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Előszó helyett
Tisztelt Olvasó!
Részegítő év volt az ezerkilencszázkilencvenes! Keserű évtizedek után szinte
ajándékként hullott az ölünkbe a szabadság. A jövő lelkesítő volt és mégis fenyegető. Az állam kivonulása a kortárs képzőművészet területéről és gyámkodásának megszűnése szinte biztos volt. Ez függetlenséget jelentett, de egyben sok
kérdést vetett fel. Hol van, ki lesz az a közönség, mely a szakmánk támasza lehet? Hol vannak azok a kiállítóhelyek, kortárs gyűjtemények, amelyekből a leendő közönségünk tájékozódni tud, és megismerhet minket? Hol az a szervező erő,
amely legjobb kollégáinknak segít e nehéz átállásban, és szervezi a kiállításokat,
a szponzorokat, a kiadványokat és az egész megváltozott művészeti közéletet?
Kiváló kollégáimmal konzultálva arra jutottunk, nem várhatunk másra, ezt
nekünk kell megkísérelnünk!
Eltelt harminc év! A hőskorszakban Supka Manna baráti támogatása segített talpon maradni. Köszönet a többször megújult kuratóriumnak és a hozzánk támogatóként csatlakozó százötven művésznek mindazért, ami miatt
kisebb kudarcainkat mára már jelentős eredmények homályosítják!
Jubilálunk, a fiataloké a jövő!
A múltunkról és a gyűjteményünkről pedig itt, e lapokon tájékozódhatnak.
Tenk László
alapító
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Garami Gréta
A T-Art Alapítvány
és Gyűjtemény története
A T-Art Alapítvány mára 600 alkotást számláló gyűjteményét egy óbudai művész-házaspár, Tenk László festőművész és felesége hozták létre 1990-ben. A gyűjtemény alapját kortárs festményekből álló saját házi gyűjteményük felajánlásával
indították el. Hamarosan sok művészbarátjuk, majd meghívott kortárs alkotók is
csatlakoztak a mára kb. 150 művészből álló adományozói körhöz, akiknek munkáival évről évre növekszik a festményekből, grafikákból és szobrokból álló anyag. A
gyűjteményépítés mellett az alapítvány számos országos nagyméretű kiállítást és
egyéni tárlatot szervezett, több művészeti könyvsorozatot adott ki, és állandó közreműködője, tanácsadója az óbudai képzőművészeti eseményeknek is.1
-------------Alapítvány a kortárs táblakép-festészet és képgrafika szolgálatában
A T-Art Alapítvány a rendszerváltás utáni Magyarország megváltozott művészetszervező, művészetmenedzselő közegének egyik, művészek által létrehozott résztvevője. Miután a Képzőművészeti Alap megszűnésével az állam szerepe visszaszorult
a képzőművészeti szféra területén, az állam korábbi helyét új szereplők: műkereskedők, magángyűjtők, gazdasági vállalatok, üzletemberek töltötték be. Az egykor
homogén terület heterogénné vált, és a korszak megfogyatkozó állami művészetmenedzselésének számos alternatívája jött létre. Művészettörténeti kötetek, albumok, katalógusok jelentek meg, kiállítások sokasága nyílt és nyílik, hatalmas számú
gyűjtemények épülnek az egykori múzeumi, tudományos szférán kívül galériák,
műkereskedések, multinacionális cégek, magánemberek vagy nonprofit művészeti
szervezetek kiadásában, szponzorálásával, saját szemléletet tükrözve. A klasszikus
modern iránti érdeklődést követően, az ezredfordulóra kialakult a kortárs képzőművészet iránti vonzódás is, és az előbb felsorolt szereplők mellé felsorakoztak maguk a
kortárs művészek, művészcsoportosulások is. Akik – túllépve az önreprezentáció, az
önérdek-képviselet szándékán, teljesítményben akár versenyre kelve a múzeumokkal – saját koncepcióval rendelkezve önálló képet, ítéletet alkotnak és prezentálnak
művészettörténetről és esztétikai értékről egyaránt, és saját szempontjaik alapján kí-

1.

Az alapítvány történetének az alapítványi archívumban található dokumentumok, több órás mélyinterjúk és szakirodalom alapján feldogozott részletes
bemutatását lásd a 2010-ben megjelent tanulmányban. (Garami Gréta: A T-Art Alapítvány története 19902010. Budapest, 2010)
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vánják kanonizálni a – „kortárs”, „jelenkori”, „mai”, „progresszív”, „élő”– művészetet. A
T-Art Alapítvány ennek a jelenségnek egyik legkorábbi, közvetlenül a rendszerváltás
utáni, gyakorlatilag elsőként létrejött szervezete.
A T-Art Alapítvány nevét egyrészt alapítójáról, Tenk László festőművészről2
kapta, másrészt a „t-art” kifejezés utal arra a szerepvállalásra, amit az alapítvány
azóta is betölt a kortárs képzőművészet terén: a kortárs táblakép-festészet, a tradicionális sokszorosító grafika és egyedi rajzművészet, és a hagyományos szobrászat kvalitásait megtartó és felmutató, értékmentő küldetésére.
Az alapítvány a rendszerváltozás után, a korlátokkal küzdő állami művészettámogató rendszer alternatívájaként jött létre, hogy a megszűnő és megalázó
korábbi képzőművészet-politikai rendszer helyett új utakat nyisson a kortárs képzőművészet civil menedzselésének. Az 1990-es években átrendeződő kultúrpolitika érdeklődésének homlokterébe a nyugati igazodású, neoavantgard és konceptuális irányok kerültek, egy bizonyos kánont deklarálva így a kvalitásos kortárs
képzőművészetről. A művészeti szakirodalom is – a jogos rehabilitálás, a kulturális
felzárkóztatás és a magyar képzőművészet nemzetközi kontextusba helyezésének
szándékával – elsősorban a progresszív, a konceptuális és experimentális irányzatok prezentálásával foglalkozott. Hasonló volt a tapasztalat az ezredfordulótól a
kortárs iránt érdeklődő műkereskedelmi galériák esetében is. Létezett azonban
egy másik kortárs képzőművészeti valóság, számtalan olyan művész, akiknek vitathatatlanok voltak a kvalitásai, mégsem szerepeltek a ’90-es évek élen járó fórumain, mert művészetszemléletükben és eszközhasználatukban túlságosan tradicionálisnak minősültek. Egész művészeti ágak, mint a táblakép-festészet, a manuális
művészi képgrafika és a hagyományos szobrászat, a művészeti szféra peremére
látszottak kerülni, miközben egyre többször lehetett találkozni a festészet halálának gondolatával, Paul Delaroch híres mondásától kezdve (Mostantól a festészet
halott) Alekszandr Rodcsenkón keresztül, Gianni Vattimón át Arthur Danto Hogyan
semmizte ki a filozófia a művészetet című írásáig.
Ebben a közegben jött létre a T-Art Alapítvány 1990-ben, és kezdte el máig is
tartó munkáját. Az alapítók azt a célt tűzték ki, hogy e kör számára megteremtenek egy olyan fórumot, ami átfogó művészetszervező tevékenységet folytat:
kiállításokat rendez, művészeti albumokat, katalógusokat ad ki, külföldi megjelenéseket tesz lehetővé, és kapcsolatot épít a művészeti szféra különböző szereplői között. Mindezt alapítványi működési formában: kereskedelmi tevékenységet
nem folytatva, és csak támogatásokból, felajánlásokból, adományokból és pályázatok során jutva bevételekhez.
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Tenk László
Őszi gráciák

117 × 125 cm olaj, tempera, fatábla, 1981

2. Tenk László munkásságáról lásd: Wehner Tibor: Gyengéd torzítások. Művészet, 1986/1.; Pogány Gábor.: Tenk
László kaposvári kiállítása. Művészet, 1986/8.; Supka
Magdolna.: Vérbeli kolorista. Tenk László kiállítása.
Művészet, 1990/2.; Supka Magdolna: Tenk László (kat.
bev., Vigadó Galéria, Budapest, 1994); Supka Magdolna: Tenk László. Szeged, 1996, 1997.; Tenk László
– Tükör és ablak. Bp., 2007; Takarásban - Tenk László
2008-2018 között készült festményeiről. Budapest,
2018.; Egy időben. Stúdiólátogatások. (Műcsarnok.kat.)
Bp., 2020. 90-99.
3. Supka Magdolna és a T-Art kapcsolatáról lásd Nagy T. Katalin szövegét a követező fejezetekben.

A gyűjteményépítés

ALAPÍTVÁNY

A gyűjteményt is adományozott művekből építette fel a művészekből álló, 5
tagú kuratórium (Tenk László, Hegedűs Endre, Mészáros Géza, Sváby Lajos
– később helyette Sulyok Gabriella –, Wilhelm Károly – később helyette
M. Novák András). A kuratóriumot segítette még Supka Magdolna művészettörténész, akinek emlékére az alapítvány létrehozta a Supka Manna-díjat,
melyet minden évben egy olyan személynek adományoz, aki különösen sokat tesz a T-Art által is képviselt kortárs képzőművészetért.3 A kuratórium javaslatai alapján hívtak meg olyan képzőművészeket, akiknek a művészetét a
T-Art által képviselt értékrendhez és a már meglévő darabok szemléletéhez
és minőségéhez illeszkedőnek és méltónak tartották. A gyűjtemény évről
évre gyarapodott, és egy-egy nagyobb kiállítás újabb és újabb alkotásokat
eredményezett a kollekcióban. 2006 óta a kuratórium minden évben két új
művészt hív meg a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett kiállítására, és ezzel egyidejűleg a gyűjteménybe.
Az alapítvány nem egyetlen stílus- vagy tematikai kritérium mentén
gyűjt. Álláspontja szerint a korszaknak a sok szempontú nézete együtt igazabb képet nyújt a periódus képzőművészetéről, mint az egyetlen irányzat
tekintetében kizárólagosan válogatott szegmens. Ugyanakkor mégis egy jól
körvonalazható és következetes értékrendet képviselt mindig is: egy olyan,
alapvetően a magyar hagyományokon nyugvó, az expresszív kifejező erőt
preferáló, a személyes élményből inspirálódó, érzelmi indíttatású, a szakma-technikai tudás és a tárgyalkotó szemlélet prioritását valló, hagyományos eszköztárral dolgozó művek gyűjteményét hozta létre, amely mára
valóban kiegészíti a neoavantgard-centrikus gyűjteményfejlesztéseket, és
hitelesen prezentálni képes az elmúlt három évtized másik kortárs magyar
képzőművészetét.
Fontos kiemelni, hogy az alapító és az alapítvány nem tulajdonosa a létrejött gyűjteménynek, hanem azt a magyar kulturális örökség részeként őrzi,
közgyűjteményként kezeli és gondozza, annak közönséggel való kapcsolatát
folyamatosan biztosítja, végső elhelyezését pedig múzeumban tervezi. Az
Óbudai Önkormányzat, az Óbuda Múzeum és az alapítvány közös megállapodása alapján került be az alapító okiratba is, hogy amennyiben az alapítvány valamilyen oknál fogva megszűnne, a gyűjtemény az Óbuda Múzeum
tulajdonába kerül.
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A T-Art Gyűjtemény
A T-Art festészeti gyűjteményének legkorábbi darabjai közé tartoznak olyan Kossuth-díjas művészek alkotásai, mint Tóth Menyhért, Sváby Lajos, Kovács Péter és
Földi Péter. A kollekció nagy részét az expresszív magyar festészet Munkácsy-díjas
festőinek munkái alkotják (pl.: Baksai József, Gaál József, Jónák Tamás, Lóránt János Demeter, Szentgyörgyi József, Szily Géza, Szurcsik József, Végh András, Veress
Sándor László, Vilhelm Károly). Másik csoportot képeznek a hazai lírai-spirituális-szakrális festészet vonalának neves képviselőitől kapott művek (Bikácsi Daniela, Bráda Tibor, Gáll Ádám, Giczy János, Kárpáti Tamás, Krajcsovics Éva, Mészáros
Géza, Orosz János, Simsay Ildikó, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Verebes György).
Néhány darab a magyar fundamentálisan realista festészetből, a gyulai iskolából
került ki (Balogh Gyula, Szakáll Ágnes), vagy a hagyományos és virtuóz festőiséget
képviseli (pl.: Hegedűs Endre), de számos olyan alkotás található a gyűjteményben,
amely az absztrakció vagy a vegyes technikai eljárások körébe tartozik. (pl.: Hajdú
László, Kopócsy Judit, Lengyel Károly, M. Novák András, Ujházi Péter).4
Az alapítvány grafikai kollekciója a legnagyobb a gyűjtemény egészében: 300
darabot számlál, jelentőségét tekintve is a legreprezentatívabb, és mára muzeális
értékkel bír. Felöleli a 20. sz. második felének és a 2000-es évek első évtizedének
szinte teljes manuális kép-grafika művészetét. Itt szerepelnek a grafikaművészet legendás alakjai: Gyulai Líviusz, Rékassy Csaba vagy Ágotha Margit. Az eggyel fiatalabb generációból: Kovács Tamás, Almássy Aladár, Dús László, Sáros András Miklós,
Szemethy Imre, Somogyi Győző. A Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatói közül:
Pásztor Gábor, Somorjai-Kiss Tibor, Nagy Gábor, Eszik Alajos. De olyan muzeális darabok is megtalálhatók benne, mint Kondor Béla vagy Szalay Lajos grafikája.5
Ennek a gazdag és nívós anyagnak a kialakulása Sulyok Gabriella grafikusművész kurátori munkájának is köszönhető, aki tudatosan válogatott a kollekció teljessé tétele érdekében. A grafikai anyag értékét tovább növeli – és egyben
építésének folytatása elé óriási kihívást állít –, hogy a digitalizálódott és alkalmazott reklámgrafika által kiszorított autonóm jellegű művészi grafika és a hagyományos grafikai technikák mára kuriózumnak számítanak. A mögöttük rejlő
mesterségbeli tudás és virtuozitás ma már szinte ismeretlen a fiatal generáció
számára. Az egyedi rajzok mellett színes fametszet és linómetszet, rézmetszet,
rézkarc, litográfia és szitanyomat is található a gyűjteményben.
A T-Art Gyűjtemény szobrászati anyaga mennyiségében elmarad ugyan a festészeti
és grafikai műcsoportok mellett, a művek összessége azonban mégis egy nagyon szép
együttest mutat, és ebben a kisebb számban is tükrözi a T-Art jellegzetes, értékmentő
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Szalay Lajos
Akt

tus, 49 × 37 cm, 1980-as évek (?)

