetekben igyekszünk közvetíteni a jogos tulajdonos és az 
ártatlan birtokos között. a megállapodás értelmében a tárgy ér-
tékesítése után 50-50 százalékban osztoznak a befolyt összegen, 
vagy 30-70 százalékban is lehetséges, ahogy éppen meg tudnak 
állapodni.

Volt már magyar műtárgy regisztrálva az adatbázisukban?

igen, volt rá példa, hogy segítettünk visszaszerezni a második vi-
lágháborúban ellopott műkincseket. 

És manapság magyar károsultak regisztrálnak ellopott tárgyakat?

erre akkor lesz majd több példa, ha sikerül létrehoznunk az art 
loss register magyarországi képviseletét. már elkezdtük az ezzel 
kapcsolatos tárgyalásokat. ez azt jelentené, hogy az itteni cégnek 
lenne hozzáférése a nemzetközi art loss register-adatbázishoz, 
illetve foglalkozna azzal, hogy arra ösztönözze az embereket: mi-
nél többen jegyezzék be ellopott műtárgyaikat a sikeres felderí-
tés érdekében.

Hogyan került kapcsolatba a műkereskedelem e speciális terü-

letével? Indiana Jones történészprofesszor, önnek mi a szakmai 

háttere?

a hátterem nem a művészettörténethez kapcsolódik, gazdaság- 
és politikatudományokat tanultam, majd a biztosítási üzletágban 
dolgoztam, és mivel főleg az emberrablások csökkentése terén 
nagyszerű eredményeket értünk el, a bűnmegelőzéssel foglalko-
zó szervezetek és a sotheby’s aukciósház felkért, hogy tegyek va-
lamit a lopott műtárgyakkal kapcsolatban. 

Egy olyan probléma megoldását, amely az állam, a rendőri szer-

vezetek feladata lenne, miért egy magánszervezet vállalja? 

ideális esetben létezne egy olyan nemzetközi rendőri erő, amely 
világszerte lopott műtárgyak felderítésével foglalkozna, és len-
ne egy nemzetközi, mindenki részére hozzáférhető adatbázis – 
azonban ezt senki sem finanszírozná, a rendőrségek pedig nem 
eléggé jól szervezettek ahhoz, hogy önálló kereső szolgáltatást lé-
tesítsenek. 

Úgy tudom, az Interpolnak és a nemzeti rendőrségeknek is van 

adatbázisuk a lopott műtárgyakról.

az interpolnak nagyon behatárolt az adatbázisa, amelyben fő-
leg a közgyűjteményekből, múzeumokból ellopott magas értékű 
tárgyakat tartják nyilván. a rendőrségek az állampolgáraik mű-
tárgytulajdonában bekövetkezett károkra általában kevéssé érzé-
kenyek, pedig az eltulajdonított művek több mint felét magán-
tulajdonosoktól lopják el. a rendőri szervek akkor reagálnak ko-
molyan, ha a kormány helyezi őket nyomás alá, a magántulajdo-
nosok ilyen kényszerítő erővel nem rendelkeznek.

A tapasztalata szerint a nagy aukciósházakon kívül kik veszik 

leginkább igénybe az Art Loss Register szolgáltatásait?

az 50 vezető kereskedőház, galéria, valamint a legjelentősebb 
művészeti vásárok.

Csak megrendelésre dolgoznak, vagy saját döntésből is előfor-

dul, hogy utánaerednek egy-egy elveszett tárgynak?

nagyon sok esetben végzünk olyan munkát, amiért nem kapunk 
semmilyen térítést, például a múzeumok sokszor olyan helyzet-
ben vannak, hogy nem tudnak fizetni. a biztosítási társaságok és 
a galériák, magánszemélyek jelentik többnyire a fizetőképes meg-
rendelőket, de ők is csak a sikeres nyomozás esetén térítik meg a 

gyen; ha valamiből vagy száz másolat van, akkor nincs értelme a nyil-
vántartásba-vételnek. az adatbázisban lehet lopott tárgyakat vagy akár 
hamisítványokat is rögzíteni.  
a szervezet munkájának eredménye, hogy a bűncselekmények felde-
rítése érdekében sokkal intenzívebb lett a nemzetközi összefogás. az 
alapítás ötlete a biztosítási társaságoktól származik, akiknek nyilván-
való érdeke a felderített esetek számának növelése, hiszen ha előkerül 
a lopott holmi, a biztosítási összeget nem kell kifizetniük. a szervezet 
magántulajdonban van, de szorosan együttműködik az interpollal, a 
scotland Yarddal és más nemzeti, valamint nemzetközi bűnüldözé-
si és hírszerzési szervezetekkel. az art loss register munkatársai kö-
zül többen a scotland Yard rendőrei, sőt a szervezet tréningeket is tart 
beépített ügynökök képzésére, hogy a rendőri rajtaütések minél haté-
konyabbak legyenek. az a tapasztalat, hogy a különböző bűnüldözési 
szervek saját adatbázisai önmagukban nem hatékonyak, csak nemzet-
közi összefogással lehet igazán jó eredményeket elérni, ami a második 
világháborúban ellopott műtárgyakra különösen igaz. 
a műtárgylopásoknál a visszaszerzési arány mindössze 15 százalék (a lo-
pott autók megtalálási aránya 60–70 százalék) és ebből a művek 25 szá-
zaléka sajnos jelentősen megsérül. egy olaszországban történt rab-
lás során a vásznat barbár módon kivágták a keretből. a festmény any-
nyira megrongálódott, hogy a bűncselekményt kitervelő megrende-
lő sírva fakadt, amikor meglátta a hőn áhított mű roncsait. nem ez 
az egyetlen abszurd eset. julian radcliffe elmesélte, hogy egy alka-
lommal egy 18 millió font értékű Cézanne-t loptak el hat másik kép-
pel együtt new Yorkban egy svájci ügyvéd közreműködésével. a tol-
vaj időközben meghalt, ezért az ügyvéd úgy döntött, cselekszik, és 
megpróbál túladni a műveken. az illető az art loss register segítségé-
vel „lebukott”, a büntetőperben pedig julian radcliffe is tanúskodott.  
a vádlott különös logika mentén azzal védekezett, illetve támadott, hogy 
radcliffe urat kellene megbüntetni, hiszen miatta esett el a haszontól. 

