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� Az Iparmûvészeti Múzeum legsikeresebb program -
jai közül is kiemelkedik a Nagytétényi Kastélymúze -
umban évrôl évre megrendezett karácsonyfa-kiállítás
és a hozzá csatlakozó gazdag adventi rendezvény so -
ro zat.

Iparmûvészek által feldíszített karácsonyfákat már
korábban is kiállítottak az Iparmûvészeti Múzeum -
ban, de igazi otthont a Nagytétényi Kastélymúzeum
adott ennek a vállalkozásnak, ahol 2003 óta évente
megrendezik. Az ötlet Király Elvirától, a Kastélymú -
zeum akkori igazgatójától és Sárváry Katalin textil -
mûvésztôl származott, s azért is telitalálat volt, mert
az állandó bútorkiállítás különbözô korú enteriôrjei
remek, otthonos keretet nyújtanak a karácsonyfák nak.
Karácsonyi díszbe borul ilyenkor az egész kas tély, a
bejárat oszlopait övezô feldíszített fenyôfüzéreket
több évben is a Magyar Gyula Kertészeti Szakközép -
iskola és a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és
Általános Iskola diákjai készítették. 

Már a nyár folyamán összejönnek a mûvészek és ki -
választják a kiállítási termek közül a saját karácsony -
fájuk helyszínét. Vannak az állandó résztvevôk szá -
mára „bérelt” helyek, a trencséni barokk refektóri -
umban például hagyományosan Sárváry Katalin fái
állnak. A merész ruhákat tervezô mûvész minden év -
ben frissen sütött, más-más színû, csodaszép mézes -
ka lács díszei az egész emeletet beillatozzák. 

Karácsony a kastélyban
A Nagytétényi Kastélymúzeum adventi kiállításai

Farkas Imola és Nádasdi Katalin: Karácsonyfa (részlet) /
Imola Farkas and Katalin Nádasdi: Christmas tree (detail)

[2007]

Karácsony a kastélyban
címû kiállítás (lépcsô -
házi részlet). Bán
Mariann angyalokkal
díszített adventi
koszorúja (balra fent) /
Christmas at the
Mansion. Detail 
of the exhibition.
Mariann Bán’s Advent
wreath with angels in
the stairway (top left) 
Nagytétényi Kastély -
múzeum, Budapest,
2011 / Nagytétény
Mansion Museum,
Budapest, 2011
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Ugyancsak állandó helyen állnak a közönségsza va za-
tok többszöri gyôztesének, Nagy Juditnak rendkí vül
gazdagon díszített fái, amelyek köré ötletes, virág -
nyalábokból, bôségszarukból, tollbokrétákból álló
dekoratív környezetet teremt. 2006-ban színpompás
tollmadarakkal és -fészkekkel díszített karácsonyfáját
egész fantázia-erdôvel vette körül.

Bán Mariann állandó helye pedig a díszteremhez ve-
zetô lépcsô mellvédje, ahol bûbájos kerámiaangya lok-
kal, -madarakkal és madárkalitkákkal díszített koszo -
rúi állnak. Egyik évben fenyôágakból font diadalívre
függesztette fel kedves figuráit.

Évente közel harminc fenyôfa díszítését vállalják a
mûvészek, ôk többen vannak, mert néhányan évek óta
párban dolgoznak. Körükben az iparmûvészet szinte
minden ága képviselteti magát, textilesek, porcelán-,
kerámia- és üvegmûvészek, ötvösök és jelmezterve zôk
egyaránt. 

Ötleteik kifogyhatatlanok. Az egyik évben Regôs
Anna és Smetana Ágnes kulcsokat akasztott fel fé nyes
papírcsillagok közé, tavaly pedig Smetana Ágnes sa ját

üvegdíszei mellett rongyból és papírból hajtogatott-
festett, üvegfúvó angyalokkal, változatos játékos fi gu -
rákkal díszítette karácsonyfáját. Király Fanni és Seres
Edina egyik évben konyhai eszközöket, villákat és ka-
nalakat, reszelôt és teatojásokat függesztettek a fára,
máskor a kastélyparkban építettek zöld üvegekbôl pi -
ramis-fenyôfát. Abaffy Klára és Gaál Gyöngyvér egy-
szer süteményformákkal, másszor fényes, színes szár -
nyakkal ellátott alumíniumcsövekbôl formált angya -
lokkal díszítette fáját. Ruttka Andrea pedig cipzára kat
alakít a legváltozatosabb módon ünnepi karácsony fa -
dísszé. Bodnár Enikô a régi papírjátékot, az öltözte -

�

Karsai Zsófia:
Karácsonyfa / Zsófia

Karsai: Christmas tree
[2009] kiállítási fotó:
Nagytétényi Kastély -
múzeum, Budapest,

2009 / exhibition
photo: Nagytétény

Mansion Museum,
Budapest, 2009

Bán Mariann: Adventi
koszorú / Mariann Bán:

Advent wreath
[2011]
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tôbabákat elevenítette fel, groteszkül bájos babái és
színes ruháik csüngenek a fa ágain.

Az eddigi tíz kiállítás összes résztvevôjét lehetet len-
ség felsorolni, de az évrôl évre visszatérô mûvészeket
feltétlenül meg kell nevezni. Bráda Enikô és Bráda
Judit mindig nagyon dekoratív fát állítanak, csillogó
arany- és ezüstszínû füzérekkel, pillangókkal és virá -
gokkal. Karsai Zsófia legtöbbször fehér porcelán an -
gyalokkal, -csillagokkal és egyéb figurákkal teszi ka rá-
csonyfáit rendkívül elegánssá. Urbánfy Teréz a csil -
logó papírdíszek közé gyönyörû mézeskalács házakat
is tesz a fára, s ugyancsak mézeskalács angyalokkal,
piros mázas szívekkel és karácsonyi jókívánságokkal
teleírt táblákkal díszítette fáját Lesznik Angéla. Hel -
lenbach Gabriella filcbôl varrott fantasztikus mese fi -
gurái mellé néha papírból hajtogatott szépséges temp-
lomokat, néha mézeskalács keretelésû szentképeket
függeszt mindig nagyon gazdagon díszített kará csony-
fájára. Karattur Katalin és Vereczkey Szilvia papírból
és textilbôl készíti díszeit, s általában nagyon szépek
Baráth Hajnal, Szalontai Éva, Szûcs Blanka és Nyíri

Katalin fái. Mindig együtt dolgozik Farkas Imola és
Nádasdi Katalin, az ô bájos rongybabákkal 2011-ben
díszített fáját és egy korábbi karácsonyfájuk díszeit
mutatjuk be. 

Elnézést kérünk az itt név szerint fel nem sorolt
mûvészektôl, akik mûveikkel hozzájárulnak és ugyan -
csak nagy örömet szereznek a kiállítás látogatóinak,
akik – személyes megfigyelésem szerint – ez alkalom-
mal szinte mindnyájan mosolyogva járják végig a kas-
télyt.

A karácsonyfa-kiállítás ajándékozó szeretetbôl, az
örömszerzés kívánságából és játékos ötletekbôl szü -
letik. Az egyik megnyitón részt vett egy államtitkár,
aki hallván, hogy a mûvészek egy jelképes, a felhasz -

Nagy Judit:
Karácsonyfa / Judit

Nagy: Christmas tree
[2006] kiállítási fotó:
Nagytétényi Kastély -
múzeum, Budapest,
2006 / exhibition
photo: Nagytétény
Mansion Museum,

Budapest, 2006

Hellenbach Gabriella: Karácsonyfa (részlet) / 
Gabriella Hellenbach: Christmas tree (detail)

[2006]
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nált anyagok töredékét sem fedezô összegért alkották
karácsonyfáikat, olyasmit mondott, hogy meg kelle -
ne fizetni a munkájukat. Hallottam utána a mûvészek

beszélgetését is, s mélyen egyetértettem velük abban,
hogy ezt nem lehet megfizetni, csak köszönettel el fo-
gadni és szeretettel viszonozni. S ha már az anyagi ak-
ról van szó, magukat a fákat is ajándékba, vagy csekély
térítés ellenében kapta a kastély különbözô kerté sze -
tektôl.

Sárváry Katalin: Karácsonyfa / Katalin Sárváry: Christmas tree
[2007] kiállítási fotó: Nagytétényi Kastélymúzeum, Budapest, 2007 / 

exhibition photo: Nagytétény Mansion Museum, Budapest, 2007

Farkas Imola és Nádasdi Katalin: Karácsonyfa / 
Imola Farkas and Katalin  Nádasdi: Christmas tree

[2011] kiállítási fotó: Nagytétényi Kastélymúzeum,
Budapest, 2011 / exhibition photo: Nagytétény Mansion

Museum, Budapest, 2011
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A mûvészek díszeinek egy részét a következô évi
karácsonyfa-kiállítás megnyitója után árverésre bo -
csátják, ahol a derûs hangulatú (többször vállalta az
árverést Novák Péter), de heves licitálás után eladott
díszek bevétele a Nagytétényi Kastély Közalapít ványt
gazdagítja. Másik részüket az Iparmûvészeti Múze -

um nak adományozzák, amelynek régi karácsonyfa dí -
szeket tartalmazó gyûjteménye ily módon óriási kor -
társ anyaggal gazdagodik.

A karácsonyfákkal együtt rendezik meg a Nosztal gia
Karácsony címû kamarakiállítást, ahol az elsô évben az
Iparmûvészeti Múzeum régi díszeit, máskor mézes ka-
lács-formáit mutatták be. Más években Péreli Zsu zsa
kárpitmûvész, Szikora Róbert és Zsuzsa kará csony fa -
dísz-gyûjteményét, Bedô József régi karácsonyi képes-
lapjait láthattuk a díszteremben. Ebbe a sorozatba
tartoznak Szilágyi Júlia öltöztetôs Mária-figurái, ame-
lyeket 2007-ben a refektóriumban, Sárváry Katalin
karácsonyfájának környezetében állítottak ki.

A Karácsony a kastélyban az egész adventre várja
prog ramjaival a látogatókat. Hétvégeken a gyermek -
elô adások és színvonalas hangversenyek mellett né ze -
lôdni és vásárolni lehet az iparmûvészek munkáiból.
Ez nem olyan nagyszabású, mint az Iparmûvészeti
Múzeumban évente rendezett vásár, de a kínálat
ugyanolyan színvonalas, és gazdagítják a bakonybéli
és pannonhalmi szerzetesek teái, gyógynövényei, mé -
zei és egyéb karácsonyi finomságai. 

Az eredmény négy hét alatt húsz-harmincezer, a
karácsonyi készülôdés örömével gazdagodó látogató.

LOVAG ZSUZSA
régész, mûvészettörténész

A Nagytétényi Kastélymúzeum 2013. évi karácsonyi programjáról
Elvarázsolt órák – Karácsony a kastélyban címmel 

a 48. oldalon adunk hírt.

�

Szilágyi Júlia: 
Öltöztetôs Szûz Mária / 
Júlia Szilágyi: Dressed
Virgin Mary statue
[2007] kiállítási fotó:
Nagytétényi Kastély -
múzeum, Budapest,
2007 / exhibition
photo: Nagytétény
Mansion Museum,
Budapest, 2007

Árverésre bemutatott
karácsonyfadíszek /

Christmas tree
decorations entered 

for auction 
Nagytétényi Kastély -
múzeum, Budapest,
2009 / Nagytétény
Mansion Museum,

Budapest, 2009
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� „Mennyire ismerjük mi, észtek és magyarok, egy -
más gyermek- és ifjúsági irodalmát, illetve a meséket,
történeteket formákba és színekbe öltöztetô mûvé sze-

ket?” – találkozhatunk a Magyarországi Észt In té zet,
a Tallinni Magyar Intézet és a Csodaceruza gyermek -
irodalmi folyóirat együttmûködésében megvalósuló

A Lila királylánytól Valaki Senkilányáig
Mese itt, mese ott – magyar és észt gyermekkönyv-illusztrátorok

kiállítása a Petôfi Irodalmi Múzeumban

Balogh Andrea:
Illusztráció Piret Raud
A hosszúlábú király -

kisasszony címû
meséjéhez / 

Andrea Balogh:
Illustration to 

Piret Raud’s fairy tale
The Princess 

with the Long Legs
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észt–magyar gyermekirodalmi projekt kiállítási anya -
gának bevezetô paneljén a kérdéssel.

A hiánypótló kezdeményezés része a hároméves
észt–magyar kulturális együttmûködésnek. A jelen
program a Magyarországi Észt Intézet munkatársa, a
projekt magyarországi vezetôje, Segesdi Móni ötle té-
re épült: ismerjük meg egymás kultúráját a gyermek -
iro dalmon keresztül, mégpedig úgy, hogy magyar
szerzôk mûveihez készüljenek észt illusztrációk, és
fordítva: észt meséket illusztráljanak magyar mûvé -
szek. A szakmai háttérmunkát az észtországi gyermek-
irodalmi intézet, valamint a magyar Csodaceruza gyer-
mekirodalmi folyóirat alapító fôszerkesztôje, Sándor
Csilla végezte.

�

Baranyai András:
Illusztráció 
Leelo Tungal 
Julius nyúl számítógépe
címû meséjéhez / 
András Baranyai:
Illustration to 
Leelo Tungal’s fairy 
tale Rabbit Julius’s
Computer
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A Petôfi Irodalmi Múzeumban látható kiállításon
hangsúlyos szerepbe a képek kerültek, a szöveg ezút -
tal másodlagos, de nem elfeledett: a mesék egy-egy
jellemzô részlete kis táblán olvasható a képek mel -
lett, a legtöbbet illusztrált mesék pedig fülhallgatón
keresztül végighallgathatóak. A kiállításnak ezáltal
nem titkolt célja, hogy a látogatók vizuális ingerek
útján rekonstruálják a történetet, alakítsanak ki egy
„saját olvasatot”. Ezáltal természetesen az illusztrá ció,
mint mûfaj, alapvetô kérdéseihez jut el a befogadó,
azaz kísérletet tesz arra, hogy a képbôl olvasson: az il-
lusztrációk minden képi eleme a történetmesélést erô-
síti. Ennek a hangsúlyozása segíti a kiállítás cél já nak
megvalósulását, és létrejön a közeledés nem csu pán
észt és magyar alkotók között, hanem végsô so ron a
közönség az illusztráció mint mûfaj mibenlété hez is
közelebb kerül.

Nehéz a dolga a hazai értékelônek, amikor vélemé -
nyeznie kell a sajnos kevésbé ismert észt illusztrá to -
rok munkáit, vagy éppen (a fent leírt okok miatt ne -
he zebben áttekinthetô) magyar illusztrátorok képeit.
A kiállítás gazdag képanyaga azonban a mûfaj komp -
lexitásának érzetével tölti el a látogatót. 