4. A festészeti gyűjtemény részletes bemutatását lásd a
következő fejezetekben.
5. A grafikai kollekció részletes bemutatását lásd Révész
Emese tanulmányában a következő fejezetekben.
6. A szobrászati gyűjtemény részletes bemutatását
lásd Wehner Tibor tanulmányában a következő fejezetekben.

szemléletét. (A szobrok gyűjtését erősen korlátoznia kellett az alapítványnak – noha
épp a szobrászok között volt a legnagyobb a rokonszenv az alapítvány szemlélete
felé –, ugyanis egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő és méltó hely a raktározásához.) Ennek ellenére olyan alkotók adták szobraikat az alapítványnak, mint a Kossuthdíjas Csíkszentmihályi Róbert, Rieger Tibor vagy a Munkácsy-díjas Asszonyi Tamás,
Csikai Márta, Gáti Gábor, Kiss György, Nagy Benedek és Stremeny Géza szobrászok.6
------------Közös és látható
A gyűjtemény építése mellett az alapítvány folyamatosan a közönség elé tárta az
anyagát vándorkiállítások és egyéni tárlatok keretében. Kezdetben Tenk László
a saját műtermében maga szervezett tárlatokat, melyek megnyitóin 100 fős közönség jelent meg. Hamarosan az alapítvány több szponzor támogatását élvezhette: a ’90-es évek első felében a Philip Morrisét, ’94-től pedig a MOL-ét. Ahogy
egyre gyarapodtak a szponzorok, úgy gazdagodott a kiállító helyszínek listája is.
Évről évre elvitték a gyűjteményt az ország nagyvárosaiba: a Győri Nemzeti Színházban, a Szolnoki Galéria zsinagóga-épületében, Miskolcon az Avasi Gimnázium-

Megnyitó a soproni Festőteremben, 1999
Középen Supka Magdolna
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Művészetpedagógia
Tenk Dórával

ban, Egerben a Neumann Szakközépiskolában, a szegedi Megyeházán, a székesfehérvári Pelikán Galériában, a Csongrád Galériában, a soproni Festő Teremben, az egri
Templom Galériában, Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeumban, Kalocsán
a Városi Galériában, a Tatabányai Kortárs Galériában, a budapesti Hadtörténeti Múzeumban, a Vigadóban és az Olof Palme Házban szerepelt a gyűjtemény. A szolnoki
MOL-székházban öt éven keresztül folyamatos kiállító-tevékenységet is folytatott az
alapítvány, és 2011 óta minden évben jelen van Szarvas József színművész viszáki Kultúrpajta rendezvényein is.
De a T-Art Gyűjteményt kiállították a jesolói Palazzo dei Congressiben is,
Bonnban, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, Dortmundban a Signal Biztosító
galériájában, a hollandiai Aemstelveenben, Óbuda testvérvárosában, mi több, a
kanadai Edmontonban is.
Az alapítvány állandó résztvevője az óbudai képzőművészeti eseményeknek
is. Számos kiállítást szervezett Óbuda iskoláiban, könyvtáraiban, művelődési
házaiban, különösen az Óbudai Kulturális Központban, az ófalui Szent József
Házban és az Esernyős Galériában. A kiállításokhoz kapcsolódóan az alapítvány
művészetközvetítő tevékenysége a különböző korosztályoknak szóló műhelyfoglalkozásokra és tárlatvezetésekre is kiterjed Tenk Dóra művészetpedagógus
szervezésében.
A gyűjteménygyarapítás mellett az alapítványi munka hangsúlya idővel
átkerült a könyvkiadásra: az alapítvány művészkörének munkásságát bemutató albumok létrehozására. Az alapítvány már az 1990-es években is kiadott
kisebb kiállítási katalógusokat, majd az ún. Paletta sorozattal 26 művészeti
albumot valósított meg. Majd egy jóval nagyobb lélegzetvételű sorozatot is
kiadott, az ún. Kugler-könyveket, amelyek 11 db hatalmas méretű, keménytáblás, többszáz-oldalas monografikus albumot jelentenek a legjelentősebb
alapítványi művészekről.

Searching for T-Art
2018-ban a 70 év felettiekből álló kuratórium átadta a munkát új meghívott kuratóriumi tagoknak: Lévay Jenő, Szurcsik József, Verebes György Munkácsy-díjas
képzőművészeknek, Tenk Dóra művelődésszervezőnek az alapító részéről, és Garami Gréta művészettörténésznek. Az új csapat az elmúlt 30 év és a gyűjtemény
feldolgozását és publikálását tűzte ki célul, valamint megkezdte a Searching for
T-Art nevű gyűjteményépítést folytató projektjét.
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A „Paletta” sorozat címlapjai
A T-Art Gyűjtemény továbbépítésének érdekében az új projekt célja, hogy felkutassa, bemutassa és támogassa azokat a fiatal, pályájuk elején járó, de már
jelentős munkásságot felmutató képzőművészeket, akiknek művészetében a kuratórium a T-Art értékrendjét látja tovább élni és megújulni, és akiknek munkáit
a T-Art szellemiségéhez és minőségéhez illeszkedőnek és méltónak tart. A fiatal
generáció részéről megújuló figyelem, kvalitásérzék és aktivitás tapasztalható a
tradicionális képzőművészeti ágakban, és annak a szakma-technikai igényességnek és a személyes élményből kiinduló, érzelmi indíttatású, mély jelentésrétegeket tartalmazó szemléletmódnak a prioritása is érzékelhető, amely összecseng a
T-Art művészetszemléletével. Ezért a projekt keretében a T-Art Alapítvány első
lépésként 2019-ben csoportos kiállítást szervezett, és három, anyagi elismeréssel is járó díjat alapított a fiatalok támogatására. (Az első Searching for T-Art
kiállítás művészei: Ámmer Gergő, Bánkúti Gergő, Baráth Fábián, Czene Márta,
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Pethő Anikó: Legó. akril, vászon, 150 × 100 cm, 2017
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Csorba-Simon István, Jánosi Kata, Király György, Kotormán Ábel, Nagy Sára, Őry
Annamária, Pethő Anikó, Rózsa Luca, Szabó Franciska, Tóth Angelika, Végh Júlia,
Verebics Kati. A Searching for T-Art díjakat Baráth Fábián, Pethő Anikó és Verebics
Kati nyerték el.)
------------A T-Art Alapítvány az elmúlt 30 év alatt létrehozott egy közel 600 darabot
számláló képzőművészeti gyűjteményt, amely reprezentálni képes a korszak
tradicionális kortárs festészetét és manuális képgrafika-művészetét. Kiadott 37
db komoly művészeti albumot. Gyűjteménye több mint harmincszor volt látható Magyarország területén, és hatszor külföldön is szerepelt. Kb. 50 művész
számára rendezett egyéni tárlatot, és 25 csoportos kiállítást szervezett tagjainak gyűjteményen kívüli munkáiból is. Összesen kb. 150 kiállítást valósított meg,
ami átlagosan évi 5 tárlatot jelent. Létrehozott több anyagi elismeréssel is együtt
járó díjat, melyet művészet-támogatóknak és fiatal művészeknek adományoz.
Tenk László az alapítvány jövőjét új, megfiatalított kuratórium kezébe adta, és
a gyűjtemény megtartásáról, továbbépítéséről és az alapítvány munkájának
folytatásáról is gondoskodott. A T-Art Alapítvány elmúlt 30 évben megvalósított
művészetszervezői tevékenysége számos állami finanszírozású múzeum és műkereskedelmi galéria munkájával vetekszik.

Baráth Fábián
Sztélé

bronz, 52 × 38 × 11 cm, 2018

(A szöveg az Óbudai Anziksz 2019 őszi számában megjelent cikk átdolgozott
verziója.)
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Nagy T. Katalin
„Manna” és a T-Art
Egy gyűjtemény létrehozásához kell egy megszállott alapító, akinek valamiféle
víziója van, s ennek rendel alá mindent. És persze kellenek anyagi és szellemi támogatók. A T-Art Alapítvány esetében az alapító egy festőművész, Tenk László,
aki ebből adódóan elsősorban képzőművész barátaira támaszkodott, de idővel
megérkeztek a szponzorok is.
Garami Gréta, aki feldolgozta a gyűjtemény történetét, korábban írott tanulmányában nagy figyelmet szentelt a kollekció stiláris sokszínűségének. A gyűjtemény képeit szemlélve könnyebb volna arról beszélni, hogy milyen látásmódok,
műfajok nem találhatók meg a T-Art gyűjteményben, mint azt meghatározni,
hogy hányféle szemlélet, gondolkozásmód képviselteti magát a kollekcióban.
Tenk László, ahogy azt többször kifejtette, nem akarta a kollekciót sem stiláris,
sem tematikai határok közé szorítani. A műfajok megoszlásában jelenthető ki csupán, hogy a grafika preferenciát élvez, de ennek köztudottan elsősorban anyagi
okai vannak. Ahhoz, hogy biztonsággal elhelyezzük a T-Art Alapítványt és gyűjteményét a rendszerváltás utáni képzőművészeti szcénán, nagyobb időbeli távlatra
volna szükség – bár 1990 óta 3 évtized telt el, s ez a három évtized már periódusnak
nevezhető.
A rendszerváltás után számos képzőművészeti kezdeményezés indult útjára,
magángyűjtemények mutatták meg magukat. Az állami gyűjteményekkel ellentétben ezek a kollekciók szubjektívek tudtak, és akartak lenni. A legnagyobb magyar kortárs múzeumi gyűjtemény a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Osztályán
található. A gyűjtemény formálóinak elsősorban a hivatalos állami vezetés elvárásainak kellett megfelelniük, másodsorban azonban – a lehetőségeikhez mérten – igyekeztek személyes művészetszemléletüket is érvényre juttatni. Hosszú
időn keresztül elsősorban az ún. milliós vásárlások biztosították és szolgálták a
gyűjtemény gyarapodását. A Nemzeti Galéria gyűjteményéről is elmondható,
hogy a grafikai anyag sokkal gazdagabb, sokkal hívebben tükrözi az egyes időszakok grafikai termését, mint a festészeti vagy a szobrászati kollekció. Az okok
természetesen itt is anyagi természetűek.
A rendszerváltás után megváltoztak a múzeumi gyűjteménygyarapítás lehetőségei és szempontjai. Az egyik fő törekvés az lett, hogy a rendszerváltás előtti időkben feketelistára vagy parkolópályára tett képzőművészektől végre bekerülhesse-
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nek alkotások, vagyis sok hiányt kellett pótolni, és ez elvonta a figyelmet sok más
művésztől. A másik ok, ami miatt sokan jogosan érezhették, hogy nem figyel rájuk
a szakma, az volt, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően egyre több kiállítás egy-egy
kurátori elképzelés mentén szerveződött, csökkent a zsűrizett országos kiállítások
fajsúlya. Ez a fajta szelekció teljesen átrendezte a képzőművészeti szcénát, ennek
jó és rossz hatásai egyaránt voltak. Ez a folyamat már a rendszerváltás előtt elindult, és ma is meghatározó a főváros jelentősebb kiállítóhelyeinek esetében.
Éppen ennek okán volt és van jelentősége az olyan képződményeknek, amelyeket magánemberek, alapítványok, egyesületek működtetnek. Ebben a közegben jelent meg a T-Art Alapítvány. Egy, a struktúrában keletkezett űrt igyekezett
betölteni, begyűjtve a különböző szemléletű, különböző generációkat képviselő
művészeket.
A szakmai hátteret, a közös nevezőt elsősorban Supka Magdolna művészettörténész művészetfelfogása, művészetszemlélete jelentette. Supka magával ragadó
egyénisége nem csak Tenk László és a T-Art Alapítvány gyűjtői preferenciáit befolyásolta, de meghatározta a fő szponzor és támogató, Kugler Flórián kollekciójának
összetételét és a Kugler-könyvek tartalmát is.
Supka Magdolna 1943–1954 között a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozott muzeológusként. 1954–1957 között az MTA Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkatársa lett, majd 1957 és 1981 között a Magyar Nemzeti Galéria
Grafikai Osztályán dolgozott. A grafikával és a grafikusokkal való szoros kapcsolata elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Képcsarnok Vállalat Grafikai
zsűrijét vezette grafikusművész barátaival karöltve, akik között olyan művészek
voltak, mint Kondor Béla, Csohány Kálmán, Pásztor Gábor vagy Rékassy Csaba.
Az Aulich utcában zajló zsűrizések után a társaság a régi MNG épületének büféjében folytatta az eszmecserét. Ma talán nehéz elképzelni azt a familiáris, baráti
viszonyt, amelynek a közös nagy együttlétek teremtették meg a keretét. Ennek
a szoros és baráti kapcsolatrendszernek az eredményeképpen egyre nőtt Supka
grafika iránti rajongása, és ennek volt köszönhető az is, hogy kezdeményezésére
1961-ben elindult Miskolcon az Országos Grafikai Biennálé, ami triennálévá alakulva a mai napig létezik.
Supka Magdolna munkásságát elsősorban művészekről írott írásai, monográfiái fémjelzik. Ezeket érdemes felsorolni, mert gazdag a lista, és összecseng a
T-Art gyűjtemény alkotóival: Szabó Vladimir (1974), Rékassy Csaba (1981), Csohány
Kálmán (1985), Pirk János (1988), Tóth Menyhért (1991), Kohán György (1994), Tenk
László (1996), Földi Péter (1997), Lóránt János (1998), Kovács Péter (1998), Kohán
Gyula (2001). Pályája során kevés elméleti írása jelent meg, de ezekből kiemel-
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kedik az 1964-ben, a Művészettörténeti Értesítőben közölt tanulmánya, mely
A drámai groteszk szerepe festészetünkben a művészetpszichológia szemszögéből címet
kapta, és amelyet érdemes alaposabban megvizsgálni, hiszen sokat elárul Supka
művészetfelfogásáról.
Ebből a tanulmányból kiviláglik, hogy Supka fontosnak tartotta a művek alkotáslélektani megközelítését, jobban érdekelte egy-egy művész személyes sorsa,
gondolkodása, azok a pszichikai folyamatok, amelyek az egyes művek születése szempontjából meghatározóak voltak. Kevésbé foglalkoztatták a különböző
szellemi áramlatok, hazai vagy külföldi tendenciák, melyekbe vagy beleilleszthető volt egy-egy magyar alkotó vagy sem. Sok olyan művésszel foglalkozott behatóbban, akik nem tartoztak a könnyen besorolható alkotók közé. Mindennél
fontosabbnak tartotta a művészi egyéniséget: az őszinteséget, a zsigeri, eruptív
erők eszmei kontrollok nélküli kitörését az egyik legnagyobb művészi erényként
tartotta számon. Ő maga egy tüzes, érzelmekkel, indulatokkal teli, harcos személyiség volt, nem tartozott az objektivitásra törekvő, a szubjektív érzelmektől
távolságot tartó, hideg fejjel gondolkodó művészettörténészek közé.
A húszas évek konstruktív törekvései például bevallottan távol álltak ízlésvilágától, a struktúrákra redukált, sokszor matematikai-geometriai gondolatiságból
táplálkozó művészetet l'art pour l'art erőlködésnek érezte. Azt hihetnénk, hogy
ez az álláspont a szocialista realista szemléletből fakadt, vagy igyekezett annak
malmára hajtani a vizet, pedig egyáltalán nem erről volt szó. Bár hitt a figurális
művészet maradandóságában és vezető szerepében, megvédte a narratív elbeszélésmódot. De éppen az előbb említett tanulmányban hozzá illő vehemenciával szapulta – igen rafinált módon – a korszak kiüresedett festői termését, hiányolva a képekből az élményszerűséget és az őszinteséget. Művészfelfogása
tulajdonképpen a romantikából eredt, hitt a „vérbeli művész” típusában, akit
láthatatlan erők (nevezhetjük ihletnek), megnevezhetetlen forrású inspirációk,
isteni sugallatok irányítanak, s szinte kényszerítik egy-egy mű létrehozására. Ez a
felfogás sokat köszönhetett a két világháború között megszülető művészetpszichológiai megközelítéseknek is. Supka számára az álom például egy módosult
tudatállapot, hasonlóan az ihletett pillanathoz, amelyben a művész képes értékes művet létrehozni.
A művész és a művészettörténész természetszerűleg eltérő módon közelíti meg a műalkotást. A művész úgy tekint a műalkotásra, mint egy lehetséges
egészre, a művészi értéket, a minőséget tartva szem előtt. Ez persze fontos a művészettörténész számára is, de az ő felfogása szerint a műalkotás a történetiség
jegyében mindig beágyazódik egy kulturális, szociális, földrajzi közegbe – a kü-
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Tóth Menyhért
Ültetők