Interjú Julian Radcliffe-fel, 
az Art Loss Register nevű, műtárgylopásokat felderítő 
nemzetközi szervezet alapítójával és elnökével

Julian Radcliffe

Tobias Meyer, akortárs művészeti 
részleg vezetője a Sotheby’s árve-
résén elnököl 2007 júniusában.
A mögötte látható Francis Bacon-
önarckép épp most fog elkelni  
több millió fontos áron.
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Képekből szavakat

  megkínoz a könyv. tulaj-
donképpen azzal is megelégednék, ha 
tudnám, mivel kínoz. azzal, hogy any-
nyira nehezen olvasható, hogy any-
nyit harcol a kifejezés pontosságáért, 
amennyit talán az a pontosság nem is 
ér meg? Hogy állandóan az idegen sza-
vak szótárát kell lapozgatni hozzá, mit 
is jelent az, hogy „Braque festői prog-
ramja egyenesen a tárgyak noémáinak 
reprezentációjaként jelenik meg”? 
Vagy a küszködés teszi nehézkessé?  
a küszködés a tudósság igazolására, én 
nemcsak úgy beszélek a levegőbe, hanem mindaz, amit mondok, a 
valahonnét valahová vezető úton van. minden gondolat igazolha-
tó, megalapozott, nem vélekedés, hanem következtetés. mutatok 
megint egy példát a könyv elejéről, egy zárójelben lévő mondatot: 
„nem lehet nem észrevennünk egyébként, hogy Kaufmann-nak ez 
az 1929-ben született szövege, amely egyenesen az alétheuein fogal-
mával írja körül a »jelenvalólét megértésének« művészi tettét, a mű-
nek az epokhé végrehajtásában juttatott kivételes szerepe tekinteté-
ben is Heidegger 1936-os műalkotás-tanulmányát, és a műnek mint 
az igazság megtörténésének (alétheia) ott kifejtett koncepcióját elő-
legezi meg.” tényleg nehéz lett volna nem észrevennünk. 
Van egy nagyon egyszerű olvasata a könyvnek: a nem olvasata. 
az ember átfutja egy ilyen mondatát, és arrébb teszi a mondatot 
a könyvvel együtt: nem nekem írták. és ebben még nincs semmi 
tudatlanok lázadása, még csak irigység sem: és nem élem át azt, 
ami a könyv címe. az értelmezés tébolya számomra nem napi 
gyakorlat, pompásan érzem magam akkor is, ha a titkok titkok 
maradnak, ha nem kell ízekre szednem a művészeti élményt, be-
érem azzal, hogy ha hanyatt fekve hallgatom az emperor zongo-
raversenyt, akkor a fülhallgató zsinórja mentén a könnyek bele-
folynak a fülembe, amitől meg röhögni kell. Könnyű szívvel ál-
lok meg ezen a ponton, és sírva vigadásomat nem akarom a tébo-
lyig értelmezni. nem szaladok el a magyarázat elől, észreveszem, 
hogy az egészben benne van rubinstein öreg ujjainak nehézkes 
mozgása, tartás és szenvedély, öregség és lendület furcsa egyvele-
ge, de – na jó, most nem rólam van szó. 
Vagy csak annyiban rólam, hogy akkor miért kínoz a könyv, ha 
ilyen egyszerűen megtakaríthatnám magamnak az erőfeszítést, 
és ott hagyhatnám a polcon, nem is a polcon, hanem mindjárt a 
könyvesboltban, bajlódjon vele az, akinek muszáj, aki név szerint 
meg van említve a szép, hosszú, amerikáner stílusú köszönetnyil-
vánításban. Bár ilyen egyszerű lenne. 

Fáy Miklós

de, sajnos érdekel. nagyon érdekel mindaz, amiről rényi and-
rás beszél. akkor is érdekel, ha nem értem, akkor meg különö-
sen, ha értem. Ha nem értem, akkor persze bizalmi viszonyba ke-
rülök a szerzővel, hiszen hiába igazolja magát lépten-nyomon 
a lábjegyzeteivel, ha még a tanúit sem ismerem. de az az érzé-
sem, hogy rényi andrás nem él vissza a bizalommal. az ilyesmi-
nek elég egyszerű a próbája, hiszen óhatatlanul is kell olyasmi-
ről is szót ejtenie, amit az ember ismer, és ha ott minden stim-
mel, akkor feltehetőleg amott is, az ismeretlen vidékeken. nem 
kezdtem el hibavadászatot folytatni, egyet így is találtam, de any-
nyira jelentéktelen, hogy csak önigazolásként említem: olvastam 
a lábjegyzeteket is. szóval: amikor a pap az oltáriszentséget eme-
li, akkor természetesen nem azt mondja, hogy „ez az én vérem”, 
hanem hogy „ez az én testem”. Hogy rényit idézzem az egy ol-
dallal korábbi lábjegyzetből: nyilvánvaló figyelmetlenség. és szíve-
sen mondanám, hogy a kopasz ember Caravaggio képén inkább 
arimathiai józsef, mint nikodémusz, de rényi egy másik lábjegy-
zettel kiveri kezemből a piros plajbászt, amikor közli, hogy neki is 
gyanú, de inkább alkalmazkodik a Sírbatétel szakirodalmához. 
azért kínoz, azért kínozhat a könyv, mert lusta vagyok, és szere-
tem, ha helyettem gondolkoznak. én is úgy vagyok Varga imre Kun 
Béla emlékművével, mint mindannyian, akik felnőtt fejjel láthattuk a 
művet a Vérmező sarkán. együtt bólogattunk: ravasz. ravasz szob-
rász, olyan, mint az okos lány, el is készítette meg nem is, nem konf-

rontálódott, csak üzent, ha 
nem is a sorok, de a hegeszté-
sek között. olyan emlékmű, 
ami nem válik a megemléke-
zett dicsőségére (akkor már 
fogyóban volt a kommuniz-
mus, így aztán az alkotó di-
csőségére sem vált), és ahol 
Kun Béla mellett ott áll a lám-
pavas. Vártuk, hogy majd egy 

sötét éjszakán jön valaki, és visszaüzen a hatalomnak, kenderkötél-
lel köti össze a szoborcsoport különálló részeit. Hogy végül meg-
történt-e vagy sem, nem tudom, ez a könyvből sem derül ki. de az 
igen, amit akkor nem akartunk észrevenni, és amit ma már nem 
is láthatunk, hiszen a szobor kikerült a szoborparkba, mássá válto-
zott, mi meg minek is néznénk meg, láttuk eleget. Ki akarna vissza-
emlékezni a nyolcvanas évek közepére, amikor mindannyian kicsi-
ben vagy nagyban vargaimrésdit játszottunk? rényi andrás azon-
ban nagy türelemmel elemzi a szobrot, a helyszínt, és hiába jut vé-
gül hozzávetőlegesen ugyanarra a végkövetkeztetésre, ahonnét el-
indultunk, mégis megváltoztatja közben hanyag emlékeinket. 