Dóka Péter Lila királylány címû meséjéhez készült
észt illusztrációkkal kezdôdik a kiállítás: Viive Noor

képein a vertikálisan elrendezett sziluettek a címsze -
replô hatalmas szoknyája elôtt utalhatnak a vertikális
társadalmi tagolódásra, az eltörpülô, egyéniségüktôl
megfosztott repetitív árnyképek a királyi fenségrôl,
és errôl a társadalmi berendezkedésrôl is véleményt
formálnak. Olivia Lipartia hármasoltárszerû képi el -
rendezést alkalmaz, és a játékos történetet ezzel a for-
mai kötöttséggel játszva meséli el. Enno Ootsing ké -
pén az egymás kezét fogó szerelmespár fölé rajzolt
mézeskalács szív beszédes jel számunkra a két sze rep-
lô egymás iránti érzéseirôl, de egyben annak is kife je -
zôje, hogy Ootsing nem volt rest ezt a „hungariku -

�

Szalma Edit: 
Illusztráció Kerttu
Soans Az öreg orgona
rendje címû meséjéhez
/ Edit Szalma:
Illustration to 
Kerttu Soans’s fairy
tale The Order 
of the Old Organ

Catherine Zarip:
Illusztráció Finy Petra 

A sellôboszorkány címû
meséjéhez / 

Catherine Zarip:
Illustration to 

Petra Finy’s fairy tale
The Mermaid Witch

Dániel András: Illusztráció Aidi Vallik Az irigy kismanó 
és a karácsonyi angyalka címû meséjéhez / András Dániel:
Illustration to Aidi Vallik’s fairy tale The Envious Little Elf

and the Little Christmas Angel
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mot” felkutatni és mûvébe beépíteni. Anne Pikkov
modern környezetbe helyezi a történetet, a „király -
lányt” nem mint társadalmi fenséget, hanem mint – a
mesekönyvekben oly’ gyakran mostanában – önálló
individuumot tekinti. A képi ábrázolást modern, szá -
mítógépes eszközökkel valósítja meg, a kép egyszerû
számítógépes rajz, a fekete-fehér színtónusú vonal raj-
zokat a lila egészen különleges árnyalatával kombi -
nálja, amely domináns jegyévé válik képeinek. A Ma -
gyarországon is ismert mûvész, Reti Saks akvarelljén
az észt mûvész képeinek sajátos hangulata, a melan -
kólia is helyet kap: Saks a mesének azt a jelenetét áb -
rázolta, amely leginkább rokonítható eddig ismert

munkáihoz. Milvi Torim képén a mesében is szerep lô
színek játéka, kölcsönhatása válik fôszereplôvé. Tiina
Mariam Reinsalu a klasszikus mesekönyveket meg -
idé zô, finom rajzú festett képeivel ábrázolta a törté -
netet.

Kätlin Kaldmaa Mese Valaki Senkilánya esôfelhôjérôl
címû meséjéhez hat magyar illusztrátor készített ké -
peket. Bodonyi Panni és Holló Anna a mesében meg-
jelenô természet mint egy egész körforgás ábrázo lá sá-
ra törekedett, ahol az emberalak eltörpül, a termé sze-
ti jelenségek (esô-napsütés-esô) mintha egy vég te len
szalag elemei lennének, Makhult Gabriella és Ke resz-
tes Dóra pedig a mese eredetmítoszokhoz rokonít ha tó

Jüri Mildeberg: Illusztráció Máté Angi Volt egyszer 
egy szabó címû meséjéhez / Jüri Mildeberg: Illustration 

to Angi Máté’s fairy tale The Tailor

Kadi Kurema:
Illusztráció 

Demény Péter Segít 
a tél címû meséjéhez / 

Kadi Kurema:
Illustration to 

Péter Demény’s fairy
tale Winter Will Help
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kapcsolatát villantja fel. Makhult rusztikus vona lak ból
kialakított metszete, Keresztes képén az organikus
képmezôben tekergô meghatározhatatlan lények (lásd:
Valaki Senkilánya) a klasszikus ábrázolás elôtti idôk -
be visznek bennünket vissza, amikor a képeknek még
mágikus erôt tulajdonítottak. 

Szegedi Katalin, valamint Molnár Jacqueline kol lá -
zsa sokkal hangsúlyozottabban fókuszál a mese köz -

ponti figurájára, Valaki Senkilányára. Molnár Jacque-
line önfeledten biciklizô kislányként ábrázolja, aki ví -
gan húzza maga után az esôfelhôt, s akinek nyo mán
ezer színbe borul a természet: színpompás madarak
röppennek, dús lombú erdô sarjad a nyomában. Sze -
gedi Katalin képén a protagonista törékeny, elve szet -
ten tekerô lánykának tûnik, aki azonban magában
hordozza természeti erôk ember feletti erejét: arca

Viive Noor: 
Illusztráció Dóka Péter

Lila királylány címû
meséjéhez / Viive Noor:

Illustration to 
Péter Dóka’s fairy tale

The Lilac Princess
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kevéssé kivehetô, haja hatalmas barna felhôként go -
molyog a kép közepén.

Formabontó ötletekbôl nincs hiány, akár az észt,
akár a magyar alkotásokat tekintjük, ahogyan a ha -
gyományos technikákkal, képalkotási módokkal is ta -
lálkozhatunk. A kiállítással a gyerekekre is gondol tak,
az optimális magasságban elhelyezett képek, a süp pe -
dôs ülôkék, a meghallgatható mesék gondoskodnak
arról, hogy ez a múzeumlátogatás nekik is élvezetes
legyen. WITTMANN ILDIKÓ

újságíró

(Mese itt, mese ott / Ristipidi lood / Crisscross Stories –
magyar és észt gyermekkönyv-illusztrátorok kiállítása.
Petôfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013. október 8–de -
cember 31.)

A MESEPROJEKT RÉSZTVEVÔI

Magyar illusztrátorok:
Balogh Andrea, Baranyai András, Bodonyi Panni,

Dániel András, Herbszt László, Holló Anna, 
Kasza Juli, Kárpáti Tibor, Keresztes Dóra, 

Koncz Tímea, Makhult Gabriella, Máray Mariann,
Molnár Jacqueline, Nagy Dia, Paulovkin Bogi,
Pásztohy Panka, Radnóti Blanka, Rófusz Kinga,
Szabó Levente, Szalma Edit, Szántói Krisztián,

Szegedi Katalin, Szulyovszky Sarolta, Takács Mari.

Észt illusztrátorok:
Katrin Ehrlich, Mare Hunt, Kadri Ilves, Anu Kalm,
Lembe Keskpaik, Kadi Kurema, Anne Linnamägi,

Olivia Lipartia, Regina Lukk-Toompere, 
Eve Mahhov, Ülle Meister, Tiia Mets, 

Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Viive Noor, 
Tiina Mariam Reinsalu, Enno Ootsing, Juss Piho,

Anne Pikkov, Reti Saks, Kertu Sillaste, Milvi Torim,
Maarja Vannas-Raid, Urmas Viik, 

Maara Vint Catherine Zarip.
Magyar meseírók:

Demény Péter, Dóka Péter, Finy Petra, 
Lackfi János, Máté Angi, Menyhért Anna, 

Miklya Mónika, Simon Réka Zsuzsa, Vajda Éva.
Észt meseírók:

Kätlin Kaldmaa, Kristiina Kass, Aino Pervi, 
Piret Raud, Kerttu Soans, Tiia Toomet, 

Leelo Tungal, Jaanus Vaiksoo, Aidi Vallik.

A fotókat a Magyarországi Észt Intézet bocsátotta
rendelkezésünkre.

Szabó Levente: Illusztráció Kristiina Kass Óriás Herbert
sárkánya címû meséjéhez / Levente Szabó: Illustration to

Kristiina Kass’s fairy tale Giant Herbert’s Dragon

Reti Saks: Illusztráció
Dóka Péter 

Lila királylány címû
meséjéhez / Reti Saks:

Illustration to 
Péter Dóka’s fairy tale

The Lilac Princess
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� Kézmûves-remekek és ôsi hangzás töltik meg 2013
ôszén az Iparmûvészeti Múzeum legfelsô szintjének
folyosóit. A kortárs könyvkötô-mûvészet darabjait be-
mutató tárlat reprezentatív válogatást nyújt az Észt -
országban ötévenként megrendezett Scripta manent
nemzetközi könyvkötészeti kiállítás legutóbbi, 2010-
es anyagából.

Scripta manent – azaz, az írás megmarad – címmel
1995 óta rendezi meg az Észt Könyvkötômûvészek
Egyesülete (Eesti Köitekunstnike Ühendus / Esto ni -
an Association of Designer Bookbinders) nemzetközi
kiállítását és versenyét a mûvészi könyv mûfaján be lül,
a 2010-es alkalom tehát már a negyedik volt a sor ban.

A beküldött munkákra vonatkozóan nincs semmiféle
megkötés, a könyv mint médium minden változata
szívesen fogadott, mégis – a könyv-objektekkel és a
Magyarországon is népszerû egyedi mûvészköny vek -
kel szemben – a hagyományos kötészeti remekeké a
fôszerep. A kiállított munkák zöme a kézmûvestech -
nika magas színvonalával, az alkalmazott anyagok vál-
tozatosságával, grafikai szellemességgel emeli a köny-
vet a mûalkotás színvonalára, miközben megôrzi an -
nak hagyományos struktúráját. 

Ez a megközelítés részben az észt könyvmûvesség
ma is élô kézmûveshagyományainak, részben a ren -
de zôk által idôrôl idôre megadott tematikának kö -
szönhetô. Az 1995-ös alkalmat leszámítva a további
három felhívás témája szorosan kapcsolódott az észt
nemzeti kultúrához, így nem meglepô, hogy a részt -
ve vôk többsége erre reflektálva, az északi iparmûvé -
szet karakteréhez igazodva alkotta meg mûveit. Ez a
jellegzetesség különösen a magyar mûvészkönyv-ki -
állításokkal párhuzamba állítva feltûnô. A Székes fe -
hérváron a Szent István Király Múzeum, illetve a Vá-
rosi Képtár – Deák Gyûjtemény által rendszeresen,
2013-ban már ötödik alkalommal megrendezett Nem-
zetközi Mûvészkönyv Kiállítás mûvei az észt munkák tól
eltérôen sokkal távolabb állnak a könyv eredeti mû -
fa jától. A székesfehérvári gyûjtemény tartalmukban,
formájukban és anyagukban szerteágazó mûalko tá sok
sokasága, melyeknek a könyv pusztán vizuális vagy
tartalmi kiindulópontját, inspirációs forrását jelenti.

Énekelt szavak
Észt könyvkötô-mûvészeti kiállítás az Iparmûvészeti Múzeumban

�

Eille Kivihall: Könyv -
kötés Veljo Tormis

Énekelt szó címû
észt–angol nyelvû

kötetéhez / 
Eille Kivihall: 

Binding for the book
The Word Was Sung 

by Veljo Tormis in
English and Estonian

[2010] egyéni
bôrkötési technika,

lézervágás, különbözô
bôrök / individual

leather binding
technique, laser

cutting, miscellaneous
leathers

Tulvi-Hanneli Turo: Könyvkötés Veljo Tormis Énekelt szó
címû észt–angol nyelvû kötetéhez / Tulvi-Hanneli Turo:

Binding for the book The Word Was Sung by Veljo Tormis 
in English and Estonian

[2010] flexibilis, ragasztás nélküli egészbôr kötés, cserzett
bôr, anilinfestés, pamutcérna, ázsiai elôzéklapok, égetés,

áttörés, az alkotó illusztrációi, pasztell, rajz, festés /
flexible full leather binding without gluing, crop, aniline
dye, cotton thread, Asian endpapers, burning, openwork,
with the artist’s illustrations, pastel, drawing, painting
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Az észt kiállítási anyag ezzel szemben valódi, kézbe ve-
hetô, akár olvasható könyvekbôl áll, melyeket al ko tó -
juk egyedi kézmûvestechnikával, változatos anya gok -
ból hozott létre, többnyire ragaszkodva a könyv kötés
hagyományos mozzanataihoz. Nem képzômû vészeti
alkotásokról van tehát szó, hanem az iparmû vészet
jeles darabjairól, melyek azonban így is renge teg vi -
zu ális izgalommal szolgálnak.

Észtországban a könyvmûvészet rangja mélyen gyö-
kerezik az észt nép történelmében. Az ország sokszor
és sokáig állt idegen (dán, svéd, német és végül szov -
jet) fennhatóság alatt, így a sajátos észt kulturális ha -
gyományok ápolása mindig szorosan összefonódott a
nemzeti öntudat erôsítésével. A könyvmûvészet ala -
kulását mindvégig egyfajta kettôsség – a nemzetközi
példák által megtermékenyített sajátosan egyedi hang -
vétel jellemezte. A századforduló szecessziós törek vé-
sei Észtországban elsôként a könyvek és folyóiratok
mûvészi megformálásán keresztül jelentkeztek. 1918-
ban Észtország önálló állammá vált, és a Tallinni Ipar-
mûvészeti Egyetem a bôrmûvesség és a könyvkö té -
szet fontos képzési centruma lett. Itt mûködött Edu -
ard Taska, aki az észt könyvkötô-mûvészetet világ -
szerte elismertté tette. Taska 1932-ben megalapította
az Észt Iparmûvészek Szövetségét, és mûhelyének
számos munkája részesült nemzetközi elismerésben:
az 1937-es párizsi világkiállítás nagydíját és az 1938-
as berlini Nemzetközi Kézmûves Kiállítás elismerô
plakettjét tudhatta magáénak. Egy évtized alatt az

észt könyvmûvesség felvirágzott, felzárkózott a nem -
zetközi színvonalhoz, miközben megôrizte karak te res
nemzeti vonásait.

A második világháború után a szovjet tagköz társa -
ságként elszegényedett Észtországban ugyan tovább ra
is egyetemi szinten folyt a könyvmûvesség oktatása,
de az anyagi és ideológiai korlátok miatt a háború
elôtti fejlôdés értelemszerûen elakadt. A nemzetközi
kapcsolatoktól elzárt országban a bôrmûvesség to -
vábbra is a nemzeti kulturális hagyományok szerves
része maradt, de a technikai ismeretek egyre inkább
feledésbe merültek, és a szûkös keretek között mind -
inkább a könyvtábla kreatív grafikai megformálása
vált elsôdlegessé. Az akkori idôk könyvmûvészei egyé-
ni kreativitással pótolták a nemzetközi kontextus hi -
ányát. 

1990-ben Észtországban megrendezték az elsô nem-
zetközi kiállítást, ahol finn, német és cseh mûvészek
is bemutatkoztak. A külföldi eredmények ismét meg -
termékenyítôleg hatottak az észt iparmûvességre, és
1991-tôl fogva – amikor az ország visszanyerte füg get -
lenségét – újból megélénkültek a külföldi kapcsola tok.
A könyvmûvészet magas megbecsülése a kis ország -
ban elsôsorban a résztvevôk személyes elszántsá gá nak
és lelkesedésének a következménye. Az Észt Könyv -
kötômûvészek Egyesületének megalapítása Sirje Kri i -
sa nevéhez fûzôdik, akinek német kapcsolatai révén 
a hagyományos mesterségbeli fogások ismét magas
szín vonalra emelkedtek, miközben a mûvészkönyv

Énekelt szavak –
Könyvkötô-mûvészeti

kiállítás Észtországból
(részlet) / The Word

Was Sung—Exhibition
of Artistic Bookbindings

from Estonia (detail)
Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest,
2013 / Museum 
of Applied Arts,
Budapest, 2013

�

Katarina Reima: Könyv -
kötés Veljo Tormis

Énekelt szó címû észt–
angol nyelvû kötetéhez

/ Katarina Reima:
Binding for the book

The Word Was Sung by
Veljo Tormis in English

and Estonian
[2010] long-stitch
kötés, gravírozás,

áttörés, tölgyfa, króm -
bôr / long-stitch

binding, etchwork,
openwork, oak, 
chrome leather
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kortárs irányzatai is ismertté váltak az észt könyvmû -
vészek elôtt. 1993-ban már újra nemzetközi kiállí -
táson szerepeltek az észtek, és az elszigeteltség évei
alatt átformálódott egyéni hangjuk nagy elismerést
váltott ki a nemzetközi színtéren.