olaj, papír, 50 × 35 cm, 1960-as évek (?)
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lönbözőség, az eltérés vagy éppen az újfajta megközelítés kiemelten fontos neki.
Supka szemlélete talán éppen az alkotás lélektana iránti érdeklődése okán közelebb állt a művészek felfogásához. Talán éppen ezért volt annyi művész barátja,
az ő nyelvüket jobban szerette.
Fülep Lajos egyszer egy hasonlattal élve írt a művészettörténészi munkáról.
Véleménye szerint, ha egy botanikus leírja a növények szerkezetét, tulajdonságait, az nem elegendő ahhoz, hogy feltárja a táj botanikáját: fel kell térképeznie
a táj éghajlatát, leírni a talaj összetételét, adottságait, stb. Supka az a fajta „botanikus” volt, akit nem a művész beilleszthetősége érdekelt elsősorban, aki nem
helyezett különösebb hangsúlyt például arra, hogy a mű társadalmilag aktuális
kérdésekkel foglalkozik-e vagy sem. Ő inkább őszintén csodálta a számára kedves „növényeket”, öntözte, minden erejével ápolta is őket. Supka nem tartozott a
magányos szobatudós típusához, aki naphosszat gubbaszt az íróasztala mellett,
hogy egy-egy adatot pontosítson, vagy egy-egy művet bedatáljon. Viszont rendkívüli érzékenységgel, szeizmográf módjára reagált a képekre, s öntötte szavakba a látottakat, sokszor az alkotókat is meglepve az asszociációival.
Szívesen írt tanulmányt vagy kismonográfiát egy-egy művészbarátjáról. Írásait inkább költői esszéknek nevezhetjük, mintsem tudományos dolgozatoknak.
Az egyes művekről írt soraiból süt a művészet iránti elkötelezettség és odaadás.
Supka elbűvölő, előadói képességekkel is rendelkező személyisége határozott,
sőt ha kellett, harcias vonásokat is hordozott. Írásai mellett munkásságának legfontosabb eredménye a mind a mai napig megrendezésre kerülő Miskolci Országos Grafikai Biennálé és a Salgótarjáni Rajzbiennálé létrehozása.
Szoros barátság fűzte Tóth Menyhérthez, akiről könyvet is írt, és akinek elismertetéséért még életében, majd halála után is nagyon sokan tett. Supka jól
látta, hogy kevés olyan magyar művész van, akivel ki lehet lépni a nemzetközi
színtérre, s aki ugyanakkor mélyen gyökeredzik korának magyar valóságában.
Legfőbb hitvallását: „magyarul európainak lenni” egyszer egy kiállítás címéül is
választotta, amelyben Földi Péter, Muzsnay Ákos és Szabó Tamás művei szerepeltek. Sokáig ez volt a nagy dilemma, vágyálom, elvárás: felmutatni valamiféle
nemzeti karaktert, amely ugyanakkor nemzetközileg is érvényes. Bármennyire is
fájó, ez az idea ma, a globalizálódó világban szétfoszlani látszik. A nemzetféltés
Ady óta szorongató érzését felülírta a világféltés fenyegető réme.
A T-Art Alapítvány láthatatlan alapkövébe tehát két név van bevésve: Supka
Magdolna és Tóth Menyhért neve. Tóth Menyhért nevét maga Supka Magdolna
véste bele, s ha költői akarnék lenni, akkor azt mondanám, tette ezt egykor ötvösmesterségben is járatos kezével.
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Az 1964-ben megírt tanulmányához, a drámai groteszk kategóriájához mindvégig hű maradt. Sorait újraolvasva az az érzésem támad, mintha azok saját magáról is szólnának, mintha barátaiban és szeretett művészeiben valójában önmagát szerette volna megtalálni.
„Mennél hevesebb-drámaibb a mondanivaló emocionális jellege, annál tömörebb, élesebb, pontosabb formai fogalmazást kíván az – ellentétben például az
általános emberi indulatkitöréssel, amely a fokozódó hevességgel egyre inkább
veszít tudatosságából, irányíthatóságából. Az intenzív alkotói munkafolyamatnak magának van egy olyan parancsoló belső logikája, amely a művészt a szellemi-érzelmi akció növekedésével egyenes arányban kötelezi el a formai igazmondás iránt, ha ugyan nem tántorodik vissza a kifejezés igazsága felé megtett
– sohasem kényelmes – úton. Ez a szenvedély fűtötte művészi tudatosság mérhetetlenül több pszichikai, szellemi koncentrációt, kontrollt igényel a művésztől,
mint az a másikfajta alkotói magatartás, amely higgadt esztétikai mérlegeléssel
rendezi képpé témáit, motívumait – vagy amannál az alkotói következetességnél, amelyet többé-kevésbé patológiás képzetek motiválnak. Az emóció nem tűr
külső elrendezést, hanem erupcióinak természete, jellege szerint, szinte szervesen épít formát magából a tartalomból, tehát szerkezeti megnyilatkozása nem
lehet esetleges.” 1
Ebben a passzusban mindazokkal a szavakkal találkozunk, amelyek egész szakírói tevékenységét meghatározták, művészetfelfogásának alapját képezték, s
amelyek a T-Art Gyűjtemény szemléletét is megalapozták: emocionális, intenzív
szellemi-érzelmi akció, belső logika, pszichikai-szellemi koncentráció.

1. Supka Magdolna: A drámai groteszk szerepe festészetünkben a művészetpszichológia szemszögéből.
In: A drámai groteszk. Budapest, 2013.
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Garami Gréta
A T-Art festészeti gyűjteménye
„Mi a véleménye művészeti közéletünkről?
Saját helyzetét – ezen belül – milyennek tartja?
Biztatóan kiegyensúlyozatlan. Jelenleg bizonyos pozitivitást észlelek
munkásságommal kapcsolatban az illetékesek részéről,
ennek ellenére bizakodó vagyok.” 1
(Tóth Menyhért)
Természetesen jelen szövegnek nem lehet célja, hogy tudományos igénnyel
meghatározza a gyűjtemény helyét és jelentőségét az utóbbi 30-50 év festészettörténetében, hiszen ehhez jóval nagyobb időtávlatra van szükség. A terjedelmi
szempontok és a gyűjtemény folyamatos növekedése miatt a festészeti anyag
teljes körű bemutatása sem cél, de még csak a teljes művészkör felsorolása sem
lehetséges.2 A tanulmány mindössze arra vállalkozik, hogy egy-egy festészeti
alkotást kiemelve megrajzolja a festmény-kollekció profilját, azt a közös művészetszemléleti ívet, amely a legkülönbözőbb generációk – a már lezárt pályaképpel rendelkező, a pályájuk derekán alkotó és a fiatalabb művészek – alkotásaiban
egyaránt visszaköszön.
A T-Art Alapítvány festészeti gyűjteményének karaktere nem ragadható meg
egyetlen stílusfogalommal, sem tematikai vagy műfaji meghatározással. Egy
szokásos értelemben vett kurátori koncepció sem könnyen körvonalazható a
munkák alapján. A gyűjtemény stilisztikailag sokszínű: az alapítványhoz csatlakozó művészeknek és az alapítványi koncepciónak is sajátossága, hogy az önálló
művészi utat, az egyedi sorsból és szubjektumból táplálkozó személyes önkifejezést részesíti előnyben, ezért a gyűjtemény anyagát sem lehet egyértelmű
szempontok szerint osztályozni, jól meghatározható irányzatokba, tendenciákba, trendekbe sorolni. Az alábbi rendszerezés tehát inkább csak körülírja azokat
a törekvéseket, amelyek összekapcsolnak bizonyos, hasonló gondolkodású művészeket, vagy közös pontokon találkozó, esetleg stilisztikai vagy tartalmi szempontból rokon műalkotásokat, szem előtt tartva, hogy a gyűjtemény minden
művésze saját univerzummal rendelkezik.
Az alkotások adományok, felajánlások révén kerültek be a T-Art Gyűjteménybe
az alapítvány szándékaival egyetértő, azt támogatni akaró, meghívott művé-

1.

Válasz a Magyar Képző- és Iparművészek szövetsége
festő szakosztálya művészetelméleti kérdőívére.
1972. Tóth Menyhért: levelek, vallomások. Közzéteszi:
Sümegi György. Forrás 2014/1, 99.
2. A teljes gyűjteményi anyag bemutatása egy következő kiadvány feladata lesz. Az alapítvány honlapján a teljes névsor és minden művésztől egy-egy
reprodukció elérhető.
www.tartalapitvany.hu
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szektől. Ez bizonyos esetekben meghatározza a gyűjteményben szereplő munkák témáját, méretét, műfaját is. Ebben a kontextusban különös jelentőségűek a
nagyméretű olajfestmények, és azok a művek, amelyekben fellelhető az alapítónak, az alapítványnak szánt személyes üzenet.

Kettős etalon
A T-Art festészeti kollekciója kronologikusan Gruber Béla, a T-Art-ot alapító generáció tragikusan korán elhunyt, Németh Lajos által is nagyra tartott fiatal tehetségének munkájával kezdődik.3 A gyűjteményben található kép 1955-ben készült.
Gruber Óbudán nőtt fel, és 27 éves koráig, haláláig Óbudán élt. 16 éves korától, az
1950-es években az óbudai hajógyárban dolgozott, és a hajógyár rajzszakkörébe
járt.4 Ebből az időből való a T-Art-ban található kis akvarell (Roncs uszály, papír,
akvarell, 20 × 30 cm, 1955). Gruber heves, indulatos ecsetkezelése már ezen is érzékelhető, befejezetlen diplomamunkáján azonban – melyet a Magyar Nemzeti
Galéria őriz – még inkább tetten érhetők a gyűjtemény számos további alkotására is jellemző stílusjegyek: a pasztózusan felvitt, szinte plasztikus hatást keltő
festékhasználat, az erőteljes kontrasztokra épülő intenzív kolorit, az expresszíven előadott szimbolikus tartalom.
A festészeti gyűjtemény másik meghatározó alapdarabja Tóth Menyhért Ültetők
(olaj, papír; 50 × 35 cm) című munkája. [20. oldal] Tóth Menyhért művészete
festő-generációkra volt nagy hatással, a T-Arthoz csatlakozó művészek munkáin is sorra visszaköszönnek festészetének lényegi jellemzői. A figurális festészet
határán maradó, mégis elvont formaképzés, az ember-központú, megélt-látott
világból merítő, mélyen a magyar rögben gyökerező motívumkincs, a személyes
drámai életélményből táplálkozó ösztönösség és az ősi szakrális és erkölcsi átszellemültség különösen a T-Art lírai-spirituális körébe tartozó művein érzékelhető. „Vágyam a MINDENSÉG (sic!) ábrázolása, ahol az elemeket a szeretet öleli át, így
az képeimen belső látásaim jelképeként jelenik meg a fehérség izzó dominanciájában.” 5 A
gyűjteményben található alkotást a keretet szétfeszítő két alak, a frontális komponálás, a vastagon, festőlapáttal felkent, rögössé váló festék, a vörösbe hajó
körvonalak, a rózsaszínek és világoskékek az 1960-as években készült alkotásokhoz, leginkább a Viselős (1963) című képhez kapcsolják.6
Gruber Béla, Tóth Menyhért – a grafikai anyagban Kondor Béla – neveivel indul
tehát a T-Art festménygyűjteménye, és e három alkotó művészete ki is jelöli azokat az alapvetéseket, amelyekre a T-Art érdeklődése felépült.
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Gruber Béla
Roncs uszály

papír, akvarell, 20 × 30 cm, 1955

Szily Géza
Karslbadi kirándulás

papír, akvarell, 46 × 68 cm, 1993

Sodró lendület
A festészeti gyűjtemény legelső, az 1990-es évek elején szerzett darabjai is olyan,
mára Kossuth-díjas művészekké vált alkotók művei, mint Sváby Lajos, Kovács
Péter és Földi Péter, akiknek a gyűjteménybe került munkái szintén hosszú távra meghatározták a T-Art gyűjtői szemléletét. Az intenzív színeket használó,
felfokozott színellentétekre épülő, sokszor indulatokban, vad ecsetkezelésben
gazdag, újexpresszív kör − pl. Végh András, Szentgyörgyi József, Veress Sándor
László, Szily Géza, Vilhelm Károly, M. Novák András − gyűjtése indult el a legkorábban.
Sváby Lajostól két nagyobb méretű olaj-vászon kompozíció található a gyűjteményben − Folyóparton (1984) [72. oldal], Két nő (1978) − és egy teljes példány
a híres, 22 darabos Genezis (1989) rajz-sorozat szitanyomataiból [66. oldal].7
A két festmény méretben, technikában, stílusban és témáját tekintve is tipikus,
jelentős darab Sváby érett korszakából: táji háttér előtt megjelenő monumentálissá váló groteszk figurák, vastagon felvitt festékréteg, brutális színkontrasztok,
keveretlen harsány színek, a Willem de Kooning műveivel is párhuzamba állítható frivol nő-téma jellemző rájuk. Veress Sándor László újonnan a gyűjteménybe
került munkája a két méteres, Chagall szamovárja című, 1990-ben festett alkotás
után készült kisebb méretű olajtempera munka.8 (Még egyszer a Chagall szamovárjáról, olajtempera, 61 × 100 cm, 2017.) [78. oldal] A festményt a harsány alapszínek már-már agresszív kifejező ereje, groteszk figurák, nyers ecsetkezelés, az
átélés, a személyes lelki folyamatok dominanciája jellemzi. Végh András művészetét nyughatatlanul kaotikus, energikus és egyben játékos kompozíciók alkotják, melyek az art brut, Dubuffet vagy Basquiat művészetét idézik fel. A figurális
és jelszerű, őrülten felszabadult, gyors gesztusokkal alkotott képek leggyakrabban valamilyen társadalmi élményre adott reflexiók, melyekben a kritikus irónia
fő szerepet kap. A T-Art Gyűjteményben három grafikája és három festménye
található. A Szól a harang (100 × 70 cm, vegyes technika, 1988) című munkája közelebb áll az utóbbi évtizedek szőnyegszerűen épített, expresszív absztrakt képeinek stílusához, míg a Bor-marók című kép groteszk figurái narratív jelenetet
alkotva olyanok, mint egy kiállításmegnyitó-esemény szatírájának szereplői.9
(Bor-marók, vegyes technika, papír, farostlemez, 72 × 115 cm, 1997.) [73. oldal]
Más tematikájú, de stílusával a fenti körbe illeszkedik Szentgyörgyi József művészete. Figuráinak formakezelésében, angyalainak rajzolatában, munkáinak
moralizáló és biblikus tartalmában a gyűjtemény grafikai anyagában is megtapasztalható Kondor-hagyomány köszön vissza. Az elementáris erővel ható