Kínoz, de szeretem. nem mindig van így, néha azt érzem, hogy a 
nagy műveltségi arzenál, gondolkodási kapacitás nem a megfele-
lő műalkotást támogatja, de hát minden művészettel foglalkozó 
szerzőnek és nem szerzőnek vannak mániái, vagy szebben mond-
va: olyan művészei, akikre az elvárhatónál érzékenyebben és meg-
értőbben reagál. más szavakkal: akármennyi szépet olvasok Bozsik 
Yvette A csodálatos mandarin-koreográfiájáról, sajnos láttam is a filmet. 
és ha már láttam, akkor hiába írják nekem, hogy „Vágypolitika: a 
szexuális metafora”, attól még semmi nem lesz jobb. 
Csak hát nem ez a könyv alapélménye. Hanem a Caravaggio- és a 
rembrandt-tanulmányok, az a viszonylag rövid, de mégis alapos 
írás rilke A hattyú című verséről, aminek a tanulsága gyakorlatilag 
az összes rilke-versre érvényes, vagyis hogy nincs érvényes fordí-
tás, a nyugatos költők vagy nyugatosították rilkét, szép szavak-
kal agyonfényesítették, vagy csak túl gyorsan dolgoztak, és időn-
ként úgy ültették magyarra át a művet, hogy meg sem értették. 
a legfőbb élmény pedig mégis Caravaggio, a Sirbatétel elemzése a 
rubens által készített másolat alapján, megmutatni, hogy a kép-
nek éppen az az ereje, amit egy másik festő kihagy, kijavít a máso-
láskor, csodálatos ötlet, miközben nagyon kézenfekvőnek tűnik, 
csak épp másnak még véletlenül sem jutott az eszébe. 
talán még ez sem a nagy élmény, hanem csak a szavak, a képekből 
lett szavak, ahogy újra képpé válnak, ahogy észreveszi az ember azt, 
ami mindig a szeme előtt volt, csak nem figyelte. Hogy a Sírbatételen 
arimathiai józsef jobb lába megismétlődik Krisztus lehanyatló jobb 
karja mögött a lepel gyűrődésében, és hogy valahogy erre a bakra 
van rátéve a test, csak hát a bak egyik lába, ugye, nem szilárd, ha-
nem függ, aláhull, az egész test kiegyensúlyozatlanul kiegyensú-
lyozott, mi kellünk hozzá, nézők, hogy el ne billenjen. nézők és ér-
telmezők, tébolyultak, akik helyettünk dolgoznak. 
 
Rényi András: Az értelmezés tébolya.  
Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, 2008. 384 oldal, 
2590 Ft

Caravaggio: Sírbatétel, 
1602–03,
Vatikáni Képtár

Varga Imre: Kun Béla-emlékmű
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  szilvitzky margit kiegyensúlyozottan, világosan megírt 
művészi önéletrajza az 1960-as és 70-es évek egyik magyar kulturá-
lis csodájához, a szinte előzmények nélkül kibomlott modern ma-
gyar textilművészethez kalauzolja el az olvasót. az új magyar tex-
til, addig nem lévén reprezentatív nagyművészet, a hivatalos ideo-
lógia szélárnyékában bontakozott ki (akár az akkori kerámia), fő-
ként a szombathelyi savaria múzeum támogatásával 1970-től meg-
rendezett szombathelyi textil Biennálékon és az évenkénti Velemi 
textilműhelyben. szilvitzky ennek a megújulásnak nemcsak osz-
lopos tagja, hanem aktív kezdeményezője és szervezője is volt, és 
könyvében nyomon követhető, hogyan bátorodtak fel a textilesek 
– ő maga is – és hagyták el a funkcionális textilt az autonóm, kép-
zőművészeti kifejezés kedvéért. amiből nem az következik, hogy 
a funkcionális textil meghalt volna, hanem hogy a textilesek tele 
voltak önálló mondanivalóval, amit a műfaj új, tágabb felfogásával, 
anyagaival és technikáival ki is tudtak fejezni. szilvitzky könyvének 
egyik legszebb vonása, hogy saját pályájának a leírásával is érzékel-
teti a kibontakozás szinte önkéntelen belső logikáját és lendületét. 
például hogy egy olyan szorosan szakmai mozzanat, mint a növé-
nyek formáinak, szálainak, rostjainak a megfigyelése és lerajzolása 

hogyan repítette előre a textília bátrabb és tágabb értel-
mezése felé művészi és tanári munkájában. 
a magyar textilművészet megújulása nyilvánvaló len-
dületet kapott a hatvanas évek nagy nemzetközi mű-
vészeti átrendeződéseitől, a műfaji kategóriák közötti 
határok leomlásától és a pop-art tömegkultúra-legiti-
mációjától, ami határtalanná szélesítette a műtárgy-
ba beemelhető tárgyak és eljárások körét. a nemzet-
közi textilművészet felvirágzása is védőfalként állt a 
magyarok mögött. a lausanne-i Biennálék, a Łódz-i 
triennálék és az olyan léptékű művészegyéniségek, 
mint magdalena abakanowicz vagy ana lupas je-
lenléte már lehetetlenné tették a textilművészet leki-
csinylését magyarországon is. mire az ideológia feléb-
redt, a magyar textileseket már európa legkülönbö-
zőbb rangos kiállítóhelyeire hívták meg rendszeresen, 
nemzetközi sajtójuk volt, nem egy művüket megvá-
sárolták – nyilvánvalóan a nemzetközi élvonalba ke-
rültek, és ez a tény segített szilvitzkynek, akár több 
pályatársának, túlélni a figyelem itthoni apályait.
szilvitzky ruhatervezőként kezdte a pályáját. az ötve-
nes évek végén a divat és a divattervezés magyarorszá-
gon francia divatrajzok másolását és a szerény hazai vi-
szonyokra, a „dolgozó nő”-re való alkalmazását jelen-

tette. a hivatalosság, azon túl, hogy néhány folyóiratban közöl-
ni engedett rajzokat és szabásmintákat és úgymond bátorította a 
„dolgozó nő” szűk keretek közé szorított öltözködési kedvét, egy-
általán nem foglalkozott vele, csak a hatvanas évek végén kapta fel 
a fejét a farmernadrágokra, az öltözködésben megjelenő politikai 
tartalmakra. szilvitzkynek a divattervezőkét messze meghaladó 
rajzi felkészültségénél csak a frissessége volt megragadóbb, amivel 
az ötvenes évek végi, hatvanas évek eleji realitások határait feszeget-
te, és olyan szép vonalú, szellemes és egyszerű ruhákat tervezett, 
hamarosan egy kisebb munkaközösség tagjaként, amelyek előál-
líthatók és viselhetők is voltak. fiatalnak és elfogulatlannak kel-
lett lenni ahhoz, hogy, mint leírja, az öltözködést és a divatbemu-
tatókat összművészeti alkotásként fogják fel, ahol a tér, a fények, a 
mozgás, az anyagok és a formák színpadi összhatást eredményez-
nek. 1965-re mégis elérkezett az adott lehetőségek határaihoz. Kol-
légáihoz, barátnőihez hasonlóan – szenes zsuzsa, szabó mariann, 
németh éva neve fordul elő gyakran a könyvben – praktikusan is és 
szellemileg is ki akartak törni a bürokratikusan ellenőrzött, mind 
egyhangúbb munkából. szilvitzky hímzett, varrott, a legkülönbö-
zőbb technikákat alkalmazó textilképeket kezdett készíteni, elein-