1995-ben, nagyon csekély anyagi támogatással, ám
annál nagyobb lelkesedéssel került sor az elsô Scripta
manent könyvkötészeti kiállítás megrendezésére az
Észt Nemzeti Könyvtárban, 12 ország 72 résztve vô -
jének közremûködésével. Az elsô alkalom még egy -
mástól függetlenül dolgozó iparmûvészek munkái nak
seregszemléje volt, a késôbbiekben azonban már meg-
határozott tematika mentén vették számba az öt éven-
te megrendezett kiállításon az eredményeket. Észt
szerzôk erre a célra kiválasztott mûveinek bibliapa -
pírra észt és angol nyelven nyomtatott, számozott
példányai kerültek ki a részt vevô mûvészek keze alól
– vagyis az észt kultúra darabjainak mûvészi igénnyel
megformált emlékei. 

A 2000-ben megrendezett Scripta manent II. alkal -
mával a két legnevesebb észt költô, Doris Kareva és
Jaan Kaplinski versei adták az inspirációt, 2005-ben
egy gyerekek számára kiírt mesepályázat gyôztes da -
rabjai. A Scripta manent IV. egy nemzetközileg elis -
mert észt zeneszerzô, a 2010-ben 80. születésnapját
ünneplô Veljo Tormis Énekelt szó címmel összegyûj -
tött gondolatait adta inspiráció gyanánt a részt vevô

könyvmûvészek kezébe. A kottákat is tartalmazó szö -
veget Urve Lippus zenetudós jegyezte le, a négy ta -
nulmány az észt népzene hagyományait járja körül,
melyen Tormis zenéje alapul. A mellékelt CD-n Tor -
mis zenéje hallható – csakúgy, mint az Iparmûvészeti
Múzeum kiállítóterében. A Kalevala hagyatékából
építkezô zeneszerzô az észt varázsének, a regilaul ôsi
erejét komponálja kortárs mûvekké, és ezzel ejti ra -
bul hallgatóit. A szöveg és zene együtt gazdag ins pi -
rációs forrásul szolgált a 22 országból érkezô 172 mû -
vész számára – ez a szám Észtország egymilliós la -
kos ságához viszonyítva mindenképpen a rendezvény
rangját jelzi. A résztvevôk több mint fele észt mû vész,
illetve egyetemi hallgató. A külföldiek közül legna -
gyobb számban hagyományosan a japánok képvi sel -
tetik magukat, de 2010-ben magyar alkotó, Barabás
Márton is szerepelt a kiállításon. Az észt szakem be rek
értékelése szerint a külföldi mûvészek munkáiban jól
láthatóan érvényesül saját nemzeti kulturális be ágya -
zottságuk, ami olykor idegen attól, ahogy az észtek
Tormis zenéjéhez viszonyulnak. Jellemzôen azonban
ezt a másságot kifejezetten a nemzetközi rendezvény
pozitívumaként értékelik. Az észt munkák esetében
valóban megfigyelhetô a közös szemlélet: az északi
népek hagyományos kultúrájának nyomai, amelyek
különbözô technikák által fejezôdnek ki – a lakoni kus
szûkszavúságtól a konkrét népmûvészeti idézeteken
át a szobrászi, sôt építészi szemléletû megformálásig.
De nemzeti hovatartozástól függetlenül elmondható,
hogy minden munka azt a varázslatot közvetíti, amit
a könyv megformálása, az írásban foglyul ejtett gon -
dolat tárggyá formálása jelent.

Az észt könyvkötô-mûvészet eddigi története ezen
felül azzal a megszívlelendô tanulsággal is szolgál,
hogy egy önbizalommal és öntudattal vállalt nemzeti
kultúrának csak javára válik, ha nyitott a világból ér -
kezô hatásokra. KONCZ KINGA ZÖLDI ANNA

mûvészettörténész építész, szakíró

(Énekelt szavak – Könyvkötô-mûvészeti kiállítás Észt or -
szágból. Iparmûvészeti Múzeum, Budapest, 2013. szep -
tember 12–december 8. – A Scripta manent összes eddigi
kiállításának anyaga megtalálható a rendezvény honlap -
ján: http://scriptamanent.ee/indexE.html)

�

Rene Haljasmäe: Könyv-
kötés Veljo Tormis

Énekelt szó címû észt–
angol nyelvû kötetéhez.

Fafaragás: Tarrvi
Laamann / Rene

Haljasmäe: Binding for
the book The Word
Was Sung by Veljo

Tormis in English and
Estonian. Wood

carving: Tarrvi Laamann
[2010] kopt kötés,

nepáli papír, bôrzár /
Coptic binding,
Nepalese paper,

leather lock
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Textilkompozíciók 
és vesszô-szobrok

� Az Ardai Ildikó életmûvébôl válogató kiállítás alkal-
mából készült könyv az életmû szinte minden moz za-
natát felvonultatja. Nagy, és igen összetett pálya fu tás,
ami a maga nemében teljesen egyedülálló. A textil -
mû vészet területérôl van szó, ahol viszonylag sok, ki -
emelkedô alkotó dolgozik, akár évtizedek óta. Ebben

a mûfajban az eltökéltség és kitartás rendkívül fontos
tényezô, már csak a technikából fakadóan is sok szor -
galomra és eltökéltségre van szükség. Ezért aztán az
életmûvek általában a mûfaj egy-egy szeletét képesek
magukba foglalni, a kárpitmûvészek szônek, s a cél
egyre tökéletesebb mûvek megteremtése, de ugyanez
elmondható a mûfaj többi ágazatában is. Ez a kon -
centráció ugyanakkor óhatatlanul a mûfajszeletek
egysíkúvá válásához vezet, ahogy ez a specializálódás
elôtérbe kerülésekor történni szokott.

Ardai Ildikó textilmûvész kiállítása 
a Budapest Kiállítóteremben

Ardai Ildikó: Menedék /
Ildikó Ardai: Refuge
[1996] zöldvesszô,
fonott / green willow,
wickerwork
[200x150x220 cm]

�

Ardai Ildikó: 
Sakk táblás-csillagos /

Ildikó Ardai: With
Chess-board and Stars

[2002] gyapjú, szövött
/ wool, woven

[200x150 cm]
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Ardai esete más. Több területet ölel fel munkás sá ga
– szövés, tértextil és vesszôfonás –, amelyek egymás -
sal párhuzamosan haladnak, kiegészítik és hatnak egy-
másra. Az egyik terülten fellelt ideák megjelennek a
másikban, átalakulva, és adaptálva, de mindenképpen
gazdagítva a kifejezési lehetôségeket. Ez a több-mû -
fajúság Ardai mûvészetének egyik alappillére. 

Nem szokott ugyanis elôfordulni, hogy egy mû vész
a tértextil területén, a modern design térfelén és az
archaikus technikán alapuló, népmûvészeti újjáéledés
terén egyaránt a legjobbak közül való. 

Ardai Ildikó egész munkásságára jellemzô, hogy ô
az, aki a tárgyalkotó mûvészek között talán a legpon -
tosabban valósítja meg azt a kapcsolatot a népmû vé -

szet-magasmûvészet között, amit végül is a Bartók-
féle ideának tartunk. Mindez igaz volt már a hetve nes
évektôl, ahogy a népmûvészeti formanyelvet érte lem -
szerûen – azaz alkotóian – interpretálta. A tradicio -
ná lis kézmûvesség mai funkciói mások, a feladatok és
célok eltûntek, s vele a népmûvészet mint olyan ki -

� Ardai Ildikó a festékes szônyegek felújítása, mû -
vé szi átfogalmazása révén az elitkultúra részévé
tette a hagyományos festékeseket, amelyek így a
képzô mû vészet iránt érdeklôdô köztudatba is be -
vo nulhattak. FÜLÖP HAJNALKA

muzeológus-etnográfus

�

Ardai Ildikó: XIX.
századi hegyes csillagos

/ Ildikó Ardai: 
19th-century 

Folk Weave, With
Mountains and Stars
[1973] asztalfedél-

festékes; gyapjú,
újraszôve / colour

carpet; wool, re-woven
[200x150 cm]

Fo
tó

: R
os

ta
 Jó

zs
ef

Fo
tó

: R
os

ta
 Jó

zs
ef

1 7 . o l d a l K I Á L L Í T Á S2 013 / 10



halt, vagy legalábbis hagyományos formái nem élôk.
Ardai számára mindig rendkívül fontos volt a formá -
lás eredeti alkotórészeihez való visszanyúlás, ami rá -
adásul eredetileg természeti formákhoz vezethetô
vissza.

Mûvészetében a kulcsszerepet a tradicionális nép -
mûvészet anyagi és formai összefüggéseinek felis me -
rése, megtanulása és alkotói interpretációja játszotta.
A rend és játék ideája, ami végigkísérhetô a teljes pá -
lyafutáson, s ami nem jelent mást, mint a szigorú mû-
faji alapokat, amelyek a tárgy szerkezetét határozzák
meg – lánc és vetülék, karó és fonó –, valamint az eh -
hez társuló invenció, ami létrehozza a mûvészi for mát.
Ez a kettôsség jelenti Ardai mûvészetének lényegét,
legyen szó bármelyik mûformájáról.

A szônyegszövés tradícióinak újjáélesztése, újra te -
remtése volt a kiindulópont, majd szorosan ehhez

kapcsolódott a hagyományos szônyegek szellemi és
formai továbbfejlesztése, ami a mai napig munkássá -
gának egyik fontos pillére.

A pálya elsô fele a magyar textilmûvészet megúju lá-
sának idôszaka is, új anyagok új technikák és új mû fa-
jok megjelenésének kora volt. Ebben a tértextil-„moz-
galomban” Ardai is tevôleges résztvevô volt, anyaga a
szizál, majd a vesszô. A lágy anyag térbelépése, plasz -
tikai, szobrászi értékeinek megteremtése, a hagyo -
mány és az elôrelépés együtt van jelen tértextiljeiben. 

Ardai pályafutásának kezdete csudálatos módon
egybeesik az új textiles mozgalom kialakulásával. Ez
az idôszak hozta létre a tértextil, teremtette meg a bi -
ennálék inspiráló rendszerét, kapcsolta össze a nép -
mûvészeti tradíciót a modern design elméletével és
gyakorlatával, teremtett közteret a textilmûvészet al -
kotásai számára.

A pályakezdés, a biennálék, a szizál fémjelzik azt a
folyamatot, melyben Ardai kezdeti, növényi alakza -
to kat használó formáitól eljutott a geometrikus alak -
zatokig. Megteremtette a 7 x 7 Borzas címû munká ját,
amely már harmadik díjat kapott az 1974-es Fal- és
Tértextil Biennálén, Szombathelyen. Ardai már az
el sô biennálén is résztvevô volt, s mára ô az a mû vész,
aki a legtöbbször állított ki Szombathelyen. Ez az
idôszak a szizál felfedezésének és különféle felhasz -
ná lásának korszaka is.

A pályakezdéstôl eltelt másfél évtizedben Ardai
munkásságában folyamatosan jelen volt a szizál. Sike-
resen alkalmazta az anyagot a síkban, szônyegsze rû en

� Ardai Ildikó ésszel építi fel a mûveiben közvetí -
tett emóciót, nincsenek bennük esetlegességek, la -
bilis gesztusok. Csodálatos, hogy mindemellett
mé gis sza bad, világos és felemelô életérzést tük -
röznek. Meg  lepô, hogy a katalógusában olvasható
önéletírása – tartalma-stílusa – hitelesíti alkotói
habitusát, erôs ka rakterét. Az már csak a csúcs,
hogy a kiállítás meg rendezése is hozzá illô. Nem
több, nem kevesebb, mint ô maga: egy kitûnô el -
me. SIMON KÁROLY

ipari formatervezô mûvész

Ardai Ildikó: Kristály
(részlet) / Ildikó Ardai:

Chrystal (detail)
[1989] szizál, szövött

/ sisal, woven
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megszôtt, vagy fonott textíliáknál, kárpitszerû, vagy
reliefként megoldott alkotásoknál. A nyolcvanas évek-
ben viszonylag sokszor, köztéri megrendeléseknél is
szívesen használta a szizált.

Pályájának egyik csúcspontja az 1986-os, a kôszegi
Zwingerben rendezett önálló kiállítás, ahol elsô igazi
fômûvei, a Hét kéve, a Szárny és a Tipi bemutatásra
kerültek. A folyamat nem állt meg a kilencvenes éve -
kig.

Ardai munkásságának egyik legérdekesebb vonat ko-
zása pontosan az, hogy a radikálisan újító – anya gá -

ban, technikában és funkcióban – mûvészi tevé keny -
ség mellett, egy feledésbe merülô, lassan értelmét
vesztô népmûvészeti és kézmûves-mûfajt felfedezett,
rekonstruált, és alkotóan újjáteremtett. A korszak
gondolkodásában igen fontos szerepet töltött be a ha -
gyomány és korszerûség kérdése, s erre Ardai a fes -
tékes szônyegkultúra feltámasztását, újra teremtését
találta feleletként.

A vesszôfonások, a Varsáktól A varázsló sapkájáig
Ardai mûvészetének egészen egyedülálló rétegét al -
kotják: a vesszôfonások tradicionális – népmûvészeti

Ardai Ildikó: Folyam /
Ildikó Ardai: Stream

[1990] szizál, szövött
/ sisal, woven

[210x330 cm] Fo
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eredetû – technikáját felhasználva alakította ki vesszô-
szobrászatát.

Ugyanez vonatkozik az anyagi, technikai és formai
rendek szigorú és következetes betartására, úgy, hogy
az alapvetô struktúrát megtartva, erre az alapra építi
fel saját szabad és autonóm világát. Ez a könnyed és
mégis meghatározott formálás, ahol a szerkezet kö -
tött, a szellem és invenció szabad, adja Ardai mûvé -
szetének igazi értékeit, izgalmát, páratlanságát. A
vesszôtárgyak két nagy csoportja közül az egyik szo ros
rokonságban van szizál tértextiljeivel is, míg má sok a
kosár- és vesszôfonás természetébôl fakadó plasztikai
lehetôségek mentén fogalmazódtak meg.

FITZ PÉTER
mûvészettörténész

Szövés és fonás, 
hagyomány és modernitás

� Mértéktartón válogatott, nagyvonalúan megren de -
zett kiállításon tárta közönség elé (az egyik utolsó be -
mutatóján) a Szabad sajtó úti Budapest Kiállítóterem
Ardai Ildikó textilmûvész életmû-válogatását. A visz -
szatekintô tárlat csak válogató jellegû lehetett: Ardai
Ildikó négy és fél évtizedes, sokrétû és gazdag mun -
kásságának néhány kiemelkedô jelentôségû, napja ink-
ra emblematikussá érett mûvére támaszkodva csu pán
az oeuvre alkotóterületeit villanthatta fel, s az életmû
jellegzetes törekvéseit, egy-egy karakteres vonását
körvonalazhatta. Ugyanis mint oly sok kortársa, Ar -
dai Ildikó esetében is rendkívül bonyolult, összetett a
képlet, s csak nagy-nagy fenntartásokkal alkalmaz hat-
juk a kizárólagosan értelmezett textilmûvész-megne -
vezést, mert 1968-as fellépése óta munkásságában
ugyanolyan fontosak és hangsúlyosak a szövött-fo -
nott, a tradicionális, az alkalmazott és az autonóm
textilmûvészeti mûformákhoz kapcsolódó alkotások,
mint a plasztikai igényû textil dombormûvek és tér -
textilek, a textilszálból és a növényi anyagokból, vesz -
szôbôl szövött és fonott térkonstrukciók, objektek,
installációk.

