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Szent László-legenda – birkózás (falkép, részlet) / 
The Legend of Saint Ladislas: 

Wrestling (mural painting, detail) 



� Szeptember végén nyílt meg Fekete György ki állí -
tása a Pesti Vigadóban, amit nyolcvanötödik szüle tés-
napja alkalmából rendezett. 85 famozai kot állított ki.

Születésnapi köszöntésként visszaemlékezem a
kezdetekre. 1955-ben ismerkedtünk meg a Magyar
Iparmûvészeti Fôiskolán, ’56-ban azután már együtt
igyekeztünk reformelképzeléseinket megvalósíta ni.

1956-ban fegyveres csoportot szervezett, hogy meg -
akadályozzon mindennemû erôszakos cselekedetet a
környéken. Azt mondta, a bûnösöknek majd törvé -
nyes bíróság elôtt kell felelniük. Helyzetünk a fôis ko-
lán persze kérdéses volt, Redô Ferencnek – aki esz té -
tikát tanított, és ô volt a párttitkár is – köszönhet tük,
hogy maradhattunk.
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Fekete 85+85

Fekete György: 
A lepke két élete /
György Fekete: 
Two Lives of Butterflies 
[1979] mézeskalács-
nyomóforma,
fakonstrukció /
gingerbread mould,
wood construction
[48x48x10 cm]



A diploma után némileg szétváltak útjaink, de fi -
gyelemmel kísérhettem, hogy közéleti érdeklôdése
milyen pozíciókba sodorta. Az már korábban kide -
rült, hogy realitásérzéke mennyire alkalmassá teszi
vezetôi feladatokra, és az is, hogy szigorú morális tar-
tása sokszor hátrányára vált, nem ismerte a nemtelen
megalkuvást.

Szorosabb kapcsolatba akkor kerültünk ismét, ami -
kor megalakítottuk a Prizma 13 nevû kiállítási cso -
portot, tizenhárom, különbözô mûfajban alkotó ipar -
mûvész dolgozott együtt, számos kiállítást rendez tünk.

Közben ô a Képzô- és Iparmûvészeti Szakkö zépis -
kola igazgatója lett, ott megpróbált rendet terem te ni,
például nem engedte meg, hogy a diákok az iskolá ban
alkoholt fogyasszanak, vagy néhány tanár részegen
jöjjön be az iskolába – ez sokaknak nem tetszett, tá -
voznia kellett. Már itt elkezdte az ellenségek gyûjté -
sét, késôbb kulturális helyettes államtitkárként foly tat-
ta, majd a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke ként
tevékenykedett, amikor ez a folyamat elérkezett a
csúcsra, hiszen a hazai értelmiség politikai hovatar to -
zás szerinti kettészakadása ma már egy abszurd szo -

morújáték színvonalára süllyedt. De Fekete sosem
állt bosszút senkin, holott igazán sokszor megtehette
volna – szerintem emögött papi családból való szár -
mazása áll.

Fekete munkabírása lenyûgözô, reggel bemegy a
hivatalba (elnöki második periódusa mostanában járt
le, új elnököt kellett választani a Magyar Mûvészeti
Akadémiának). Délután kiállítást nyit meg vagy kon -
ferenciát, ünnepségeken köszönti az ünnepelteket,
cikket ír, tanulmányt, vidékre utazik, szervez, parla -
menti beszámolót tart, és széles baráti körével is ápol -
ja kapcsolatait. Hogyan lehet ebben a tisztes korban
mindezt megcsinálni, bírni – és elviselni a többnyire
nemtelen támadásokat?

Zárójelben: amikor hajdanán még népmûvészetet
is gyûjtöttem, találkoztam fantasztikus türelemüve -
gekkel és apácamunkákkal, remekmûvek voltak. A
türelemüvegeket fôként rabok készítették, az apáca -
mun kákat értelemszerûen apácák. Vagyis olyan em -
berek, akik zárt közösségben élnek, szigorú szabályok
szerint, és az idôfogalmaik nem hétköznapiak. És szá-
mukra az alkotás, a fantasztikus türelmet igénylô ma -
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Fekete György:
Nagyanyám tekintete /

György Fekete: 
My Grandmother’s Gaze

[1988] 
falap, lécraszter,
üvegrudak, fotó /

wooden plate, 
lath screen, glass bars,

photo 
[41x100x9 cm]



nuális munka tette elviselhetôvé a nehezen elviselhe -
tôt. Ez jutott eszembe Fekete Gyuri barátom kiállí tá-
sa után, mert az ô éjszakai mozaikkészítése nemcsak
egyszerûen mûvészi alkotótevékenység, hanem ön -
gyógyítás és türelem, annak a rengeteg energiának a
pótlása, amit napközben elhasznál, elveszít, regene -
rálódás a holnapokra. Remélem, hogy még sokáig
lesznek holnapok, és gyûlnek a mûvek és csökkennek
a megpróbáltatások. Isten éltessen, drága barátom!

MEZEI GÁBOR
belsôépítész

A fotókat a Magyar Mûvészeti Akadémia bocsátotta
rendelkezésünkre.
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Fekete György: Tavaszi üzenet / 
György Fekete: Spring Message
[2017] famozaik, fakeret, kötél, fafaragás / wooden
mosaic, wooden frame, rope, wood carving [75x75 cm]

Fekete György 
mûhelye / 
György Fekete’s 
studio



� A címben jelzett nagy sikerû tárlat mûtárgyegyüt -
tesének méltatása elôtt, íme egy rövid összefoglaló a
mûvész szakmai önéletrajza alapján. 

Papp Bálint György az erdélyi Barcaságban, Bács -
faluban született. 1965-ben szerzett oklevelet a bras -
sói faipari egyetem bútortervezô szakán, és öt esz -
ten deig a marosvásárhelyi bútorgyár tervezôje volt,
majd 1970-tôl 1989-ig a brassói Megyei Építészeti
Tervezôintézet belsôépítészeti csoportjának veze tô -
jeként dolgozott. Jelentôsebb munkái: Tusnádfür dôn,
Brassóban, Kovásznán szállodabelsôk, Brassóban az
óvárosi Tanács téren üzletberendezések, kisvendég -
lôk, Sepsiszentgyörgyön a római katolikus templom
enteriôrjei és bútorai. Az egyedi kisbútorok tervezése
és kivitelezése szabadidejében örömmel végzett mun-
ka és keresetkiegészítés volt. Eleinte csak a mobiliák
frontoldalát „faragta” meg a megrendelô elvárásának
és ízlésvilágának eleget téve, többnyire népmûvészeti
motívumok stilizálásával. Késôbb a sík bútorlapok
befordultak a térbe, keresztmetszetük növekedett, a
tömörfából összeállított állványszerû tömbök stílusa
letisztult, karakteressé vált.

Szoborbútorokat mások is készítenek, a zseniális
Sprok Antal is tömbösített fából dolgozik, de csak ab-
ban hasonlítanak egymásra, hogy mindketten alá zat -
tal és hatalmas mesterségbeli tudással nyúlnak válasz-
tott anyagukhoz, ám a kezük alól kikerülô mûvek
összetéveszthetetlenül mások. Míg Sproknál bioló gi ai
lények − ember, állat, növény − kölcsönöznek formát
a bútornak, Papp Bálint György inkább a spi rituali -
tást tárgyiasítja. 

Visszatérve a szakmai úthoz, 1989-ben a Romá niá -
ban történt változások lehetôséget teremtettek, hogy
sok ottani honfitársunkhoz hasonlóan Papp Bálint
György is Magyarországra költözzön át. Tápióbics kén
telepedett le, és folytatta mûvészi tevékenysé gé nek
mind tervezôi, mind kivitelezôi vonalát.

Eleinte Fekete György belsôépítész mellett társ -
ter vezôként dolgozott az Agrobank nagyobb vidéki

fiókjain – Kecskeméten, Baján, Szolnokon, Zala eger -
szegen, Siófokon –, de csakhamar jöttek az önálló
munkák. Az Országház európai uniós könyvtárának
bútortervei, az irodák és a fogadótér berendezése,
Máriabesnyôn a Magyar Lakópark bútortervei, Gö -
döllôn a Szent István Egyetem Ôshonos élelmiszerek
kiállításának berendezése, Tápióbicskén a református
templom belsôépítészeti tervezése, kivitelezése. A
szakrális tematika visszaszólítja Erdélybe is. Gyimes -
felsôlokon a Szent Erzsébet Gimnázium terveit ren -
delték meg tôle, Csomakôrösre pedig az emlékszoba
belsôépítészeti terveit készítette el – ajándékként. Ért -
hetetlen, hogy a világhírû székely-magyar nyel vész,
tibetológus Kôrösi Csoma Sándor földijei jó ideje
mi ért nem reagálnak e nagyvonalú gesztusra, hiszen
a kivitelezés költségei elenyészôek ahhoz képest,
amennyi erkölcsi és a fellendülô idegenforgalomból
származó anyagi haszon lenne.

Papp Bálint György fontosnak tartja alkotásainak ki -
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Szoborbútor
Papp Bálint György belsôépítész kiállítása a Vigadó Galériában

�

Papp Bálint György: 
Az utolsó táltos

(részlet) / 
Bálint György Papp:

The Last Shaman
(detail)  

doussié (afzélia),
tiszafa, diófa, a teljes

méret: 163x45x32 cm
/ doussié (afzelia),

yew, walnut, full size:
163x45x32 cm
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állításokon történô bemutatását is. A látogatók Bras -
sótól Trieszten át Heidelbergig, valamint sok hazai
kiállítóhelyen tekinthették meg mûveit, hosszú lenne
mindet felsorolni. A legjelentôsebb kétségkívül a leg -
utóbbi volt a Pesti Vigadó épületében. Miket is lát -
hattunk ott? Bútorokat? Szobrokat? A két fogalom
jelen esetben nem zárja ki egymást. A bútorok szob -
rokká szellemülnek, a szobrokat bútorként is hasz nál-
hatjuk. Téka, házioltár, kabinetszekrény, ékszer tar tó,
virágállvány – akár e funkciókat ellátó praktikus mo -
biliákként szolgálhatnak az emberléptékû plasztikák.
130–180 centiméter közötti magasságukkal mégis
úgy állnak a földön, mintha lebegnének. Az alacso -
nyabbakat a kiállítást rendezô mûvész nem véletlenül
emelte kisebb nagyobb csoportokban podesztekre.
Amikor ugyanis a közelükbe kerülünk, mintha hoz -
zánk hasonló lélekkel megáldott teremtmények tár sa -
ságához csatlakoznánk. Szemrevételezve ôket, észre -
ve hetô a testrészek szerinti tagolásuk – fej, nyak, váll,
törzs, talp –, és belsô szerveik is vannak fiókok, pol cok,
rekeszek formájában. Persze nem mindig ott, ahol
nekünk, és az arányok sem antropomorfak. Monda ni -
valójuk van számunkra, csak nagyon kell figyelni min-
den kis részletre, gesztusra. Minél több idôt töl tünk
velük, annál jobban megismerjük titkaikat. Ki lép ve
aurájukból, tovább folyik köztük a néma dis kur zus,
mint a Húsvét-szigeti, tengerre meredô bálványok kö-
zött, miután elment az utolsó bámészkodó turista is.

Papp Bálint György sem szól teremtményei nevé -
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Papp Bálint György
Szoborbútor címû

kiállítása (részlet) /
Bálint György Papp’s

exhibition 
Statue Furniture
(exhibition view)
Vigadó Galéria,
Budapest, 2017 /
Vigadó Gallery,
Budapest, 2017

�

Papp Bálint György:
Téka / 
Bálint György Papp:
Corner 
diófa / walnut
[135x30x20 cm]
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ben, szabad teret enged a mûélvezô fantáziájának.
Nem gyárt filozófiát, nem értelmez helyettünk, mû -
vé szi hitvallásként talán csak az anyag tiszteletét, sze -
retetét fogalmazza meg. Szívesen beszél a több évig
várakozó nemes fahasábokról – a nálunk honos dió-,
körte-, alma- és tiszafáról s a hozzájuk társított egzó -
tákról, az ébenrôl, a wengérôl, a mahagóniról és a
cédrusról –, a fényüket és mélyülô színeiket elôcsalo -
gató viaszolásról. Szóba kerülnek a szikladarabokból
évmilliók alatt gömbölyödô kavicsok, kövek, a pol -
cokká vékonyodó márványlapok. Fémként egyedül az
aranyfüst csillan meg, nincsenek vasalatok, szö gek,
csavarok, a furmányos zárszerkezetek, méretes zsa -
né rok is tömörfából készülnek.

Papp Bálint György mûvészetét stílusjegyek alap -
ján nehéz lenne besorolni, hiszen ha munkáin feltû -
nik is nagy ritkán egy-egy beazonosítható építészeti
motívum, az beleolvad a mû egészének mindent átíró
karakterébe, mint a régi cserépkályhapárkány töre dé-
ke, vagy bármi más talált darab, fantáziát megmoc -
cantó hozadék. Olvasva a bútorszobrok, szoborbú -
torok nevét (cím helyett így illôbb említeni ôket) –
Hagyaték, Keleti üzenet, Magyar örökség, Titkok ôrzôje,
In memoriam Wass Albert, Az utolsó táltos emlékére –,
érezzük, hogy itt valami masszívan ôsirôl, mélyen
szakrálisról, nyíltan magyarról és nagyon modernrôl
egyszerre van szó. Az alkotónál csak az lehet boldo -
gabb, akinek birtokába kerül egy ilyen tárgy.

GYÜRKY ANDRÁS
belsôépítész 

(Papp Bálint György Szoborbútor címû kiállítása, Vigadó
Galéria, Budapest, 2017. július 26. – szeptember 10.)

2 017 / 7 7 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Papp Bálint György:
Oltár (részlet) / 

Bálint György Papp:
Altar (detail)

fekete diófa, doussié, 
a teljes méret:

195x44x33 cm / black
walnut, doussié, full
size: 195x44x33 cm

�

Papp Bálint György:
Falitéka / 

Bálint György Papp:
Wall Cabinet

pácolt kôris, diófa /
stained ash, walnut

[125x25x20 cm]
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� „Nem mindenki hivatott arra, hogy a szó szoros értel -
mében mûvész legyen. A Teremtés könyvének kijelentése
szerint azonban minden ember megkapta a feladatot, hogy
saját életének mestere legyen: életébôl mestermûvet, mû -
alkotást kell létrehoznia.” (Részlet II. János Pál pápa
Levél a mûvészeknek címen ismert, 1999. április 4-én
keltezett enciklikájából.) Jászberényi Matild mind a
két lehetôséggel élni tudott. Az 1951-ben, Baján szü -
letett mûvész – rövid szegedi és kecskeméti kitérôtôl
eltekintve – egész életét a Sugovica-parti kisvárosban
töltötte. Alkotói tevékenysége a közelmúltig párhu -
za mosan zajlott mûvészetpedagógiai pályafutásával,
ami elhivatottságát ismerve, nem csupán a megélhe -
tés kényszere miatt történt így. Pedagógusként egyik
legnagyobb teljesítménye a bajai Vizuális Iskola lét -
rehozatalában való részvétele volt tanárként, késôbb
igazgatói szerepkörben. 2001-ben következett ugyan-
csak Baján (és a régióban) a Moholy-Nagy László
Alapfokú Mûvészeti Iskola elindítása, s évekig taní -
tott a bajai Eötvös József Fôiskolán is. Több mûvé -
sze ti nevelési program, tanterv (például az alapfokú
képzô- és iparmûvészeti oktatás országos tantervi
programja, 1996) társszerzôje volt. Mûvészeti téren is
számos sikert ért el: egyebek között az Art Addic ti on
Online Gallery The 7th International Female Artist’s
Art Annual – éves nemzetközi nômûvészeti kiállítá sá-

nak Most Talented Artist (legtehetségesebb mûvész)
díja, Stockholm, 2001; Láncra vert szabadság ’56,
Print 2000 Nyomda díja, Kecskemét, 2006; s rend -
szeres résztvevôje a nagy országos kiállításoknak (töb-
bek között II–VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai
Biennálé, Kecskemét; 2., 3., 5. Textilmûvészeti Tri -
ennálé, Szombathely). Ennek ellenére sajnos kije lent-
hetô, hogy eredményeit és alkotásainak egyediségét,
színvonalát tekintve még nincs az ôt megilletô he lyen
a kortárs magyar iparmûvészeten belül.