te határozott program nélkül, részben 
népművészeti ihletésre. mire első önálló 
kiállítását megrendezhette 1970-ben, az 
új textilművészet már túl volt az áttörést 
jelentő 1968-as, ernst múzeum-beli Tex-
til Falkép kiállításon, és elérkezett a szak-
mát mozgósító első szombathelyi tex-
tilbiennáléhoz.
ami ezután következik, az részben ala-
pos önelemzés – szilvitzky saját texti-
les alkatának és elképzeléseinek a ki-
bontakozása –, részben annak a törté-
nete, hogyan tagolódott be a textilmű-
vészet a korszak nemzetközi és itthoni 
művészetébe. jóllehet a magyar kritika 
és művészettörténet-írás, annak ellené-
re, hogy legkiválóbb képviselői szinte 
kivétel nélkül energikusan támogatták 
az új textilművészetet, még mindig sok 
vonatkozásban különállónak tekinti a 
textíliát. a textilművészeknek vannak 
önálló kiállításaik, de festmények és 
textil művek nem szerepelnek egyazon 
kiállítótérben. sohasem láttam példá-
ul egymás mellett szilvitzky egyes ko-
rai textiljeit és Keserü ilona ugyanakko-
ri gubanc-képeit vagy más, varrott ele-
meket tartalmazó festményeit, holott 
formai, szemléletbeli és technikai ro-
konságban állnak; vagy szilvitzky ké-
sőbbi geometrikus munkáit és maurer 
dóra ugyancsak a tér és a sík viszonya-
it tematizáló képeit és sorozat-műve-
it. Hasonló példákat más textilesek és 
képzőművészek munkáiból is vehet-
nék. Hogy szilvitzky egy festménye sze-
repelt az 1997-es olaj/Vászon kiállí-
táson, nem mond ennek ellent, hiszen 
ott nem textilesként, hanem festőként 
volt jelen. jóllehet a magyar műkritika 
és történetírás elméletben régen túllé-
pett a merev képzőművészet-iparmű-
vészet kategorizáláson, a gyakorlatban 
ezt még mindig nem bizonyította; most 
pedig már mintegy szándékosan hátat is fordít a hatvanas-hetvenes évek generációjának, 
mintha mindent elmondott volna róluk és a szerepükről, holott, éppen szilvitzky könyvé-
nek a címével élve, ezek a művészek folyamatos jelenben tartották a magyar vizuális mű-
vészeteket egy olyan korszakban, amikor a művészi felkészültségen kívül ez morális tartást 
is igényelt, nagyítóval kellett támogatást keresniük és alapvetően ellenséges terepen mű-
ködtek.

Együttműködni a képpel
Szilvitzky Margit: Folyamatos jelen

Forgács Éva

Idézet, 2008, akril, dobozkarton, 25x25 cm

Divatgrafika (részlet), 1959, tus, akvarell, toll, 32x21 cm
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élű, harmonikaszerűen kibomló, négyzet alapú vászonoszlopai 
szabadon változtatható irányokban és mértékben terjedtek ki a 
térben. szilvitzky egyik emblematikus műve az 1977-es Átrendező-
dések című szalagrelief sorozata. négy fekete négyzetre applikálva 
szabályos alakzatokban fut a fehér vászoncsík, mintha spontán, 
de szabályos kézmozgással létrehozott firkálás, rajzolás alakítaná. 
a „vonal” azonban, a fehér vászoncsík egyik formációból szaba-
don átlendül a másikba, majd a felhasználatlan maradék lazán 
egy padkára és onnan a padlóra esik. az anyag tehetetlenségé-
ből létrejövő forma nem kevésbé izgalmas, mint az, amit szabály-
szerű vezetése rajzolt ki. szabály és véletlen, geometria és gesztus 
egyaránt és egyenlő erővel alakítják ezt a művet, ritka egyensúly-
ban és harmóniában, beszédesen, de pontosan ellenőrzött öko-
nómiával. a textilszalag mint vonal további művekben is főszere-
pet kapott, de már a színek érzéki jelenlétével kombinálva. raci-
onális rend és szenzualitás megtalált egyensúlya szilvitzky mun-
kásságának az egyik legfontosabb eredménye, és könyvében vilá-
gos képet ad az ehhez vezető tudatosan keresett és minden pont-
ján reflektált útról. a textília anyagiságában rejlő gondolati és ér-
zéki rétegek gazdagsága a felfedezés erejével hat a nézőre. 
a hetvenes és a nyolcvanas években szilvitzky számára kitárult 
a világ, és megadatott neki, hogy az élő művészet akkori köze-
gében érzékelhesse a saját eredményeit. a továbblépés dinamiká-
ja elkerülhetetlen volt: a nyolcvanas évek végétől, pontosabban 
az 1988-as műcsarnokbeli gyűjteményes kiállítástól fogva elmo-
sódott a különbség textil és festmény között. „ami a vásznak képi 
vonatkozását illeti, azok lényegében az előző évtizedek rám jel-
lemző átírt formáit tartalmazták”, írja szilvitzky, „a vasalt élek, 
mint metszően egyenes vonalak, a térbe szerkesztett fény-ár-

nyék ritmusok, derékszögek és négyzetek, a téren átfutó szala-
gok olyan mélyen befészkelték magukat akkori világomba, hogy 
néha szinte kozmikus erőként jelentek meg a képzeletemben. a 
megélt valóság, a térhez igazodó korábbi formák fokozatosan vál-

toztak át festői elemekké.” (117–118 o.) 
az alkalmazott textil és az öntörvényű 
kép összeegyeztethetőségét szilvitzky 
az orosz avantgárd nő-művészeinek a 
munkáiban is felismerte. az új magyar 
textilesek is egyfajta forradalmat vittek 
végbe a magyar művészetben, amikor 
radikálisan átalakították a textil fogal-
mát, megjelenését, stílusát, technikáit 
és prezentációját. a merev kategóriákon 
való végleges túllépést egy tágabb közeg 
és egy francia szó segítette: egyik párizsi 
bemutatkozásán a galerista szilvitzkyt 
plasticienne-nek nevezte: anyagokkal és 
formákkal dolgozó, azokat alakító mű-
vésznek. 
az orosz avantgárd azért is kö-
zel állt szilvitzkyhez, mert maga is 
minimalista-konstruktivista stílusban 
dolgozott. számos külföldi bemutatko-
zása, új barátságai és 1991-es római tar-
tózkodása erősítették ebben az időszak-

ban, de a továbblépés is érlelődött. az egymásra felvitt festékré-
tegekben az idő, az újabb – felületibb – és mélyebben fekvő – el-
múlt – síkok kérdéskörét látta, és a hullámpapírnak a festékréte-
gek megjelenését befolyásoló textúrája, majd a hullámpapírból 

szilvitzky elmondja és dokumentálja útját az „élő formák, struk-
túrák, felületek” felfedezésétől és az „első papírkollázsoktól” a 
tértextilig és a festészetig. művészetének egyik legalapvetőbb fel-
ismerése a nyitott művek, nyitott struktúrák létrehozása volt: az 
a nézet, hogy a mű nem feltétlenül lezárt entitás, hanem lezárat-
lan folyamat is lehet. 
a textília manuális létrehozását félretéve szilvitzky a „textilhez 
hasonló viselkedésű anyagokkal” próbálkozott, így puha papír-
ral és papírhajtogatással, ami a négyzet váratlanul tökéletes for-
májához vezette. ebből következett számára a fehér vászonból ki-
alakítható rétegezett geometrikus formák és a szabályosságot az 
anyag puhaságával, esésével kombináló művek hosszú sora, ame-
lyek nagy részét nemzetközi kiállításokon is bemutathatta. Vasalt 