A Budapest Kiállítóterem falain néhány színre re -
dukált, geometrikus motívumokra komponált szö vött
faliszônyegek és szizál-reliefek köszöntötték a láto ga-

�

Ardai Ildikó: 
Kapcsolat / 
Ildikó Ardai: 
Connection
[2003] zöldvesszô,
fonott; kiállítási fotó:
Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest,
2004 / green willow,
wickerwork; exhibition
photo: Museum 
of Applied Arts,
Budapest, 2004 
[700 x Ø 100 cm]
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tókat, míg a galéria terébe szizálból és vesszôbôl font,
zárt és nyitott konstrukciók kerültek: a járószintre ál -
lított és fektetett, valamint a térbe függesztett kom -
pozíciók. Az általában eltérô színû (vörös-kék, barna-
szürke), más és más szélességû vízszintes sávok, és
ezek egyes mezôkben való elmozdítása révén, az el -
vont geometrikus elemek ritmikájára komponált szô -
nyegek megalkotásának eredôi és indíttatásai után ku-
tatva az 1970-es évek elsô feléig kell visszanyúlnunk:
ekkor fedezte fel Ardai Ildikó Erdélyben a székely
„festékes” szônyegeket, s ekkortól vált tudatos törek -
vésévé a népmûvészeti motívumok megôrzésének és
újraélesztésének folyamatos munkával, alkotások so -
rával reprezentált szándéka. Az évszázadok során ki -
kristályosodott, elvont, végsô soron a modern abszt -

rakt mûvészet formarendjével párhuzamba állítható
motívumkincs kel életre itt – feleselgetve korunk de -
signjával – a tradicionális gyapjúszövés technikájával:
Ardai Ildikó ezen mûvei bensôséges atmoszferikus
sugárzású, visszafogottan dekoratív, puha anyagba
foglalt kompozíciók (Indián I-II-III., 1990; Racka III.,
1999; Égi madár, 2011).

Az Ardai-munkásság és a kiállítás másik pilléreként
azokból a szizálból szôtt, illetve font reliefekbôl és
tértextilekbôl kapott bemutatóteret néhány, amelyek
a modern magyar textilmûvészet kulcsfontosságú al -
kotásaiként születtek meg az 1980-as és az 1990-es
években (Hét kéve, 1984; Szárny, 1986; Álló kévék,
1991). Ezekrôl az alkotásokról írta a kiállítás alkal má -

�

Ardai Ildikó: Ûrkosár /
Ildikó Ardai: 

Space Basket 
[1994] zöldvesszô,

fonott / green willow,
wickerwork 

[650 x Ø 120 cm]

Ardai Ildikó: Hét kéve 
/ Ildikó Ardai: 
Seven Sheaves

[1984] szizál, szövött
/ sisal, woven

[255x560 cm]
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ból megjelent, az életmûvet reprezentáló szépen ki vi -
telezett, gazdagon illusztrált kötet Hosszú történetem
címû bevezetôjében a mûvész: „1984-ben biennále-dí jat
kaptam a Hét kévére is. […] Így 1986-ban újból kiállít -
hattam a kôszegi Zwingerben […]. A Hét kéve mellé
megszôttem a Tipit és a Szárnyat, ezzel a három darab -

bal betöltöttem a teret.” Nos, ezek a fehér-halványsár -
ga, rusztikus felületû, fenségesen szétterülô vagy zárt
kúp-formákként méltóságteljesen felmagasodó textil-
kompozíciók a Budapest Kiállítóterem terét is dina -
mizálták, betöltötték.

És Ardai Ildikó tárlatának harmadik, az életmû fon-

Ardai Ildikó kiállítása
(részlet) / Ildikó Ardai’s
exhibition (detail) 
Budapesti Történeti
Múzeum – Budapest
Galéria, Budapest
Kiállítóterem,
Budapest, 2013 /
Budapest History
Museum – Budapest
Gallery Exhibition
Hall, Budapest, 2013Fo
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tos alkotószakaszáról tanúskodó mûcsoportja az a fo -
nott vesszô tárgyegyüttes volt, amelynek egyes da -
rabjai már szerepeltek ugyanitt, a mûvész 1998-ban
rendezett önálló kiállításán (Aranyhalra várva, 1992;
Fészkek és madarak, 1998; Szárnyék, 1998). A hajdani
paraszti világ tárgyainak, használati eszközeinek em -
lékképeiként jelennek meg a hántolatlan fûzfa vesszô -
bôl font, kúpos és hengeres testeket, spirálisan meg -
csavarodó szárnyelemeket, esetenként madarakat,
különös lényeket megjelenítô, hol áttetszô, hol zárttá
alakított, hol a szabadon hagyott szálak térbe-ágas ko -
dásaival befejezetlenül hagyott kompozíciók. E mû -
veket vizsgálva állapította meg Fitz Péter mûvészet -
történész az Ardai-könyv bevezetô tanulmányában:
„A vesszôfonásokból ugyanaz a következtetés, tanulság

bontakozik ki Ardai egész mûvészetére vonatkozóan, ami
a szövések kapcsán már megfogalmazódott. Az eredeti
források – természet, népmûvészet, kézmûvestechnikák –
ismerete, végiggondolása, alkotói átformálása, megôrizve
újrateremtése az, ami mûvészete lényegét jelenti. Az ere -
deti funkciók az idôk folyamán lassan-lassan értelmüket
vesztik, mindaddig, míg új összefüggéseket nem teremt
tárgyai számára, és bele nem helyezi az új idôk, a jelen
kontextusába.” Síkban és térben: múltidézôn és kor -
szerûen, fegyelmezetten és játékosan, izgalmasan és
eleven hatóerôvel. WEHNER TIBOR

mûvészettörténész

(Ardai Ildikó kiállítása. BTM – Budapest Galéria Kiállí -
tóterem, Budapest, 2013. október 17–november 24.)

Ardai Ildikó kiállítása
(részlet) / Ildikó Ardai’s

exhibition (detail) 
Budapesti Történeti

Múzeum – Budapest
Galéria, Budapest

Kiállítóterem,
Budapest, 2013 /
Budapest History

Museum – Budapest
Gallery Exhibition

Hall, Budapest, 2013
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� Piotr Bozyk designernek és szobrászmûvésznek, a
krakkói Jan Matejko Szépmûvészeti Akadémia rek -
torhelyettesének, a Zsennyei Mûhely aktív részt ve vô-
jének, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem lengyel–
magyar kapcsolatai színes egyéniségének szobraiból
nyílt kiállítás szeptemberben a budapesti Ponton Ga -
lériában, majd novemberben a Miskolci Ga lériá ban. 

Munkái azt a futurizmus és konstruktivizmus örö -
kébôl kinôtt, markánsan kelet-közép-európai kineti -
kus vonulatot képviselik, amely Vlagyimir Tatlintól
eredeztethetô, és magyar alkotók: Moholy-Nagy
László, majd Schöffer Miklós által vált irányzattá,
napjainkban pedig Harasztÿ István és újabban Kelle
Antal mûveiben látjuk itthon különbözô változa tai -
ban; s amelynek mûvelôi nem elégszenek meg a moz-
gás illúziójának felkeltésével, hanem annak valóságos
alkalmazásával érnek el mûvészi hatást – létrehozá sá -
ba bevonva a szemlélôt, aki így maga is aktív részese
lesz az alkotásnak. 

Piotr Bozyk interaktív plasztikáiban hasznosulnak
egykori mesterének, a modern lengyel mûvészet sok -
oldalú kiválóságának: Andrzej Pawl/owskinak a konst -
ruktivizmuson túllépô kísérletei is. A geometrikus
rend így értelemszerûen alakul át olykor organikus
formavilággá – legyen az a hatalmas lengyel síkságok
magas szárú füvei táncának, avagy az alkotó szemé lyes
érzelmeit kifejezô érzéki formáknak-fényjátékoknak
a megidézése. A 14 interaktív kinetikus faplasztika
által nyújtott gazdag élményt az alkotások mindegyi -
kéhez külön komponált zene erôsíti még tovább.

ERNYEY GYULA
designtörténész

(Piotr Bozyk Kinetyki címû kiállítása. Moholy-Nagy Mû -
vészeti Egyetem – Ponton Galéria, Budapest, 2013. szep -
tember 6–28; Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galé ria,
Miskolc, 2013. november 7–30.)

A fotókat a mûvész bocsátotta rendelkezésünkre.
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Kinetikus szobrok
Piotr Bozyk designer-szobrász kiállítása a Ponton Galériában

Piotr Bozyk: Megszabadulás (részlet) / Piotr Bozyk: Release (detail)
[2010] fa, sárgaréz, rozsdamentes acél / wood, brass, stainless steel 

Piotr Bozyk: Találkozás / Piotr Bozyk: Encounter
[2010] fa, sárgaréz, rozsdamentes acél / 

wood, brass, stainless steel [62x120x26 cm]



� „Marosvásárhely azzá kezdett lenni, aminek régen már
nevezték: Székelyföld fôvárosává.”1

Egy évszázaddal ezelôtt különösen személyes hang -
vételû, vallomásértékû, gazdag fotóanyaggal illuszt -
rált írás jelent meg a Magyar Iparmûvészet októberi
számában dr. Bernády György marosvásárhelyi fôis -
pán – egykori polgármester – tollából, A marosvá sár -
helyi Közmûvelôdési Ház címmel.2

A polgári származású, gyógyszerészbôl rendôrfô -
kapitánnyá, alpolgármesterré, majd 1903–1913 között
polgármesterré lett Bernády György (Bethlen, 1864.
április 10. – Marosvásárhely, 1938. október 22.) a szá-
zadforduló egyik legnagyobb városalakító egyénisége

volt. Marosvásárhelyt, a poros vidéki települést tíz év
leforgása alatt urbanizálta. Kiépült az infrastruktúra,
aszfaltozták az utakat, szabályozták a Marost, új vá -
rosközpontot hoztak létre, fasorokat telepítettek, is -
kolákat alapítottak, középületeket emeltek neves és
haladó szemléletû építészek tervei alapján. A polgár -
mester célja – ahogy ezt beszédében is megfogal maz ta
– a „székely fôváros” rangjához méltó kiépítése volt.3

Több középület tervezésére és a fôtér rendezésére
a budapesti Lechner-követô Komor Marcell és Jakab
Dezsô építészirodája kapott megbízást.4 1908-ban ad -
ták át az általuk tervezett szimbolikus értékû ma gya -
ros-szecessziós városházát, majd öt évvel késôbb az
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újonnan alapított városi zeneiskolát, közkönyvtárat,
múzeumot, koncerttermet és mozgófénykép-színhá -
zat is magába foglaló Kultúrpalotát. A tervek készen
álltak a tér harmadik oldalára elképzelt monu mentá -
lis városi színház építéséhez is, de az elsô világháború
kitörése a kivitelezést – mint a város számtalan egyéb
építészeti és gazdasági tervét – meghiúsította.5

� „…a tervezendô mûnek minden ízében magyarnak kell
lennie…”6

A marosvásárhelyi Közmûvelôdési Ház építésének
ötletét a polgármester vetette fel a városi tanács 1907.
június 4-én tartott közgyûlésén,7 miután hivatalos bu-
dapesti látogatása során értesült gróf Apponyi Al bert
vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavas latá ról

a vidéki mûvelôdési házak építésének támogatá sára,
Ferenc József koronázásának 40. évfordulója alkal -
mából.8 Az építkezésekhez a kormány hosszú lejáratú
kölcsönt ajánlott fel. 

A közmûvelôdési házak építésének eszménye a szá -
zadfordulón megjelenô népház-gondolat jegyében
fogant. Ezeknek az intézményeknek célja egyszerre
volt szociális és mûvészeti, hiszen a kultúrához való
hozzáférést és a mûvészeti képzést társadalmi rangtól
függetlenül biztosították. A nemzetiségek gyûrûjé ben
álló székely fôváros polgármestere az általános eu ró -
pai demokratikus népnevelô eszmék mellett nem tit -
kolta azt sem, hogy a marosvásárhelyi épület a ma -
gyar kultúra nagyságát – sôt, a nemzetiségek harcá ban
felsôbbrendûségét – hivatott hirdetni, az építészet és
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mûvészet félreérthetetlen és örök érvényû nyelvén. A
vajdasági, hasonló helyzetben levô Szabadkán egy év  -
vel korábban ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg
Jakab Dezsô városházavató beszédében.9

Bernády György polgármester az épület terveinek
elkészítésével 1907-ben Komor Marcellt és Jakab De-
zsôt személyesen bízta meg, felkeresve ôket buda pes ti
irodájukban.10 Az évekig elnyúló tervezési folyamat
nyomon követhetô a Maros Megyei Levéltárban ôr -
zött terv- és iratanyag alapján. A Városháza balján
álló saroktelekre 1908 augusztusa és októbere között
készültek el a legelsô 1:200 léptékû alaprajzi vázla tok.
Az eredetileg kétemeletesre tervezett épületben kon -
certteremnek, zeneiskolának, múzeumnak és könyv -

tárnak kellett elférnie, a földszinten pedig üzleteket
és kávézót helyeztettek el. 

A következô hónapokban a terület újabb telekvá -
sárlásokkal bôvült, így a különbözô intézmények kü -
lönválasztására jobb lehetôség nyílt. Az elsô 1:100
léptékû tervváltozat a részletes költségvetéssel együtt
1909 nyarán készült el. A középsô traktusban a há -
rom szintet átfogó hangversenyterem és az ahhoz
kapcsolódó reprezentatív helyiségek: a földszinten az
elôcsarnok, felette az elsô emeleten a tükörterem, a
második emeleten a kis hangversenyterem kaptak he -
lyet. A zeneiskolát a Széchenyi tér – ma Rózsák tere
– felôli szárnyban helyezték el, külön bejárattal az ol -
dalhomlokzaton. A könyvtár – önálló épületrészként –
az átellenes oldalra került, a fôépülethez három szög
alaprajzú lépcsôházzal kapcsolva. A múzeum a teljes
második emeletet foglalta el. Ehhez a tervválto zat -
hoz még egy keresztmetszetet ismerünk, melyen jól
látható a díszítés jellege is. A Városháza hullámzó,
lendületes tömegével, íves ablaknyílásaival ellen tét -
ben, az építészek az osztrák és német szecesszió for -
mavilágához közel álló egyenes vagy sokszögzáró dá sú
tagozatokhoz, geometrikus díszítésmódhoz nyúltak.
Ez illeszkedik 1910 körül készült terveik (Maros-Tor -
da vármegyeháza, budapesti Palace Szálló stb.) sorá -
ba, melyek a korábbiaknál letisztultabbak, és teret ad-
nak a sík falfelületek erejének.11

1909 augusztusában az elsô költségbecslés is elké -
szült, melynek jelentôs tételeit a gépészeti berende -
zések – például a központi fûtés – tették ki. A terve -
zôk a legkorszerûbb konstrukciók és építôanyagok
használatát javasolták. 1910 januárjában elkészültek 
a véglegesnek szánt tervek, közöttük az elsô ismert
homlokzattervvel, melynek decemberi módosított
változatán fekvô téglalap alakú mozaikképen a Patro -
na Hungariae-ábrázolás jelenik meg. A végleges, ösz-
szetett ikonográfiájú homlokzati dekoráció még nincs
sehol, a bejárat fölé tervezett dombormûveken az ál -
talános zene, tánc, ének, játék feliratok olvashatók.12

Feltehetôleg csak 1912-ben vonta be Bernády a gö -
döllôi mûvészeket a tervezésbe, addig az építészek el -
képzelései szerint alakult a díszítés.13

1910 tavaszán megtartották a kivitelezési verseny -
tár gyalásokat, amit fôkivitelezôként a budapesti Grün-
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wald testvérek és Schiffer Miksa cége nyert meg. Az
alapkôletételre Ferenc József 80. születésnapján, 1910.
augusztus 18-án került sor. A Radó Sándor maros -
vásárhelyi fômérnök vezette építési napló szerint az
alapok kiásása 1911 májusában kezdôdött meg. A ki -
vitelezést azonban Bernády újabb ötlete zavarta meg.
A polgármester ugyanis 1911 júniusában a New York
felé tartó hajóról levelet írt helyettesének, Hofbauer
Aurélnak, hogy a zeneiskola megfelelô elhelyezése
miatt még egy emeletet terveztessen az épületre.14 S
hiába volt minden levelezés a kialakult arányok fel bo-
rulása és a Városháza uralkodó jellegének elvesz tése
miatt, 1911 szeptemberére az építészek elkészí tették
a háromemeletes épület homlokzati tervét. 