Jászberényi Matild a nemezkészítésre, a textilmû -
vesség talán legôsibb eljárására (magyarországi és egy-
ben nemzetközi apostolai a Nagy Mari–Vidák Ist ván
házaspár), a kilencvenes évek második felében talált
rá. Az ôrá oly jellemzô elszántsággal, a szakirodalom
és a fellelhetô, tanulmányozható példák segítségével
lé nyegében autodidakta módon sajátította el a neme -
ze lés alapjait. Az elmúlt két évtized során mindezt a
megszerzett tudás elmélyítése és saját mûvészi szán -
dékainak szolgálatába állítása követte. Fontos meg je -
gyeznünk, hogy a mûfaj erôteljes népmûvészeti kö -
tô dései ellenére már az elsô pillanatoktól kezdve a
kortárs mûvészeti nyelvezet megjelenítési lehetôsé -
ge it kutatta. Iparmûvészeti területrôl lévén szó, rend -
kívül fontos az anyag, a technika alapos ismerete, s az
is, hogy annak kiválasztása tudatos legyen az alkotó
részérôl. Jászberényi Matild mûvei egyértelmûen er -
rôl tanúskodnak: „Elsôsorban az ôsi nemeztechnikát
alkalmazom, ami számomra a világ egészére érvényes
fenntarthatóság biztosítását jelenti. Különbözô minôségû
gyapjút és többféle nemezszerkezetet használok a kom po -
zíciók tematikájától függôen: lehet vastag, durva, erôsen
texturált, de áttört, puha vagy akár üreges, héjrend sze -
rû... Alapként általában a tisztított-, fésültgyapjú leme zek
szálirányainak keresztezésével felrakott, rétegelt síklap
szolgál. A nemezgyapjút plasztikai anyagnak tekintve
fejlesztem tovább. A függelékes részleteket elôbb szárazon
kirakom, majd vizes, szappanos tömörítés, hengerlés kö -
vetkezik. […] Újrahasznosítható gyapjút (fôleg a tömeg
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Fenntartható nemez
Jászberényi Matild textilmûvész nemezmunkáiról

�

Jászberényi Matild:
Mintázat 
ismeretlen állatról / 
Matild Jászberényi:
Pattern 
of an Unknown Animal
[2004] gyapjú,
nemeztechnika / 
wool, felt technique
[128x184 cm]
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Jászberényi Matild:
Mint a lepke / 

Matild Jászberényi:
Like Butterflies

[2008] 
gyapjú, nemez -

technika, szitanyomás
/ wool, felt technique,

sieve printing
[260x90 cm]

�

Jászberényi Matild:
Galíciai tél keblén /
Matild Jászberényi: 

In the Bosom 
of the Galician Winter

[2014] 
gyapjú, nemez -

technika, szitanyomás
/ wool, felt technique,

sieve printing
[200x62 cm] Fo
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növelésére), s más újrahasznosítható anyagokat is hasz -
nálok. Ügyelek arra, hogy az organikus anyag ne váljon
hulladékká.”

A hagyományos technikai elemek, anyagok mellett
– a képzômûvészeti jellegû gondolatok érvényre jut -
tatása érdekében – teret enged a kísérletezésnek is.
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Jászberényi Matild:
Szárazodás / 
Matild Jászberényi:
Drought
[2004] 
gyapjú, szövés,
nemeztechnika / 
wool, weaving, 
felt technique 
[98x98 cm]Fo

tó
: K
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Beépülhet a nemezbe papír (lásd például Szociális há -
ló), vékonyabb, vastagabb fonal, fa, fém, mûanyag,
különféle textilek, növényi részek, s több alkalommal
is kézi szövés, vagy annak láncfonalrendszere. Ne me-
zein elôszeretettel használja a gyapjút elôfonal, fonal,
zsinór formájában (Tiszta forrás; Híd), sôt a színes
gyapjútekercsek (például Elveszô partok), fonalak da -
rabolásával mozaikszerû elemekként is (Migrációs élet -
fa; Mintázat ismeretlen állatról). Ritkábban a fel met -
szett részleteket fejleszti, alakítja át (például Belsô kert).
„Kompozícióim motívumai, szimbólumai többnyire színes
gyapjúfoltok, plasztikai részletek, hímzés, beszövés, nö vé -
nyi applikáció, kézi szövött munkám vagy annak lánc fo -
nalai nyomán jelennek meg (például Készenlét angyal -
ing gel). Kezdetben gyakori volt, hogy növényi részletek
mint motívumok beágyazását követtem, ezt váltotta fel a
természeti elemek plasztikai megfogalmazása vagy stili -
zációja fehér szitanyomás eljárással. Lehetôleg mindent a
gyapjúnemez szerkezetébôl próbálok kialakítani, a kont -
ra szthatásokat is. Csak kivételes esetben rögzítek varrás -
sal.”

Jászberényi Matild alkotásait legutóbb Kecs kemé -
ten, az egykori neológ zsinagógában (Fenntartható
nemez, Tudomány és Mûvészetek Háza, TIT [Tudo -
mányos Ismeretterjesztô Társulat] Örökség Galéria,
2017. június 23. – július 23.) és Kiskunfélegyházán, a
Szent István-templomban (Belsô kert, 2017. szeptem -
ber 16. – október 29.) láthatta a szakma és a nagykö -
zönség. Kecskeméti tárlatának saját maga által meg -
fo galmazott mottója a következô volt: „Az organikus
nemez szépsége, sajátossága, az anyag iránti tisztelet mér-
téket ad, tömörségre ösztönöz, míg plasztikai, érzéki le -
hetôségei kihívással, intellektuális örömmel kecsegtetnek,

gyakran a színességre sincs szükségem. Örömöt jelent szá -
momra, hogy a kortárs mûvészetben megjelent a fenn tart -
hatóság problémaköre.” Tematikai szempontból tehát
viszonylag egységes volt a bemutatott anyag, hiszen
az mindenekelôtt a – nemezhez az elmúlt tizennégy
év során társult – fenntarthatóság fogalmát járta kö -
rül. Ezzel kapcsolatosan többször is hangsúlyozta,
hogy talán még soha nem volt olyan nagy szükség a
mûvészek szereptudatára, mint ebben a veszélyes,
konfliktusokkal és krízisekkel terhelt korban. Hitval -
lása szerint ilyen helyzetben egy mûvész nem vonul -
hat háttérbe, mondania kell valami lényegest a világ -
ról. „Egyre fontosabbnak találom korunkban a tudomány
és mûvészet kapcsolatát. A fenntartható fejlôdés gondola -
tának, elemeinek megközelítését nemezmunkáimon for mai
és tartalmi oldalról is értelmezhetônek vélem.” A tartal -
mi hitelesség érdekében tovább képezte magát, s a
kilencvenes években környezetvédô és ökotechnika
szakos európai diplomát szerzett a szegedi József At -
tila Tudományegyetemen. „Igyekszem Juhász-Nagy
Pál biológus, ökológus példaértékû gondolataihoz csatla koz-
ni, ki úgy vélte, hogy talán az ökológia lesz az emberi ség
új mítosza. Arról is szólt, hogy jobban követhetnénk a ter -
mészetet, ahogy a természet túlélési stratégiája a biodi ver -
zitás, úgy a társadalomban is a sokféleség fokozása, a plu -
ralizmus hozhat megoldást. Az én olvasatomban Hamvas
Béla is egy ökológus gondolkodó.” Éppen ezért hivatko -
zik munkáiban oly gyakran a természeti példákra,
me lyeknek külön sorozatot is szentelt (például Mint
a lepke, melynek „teljes átalakulása alkalmazkodások
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Jászberényi Matild
Fenntartható nemez

címû kiállítása (részlet)
/ Matild Jászberényi’s
exhibition Sustainable
Felt (exhibition view)

Tudomány és
Mûvészetek Háza,

TIT Örökség Galéria,
Kecskemét, 2017 /

House of Science and
Arts, Society for

Dissemination of
Scientific Knowledge

(TIT) Örökség
Gallery, Kecskemét,

2017

Jászberényi Matild: 
Hét törzs (részlet) /
Matild Jászberényi:

Seven Tribes (detail)
[2005] gyapjú,
nemeztechnika, 

a teljes méret:
176x460 cm / 

wool, felt technique,
full size: 176x460 cm Fo

tó
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sorozata a teljesebb élettérhez”). A természeti mintá -
zatokkal a társadalmi problémák megoldására irá nyu-
ló nemezein (Mintázat ismeretlen állatról; Migrációs
életfa) a „világ egylényegûségét” hangsúlyozza. Még a
diplomamunka kutatási élményei adta inspirációkhoz
köthetôek „a vízzel, az ártér szárazodásával, a benépe -
süléssel (szukcesszióval), a dunai genezissel, az élet újra te-
remtôdésével kapcsolatos kompozíciók” (Szárazodás; Hor -
dalék; Gondolatok a vízrôl). A természethez való szoros
kötôdése gyermekkori élményeibôl táplálkozik, így
vált belôle „a Dunához hû, galériaerdejének makro ve ge -
tációját figyelemmel kísérô ember” (például Elveszô par -
tok). A hiányaival figyelmeztetô Klímahipotézis cí mû
alkotását is közvetlen élmények inspirálták, amennyi -
ben az a Koppenhágában rendezett 2009-es ENSZ
Klímaváltozási Keretegyezmény konferenciája idején
és annak témájára hangolt nemzetközi textiles mû -
vésztelepen (Textilforum, Herning, Dánia) készült.

Jászberényi Matild más témákkal is foglalkozik,
azonban a fentiekben bemutatott gondolatkör kü lön-
bözô mértékben, de szinte minden alkotásában tet ten
érhetô. Ezt tapasztalhatjuk meg az elsô világhá ború -
ban harcolt katonákra emlékeztetô kompozícióin is
(például Isonzói árkok). Különösen szépen jelenik meg
ez a Galíciai tél keblén címet viselô nemezén, melyen
az alkotó a technika adta lehetôségeket a vakítóan
fehér, túlvilági fénnyel ragyogó, hófödte katonasírok
látványában rejtezô természeti vigasztalás, az univer -
zummal való egybeolvadás – Mednyánszky által a
nagy háború idején festett képekrôl jól ismert – mo -
tívumának a szolgálatába állította. („Kedvelem a fény
és a gyapjú együttmûködésére építô áthatások megjelení -
tését, amit szálrendszerek beépítésével, áttört szerkezet
nemezelésével, fedôfehér textiles szitanyomattal próbálok
elérni a kellôen vékony nemezlapokon.”) Végezetül, a je -
lentôségük miatt utalnunk kell a Kortárs Keresz tény
Ikonográfiai Biennálék alkalmából született mûveire
is, melyek közül szerencsére több is a Kecskeméti
Ka tona József Múzeum gyûjteményébe került, s rep -
rodukcióik megjelentek e folyóirat korábbi számai ban
(például Mint a fû; Lepel alatt; Fésûbôl nôtt erdô ke rítés
– Szent Kinga legendája).

IFJ. GYERGYÁDESZ LÁSZLÓ
mûvészettörténész

�

Jászberényi Matild:
Szabad szôlô (részlet) /
Matild Jászberényi:
Free Grapevine (detail)
[2015] gyapjú, nemez -
technika, a teljes
méret: 174x76 cm +
cca. 300 cm (inda) /
wool, felt technique,
full size: 174x76 cm 
+ ca. 300 cm (stem)
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� Hatodik alkalommal adott méltó otthont a Kle bels-
berg Kultúrkúria az ötvösmûvészeti biennálénak,
amelyen ezúttal is a szokott létszámban (negyven -
öten) vettek részt a mûvészek, legtöbbjük valóban
hazajár a kúriába. (Szép gesztus a rendezôktôl, hogy
az elôzô biennálé óta elhunyt Antal László, Kop csá -
nyi Ottó és Rékasy Levente munkáiból is kiállítottak
néhány, a munkásságukra jellemzô darabot.) A X. Öt-
vösmûvészeti Biennálét kísérô jubileumi katalógus
Bakonyvári M. Ágnes mûvészettörténész által írt ta -
nulmányából tudható, hogy a szakma 170-190 ötvös -
mûvészt tart számon, akiknek alig több mint ötöde

vesz részt rendszeresen a biennálékon. Az okát nem
értem, de hasonlóan a papokhoz, akik a jelen lévô
hívek elôtt dörgô hangon szidalmazzák a templom -
kerülôket, talán ugyancsak méltatlanul, a kiállító mû -
vészekrôl szóló beszámolóban nem állhatom meg
ennek a kérdésnek a felvetését. A kiállítóhely jó és
könnyen megközelíthetô, a rendezés kitûnô, már a
megnyitóra megjelenik a képes katalógus, több in téz -
mény által felajánlott díj is van, és mégsem…

A kiállítási felhívásban elôre megadott fô téma ez -
úttal Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50.
évfordulójához kapcsolódott. Jócskán megelôzve az
emlékévet, Skripeczky Ákos már négy évvel eze lôtt
kiállította egy Kodály-emlékmû makettjét, nem tu -
dom, megvalósult-e valahol. Idén egy vörösrézbôl
domborított füles vázát, egy krómozott serleget és
két nagy méretû kiállítási ékszert mutatott be, mind -
egyik korrekt, szépen kivitelezett munka. Sisa József
A dalköltô Kodály Zoltán emlékére címû mûvén a re -
keszzománccal ábrázolt daloló gyerekeket vezénylô,
hátulról is jól felismerhetô Kodály-figurát kotta rész -
letek borítják. Ez és a mellette kiállított tíz stációkép
(a sorozat hiányzó négy darabját az elôzô biennálén
láttuk) ismét meggyôzött Sisa kivételes zománcmû vé-
szetérôl. (Egyetlen apró kifogásom van, a stációké pe -
ken többször is feltûnô apró angyalfigurákkal kap cso-
latban. A „Veronika kendôje”-jelenetben az an gyalka
éppen Krisztus keresztjének a szárvégén csücsül. Meg-
értem, hogy a mûvész fantáziáját csábítják a techni -
kájából is adódó apró, kedves részletek, de a Kereszt -
út végül is egy mélyen tragikus eseményt ábrázol.)
Serbakow Tibor Kodály útjai címû, nagy méretû, vál -
tozatos felületû réz dombormûve nonfiguratív, kép -
zômûvészeti ihletésû munka, hibátlan technikával
kivitelezve. Kovács Erzsébet Kodály elôtt tiszteleg
pompás zománcozott pávaképével. Molnár Éva epi -
kus bronzplasztikáival kapcsolódik a témához, leg -
közelebbrôl a Szonáta és A népdal feltámadása címû
munkákkal. Szép megoldás, hogy Angyali üdvözlet cí -
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A XI. Ötvösmûvészeti Biennálé 
a Klebelsberg Kultúrkúriában

Sisa József: A dalköltô
Kodály Zoltán

emlékére, plasztika /
József Sisa: In Memory

of Zoltán Kodály 
the Songwriter. 
Sculptural work

[2017] rekeszzománc /
cloisonné enamel

[30x30 cm]



mû mûvén – a két világot mintegy elválasztó – üveg -
lapon át lebeg az angyal.