3. "... négy nevet jelölhetünk meg, akiknek művészete
talán a legizgalmasabban pendíti meg képzőművészetünk új problémáit, és akik egyúttal jelzik az új generáció igazodását is. E négy művész: Gruber Béla, Csernus Tibor, Kondor Béla és Országh Lili.” Németh Lajos:
Modern magyar művészet. Bp., 1972. 142.
4. A. Horváth András: Gruber Béla a maga útját járó
művész volt. Óbudai Anziksz 2016-17.tél https://obudaianziksz.hu/gruber-bela-a-maga-utjat-jaro-muveszvolt/ Letöltve: 2020. június
5. Tóth Menyhért: levelek, vallomások. Közzéteszi:
Sümegi György. Forrás 2014.(46. évf.) 1. sz. 97.
6. Supka Magdolna: Tóth Menyhért. Budapest, 1998. 37.
7. Egri Mária: Sváby Lajos. (Kugler-sorozat) Bp., 2008.
78., 268-269.
8. Fodor, Gerzson, Wehner: Veress Sándor László. (Paletta sor.) Bp., 2005, 29.
9. Végh András (Antall, Wehner) (Kugler-sorozat) Bp.,
2008. 25., 38.
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fekete-vörös kontrasztjára épülő kompozíciókban Szentgyörgyi angyala az
Ószövetség lesújtó hírnöke, hol védelmező, hol dühös angyal, egyben az emberi
lelkiismeret allegóriája, aki sokszor Ikaroszként szárnyal, és tehetetlen emberként hullik alá. Képei a végzet mélységéből felszakadó, profetikus intésű látomások, melyekben az egymásnak feszülő gesztusokkal formált kevés alak állandó
görcsös, örök apokaliptikus küzdelemben ég. (Hírvivő olaj, pasztell, vászon, 40 ×
50 cm, 1986.) [79. oldal] 10
Kovács Pétertől 4 kisebb és két nagyobb méretű, vegyes technikájú, papír alapú
munka szerepel a gyűjteményben. Roncs (vegyes technika, 100×70 cm, 1996-1997.)
[90. oldal] című alkotása az 1996-ban készült azonos című litogáfia-sorozat11
nyomán készült önálló mű. A bonyolult vonalhálóból kirajzolódó alak Kovács Péter
örök motívuma, a Krisztus-korpusz által megjelenített emberi sors drámáját fogalmazza meg. A T-Art-nak adományozott képen a szétfoszló, szétmálló figura szinte
már bomló testként, eltűnő szellemként jelenik meg, mégis felhasítani, széttépni
látszik kötelékeit. Kovács Péter munkái expresszív és virtuóz, vad és lírai hangnemben készültek, a festészet és a grafika, a figuralitás és az absztrakció határán.

„Drámai groteszk”
Földi Péter A hantmadár fészke című (pasztell, papír, 70×94 cm, 2003.) [81. oldal]
T-Art-ban szereplő alkotása Supka Magdolna művészettörténészi munkájának állít
emléket. Supka Magdolna évtizedeken keresztül támogatta az alapítványt és annak
művészeit. A T-Art-hoz kapcsolódó művészek vonatkozásában alkotta meg a „drámai
groteszk” terminusát is, amely egy olyan teremtett, szürrealisztikus képi világról szól,
amelyben egyszerre félelmetes és közben nevetséges-kedves figurák, mint pl. Földi
metaforikus ember-állat motívumai, az emberi és művészi sorsnak, az élet személyes
tragédiáinak szimbólumaivá válnak. A Földi-képen szereplő embriószerű madárfióka-emberfej motívumpár a hasonló című, 2003-ban készült, jóval nagyobb méretű
kép bal oldali részletét feldolgozó önálló festmény.12 A nagyméretű változaton a Supka Mannára utaló emberalak keze féltőn-óvón szinte burokként veszi közre a mármár elhantolt művészetfelfogás allegóriájaként megjelenő madárkát.13 A T-Art-nak
adományozott Búvárkacsa (pasztell, 100×70 cm, 1991.) című munka kevésbé tipikus
darabja az oeuvre-nek: nem annyira groteszk, mint a madár-motívum más megjelenései, és nem is a máshol oly gyakori vergődés gondolatát jeleníti meg. A pasztellel
készült kép színvilága tompább, hangulata melankolikusabb, kacsa-figurája pedig a
mély vizet célzó elszántság allegóriájaként a T-Art küldetéséről is szól.
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Jovián György
Kettős portré

vegyes technika, 90 × 60, 1996

10. Agancsos kóbor állat. Gondolatfutamok Szentgyörgyi
József festészetéről. (Kugler-sorozat) Bp., 2009
11. Lásd: Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria Képzőművészeti Gyűjtemény, Leltári szám: MGK1998.33;
Kovács Péter (Kugler-sorozat) Bp., 2008. 268.
12. Földi Péter: A hantmadarak élőhelye – Supka Magdolna emlékére (olaj, vászon, farost, 214 × 226 cm, Kugler
Flórián gyűjteménye) Reprodukció: Földi Péter, a földkerekség piktora. (Műcsarnok kat.) Bp., 2018. 34.

A drámai groteszk vonal további darabjait alkotják pl. Lóránt János Demeter
munkái is, akitől 20 művet tudhat magáénak a T-Art Gyűjtemény. Ezek közt 2
olaj- és 1 nagyobb méretű pasztellkép, és sok akvarell, tusrajz, színes linómetszet, vegyes technikájú munka, sőt elektrografika is van. Akvarelljeit lágy, költői
színvilág jellemzi: egymásba olvadó bársonyos foltok, üde és izzó komplementer-párok úsznak szivárványt festve a papírra, miközben tusrajzain tévedhetetlen vonalvezetés szalad. Olajfestményeinek groteszk szereplői sokszor torzak és
otrombák, sötétbarna arcukból hol primitív nyersesség, hol pajzán huncutság
árad. A falu, a föld emberei ők, környezetük is gyakran egyetlen földszín kromatikájára épül. (Emberek I., akril, vegyes technika 70 × 50 cm, 2014) [117. oldal]
„A látszólag nyugodt táj mégis tele van kis tragédiákkal – magában hordozva az
emberiség nagy botlásait is.” 14 A T-Art-nak adott másik, nagyobb méretű festménye (Szivattyútelep, olaj, fatábla, 71 × 182 cm, 1990.) azonban kevésbé szatirikus,
és személyes üzenete van. Az ücsörgő férfi monumentálisra nő a távoli horizont
előtt, és a merengő, fekete tekintetében megfogalmazódó magány ellenére
alakja heroikussá válik.
A rút esztétikáját megfogalmazó darabok közé tartozik Gaál József munkája
is a gyűjteményben. Gaálnak már legkorábbi műveiben is bálványok, maszkok
jelentik a leggyakoribb motívumokat, később az álságos, a hamis, a színjátékot
játszó művész témája és a bűntett, a bűnhődés gondolatköre foglalkoztatta. A
vezeklések kora [138. oldal] című 1991-es, háromrészes litográfia-sorozata mellett a T-Art-ban a 2008-2010 között készült Faragott képek című, festett, fából
faragott reliefekből álló sorozatából szerepel egy alkotása. (Faragott kép, festett
fa, 56×29 cm, 2010.) [92. oldal] Az esendő, egyszerű, együgyű, ugyanakkor
kegyetlenségtől és szorongástól sem mentes ember-arcok vagy karakterfejek a
mások arcából kiinduló kíméletlen önvizsgálat darabjai, a láthatatlan magasztos
szubsztancia és a pokol állatias tökéletlenségéből együttesen táplálkozó ember
„portréi”, melyek az életmű még kegyetlenebb, körbevasalt-leszíjazott bestiális
fejeinek szelídebb, festett sík-plasztikai változatai.15
Szurcsik József T-Art-nak adományozott képe − amelyen a jellegzetes szurcsiki
motívumokat, a tekintélyes épületeket alkotó betontömböket, és az élükön kirajzolódó profilban ábrázolt, Giotto-szemű, szigorú emberarcokat láthatjuk −, bár a
2000-es évek metropoliszaiból inspirálódó művek körébe tartozik, egyértelműen utal az egykori lerombolt Óbuda helyén felhúzott panelvilágra. (Lélekváros,
akril, olaj, 100×80 cm, 2006.) [80. oldal] Benne van a zsúfolt lakótömbök közt
élő, elidegenedett nagyvárosi, lakótelepi tömegember, akinek valódi életéről mit
sem tud az egymás hegyén-hátán sorakozó kockaépületek közt mozgó másik, de

Földi Péter
Búvárkacsa

pasztell, 100 × 70 cm, 1991

13. Lásd H. Szilasi Ágota értelmezését. Hantmadarak
élőhelye / Földi Péter kiállítása Supka Manna emlékére Palócföld - 53. évf. 6. sz. (2007.) 406.
14. Lóránt János Demeter. (Földi, Sümegi, Supka, Szuromi,
Wehner) (Kugler-sorozat) Bp., 2009 (fülszöveg)
15. Szabó Noémi: Az önmagával viaskodó ember - Gaál
József művészete. (Kugler-sorozat) Bp., 2010

29

Hegedüs Endre
Konzervdoboz

olaj, farost, 50 x 60 cm, 2004

benne van a 20. századi lakógépben megtestesülő hatalom és az egyén kiszolgáltatottsága közti ellentmondás is. „A fal, mely egyszerre véd és elrekeszt, védetté
és magányossá tesz. A fal, melyet mi építünk, mi magunk vagyunk. A fal, amely
felfal minket.” 16
A Supka Manna által használt „drámai groteszk” terminus áramlata köszön viszsza a fiatal generációhoz tartozó Király Gábor és Szenteleki Gábor műveiben. Király Gábor 15. jelzésű alkotása az egyik legfrissebb darab a gyűjteményben. (15.,
vegyes technika 45 × 135 cm, 2018.) [117. oldal] A kép 2018-ban készült az Anomalia Humana című sorozat részeként, amelyben Király Gábor nyersen fogalmazott, groteszk állattestű emberlényei, csirkelábszerű lábakkal, karmokkal, vicsorgó-vigyorgó emberarcokkal jelenítik meg ellentmondásos emberi mivoltunkat.
A Lóránt János Demeter festészetével párhuzamba állítható munka tipikus példája az alkotó sajátos technikájának is: a durva, közönséges zsákvászonra felvitt
festék valamiféle ősi falfestészetet idéz cserzett, vakolásra emlékeztető felületeivel és kifakult színvilágával.

Tapintható festéknyom

16. Nagy T. Katalin: Szurcsik József művészetéről. (Mai
magyar képzőművészet 12.) Bp., 2010. 14.
17. Szeifert Judit: Baksai József. (Kugler-sorozat) Bp.,
2014. 21., 96., 98., 150.
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A gyűjtemény meghatározó körét alkotják azok a művészek, akiknek munkáiban
a gesztus jellegű, fakturális hatások dominálnak, mint pl. Takács Klára, Jónák
Tamás, Eisenmayer Tibor, Tenk László, Hegedűs Endre. Szürrealisztikus-expreszszív-szimbolikus alkotásaikban fontos szerepet kap a szakma-technikai hozzáértés, az olajfestészet virtuóz ecsetkezelésmódja, a kivitelezés prioritása melletti
állásfoglalás.
Takács Klára Ősfészek (vegyes technika, vászon, 120 × 100 cm, 1990.) [85. oldal]
című alkotása a magyar festészet természetből kiinduló, látványalapú vonulatának és az amerikai absztrakt expresszionizmusból ismert eljárásoknak a különös szintézisét mutatja. Festményeinek a festék csurgatásával, csöpögtetésével,
fröcskölésével létrehozott faktúrája, a porszerű anyagok festékbe szórásával elért térbeli hatása, egyszerre spontán és tudatos – a hazai kortárs festészetben
egyedülálló és autonóm módon már az 1970-es évektől alkalmazott – alkotói
módszere Pollock és Tanguy festészetével is párhuzamba állítható.
Tenk László festészete természetesen szervesen kapcsolódik a T-Art koncepciójához, és ez a nyilvánvaló tény az alapítvány és a gyűjtemény hitelességét is
nagymértékben alátámasztja. Alkotásaiban a szubjektív életélményből kiinduló, a lélekből fakadó érzelmek közlésén, az önkifejezés művészi szándékán ala-

puló figurális festészet dominál, amelynek nem esszenciális célja, hogy a kortárs
művészet progresszív kritériumaival mindenáron diskurzust folytasson. Képein
olyan anakronisztikus motívumok sorakoznak, mint pl. a XIX. századi romantika és szimbolizmus világából eredő antropomorf fák vagy a még korábbi művészettörténeti korokból származó „leselkedő alak” és „elhúzott függöny” – általában lombkoronaként vagy fatörzsként megjelenített – toposzai, melyek rejtett
önarcképeinek megtestesítői. Figurális szimbolizmusa mellett művészetének
másik sarkalatos eleme az olaj- és táblaképfestészet érzéki materializmusának
igenlése, a vastag festékfoltokkal borzolt felület látványélménye. (Meggyfa és kislány, olaj, tempera, 69×47 cm, 1988) [84. oldal]
A gyűjteményben jelen vannak a – gyakran ugyan más anyagokkal is dúsított
– olajfestéket térbeli hatásúvá alakító relief-festészet mesterei, mint pl. Baksai
József vagy Scholz Erik. Baksai képe (Simon mágus bukása, olaj, vászon, 60 × 50
cm, 1998.) [86. oldal] 17 a művész által többször feldolgozott témát jár körül:
a bűnbe esés súlyos következményének, a visszafordíthatatlan morális kudarcnak és végzetnek a gondolatköre jelenik meg a vanitas-szimbólumként is értelmezhető fejet formázó képen. A gesztusszerűen lehúzott, brutális mennyiségű
festékanyag vertikális iránya, az oszlopszerű kompozíció és a – pénzért gyógyító
és csodát tévő bibliai – varázsló drámai arckifejezése az autuni székesegyház 12.
századi oszlopfejezetén látható zuhanó, ördöggé váló Simon kifejező erejére is
emlékeztet. A gyűjteményben még egy síkmunka is szerepel Baksaitól, az 1995ös Csend sorozat egy darabja (Csend, vegyes technika, 60 × 40 cm, 1995).
Az erőteljes, expresszív, fakturális hatásokkal alkotó művészek vonalát folytatják a következő generációból pl. Atlasz Gábor és Varga Patricia Minerva alkotásai. (Utas és Napvilág, olaj, vászon, 70×100 cm, 2018.) [89. oldal] Varga Patricia
Minerva képe a prehistorikus építményeket felidéző, szilárdan álló kőtömbjeivel és a túlvilágivá váló, sárgán izzó dombok monumentalitásával valamiféle
emberi idő előtti-utáni-kívüli misztikus tájat teremt. Ebben az ősi erőt hordozó
tájban, drámaira redukált színkontrasztok között, a félelmetes és a csodálatos
ambivalenciájában, végtelen sorokban vonuló, más munkáitól eltérően nem fekete, hanem fehér szellemalakok haladnak el előttünk. Atlasz Gábor nagyméretű (200 × 124 cm-es), 2002–2003-ban készült Egy szoba misztériuma című munkája [88. oldal] nem pusztán illeszkedik más műterem-festményeinek sorába,
hanem e tematikájának talán méretben, kvalitásban is legimpozánsabb darabja, csúcspontja. Az üres műterem-enteriőr, ami felett, mint egy szent vihar vagy
vízió, úgy kavarog a vastagon, vad ecsetvonásokkal felvitt, egyértelműen Tóth
Menyhért színvilágára emlékeztető festékréteg, a szellem és az anyag egyesülé-