A kivitelezés gyorsan haladt, 1912 júliusában már
cserepeztek, és megkezdôdtek a belsô munkálatok.
Az idôközben mûvészi programadóvá vált Körösfôi-
Kriesch Aladár 1912 szeptemberétôl dolgozott az elô-
csarnok kifestésén, majd az építkezés befejezô gesz -
tu saként 1913. május–júniusban a fôhomlokzati mo -
zaikon. Az ünnepélyes átadásra 1913. június 23–24-én
került sor. A Magyar Iparmûvészetben közölt korabeli
fotókon teljes pompájában áll elôttünk a „magyar köz -
mûvelôdésnek szentelt marosvásárhelyi temp lom”,15 csak a
Tükörterem Nagy Sándor tervezte üvegablakai nin -
csenek a helyükön.16

� „Sokat tanakodtam, akadékoskodtam, laikus létemre
sokat kritizáltam és talán feleslegesen sokat vitatkoztam,
amíg egymást meggyôzve Körösfôi-Kriesch Aladárnak és
Nagy Sándornak Róth Miksa által készített remek üveg -
mozaikjai, Kallós Edének Haraszti és társa által készített
bronz-reliefjei a Közmûvelôdési Ház homlokzatára ke -
rül  tek.”17

A Kultúrpalota sok szempontból egyedülálló jelen -
ség a magyar építészettörténetben. Nemcsak azért,
mert különösen kvalitásos Gesamtkunstwerk, hanem
mert találkoznak benne a századforduló különbözô
irányzatainak képviselôi. A modern technológiáért
lelkesedô, lechneri vonalat követô, szabadkômûves
„világpolgár” Komor Marcell és Jakab Dezsô építé -
szek tereit a mûvészet esztétikai és etikai szerepvál la -
lásában mélyen hívô, tolsztojánus elveket valló gö döl -
lôiek töltik ki. A homlokzaton a hódmezôvásárhelyi

születésû Kallós Ede romantikus-naturalista szobrász
dombormûvei, Karácsonyi Gézának, az Iparmû vé sze-
ti Fôiskola tanárának historizáló kôportréi jól meg-
férnek a Róth Miksa kivitelezte allegorikus mozai -
kok kal és Komorék ornamenseivel stb. Mindez a
pol gármester által megálmodott eszme köré építve.
Különösen a fôhomlokzaton érezhetô a programadó
erôteljes befolyása, a belsô sokkal inkább Körösfôi és
körének gondolatvilágát tükrözi. A külsô inkább lo -
kális jelentôségû: nagy hangsúlyt helyez a helyi híres
emberek nemzeti panteonba emelésére és tartalmi
mondanivalója hangsúlyosabb, mint mûvészi ereje, a
belsô pedig elvontságával, szimbólumaival, mûvészi
kvalitásaival, színeivel, függetlenül tértôl és idôtôl,
egyetemes érvényû. 

A fôhomlokzat legfôbb mondanivalója a magyar
kultúra apoteózisában Marosvásárhely kiemelkedô
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szerepének nyomatékosítása. A város nagyjai – akik
ott születtek, éltek vagy haltak – a második emeleti
ablakok mellvédjeiben, Karácsonyi Géza kôbôl fa ra -
gott portréin örökíttettek meg körben az épületen, a
magyar (és erdélyi magyar) irodalom, tudomány és
zene ismert nagy egyéniségei között. A sajátos válo -
gatás a helyi vonatkozásúak mellett a kor példaképeit
és az épület funkciójához kapcsolódó hírességeket –
például a zenei virtuózokat – vonultatja fel jelzésér -
té kûen, szinte az ornamens szerepében.

A portréknál kiemeltebb helyet foglalnak el a Kal -
lós Ede tervezte narratív dombormûvek a Tükör te -
rem zárterkélyeinek mellvédjében. (A korai terveken
ezek helyén álltak a Kultúrpalota egyes mûvészeti
ágainak – zene, tánc stb. – szimbolikus ábrázolásai.)
Az elsôn – zene – Liszt Ferenc 1865-ben, Pesten be -
mutatott, Szent Erzsébet legendájának komponálása
látható. A Moritz von Schwind wartburgi freskócik -
lusának ihletésére készült oratórium témájánál fogva
is korának egyik emblematikus mûve volt. A követ ke -
zô képen – tudomány – a két nemzetközi hírû, Maros -
vásárhelyen élt matematikus, Bolyai Farkas és Bolyai
János életébôl vett jelenet foglal helyet. Mellette –
irodalom – a szintén marosvásárhelyi író és erdélyi mû -
velôdésszervezô Aranka György (1737–1817) lát ható,
amint 1791-ben megalapítja az elsô Erdélyi Magyar
Nyelvmívelô Társaságot. Végül a negyedik – a színjáték
– a magyar szabadságtudat szempontjából is igen je -
lentôs operából, Erkel Ferenc Bánk bánjából Melin da
drámai tettét jeleníti meg. A nemzeti és helyi jelen -
tôségû epizódok a 19. század közepén virágkorát élt
nemzeti romantika megfogalmazásában készültek.

Az épület rendeltetését a fôhomlokzaton elhelye -
zett, Körösfôi-Kriesch Aladár tervezte mozaikkép
(320 x 920 cm), A magyar kultúra apoteózisa (Hódolat
Hungária elôtt) summázza. A mozaikot Róth Miksa
mûhelye kivitelezte.

� „…a marosvásárhelyi Közmûvelôdési Háznak a ma gyar
történetbôl és a székely népmondákból merített tárgyú
képzô- és iparmûvészeti remekek kincsesházának kell len -
nie…”18

Az építészek tervezte, feketegránit borítású, letisz -
tult kapuzat a Komor–Jakab-ornamentikával díszített

szecessziós ajtószárnyakon keresztül vezet az elô csar -
nokba. Ennek mûvészeti programadója – és legjelen -
tôsebb tervezô- és kivitelezô mûvésze – Körösfôi-
Kriesch Aladár volt. A Kultúrpalota elôcsarnokának
pazar, szinte keleti pompát árasztó színei és mindent
kitöltô ornamentikája jól tükrözi elméletét a díszítô -
festészetrôl, miszerint annak alapja „a szín. A színak -
kordok ereje, változatossága, gazdagsága”.19 A falakon a
vörös-arany-fekete „akkord” szólal meg, a korszerû
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Fo
tó

: P
lá

já
s I

stv
án



vasbeton szerkezettel felépített kéthajós tér lapos ku -
poláinak kifestésén ezzel szemben a fal komplemen -
ter színakkordja: a zöld-arany-kék jellegzetesen sze -
cessziós triásza dominál. A kerek boltmezôk köze pé -
bôl fénysugarak áradnak szét, melyek bearanyozzák a
keretezô növényi ornamentikát. Az éteri fény tom pán
felsejlik a fôbejárat melletti falikutak Sidló Ferenc ki -
vitelezte bronzreliefjein, és – felerôsödve a réz-üveg
csillárok fényétôl – szikrázva ragyog a díszterem kö -
zépsô ajtaja fölé helyezett koronázási dombormûvön. 

A palota építésének apropója Ferenc József magyar
királlyá koronázásának (1867. június 8.) 40. évfordu -
lója volt, így az esemény megjelenítése – reprezen tá -
ciós igényességgel – a fôhelyre került. Körösfôi tör té -
neti hûséggel tervezte meg a figurális dombormûvet.
Elôképként Kolarz Ferenc metszetét használta fel,
mely a Deutsch testvérek pesti nyomdájában kiadott
Koronázási Emlékkönyvben jelent meg.20 Sajátos sze -
cessziós „játékaival” – sajátos redôkezeléssel, tûz ara -

nyozással, zöld patinával, zománcrátétekkel – oldotta a
bronzba öntött történelmi kép esetleges merev sé gét.
Így a tematikájában és technikájában az elôcsar nok
elvont és szimbolikus ábrázolásaitól eltérô alko tás
mégis beilleszkedik a ragyogó szecessziós környe zet -
be.21

A díszterem bejáratának két oldalán egy-egy Kö rös-
fôi-freskó látható. Balra a Székely mesemondás, jobbra
a Táltosok kompozíciója. Mindkét kép struktúrája a
különbözô vörös és kék színek harmóniáján alapszik,
és mindkettôt szakrális áhítat lengi át. E két kiemelt
helyen álló falkép a magyar kultúra gyökereit tárja
fel. Az egyikkel Körösfôi a népi kultúrát, a másikkal
a sajátosan magyar ôsi kultúrát emeli be a magas mû -
vészetek világába. 

A székely mesemondó éteri kék ruhában, a révület
lebegésében ülô nôalak, akit kantelén kísér egy férfi.
Környezete idilli állapotban hallgatja – ki alszik, ki
szoptat, ki az eget kémleli, ki (a fekete hajú nôalak,
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Madarász Erzsébet, Bernády második felesége) az élet
fájának veti hátát.22 A tiszta forrásból merítô hölgy
szavaira, énekére még az angyalok is leszálltak a föld -
re. Különös hangulata, természetes ôszintesége és
mélysége van ennek a falképnek.

A Táltosok kompozíciója mozgalmasabb, de sokkal
színpadiasabb alkotás. A kép középpontjában madár -
jóslást végzô táltos nemcsak az ég és a föld, hanem a
különbözô idôsíkok és történelmi korok között is köz -
vetít.23

A fôfallal szemben, a ruhatár falait Körösfôi tanít -
ványainak falképei díszítik. A bal szárny három fres -
kóját – Báthory Boldizsár balladán alapuló történetét
– Leszkovszky György festette meg. A jobb szárny
ugyancsak balladai történeteket megelevenítô képein
Ortner Ferenc aláírása található.24

A Kultúrpalota szíve a díszterem, melynek belsô épí-
tészetét Komorék tervezték. Dekorációját – a ra bic-
szerkezetû mennyezeten, az erkélyek, páholyso rok
oldalfalain és az orgonaszekrényen – a szûrhímzésbôl
ismert stilizált növényi és állatfigurák alkotják. Fô
szí nei a bútorok adta feketére lakkozott fa és vörös
kárpit dominanciája mellett a falak mályvaszíne és az
ornamensek aranya. Kiemelkedô helyet foglal el a te -
rem hangversenyorgonája, melyet a sziléziai Rie ger

orgonakészítô mûhelytôl rendeltek meg 1911. de cem-
ber 30-án.25

Az épület lépcsôházának, a földszinti elôcsarnok
fölött álló Tükörteremnek és a kis elôadóteremnek
tervei Falus Elektôl származnak.26 Az ô elképzelései
alapján készült a lépcsôház art decóba hajló, sötét ala-
pon pöttyökké stilizált virágokkal és küllôkkel díszí -
tett kifestése, melynek lüktetését a korlátok és sima
lábazati burkolatok fehér márványa ellensúlyozza. A
fény megszûrten érkezik a színes üvegablakokon: a
homlokzaton elkezdett történelmi arcképcsarnok itt
folytatódik. A bal oldali lépcsôházban Jókai Mór,
Kossuth Lajos és Petôfi Sándor, a jobb oldaliban Liszt
Ferenc, Erkel Ferenc és Munkácsy Mihály arcképe
jelenik meg.

Az elsô emeleti úgynevezett Tükörterem koncep -
ciója is Falus Elek mûve.27 A fogadásokra tervezett,
nyújtott téglalap alakú tér a rövidebb oldalain elhe -
lyezett velencei tükrökrôl kapta elnevezését. Ezek
fölé, szintén Falus ajánlására festette Pólya Tibor fes-
tômûvész a színes, könnyed népi életképeket, melyek
különösen hatnak az egyébként egységes színvilágú,
hûvös eleganciával berendezett térben. A kerek asz ta-
lokból és ülôbútorokból készült berendezést a bu da -
pesti Braun Mór cége kivitelezte. Péter-Perl Sán dor
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tervezte a stilizáltvirág-formájú elegáns ülôbú to rokat
és az asztalokat.28

A terem megkapó, az Attila-mítoszt és erdélyi bal -
ladákat feldolgozó színes üvegablakai Nagy Sándor
és Toroczkai Wigand Ede tervei alapján Róth Miksa
mûhelyében készültek csakúgy, mint a második eme -
leti kis hangversenyterem Bethlen Gábort tudósai
körében ábrázoló ablaka.29

Az 1913-ban kapuit megnyitó Közmûvelôdési Ház
kiváló szakemberekkel és felszereltséggel indult a ma-
rosvásárhelyi mûvelôdés szolgálatára.30 A jobb szárny-
ban elhelyezett zeneiskola megszervezését Metz Al -
bertra, az Állami Operaház mélyhegedûsére bízta a
polgármester. A közkönyvtár – mely az egyik legmo -
dernebb építészeti része az épületnek, Toroczkai Wi -
gand Ede tervezte bútorokkal – gazdag adományok kal

gyarapítva gyûjteményét mintegy háromezer kötetet
számlált a megnyitáskor. Az épület bal szárnyának
harmadik emeletén hat teremben ideiglenesen a vá -
rosi képtárat rendezték be – híres alkotások maros -
vásárhelyi letétbe helyezésével –, a szemközti oldalra
tervezett Bethlen Gábor-múzeum megépültéig. A
harmadik emeleten nyelviskola is mûködött. Bernády
György fontosnak tartotta, hogy a városi lakosság
minden rétegének felkeltse érdeklôdését a Kultúr pa -
lota iránt, ennek érdekében városi mozgófénykép-
színház kialakítását is kezdeményezte. A nagyterem -
ben berendezett mozi 1913 szeptemberében nyitotta
meg kapuit nagy sikerrel, jelentôs bevételt szerezve
az intézménynek. Az ünnepélyes megnyitók sorát az
1913. október 18-án megrendezett nyitóhangverseny
koronázta, melyen elôször szólalt meg a hangver seny-
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terem orgonája, Antalffy-Zsiross Dezsô orgonamû -
vész és zeneszerzô, a Zeneakadémia tanára által.

A polgármester mindent megmozgató erôfeszíté sei,
a megfelelô állami támogatás és egy sereg mûvész- és

kultúrapártoló ember lelkes hozzáállásának ered mé -
nyeképpen megszületett a századforduló egyik legje -
lentôsebb magyaros-szecessziós épülete és vidéki in -
tézmény-együttese. A Kultúrpalota mûvészettörté ne-
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ti és társadalomtörténeti szempontból is összeg zé se
korának. Alig egy évig mûködhetett zavartalanul,
1914 nyarán kitört az elsô világháború, aminek kö -
vetkeztében az épületben megfogalmazott célok új
jelentést is kaptak. VÁRALLYAY RÉKA

mûvészettörténész
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� A Kárpát-medence kevés városa rendelkezik a vá -
rosképet oly erôteljesen meghatározó szecessziós stí -
lusú épületegyüttessel, mint Marosvásárhely.

A város központjában a 20. század hajnalán meg -
épült Városháza és Kultúrpalota egyaránt olyan al -
ko tások, amelyek a magyar képzô- és iparmûvészet
európai színvonalon állása mellett híven tükrözik az
akkori vásárhelyi polgárság öntudatát, szellemi éle tét,
lelkületét, áldozatkészégét.