Nagyon érdekes Rozsnyay Béla Concerto címû nagy
méretû plasztikája, amely szabadon felhasznált hang -
szerrészletekkel ábrázolja a muzsikát, változatos anya-
gok – acél, fa, gránit és karneol – felhasználásával.
Mellette három másik plasztikát is bemutatott, me -
lyeket hosszú, gömbös végû acéltûkbôl állított össze,
szellemesen ironikus a Nagyhatalom címû, óriási ro -
vart ábrázoló mû. Hasonló gömbös végû szegekkel
díszítette nagy, vaskos kiállítási karperecét és gyûrû -
jét, kôberakásos fafüggôi viszont viselhetôek is. Oláh
Sándor Kodály tiszteletére Arany árnyak címmel há -
rom, krómacélból és nagy aranyozott kövekbôl álló
munkáját állította ki, nincs közöttük azonban a kata -
lógusban szereplô, hasonló anyagokból készült plasz -
tika.

Az ékszerek között is vannak Kodály Zoltánhoz,
illetve a zenéhez kapcsolódó darabok. J. Szalay Edit
ezüstbôl, gyöngyházból és fafúvós hangszerek billen -
tyûzetébôl összeállított dísztûpárja a Kállai kettôs cí met
viseli, formájuk finoman utal „férfi és nô voltuk ra”.
Szalay korábbi ékszereit is szívesen díszítette mikro -
processzorokkal, amelyek most ezüstkeresztjének ka -
zettáiban bukkannak fel. Dávid Attila Norbert na -
gyon szépen megmunkált ezüst nyakékei és függôi az
elôzô biennálén hangszereket, most a zeneírás téma -
körébôl vett kottaelemeket ábrázolnak. Zenei témájú
Gera Noémi Visszhang gyûrûje, és Skála nyakéke,
amelyen ezüstbe foglalt papír a lépcsô.

A kiállítást most is uralták Katona Katalin gyönyö -
rû, monumentális bronztorzói, a Fény-lélek kapu egyik
oszlopán áll a kettôs – egyik oldalán férfit, a másikon
nôt ábrázoló – figura, a kapu másik oldala krómozott
csövekkel ferdén kettévágott és koronázott vas osz lop.

Zagyva László Régi játékaink címmel két öntött -
bronz plasztikát állított ki, szellemesen megformált
bagoly, illetve egyszarvú oszlopokat, mellettük négy
hagyományos dombormûves plakettet.

Gombos István katalógusban szereplô, nagyon szép,
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Molnár Éva: Angyali üdvözlet, plasztika / 
Éva Molnár: The Annunciation. Sculptural work

[2016] bronz, üveg / bronze, glass [50x20x20 cm]



kovácsoltacél Vasvirágát sajnos nem láttuk a kiállí tá -
son, helyette három másik kovácsoltvas mûvet állí -
tott ki. A két Pentelei viking közül jobban tetszett a
hagyományos oszlop alakú, a másikon a fa- és spár -
gaelemeket idegennek érzem súlyos anyaguktól. Ifjú
Palkó József márványtalapzaton álló gránitoszlop elé
állította Szent Ferenc öntöttbronz figuráját. Doncsev
Antoni két, Duett címet viselô kovácsoltvas plaszti ká ja
a mûvész alkotásaira jellemzô zárt, tömör formában
ezúttal madarakat jelenít meg. Ugyancsak zenei pá -

rost mutat be Nemesi Attila laposacél szalagokból
hajlított, hegedûst és zongoristát ábrázoló Duója.

Nagyon érdekesek a lemezbôl készült plasztikák,
amelyeken egy-egy mûvész korábban megismert sa -
játos technikájával alkot új formákat. Laczák Géza
Árnyék térplasztika címû, acélból és gyûrt, patinázott
sárgarézbôl kialakított munkája a korábbiakhoz ha -
sonló tökéletes kivitelben, de kisebb méretben ké szült.
Kálmán László Acélpiramisa a korábban is ismert, lé -
zerrel kivágott gúlák újabb változata, elôször láttuk
viszont két, az elôzôhöz hasonló technikával létre -
hozott, patinázott sárgarézbôl készült, aranyfüsttel
díszített Személyes mandaláját. Érdekes Balogh Mi hály
három, rézzel kombinált vaspiramisa, az oldalukon lé -
vô kereszt, illetve csillag alakú kivágásuk a gúla szom-
szédos oldalaira is áthúzódik, különös betekin tést
adva egyikük tükörpolírozott belsejébe. B. Laborcz
Flóra a Térdeplô formák sorozat új darabját állította ki,
ezúttal címermotívumokkal díszítve. Ifj. Szlávics Lász -
lónak az életnagyságúnál jóval nagyobb méretû, Cor -
ten acéllemezekbôl áttörten összehegesztett Görgey
Artúr-portréja rendkívül hatásos mû. Sor Júlia Arany -
kor címû, hullámos vörösréz lemeze Fémjáték soroza -
tának szép darabja, mellette Száll az ének címû, ma -
ra tott vaslappal jelezte sokoldalúságát.
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Oláh Sándor: Arany árnyak, plasztika / 
Sándor Oláh: Gold Shades. Sculptural work 

[2017] kô, aranyfüst lemez, alumínium, mûanyag /
stone, gold-leaf, aluminium, plastic [40x40 cm]

Rozsnyay Béla:
Concerto, plasztika /

Béla Rozsnyay:
Concerto. 

Sculptural work
[2017] 

acél, fa, karneol,
gránit / steel, wood,
carnelian, granite
[60x50x11 cm]



A szakma doyenjeit ezúttal régebbi munkáik kép -
viselték. A katalógus Jajesnica Róbert 1973-ban ké -
szült, akkor korszakos jelentôségû, ólomüveggel bo -
rított nagy ezüsthalának képét közli, a kiállításon
viszont egy Borsos Miklóst ábrázoló kis ezüstérmét
tekinthettük meg. Kótai József Nyírbátor plakettje
1994-es munka, mellette két, nagyon szép szarvasos
plakett volt látható Gemenc I–II. címmel. Muharos
Lajos Szent Eligius-plasztikáit és függôit is láttuk már
korábban, de olyan szépek, hogy mindig öröm kiállí -
táson találkozni velük. Szilágyi Ildikó Faljáró tér plasz-
tikája a készültekor, 1971-ben izgalmas újdonság volt,
újabb munkái viszont a Csöves tál, a rézvirágokkal dí -
szített doboz és a türkizköves ezüst ékszerei. 

Nehéz bárhová is besorolni Koburger Zsolt mun -
kásságát, aki talán leghívebben követi az ötvösség
anyagainak és technikáinak évszázados hagyo mánya it,
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J. Szalay Edit: 
Kodály Zoltán, 
Kállai kettôs, dísztû /
Edit J. Szalay: 
Kodály Zoltán, 
Couple Dance of Kálló.
Brooch
[2017] ezüst, réz,
gyöngyház, alpakka,
fafúvós-billentyûzet,
hosszúság: 18 cm /
silver, copper, mother-
of-pearl, alpaca,
woodwind manual,
length: 18 cm

Gombos István: Vasvirág, plasztika / 
István Gombos: Iron Flower. Sculptural work

[2017] kovácsolt acél, kohósalak, polírozott krómacél /
forged steel, dross, polished chrome steel [25x25x30 cm]



de szertelen fantáziával alkalmazza azokat. A Hedo nis -
ta kehely címû kókuszdió serlegének sokfigurás talpa,
az Életkehely kókusz-cuppájának peremén kifelé má -
szó kis figurája, valamint a nyakékei, amelyek egyi kén
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Koburger Zsolt: Hedonista kehely / 
Zsolt Koburger: Hedonist Goblet

[2016] aranyozott réz, fa, malachit, megkövült fa,
kókuszdió, magasság: 25 cm / gilded copper, wood,
malachite, petrified wood, coconut, height: 25 cm

Ifj. Szlávics László:
Görgey Artúr-portré /
László Szlávics, Jr.:

Portrait of Artúr Görgey
[2016] Corten acél,
magasság: 60 cm /

Corten steel, 
height: 60 cm
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tágra nyitott szem alatt ékköves ezüstrudacskák csün-
genek (Lélektükör) – mind igazi örömmunkák.

Nagy hagyománya van a filigránnak is, amelyet na -
gyon szépen készít Vincze Zita, ezúttal kis zenedo -
bo zán és karmesteri pálcáján.

Bicsár Vendel korábban igen szépen kidolgozott
felületû munkáival tûnt ki, most vasdrótokból lazán
összeállított koszorút hozott. A katalógusban Körben
címmel szerepel a mû, festett, színes háttér elôtt fo -
tózva. A kiállításon háttér nélkül függesztették fel az
ablak elôtt, s hiába kapott kifejezôbb címet – Bartók
Mikrokozmosz –, eléggé jelentéktelenné vált.

Örvendetes, hogy olyan tárgyak is szerepeltek a ki -
állításon, amelyek mögött megrendelések állnak. Ilye-
nek a díjak: Zidarics Ilona rozsdamentes acél és bronz
Sportdíja; Zoltán Gyôzô patinázott és aranyozott
plasztikája, A Kelet-Magyarországi Transzplantációért
díj; Bohus Áron rétegeltüveg Magyar világítástech ni -
káért és SAP-vándordíja, valamint Az Aggteleki-karszt
barlangjai – a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott
– 5000 forint névértékû érméje. Remélhetôleg ide so -
rolható a Gelley Kristóf által tervezett ALOIS ezüst
evôeszközkészlet modern vonalú prototípusa is.

Ékszerek szép számmal és tegyük gyorsan hozzá,
nagyon jó színvonalon szerepeltek a biennálén. Balázs
Marianna ezúttal egyetlen, nemes kövekkel és ma -
dárkával díszített gyûrût állított ki. Bartl Dóra több,
ékköves nyakéket készített, hozzájuk tartozó gyûrû -
vel vagy fülbevalóval. Szellemes a Hommage à Paul
Signac nyakék és gyûrû, a festômûvész stílusára utaló
színes, üveggranulátumos betéttel. Szépek Hajdu
László karperecei és borostyánköves gyûrûi, és Király
Fanni régi textilhímzésekkel kombinált, titokzatos
el nevezésû, nagyon gondosan kivitelezett függôi. Ku-
rucz Erzsébet gyûrûi a megszokott magas színvo na -
lat képviselik. Rékasy Bálinttól láttuk már virágfejû,
színes eloxáltalumínium és ezüstgyûrûit. Schuszter
István nemesacél ékszerei is korábban kialakított stí -
lusában készültek. Tóth Zoltán fantáziadús ékszerei re
jellemzô a sokféle anyag felhasználása, amelyekhez
ezúttal az arany is társult. Új szereplôje a biennálé nak
Vágási Tamás, három szépen megformált gyûrûjével.
Czinder Tünde ezúttal is két, lószôrbôl fonott füg gôt
mutatott be, Mile-Tóth Judit pedig ezüstbôl, illetve

Zidarics Ilona: Sportdíj / Ilona Zidarics: Sports Award
[2016] bronz, rozsdamentes acél, magasság: 40 cm /

bronze, stainless steel, height: 40 cm



fából készült Medúza és Tintahal címû nyakékeit szí -
nes fonalakkal egészítette ki.

A díjazott mûvészek: Molnár Éva az Emberi Erô -
források Minisztériumának díját vehette át, Rozs nyay
Béla a Magyar Mûvészeti Akadémiáét, Oláh Sándor
a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövet -
ségéét. A szakma Szent Eligius-díját Koburger Zsolt
és Sisa József kapták.

Összefoglalva a látottakat, ki kell emelni a kiállított
mûvekre általánosan jellemzô magas technikai és mû-
vészi színvonalat, de azt is meg kell jegyezni, hogy sok
a „folytatás”, az olyan munka, amelyet látva, azonnal

meg tudjuk nevezni készítôjét. Ez természetesen nem
baj, hiszen nem ismétlésekrôl van szó, de – mint a
cikk bevezetôjében írtam – szívesen látnánk új neve -
ket és új mûveket is a következô biennálén.

LOVAG ZSUZSA
régész-muzeológus

(XI. Ötvösmûvészeti Biennálé. Klebelsberg Kultúrkúria,
Budapest, 2017. szeptember 21. – október 15.)

A fotókat a Co-Libri Reklámgrafika Bt. bocsátotta
rendelkezésünkre.
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Gelley Kristóf: ALOIS
ezüst evôeszközkészlet

(prototípus) / 
Kristóf Gelley: ALOIS

silver cutlery set
(prototype)

[2015–2016] 
ezüst, nikkelezett

rézötvözet, acél
(kivitelezô: 

GM Mûvek Kft.) /
silver, nickel-plated

copper alloy, steel
(manufacturer: 

GM Works Ltd.)



� Az egyesületi lét egyik legfontosabb alapértéke és
egyben kiváltó igénye is az összetartozás. Értékek,
fogalmak közössége és akár különbözôségek felvál la -
lása is, és azokat nem eltagadva megtalálni az össze -
kötô szálakat.

Az együtt töltött idôt, a közösen megélt élménye -
ket és az ezeknek alapot adó közösséget nem könnyû
kiállítás formájában megfogalmazni, fôképp nem az,
ha ezek egymástól függetlenül születô, egyéni mun -
kákban öltenek testet. A FISE35 art.craft.design cso -
portos kiállítás mégis erre vállalkozott, ahol az össze -
foglaló szándék magába foglalta valamennyi kiállító
tevékenységét.

A Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület jubile u -
mi, az egyesület alapításának 35. évfordulóját ünnep -
lô tárlatának anyaga 140 alkotó – fôként az elmúlt öt
év során született – munkájából állt össze. A friss, és

nem ritkán a szakmai szemnek ismerôs alkotások az
elmúlt idôszakban beszámolók, díjátadók szereplôi is
voltak. A B32 Galéria és Kultúrtér adottságaként a
kettéosztott kiállítási terület már elsô lépésben erô -
sen meghatározta a bemutatásra kerülô darabok cso -
portosítását. A földszinti tér hosszú, egybefüggô falai
inkább a függôlegesen installálható munkák befoga -
dására alkalmasak, míg az alagsori Trezor Galéria
oszlopokkal tagolt tere jóval rövidebb távolságú rá te -
kintést tesz lehetôvé, vagyis alkalmasabb a közelha jo -
lás ra, a tárgyak és alkotások aprólékos szemügyre vé -
telére.