Scholz Erik
Istenfej

hamu, bioapplikáció, 90 × 64 cm, 1992
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sének helyszíne. De ide sorolható a festménybe épített, kidobásra ítélt talált tárgyairól ismert, még fiatalabb Bács Emese adománya is (Festő a palettája előtt, akril,
olaj, kollázs, farost, 24×34 cm, 2019.) [87. oldal], amely a művész egészen frissen kialakított technikájával illeszkedik a gyűjteménybe. A palettáról felkapart,
majd a kép felületére újra-applikált olaj és akril festékdarabok, melyek legújabb,
figurákat ábrázoló művein az alakok arcát, a Baksai-munkákkal párhuzamba állítható módon szinte domborművé alakítják, szimbolikusan és szó szerint is az
oly sokszor halottnak ítélt tradicionális festészet anyagait, értékeit őrzik meg. A
gunyoros önarckép, az eredetileg palettának használt tábla előtt álló festő, a művészlét magányos sorsának metaforája.

Fischer Ernő
Angyali üdvözlet

vegyes technika, papír, 61 × 86 cm, 1998

Lírai csend
A T-Art gyűjtemény harsány-expresszív műtárgycsoportjával szemben a kontemplatív kifejező erőt képviseli az a lírai-spirituális együttes, amelynek alkotói
közt Bikácsi Daniela, Gáll Ádám, Dréher János, Kopócsy Judit, Krajcsovics Éva, Mészáros Géza, Nagy Gábor, Váli Dezső nevei szerepelnek. A Szeifert Judit által lírai
archaizmusnak nevezett jelenség alkotásainak alapvető jellemzői a visszafogott
színvilág, a mozdulatlan kompozíció, a múlt emlékeihez visszanyúló inspiráltság,
a leletszerűség.18 Gáll Ádám, Dréher János, Mészáros Géza munkái ősi épületek
falainak, sírkövekbe vésett kopott alakzatoknak, középkori pergamen-lapoknak
a hatását keltik. A nyers, rusztikus felületek a hagyományos festészeti eljárásoktól eltérő különleges technikai megoldással, régészeti leletekre jellemző anyagok, malter, homok, gipsz, fa, papírmassza használatával készülnek. Gáll Ádám
képén egy ősi világ épület-emlékének az idő homályába veszett formája sejlik fel
absztrahált, monumentális jelként felmutatva a körülötte kavargó szakrális ködben. (Rom II., akril, perlit, homok, farost; 100×90 cm, 2001.) [100. oldal] Dréher
János fal-matériáiban az egymásról leváló idő-szférák megjelenítésével újabb
és újabb kopott, lepattogott fragmentumok tárulkoznak fel. (Falak-matériák,
vegyes technika; 50 × 50 cm, 2011.) [101.oldal] Mészáros Géza (White Balance,
cellulózlap, pigmentfesték, arany, 78 × 70 cm, 1997.) [95. oldal]19 egészen sajátos eljárással, cellulózrostból készült reliefjeinek foszladozó, gyötört-roncsolt
szétmálló anyaga, a faktúra töredezettsége, a papír kitettsége hordozza magán
az idő szimbolikáját. Ugyanakkor ez a cellulózrost, Mészáros Géza talált tárgya,
az állandóság jelentéshordozója is. Az anyag a papírgyártás ipari félterméke,
ami a világ legkülönbözőbb pontjairól érkezett a művész műhelyébe – megőriz-
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18. Szeifert Judit: Titokmetaforák és időtöredékek. Lírai
archaizálás a kortárs magyar festészetben. In: A
töredék metaforái. Kat. Vigadó Galéria, Budapest (2003.
december 18 – 2004. január 11.)
19. Mészáros Géza: Vidéki bolygó. Bp., 1999. 57.
20. Váli-monográfia. Bp., 1997. lásd: https://mek.oszk.
hu/09400/09494/html/vali-beliv.htm
Utoljára
letöltve: 2020. június
21. https://deske.hu/kiallitas/k03.htm Utoljára letöltve:
2020. június
22. Szüts Miklós: Mennyei téblábolás. https://revizoronline.com/hu/cikk/5228/krajcsovics-eva-konyvnyomok-akvarellek-kapolna-galeria-kecskemet/?label_
id=5473&first=0 Utoljára letöltve: 2020. június
23. Wehner Tibor: Kárpáti Tamás (Kugler-sorozat) Bp., 2010

ve magán a helyszín és a történelmi pillanat nyomait, feliratait is –, a fának egy
különleges teherbírású, oldhatatlan, szupererősségű, eredetileg a sejtfal vázát
alkotó kivonata. A síkplasztika aranyfüsttel és ultramarin kékkel festett felületei,
az elmúlással és romlással szemben, a mindenkori szentség attribútumai. A kép
triptichon-jellegű komponálása is szakrális értelmezését erősíti.
Hasonló meditatív hatás, csend és befelé fordulás érvényesül Krajcsovics Éva
(Ajtó, ablak, tükör, olaj, vászon; 80 × 100 cm, 1990) [64. oldal] és Váli Dezső műterem-enteriőrök magányában fogant munkáiban is. Váli több alkotást is adományozott a T-Art-nak (Légies műterembelső, olaj, 60×60 cm, 2005), melyekben a súlyos tragédiákat hordozó egyedüllét már-már absztrakt jelekké sűrített műtermi
motívumokba tömörül. Halkan szólj (olaj, vászon, 75 × 60 cm, 1972.) [108. oldal]
című korai munkája azonban kevésbé tipikus darabja az oeuvre-nek: az egészen
ritka nonfiguratív képei közé tartozik.20 Erőteljes rózsaszín vöröse szelíd szenvedélyről tanúskodik, és a korszak hasonló munkáival összevetve (pl.: Séta veled /
Egyszer eljutok ide is, 1972) végletekig redukált lírai tájélményként is értelmezhető.21 Krajcsovics Keretben című alkotása (olaj, vászon, 40 × 40 cm, 2007.) azokból a
sorozataiból származik, amelyeken egy-egy egyszerű, de jelentésgazdag tárgyból – egy székből, egy ecsetből, egy könyvből – indul ki, és addig vesz el az ábrázolás során a valósághű eszközökből, amíg a motívum már szinte felismerhetetlen lesz és csak az eszenciája marad meg.22 A számtalan lazúros réteg alól alig
derengő formát liturgikus tárgyként magasztalja fel a transzcendenssé váló, tér
nélküli, mégis fénnyel teli képi szférában.
Ezt a lazúros technikát alkalmazza Kárpáti Tamás 23 is, akinek szakrális indíttatású, megbarnult barokk oltárképekhez hasonló festményein raffaellói finomságú, szfumátósan sejtelmes arcok és alakok rejtőznek el a látszólag absztrakt
felületekben. A sokszor 8-10 rétegben felhordott, leheletnyi különbségű tónusok együttesen olyan színárnyalatokat hoznak létre, melyek egyrészt a palettán
kikeverhetetlenek lennének, másrészt különösen finom festőiséget, expreszszivitást és látomásos hatást teremtenek. A felvitt foltokból kialakuló arc vagy
tárgy – mely sokszor mindössze néhány tökéletesen odavetett ecsetvonásból áll
– elveszíti az élességét, és egy fátyolszerű rétegen át látszódik, mint egy füstből,
felhők mögül előtűnő és visszabújó jelenés vagy látomás. Kárpáti képei lassú befogadói attitűdöt kívánnak, figurái a türelmes nézőnek mutatják meg magukat.
Anakronisztikus szentjeinek alakjában burkolt személyes üzenetei fogalmazódnak meg: a T-Art-nak adott képén Szent György legyőzendő sárkánya aprócska
lény, aki szájában fáklyát tartva a szent szívében tüzet gyújt. (Szent György, olaj,
fatábla, 30 × 20 cm, 1991.) [107. oldal]
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A lírai-spirituális körbe sorolhatók még Bikácsi Daniela alkotásai a gyűjteményben, amelyekben a táji motívum oldódik fel a meditatív absztrahálásban, s válik
metafizikus kérdésfeltevéssé. Kő a kertben (tojástempera, vászon, 150 × 90 cm,
1996.) [102. oldal] című képének távolba nyúló megfoghatatlan horizontján árkádiai fényben úszik valamiféle különleges víz, ami előtt a lassú, tűnődően aprólékos ecsetkezeléssel festett áramlás „emberen és életen túli csendet” teremt.24
A konceptuálisabb, jelszerű ábrázolásmód vonalát képviselik Tölg-Molnár Zoltán és
Gábor István munkái. Gábor István alkotásai a figurálisan is értelmezhető absztrakció izgalmas műfajában mozognak. Munkáit a katasztrófák és emberi tragédiák iránti érzékenység, a lírai gesztus-jellegű és a racionális képszerkesztés ötvözete
jellemzi.25 A T-Art Gyűjtemény 2014-es Totál-plán című képének (Totál-plán, vegyes
technika, 100 × 100 cm, 2014.) [96. oldal] expresszív-organikus kör-formája és
jellé redukált geometrizáló rácsmotívuma a szíriai háború értelmetlen bombatámadásaira, a célponttá váló biblikus-mitikus szent helyszínek pusztulására reflektál a vászon szimultán nyomott és roncsolt felületalakításával. Tölg-Molnár Zoltán
T-Art-ban lévő munkája még nem a jól ismert, szakrális utalásokban gazdag minimalista konceptuális és fakturális hatású archaikus falfelületeket, „pszeudo-muráliákat” 26 vagy csillogó mélyfekete fragmentumokat megjelenítő papíröntvények
közül kerül ki, hanem egy korai síkfestménye, amin még inkább a konstruktív, geometrikus-absztrakt hatások érvényesülnek. Az utóbbi években készült munkák
tárgyszerűsége és fénylő feketéje azonban már itt is feltűnik: a fekete téglalap mint
vaksötét átjáró mögött az aranyló fény jelenti az egyetlen színt a sivár-monokróm
szürkeségben. (Fények, olaj, farostlemez, 40 × 80 cm, 1982.) [98. oldal]
A fiatalabb művészgenerációban e lírai-spirituális szemlélet Nádas Alexandra,
Várhelyi Tímea, Kondor Attila festményeiben érzékelhető. Nádas Alexandra
munkái tartalmilag és technikájukat tekintve is archaizálnak: a kora-reneszánsz
táblakép-festészet és a tradicionális művészi grafika technikái keverednek képein. (Kikötés – kötődések, litográfia, 30×40 cm, 2002) [144. oldal] Várhelyi Tímea
alkotásainak hangszerrel teremtett csendje Váli Dezső, Krajcsovics Éva művészetének folytatólagosa (Zongoraláb növényekkel, pasztell, papír, 57×45 cm, 2011)
[109. oldal], míg Kondor Attila tájban, nyílásokban, lépcsőkben, átjárókban rejlő kontemplációja Bikácsi Daniela festészetével rokon. (A kert. Tanulmány a belső
könyvtárhoz, olaj, papír, 50 × 65 cm, 2018) [103. oldal]
Az alkotások jó része a figuralitás és az absztrakció határán áll, vagy kifejezetten absztrakt munka, mégis, az alapítvány művészeinek szinte minden tagja
azt vallja, hogy a látott valóságból indul ki, és művészetének alapja a személyesen megélt élmény.
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Mayer Berta
Szimultán

akvarell, 107 × 70 cm, 1992

24. Hajdu István: A hely bejárása. Bikácsi Daniela: Némafilm. Balkon, 2008/1. 28-29.
25. Wehner Tibor: A valóság súlyos koloncai. A Takács
Klára - Gábor István festőművész-házaspár művei. Art
Limes 13. évf. 1. (52.) sz. 2016. 59-65.
26. Kertész László: Hetedik emelet. In: Tölg-Molnár Zoltán.
Műteremnapló 2004–2017. Bp., 2017. 34-35.
27. Tóth Csaba: Magyarország alulnézetben. A gyulai
művésztelep leíró, megörökítő valóságszemlélete – Tóth
Tibor szellemi kisugárzása és hagyatéka. https://www.
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grafikáiban. Várad, 2016. (15. évf.) 12. sz. 40-53.