Átrendeződés, szalagrelief, 1977, 90x90 cm/db

Nyitott négyzet, 1979, varrott vászon, 200x200 cm  Fehér motívum, 1998, akril, vászon, 140x100 cm

Dioszkuroszok pihenője, 1998, akril, papír, 50x70 cmModuláció, 1977, szerkesztett, hajtogatott vászon, 280x70x20 cm
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készült dobozok síkba hajtogatása kezdte foglalkoztatni. a geo-
metria és a térbeli alakzat síkba „terelése” (200. o.) minimalizmus 
és finom felületalakítás, váratlan hatások együttes lehetőségét je-
lentette. 
míg a Kihajtogatott kép sorozatban szilvitzky még ott érezte a textiles 
évek minimalizmusának és anyagérzékenységének a tapasztalatát, 
a kilencvenes évek közepétől egyértelműen a festészet legbensősé-
gesebb kérdései foglalkoztatják: a színek egymáson áttűnő rétegei, 
„a szemet ingerlő apró, vibráló elmozdulások”, a „hirtelen meg-
született előtt-mögött téri asszociációja”. (200. o.) sok festő, közöt-
tük matisse és miró azt válaszolták a festészetük munkafolyamatát, 
a kép tényleges létrehozását firtató kérdésekre, hogy sok minden 
menet közben dől el: a vásznon megjelenő szín, illetve forma önál-
ló életet kezd élni, és a festőnek ezt az új kibontakozást kell segíte-
nie. ami nem mond ellent annak, hogy él bennük valamiféle elő-
zetes elképzelés arról, hogy milyen képet akarnak: sokkal inkább 
arról szól, hogy tisztelettel viseltetnek a véletlen formájában meg-
jelenő azon erőkkel szemben, amelyek nélkül egy prekoncepció 
puszta végrehajtói volnának. szilvitzky részletesen beszámol arról, 

hogyan éli meg éppen ezt a folyamatot: hogyan engedi, hogy a vé-
letlen segítse a kép alakulását, miközben ő értelmezi és továbbfor-
málja a festék eloszlásában, a formák irányváltásaiban megjelenő 
véletlen által is alakuló képet. amikor a festett vízszintes sávok és 
egy rájuk ragasztott forma tenger és papírhajó képzetét asszociálta, 
szilvitzky, a sík és tér elvont viszonyait kutató munkája közben, a 
felfedezés élményével fordult a narratív motívum felé. mindig har-
móniát kereső alkatával ezúttal is megtalálta a képet szervező tisz-
tán vizuális elemek és a beszédes motívum egyensúlyát. a festékré-
tegek érzéki, anyagi jelenléte, a racionálisan alakított kompozíció és 
a papírhajó mint jel, szimbólum, sors-vízió szétfejthetetlen együt-
tese munkásságának egyik jellemző, de nem statikus alkotói szaka-
szát jelölik. a munka, mint a könyv címe hangsúlyozza, a folyama-
tos jelenben bontakozik tovább.

Balassi Kiadó, 2007. 

231 oldal, fekete-fehér és színes illusztrációk

Zárójelek, 1987, akril, ponyva, vászon, 229x326 cm
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  Hollósy simon – mály józsef, réti istván – streitman 
antal, Czóbel Béla – pechán józsef, iványi-Grünwald Béla – far-
kas Béla, Klein józsef – Balázs G. árpád, eugen pascu – ivan 
radovic, zora petrovic párhuzamok eddig ismeretlenek voltak, 
és ha sokszor erőltetettnek hangzanak is, mégis valós tartalma-
kat rejtenek. egyrészt a művészetben, a művészeti életben be-
töltött szerepük, másrészt stílusbeli rokonságuk alapján is. Őket 
néha egy helyen találjuk, személyesen találkoztak, találkozhat-
tak (elsősorban nagybányán). néha pedig több száz kilométer, a 
nagybánya–nagybecskerek, zombor, Verbász, szabadka, zenta 
közötti távolság választotta el őket egymástól. mindezekre az ed-
dig nagyrészt ismeretlen tényekre Gulyás Gizella Délvidéki művé-
szek és Nagybánya 1896–1918 című kötete világít rá. ahogy az 1990-es 
évek elejéig a nagybányai művészet eddig ismeretlen, vagy inkább 
kevésbé ismert nevei tűntek fel a magyar művészettörténeti iro-
dalomban, és természetesen a műtárgypiacon is, úgy csodálkoz-
hatunk rá a Gulyás Gizella munkássága alapján kitárulkozó dél-
vidéki életsorsokra, életművekre. néhány alkotóról eddig is tud-
hattunk, Boromisza, pechán, farkas, Balázs G. nevei a bennfen-
tesek számára ismerősen hangzanak, de kevés információnk volt 
a nagy szervező, pedagógus streitman antal személyéről, talán 
kevesen hallottak a polihisztor solymos Beatrixről, a Hollósy-
rokon mály józsefről, az első nagybecskereki művésztelepi moz-
galomról, a nagybecskereki „impresszionisták” csoportja művé-
szeiről, egyáltalán a múlt századelő délvidéki művészetéről. nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy ez a hiány részben megszűnt. Gulyás 
Gizella filológiai pontosságú írása újabb részletekkel gazdagítja az 
akkor még határon belüli, majd határon kívül került régió mű-
vészetéről alkotott képünket.
a könyv tematikus, időrendi beosztásban tárgyalja a korszakot. 
így az első generáció a nagybányáról induló plein air szemlélet 
meghonosítója lesz, felfedezi a sajátosan jellemző délvidéki motí-
vumokat, a folyókat, kisebb tavakat, a facsoportokkal gazdagított 
alföldi tájat, a párás, ködös levegő nyújtotta lehetőségeket (mály 
józsef, streitman antal, Várkonyi józsef, zsenár emil). 
a második generáció elsősorban a nagybányai neósok hatására 
és azok kivándorlása után létrejött Kecskeméti művésztelep pél-
dáját figyelembe véve a természeti látvány átírására, a kontúrok 
közé fogott vad színek alkalmazására helyezte a hangsúlyt. motí-
vumaik között a tájon kívül megjelent a város, a falu élete, alakos 
kompozíciókkal, sokszor szimbolikus tartalmakkal egybekötve. 
Közöttük találhatjuk a magyarországon leginkább ismert neve-