A FISE35 csoportos kiállítása három fontos szem -
pontból is kivételes. Egyrészt egymás mellett szere -
peltek a legújabb tagok, akik számára ez a kiállítás
volt az elsô csoportos megmutatkozási lehetôség, és
a több éve a FISE berkeiben tevékenykedô alkotók,

K I Á L L Í T Á S 2 017 / 7 2 0 . o l d a l

FISE35 art.craft.design
A Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület csoportos jubileumi kiállítása

a B32 Galériában

Hegedûs Klára Zsófia:
Pumpkin / 
Klára Zsófia Hegedûs:
Pumpkin
[2017] 
csészék: összeépített,
öntött porcelán, 
dupla falú; aljak:
esztergályozott fa /
cups: integrated, cast
porcelain, double-
walled; saucers: 
turned wood 
[7–11 x 9 x 9 cm; 
2,7 x Ø 14,5 cm]
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akiknek a munkájával rendszeresen találkozhatnak az
érdeklôdôk.

Másrészt egymás mellé kerültek a funkció által meg -
határozott termékek és a mûalkotás felé elmozduló
munkák, ezáltal rendkívül izgalmas viszonyulások ki -
alakítására adódott lehetôség, eddig sosem létezett
viszonylatok jöttek létre.

A harmadik szempont pedig szintén egy erôs egy -
másmellettiség, mégpedig az egyesület szerkezetébôl
adódó kilenc tervezô szak (belsôépítészet, formater -
vezés, kerámia-porcelán, öltözék, öltözékkiegészítô,
ötvös, textiltervezés, üveg, vizuális kommunikáció)
munkáinak tudatos és tervezett elegyedése. Ez utób bi
szándék volt a legszembetûnôbb a látogatók számára

is, hiszen a különbözô installálást igénylô egységek,
illetve az egyes szakok alkotásai nem izoláltan, egy -
mástól elzártan helyezkedtek el a kiállítóterekben, ha-
nem igyekeztek szervesen összekapcsolódó egysé get
képezni. Ezt segítették a padlón elhelyezett, viszo -
nyu lást kifejezô helyhatározóragok is, amelyek ori en-
tációt adtak a relációk felfejtésére.

Ez a szervesülô egymásmellettiség reagálni igyeke -
zett arra az egyre gyakrabban tapasztalható igényre,
hogy a változó oktatási struktúra és a tervezôi munka
sokrétû elvárása miatt egyre inkább a többprofilú al -
kotói tevékenység jellemzi az art, craft és design te -
rületeit. Ez a rugalmasság egyben igazolja és alá is
támasztja azon szemléletünket, mely szerint merev
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Papp Zsófia:
Asztalterítô-kollekció 

a Castro Bistro részére
/ Zsófia Papp:

Tablecloth collection 
for Castro Bistro 

[2014] pamut, kézi
szövött textil / cotton,

hand-woven fabric
[70x120 cm] Fo
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határok helyett a rugalmas és befogadó közeg a jövô
sikerességének záloga.

A kiállítás alapgondolatait és három szempontú vál -
tozatosságát követve veszünk sorra egy-egy alkotást
vagy alkotót, hogy kicsit bôvebben megmutathassuk
azt a sokszínûséget és változatosságot, amely a kez -
detek óta jellemzi az egyesületet, és amely a FISE
mûködésének egyik fontos alappillére.

Mindenképpen az elsôk között kell megemlíteni a
kiállítók névsorában Katyi Ádám betûtervezôt, ter ve -
zôgrafikust, akinek egyedi betûcsaládját az egyesület
az arculatában és a honlapján is használja, valamint

az évfordulóhoz kapcsolódó friss katalógus grafikai
tervezése is az ô munkáját dicséri.

A TV-kép címû mozaikjával szereplô Pólya Zsom -
bor egy személyben jelent határátlépést és alkotói
változatosságot, ugyanis a Magyar Képzômûvészeti
Egyetem intermédia szakán végzett mûvész a FISE
mellett a Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület
tagja is, és alkotói megalapozásának részeként kérdez
rá a mûalkotás határaira, és ez a kérdésfeltevés az art,
craft és design területén is mindennapos.

A legújabb tagok közé tartozik Hegedûs Klára Zsó-
fia, akinek dupla falú Pumpkin bögréi az idei Orszá -
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Farkas Anna
(anagraphic): 
Magvetô Kiadó, logó 
és komplett arculat /
Anna Farkas
(anagraphic): 
Magvetô Publishing
House. Logo and
complete identity
[2016]
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Söptei Eszter:
Geometrikus hullám,

lakástextil-kollekció /
Eszter Söptei:

Geometric Wave.
Household linen

collection
[2017] jacquard-

szövésû textil,
szélesség: 140 cm /

Jacquard-woven
fabric, width: 140 cm Fo
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gos Mûvészeti Diákköri Konferencián is szerepeltek.
A természeti formákat és tenyérbe simuló idomokat
bájosan egyesítô tárgyak egyszerre nyújtanak vizuális
izgalmat, kényelmes használatot és érzelmi kötôdést.
A porcelán-kerámia szak másik fiatal tagjának, Kne -
tik Dórának a Fagyi az ûrbôl elnevezésû porcelán
fagylalttálaló-sorozatát a Magyar Formatervezési Díj
2015-ös kiállításán láthattuk, sôt találkozhatunk vele
a Sugar! Shop cukrászdában, és ha ûrvendégeket vá -
runk, akár haza is vihetjük a készletet. A science fic ti -
on témából inspirálódott játékos formájú kelyhek
egységes fehér színe visszafogott háttérként szolgál a
színes és változatos nyalánkságoknak. Papp Zsófia
terítôjével is egy külsô helyszínhez kötôdik, a Castro
Bistro részére készült kollekció mintázata is a kávézó
be járatánál található boltív díszítésébôl inspirálódott,
ezzel teremtve összeköttetést a külsô és a belsô tér
között. Kovács Máté ezen a kiállításon egy porcelán -
installációval szerepelt, habár korábbi munkái között
találhatóak speciális igényekre tervezett étkezô- és
tálalókészletek, a Details II. antropomorf figurái sem
ismeretlenek a közönség elôtt. Andrási Edina papír -
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Stomfai Krisztina: Jéggolyó gyûrû / 
Krisztina Stomfai: Ice-ball ring

[2011] plexi / plexiglass [7x5x5 cm]

Ábel Tamás: 
99% Szeretet / 
Tamás Ábel: 
99% of Love
[2016] ragasztott,
polírozott, csiszolt
üveg / glued, grinded,
polished glass
[40,5x13,5x13,5 cm]
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porcelánból készült „fénylepény”-lámpái másképp
hordoznak magukon organikus jegyeket, a kiáramló
levegôtôl összelapuló lufi formájába merevedett kis
lényszerû alakok vékonyka bôrükön eresztik át a fényt,
így mutatva meg az egymásra tapasztott egységek
szerkezetét. Konkrét élôlényeket rejt magába Huber
Kinga Nyüves gyûrûje: az ékszer testét adó anyagba
fészkelve rejtôzködnek a nemesfémbôl megformált
élôsködôk, amelyek egyben a gyûrû ékességei is.

Farkas Anna tervezôgrafikus munkái minden bi -
zonnyal azok számára is ismertek, akik nem jártasak
a grafikai tervezés világában, hiszen a 2014-ben Red
Dot díjjal is elismert Zeneakadémia-arculatot minden

koncertre járó megszokhatta már, jelen kiállításon
pedig a 2016-ban Magyar Formatervezési Díjat nyert
Magvetô Kiadó-arculat elemei voltak láthatóak. Két -
szeresen is a FISE-hez kötôdik az Ékszerek Éjszakája
Budapest rendezvénysorozat megjelenése, ugyanis az
eseményt hat kortárs ékszertervezô hívta életre, az
arculatot pedig a szintén egyesületi tag Muray Eszter
grafikusmûvész alkotta meg számukra. Simon Péter
Bence betû-metamorfózisaiból a kiállításon a Type
Moiré Offset sorozat egyik fázisát láthattuk, bepillant -
va a karakteruniverzum matematikai logikával meg -
teremtett, lenyûgözô világába. 

Külön világot teremt fotóival Kiss Andrea is, aki -

Virág Hajnalka: 
Error Mode – BOOOM!

/ Hajnalka Virág: 
Error Mode – BOOOM!

[2015] 
ragasztott síküveg /

laminated glass
[18x24x17 cm] Fo
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Ruzicska Tünde:
Csendélet I. / 
Tünde Ruzicska: 
Still Life, I
[2016] 
kézzel épített porcelán
/ hand-built porcelain 
[20x30x50 cm]
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nek sötét tónusú, idôtlen feszültséget sugárzó képei
közül az egyik Szabó Magda Abigél címû regényének
olasz fordítású kiadásán szerepel. Magérusz Anna Pár-
huzam 01 és Párhuzam 03 fotópárjai egzotikus arco -
kat és egzotikus világokat helyeznek egymás mellé és
elénk, egyszerre állítva egymással szembe a fekete-

fehér és színes képekben a természet szenvtelenségét
és az emberi pillantás rátekintô érzelmességét, és ezek
elválaszthatatlan kapcsolódását.

A vizualitással is erôs kapcsolódást mutat Újszászi
Tünde egyedi csomózással készült, önmagában is iz -
galmas szövete, amely azonban a szemlélô mozgásá val

Szentirmai-Joly
Zsuzsanna (társalkotó:

Csizmadia Zsolt):
Laokoon Medusa –
Delirium, formáját

változtató asztali lámpa
/ Zsuzsanna Szentirmai-

Joly (co-designer: 
Zsolt Csizmadia):

Laokoon Medusa –
Delirium. Table lamp

changing its shape
[2016] 

Laokoon mozgószövet
lámpabúra / 

Laokoon moving
textile lamp shell

[48–60 x Ø 49,5 cm] Fo
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változó megvilágítási viszonyok miatt folyama to san
módosuló, fénylô felületet gerjeszt. A térbôl a sík ba
forduló mintákra koncentrál Söptei Eszter Geomet -
rikus hullám elnevezésû, jacquard-szövésû textilje. A

szabálytalan háromszögekbôl építkezô, kristályszer -
kezetet idézô minta mozgalmassága síkba terítve is
vonzza a tekintetet és a tapintani vágyó kezet is, így
pompásan elképzelhetô egy valódi térben felhasznál -
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Sütô Erika: 
Lotus lámpa / 
Erika Sütô: 
Lotus. Lamp
[2016] öntött
porcelánelemek,
matricázott minta /
cast porcelain parts,
transferred pattern
[45 x Ø 30 cm]
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va. Még ennél a térbôl síkba történô átfordulásnál is
drasztikusabban határátlépô Kárpáti Judit Eszter tex -
tilmûvész és Esteban de la Torre médiamûvész páro sa,
az EJTech formáció, akik a textil felszínét hol ér zé -
kelôként, hol pedig kijelzôként használják kísérle te zô
munkálkodásuk során. A kiállított különleges textil
felületén egy meghekkelt lézertoll segítségével ké pe -
sek vagyunk feliratot hagyni, amely azonban hama -
ro san nyomtalanul eltûnik, tehát beavatkozásunk csak
igen rövid hatású. Folyamatos jelenlétet és beavatko -
zást igényel ezzel szemben Varga Dóra 2048 címû
futurisztikus munkája. A Korai Zsolttal közösen jegy-
zett alkotásban érintéssel generálhatjuk a változó ma-
gasságú üveghenger-hegység színes megvilágításának
folyamatát és ezzel együtt a fejhallgatóban hallható
ûrzenét. Nem muzsikál, de szívrôl és szívhez szól
Ábel Tamás 99% Szeretet üvegobjektje, amelyben a
pulzáló vörös szín hengerbe foglalt megjelenési for -
mája némiképp emlékeztet a hangszintkijelzô grafi kus
felületére is. A kerekdedség nem fokozható jobban,
mint Stomfai Krisztina plexibôl készült Jéggolyó gyû -
rûje esetében, ami valóban pontosan olyan, mint ami-

lyennek a neve alapján képzelnénk. Szintén grafikai
alapokra építkezô, de gömbölyded formák helyett
végletesen szögletes Virág Hajnalka BOOOM! címû
alkotása, amely vékony üvegszálak sokaságából konst-
ruált pixelekbôl áll össze. 

A Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület ötéven -
ként ilyen nagyszabású kiállítással igyekszik ünnepi
mérföldkövet állítani a hétköznapok sodrásába, és
bár az utóbbi idôszakban több alkalommal volt lehe -
tôség hasonló, összefoglaló jellegû megmutatkozásra
az ország más városaiban is, ezen ceremoniális ese -
mények jelentôsége – az egyesület és a tagok szem -
pontjából is – tagadhatatlan.

A kiállításhoz kapcsolódó új katalógus a legfrissebb
információkat és munkákat tartalmazva nyújt kap cso-
lódási lehetôséget mind a szakmai, mind az érdeklô dô
közönség számára az egyesület életéhez és tagjaink
kreatív energiáihoz. FAZEKAS ILDIKÓ

design- és mûvészetmenedzser, a FISE vezetôségi tagja

(FISE35 art.craft.design. B32 Galéria és Kultúrtér, Bu -
dapest, 2017. szeptember 13. – október 9.)

2 017 / 7 2 9 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Somogyi Éva: 
Tér – verskönyv / 

Éva Somogyi: Space.
Book of poems

[2011]
háromdimenziós pop-
up könyv, 17x18 cm
oldalanként / three-
dimensional pop-up

book, 17x18 cm 
each page
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� Árendás, azaz ár&ás. Hogy ki ô? A Gyermelyi és a
Lipóti pékség arculatának láthatatlan tervezôje, aki
Az utolsó valcer gitárját olyan szépen belezte ki, hogy
azt Hrabal Maryskája sem csinálhatta volna jobban,
aki bármikor elôkap egy asszociációt testrészeket idé -
zô zöldségekrôl vagy zöldségeket idézô testrészekrôl.
Nem probléma. Mert az a gyanúm, hogy Árendás
József grafikus folyamatosan tervezô agya éppolyan
nagy, mint ô maga, ezért az ötletek, motívumok, ge -
gek is – ha nem rajzolva, festve, kivágva vagy fotózva
lennének – kétségtelenül az ô öblösen zengô hangján
szólalnának meg.