A tervezôk, Komor Marcell (1868–1944) és Jakab
Dezsô (1864–1932) mindkét épület homlokzatait vál -
tozatos színekkel és anyagokból formálták meg. A Vá -

rosháza esetében a Zsolnay kerámia használata na -
gyobb hangsúlyt kapott, a belsô tér díszítése mellett
nemcsak a tetô, hanem az impozáns harangtorony
süvege is kerámialefedésû.

A Kultúrpalota épületén a tetôzet kialakítása egy -
sze rûbb, „pikkely-mintázatú” Zsolnay kerámiát csak
az utcai frontok felé nézô tetôfelületek kaptak, a bel -
sô udvari tetôszakaszokat azonban bádoglemez bo -
rítja.

A sarokrizalitok erkélyeinek felületét féloszlopok
tagolják, amelyek között Zsolnay kerámiából for mált,
stilizált növényi ornamentika található.
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Az épület hangsúlyos részeinek ablakkeretezései is
kerámiakialakítást kaptak. A függôleges elrende zés -
ben a középsô mintázatot kivéve a többi párban is -
métlôdik. Az indamotívum minden egyes szakaszban
virágokkal gazdagon ellátott.

A Kultúrpalota homlokzatai mozaikábrázolásokkal
is díszítettek, amelyek közül a fôhomlokzaton lévô, A
magyar kultúra apoteózisa (Hódolat Hungária elôtt) cí -
mû kompozíció fejezi ki az épület eszmei hátterét. A
mûalkotás közepén faragásokkal ellátott trónszéken ül
a Hungáriát megszemélyesítô nôalak. A fején vi selt
magyar Szent Koronát fénysugarak képezte glória
veszi körül. Hungária jobb kezével földre szegezett
kardot tart.

A Magyarországot jelképezô ábrázolást egy-egy an -
gyalszárnyú, vértbe öltözött alak fogja közre. Egyi kük

Marosvásárhely címerpajzsát, a másik a Mátyás kori
államcímert idézô pajzsot tartja a kezében. E köz pon-
ti jelenet mögött zászlórudakat fogó kezek jelképe zik,
hogy megszámlálhatatlan hadsereg áll védelmezôül
Hungária mögött. 

Vásárhely címere mellett a háttérben a Városháza
fôhomlokzata rajzódik ki. Hungária elé Bethlen Gá -
bor (1580–1629) alakja vezeti a Marosvásárhely szá -
mára fontos személyek sorát. Az 1613 és 1629 között
uralkodott erdélyi fejedelem biztosította Maros vár -
megye központja számára a városi kiváltságokat. Beth-
len Gábor megformálása a 17. századi ábrázolásokra
nyúlik vissza. A díszruhába öltözött fejedelem egyik
kezében buzogányt, másik kezében hosszú szablyát
tart. Ôt követi egylépésnyi távolságra Teleki Sámuel
(1739–1822), aki Marosvásárhelyen hozta létre híres
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könyvgyûjteményét, a Teleki Tékát. A következô jeles
személyiség Bolyai János (1802–1860) matematikus:
fejét meghajtva, egyszerû barna kabátban jelenik meg,
kecses mozdulatú nôalak fordul felé. A sort egy cifra -
szûrbe öltözött „falusi” ember ábrázolása zárja.

A mozaikképen a Mátyás-címeres pajzs mögött Ko -
lozsvár ôsi épületei tûnnek fel. 

A valóságban egymástól több száz méterre fekvô
Farkas utcai református templom és a „kincses vá ros”
központjában álló Szent Mihály-templom tornya egy -
mással összeolvadva jelenik meg.

A Hungáriától balra álló személyek azonosítása jó -
val nehezebb, az elöl lévô, széttárt kezû asszonyban
Bethlen Gábor második feleségére, Brandenburgi
Katalin vonásaira ismerhetünk rá. Mögötte egy lan tot
tartó férfi, valamint kezében hegedût fogó mezítlá bas

lány az udvari vigasságok világát kívánja megjelení te -
ni. A fiatal hölgy meghajtott fejtartása a mozaik má -
sik oldalán álló Bolyai-ábrázolás beállításával rokon.
A bal oldalon a két hangszert tartó személyt egymás -
tól egy állatszôrmét viselô, háttal álló alak választja el.
A sor végén egy kecskeszakállas fiatalember jele nik
meg.

A mozaikegyüttest Körösfôi-Kriesch Aladár (1863–
1920) tervezte és kivitelezését a Róth Miksa (1865–
1944) által irányított mûhely végezte. A megrendelô
Bernády Györgynek, Marosvásárhely városa polgár -
mesterének az elképzelése szerint a mozaik kifejezi a
párhuzamot Kolozsvár, az erdélyi kultúra egyik cent -
ruma és vetélytársa, Marosvásárhely, a Székelyföld
központja között.

A Kultúrpalota oldalsó homlokzatain a mozaikok
zenélô gyerekeket és nôi alakokat jelenítenek meg.

Az épület belsô tereiben alkalmazott iparmûvészeti
alkotások közül az üvegmûvesség érdemel kiemelt fi -
gyelmet. A Kultúrpalota utcai homlokzatain elhelye -
zett portrésorozat folytatásaként a lépcsôházakban
Róth Miksa a 19. század jeles személyiségeinek arc ké -
peit készítette el. A bal oldali lépcsôházban Jókai Mór,
Kossuth Lajos, Petôfi Sándor, míg a jobb ol da liban
Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Munkácsy Mi hály áb -
rázolását találjuk.

A „magyar szecesszió Sainte-Chapelle-jének” te -
kinthetô a Kultúrpalota Tükörterme.

A Toroczkai Wigand Ede (1870–1945) kartonrajzai
alapján készült ablakokon az ábrázolások a székely-
hun eredetmonda egy-egy részletét örökítették meg,
amelyeknek a mûvész a következô címeket adta: Haj -
danában régös-régön, A nagyúr kapuja, Sátoros palota,
Réka asszon sátoros kertje, Csaba bölcseje, Réka asszon ko -
polafája.

A Tükörterem többi ablakát Nagy Sándor (1869–
1950) tervezte, aki Kriza János (1811–1875) néprajz -
kutató, unitárius püspök gyûjtésébôl1 négy olyan szé -
kely balladát választott ki, amelyek számos nemzettel
közös szimbólumok ôrzôi: Júlia szép leány, Kádár Ka ta,
Budai Ilona, Szép Salamon Sára.

A Kultúrpalota mozaik- és üvegdíszeinek kivitele -
zôje, Róth Miksa élete vége fele így emlékezett vissza
a kartonterveket készítô gödöllôi mûvésztelep vezetô
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Nagy Sándor: Budai
Ilona – Kultúrpalota,
Tükörterem, Maros -
vásárhely. Kivitelezte:
Róth Miksa mûhelye /
Sándor Nagy: The
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Emlékház, Budapest
tulajdona) / stained-
glass window (photo
courtesy of Róth Miksa
Memorial House,
Budapest)
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Toroczkai Wigand Ede:
Sátoros palota –

Kultúrpalota, Tükör -
terem, Marosvásárhely.

Kivitelezte: 
Róth Miksa mûhelye / 
Ede Toroczkai Wigand:

Tent Palace 
of Attila the Hun – Hall

of Mirrors. Cultural
Palace of Maros -

vásárhely/Târgu Mureş.
Manufactured by Miksa

Róth’s Studio
[1913] üvegablak 

(a fotó a Róth Miksa
Emlékház, Budapest
tulajdona) / stained-
glass window (photo

courtesy of Róth Miksa
Memorial House,

Budapest)



személységeivel folytatott közös alkotómunkákra: „Kö-
rösfôi Kriesch Aladárral és Nagy Sándorral való együtt -
mûködésem pályafutásom legszebb eredményeinek egyike
volt. Az emberi életben csak igen ritkán adatik meg az
ilyen szerencsés egymásratalálás.”2

A második emeleten, a Tükörterem fölött a kama -
rakoncerteknek, irodalmi felolvasásoknak helyet adó
úgynevezett kistermet alakítottak ki. Ebben a terem -
ben a színpaddal szemközti falfelületet uralja a Róth
Miksa által készített üvegkép, amely Bethlen Gábor
fejedelmet ábrázolja tudósai körében a könyvtárban.
A kompozíció oldalsó üvegablakai kisebb méretûek,
baloldalt két angyal látható, akik közül az egyik he ge -
dül, a másik énekel. A jobb oldalsó üvegablak-ábrá -
zolás a Rákóczi-szabadságharc búsuló vitézének he ge -
dülô Cinka Panna alakját idézi meg. A falrész szélein
lévô színes üvegablakokon a reál és humán tudomá -
nyok megjelenítései stilizált életfakoronák alatt sora -
koznak. Az alsó regiszterben pajzsformába foglalva,
felhôkbôl kinyúló karral tartott kard körül található
szalagon Bethlen Gábor egyik jelmondata olvasható:
Consilio firmata Dei (Isten tanácsával megerôsítve).

MILLISITS MÁTÉ
mûvészettörténész, mûvelôdéstörténész

Jegyzetek
1. Júlia szép leány – Székely balladák Kriza János gyûjtésébôl.

Válogatta és az utószót írta Kriza Ildikó. Budapest, 2005.
2. Róth Miksa: Egy üvegfestômûvész emlékei. Budapest, 1943. 51.
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A marosvásárhelyi
Kultúrpalota kerámia -
borítású tetôje a
Városháza tornyából
fényképezve / The
ceramics-covered roof 
of the Cultural Palace
of Marosvásárhely/
Târgu Mureş,
photographed from the
tower of the Town Hall

Karton a Réka asszon sátoros kertje címû üvegablakhoz, a marosvásárhelyi Kultúrpalota
Tükörtermébe (részlet). Rajz: Toroczkai Wigand Ede, felnagyítás: Muhits Sándor /

Cartoon for the stained-glass window The Garden of Queen Réka of the Hall of Mirrors.
Cultural Palace of Marosvásárhely/Târgu Mureş (detail). 

Drawn by Ede Toroczkai Wigand, enlarged by Sándor Muhits
[1912] a Róth Miksa Emlékház gyûjteményébôl, Budapest / 

from the collection of the Róth Miksa Memorial House, Budapest
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� Az idei Magyar–Olasz Kulturális Évad során szá -
mos esemény erôsítette a hazánk és Itália közötti, ha -
gyományosan jó kapcsolatokat. A programok megva -
lósítása alkalmat adott a régi szakmai kapcsolatok fel -
elevenítésére, és minden bizonnyal új barátságok is
formálódtak, a jövô, a folytatás érdekében. Az ipar -
mûvészet témaköre sem szorult ki az események kö -
rébôl. A kortárs alkotók közötti kapcsolatbôvítés le -
hetôségére, szükségességére hívták fel a figyelmet a
megvalósult kiállítások: a budapesti Olasz Kultúrin -
tézetben a kézmûipar és a technológia mai módsze -
reit képviselô tárgyakat láthattunk az év elején, majd
az idei Design Hét Budapest díszvendége is Olaszor -
szág volt, Milánóban a magyar divattervezôk kétszer
is bemutatkozhattak, a hazai plakátmûvészek mellett.
Az Iparmûvészeti Múzeumban a Maestri címû kiállí -
táson a design olasz mesterei szerepeltek, a milánói
triennálék alkalmával díjazott mûveikkel. A múlt kö -
zös örökségébôl a szecesszió mestermûveit az Ipar -
mûvészeti Múzeum mutatta be, nemzetközi jelentô -
ségû gyûjteményébôl válogatott anyagával, Rómá ban,
a Campidoglio történelmi termeiben – majd itthon
is. Októbertôl pedig Firenzében, a San Marco mú ze -
umban a Budapesti Történelmi Múzeum, együttmû -
ködve más hazai és külföldi gyûjteményekkel, a tör -
ténelmi kapcsolataink egyik legfényesebb korszakát,
Mátyás király korát, udvarának humanista kultúráját
reprezentáló, elemzô kiállítás valósult meg. A kap -
cso latokról itt éppen a mûvészet rangjára emelkedô
kézmûvesség remekei tanúskodnak a legékesebben. 

Igen, a kulturális évad eseményeiben múlt és jelen,
az egyéni és a közös eredmények együttesen érveltek
a jövôbéli újabb kapcsolatok fontossága mellett. A
megvalósításban közremûködô szervezetek és mun ka-
társaik sikeres munkáját elismerve, megköszönve, az
elôzményekrôl sem szabad megfeledkeznünk. A szûk
szakmai körök határain túl kevéssé ismert, a két or -
szág közötti kapcsolatok folyamatosságát szolgáló sze -
mélyeknek is köszönettel tartozunk. Közéjük tar to zik

a kerámiamûvészet történelmével és kortárs eredmé -
nyeivel egyaránt foglalkozó, nemzetközi szak tekin -
tély, Gian Carlo Bojani mûvészettörténész is. Fél év -
százados, immár lezárult szakmai pályafutása során a
múlt és a jelen értékeire egyaránt figyelmet fordított,
a kortárs és a 19–20. századi kerámiamûvészetünk
nemzetközi elismertetését éppúgy segítette, mint a
reneszánsz kori emlékek, tények feltárását. 

Gian Carlo Bojani (Fano, 1938. augusztus 2. – Fa no,
2013. május 17.) – a publikációkban Giancarlo írás -
móddal is találkozhatunk – Rómában, Firenzében vé -
gezte egyetemi tanulmányait, majd Franciaországban
a középkor mûvészettörténetére specializált képzés -
ben vett részt. 1967-ben Firenzében, a Bargello Nem -
zeti Múzeum és a Német Mûvészettörténeti Intézet
munkatársaként kezdte pályafutását. Érdeklôdése ha -
marosan „leszûkült”, a kerámia mûvészetére kon cent -
rált, de ugyanakkor „ki is bôvült”, a múlt történeti
feltárásán túl a jelen értékei felé is fordult. 1974-ben
hív ta Faenzába a Nemzetközi Kerámia Múzeum igaz-
gatója, Giuseppe Liverani. 1979-tôl 2001-ig tar tó idô-
szakban e nagy tekintélyû intézmény igazgatója volt,
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Köszönettel emlékezünk Gian Carlo Bojani
(1938–2013) mûvészettörténész-professzorra 

�

Padlócsempe a fanói
Santa Maria dei

Piattelletti templomból
/ Floor tile 

from the Santa Maria
dei Piattelletti Church

in Fano
[1501] ónmázas,

festett cserép, hiányos
(Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) /
tin-glazed, painted
ceramics, defective

(Museum of Applied
Arts, Budapest)
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a történeti és technikai tanulmányokat közlô Faenza
címû, az idén éppen százéves szaklap fôszerkesztôje,
valamint a Premio Faenza – Nemzetközi Kerámia Ver -
seny és a kísérô kiállítások, programok fô szervezôje. 

2001 októberétôl, öt éven át, Pesaro város múzeu -
mainak tudományos igazgatója lett, új iparmûvészeti,
design-egységekkel bôvítve a múzeumi hálózatot.
Nyugdíjba vonulását követôen is – mind az olasz,
mind nemzetközi téren – mûvészeti, kulturális prog -
ramok aktív résztvevôje maradt, egyetemeken taní -
tott. A változásokra érzékenyen, új koncepciókat dol go zott
ki kerámiagyûjtemények hasznosítása, szerepük meg -
újítása érdekében. Az egykori kerámiaközpontok, De-
ruta, Gualdo Tadino, Gubbio múzeumi fejlesztésé ben
is szerepet vállalt, éppen úgy, mint a népi mûvességet
bemutató Fratterosa városka közgyûjteményének
megújításában. Franciaországban a Musée National
de la Porcelaine de Limoges újjászervezésének kon -
zulense volt. Nevéhez több mint ötszáz publikáció
fûzôdik, saját tanulmányai, könyvei mellett az általa
szerkesztett kiállítási katalógusok nagy részének ada -
tait az interneten is kikereshetjük. 