ket: pechán józsefet, farkas Bélát és oláh sándort, akik nemcsak a 
művészettörténészek számára fontosak: műveiket galériákban és 
aukciókon is magas áron lehet már csak megszerezni. pechán jó-
zsef nemrég előkerült Haditanács című képét a magyar kurátorok 
2006-ban még nem válogatták be a Magyar Vadak kiállításba, a fran-
ciáknak azonban annál inkább tetszett és a ceret-i kiállításon már 
főhelyre tették. nem véletlenül, hiszen festésmódjában talán ez 
az alkotás áll legközelebb a francia példaképekhez. 
a harmadik generáció már az avantgárd vonzásában élt, művé-
szetük nem elsősorban nagybányáról, hanem Budapestről, a Kas-
sák-körből táplálkozott. ebben a generációban már megtalálhat-
juk – Balázs G. árpádon kívül – a magyar kultúrán nevelkedett 
szerb művészeket is, akik 1919 után a modern szerb festészet je-
lentős alakjai lesznek: zora petrovic, ivan radovic.
Gulyás Gizella egy-egy művész életrajzán keresztül mutat rá 
nagybányai indulásukra, az ott szerzett tapasztalatok átültetésére 
helyi témákba, motívumokba, a kiindulópont után a művészek 
saját stílusának megtalálására, kibontakozására, a sajátosan délvi-
déki művészet jellemzőinek kialakulására.
a sokszor szegényes, jórészt lappangó életműveket források segít-
ségével teszi teljessé. egyaránt támaszkodik a levéltárak, az anya-
könyvi kivonatok, a helyi sajtó, a hagyatékokban rejlő dokumen-
tumok információira. a száraz tényeket helyismerete, helyi tapasz-
talata alapján teszi élővé. (Hogy egy engem érintő példával jelle-
mezzem ezt: Boromisza-monográfiámban a Templomba menők című 
1908-as képéről feltételeztem, hogy azt zentán festhette a művész. 
Gulyás Gizella cáfolja ezt, mert ott a kucsmaviseletet az jellemzi, 
hogy tetejét mindig begyűrik, míg a képen láthatókét nem.) 

a hiátusokat pótolva, a sokszor szakadozó fonalat összekötve te-
szi folyamatossá a tárgyalt korszak történetét. szerencsére nem 
áll meg a címben jelzett korszakhatárnál, nem is teheti, hiszen 
például Balázs G. árpád 1924-ben és 1942-ben is járt nagybányán. 
nem teheti, hiszen kevés kivétellel nagybánya csak a kezdet, az 
alap életművükben, a kiteljesedés, különösen a harmadik gene-
ráció esetében a korszakon kívül esik. így szerezhetünk informá-
ciókat a két világháború közötti művészeti életről, a kisebbségi 
sorsról, egyéni tragédiákról, művésztelep-alapítási kezdeménye-
zésekről, kiállítások szervezéséről, saját művészeti szervezetek 
létrehozásáról, működtetéséről, az anyaországgal való kapcsolat-
tartási próbálkozásokról, kiállításcserékről.
tartalmi vonatkozás tekintetében a könyvről csak egy-két ész-
revételt tehetek. talán kicsit túlhangsúlyozott Boromisza tibor 
szerepe. igaz, innen indul, de 1909-től már nagybányainak vall-
ja magát. fel lehetett volna deríteni itt készült műveit. ugyan-
így pechán esetében is nagyobb hangsúlyt kellett volna helyez-
ni a helyi témákra, kompos képeire stb. sajnos a könyv kinézet-
ét, szerkesztését, tipográfiáját, de elsősorban a reprodukciók mi-
nőségét kemény kritikával kell illetnünk. ezek a könyv tartalmá-
hoz méltatlan megoldások. az élvezhetetlen, rosszul elhelyezett 
reprodukciók nem teszik lehetővé, hogy a leírtakkal szembesít-
sük őket. ezek alapján igen keveset tudhatunk meg az alkotások-
ról. ez talán a fotósok hibája, de a nyomdai kivitelezés is kritikán 
aluli. talán érdemes lett volna magyar szponzorokat kerítve, va-
lamelyik hazai nyomdában végeztetni ezeket a munkálatokat.
mindezek ellenére Gulyás Gizella könyve fontos hiánypótló, re-
mek stílusban megírt, élvezetes alkotás.

Nagybánya  
és a délvidéki művészet

jurecskó László

Gulyás Gizella: Délvidéki művészek és Nagybánya 1896-1918 
Kiadó és nyomda: Logos Grafikai műhely 2008, 250 old. 
A könyv a Missionart Galériában 6.300,-Ft-ért megvásárolható.

Pechán József:Haditanács, 1911
olaj, vászon, 120x105 cm, j.b.l.: Pechán József

Pechán József: Ülőakt, 1910 körül, olaj, vászon, 65,5x51 cm

Oláh Sándor: Asztali csendélet, olaj, vászon, 58x55 cm
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Összeállította: Rieder Gábor 
Gu t e n BerG - Ga l a x i s

Bauhaus
A Bauhaus ismét divatos.  
A „bauhausos” stílust tükröző budai 
villák fehérre vakolt egyszerű hom-
lokzatukkal, félköríves erkélyeikkel 
és széles ablakcsíkjaikkal ma már 
vagyonokat érnek. A német moder-
nista építésziskola neve ismét fo-
galom, sőt védjegy – többé-kevés-

bé nagy hatású igazgatójának, Walter Gropiusnak köszönhe-
tően, aki leköszönése után még évtizedekig a píár-arculat ki-
alakításán és fenntartásán munkálkodott. Magdalena Droste 
kicsiny kötete kimerítő alapossággal tárgyalja a legfontosabb 
20. századi építésziskola történetét. A Taschen kismonográ-
fia-sorozatában megjelent könyv elemzi Gropius szellemisé-
gét, a századfordulós funkcionalizmusból kinőtt tiszta avant-
gárd esztétikát. Ami legyőzte a misztikus életreform-tanokat 
hirdető tanárok (pl. Johannes Itten) hatását, létrehozva egy 
egyedülállóan avantgárd, dizájncentrikus iparművészeti isko-
lát. (Szívmelengetően sok magyar kolléga részvételével.) De 
a politika közbeszólt. A Bauhaus Weimarból Dessauba költö-
zött, élére pedig 1928-ban a társadalmi kérdések iránt sok-
kal elkötelezettebb Hannes Meyer került. Meyer alatt virág-
zott a kommunizmus, a diákok a dizájnbútorok és a színtanul-
mányok helyett szocialista lakásproblémákon törték a fejü-
ket. A Bauhaus meg is kapta a „kultúrbolsevik” jelzőt, amit az 
utolsó igazgató, a látványosan semleges Mies van der Rohe 
sem tudott lemosni az intézményről. Hiába jelentek meg jobb-
oldali csoportok is az iskolában, 1933-ban a Bauhaus lehúz-
ta a rolót. A legenda viszont már megszületett, a modernis-
ta építészet pedig – Bauhaus stílus néven – elindult világhó-
dító útjára.