FÔISCOLA

Árendás József a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola 1967-
ben induló Typo-grafikai Tanszékének második év -
folyamán végzett. A Haiman György vezetésével új -
raindított szak nagy hangsúlyt helyezett az alkalma -
zott grafika hagyományainak elsajátítására, a kurrens
alkotói és nyomdatechnikai eljárások ismeretének át -
adására, a nemzetközi trendekkel való megismer ke -
désre, azaz igyekezett olyan tervezôgrafikusokat ké -
pezni, akik a szakmai tudás mellett a mesterséggel
szemben támasztott „piaci” követelményeknek is meg
tudnak felelni. A hetvenes években színre lépô gene -
ráció tagjainak kezeibôl kikerülô munkák reprezen -
tálják, hogy alkotóik a kulturális plakát területén foly-
tatták, kísérletezés tárgyává tették, újragondolták a
mûfajt megújítani kívánó tendenciákat. A kortárs kép-
zômûvészeti folyamatok megismerése és figyelemmel
követése, illetve az így kialakuló trendérzékenység
mellett jellemzô volt a széles skálán mozgó, bravúros
eszközhasználat, a lehetô legváltozatosabb technikák
involválása, a tipográfia hangsúlyozása, a fotómon -
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Hetven plusz egy év plakátmánia
Árendás József grafikusmûvész munkásságáról

Árendás József: Scorsese, Az utolsó valcer, filmplakát /
József Árendás: Scorsese, The Last Waltz. Film poster  

[1979] ofszet (megrendelô: Mokép, Budapest) / offset
(customer: Mokép, Budapest) [80x64 cm]



tázsba látványosan beavatkozó képmanipuláció válto -
zatos formáinak elterjedése. E generáció seregén be -
lül Árendás koherens életmûvet tudhat magáénak.
Bár a tervezôgrafika számos területén otthagyta már
névjegyét – elsôsorban mégis plakátgrafikus. Terve zôi
attitûdje a plakátban és annak sajátos mediális kvali -
tá saiban találta meg igazán önmagát. A mûfaj repre -
zentációjában jellemzôen a kulturális szcéna számára
vállalt és kapott megrendeléseket. 

INGYENJEGY KÁDÁR ELVTÁRS MOZIJÁBA

Árendás a fôiskola befejezésétôl fogva egészen a rend -
szerváltásig készített moziplakátokat – évente hár mat-
négyet – a Mokép számára, melyeket a Magyar Hir -
detô bírált el. A filmplakát virágzásának korszakában
a felkért két, (esetenként) három grafikus még abban
a vetítôteremben nézhette meg a filmeket, ahová Ká -
dár János is járt, de Árendás szívesen vett részt a Gor-
kij mozi filmklubjában Bíró Yvette esztéta elôadásain
is. Film- és Fellini-szeretetérôl tanúskodik az Ország-
úton (1981) plakátja. Az elmosódottságig zoomolt fo -
tó nagyon érzékenyen fejezi ki a filmben lefestett in -
terperszonális kapcsolatokat, az egymás mellett, de
nem közösen megélt érzelmek skáláját. A maszk sze -
rûen, a fotó túlexponálásával kiemelt arc szó szerint
felfedi a szereplô foglalkozását (artista), ugyanakkor
Gelsominát a tisztaság jelképévé is teszi. A fotográ -
fiá val való játék, a technika adta lehetôségekkel való
kísérletezés vagy annak alternatív képzômûvészeti
metódusokkal való felül- és átírása egyrészt „generá -
ciós” jellemzô, de a mûvész tizenhat év fotólaborban
töltött gyakorlatáról is tanúskodik. 

Kortársait is megihletô ikonikus munkája Az utolsó
valcer expresszív plakátja a rock, country és bluegrass
keverékét játszó The Band együttes karakterét adja
vissza. Martin Scorsese koncertfilmje egy zenei éra
lezárását ábrázolja, ahol a hippikorszak nagyjai adják
át egymásnak a hangszereket, egy utolsó keringô al -
kalmából. A plakáton a gitár – mint a zene metafo rá ja
– még egyszer utoljára kitárulkozik, ahogy a dobogó
szív kifeszíti magát a hangszer testébôl. A feliraton
Colin Brignall nevéhez fûzôdô úgynevezett Harlow
tipográfia, ami eredetileg a harmincas-negyvenes évek
késôi art decójából inspirálódott. 1979-ben, amikor a
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Árendás József: Csehov, Három nôvér, színházi plakát / 
József Árendás: Chekhov, Three Sisters. Theatre poster 

[1985, 2005] ofszet (megrendelô: Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg) / 
offset (customer: Hevesi Sándor Theatre, Zalaegerszeg) [80x64 cm] 



plakát készült, friss és gyakran használt betûtípusnak
számított: azaz van benne nosztalgia, mégis egy új
korszak képviselôje. 

PLAKÁT A SZÍNPADON

Bár az egész életmû perspektívájából a rendszerváltá -
sig tartó Mokép-filmplakátmegrendelések is folya -
matosak, az 1982-tôl 2006-ig tartó idôszak, amikor
Árendás a zalaegerszegi színház (1983-ig Állandó
Szín ház, utána Hevesi Sándor Színház) vizuális ter -
vezôjeként formálta a kulturális intézmény arculatát,
valóban kiemelendô és meghatározó korszak volt. A
kulturális intézmények közül talán a színház az, ame -
lyik a legkitartóbban és a legmakacsabbul ragaszko -
dott és ragaszkodik azóta is a plakát mûfajához. Gya -
kori, hogy a színház saját grafikust alkalmaz, aki egyé-
ni stílusával, illetve a színház profiljához illeszkedô
reprezentatív grafikai kifejezésmódjával az intéz mény
arculatának elválaszthatatlan védjegyévé válik. A szín-
házi plakát a filmplakáttól jelentôsen eltérô kategó -
ria, hiszen a grafikusnak általában nincs lehetôsége
végignézni a próbafolyamatok alatt formálódó dara -
bot, vagy egyeztetni a díszlettervezôvel, rendezôvel a
készülô mû hangulatáról, látványvilágáról. Ezért azt
mondhatjuk, hogy a színházi plakát, bár elválasztha -
tatlan a reklámozott színdarabtól, mégis olyan önálló
plakátmûvészeti entitás, ami lazábban kapcsolódik a
kész mûhöz és sokkal több teret enged a grafikus sa -
játos elgondolásának és kreativitásának. 

Árendás színházi plakátjain is mindvégig hangsú -
lyos a biztos rajztudás mint elemi képzômûvészeti
technika, a jelképteremtés, a vizuális metafora szere -
tetének jelenléte, a munkák hangulatát tekintve pedig
meghatározó a meghökkentés, a poén vagy az irónia
minôsége. 

A zalaegerszegi együttmûködésbôl született korai
plakátok monokrómabbak, majd egyre inkább ki dom-
borodik a kísérletezésre való hajlam, az állandó meg -

újulásra való törekvés, a trendek felvillantása (Roy
Lichtenstein-es pop-art: A zöld kakadu, 1985). Na -
gyon szembetûnô az ábrázolt téma mögött megbújó
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Árendás József: Goethe, Egmont, színházi plakát / 
József Árendás: Goethe, Egmont. Theatre poster 

[1987] ofszet (megrendelô: Hevesi Sándor Színház,
Zalaegerszeg) / offset (customer: Hevesi Sándor Theatre,

Zalaegerszeg) [80x64 cm] 



ötlet letisztult megfogalmazásának képessége, a szim-
bólumteremtés ösztönös készsége (például Három
nô vér, 1985), a komikumra, a dolgok, eszmék kifor dí -
tásának szeretetére való hajlam, gyakran az illuzio niz -

mus nyelvén (Üvegfigurák, 1986, Nôk iskolája, 1994).
Továbbra is megjelennek a sokszorosító technikával
készült aprólékos, vonalrajzos plakátok, melyek min -
dig frappáns vagy monumentális szimbólumokat fo -
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Árendás József: Hubay Miklós, A zsenik iskolája, színházi plakát / 
József Árendás: Miklós Hubay, A School of Geniuses. Theatre poster 

[2012] digitális print (megrendelô: Öregmalom Színtársulat,
Dunaalmás) / digital print (customer: Öregmalom Stage Company,

Dunaalmás) [100x70 cm]

Árendás József: Bartók Béla, jubileumi plakát / 
József Árendás: Béla Bartók. Jubilee poster

[2006] digitális print (megrendelô: Magyar Plakát Társaság) / 
digital print (customer: Hungarian Poster Association)

[100x70 cm]



galmaznak meg. Ilyen a Lakat alá a lányokkal (1982),
amin a rakoncátlankodó fûzô emlékeztet az 1979-es
Valcer-plakát szétpattanó húrjaira. A nyolcvanas évek
és talán az egész színházas idôszak legszuggesztívebb
darabja a Három nôvér plakátja. Ez az elmosódó, légi -
es, szinte homályba veszô, de a raszterpontok miatt
mégis „zajos” kompozíció nagyon hatásosan festi le a
vidékre szorított, de onnan folyton elvágyódó testvé -
rek sorsát. Árendás az alakok megformálásához az út
széli, csonkra nyírt szomorúfûzek látványának emlé -
két használta fel. 2005-ben a plakát penészes zöld
színt kapott, ami még jobban kidomborítja a csehovi
alaphangulatot – mert végül minden megmarad úgy,
ahogy volt, a lassan gyilkoló, sejtelmes enyészetben. 

ÖNPLAKÁT

Más a helyzet azonban, ha a plakátgrafikus saját mun -
káit bemutató tárlathoz tervez falragaszt. Ebben az
esetben a kiállítási plakát a grafikus és a mûvelt mûfaj
ars poeticájává válik. Árendás egyéni vagy csoportos
kiállításokra készített munkáin hol didaktikusan, hol
stiláris utalások révén, máskor játékosan, de mindig
él a lehetôséggel, hogy rajtuk hagyja egyéni, össze té -
veszthetetlen névjegyét.

1986-os önálló tatai kiállítását reklámozó plakátján
használja elôször ár&ás (mûvek) tipografikus-szim -
bolikus márkajelzését, ami a vezetéknévben rejlô szó-
és képjáték lehetôségének felfedezése óta állandó
szignóként tûnik fel munkáin. Az antropomorfizált P
betû lazán támaszkodik a kép oldalához, ami fricska

és utalás is egyben Szilvásy Nándor ordító P-figu rá -
jára, amit az 1972-es mûcsarnokbeli plakátkiállításra
tervezett. Ugyanezt a motívumot használja fel 2003-
as tatabányai kiállításának plakátján is. Komáromi,
színházi munkáit bemutató tárlatának (1990) plakátja
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Árendás József: Színházi plakátok, 
plakát saját kiállításhoz / József Árendás: 

Theatre Posters. Poster for the artist’s exhibition
[1990] ofszet (megrendelô: Komáromi Kisgaléria,

Komárom) / offset (customer: Komáromi Kisgaléria
Gallery, Komárom) [64x80 cm]

Árendás József: Tasnádi István, Magyar zombi, 
színházi plakát / József Árendás: Tasnádi István, 

Hungarian Zombie. Theatre poster
[2006] ofszet (megrendelô: Hevesi Sándor Színház,

Zalaegerszeg) / offset (customer: Hevesi Sándor Theatre,
Zalaegerszeg) [64x80 cm]



egy timpanonos, klasszikus színházi épület és egy
szemüveg játékos konstrukciója. A tárgy itt olyan vi -
zuális utalásként, jelként jelenik meg, ami egyrészt

mint a teremtô látás, a szem tárgyiasult szimbóluma
– pontosabban a grafikus színházra fókuszáló kreatív
pillantása –, másrészt a nézô, az utca emberének fi -
gyelô tekintetét szimbolizáló színházi okuláré, vala -
mint az a közönséges szemüveg – mint harmadik szem
és munkaeszköz –, amiben magát a mûvészt is gyak -
ran látni. 
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Árendás József: Pé mint plakát / 
József Árendás: P as in Poster
[2005] digitális print / digital print 
[100x70 cm]  

Árendás József: Fellini, Országúton, filmplakát / 
József Árendás: Fellini, The Road. Film poster

[1981] ofszet (megrendelô: Mokép, Budapest) / 
offset (customer: Mokép, Budapest) [80x64 cm]



MAGYAR PLAKÁT TÁRSASÁG

2004. június 22-én Árendás József, Baráth Ferenc,
Ducki Krzysztof, Orosz István, Pinczehelyi Sándor,
Pócs Péter megalapították az azóta – „papíron” –
negyven tagot számláló Magyar Plakát Társaságot. A
társaság alapítói elsôsorban a megrendelôjét vesztett
mûvészi plakát örökségét kívánják átmenteni ko runk -
ba. A plakát virágzó korszakának maguk is alakítói
voltak, a társaság egyrészt igyekszik méltóan gon doz -
ni a mûfaj reprezentatív múltját, valamint tervezôi és
szervezôi tevékenységével jelenét jótékonyan befo lyá-
solni. 2005 óta számos kiállítást rendeztek. Leg utób -
bi nagyszabású eseményük a 2016-ban debütáló és a

jö vôben biennáléjelleggel folytatni kívánt PosterFest,
aminek az ELTE Természettudományi Karának
Gömbaulája adott helyet. A rendezvény emblémájá -
ban visszaköszön a CMYK-színtér koloritja, mely
idôrôl idôre felbukkan Árendás egyéni munkáin, de
ô volt a kiállítás egyik kurátora és az installáció ter -
vezôje is. 

A Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet és a Magyar
Plakát Társaság a reformáció 500. évfordulójára em -
lé kezve, Stuttgartban 2017. október 26-tól november
17-ig megtekinthetô plakátkiállítást szervezett. A mû -
vész plakátja a rá jellemzô tipográfiai és képgrafikai
játékkal fogalmazza meg a reformációra reflektáló
gondolatait.

A PLAKÁTON TÚL – GYERMELYI ÉS A TÖBBIEK

Bár Árendás Józsefet elsôsorban plakátgrafikusként
tartjuk számon, de az ô nevéhez fûzôdik a Gyermelyi
tészta és a Lipóti pékség arculatának megtervezése is,
utóbbi Lôrincz Attilával közös munkája. Az arculat, a
csomagolás, az embléma vagy a kereskedelmi kiál lí -
tás tervezése az alkalmazott grafika „láthatatlanabb”
területei közé tartoznak, ahol a grafikus megjelenést,
külsôt ad egy cégnek, egy terméknek – az adott bran-
dinget, szemléletet vagy cégfilozófiát mindig szem
elôtt tartva.

A nyolcvanas évektôl kezdve több híressé vált lo -
gót is készített: a MAOE (Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesülete) logója, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház mosolygó maszkot eltartó, bús arcú
figurája azóta is a színház emblémája, de az ô nevé hez
fûzôdik a Magyar Plakát Társaság és a PosterFest lo -
gójának terve is. SZÔNYEG-SZEGVÁRI ESZTER

mûvészettörténész

A fotókat a mûvész bocsátotta rendelkezésünkre.
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Árendás József: Iparmûvészeti Fôiskola, kiállítási embléma /
József Árendás: Academy of Applied Arts. Exhibition emblem

[1992] szitanyomás / sieve printing [80x64 cm]

Árendás József: Magyar
Plakát Társaság, logó /
József Árendás:
Hungarian Poster
Association. Logo
[2004] megrendelô:
Magyar Plakát
Társaság / customer:
Hungarian Poster
Association

Árendás József:
Gyermelyi, logó / 
József Árendás:
Gyermelyi. Logo

[2014] megrendelô:
Gyermelyi Zrt. /

customer: 
Gyermelyi Ltd.