Poétikus mimézis
A T-Art gyűjteményben kis csoportot képviselnek, de elkötelezettségüket tekintve annál inkább illeszkednek a T-Art szándékaihoz a realista festészet idősebb generációjának képviselői. Balogh Gyula (Locsolás este, olaj, vászon, 70 × 60
cm, 2013) [113. oldal] és Szakáll Ágnes (Nyúlketrec, akvarell, papír, 44 × 62 cm,
1984) [112. oldal] a magyar fundamentalista realizmus, a gyulai iskola alakjai. Szakáll Ágnes képe még a gyulai iskola hőskorszakából való, amikor a mezővárosi lét megszűnő, mesterségesen és kötelezően modern-szocialistává váló
világának utolsó düledező épület-maradványai voltak a gyulai iskola festőinek
legjellemzőbb motívumai. A kép azzal a különleges, máig felfedezetlen gyulai
akvarell-technikával készült, ami egyedülálló a magyar művészettörténetben.
Balogh Gyula összebuherált házi öntözőrendszere már inkább a kapitalizmussal,
a fogyasztói társadalommal és a posztszocialista élethelyzettel szemben állít fel
önironikus és társadalmi kritikát.
A gyulai iskola művészei arra a kérdésre keresték a választ, hogy hogyan lehet
a 20. században tapasztalt, folyamatosan változó újabb és újabb izmusok és új
esztétikai nézetek helyett egy állandó, örök értékeken alapuló hiteles művészetet alkotni. Ezt a biztos igazságot a valóság objektív ábrázolásában vélték megtalálni. Munkáik ugyanakkor szimbólumokkal és allegorikus-spirituális tartalommal átitatott lírai kompozíciókként is értelmezhetők.27
Szimbolikus realizmus jellemzi Molnár László József csendéletét is, akinek Kőrajz
című színes litográfia sorozatán fotórealista látásmódban megjelenített ócska,
kidobásra ítélt, mégis hosszasan mesélő tárgyak, gézek, gyolcsok, textildarabok,
kötelek, fadarabok, tüskék, szögek, szivacsok és kagylók alkotnak időtlen, költői
szépségű kompozíciót.28 (Kőrajz II., litográfia, 72 × 50 cm, 1992.) [126. oldal] Képei a
holland barokk vanitas-csendéletek és a középkori Krisztus szenvedésének eszközei ikonográfiai képtípus stiláris és tartalmi tradícióit is magukon hordozzák.
Verebes György látomásos realista festészetében a pop art gesztusát, a nagyítás
eszközét alkalmazza: az emberábrázolás kontextusából kiemelt, a szuper-plán
képkivágás és megvilágítás során felmagasztalt bagatell „talált tárgya” az emberi kéz, amely a popos gondolkodással ellentétben nem személytelen és ironikus, hanem az alkotófolyamat, az emberi kommunikáció, vagy − a középkori Isten-keze ábrázolásokat és Dürer, Rodin, Aba-Novák ikonikus műveit megidézve
− a teremtés, az ima, az oltalom allegóriája. Ködháttérből előtűnő monumentális
kézmozdulatai egyben gyógyító mudrák, keleti meditációs ujjtartások, melyek
a test és a tudat közötti kommunikációt és a végtelen energiáihoz való kapcso-
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lódást segítik elő. Egy korai grafikája (Egyszer volt…, aquatinta, papír, 50 × 60 cm,
1990)29 mellett Burok című festménye szerepel a gyűjteményben, és szól szimbolikusan a T-Art missziójáról. (Burok, olaj, vászon, 100 × 120 cm, 2019.) [106. oldal)
A T-Art fiatal művészei között a realista alkotói attitűdöt viszik tovább Szabó Ábel,
Mészáros Bori és Kiss Márta munkái. Szabó Ábel, aki Balogh Gyulát tartja szellemi
mesterének, 2015-ben készült Lakóház című munkáját adományozta a T-Art-nak
(olaj, vászon, 100 × 70 cm, 2015). [115. oldal] A fotórealisztikusan fogalmazott,
szikár, szociografikus jellegű alkotás 2014-15-ben készült műveinek sorába illeszkedik, melyeken az elhagyott, lepusztult, már-már monokróm kolorittal fogalmazott épületein kiemelkedik egy-egy reményt keltő, intenzív, domináns színfolt
− egy ablak, egy felirat, stb. −, ez esetben két, ablakból kiterített élénk-lila textília. Kiss Márta és Mészáros Bori alkotása szintén friss szerzemények. Mindkettejük gyakori témája a személyes női és művészlét állapotait feldolgozó önanalízis.
Kiss Márta képében az elengedés és a végtelen boldogságra indító szülői szeretet
gondolata rejtőzik. (Cím nélkül, olaj, vászon, 60×70 cm, 2012) [118. oldal] A fiatal
lányból nővé és festővé, a nőből és felkapott festőből anyává válás problematikáját
Mészáros Bori korábbi munkái járták körül. A gyűjteményben szereplő, 2019-ben
készült Sminklemosás című önarcképe a tematika következő darabja: szembenézés
a valósággal, és őszinte női, szakmai önfeltárás. (Sminklemosás, olaj, vászon, 40×40
cm, 2019) [119. oldal]

Vecsési Sándor
Falu völgyben

70 × 90 cm, plextol, 1991

Gyűjtemények a gyűjteményben
Külön említést kell tenni a gyűjteményben található, az alföldi iskolához köthető,
a T-Art-ot alapító generációnál idősebb, ma már nem élő művészek munkáiról.
Bár Németh Lajos több bekezdésen át emlékezik meg róluk, és a paraszti élet ősvilága iránti vonzalmukat Gauguin éden-kereséséhez hasonlítja,30 nevük, művészetük ma már ritkán forog a művészeti fórumokon, az urbánus jellegű kortárs
képzőművészet már nem látja, nem érzi üzenetüket. Ugyanakkor alkotásaik lassan muzeális értékűvé válnak, és az 1960-as években tönkrement paraszti világ
társadalmi helyzetének élményanyagát, művészi lenyomatát, kritikáját őrzik31
− magukon és a T-Art gyűjteményében (Szalay Ferenc, Vecsési Sándor, Németh
József, Orosz János, Berki Viola, Galambos Tamás).
Az alapítvány óbudai székhelyű, 30 éven át elsősorban Óbudán szervezte programjait, ezért rendkívül fontos számára a szülőhelyével való kapcsolat. Óbudai
kulturális szervezet lévén folyamatosan figyelemmel kísérte az óbudai képzőmű-
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29. Alvó titánok Verebes György szolnoki festményein
2002-2009. (Antall, Jenei, Léphaft, Tolnai, Verebes)
Szolnok, 2009. 123.
30. Németh Lajos i.m. 140-142.o.;
31. Szilágyi András: A múló idejű lét monumentalitása, s
az időtlenség lírai képvilága. Bárka Online. http://www.
barkaonline.hu/kepzmveszet/5690-nemeth-jozsef-fe
st-m-vesz-emlekkiallitasa-a-gyulai-kohan-keptarban
Utoljára letöltve: 2020. június

vészek munkásságát is: Csengery Béla, Létai Gábor, Benyó Ildikó, Németh Géza,
Turcsán Miklós, Hansági Hédi, Tornay Endre András, Vízi Tihamér alkotásait hívta meg a gyűjteménybe, de a MOME-n vagy a bergeni Képző- és Iparművészeti
Főiskolán oktató konstruktivista-geometrikus irányultságú Mengyán Andrástól
is kapott munkát. Az óbudai kollekció és különösen Mengyán András adománya
a szemléleti különbségeken átívelő kollegiális tisztelet és az óbudai művész-társadalmi összetartás szép példája.
A T-Art festészeti gyűjteménye tehát számos, különböző, saját karakterrel rendelkező alkotást tartalmaz, de szemléletére általánosságban jellemző, hogy bár
nem kizárólagosan figurális darabokból áll, alapvetően a magyar ábrázolói hagyományokon nyugszik, és tartózkodik a nyugati, nemzetközi igazodástól mint
fő céltól. A kollekció az expresszív kifejező erőt preferálja, az alkotások a személyes élményből és az egyedi művészi szubjektum lelki folyamataiból inspirálódó,
érzelmi indíttatású művek, melyek a szakma-technikai tudás és a tárgyalkotó
szemlélet prioritását vallják, alapvetően tehát hagyományos festészeti eszköztárral készültek, és távolságot tartanak az experimentális és konceptuális szemléletmódtól.

Orosz János
Legenda

48 × 63 cm, akril, 1987 (?)

--------------------------A T-Art Gyűjtemény létrejötte az alapító és a kuratórium munkája mellett hatalmas szakmai egyetértés és összefogás eredménye is, hiszen a kuratórium döntése alapján meghívott művészek – kevés kivételtől eltekintve – maguk adományozták műveiket a kollekcióba. Ha csak a festészeti kollekciót nézzük, 90 magyar
festőművész közel 200 önként felajánlott festészeti alkotása hitelesíti a T-Art
szándékait, és teszi tagadhatatlan művészettörténeti jelenséggé azt a művészeti
törekvést, azt a másik kortárs valóságot, amely a fent leírt különböző tendenciák
összegzésével kirajzolódik a gyűjteményből.
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Révész Emese
Aranytartalék
A magyar művészi grafika nagy generációja
a T-Art Alapítvány grafikai gyűjteményében
Nagy műgyűjteményekben a grafika rendszerint a „második szólam”, a főműveket kísérő „érdekesség”. Nem volt ez másképp Tenk László gyűjteményében
sem, lévén az alapító maga is festőművész, s így gyűjteményének eredeti magját is festmények alkották.1 Egy évtized múltán azonban irányt váltott a kollekció
fejlesztése, és 1998 után gyarapítása leginkább a kortárs grafikát célozta meg.
A hangsúlyváltást részint praktikus megfontolás magyarázza: a grafikai lapok
kisebb helyigénye, a tárolás és műtárgymozgatás nehézségeinek áthidalása. A
szükség azonban idővel gyűjtői programmá érett; amit a festmények révén nem
vállalhatott fel egy magánkollekció, azt felvállalta a grafikák révén: minél teljesebb képet adni a modern magyar grafikáról.
A grafikák gyűjtése nem túl hálás terület a műgyűjtők számára, az alacsony kincsértékű nyomatok nem számítanak a legjobb befektetések közé; a grafikai lapok sérülékenyek, állandó kiállításuk nem ajánlott, így reprezentatív szobadíszként sem használhatóak. Leginkább a mappák fénytől védett, intim közegét szeretik, méretük és
kivitelük módja pedig avatott tekintetet, a redukált képi eszköztárat értékelő vizuális
műveltséget igényel. Csendes és személyes műfaj tehát a grafika, gyűjtése és élvezete éppen ezért kevesek kiváltsága. Mégis egyfajta aranytartalék, amely idővel növeli értékét. A grafika első értő gyűjtői a két világháború között tűntek fel, Rados Ernő,
Bedő Rudolf, Füst Milán és Mihályfi Ernő kollekciójában már nagy szerepet kapott a
grafika.2 Ezek a gyűjtemények azonban többnyire a magánérdek körében maradtak,
a művek mindenekelőtt a tulajdonos gyönyörűségét és hasznát szolgálták. Kivételt
Majovszky Pál gyűjtői tevékenysége jelentett, aki kollekcióját azzal a kifejezett céllal
építette, hogy azt idővel a Szépművészeti Múzeumnak adományozza.3 Amint túlmutatott a magánérdek korlátain Gombosi György működése is, aki gyűjtői tapasztalatait Új magyar rajzművészet című albumában hasznosította, szerencsésen ötvözve a
műgyűjtő érzékenységét a művészettörténész elemző szempontjaival.4 A T-Art Alapítvány grafikai gyűjteménye ez utóbbiakkal mutat rokonságot, amennyiben a tulajdonos a kollekciót a hazai kortárs művészetet népszerűsítő eszköznek tekinti, s ennek
jegyében kezdettől fogva azzal a céllal gyarapítja, hogy az idővel közgyűjteményi

1.

Garami Gréta: A T-Art Alapítvány története 1990–2010.
Bp., 2010.
2. Iványi Bianca: A művészi grafika a két világháború közötti időszak műkereskedelmében. Artmagazin, 2004/2.,
45–49.
3. Majovszky Pál 1934-ben 136 rajzot adományozott a
Szépművészeti Múzeumnak; Modern rajzok. Dr Majovszky Pál gyűjteménye. Budapest, Szépművészeti
Múzeum, 1921. (A Grafikai Osztály kiállítása, 43.); Elek
Artúr: Majovszky Pál rajzgyűjteménye. Nyugat, 1921,
799–800.; Geskó Judit: Majovszky Pál [lexikonszócikk].
In: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből. Főszerkesztő: Bodó
Sándor, Viga Gyula. Budapest, Pulszky Társaság, Tarsoly Kiadó, 2002. 582–583.
4. Gombosi György: Új magyar rajzművészet. Bp., Erasmus, 1945; Új magyar rajzművészet Rippl-Rónaitól Vajdáig. Emlékezés Gombosi György művészettörténészre.
Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 1984; Modern magyar
rajzok 1900–1945. Válogatás Gombosi György művészettörténész gyűjteményéből. Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 2004.
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gondozásba kerüljön. A grafikai gyűjtemény első átfogó bemutatására 2009-ben a
Szolnoki Galériában került sor, ezt azóta számos kisebb-nagyobb válogatás követte.5
A kiállítások célja nem egyszerűen a kollekció népszerűsítése volt, hanem – a bemutatott művek révén – a magyar grafika megismertetése a szélesebb nagyközönséggel.
A gyűjtemény közérdekű és közhasznú missziója különösen fontos a grafika vonatkozásában, hiszen a képzőművészeteknek ez az ága és a közelmúlt magyar grafikai
művészete még a műkedvelő, szakértő közönség körében is alig ismert.
Egy magángyűjtemény azonban természetszerűleg nem vetekedhet egy közgyűjtemény átfogó perspektívájával. Szerzeményezése eleve jobban ki van téve
az esetleges és személyes körülményeknek. Tenk László célja eredetileg az volt,
hogy helyet adjon az avantgárd központú művészettörténet-írás margóján rekedt életműveknek.6 A grafika – s azon belül a sokszorosított grafika – eleve háttérbe szorult az alternatív művészi formák mellett, így bőven volt olyan grafikai
életmű, amelynek a T-Art menedéket adhatott. A kollekció gyarapítása jellemzően három forrásból történt: az alapító Tenk László saját felajánlásából, támogatói magánadományokból, valamint a felkért művészek adományai révén.7 Különösen az utóbbi alkalmas arra, hogy (az alapítványi kuratórium tanácsait szem
előtt tartva) határozott karaktert adjon a gyűjteménynek. Az ezredforduló óta
zajló szisztematikus építkezésnek köszönhetően a grafikai kollekció ma több
mint 300 darab műtárgyat foglal magába. Készítésük idejét tekintve a művek
az 1950-es évektől napjainkig terjedő időszakot ölelik fel.8 A magyar grafikának
az 1960–70-es évekhez kötődő aranykorát Ágotha Margit, Rékassy Csaba, Berki
Viola, Benyó Ildikó, Gyulai Líviusz, Kondor Béla, Lenkey Zoltán, Lengyel Károly,
Dús László, Medve András és Kovács Imre művei képviselik. Arányait tekintve
azonban a legtöbb alkotás az 1980-as és 1990-es években született. A kollekció
jellegzetessége, hogy a teljesség bemutatása helyett inkább arra vállalkozik,
hogy kevéssé ismert, vagy a kortárs művészeti gondolkodás által háttérbe szorított alkotókat állítson előtérbe. Így számszerűleg a legtöbb grafikát Ágotha
Margit, Rékassy Csaba, Kovács Imre, Tassy Béla és Gyulai Líviusz műveiből őrzi.
Valamennyiük jellemzője összetett figurális kompozíciók magas szintű mesterségbeli tudással való megfogalmazása, a grafika tradicionális technikáinak ismerete és alkalmazása. A művészi grafika történeti technikáinak túlsúlya (szemben
az avantgárd-kísérleti, fotóalapú grafikai gondolkodással) egyébként is jellemzője a gyűjtemény egészének. Technikailag a grafikák kisebb része egyedi rajz,
nagyobb hányaduk klasszikus sokszorosítási technikával készült nyomat: fametszet, linómetszet, mélynyomású technika (rézkarc, rézmetszet, akvatinta, mezzotinto stb.) és litográfia, amit csak mutatóba egészít ki néhány szitanyomat és
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5. Paletta. T-Art gyűjtemény II. Bev.: Bakonyvári M. Ágnes.
Szolnoki Galéria, 2009. A tárlathoz szimpozion is kapcsolódott.
6. Garami i. m. 35–37.
7. Garami i. m. 15–18.
8. A grafikai gyűjtemény legkorábbi datált művei Gácsi
Mihály Dózsa-ciklusának két, 1956–1957-ben készült
lapja.
9. Utóbbiak közé tartozik: Lóránt János: Szeletek II., VII.,
komputergrafika.
10. Gácsi Mihály: A kereszt kihirdetése (Ceglédi beszéd). A keresztesek tábora, linómetszet, 1956.
11. Hubay Ilona: Röplapok, újságlapok, röpiratok 1480–1718. Bp.,
Országos Széchényi Könyvtár, 1948.
12. Kádár György – Konecsni György: Vihar előtt, 1951. A
téma feldolgozása: Nagy András: „Így jár minden próféta.” Dózsa György a képzőművészetben. Hitel, 2014/11.,
26–29.
13. Illusztrációk Juhász Ferenc „Tékozló ország” című
könyvéhez, linómetszet. In: Fiatal képzőművészek és
iparművészek kiállítása. Ernst Múzeum, 1955., kat. sz.
n. 23.
14. Madár Mária: Kondor Béla diplomamunkája – jelenetek
Dózsa György életéből. In: Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945–1961 között.
Szerk.: Pataki Gábor. Miskolc, Miskolci Galéria, 2018,
152–169.
15. Deme Zoltán: Hagyományrétegek Juhász Ferenc A tékozló ország című művében. Vigilia, 1974/2., 104–110.; Bodnár György: Juhász Ferenc. Bp., Balassi, 1993.
16. Ecsery Mihály: Gácsi Mihály. Művészet, 1967/9., 32–33.
Lásd még: Egri Mária: Gácsi Mihály (1926–1987). Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, 1989., 109–
126.; Kostyál László: In memoriam Gácsi Mihály. Pannon
Tükör, 2006/4., 66–70.
17. Tavaszi Tárlat. Bp., Műcsarnok, 1957., 15.; Artner Tivadar: Fiatal grafikusok a Tavaszi Tárlaton. Esti Hírlap,
1957/110., május 14., 2.
18. Dózsa György emlékezetére. Mai magyar grafika és kisplasztika. Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 1972.; Tatai
Erzsébet: Dózsa ’72. Dózsa György vizuális reprezentációja a Kádár-korszak idusán. Történelmi Szemle, 2014/4.,
595–610.