Számos kitüntetés, olasz és nemzetközi szakmai
szervezet tagsága bizonyítja Gian Carlo Bojani elis -
mertségét – ezek felsorolása helyett itt és most a ma -
gyar vonatkozású tevékenységére emlékeztetünk. Pél -
dául a faenzai kerámiaverseny fontosságára. Nem fe -
ledhetô (számomra sem), mily nagy örömet, lelkese -
dést váltott ki 1977-ben a siklósi szimpóziumon részt

vevô mûvészek körében a fôszervezô Gian Carlo Bo -
jani értesítése: Polgár Ildikó (részben Siklóson ké -
szült) mûvei elnyerték az Olasz Köztársaság elnöké -
nek díját! 1978-ban pedig az egykori ferences rendi
kolostorban kiépülô kerámiatelepen Orosz Máriát
köszönthették a lelkes kollégák, legalább itthon ün -
ne pelve aranyérmét. Igen, a kortárs magyar kerámia -
mûvészet mai, magas színvonalának kialakulásában
fontos szerepet játszottak a rangos külföldi kiállí tá -
sok, a hatvanas évektôl. A magyar kapcsolatait ápoló
Faenzában rendezett Nemzetközi Kerámia Verseny
is a „kísérletezô” szerepbe szorított stílusteremtô tö -
rekvéseket erôsítette, számos mûvészünk alkotásait
kiállítva. Az immár tragikusan eltûnô ipari forma ter -
vezésünk eredményeit ugyancsak megbecsülték. A he-
rendi gyárban pályakezdô Horváth László Satur nus
készlete itt aratta elsô sikerét, 1972-ben. (A politikai
szempontokat sem nélkülözô itthoni „elôzetes” zsû -
rizés akkori rendszerét ugyan nem kívánja vissza sen -
ki, de a részvétel közös szervezése, az állami költség -
vállalás egykori gyakorlatának felelevenítése bizony
nagy könnyebbséget jelentene a nemzetközi kiállítá -
sokra manapság is kívánkozó mûvészeknek. Hiszen
sikerükkel hazájuk hírét-nevét is fényesítenék.)

Nem feledhetô az sem, hogy Faenzából érkezett az
elsô meghívás a szecesszió magyar kerámiamûvé sze tét
bemutató kiállításra is. Gian Carlo Bojani, a Nem zet  -
közi Kerámia Múzeum nevében kérte fel az Ipar mû -
vészeti Múzeumot a megrendezésére. Nem feled ve
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Horváth László: 
Teás- és kávéskannák 
a Saturnus készletbôl /
László Horváth: 
Tea and coffee pots
from the Saturnus set
[1972] gyártás: 1977,
Herendi Porcelángyár,
Herend; porcelán
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
Manufacturer: 1977,
Herend Porcelain
Manufactory, Herend;
porcelain (Museum 
of Applied Arts,
Budapest) 
[16 x Ø 15 cm; 
14,5 x Ø 13,5 cm;
11,5 x Ø 9 cm]

A szecesszió magyar
kerámiamûvészetét

Faenzában, 1985-ben
bemutató kiállítás

katalógusának címlapja
/ Title page 

of the English catalogue
for the exhibition
introducing the

Hungarian ceramic art
of the Art Nouveau 

in Faenza, 1985
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Zsolnay Miklós 1908. évi ajándékozását, Korrach Mór
faenzai tevékenységét, a Zsolnay-gyár elôtérbe he lye-
zését javasolta. Szakmai elvárásai és tanácsai kö vet -
keztében indultak el a Zsolnay-forráskutatások. Az
1985. évi bemutató sikere alapozta meg az Iparmûvé -
szeti Múzeum által Bécsben, Gentben, Luxemburg -
ban, majd Tokióban, Kiotóban, végül New Yorkban
1986 és 2002 között megvalósított, mindig más gyûj -
teményekkel is együttmûködô, aktualizált tematikájú
kiállítások sorát.

Gian Carlo Bojani a századforduló jeles eredmé -
nyei mellett a 15. századi kapcsolatokat pontosító fel -
tárást is szorgalmazta, faenzai és pesarói múzeumi ve-
zetôként, egyetemi tanárként egyaránt. Egyik ta nít -
ványa, Claudio Paolinelli ösztöndíjasként hónapokon
át foglalkozott Budapesten az Iparmûvészeti Múze -
um olasz kerámiagyûjteményével. Fano városából
származó kerámiacsempéket is azonosított, amelyek -
nek a váci ásatásokon elôkerült rokon darabjait Gian
Carlo Bojani éppúgy személyesen is vizsgálta, mint a
budai ásatások anyagát. A 2008-ban megtartott „Re -
neszánsz év” (Mátyás király trónra lépésének 550.
évfordulója) adott lehetôséget a további közös mun -
kára. Az Iparmûvészeti Múzeum fôigazgatójának, Ta-
kács Imrének a felkérésére lett a Beatrix hozománya –
Az itáliai majolikamûvészet és Mátyás király udvara cí -
mû nagyszabású, számos elôzetes kutatást végérvé -
nyesen tisztázó, összegezô kiállítás szakmai fôtanács -
adója Bojani professzor. A hazai és itáliai gyûjtemé -
nyek, szakemberek együttmûködésének eredménye -
ként publikált katalógus hosszas szakmai vitákat ösz -
sze gezett, zárt le. Amint az idei kulturális évad kere té-
ben Mátyás udvarának mûvészetét bemutató firen zei
kiállítás katalógusában olvashatjuk a Corvin-szerviz
néven ismert, négy darabból álló reprezentatív tárgy -
együttesrôl, az itáliai reneszánsz majolikamûvészet
kiemelkedô jelentôségû alkotásairól, Balla Gabriella
tollából: „ma már biztosan állítható, hogy a tálak Pesa -
róban készültek, […] nagy valószínûséggel Mátyás és Be -
atrix eljegyzésének idôszakában, azaz 1475–76-ban.”

Az olasz és magyar kulturális kapcsolatok bizo nyá ra
a jövôben is jelentôs eredményeket érlelnek. A múlt
erre kötelezi mindkét felet. A mûvészettel, ipar mû vé-
szettel foglalkozó történészeknek pedig Itáliában és

itthon is példát mutat Gian Carlo Bojani múltat és je-
lent összekapcsoló életmûve, és munkamódszere. A tu-
dós, a szakértô, a szaktanácsadó és a szervezô, a „köz-
remûködô” szerényebb szerepét egyaránt vál lal ta.
Megbecsülte az egyéni teljesítményeket, folyta tás ra
ösztönözte kutatótársait éppúgy, mint a mûvé sze ket.
Mindig, minden témakörben igyekezett a rejte kezô
vonásokat feltárni, új nézôpontokat találni, tár sakra
találni – hitte és bizonyította, közös munkával, együtt-
mûködéssel lehet elérni maradandó eredményeket.
Csak ezt mondhatjuk: grazie Faenza, grazie Pesaro,
azaz köszönjük, Bojani professzor úr! 

CSENKEY ÉVA
mûvészettörténész

�

Polgár Ildikó: Idolok –
a faenzai Nemzetközi

Kerámia Verseny 
1978. évi kiállításán / 
Ildikó Polgár: Idols –

at the 1978 exhibition
of the Faenza Inter -

national Competition 
of Contemporary

Ceramic Art
[1977] anyagában

színezett keménycserép
/ coloured earthen -

ware [72x13x5 cm;
63x12x4,5 cm;

75x13x5 cm]

A Beatrix hozománya
címû kiállítás angol

nyelvû katalógusának
címlapja (Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest,
2008) / Title page of
the English catalogue

for the exhibition 
The Dowry of Beatrix
(Museum of Applied

Arts, Budapest, 2008)  

Fo
tó

: T
au

be
rt 

Ist
vá

n



� Többéves elôkészítési munkát követôen jelent meg
a neves mûvészettörténész munkásságának nagy ívû
írásos hagyatékából válogatott tanulmánykötet. A ha-
talmas léptékû életmûvet a család régi barátja, Tóth
Elek Illés könyvtáros áldozatos munkával doku men -
tálta és rendszerezte, majd közvetítésével, illetve Me -
zei Ottóné és családja felajánlásaként 2009-ben az
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének Adat tá -
rába került a hagyaték. A már kategorizált kézirat -
anyagot Andrási Gábor és Pataki Gábor mûvészet -
tör ténészek rendezték kötetbe, a tallózás során elôny -
ben részesítve az életmû egésze szempontjából kulcs -
fontosságú tanulmányokat, valamint a legfontosabb
összegzéseket és a korábban még publikálatlan mun -
kákat. 

Mezei Ottó (1925–2004) mûvészettörténész a hat -
vanas évek közepétôl a mûvészeti élet aktív szerep lô -
jeként volt jelen, tevékenysége elsôsorban a moderniz -
mus, illetve a kortárs képzômûvészeti problémák ku -
tatására, kiemelten az avantgárd törekvésekre irá nyult.
A konstruktivizmus mélyreható tanulmányozása mel-
lett erôteljes franciás mûveltségébôl fakadóan a hazai
absztrakt szürrealista festészet és a lírai absztrakció
iránt különösen nagy érdeklôdést mutatott, ez az at ti-
tûd egész pályáját végigkísérte. Képzômûvészeti tár -
gyú írásai mellett a 20. századi magyar és egyetemes
mûvészet összefüggéseinek vizsgálata során kiemelt
figyelmet szentelt a mûvész- és tervezôoktatás elmé -
leti és gyakorlati jelentôségének megismertetésére, a
mûvésztelepi mozgalmak feltérképezésére, a képzô-
és iparmûvészet, illetve az építészet egymásra hatá sá -
nak bemutatására. Kiválasztott témáit mindig körül -
tekintô alapossággal dolgozta fel, jellemzôen nagy
jegyzetapparátust felvonultató tanulmányokat írt.
Rendszeresen publikált mûvészeti folyóiratokban és
számos kiállítást rendezett. 1968-tól 1986-ig a Ma -
gyar Iparmûvészeti Fôiskola (ma Moholy-Nagy Mû -
vészeti Egyetem, MOME) tanára volt.

Szerteágazó érdeklôdésbôl született írásait a tanul -

mánykötet szerkesztôi az életmû fôbb irányvonalait
megjelenítô csomópontok kiemelésével csopor tosí -
tották, külön fejezetbe rendezve a kutató Csontváry
Kosztka Tivadarról szóló tanulmányait, a mûvészeti
szabadiskolákkal, mûvészetpedagógiai kérdésekkel
foglalkozó írásokat, a 20. század elsô felében kibon ta -
kozó „grand art”-tendenciákat vizsgáló értekezéseket
és a hatvanas évektôl kifejlôdô progresszív magyar
mûvészeti irányokkal, kortárs jelenségekkel foglal ko -
zó mûvészettörténeti szövegeket.

Csontváryval foglalkozó esszéit mûvészettörténeti

Mezei Ottó: Magyar, európai, modern
Válogatott írások
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értékük mellett, abból a szempontból is indokolt volt
önálló fejezetben kiemelni, mivel bennük Mezei mû -
vészetelméleti világlátása, kutatói nyitottsága is ki raj -
zolódik. Mindenekelôtt az az elfogulatlan kíván csi ság,
amellyel egy már-már mûvészettörténeti kánonként
elfogadott és lezártnak tekintett mûvészeti témához
közelített. Letörte a tudás pecsétjét és saját elgon do -
lásai mentén, friss aspektusból szemlélve a kutatás tár -
gyát, új nézôpontokat és részleteket tárt fel az adott
témakörben, egyúttal állandóan keresve a sajátosan
egyedi, gyökerében hazai mûvészet közös jellemzôit.
Csontváry-kutatásai fontos helyet foglalnak el a szak-
irodalomban, Németh Lajos (1929–1991) nagynevû
mûvészettörténész Csontváry-emlékkönyvében több
ízben is elismerte, hogy Mezei Ottó számos új élet -
rajzi adat feltárásával meggyôzôen bizonyította a fes -
tô világképének legfontosabb eredôit.1

Újszerû gondolatokat olvashatunk a Mûhelyek, sza -
badiskolák címû fejezetben található írásai között is,
ahol a nagybányai és a szentendrei mûvészteleppel
foglalkozó értekezések mellett iparmûvészeti tárgyú
munkái is megjelennek, mint például a korábban a
Magyar Mûvészeti Fórum címû folyóiratban publikált,
A gödöllôi szövôiskola erdélyi-székely forrásai, (hazai) el -
méleti háttere és mûködése címû tanulmány.2

Mint ismeretes, a gödöllôi mûvésztelep magját szö-
vôiskolája jelentette, itt valósult meg legsikeresebben
a magas színvonalú tervezés és kivitelezés, a mûvek
manufakturális, háziipari jellegû megvalósítása és ér -
tékesítése. A témával kapcsolatos szakirodalom a kép-
zômûvészeti alkotásnak is tekinthetô mûvészi ter ve -
zômunka során létrejött kép-szônyegekkel kiemelten
foglalkozik. Mezeit viszont leginkább a szövôiskola
megalakulását követô, az egész telep életét megha tá -
rozó elméleti kérdések érdekelték. Tanulmánya is a
tanmûhely mûködését inspiráló ideológiai és szocio -
lógiai, gazdasági tényezôk, valamint ezzel összefüg -
gésben a mûvésztelep és az Országos Magyar Királyi
Iparmûvészeti Iskola közötti valós kapcsolatok feltá -
rásárára irányul. Mint írta: „Gödöllô úgy tekinthetô,
mint az Iparmûvészeti Iskola ekkortájt, a századfordulón
kialakult oktatási rendszerének eredendô modellje, amely
az egész akkori magyar mûvészetet átható törekvést is je -
lentette, a sajátosan magyar és a külhoni törekvések össze -

egyeztetésének ôszinte igényét, és ezzel egyfajta nemzeti
mûvészet megteremtésének szándékát.” 

A különféle mûvészeti ágak, mûfajok, de legfô kép -
pen az egyetemes és nemzeti mûvészet kölcsönös
egymásra hatása – ezek azok a kérdések, amik Mezeit
szenvedélyesen foglalkoztatták, olyannyira, hogy éle -
te utolsó egy-másfél évtizedében folytatott kutatásai -
nak is elsôsorban a hazai-nemzetközi kölcsönösség bôl
kifejlôdô modern magyar mûvészettörténet körvona -
lazása volt a célja.

Ez a szándék – a témából következôen – megfi gyel -
hetô az Idôszerû gondolatok az „idôszerûtlen” Bauhaus ról
és magyar kapcsolatairól, illetve A Bauhaus és a magya rok
címû írásaiban is. A Bauhaus történelmi szerepének
és az oktatásban széleskörûen megnyilvánuló hatásá -
nak felvázolása során Moholy-Nagy László (1895–
1946) for matervezô, mûvésztanár jelentôsége mel lett,
az általa sokat kutatott Molnár Farkas (1897–1945)
építész ér demeit taglalja több ízben is részleteseb ben.

Molnár Farkas 1921-ben csatlakozott Walter Gro -
pius frissen megalakult weimari intézményéhez. Mi -
közben stúdiumait végezte, jelentôs szervezômunkát is
folytatott, több fiatal bauhausos mûvésszel mani fesz -
tumot jelentettek meg. E csoportosulásnak nagy sze -
repe volt a berlini orosz konstruktivista tárlat (1922)
hatását is mutató 1923-as Bauhaus-kiállítás elô készí -
tésében és lebonyolításában, amely fordulópontot je -
lentett az intézmény életében, a tér-forma-anyag kap-
csolatát átdefiniáló új „építôeszme” kialakulásá ban.