� Szent László (1046 –1095) magyar király alakját meg -
jelenítô középkori falfestészeti emlékeink jellemzôen
három fô csoportra oszthatók. Közülük a legjelentô -
sebb és a legtöbb emlékkel bíró a kerlési csatát (cser -
halmi ütközet, 1068) bemutató, több jelenetre tagolt
legendaciklus. A másik a három magyar szent királyt
együtt megjelenítô ábrázolások csoportja, mint pél -
dául a pelsôci (Plešivec), vagy a magyarremetei (Re -
metea) református templom falképei, de ismerünk
több, a diadalív bélletében a királyt önmagában meg -
jelenítô ábrázolást is, például a ragályi református
templomban. Harmadikként pedig azt a képtípust
érdemes megemlíteni, amelyen Szent László a tró -

no ló Szûz Mária elôtt hódol. Ennek egyik példája
Feketeardó (Чорнотисів), a másik Baktalórántháza
katolikus templomában található. Kiváló hazai és kül -
földi szakemberek – történészek, egyháztörténészek és
mûvészettörténészek – elemezték nemzeti szen tünk
jelentôségét és mûvészeti alkotásokban való megje le -
nését. Közülük – a teljesség igénye nélkül – Jánó Mi -
hály, Jékely Zsombor, Klaniczay Gábor, László Gyu -
la, Lukács Zsuzsa, Marosi Ernô, Szilárdfy Zoltán,
Veszprémy László és Wehli Tünde, a külföldiek so -
rában Vasile Drăgut,, Vlasta Dvořáková, Ivan Gerat,
Dana Jenei és Dragos Gh. Năstăsoiu tanulmányai
emelendôk ki. Külön említeném meg Kerny Terézia
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Szent László ábrázolásai 
középkori falképfestészetünkben

A közelmúlt feltárásai

Szent László és 
Szent István király.

Református templom,
szentély, déli

homlokzat, párkány
alatt, Pelsôc

(Plešivec, Szlovákia) /
Kings St. Ladislas and
St. Steven. Sanctuary,
below the south front

moulding, Calvinist
Church, Pelsôc

(Plešivec, Slovakia) 
[1370–1380] al fresco,

restaurálatlan / 
al fresco, unrestored Fo
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(1957–2015) mû vé szettörténész életmûvét, aki Szent
László századokon átívelô kultuszának, ábrázolási tí -
pusainak és azok változásainak legalaposabb ismerôje
volt. E tudósok mellett lehet-e újat mondani a témá -
ban? Talán igen, mivel a 14–15. században rendkívül
népszerû freskók az utána következô évszázadokban
kivétel nélkül elfedésre kerültek, levakolták, leme -
szelték ôket, ezért a közelmúlt restaurátori kutatásai
és helyreállításai során végzett megfigyeléseinknek
köszönhetôen új adatokkal járulhatunk hozzá a ko -
rábban összefoglalt ismeretekhez. Szent királyunkat
ábrázoló falképfestészeti emlékeink felfedezése és
feltárása a 19. század közepén indult el. A bántornyai
(Turnišče) és a zsegrai (Žehra) Szent László-legenda-
ábrázolást 1874-ben Rómer Flóris (1815–1889) ré gész,
mûvészettörténész mutatta be középkori falképfes -
tészetünkrôl írt nagyszabású mûvében (Régi falképek
Magyarországon. Budapest, 1874). Ezt követôen a 19.
század utolsó két évtizedében különösen Huszka Jó -
zsef (1854–1934), Nagy Gézával (1855–1915) közösen
végzett feltárásai hoztak rendkívül jelentôs ered mé -
nye  ket. Ekkor tárták fel a bögözi (Mugeni), erdôfü -
lei (Filia), homoródszentmártoni (Martinis,), maksai

(Mo a c s,a), sepsibesenyôi (Pădureni), sepsikilyéni (Chi-
lie ni) és székelyderzsi (Dârjiu) ciklusokat. Majd a Fel   -
vidéken is elôkerültek a kerlési csatát bemutató fres -
kók, melyek közül a gömörrákosit (Rákoš) 1906-ban
Gróh István (1867–1936) tárta fel és restaurálta. Az el-
sô világháborút lezáró trianoni békeszerzôdés (1920)
utáni idôszak szellemi légköre az ország elcsatolt te -
rületeit magába foglaló utódállamokban nem kedve -
zett nemzeti emlékeink további feltárásának. Újabb
lendületet az 1960-as, 1970-es években vett a kutatás,
amikor a szlovák mûemléki hivatal által végzett kö -
zép koritemplom-helyreállítások során több jelentôs
emlék vált ismertté. Közülük talán a legjelentôsebb a
kakaslomnici (Vel

,
ká Lomnica), Alexandriai Szent

Katalin tiszteletére szentelt templom sekrestyéjében
került felszínre. Erdély középkori falképeinek kuta -
tása az 1990-es évek közepétôl vehetett újabb lendü -
letet, így a restaurátori beavatkozások során sok addig
ismeretlen, Szent Lászlót ábrázoló freskó került elô,
vagy a régebben feltárt emlék restaurálása történt
meg. 

Rövid összefoglalómban nem vállalkozhatok az
emlékanyag részletes bemutatására, csupán azokat a
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Magyar szent királyok.
Református templom,
szentély, északkeleti
fal, Magyarremete
(Remetea, Románia) /
Hungarian holy kings.
Sanctuary, north-
eastern wall, Calvinist
Church, Magyarremete
(Remetea, Romania)  
14. század vége, 
al fresco; feltárás:
1927, Pozsonyi Jenô;
tisztítás, konzerválás,
restaurálás:
2002–2012, Lángi
József és B. Juhász
Györgyi / late 14th c.,
al fresco; uncovered
1927 by Jenô Pozsonyi;
cleaned, conserved,
restored 2002–2012
by József Lángi and
Györgyi B. Juhász
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példákat ismertetem, melyek még kevéssé épültek be
a köztudatba, illetve amelyeknél azonos mûhely több
alkotásának összevetésére nyílik lehetôség.

Ma már meghaladottnak tûnik az a korábbi véleke -
dés, miszerint a Szent László-legenda-ábrázolások az
ország peremterületeire, határôrvidékeire jellemzô

alkotások. E vidékeken a történelmi események mi -
att ugyan nagyobb számban maradtak fenn, de mára
az ország belsô területein, sôt Szlavóniában is több
ciklus, vagy annak töredéke vált ismertté a mûemléki
helyreállításoknak köszönhetôen. Jelentôs felfedezés -
nek tekintjük a Zala megyei Türje premontrei temp -
lomának déli mellékhajójában a déli falon, az abla kok
alatti zónában feltárt ciklust. Itt a 18. század közepén
elbontott déli mellékszentély diadalívétôl indul és az
ablakok alatti sávban folytatódik a Szent László-le -
genda, tehát nem az általánosan jellemzô, megszo -
kott északi – ablak nélküli – falon jelenítették meg!
Ezért itt keletrôl nyugatra haladva követik egymást a
jelenetek. A képmezôt fekete, okker- és vörös színû
egyszerû szalagkeret és vonalazás veszi körül. E ke -
retezés sajátságos, mivel a pihenési jelenet egyes ré -
szei e kereten kívülre kerültek, illetve a háromkaréjos
végzôdésû felszentelési keresztek is félig kilógnak be-
lôle. A képszalag hossza 775 centiméter, magassága
173 centiméter, ornamentális díszítményt a felszen -
telési kereszten kívül nem alkalmazott a festô. Az
elsô három jelenet szinte eggyé olvad. A kivonulás,
az üldözés és a csatajelenet egy képpé sûrûsödik. A
Váradot szimbolizáló soktornyú épület kapuján lán -
dzsával és íjjal felszerelt láncvértes katonák kísérik a
fehér lovon vágtató, lovagi fegyverzetet viselô szent
királyt. Kaftánt és kun süveget visel a barna lovon
menekülô, lányt rabló kun vitéz, oldalán hatalmas
fekete tegez lóg. Az elrabolt lány alakja a többi sze -
replôhöz képest aránytalanul kicsi. A kun harcos íját
megfeszíti, akárcsak az elôtte szürke lovakon mene -
külô kun vitézek. A következô jelenet a kun lerántá -
sa. Ezt a ritkán ábrázolt jelenetet az ismert ciklusok
közül csupán Zsegrán és Bántornyán festették meg!
Az ezt követô két jelenet – melyek a feltárt töredékek
alapján a birkózással, illetve a kun megölésével azo no-
síthatók –, sajnos, az 1741-ben megnagyobbított ab lak,

2 017 / 7 3 9 . o l d a l É R T É K Ô R Z É S

Szent László. Református templom, diadalív-béllet, 
déli pillér, Ragály / St. Ladislas. Chancel arch, 
southern pillar, Calvinist Church, Ragály, Hungary
15. század eleje, al fresco; feltárás, konzerválás: 2005,
Tarbay Annamária / early 15th c., al fresco; uncovered,
conserved 2005 by Annamária TarbayFo
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illetve az 1760 körül másodlagosan ide elhe lye zett
késô gótikus szentségtartó fülke beépítése során je -
lentôsen károsodott. Az utolsó jelenet a pihenés, ahol
a fekvô, szakáll nélkül ábrázolt, tehát ifjúként meg -
jelenített király lehajtja fejét a lány ölébe. Rendkívül
furcsa az is, ahogy a pihenô lovak a kép keretezésén
kívül állnak, kantárukat a Szent Lászlónak árnyat adó
fa – képkereten túlnyúló – ágához kötötték ki.

A falkép festését al fresco technikával kezdte el a
mester, de al secco fejezte be, így ma kevésbé színes 
a felület, mint amilyen eredeti állapotában lehetett.
Saj nos az épület állagának romlása és a 17–20. szá -
zadi beavatkozások miatt a falkép sérülékenyebb, al
secco befejezett felszíne nagymértékben károsodott.
Ennek következtében ma szinópiaként áll elôttünk a
mû, ez az oka annak, hogy az arcoknak csupán a kör -
vonalai maradtak meg, a szemek, orrok, ajkak szinte
nyomtalanul eltûntek. A mester minden szabad fe lü -
let kitöltésére törekedett. Dús lombkoronájú fákkal,
lándzsákkal és repülô nyílvesszôkkel fedte el a na -
gyobb üres részeket. Érdekes még, hogy – két kivé -
teltôl eltekintve – kerülte az egymást takaró figurák
ábrázolását.

A Türjén feltárt legenda sok részletében eltér a
megszokott ábrázolásoktól. Nem az ország peremte -
rületén található és nem plébániatemplomban, ha -
nem egy szerzetesi közösség megrendelésére készült.
Ez pedig ugyanaz a premontrei rend, amelynek ócsai
templomában szintén fennmaradt egy korai ciklus -
ként számontartott töredékes legendaábrázolás. Talán
nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételez zük,

hogy a premontrei renden belül Szent László tiszte -
lete nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen magyarországi
elsô monostorukat Nagyvárad mellett alapították
(Vá radhegyfok, 1130), ahol a kialakuló kultusz és az
annak következtében megjelenô képi ábrázolások el -
sôdlegesen hatottak. Így talán nem túl merész fel té -
telezés, hogy a ciklus elterjesztésében szerepe lehe tett
a rendnek. Ahogy már említettük, Türjén szokatlan a
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Szent László, Szent László-legenda – üldözés (részlet).
Premontrei templom, déli mellékhajó, déli fal, Türje / 

St. Ladislas. The Legend of St. Ladislas: Chasing (detail).
Southern side aisle, southern wall, 

Premonstratensian Church, Türje, Hungary  
14. század elsô harmada, al fresco indítva, al secco

befejezve; felfedezés: 1987; feltárás: 1996, Lángi József;
restaurálás: 2000–2001, Lángi József és B. Juhász

Györgyi / first third of 14th c., started al fresco, 
finished al secco; revealed 1987; uncovered 1996 

by József Lángi; restored 2000–2001 by József Lángi 
and Györgyi B. Juhász Fo
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ciklus déli falra való elhelyezése. Az általánosan el ter-
jedt jelenetekbôl – váradi kivonulás, csata, üldözés,
birkózás, a kun megölése és pihenés – álló ciklus itt
kiegészül a már említett lerántási jelenettel. Egye dül-
álló Szent László nyugati típusú lovagi fegyverzetben
való megjelenítése. Láncvért fedi testét, melyet térd-
és könyökvédô egészít ki, a vértet hosszú, bô fegy ver-
ing takarja, a sarkantyú nagy korongban végzôdik.
Példa nélküli, hogy az üldözési és a lerántási jele net -
ben a király arca nem látható, mert fejét zárt csöbör -
sisak fedi. Csak a pihenésjeleneten látszik Szent Lász -
ló hosszú hajjal övezett, szakálltalan arca. Legkülö nö-
sebb viszont, hogy dicsfény egyik esetben sem övezi
a szent fejét! A fegyverzet a 13. század végi nyugati
lovagok felszerelésével egyezik meg, mely a hazai em-
lékanyagban a Képes Krónika (1360 körül, Országos
Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 404) rozgonyi csatát
(1312) ábrázoló miniatúráján (69 r.) megfestett, küz dô
Károly Róbert király viseletével vethetô össze leg in -
kább. Legjelentôsebb eltérés, hogy ott a király nem
bô fegyveringet, hanem rövidebb, vastagabb fegyver -

kabátot visel. A viselet kapcsán végezetül meg kell em-
líteni, hogy a türjei falképen a fegyverzetbôl hiány zik
a pajzs, ami akkoriban fontos védôeszköz volt, és ami
a legtöbb legendaábrázoláson szerepel. A ciklus to -
vábbi különlegessége, hogy a hatalmas méretû fel -
szentelési kereszteket „beleszôtték” a képszalagba,
csupán alsó harmaduk nyúlik ki a keretezés alá. Álta -
lános jellemzôjük, hogy széles vörös sáv keretezi ôket,
melyet ugyanilyen színû gyöngysormotívum övez. A
keresztek furcsa elhelyezésénél talán sokkal jelentô -
sebb momentum viszont, hogy alattuk kétsoros mi -
nuszkulás feliratokat is feltártunk. Sajnos, kopottsá -
guk miatt – mi restaurátorok – képtelenek vagyunk a
feloldásukra, pedig tartalmuk rendkívül fontos lehet,
mivel az ismert ciklusokon szövegek a legritkább eset -
ben jelennek meg, és azok is egy-egy szóra korláto -
zód nak! A türjei ciklus datálásához nincsenek törté -
ne ti forrásaink, de festéstechnikája és stiláris jegyei
alapján a korai ábrázolások közé soroljuk, vélemé -
nyünk szerint a 14. század elsô harmadában kelet ke -
zett.
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Szent László-legenda 
– csata. Premontrei

templom, déli
mellékhajó, déli fal,

Türje / The Legend 
of St. Ladislas: Battle.