komputergrafika.9 A litográfiai technika olyan kortárs művelőitől szerepelnek
alkotások a gyűjteményben, mint Almássy Aladár, Dús László, Eszik Alajos, Gaál
József, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, Somorjai Kiss Tibor, Vilhelm Károly vagy
Zsankó László. A hagyományos képgrafikai technikák hangsúlyos jelenléte tehát
az a pont, ahonnan nézve a T-Art grafikai gyűjteménye átfogónak tekinthető, és
alkalmas arra, hogy a nagyközönségnek is reprezentálja a klasszikus művészi
grafika technikai gazdagságát. Épp ezért e tanulmány is elsősorban a két klaszszikus grafikai technika, a magasnyomás és a mélynyomás művelőire koncentrál.
Archaizálás több szólamban: linómetszetek
A gyűjtemény egyik legkorábbi grafikai lapja, Gácsi Mihály Dózsa-ciklusának két,
1956-ból származó darabja linótechnikával készült.10 Olyan technika ez, amely az
1960–70-es évek magyar képgrafikájában kitüntetett szerepet élvezett. A ritkábban
alkalmazott fametszettel együtt jellemzően a linómetszetet is archaizáló stíluselemként használták a grafikusok. Gácsi Mihály Dózsa-sorozatában a megidézett
történeti esemény saját ideje, a 16. század népies fametszésének stíluselemeit alkalmazta. Olyan nyers fekete-fehér vonalrajzot használt tehát, mint amit Dürer és Holbein korában alkalmaztak, a vallásháborúk idején Európa-szerte elterjedt, gyakran
politikai célokat szolgáló, fametszetes képes röplapokon.11 Az 1514-es parasztfelkelés
és maga Dózsa György személye kiemelt szerepet élvezett az 1950-es évek történelemszemléletében. A szovjet mintára bevezetett szocialista realizmus egyik első
monumentális történeti festménye e témában készült.12 Gácsit a parasztfelkelés
témája Kondor Bélával párhuzamosan kezdte foglalkoztatni. 1955-ben, az Ernst
Múzeum Fiatal képzőművészek és iparművészek című tárlatán egyszerre mutatták be
Dózsa-kompozícióikat, Kondor rézkarcokat és krétarajzokat, Gácsi pedig tíz darabos
linómetszet-sorozatát.13 Mindketten irodalmi és nem történeti forrás nyomán dolgoztak: Juhász Ferenc 1954-ben megjelent, Tékozló ország című eposzának illusztrációit készítették el.14 Maga a költemény is archaizáló irodalmi elemeket használt, megidézve a késő középkori jeremiádok, zsoltárok és históriás énekek műfaji formáit.15 A
két grafikus kölcsönhatásának viszonya kérdéses, Gácsi ugyanis 1952-ben elhagyta
a Képzőművészeti Főiskolát, tehát Kondor Dózsa-ciklusának készülése idején már
nem volt a grafika szak hallgatója. Kondor 1956 májusában Dózsa-rézkarcaival védte meg diplomamunkáját, Gácsi pedig ugyanazon év nyarán költözött be a Szolnoki Művésztelepre, ahol 1956–57 fordulóján készített a korábban elkezdett témában
újabb öt kompozíciót.16 A sorozat néhány darabját az 1957-es Tavaszi Tárlaton mutatta be.17 A ciklust Gácsi később, a Magyar Nemzeti Galéria 1972-es, évfordulós Dózsa-kiállítására további négy linómetszettel bővítette ki.18 A T-Art gyűjteményében

Gácsi Mihály
A kereszt kihirdetése

fametszet, 17.5 × 25 cm, 1956-57

Kondor Béla: Szerelmes pár
rézkarc, 16 × 5.5 cm, 1969
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őrzött két lap tehát az 1956–57-es sorozat része; az egyik a felkelés kezdetét, Dózsa
nevezetes ceglédi beszédét, a „kereszt kihirdetését” idézi meg, a másik a táborozó
felkelőket (A keresztesek tábora). Előbbi az ötdarabos ciklus legtöbb alakot mozgató,
legösszetettebb kompozíciója, amely egy vásári életkép keretében, a nép fölött ábrázolja az emelvényen szónokló parasztvezér és a pap alakját. Gácsi a mozzanatot a
zsáner műfaji keretébe helyezi, kiaknázva annak anekdotisztikus, leíró lehetőségeit,
különféle népi karakterekkel és epizódokkal színesíti a képet. Számos olyan részletet csempész bele a jelenetbe, amely Juhász költeményének nem része, koldus,
nyomorék, tolvaj, katona, hóhér és mutatványosok alakjával gazdagítva a látványt.
Hangneme szintén eltávolodik Juhász epikus pátoszától, hogy helyette a Gácsira oly
jellemző groteszk eszköztára felé forduljon.
Gácsi Mihályhoz hasonlóan archaizáló groteszk hangnem jellemzi Gyulai Líviusznak a T-Art gyűjteményében található linómetszeteit is. Gyulai az 1960-as években
kibontakozó archaizáló tendenciák, történeti stílusimitációk legkiválóbb képviselője. Könyvillusztrációiban hajlékonyan idomul az irodalmi mű stíluskorszakához,

Gyulai Líviusz
Az öreg Casanova

litográfia, 50 × 70 cm, 1992
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a középkortól a biedermeierig könnyedén magára öltve bármely időszak stiláris
jelmezét. A stílusjátékok kezdetén a középkorhoz fordult, amint azt az 1965-ös III.
Miskolci Grafikai Biennálén bemutatott, a Carmina Burana ihletésére készült fametszetei mutatták.19 A T-Art gyűjteménye egy 1975-ből származó kompozíciót őriz a
sorozatból, ám a témához Gyulai a metszetein évtizedekig visszatért.20 A középkori diákénekek első hazai illusztrátora Szász Endre volt, aki a Magyar Helikon által
1960-ban kiadott Carmina Burana-kötetben klasszikus érzékenységű vonalrajzokkal kísérte a verseket.21 Gyulai 15–16. századi fametszők stílusában megformált
nyomatai azonban lényegileg különböznek e finom vonalrajzoktól, sokkal inkább
a szövegek népies humorát, pajzán erotikáját emelik ki. (Színes fametszetet használt a téma feldolgozására Zala Tibor is, akinek 1993-ban készült lapját szintén a
gyűjtemény őrzi. [157. oldal] 22) Ez a naiv, népies, groteszk humor Gyulai kortársai
közül Gross Arnold és Kass János fa- és linómetszetein is felbukkan és jellemző a
Carmina Burana eredeti kéziratának könyvdíszeire is.23 Gyulai maga – kiváló grafikái ellenére – sosem kapott megrendelést a Carmina Burana illusztrálására (a dalok
1979-es második kiadását szintén Szász Endre rajzolta), ám a Mészöly Dezső 1966os Villon-fordításait kísérő rajzokon bőven nyílt erre tere, miközben önálló grafikai
kompozícióban is tovább gondolta a témát (Hadova és hamuka, 1966).24 A Carmina
Burana-illusztrációkon megjelenő pikáns erotika Gyulai rajzainak visszatérő témája, a nő iránt sóvárgó férfi hol egy buja faun, hol egy kéjsóvár piperkőc alakját
ölti magára, mint a gyűjtemény Faun és nimfa, Rokokó vagy Az öreg Casanova című
darabjain is.25 A korok és jelmezek változnak, de az érzéki vágy ereje ugyanaz.
A stílusjáték Gyulai Líviusz művészetében nem póz, hanem a művészi kifejezés
alapelve, amely mindenkor tudatos, jelentésteli módon idézi meg más, régebbi korok beszédmódját. Ezt példázza az Orrszarvút rajzoló férfi című, eredetileg 1970-ben
készült, ikonikus kompozíciója is.26 Az emelvényen álló orrszarvú és az őt rajzoló
művész kettőse közvetlen utalás Albrecht Dürer 1515-ös, a művészi fametszés hajnalán keletkezett képére. Az alkotás középpontjában az egzotikus rinocérosz áll,
akit egy indiai szultán adományozott a portugáliai nagykövetnek, ő pedig szintén
diplomáciai ajándékként adta tovább a portugál királynak.27 A Lisszabonban rövid
ideig közszemlére tett monstrumot Dürer sosem látta saját szemével, impozáns
rajzát jobbára leírások és egy elnagyolt fametszet nyomán alkotta meg, fantáziájával és vizuális sémákkal pótolva a hiányzó autopsziát. Fametszetként terjedő rajza
– természettudományos pontatlansága ellenére – évszázadokra meghatározta az
Európában kuriózumnak számító lényről alkotott kollektív képet. Gyulai kompozíciója tehát közvetve a vizuális megismerés és a hiteles leképezés eredendő korlátaira utal, szkepszisét bájos humorral palástolva, s egyúttal fejet hajtva a fametszés

Gyulai Líviusz
Orrszarvút rajzoló

linóleum-metszet, 23.5 × 25 cm, 1987

19. III. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, 1965., o.
n., kat. sz. n.
20. Gyulai Líviusz: Carmina Burana, linómetszet, 1975. Ld
még: Gyulai Líviusz – utazás álló- és mozgóképeken. Szerk.: Antall István. Te-Art-Rum Kiadó, 2002.
21. Carmina Burana. Középkori diákdalok. Ill: Szász Endre.
Bp., Magyar Helikon, 1960.
22. Zala Tibor: Carmina Burana, színes linómetszet, 1993.
23. A Carmina Burana eredeti, 13. századi kézirata
mindössze nyolc, kézzel festett illusztrációt tartalmaz.
24. Mészöly Dezső: Villon és a többiek. Gyulai Líviusz
linómetszeteivel. Bp., Magvető, 1966.
25. Gyulai Líviusz: Rokokó, linómetszet, 1995. Uő: Faun és
nimfa, linómetszet, 1980 körül. Uő: Az öreg Casanova,
linómetszet. 1992.
26. Uő: Orrszarvút rajzoló férfi, linómetszet, 1970.
27. T. H. Clark: The rhinoceros from Dürer to Stubbs, 1515–1799.
London, New York, NY, USA, Sotheby's Publications,
1986; Orosz István: A szent rinocérosz gyermekei. Typotext, Budapest, 2017.
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európai nagymestere, Dürer előtt.28 A rinocérosz Gyulai kompozícióin mint az állati
őserő emblematikus motívuma tér vissza, ez figyelhető meg a T-Art gyűjteményében is megtalálható Rinocérosz kecskével című alkotáson vagy – a szépség és a szörnyeteg témájára utalva – a Holdleány (2002) című rézkarcon.29
Ágotha Margit jellemző grafikai technikája szintén a magasnyomás, fa- és linómetszetein a formák fekete-fehér foltszerű képződmények sűrűjéből rajzolódnak ki, színes nyomatai pedig a népművészet intenzív színkezelését idézik meg. A fény-árnyék
vibráló csipkézete organikus módon pulzálva növekszik és teríti be a képsíkot. Ágotha
Margitnál az archaizálás a népművészet, a gyermekrajz és a populáris grafika naiv
expresszivitásával társul. Supka Magdolna a művész képalkotói vénáját nőiségével,
hímzéseket idéző díszítő hajlamával hozza párhuzamba: „Feltűnik Ágotha grafikáin
a díszítő képzelet, az ékítő érzéknek egyfajta önkéntelen és mindenen áthatoló, mindent átszövő fonala is.”30 Ágotha pályakezdése egybeesik Gyulai Líviusz indulásával,
és mindkettőjükre jellemző a mitikus, mesei témák felé való fordulás, valamint – az
elbeszélői hajlamból fakadóan – az irodalmi illusztrációra való fogékonyság. A T-Art
gyűjteményében ő képviselteti magát a legtöbb grafikával, ami elsősorban Babits-ciklusának köszönhető. Az irodalmi illusztráció kezdettől fogva foglalkoztatta Ágotha
Margitot, 1963-ban linóba metszett Erasmus-illusztrációkkal diplomázott, később illusztrálta Bertold Brecht, Balassi Bálint, Bornemissza Péter, Ady Endre és Updike műveit is.31 A gyűjteményben a Babits-ciklus mellett Voltaire Candide című regényének és
Kosztolányi Dezső Szeptemberi áhitat című versének színes linómetszetű illusztrációi
is reprezentálják ezt.32 Babits verseihez készült három, nagy méretű linómetszetét a
XI. Miskolci Országos Grafikai Biennálén mutatta be.33 Megay László a seregszemlét
elemző cikkében úgy vélte, Ágotha e műveivel „pályája csúcsára érkezett”.34 A T-Art
gyűjteményében az a 22 darabos linósorozat található meg, melynek darabjai a Móra
Kiadónál ugyanebben az évben megjelent versgyűjteményt kísérték.35 A kötetet kifejezetten fiataloknak szánták, ez magyarázza a gazdag illusztrációs anyagot is. A metszetek eredeti mérete igazodott a nyomtatási mérethez és az álló formátumhoz.36
Ágotha Margit kompozíciói jellemzően a tájból bontják ki a vers motívumait, alapérzését. Buja, dúsan áramló alakzatai, nyersen expresszív megformálása izgalmasan ellenpontozza Babits klasszikus versformákhoz igazodó, az antikvitás szépségeszményét megidéző költeményeit. Mondhatni, a képek vad burjánzása, rusztikus
és barbár érzékisége felfedi Babits lírájának azt a belső nyugtalanságát, ami a kötött
formák és a klasszikus eszmények mögött feszül. Ágotha Margit kompozícióin az antik oszloptöredékek maguk is porladó, szétomló természeti képződménnyé válnak,
ahogy az oszlopok és fák sűrűjében elveszett embert is magába szippantja ez az or-
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Ágotha Margit
Hegeso sírja