Magdalena Droste: Bauhaus. Taschen–Vince, Budapest, 
2008, 96 oldal, 2275 Ft

Festménytörténetek
A harcos esztétikai manifesztumok és a mindent felforgató mű-
vészetpolitikai elemzések között nem árt néha egy kis klasszi-
kus. Márpedig az öt évvel ezelőtt elhunyt Daniel Arasse min-
denféle szempontból klasszikusnak számít. A párizsi kutató az 
itáliai reneszánsz bolondja volt – hosszú munkásságának gaz-
dag terméséből válogat a Typotex kiadó kiadványa. Az erede-
tileg rádió-előadásoknak készült szövegek bevezetnek egy fel-
készült és alapos tudós töprengéssel teli kutatóműhelyébe. 
Arasse fő vesszőparipája a perspektíva felfedezése volt, az a 
csodálatos szellemi táptalaj, amely kitermelte magából a nyu-
gati festészettörténet talán legnagyszerűbb találmányát. Szer-

zőnk a mértani perspektívát a 15. századi Firenze köztársaságpárti atmoszférájával 
kapcsolja össze (szemben Panofskyval), és persze a korban nagyon népszerű angya-
li üdvözletek teológiájával. Könyve egy percig sem unalmas, ráérősen, de könnyedén 
és olvasmányosan elemzi a reneszánsz festményeket a kor emberének fejével gondol-
kodva. Ugyanis semmi sem idegenebb tőle, mint az anakronizmus, a középkori osz-
tályharcról vizionáló Hauser Arnold, a múzeumi közeget megelőlegező Foucault vagy a 
Vermeert „meghamisító” 19. századi kritikusok. Hiszen az évszázados távolságok nem 
legyőzhetetlenek; legalábbis egy olyan felkészült kutató számára, mint Arasse, aki ké-
pes észrevenni minden apró részletet, a Szent Sebestyén köldökéből kinéző szemet, 
a kép keretén kúszó csigát, az autóstoppoló angyalkezet vagy a Szűz Mária redői közé 
rejtett gomblyukat. (Ez utóbbit a nagy természetű Filippo Lippi festette rá apáca mo-
delljének hasára, titkos tanújelét adva férfiúi vágyainak.) Arasse persze tisztában van az 
eleve anakronisztikus művészettörténészi nézőpont csapdájával, de kicsiny könyvével 
ékesen bizonyítja, hogy precíz kutatómunkával és nagyfokú érzékenységgel (saját be-
vallása szerint nemegyszer elsírta magát egy-egy festmény előtt) megszólíthatók a kép-
tárak évszázados kincsei.

Daniel Arasse: Festménytörténetek. Typotex,  
Budapest, 2007, 312 oldal, 2900 Ft

Musée d’Orsay
A Taschen kiadó csodálatos művészeti kalauz-soro-
zata újabb darabbal bővült. A külföldi utazások so-
rán nélkülözhetetlenül hasznos könyvecskék a kü-
lön Párizs- és a külön Louvre-kalauz mellett most egy 
Musée d’Orsay-kötettel egészültek ki. A relatíve fiatal 
d’Orsay nem méltatlanul kap saját 500 oldalt, hiszen 
az impresszionista festészet fellegváraként a máso-
dik legnépszerűbb francia múzeum. A megnyitása óta 

eltelt bő két évtized alatt több mint 50 millió látogató kereste fel. Ezt per-
sze elsősorban a plein air sztárművészeknek köszönheti, Monet-nek, Ma-
net-nak, Degas-nak és Renoirnak; bár azért ne feledkezzünk el Van Gogh-
ról, Gauguinről, Cézanne-ról és Rodinről se! A gyűjtemény helyének ki-
választása tökéletes, hiszen a 19. századi, vasszerkezetes, párizsi pálya-
udvar-épületek a lüktető modern életvitel legalapvetőbb szimbólumai vol-
tak; az impresszionisták is megbolondultak értük, Monet jó pár képet ké-
szített a Saint-Lazare-ról, míg Courbet egyenesen azon töprengett, hogy 
hogyan alakulnak majd át a nagy pályaudvarok a jövőben a festészet új 

Szerzetesrendek,  
kolostorok
Külsőre egy drága karácsonyi díszalbumnak tűnik, 
megfelelően áhítatosra hangolt tematikával. Pedig a 
súlyos korpuszba foglalt anyag egyáltalán nem köny-
nyed, a német művészettörténésznő, Kristina Krüger 
kegyetlen pontossággal veszi sorra a keresztény szer-
zetesrendek 2000 éves történetét. Nincs esszéhangu-
lat és mellébeszélés, Krüger szigorúan tartja magát a 
kronológiához, a rendek (ki)alakulásához és a kolos-

torok építési periódusaihoz. Az alapritmust a régi teológiai bölcsesség 
adja: Ecclesia semper reformanda – az egyháznak mindig meg kell újul-
nia. Krüger végigköveti a szerzetesi közösségek megújulásának állandó 
hullámverését, a sivatagi remetéktől kezdve Nursiai Szent Benedek re-
gulájának első követőiig, majd még tovább, a Karoling-kori virágkorig, az 
arra következő clunyi reformmozgalomig (ami ipari méretűvé növelte az 
elhunytakért való bérimádkozást), a 13. századi koldulórendekig, a temp-
lomos lovagokig, az új gótikus áhítatig, a reformációig, az ellenreformáci-
óig és a modern szekularizációig. Krüger megfelel a könyv alcímében vál-
lalt feladatnak („A keresztény művészet és kultúra 2000 éve”), de nehe-
zen tudná letagadni, hogy megrögzött középkorkutató. Tisztességére le-
gyen mondva, beleszerkesztette Loyolai Szent Ignácot és Teréz anyát 
is, de a vaskos kötet háromnegyedén a középkor uralkodik. (Plusz van 
még egy külön fejezet – egy másik szerző tollából – az ortodox kolosto-
rok sajátos világáról és egy személyes hangú befejezés a mai szerzete-
sek életéről.) Furcsa az ellentét az apostoli életvitel és a cirádás kolosto-
rok esztétikai környezete között: mikor egy középkori rend művészetileg 
a csúcsra ért, már erősen megkopott az alapítók aszketikus szellemisé-
ge. De a fantasztikus képanyag miatt ezen nincs idő gondolkodni. A kora 
középkori művészet összes ikonikus darabjáról van egy-egy óriásrepro-
dukció, a Kellsi Kódextől a Tasziló-kehelyig. Aztán pedig rövid összefog-
lalóval következnek a hatalmas és szépséges kolostorok – kedvcsináló 
ízelítőként: a magasságos Cluny, a varázslatos Moissac, a másik román 
kori favorit, Vézelay, a pazarul gótikus Westminster-apátság, Hildesheim, 
Köln, Sankt Gallen, az assisi San Francesco és a firenzei Santa Croce.  
A részletgazdag fotók és az elemző képaláírások kárpótolnak minket a 
főszöveg tudósi merevségéért.