Southern side aisle,
southern wall,

Premonstratensian
Church, Türje, Hungary  

14. század 
elsô harmada, 

al fresco indítva, 
al secco befejezve / 

first third of 14th c.,
started al fresco,
finished al secco
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Topográfiai elhelyezkedése miatt különösen fontos
a következô két emlék. Az elmúlt évtized horvátor -
szá  gi mûemlék-helyreállításai során több jelentôs kö -
zépkori falkép került feltárásra. Témánk szempontjá -
ból a Szlavóniában található újhelyszentpéteri (Novo
Mjesto) római katolikus templom hajójának északi 
és a velikei (Velika) ferences templom homlokzatán
fel tárt töredékek hívják fel a figyelmet arra, hogy a
kö zépkori Magyar Királyság délkeleti területein is
szá míthatunk hasonló emlékek felbukkanására. Új -
hely szentpéteren bizonyos, hogy a legenda üldözési
jelenetérôl van szó. Itt ugyan kisebb szigetek értel -

mezhetôk csak, de mivel a visszafelé nyilazó, mene -
külô kun és a mögötte ülô, íjat bal kezével tartó lány
is fennmaradt, nem kétséges, hogy a ciklus részleté -
rôl van szó. Jellegzetes elem a lovak lába alatt fekvô
elesett harcosok vérzô teste, vagy levágott feje is. Ve -
likén még nehezebben értelmezhetô a részlet, mivel
itt több más falképtöredék mellett, csupán egy kisebb
fragmentum maradt ránk, amelyen balról jobbra vág-
tató, visszafelé nyilazó, csúcsos süvegû lovasok cso -
portja látható. Legalább öt figura és három ló értel -
mezhetô az egykori képszalagból, melynek folytatá sát
egy nagy méretû újkori ablak nyitásával sajnos meg -
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Szent László-legenda – lerántás. Premontrei templom, déli mellékhajó, déli fal, Türje / The Legend of St. Ladislas: 
The Girl Dragging down the Cuman Warrior from his Horse. Southern side aisle, southern wall, Premonstratensian Church, Türje, Hungary  

14. század elsô harmada, al fresco indítva, al secco befejezve / first third of 14th c., started al fresco, finished al secco
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semmisítették. Mindennek ellenére Szent László-le -
gendáján kívül más témájú ábrázoláson nehezen tu -
dunk elképzelni hasonló szereplôket. A falkép – stilá ris

jegyei alapján – a 14. század második felében kelet -
kezhetett.

Erdélyben, szász erôdtemplomokban is egyre gyak-
rabban kerülnek felszínre Szent László-ábrázolások.
Az eceli (At,el) evangélikus templom szentélyének
északi, egykor homlokzati falán festették meg a le -
gendát. E freskó sajnálatosan az idôjárás viszontag -
ságai, majd a szentély és a sekrestye 1499-ben történt
átalakítása miatt jelentôsen károsodott. Itt az 575
plusz 60 centiméter hosszú képszalag csupán három
jelenetre tagolódik. Képmezôje nincs megosztva, a je-
lenetek nyugatról keletre haladva követik egymást: az
üldözés, a birkózás és a kun megölése, de ez utóbbit
már részben takarja a 15. század végi falazat. Itt a cik-
lus szûkszavú, tömör megfogalmazásáról van szó. Hi -
ányzik a sokszereplôs csatajelenet, és a Váradról tör -
ténô elindulást sem festették meg. Az üldözési jele net
legépebb részlete a reflexíjjal hátrafelé nyilazó kun,
illetve Szent László erôsen stilizált lova, de hiányzik
az elrabolt lány. Az arcok, karakterek vagy a datálást
segítô viselet ma már nem ismerhetôk fel, mivel a
mély tónusú, türkizkék színû háttér elôtt csupán a fi -
gurák világos, lekopott lenyomata maradt meg. A bir-
kózási jelenetben jobbra áll László király, aki szoro san
markolja a csúcsos süvegû kun vitézt. E süveg és Szent
László nimbusszal koronázott feje kilóg a képkeret -
bôl. A kun mögött áll az annak Achilles-inára lesújtó
lány, kinek termete a két hôsnél némileg kisebb. A kun
megölésénél is a hagyományos komponálási megol -
dást alkalmazta a festô: a térdelô kun hajába kapasz ko-
dik a lovagkirály, míg a bal oldalon álló, elôreha jo ló
lány lesújt rá. E kép különlegessége, hogy itt a kere -
ten kívül ábrázolt stilizált felhômotívumból egy kar
nyúlik alá, és tartja Szent László koronáját – min den
bizonnyal Szent László angyalok általi koronázására
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Szent László-legenda – üldözés (töredék). 
Római katolikus templom, hajó, északi fal, Újhelyszentpéter
(Novo Mjesto, Horvátország) / The Legend of St. Ladislas:
Chasing (fragment). Aisle, northern wall, Roman Catholic
Church, Újhelyszentpéter (Novo Mjesto, Croatia)  
14. század második fele, 15. század eleje (?), al fresco;
feltárás: cca. 2006, Ivan Srša / second half of 14th c., early
15th c. (?), al fresco; uncovered ca. 2006 by Ivan SršaFo
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utalva. Ecelen kívül az utóbbi évek rendkívül jelentôs
felfedezése volt a szászivánfalvai (Ighis,u Nou) evan -
gélikus templom falképeinek kutatása és feltárása. A
Kiss Lóránd és Pál Péter vezette restaurátorcsoport a
hajó északi falán három regiszterben festett, alul két
nôi szent mártíriumának jeleneteit, felettük pedig a

Szent László-legenda hatalmas képszalagját tárták
fel. Ugyan ez a képmezô károsodott leginkább, mégis
jól azonosítható a sziklás tájban megjelenített ciklus
legtöbb eleme. Nem maradt fenn a kivonulás, viszont
a szent király alakja az üldözési jelenetben azonosít -
ható. Markáns elemként jelenik meg az Árpád-ház
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Szent László-legenda – birkózás és a kun megölése. Evangélikus templom, hajó, északi fal, legfelsô regiszter, Szászivánfalva
(Ighis,u Nou, Románia) / The Legend of St. Ladislas: Wrestling and Killing the Cuman Warrior. Aisle, northern wall,

uppermost register, Lutheran Church, Szászivánfalva (Ighis,u Nou, Romania) 
15. század eleje, al fresco; restaurálás: cca. 2010–2016, Kiss Lóránd és Pál Péter vezette restaurátorcsoport / 
early 15th c., al fresco; restored ca. 2010–2016 by a group of restorers headed by Lóránd Kiss and Péter Pál 
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Szent László-legenda – pihenés. Evangélikus templom, hajó, északi fal, legfelsô regiszter, Szászivánfalva / 
The Legend of St. Ladislas: Rest. Aisle, northern wall, uppermost register, Lutheran Church, Szászivánfalva (Ighis,u Nou, Romania) 

15. század eleje, al fresco / early 15th c., al fresco 
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Szent László.
Evangélikus templom,
szentély, déli fal,
ülôfülke hátfala,
Somogyom 
(S, mig, Románia) / 
St. Ladislas. Sanctuary,
southern wall, back wall
of a sitting niche,
Lutheran Church,
Somogyom 
(S, mig, Romania)
14. század vége – 
15. század eleje, 
al fresco; kutatás:
2009, Kiss Lóránd /
late 14th c., 
early 15th c., al fresco;
research: 2009,
Lóránd KissFo
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heraldikai színeire festett tárcsapajzs és a nyeregta ka -
ró. A király zárt vértezete és fegyverzete szinte azo -
nos a 15. század elsô éveiben készült Hervoja-missale
(1406–1416) lovagábrázolásával. Értelmezhetô még a
birkózási jelenet, ahol csak a lábak maradtak épen,
viszont jól látszik a kun horgas inára sújtó bárd. Leg -
épebben a kun lefejezésének jelenete maradt fenn. Itt
Szent László a térdelô kun szakállába és hajába mar -
kol, míg a lány széles pengéjû karddal sújt le a kun
nyakára. A pihenési jelenet ugyancsak károsodott. Itt
is markáns heraldikai elemként jelennek meg az Ár -
pád-ház címerének színei, viszont a szent király alak -
jából csupán a dicsfény maradéka látszik a lány ölé ben.
E falképciklus különlegessége, hogy az almake réki

(Mălâncrav) evangélikus templom szentélyét kifestô
mûhely alkotása.

A homoróddaróci (Drăus,eni) evangélikus temp lom
helyreállítása során, a hajó déli falán korábban már
ismert, Alexandriai Szent Katalin legendáját bemu -
tató falképsorozat mellett most az északi falon is lát -
hatóvá váltak egy nagyobb freskóciklus kisebb részle -
tei. Annak ellenére, hogy itt még nem történt meg a
teljes feltárás, a ma látható részeken lovak lába alatt
elesett katonák, repülô nyílvesszôk, sisakos fejek azo -
nosíthatók, így feltételezhetôen itt is egy Szent Lász -
ló-legenda részletei várnak feltárásra. Ahogy Szász -
ivánfalván nôi szentek legendájával együtt jelenítet ték
meg a szent királyt ábrázoló ciklust, úgy ez nemcsak
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Szent László-legenda – kivonulás és csata. Unitárius templom, hajó, északi fal, Homoródkarácsonyfalva (Crăciunel, Románia) / The Legend 
of St. Ladislas: The Army Leaving the Town and Battle. Aisle, northern wall, Unitarian Church, Homoródkarácsonyfalva (Crăciunel, Romania) 

14. század elsô harmada, al fresco; kutatás: 1997; feltárás, restaurálás: 2005–2006, Lángi József / 
first third of 14th c., al fresco; research: 1997; uncovered, restored 2005–2006 by József Lángi
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Szent László-legenda 
– birkózás. 
Unitárius templom,
hajó, északi fal,
Homoródkarácsonyfalva
/ The Legend of Saint
Ladislas: Wrestling.
Aisle, northern wall,
Unitarian Church,
Homoródkarácsonyfalva
(Crăciunel, Romania)
14. század elsô
harmada, al fresco /
first third of 14th c.,
al frescoFo
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Szent László-legenda 
– a kun megölése.

Unitárius templom,
hajó, északi fal,

Homoródkarácsonyfalva
/ The Legend 

of Saint Ladislas:
Killing the Cuman

Warrior. Aisle,
northern wall,

Unitarian Church,
Homoródkarácsonyfalva

(Crăciunel, Romania)
14. század elsô

harmada, al fresco /
first third of 14th c.,

al fresco 
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Homoróddarócon, hanem másutt is elôfordul. Bö göz
és Magyarremete református templomában, valamint
Homoródszentmárton unitárius templomában pél -
dául Antiochiai Szent Margit legendájával együtt je -
lenik meg.

Még két fontos Szent László-falképrôl kell szót ej -
tenünk, melyek az elmúlt évtizedben, két szász evan -
gélikus templomban kerültek felszínre. Somogyom
(S, mig) és Darlac (Dârlos) templomszentélyének ülô -
fülkéjében magyar szent királyokat festettek meg.
Mindkét esetben a fülke hátfalának bal oldalán foglal
helyet a bárdot tartó Szent László. Míg Darlacon a
„megszokott” módon frontális beállítású, addig So -
mogyomban félprofilban ábrázolták a karjaival dina -
mikus mozdulatot tevô figurát, kinek mellvértjén

ugyancsak hangsúlyosan jelennek meg az Árpád-ház
címerének színei. Falképeink mellett néhány erdélyi
szárnyas oltáron fatáblára festett Szent László-ábrá -
zolással is találkozhatunk. Ezért talán joggal vethetô
fel a kérdés: mi az oka annak, hogy a szász közössé -
gekben is ilyen intenzitással jelentkezik nemzeti szen-
tünk kultusza? Amellett, hogy Anjou-királyaink ural -
kodása (1301–1395) és Luxemburgi Zsigmond (1368–
1437) uralkodása idején teljesedik ki a kultusz, talán
összefüggésbe hozható azzal, hogy a III. Béla király
kérésére, 1192-ben szentté avatott László király lett –
az ugyanabban az évben általa alapított – nagysze be ni
(Sibiu) prépostság patrónusa. Szebenben a 19. század
végéig állt kápolnája Szent Lászlónak!

Végezetül két olyan falképcsoportra hívom fel a fi -
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Szent László-legenda 
– üldözés. Református
templom, hajó, déli fal,
Laskod / The Legend of
Saint Ladislas: Chasing.
Aisle, southern wall,
Calvinist Church,
Laskod, Hungary
14. század elsô
harmada, vastag,
nedves mészrétegre
festve; feltárás: 1994,
G. Horváth Erzsébet;
restaurálás: 1999,
Seres László vezette
csoport / first third 
of 14th c., painted 
on thick, wet lime;
uncovered 1994 by
Erzsébet G. Horváth;
restored 1999 
by a group headed 
by László Seres  

�

Szent László-legenda 
– a kun megölése.

Református templom,
hajó, déli fal, Laskod /

The Legend of Saint
Ladislas: Killing 

the Cuman Warrior.
Aisle, southern wall,

Calvinist Church,
Laskod, Hungary
14. század elsô

harmada, vastag,
nedves mészrétegre

festve / first third 
of 14th c., painted 
on thick, wet lime
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gyelmet, amelyek esetében egy kisebb régióban egy-
egy mûhely több alkotása azonosítható. Homoród -
karácsonyfalva (Crăciunel) unitárius templomának
északi falán 2006-ban tártunk fel egy viszonylag ép, jó
megtartású ciklust, mely az északi fal teljes hosszán
végigfut, és csupán az üldözési jelenet fele semmisült
meg egy a 19. században nyitott ablak kialakításakor.
A falkép részletes elemzésére terjedelmi okok miatt
most nincs lehetôség, de azt ki kell emelnünk, hogy
csak itt, illetve a gelencei (Ghelint,a) római katolikus
templomban és a homoródszentmártoni – 19. század
végén lebontott – unitárius templomban található
meg az a jelenet, amely megelôzi a minden egyéb le -

gendaciklust nyitó kivonulást. Mindhárom temp lom -
ban a trónuson ülô Szent László elôtt egy térdelô fi -
gura jelenik meg. Különleges a pihenési jelenet is, mi -
vel Homoródkarácsonyfalván nemcsak a lány, ha nem
egy tollas föveget viselô figura is kiegészíti a kom po -
zíciót. A homoródkarácsonyfalvai cikluson érdekes
jelenség, hogy László király csak a képszalag felén
visel vértet és sisakot, a birkózás és a kun megö lésé -
nek jelenetében széles gallérú, hermelinbéléses vörös
ruhában, szûk vörös harisnyában jelenik meg. A kom-
pozíció alsó, geometrikus elemekbôl álló keretmust -
rája is figyelemre méltó, melyhez hasonlóval csak az
1317-re keltezett, legkorábbinak vélt kakaslomnici
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Szent László-legendán találkozhatunk. Fent is kü -
lön leges a széles, hullámzó szalagot imitáló keret,
amelyben kis méretû mérmûszerû karéjok is meg je -
lennek. Ilyen mustrával csak a már említett gelencei
és homoródszentmártoni ciklusoknál találkozhatunk,
illetve a sepsibesenyôi (Pădureni) református temp -
lom töredékein, melyet – véleményem szerint – ugyan-
csak ez a mester alkotott. Itt ma már alig értelmez -
he tôk a legenda maradványai, de szerencsére a 19.
század végén Huszka József néprajzkutató 1:1-es lép -
tékû pauszrajzokat és akvarellvázlatokat készített a
már akkor is sérült, hiányos falképekrôl, így lehetô -
ségünk van összevetni a fentebb felsorolt három mû -
vel. Korábban a gelencei freskókat a 14. század elsô
harmadára datálta a kutatás, de én a Homoródkará -
csonyfalván látható viseletek miatt, korábbi leírása -
imban, a keltezést késôbbre helyeztem. Ma viszont –
felülvizsgálva akkori nézeteimet – elfogadom a 14.
század húszas-harmincas éveire való datálást.