Mit nevezhetünk Bauhaus-építészetnek? Mezei
szerint helyesebb „Bauhaus-építészrôl” beszélni, és
mint írja, „csak abban az esetben, ha az ott tanult építész
munkáiban az igényes Bauhaus-stúdiumok kimutatható
nyomot hagytak, illetve ha az illetô építésznek az adott sá -
gok folytán módja nyílt ezeknek kifejezést adni”. Molnár
Farkas „ízig-vérig Bauhaus-építész volt. Nemcsak azért,
mert négy éven át (1921–1925) a Bauhaus volt az ottho -
na, s mert annak szerteágazó tevékenységében aktívan
részt vett: festett, rézkarcot, litográfiát készített, mappát
adott ki, amelynek lapjait a Bauhaus nyomdájában nyom -
ta, dolgozott szcenikai mûhelyben, Gropius, majd egy wei -
mari építész irodájában, részt vett nemzetközi tervpályá -
zatokon, tervezett és kivitelezett épületeket, praktikus
bútordarabokat. Elsôsorban azért nevezhetô Bauhaus-épí -
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tésznek, mert itthoni épületei a bauhausbeli gyakorla tok
és kiállítások (így az 1923-as bauhausbeli építészeti ma -
kettkiállítás) nyomán kikristályosodott szemlélet megvaló -
sulásai.” Molnár Farkas olyan progresszív szellemû,
több mûvészeti ágban is jeleskedô magyar mûvész
volt, aki külföldi tapasztalatait itthon kamatoztatta,
életmûve tehát ilyenformán szervesen illeszkedik Me-
zeinek a nemzeti és nemzetközi mûvészet viszo nyát
vizsgáló kutatásaiba.

Nem véletlenül kerültek egy kötetbe Mezei Ottó
gödöllôi mûvészteleprôl és Bauhausról szóló írásai, a
két – formai megnyilvánulásában eltérô – iskola kö -
zött is találhatunk szellemi közösséget. Ez az évtize -
dekre szóló eszmei program megvalósításának szán -
déka, ami a századfordulón születô mûvészeti törek -
vések összegezését és a szociálisan elhivatott alkotói
magatartás igényét jelentette. Mindkét iskola a mû -
vé szet és az ipar, illetve a technika közötti szakadékot
próbálta áthidalni, egyaránt kereste a mûvészet esz -
méjét fenntartó erôket, és annak korszerû eszközei ben
rejlô kifejezési lehetôségeit.

A képzô- és iparmûvészet egységének megterem té -
sét tûzte ki célul Jaschik Álmos grafikai tervezôis ko lá ja
is. (Ezzel a címmel jelent meg az Országépítô 2001/1.
számában Mezei tanulmánya, melyet a Válogatott
írásokban is olvashatunk.) Ahogy Mezei rámutatott,
ugyanabból a korszellembôl nôtt ki, mint a gödöllôi
mûhely: szociális, mi több, vallási indíttatásból szer -
vezôdött, a felelôs munka embert formáló jelentô sé -
gét hangsúlyozva. De míg 1906–1907-ben a gödöllôi
telep befejezte önálló mûködését az Iparmûvészeti
Iskolába olvadásával, Jaschik (1885–1950) ekkor kezd -
te meg iparmûvészeti és mûvészetpedagógiai tevé -
kenységét a Fôvárosi Iparrajziskolában. Évekkel ké -
sôbb, 1920-ban, miután a Nyugat címû folyóiratban
javaslatot tett az „iparmûvészeti nevelésünk átfogó
megreformálására”, nyitotta meg iparmûvészeti ma -
gániskoláját. A szakmát adó iskola népi és modern
mûvészetben gyökerezô szellemisége olyan, kreatív
csoportmunkán alapuló mûhelyt hozott létre, amely -
nek tevékenysége „a felfrissített hagyományokat a mû -
vészetek integrációja révén széles közönséghez szólóan új -
szerû (hazai) vonásokkal egészítette ki”.

Mezei Ottó mûvészeti iskolákkal foglalkozó írásai
is jól reprezentálják annak a tényfeltáró munkának a
jelentôségét, amelynek köszönhetôen a szimultán
mûvészettörténeti események új megvilágításba he -
lyezôdnek, és új közös pontok felfedezésére nyílik
lehetôség. Kutatási témáiban nem rangsorolt kép zô -
mûvészet és iparmûvészet, nagymester és kismester
között, a mûvészi produktum és környezete, egy-egy
jelenség és annak forrásai érdekelték. Mûvészettör -
téneti nyomozómunkája a perifériára szorult, kevéssé
ismert mûvészek megismertetésében is nagy szerepet
játszott (például Egy elfelejtett építô-iparmûvész: Tálos
Gyula mûvészete). Iparmûvészeti vonatkozású érte ke-
zései mellett képzômûvészeti tanulmányait is a több
szempontú megfigyelés módszerével építette fel, új
körképet rajzolva a hatvanas évek és az azt követô
idôszak mûvészetérôl. Írásai segítenek nemzetközi
viszonylatban is megérteni a 20. századi, illetve a kor-
társ magyar mûvészet produktumait, alapkutatásai
fontos adalékul szolgálnak az egyes témákat feldol -
go zó mûvészettörténeti irodalomban. Szövegei ol -
vasmányosak, de analitikus jellegük miatt mûvészeti
alapismeretek meglétét feltételezik. 

A kötet borítóját adó Czumpf Imre-kompozíció
(Mezei Ottó gyûjteménybôl) egységet teremt a külsô
megjelenés és a tartalom között. Egy gondolatba sû -
ríti Mezei munkásságát: részek teremtik az egészet.

VERESS KINGA
mûvészettörténész

(Argumentum Kiadó – MTA Bölcsészettudományi Ku ta -
tóintézet, Mûvészettörténeti Intézet, Budapest, 2013,
448 o.)

Jegyzetek
1. In: Csontváry-emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar

írásaiból és a Csontváry-irodalomból. Szerk. Gerlóczy Gedeon –
Németh Lajos. Corvina Kiadó, Budapest, 1976 (1984).
/Mûvészet és elmélet./

2. Magyar Mûvészeti Fórum, II. évf. (1999. december) 6. sz. 
és III. évf. (2000. február) 1. sz.
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� Bélyegrapszódia – avagy könnyed keringô
zenés bé lyegek körül. Giuseppe Verdi és
Richard Wagner születésének 200. évfor -
dulója alkalmával sok ezer bé lyeg közül vá-
logatva rendeztek kiállítást a Bélyeg mú ze -
umban. (Bp. VII., Hársfa u. 47.) Az újon nan
kibo csátott magyar Verdi- és Wagner-
blokkokhoz ha son lóan számos kiállított
bélyeghez kapcsolódó zenemû részlete
hallható QR-kód és okostelefon segítsé gé-
vel. (2013. június 22-tôl 2014. május 15-ig.)

� Rejtélyes aranykincs nyomában – avagy a bá-
rándi tarsolylemez históriája címmel kiál -
lítás látható 2013. október 3. és december
31. között a Déri Múzeum Kisgalériá já ban.
(Debrecen, Déri tér 1.)

� Tájrészlet címmel Katona Szabó Erzsébet
textilmû vész munkáiból látható kiállítás
2013. november 8-tól 2014. január 9-ig a
Városi Hangverseny- és Kiállító teremben.
(Zalaegerszeg, Ady Endre utca 14.)

� Kárpitok és grafikák címmel Nagy Judit
textilmûvész és Molnár Gyula grafikus mû -
vész munkáit bemutató tárlat nyílt 2013.
november 27-én a Vízivárosi Galé riában
(Bp. II., Kapás u. 55.). A tárlat december
20-ig még megtekinthetô.

� Design-tett – Társadalomformáló design
Kassák Lajos munkásságában címmel nyílt
kiállítás a Kassák Múzeumban. (Bp. III., Fô
tér 1.) A 2013. október 11-én nyílt tárlat
2014. február 9-ig látogatható a Zichy-kas-
télyban.

� Az idô látképei / Time Sights / Vedute del
tempo címmel Gyulai Líviusz, Jankovics
Marcell és Orosz István közel harminc gra-

fikáját, rézkarcát bemutató kiállítást ren -
deztek a Magyar–Olasz Kulturális Évad
keretében a Római Magyar Akadémián. A
2013. no vember 7-i megnyitón a három
al kotó filmjeibôl is láthattak válogatást az
érdeklôdôk.

� Én a szövésre adtam magam címmel Polgár
Rózsa tex til mûvész munkáiból nyílt kiál lí -
tás a pesterzsébeti Gaál Imre Galériában
(Bp. XX., Kossuth Lajos u. 39.) 2013. no -
vember 6-án. A mûvész közgyûjtemé nyek-

ben – a Szombathelyi Képtárban, az Ipar -
mûvészeti Múzeumban és a Petôfi Iro dal -
mi Múzeumban – levô alkotásaiból is vá lo-
gatott kiállítás 2014. január 12-ig látható.

� Mesélô játékok: egy világjáró édesapa aján-
dékai címmel idôszaki kiállítás nyílt a Szó -
ra katénusz Játékmúzeum és Mûhelyben
Kecskeméten. (Gáspár András utca 11.) A
közelmúltban került a játékmúzeum tu laj -
donába a 195 népviseletbe öltözött babá ból
álló gyûjtemény, melyet most 2013. de cem-
ber 28-ig tekinthetnek meg az érdeklô dôk.

� Kincskészítôk mûhelytitkai. Elzárt, rejtélyes
hely az ötvösmûhelyek világa, amelyet
most bárki megismerhet a Magyar Mû sza -
ki és Közlekedési Múzeum (Bp. XIV., Vá -
rosligeti körút 11.) kiállításán, ahol több
száz éves eszközöket, mûremekeket is be -
mutatnak a 2013. október 1. és december
8. között látogatható kiállításon.

� Petrás Mária keramikusmûvész kiállítása
látható 2013. december 5. és 21. között a
Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galé -
riában (Miskolc, Rákóczi u. 2.)

� Halálos természet – Naturalizmus és hu -
manizmus a 21. században címmel 2013.
november 16-án nyílt tárlat a Modem ben,
a Modern és Kortárs Mûvészeti Köz pont -
ban. (Debrecen, Baltazár Dezsô tér 1.) A
kiállítótérben élethû ufó-gyerekekkel, ôs -
lé nyekkel, pszichohorror ihlette mûvekkel
egyaránt találkozhat a látogató 2014. feb -
ruár 16-ig.

� Tradíció címmel, számos társkiíró partne -
rével közösen néprajzi gyûjtôpályázatot
hirdetett a Magyar Néprajzi Társaság és a

2 013 / 10 4 7 . o l d a l H Í R E K

Hírek
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Néprajzi Múzeum. A hagyományok és a
jelenkori élô kultúra dokumentálásával,
gyûjtésével, feldolgozásával pályázhatnak
hazaiak és határon túliak, önkéntes népraj-
zi gyûjtôk egyénileg és csoportosan, nép -
rajzkutatók, pedagógusok és gyerekek. A
beadási határidô 2014. március 14.

� Az év kiállítása 2013 cím elnyerésére pá -
lyázatot hirdetett a Pulszky Társaság –
Ma gyar Múzeumi Egyesület. A legjobban
tetszô kiállításra 2014. február 15-ig lehet
szavazni.

� Fény által felemelve II. címmel a Renée Mû -
vészeti Társaság XVIII. Renée-rendez vé -
nyének keretén belül csoportos képzô- és
iparmûvészeti kiállítás látható a B.L. Te -
remben (Bp. XVII., Bél Mátyás u. 41.) Ász-
tai Csaba, Benedek József, Bészabó And -
rás, E. Szabó Margit, Illényi Tamara, Jeney
Judit, B. Laborcz Flóra, Kelemen Kata,
Kapócsy Judit, Pázmándi Antal, Rabie M.
Hadie, Szalay Pál, Szemereki Teréz és Szé-
les Judit munkáiból 2013. november 20. és
december 15. között.

� Hagyomány és átváltozás – Jávai wayang-
bábok és Gaál József kortárs alkotásai az
Iparmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc
Kelet-ázsiai Mûvészeti Múzeumban. (Bp.
VI., Andrássy u. 103.) Mintegy száz mû -
tárgyat mutatnak be a 2013. november 22-
én megnyílt kiállításon, zömében Zboray
Ernô, az 1920-as évekbôl származó gyûj -
teményének anyagát, valamint Gaál József
wayang-inspirációit, büsztöket, maszkokat
és bábokat. A tárlat 2014. augusztus 31-ig
látogatható.

� A Galaxy Sohóban, Peking egyik legismer -
tebb épületében megnyílt a Balassi Intézet
huszonegyedik Magyar Kulturális Inté ze -
te. 2013. november 13-án az ünnepélyes

megnyitón a Gombold újra! divattervezô-
pályázat díjnyertes munkáinak bemutató -
jával reprezentálták a magyar öltözködés -
kultúrát.

� Precízió és luxus – Az óramûvesség reme -
kei a Rad vánszky-gyûjteménybôl. A Svájc -
ból hazatelepült óra restaurátor, óramér -
nök, Radvánszky Ferenc magán gyûjtemé -
nyé nek 17–19. századi órakülönleges ségei -
bôl rendeztek kiállítást az Iparmûvészeti
Múzeum – Nagy tétényi Kastélymúze um -

ban. (Bp. XXII., Kas tély park u. 9–11.) A
2013. szeptember 20-án megnyílt kiállítás
december 31-ig látogatható.

� Elvarázsolt órák – Karácsony a kastélyban. A
Nagytétényi Kastélymúzeum (Bp. XX.,
Kastélypark u. 9–11.) idén tizenegyedik al -
kalommal várja a látogatókat a Kará csony a
kastélyban elnevezésû programsoroza tá ra,
melyet Elvarázsolt órák címmel 2013. no -
vember 30. és 2014. január 5. között ren dez
meg. Az ünnepi fénybe öltözött nagyté té -
nyi kastély 28 termében neves iparmûvé -
szek által díszített karácsonyfák, a decem -
beri hétvégéken vásár, és a család minden
tagjának szóló programok várják a látoga -
tókat. Szombaton délelôttönként a gyer -
mekek 11.00 órától bábelôadásokon, zenés
matinékon, délután 14.00–17.00 óra között
hagyományôrzô kézmûves-foglalkozá so -
kon vehetnek részt. Vasárnaponként 16.00
órától a kastélyban hangversenyek gazda -
gít ják a programot. (Nyitva tartás decem -
berben: keddtôl vasárnapig 10.00–18.00
óra között. A nagytétényi kastély de cem -
ber 24-én, 25-én, 26-án, 31-én és január
1-jén zárva tart. Részletes program: www.
nagytetenyi.hu, www.imm.hu)

� A 4. Textilmûvészeti Triennále válogatott
anyagából nyílik kiállítás az Iparmûvészeti
Múzeum (Bp. IX., Üllôi út 33–37.) föld -
szinti galériáján. A 2013. december 20. és
2014. február 2. között látogatható tárlat -
hoz kapcsolódóan 2014. január 18-án csa -
ládi nap lesz tárlatvezetéssel és kézmûves-
foglalkozásokkal, 2014. február 2-án pedig
a kiállítás záróeseményére (a finissage-ra)
várják az érdeklôdôket.

� Szyksznian Wanda tervezôgrafikus mun -
káit mutatják be a Várnegyed Galériá ban
(Bp. I., Batthyány u. 67.) 2013. december
5. és 2014. január 15. között.

H Í R E K 2 013 / 10 4 8 . o l d a l

Kandallóóra / Fireplace clock
Párizs, 1870 körül (Radvánszky Ferenc

gyûjteményébôl) / Paris, c. 1870 
(from Ferenc Radvánszky’s private collection)
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