Kristina Krüger: Szerzetesrendek, kolostorok. Taschen–Vince,  
Budapest, 2008, 432 oldal, 12 000 Ft 

Barokk kertek
Vonalzóval nyírt lombok, elegáns minták szerint elrendezett bukwszusok, klasszikus 
rendben szétszaladó allék, szökőkút-medencében végződő sétányok, a távolból beszü-
remkedő menüettfoszlányok – az abszolutizmus példás módon zabolázta meg a buja ter-
mészetet. A hagyományőrző francia kastélyparkokban járva csak álmodozunk valami ha-
sonlóról idehaza is. Pedig volt ilyen: a Napkirály sugarai hozzánk is eljutottak, igaz, egy 
kis késéssel. A zseniális 17. századi kertmérnök, André Le Nôtre hatása 1700-tól Magyar-
országon is kimutatható. Csakhogy a történelem viharai – és a száz évvel később érke-
ző „angolkert”-divat – elsöpörte a geometrikus kialakítású parkokat (vagyis az úgyneve-
zett „franciakertet”) a barokk kastélyok és kolostorok mögül. Fatsar Kristóf (nem melles-
leg táj- és kertmérnök) végigolvasta a témához kapcsolódó összes korábbi szakirodalmat 
és a levéltárak szétszórt anyagait, majd megírta a Magyarországi barokk kertművészet 
című hiánypótló kötetet. A téma saját tolvajnyelvvel rendelkezik, Fatsar sem fukarkodik 
az olyan kifejezésekkel, mint lenotriánus parter, rozettás feszton, filagórás hárs, teknős-
békás medence vagy éppen lúdlábsétány. Nem szórakoztató képeskönyvet szerkesztett, 

hanem szaktudományi katalógust, a barokk kertek történetét 
elemző tanulmánnyal és egy tervrajzokat is tartalmazó hosz-
szú katalógussal. Precíz leírásai alapján felsejlik előttünk a 18. 
századi franciakertek csodás világa, a barokkos mustrák sze-
rint megnyírt zöld puszpángbokrok és a vörös porral felszórt 
parterek látványos kettőse, a fákkal teleültetett zárt boszkék, 
a szökőkutak kőmedencéi, a lugasok és a kerti pavilonok. Egy 
elsüllyedt úri paradicsom, amiből ma szinte semmi sem látható, 
jobb esetben elfedte egy gyeptáblákkal teli tájkert, rosszabb 
esetben benőtte a gaz, a dudva, a muhar és a lakótelep.

Fatsar Kristóf: Magyarországi barokk kertművészet.  
Helikon, Budapest, 2008, 280 oldal, 6990 Ft

templomaivá. De a d’Orsay ennél bonyolultabb. A pályaudvar-
csarnok kettős karakterében rejlik a Szajna-parti múzeum iga-
zi zsenialitása: a Musée d’Orsay nemcsak az impresszionistá-
kat őrzi, hanem a korabeli fontolva haladókat és az őskonzer-
vatívokat is, a hatalmas méretű történeti kompozíciókat és a 
decens zsánerfestményeket. Az öklét rágó bronz Ugolino gró-
fot és a hanyatló Róma végnapjait. A Gare d’Orsay se csak az 
ipari forradalom jelképe volt a 19. században, hanem a régimó-
di historizáló építészeté is: túlburjánzó szobordíszek, dagályo-
san eklektikus homlokzat, klasszikus kazettás boltozat, arany-
ba fullasztott luxushotel-szárny stb. (A huszadik század során 
többször fel is vetődött az ódivatú épület lebontása, mígnem 
1978-ban műemléki védettség alá nem helyezték.) A Musée 
d’Orsay az 1848 és 1914 közötti képzőművészet kettős arcát 
mutatja be – és ezt követi a Taschen által kiadott vaskos kala-
uz is, kiegészítve izgalmas kultúrtörténeti esszékkel, a Szalon 
működésétől a realisták pavilonján keresztül a Montmartre ká-
véház-kultúrájáig.

Peter j. Gärtner: Musée d’Orsay. Művészeti kalauz. 
Taschen–Vince, Budapest, 2008, 572 oldal, 5995 Ft
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Inspiráció magas fokon
A PANNON törökbálinti székháza
 
Csodaminimál 
Villapavilon a Remete-hegyen
 
Elfalazott vízpart
A Millenium Tower 
a pesti Duna-parton
 
Színekre éhesen
A retro ízei egy 
budai villalakásban
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Egy kis luxust 
az egészségért…

www.ujpiller.hu

Hatcsillagos prémium-
pénztár a vezető testüle-

tekben a pénzügyi elit

A szektor legjobb 
költség-ajánlata 

évi 200 ezer forint befi ze-
tésig 3,2% levonás, 

a felett nincs levonás

Kamatadó-mentes 
vagyonkezelés 
két év alatt akár 

143%-os megtérüléssel

Gondoskodás 4,7 ezer 
helyen a Patika-csoport 

egy évtizedes tapasztalat-
tal rendelkező, magasan 

képzett szolgáltatói háttere

Adóoptimalizálás 
havonta egyénként 27 ezer 

forint, munkáltatói 
juttatásként dolgozónként 

20 ezer forint

Espresso Webshop – 
A kávézás élménye házhoz szállítva!
http://shop.espressokft.hu/

Minden, ami illy, és más ínyencségek 
Magyarországon a legjobb áron! 
Ha most bármit vásárol, Francis Francis 
IperEspresso kávégépet nyerhet!

Régóta szeretne néhányat az illy kultusztárg-
gyá vált kávéscsészéi közül? Végre egy igazi jó 
eszpresszógépre vágyik? Megnyílt az Espresso 
Webshop, ahol  a 100% arabica kávékeverékével 
világhírűvé vált illy-t minden kiszerelésben, vala-
mint ínyenc teákat, kakaót is házhoz szállítással 
vásárolhat. Teljes körű választékot nyújt minden 
egyéb illy kiegészítőből is, hogy a kávézás szer-
tartása teljes legyen: gépek, az illy art collection 
darabjai, korlátozott számban kiadott, művészek 
által dekorált kávéváltozatok és szezonális illy 
különlegességek. 

Karácsonyi újdonságunk: 
Illy + Kávécserje Ajándékdoboz 

Kávémániásoknak, kényes ízlésű kávéíny-
enceknek ellenállhatatlan ajándék:  
a 250 gr darált illy kávé mellé egy kávécserje 
dukál az ajándék csomagolásban. A kávé szó hal-
latán általában a kávébabra vagy magára az italra 
gondolunk. Most figyelemmel kísérheti, hogyan 
fejlődik a kávécserje! Láthatja, gondozhatja az illy 
által használt 9-féle arabica kávé egyik fajtáját. 

illy IperEspresso
A kávé tudománya és művészete

A jó kávé a mindennapok luxusa. Az illy 75 éve 
tökéletesíti az igazi olasz eszpresszót, folyama-
tos innovációival a kávé trendcsinálója. Az illy 
most megalkotta az eszpresszó új generációját, 
az IperEspresso-t, mellyel kávéházi minőségű 
eszpresszót, kapucsínót élvezhet barista tudás 
nélkül. Az Iper Espresso különlegesen lágy, 
bársonyos, intenzív aromájú kávét eredményez 
hosszan tartó krémes habbal. Az egyszerű 
használatú iper kapszulákhoz tervezett  
gyönyörű Francis Francis! X7 és X8 kávégépek 
az olasz dizájn remekei, Luca Trazzi munkái. 

Várjuk webáruházunkban:
http://shop.espressokft.hu/