Utolsó emlékcsoportunk egy a Felsô-Tisza vidékén
dolgozó mûhely alkotásai közé sorolható. A csarodai
és lónyai református templomot, illetve a gerényi
(Горяни) görög katolikus templomot kifestô mûhely
két alkotásán is feltûnik a Szent László-legenda. A
laskodi református templom déli falán maradt fenn
az az egykor – feltehetôleg – csak három jelenetbôl
álló ciklus, melynek ma két értelmezhetô eleme lát -
ható. Nyugat felôl indul a történet, ahol az üldözési
jelenetbôl a barna lovon ülô, hátrafelé nyilazó lány -
rabló kun, illetve utolsó képként a kun megölése ma -
radt fenn. Ez utóbbi jelenetben a láncvértet viselô
szent király vállát hosszú vörös palást fedi, mindkét
kezével a leroskadó kun haját markolja. Az elôrehajló
lány pedig lesújt a kun vitéz nyakára. Nagyon hason ló
pózban áll a palágykomoróci (Паладь Комарівці) re -
formátus templom birkózási jelenetében a lány, aki
ott bárddal sújt a kun horgas inára. A 14. század elsô
harmadára keltezett falkép elhelyezése az eddig is -
mertté vált ciklusok között a legkülönlegesebb, mivel
a nyugati karzat mellvédjére festették meg! Ugyan
több ismert ciklus indul a nyugati falon, de karzat -
mellvédre festve még eddig soha nem került elô. Saj -
nos a 19. század végén bôvítették a karzatot kelet felé,
így a különleges technikával festett falkép is károso -

dott, ma csak az üldözés- és a birkózásjelenet értel -
mezhetô. (Nem vakolatra, hanem vastag meszelésre
festették, amely ugyanúgy nedves volt a festéskor,
mint a freskó vakolata. Viszont mivel rendkívül gyors
munkát igényelt ez a vékony, gyorsan száradó hor do -
zó, nagyon lineárisak a megjelenített figurák. Min d -
en nek ellenére itt is lejátszódott a freskókötés.)

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a közelmúlt
mûemléki, restaurátori kutatásai jelentôsen gazdagí -
tották és tovább gazdagíthatják Szent László király
tiszteletének, kultuszának jobb megismerését.

LÁNGI JÓZSEF
falkép-restaurátor

Szent László-legenda – birkózás (részlet). Református templom, nyugati karzat,
mellvéd, Palágykomoróc (Паладь Комарівці, Ukrajna) / The Legend of Saint Ladislas:
Wrestling (detail). Western choir balcony breastwork, Calvinist Church, Palágykomoróc

(Паладь Комарівці, Ukraine)
14. század elsô harmada, vastag, nedves mészrétegre festve; restaurálás: cca.

2006–2017, Kiss Lóránd és munkatársai / first third of 14th c., painted on thick,
wet lime; restored ca. 2006–2017 by Lóránt Kiss and colleagues 
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� Nem tudok hivatalomnak megfelelô szikár szavakat
mondani. 

Barátom ô, s bár többé nem nevethetünk együtt,
minden vidámsága, szeretettel fûszerezett jó kedélye
az én további életemnek is elmúlhatatlan, eleven ré -
sze marad. Mint mindnyájunknak, kollégáknak, ta -
nít ványoknak, barátoknak.

Az elsô napjaimon, 15 évvel ezelôtt, bemutatkozni
mentem a Tervezôgrafika Tanszékre. Már a fogadta -
tás nyitott bizalma, ôszinte érdeklôdése, s a tanszék
oktatóinak bemutatása egyformán családias volt, lám-
palázas izgalmam nyomban elmúlt. Belôlem is ugyan-
ezt váltotta ki. 

Így közeledett ô mindenkihez, a másik ember irán ti
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Búcsú Molnár Kálmán (1943–2017)
grafikusmûvésztôl

Molnár Kálmán:
Nyelvemlékek sorozat –

Por és hamu I. /
Kálmán Molnár:

Linguistic Monuments
series – 

Dust and Ashes, I
[1986] vegyes technika

/ miscellaneous
techniques 

[70x100 cm] 



odaadó bizalommal, figyelemmel. S tényleg, bár rek -
torhelyettes volt abban az idôben, az EMBER min -
den hivatalost fölülírt.

A további évek alatt sok közös barátunk révén ke -
rültünk közelebb és közelebb egymáshoz, minden
együttlétünk eleven emlék marad.

A nagyszerû mûvész, a remek gondolkodó és be -
szél getôpartner, az odaadó figyelem, s így összesen
az élet napjainak értelmét mindig bevilágító drága
ember.

Költészet van, méltó hozzá.

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. […] 
…………………………………
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belôle több és most sem él
s mint fán se nô egyforma-két levél,
a nagy idôn se lesz hozzá hasonló.
…………………………………
Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak ôrája gondolt, 
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Molnár Kálmán:
Nyelvemlékek sorozat –
Por és hamu II. /
Kálmán Molnár:
Linguistic Monuments
series – 
Dust and Ashes, II
[1986] vegyes technika
/ miscellaneous
techniques
[70x100 cm] 
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Molnár Kálmán:
Nyelvemlékek sorozat 

– Por és hamu III. /
Kálmán Molnár:

Linguistic Monuments
series 

– Dust and Ashes, III
[1986] vegyes technika

/ miscellaneous
techniques

[100x70 cm] 
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Molnár Kálmán: Gúlák / Kálmán Molnár: Pyramids
[2017] papír, számítógépes grafika / paper, computer graphics [100x100 cm]



mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik ô, ki küzdve tört a jobbra, 
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.

(Részletek Kosztolányi Dezsô Halotti beszéd címû köl teményébôl)

CSANÁDI JUDIT
díszlettervezô, 

a Magyar Képzômûvészeti Egyetem rektora

� Paradox ez a helyzet... Itt állunk, szomorúan. 
Pedig Kálmán soha nem akart senkinek szomo rú -

sá got okozni.
Ahol ô volt, ott mindig jó hangulat kerekedett, és

mindenki jól érezte magát. 
Kálmán mosolyogva élt, de komoly ember volt.

Ki fogyhatatlan derûvel, de nagyon komolyan akarta
és tette a dolgokat. A mosolyt is mindig komolyan,
iga ziból gondolta, ami nem akármilyen adottság.
Hisz tudjuk... Mosolyból és mosolygókból is sokféle
van. 

Hányszor, de hányszor álltunk együtt megnyi tó -
kon, ahol pont ilyen sokan voltunk.

Álltunk vele ott tanítványok, kollégák, barátok büsz-
kén, boldogan, mosolyogva. 

Aztán a végén mindig koccintottunk, és biztosak
voltunk benne, hogy a maihoz hasonló esemény csak
majd soká, nagyon soká hoz bennünket újra össze.

Nem is értem én ezt.
Még fôiskolásként hallottam elôször azt a derûs

hangot, ami egy jó korszak kezdete volt.
Hahó… sziasztok! Mindig így köszönt. A legszebb

éveimben lett ô attól kezdve szereplô. Az esküvôi bu -
linkon nagyon jól érezte magát. Tíz éve emlegeti azt
az estét. Mert épp tíz éve házasodtam, ami éle tem
egyik legszebb élménye volt. Kálmán érezte ezt. Akár-
hányszor visszagondolok arra a napra 2007-ben, Kál -
mán mosolya is megjelenik.

Örökké elválaszthatatlan résztvevôje lett a boldog -
ságnak.

Mester volt, kolléga, jóbarát és… kicsit az apám is.
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Molnár Kálmán: Végjáték rózsaszín fényben I. / 
Kálmán Molnár: Endgame in Pink Light, I

[1990] vegyes technika / miscellaneous techniques
[100x70 cm]



Ahogyan sokunknak volt az. Bár saját gyermekkel nem
áldotta meg az ég.

Ez nagy mulasztás volt az Ég részérôl. Kéretik az
Égnek ezen picit elgondolkodni… Most már így utó-
lag.

Mikor nem olyan rég a sors úgy hozta, hogy külö -
nös harcra kell induljon, szó nélkül elôszedte a régi
páncélt. Illendôen kifényesítette, és úgy harcolt, aho -
gyan csak kevesek tudnak. A megszokott mosoly is
csak épp egy picit, alig észrevehetôen halványult el
néha az arcán.

Furcsa lesz, ha megint jön a szeptember. Várjuk,
hogy belépj, mint annyi év óta mindig. Hahó… szi -
asztok! A helyed ott lesz a tanáriban, a nagy kerek
asztalnál. Mintha el sem mentél volna.

LELKES LÁSZLÓ
grafikus, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem docense

A két búcsúztató elhangzott Molnár Kálmán temetésén, 
a Farkasréti temetô Makovecz-ravatalozójában 2017. július 14-én.

A fotókat Sárváry Katalin, a mûvész özvegye bocsátotta
rendelkezésünkre.
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� Brádáék címmel Deák Ilona festômûvész,
Bráda Tibor festômûvész, Bráda Judit for -
matervezô mûvész és Bráda Enikô kera mi  -
kusmûvész alkotásaiból rendeznek tárlatot
a Gödöllôi Iparmûvészeti Mûhely GIM-
házában (Körösfôi Kriesch Aladár u. 15–17.)
2017. október 14-tôl december 17-ig.

� IV. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium –
Baráth Fábián, Borsos Miklós János, Do ro-
gi János, Gergely Réka, Gilly Tamás, Po -
gány Gábor Benô, Révi Norbert és Szabó
György alkotásaiból nyílt 2017. október
14-én kiállítás az Aba-Novák Agóra Kul -
tu rális Központ Galéria külsô termében.
(Hild tér 1.) A tárlat december 17-én zárul.

� Ég és Föld között címmel Pannonhalmi Zsu -
zsa keramikusmûvész negyvenéves alkotói
pályájáról ad átfogó képet a Vigadó Galé ri á-
ban (Budapest V. ker., Vigadó tér 2.) 2017.
október 31-én nyíló tárlat, mely 2018. ja -
nu ár 7-ig látogatható. A képen Pannon -
halmi Zsuzsa egyik porcelán faliplasz ti ká ja,
a Horizont.

� Nyomhagyás – Nyomtatás. Maurer Dóra
1955 és 1980 közötti grafikai munkásságát
mutatja be a Magyar Képzômûvészeti Egye-
tem Barcsay Termében (Budapest VI. ker.,
Andrássy út 69.) 2017. október 13. és de -
cember 3. között látható kiállítás.

� Kassákizmus 2. Az új Kassák – A ló meg hal
és a madarak kiröpülnek címmel  idôszaki
kiállítást rendeznek 2017. október 19. és
2018. február 25. között a Petôfi Irodalmi
Múzeum filiáléjában, a Kassák Múzeum -
ban. (Budapest III. ker., Fô tér 1., Zichy-
kastély)

� Fotográfiák – Perneczky Géza 1972 és 2015
között készített fotósorozatait tekinthetik
meg az érdeklôdôk 2017. szeptember 15-tôl
december 16-ig a Magyar Fotográfiai Mú -
zeumban. (Kecskemét, Katona József tér
12.)

� Dimenziók címmel 2017. október 19. és de-
cember 3. között látogatható a IV. Szob rász
Biennálé alkotásaiból rendezett tárlat a Mû -
vészetMalomban. (Szentendre, Bogdányi u.
32.)

� Konstellációk címmel a Matéria Mûvészeti
Társaság kiállítása látható 2017. október 14-
tôl november 30-ig a Csikász Galériában.
(Veszprém, Vár u. 17.)

� A Magyar avantgárd 1918–1939 címû fotó -
kiállítás 2017. október 9-én nyílt meg Moszk-
vában a Multimedia Art Museumban. 15
fotómûvész, a két világháború között ké -
szült 60 fekete-fehér felvételét bemutató
tárlat elôször látható külföldön, és decem -
ber 17-én zárul.

� Janus Pannonius-szobrot avattak 2017. októ-
ber 10-én a Padovai Tudomány egyetem hez
tartozó Maldura-palota kertjében. A 15. szá-
zadban az egyetemen tanult magyar költô
– késôbb pécsi püspök – szobra Oláh Arré
Éva alkotása.

� Folyamatos emlékezet címmel Korniss Pé -
ter fotómûvész életmû-kiállítása látható
2017. szeptember 29. és 2018. január 7. kö -
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zött a Magyar Nemzeti Galériában. (Bu da-
pest I. ker., Szent György tér 2., Budavári
Palota C épület)

� Gombos István ötvös iparmûvész életmû -
vé bôl rendeznek kiállítást Dunaúj város -
ban, az Intercisa Múzeumban (Városháza
tér 4.) 2017. november 3. és december 8.
között.

� Magyar Kézmûves Remek díj – A Magyar Ke -
reskedelmi és Iparkamara 15. alkalommal
hirdette meg pályázatát, melyre 91 jelent -
kezô 110 pályamûve érkezett. Közülük 36
nyerte el a Magyar Kézmûves Remek dí jat,
melyet az Országos Mezôgazdasági és Élel -
miszeripari Kiállításon adtak át 2017. szep-
tember 22-én. A pályázatra érkezett mû -
vekrôl reprezentatív albumot jelentetett
meg A Magyar Kézmûvességért Alapít vány 
(kép).

� Színes Város Budapest Fesztivál – 2017. au -
gusztus–szeptemberben negyedik alka lom -
mal rendezték meg a Budapest tûzfalait
megszépítô fesztivált. Ezúttal nemcsak a
Flór Péter fôtitkár vezette Színes Város
Csoport mûvészei, hanem német, lengyel
és spanyol alkotók is részt vettek a 8 tûzfal
festésében. Idén a gasztronómia és a bor
volt a fesztivál témája. A képen az erzsé bet-
városi Kertész utcai parkolót határoló két
tûzfal: a 230 négyzetméteres a Vidam mû -
vésznevû, a 400 négyzetméteres a HRVB
nevû berlini mûvész alkotása

� Ezer szállal – három kiállítás a Szombat he-
lyi Képtárban. (II. Rákóczi Ferenc u. 12.)
Apró óriások – a miniatûrtextil-mûvészet
nagysága címmel látható válogatás a képtár
nemzetközi gyûjteményébôl 2017. október
13-tól december 16-ig. Minta – Kép – Tár
címmel a Minta Alapítvány tárlata, vala mint
a Metropolitan Egyetem kiállítása nyílt

2017. október 13-án, és november 26-án
zárul.

� A Négyszögletû Kerekerdô Mesélôje címû Lá-
zár Ervin-szobrot – Pintér Attila és Kon tur
András alkotását – 2017. szeptember 30-án
avatták fel Budapesten a IX. kerületi Kerek-
erdô parkban.
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