(Babits sorozat)
linómetszet, 16,5 × 9,5 cm, 1980

28. Noha a gyűjteményben található darab 1987-re
datált, a metszet első levonatai 1970-ben készültek,
a Dürer-évfordulós kiállításra: Ungarische graphik –
Magyar grafika. Dürer emlékezetére, születésének 500.
évfordulóján. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1971. o.
n., kat. sz. n. (1970-as dátummal, reprodukálva.) Ez a
kép szerepelt a művész 1981-es, Dorottya utcai egyéni
kiállításának plakátján.
29. Gyulai Líviusz: Rinocérosz kecskével, litográfia, 1989.
30. Supka Magdolna: Ágotha Margit grafikusművész.
Jászkunság, 1989 /2., 47–48: 47.
31. Ágotha Margit. Szerk.: Balikó Gyula. H. n., 1999.
32. Ágotha Margit: Candide elindul. Színes fametszet,
1985. Uő: Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat. Színes
fametszet, 1985.
33. XI. Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, 1981, o. n.
34. Megay László: A XI. Grafikai Biennálé Miskolcon. Magyar
Nemzet, 1982. január 10., 6.
35. Ágotha Margit: Babits-sorozat, 22 darabos
linómetszet-sorozat, 1980. Babits Mihály: Messze…
messze… Bp., Móra, 1981.
36. A 16,5 × 9,5 cm-es linómetszetek a kötetben megközelítőleg azonos méretben vannak reprodukálva.
37. Ágotha Margit: Tájépítészet, linómetszet, 1989.

ganikus áramlás. Ágotha tájképeiben gyönyörködve a néző folyamatosan oszcillál a
figuratív és absztrakt formák között (Tájépítészet), hasonlóképp, mint Sulyok Gabriella
áramló vonalrajzait szemlélve.37
Mítoszok és szimbólumok: rézmetszetek, rézkarcok
„Volt – nem is olyan régen – a modern magyar képzőművészetnek is egy olyan korszaka, mikor a grafika volt a prímhegedűs, a grafika reagált a legérzékenyebben
a magyar valóság emberi, etikai problémáira, és vállalt valamit, amit röviden így
Ágotha Margit
Tájépítészet

fametszet, 46 × 72 cm, 1989
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Rékassy Csaba
A holdbéli utazás

rézmetszet, 40 × 32 cm, 1974-1975

38. Németh Lajos: Hagyományok és értékteremtés. Jászkunság, 1986/1., 41.
39. Kondor Béla: Szerelmespár, rézkarc, 1969.
40. Kovács Imre: Kondor Béla emlékére, rézkarc, 1973. Rátkai
György: Valaki arcképei – Kondor Béla emlékére, rézkarc.
41. Rékassy Csaba: A megfigyelő, rézkarc, 1982–83.
42. Supka Magdolna: Rékassy Csaba. In: Rékassy Csaba.
Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1996.
43. Rékassy Csaba: Publius Ovidius Naso: Metamorphoses, 15
darabos rézmetszetsorozat, 1976–1977.
44. Ovidius: Átváltozások. Ford.: Devecseri Gábor. Utószó:
Szilágyi János György. Ill.: Pablo Picasso. Bp., Magyar
Helikon, Bp., 1964.
45. Rékassy Csaba: Holdbéli utazás, rézmetszet, 1974–1975.
46. Bergerac, Cyrano de: Holdbéli utazás. Ford.: Szávai
Nándor, ill.: Csernus Tibor. Bp., Magyar Helikon, 1962.
47. Kovács Tamás: Nyugati utazás, avagy a Majomkirály
története, XVI–XVIII., rézkarc, 1984.
48. Utolsó részei 1986-ban készültek el.
49. Csongor Barnabás: A Majomkirályról. In: Kovács Tamás.
Budapest, 2001., 38.
50. Uo.
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fogalmazhatnánk meg: hagyomány, értékőrzés és az értékteremtés igénye. […] A
megcsinálás kézműves becsülete rangját veszítette. A magyar grafika azonban
jól viszonyult a nagy tradíciókhoz, és benne a szakma törvényei szerinti alkotás
etikai követelménnyé szigorodott.”38 1986-ban a magyar grafika nagy korszakát
összegzi így Németh Lajos Ágotha Margit és Rékassy Csaba közös kiállításának
apropóján. A magyar grafika 1960-as évektől kezdődő második aranykorának
klasszikus mesterei közül számosan a mélynyomás technikájával dolgoztak. A
század eleji magyar rézkarcolás és a Szőnyi-kör örökségének alternatíváját először Kondor Béla groteszk archaizálása mutatta fel. A stílusteremtő mestertől a
T-Art grafikai gyűjteménye csak egy kis méretű, lírai kompozíciót őriz. [41. oldal]39 Két kortársának emléklapja azonban jelzi azt a rendkívüli hatást, amit Kondor Béla kora grafikai művészetére gyakorolt. Kovács Imre a gépezetek motívumát idézi meg, Rátkai György pedig Kondor késői ciklusára, a Valaki önarcképeire
utal rézkarcán.40
Rékassy Csaba Kondorétól független, ám azzal gondolatilag párhuzamos, önálló képi világot épített. A pár évvel korábban induló mesterhez hasonlóan őt is
egyfajta eszképizmus jellemzi, a mindennapok monoton szürkeségéből a mítoszok világába menekül. A mélynyomás kevesek által használt, nagyfokú rajzi
biztonságot és technikai szakértelmet igénylő eljárásával, rézmetszéssel dolgozott. Választott technikája tükröződik vonalrajzának fegyelmezett tisztaságában is. Ez a képalkotási metódus a tudomány és a művészet határára helyezi az
alkotót, akiben a mesemondó áradó fantáziáját egy alkimista kísérletező szakértelme tartja kordában. Rékassy kompozícióinak visszatérő témája a művész
maga. A megfigyelő című rézmetszetén a tájrajzoló művész tudós földmérőhöz
hasonlít, akit számtalan rejtélyes technikai eszköz segít alkotó munkájában
[123. oldal].41 A művész többször visszatérő alteregója Daidalosz, aki a görög
mítoszok emlékezete szerint egy személyben mesterember (az asztalosság feltalálója) és művész (az első életszerű emberi alakot mintázó szobor megalkotója). A saját maga építette labirintus foglya ő, aki száműzetésében a szépséges
Ariadnénak segít kiszabadítani szerelmét, és aki menekülést ígérő szárnyakat
barkácsol Ikarosznak, ami egyszersmind fia végzetét is jelenti majd (Daidalosz
és Ariadné, Daidalosz és Ikarosz, 1974). A témához Rékassy néhány évvel később,
Ovidius Metamorphosesének feldolgozásakor tér vissza.42 A T-Art gyűjteményében őrzött, 1977-ben önálló albumként is kiadott 15 lapos rézmetszetsorozat a
korszak magyar grafikájának egyik csúcsteljesítménye.43 A korban Ovidius elbeszélései leginkább Pablo Picasso klasszikus szépségű vonalrajzai révén voltak ismertek, e rajzokkal kísérve adta ki az Átváltozásokat 1964-ban a Magyar Helikon

is.44 Rékassy kompozícióin a mitológiai történetek fordulatos, érzéki drámája
letisztult, harmonikus némaságba fagyott, mitikus távolba veszett, archaikus
szépség. Jeleneteiben Rékassy a mozdulatlan állandót keresi a változás helyett.
Ezt mutatja Daphné történetének a sorozatot nyitó rajza is, amely a mítosz szokásos üldözési jelenete helyett a már fává változott lány mozdulatlan figurája
előtt kétségbeesetten ülő Apollót ábrázolja. Rékassy képein főszerepet játszanak a nők, akiket kívánatos, ám kissé butuska lényeknek ábrázol, szemben az értük epekedő férfiakkal, akik hol világteremtő feltaláló-művész-mesteremberek,
hol csak a nők kegyeiért küzdő ostoba, kocsmai verekedők. Kondorhoz hasonlóan Rékassy világának is meghatározó elemei a gépezetek, ám míg ott a masinák embertelen, pusztító szerkezetek, itt varázslatosan precíz alkotmányok, a
tudós-művész megismerő tevékenységét segítő mérnöki-művészi alkotások. A
Metamorphoses-sorozat jelenetein ilyen repülő szerkezeten utazik Médeia és a
görögök Auliszba. Fantázia és tudomány hibrid teremtményei ezek a gépezetek,
ott lebegnek ég és föld között a Cyrano de Bergerac Holdbéli utazásának ihletésére készült rézmetszeten is.45 Ez a 17. századi sci-fi már Csernus Tibor fantáziáját is megragadta, aki a Magyar Helikon felkérésére illusztrálta a francia szerző
utópisztikus kalandregényét.46 Rékassy egyetlen kompozícióba sűríti a földi és a
holdbéli világ találkozását, a két szféra között a korszak űrkutatásából kölcsönzött gépezetek szürreális átiratai közvetítenek.

Tulipán László
Trója

rézkarc, 31 × 40 cm, 1974 körül

Rékassy Csaba mitikus gyökerű neoklasszicizmusával mélyen rokon Kovács
Tamás mesebeli lényekkel benépesített fantáziavilága, amelyben középkori,
reneszánsz lovagok sosemvolt őslényekkel élnek paradicsomi békességben.
A T-Art gyűjteménye a Majomkirály történetének három kompozícióját őrzi az
alkotótól. [132–133. oldal]47 Wu-Cseng-en 17. századi mesés kínai regénye, a
Nyugati utazás olyan erővel mozdította meg Kovács Tamás fantáziáját, hogy
éveken át rajzolta figuráit.48 A Csongor Barnabás fordításában 1969-ben magyarul megjelent történet középpontjában a Buddhához igyekvő szerzetest kísérő majomkirály alakja áll, aki megannyi kalandon át kíséri és óvja védencét.49
Az illusztrációk első sorozatát 1971-ben készítette Kovács Tamás, örömmel
feledkezve bele az akciódús jelenetek részleteibe. A gyűjteményben őrzött,
1984-ben készült lapokon a regény három fő karaktere jelenik meg. Csongor
Barnabás leírása szerint: „A Majomkirály társai közül Nyolctilalmas, a disznó az
érzéki vágyak képviselője, az egész történet folyamán szinte egyetlen szót sem
szóló Homoki Barát az öntudatra nem ébredt, alig-emberi lété – a Majomkirály
pedig a mindent lebírni vágyó emberi értelemé.”50
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Kovács Imre
Körbe-körbe

rézkarc, 14.5 × 14.5 cm, 1984

51. Dózsa György emlékezetére. Mai magyar grafika és kisplasztika. Bp., Magyar Nemzeti Galéria, 1972. Tatai i. m.
52. Tulipán László: Trója, rézkarc, 1974 körül.
53. Dévényi István: Tulipán László. Művészet, 1975/4., 32.
54. Tulipán László: Falusi búcsú, rézkarc, 1974 körül.
55. A föld napja. Kovács Imre kiállítása. Bp., Józsefvárosi
Galéria, 2018.
56. Kovács Imre: Károly bácsi, rézkarc, 1964.
57. Uő: Tanya, rézkarc, 1962.
58. Uő: Galamb szállt le, rézkarc, 1965. Uő: Torony, rézkarc,
1965.
59. Uő: József Attila Téli éjszaka című versére, rézkarc, 1965.
60. Uő: Kondor Béla emlékére I–VII., rézkarc, 1973.
61. Uő: Égig érő fa, Körbe-körbe, 1984.
62. Uő: Mondriannak, rézkarc, 1984.
63. Pásztor Gábor grafikusművész retrospektív kiállítása. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, 2003. Bev.:
Dobrik István.
64. Pásztor Gábor: Festő és múzsája, mezzotinto.
65. Kéri Imre: Hazafelé. Tempevölgy, 2009/2., 61–62.;
Wehner Tibor: Grafikai elkomorulások és festői fellobbanások. Uo., 64–65.
66. Kéri Imre: Caravaggio kenyere, mezzotinto, 2001.
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Rékassy Csabához és Kovács Tamáshoz hasonlóan sajátos történelemszemlélet jellemzi Tulipán Lászlót is. Őt a mítoszok helyett a história vonzza, ám a
történelmi eseményeket meseszerűen adja elő, úgy, ahogy azok a nép képzeletében tovább élnek. Korai példája ennek az egyéni látásmódnak az 1972-es
Dózsa-tárlaton bemutatott lapja, amely zsúfolt tömegjeleneteivel (kissé Ágotha Margit Erasmus-illusztrációit idézve) középkori kódexek csatajeleneteit
imitálja.51 Ennek szerves folytatása a T-Art gyűjteményében őrzött, Trója című
műve [47. oldal], amelyen a falovat a bábszerű, tipizált tömeg mozgatja,
mint egyetlen akarattól hajtott erő.52 A történelem újszerű, groteszk, deheroizáló megjelenítése ez. „Nem hősök, csak szereplők a történelemkönyvben, kik
Tulipán László számára a múlt feltárása közben megelevenednek és a történelmi jelenetekre emlékeztető, de a pusztítást és az embertelenséget jelképező történés szenvedői lesznek, kiknek groteszksége helyzetükből fakad, mert
nem tudnak fölnőni az eseményhez, annak megértéséig, hanem létükkel,
meghatározott sorsukkal szemben tehetetlen emberek maradnak” – értelmezi a múlt reprezentációjának új hangsúlyát Dévényi István elemzése 1975ben.53 Ugyanő a németalföldi festészet bumfordi realizmusának visszfényét
látja Tulipán műveiben, ami jól tükröződik a T-Art gyűjteményében található,
Falusi búcsú című kompozíción is.54
A magángyűjteményekhez hasonlóan a T-Art gyűjteménye is egyéni hangsúlyokat teremt, felvállalva olykor személyes elfogultságokat is. Ennek jótékony
hatása, hogy olyan alkotókat állít reflektorfénybe, akik egyébként nélkülözik
azt. A rézkarcolók közül kétségtelenül ilyen Kovács Imre, aki 2018-ban, a Józsefvárosi Galériában rendezett tárlatával jelent meg legutóbb a hazai művészeti
színtéren.55 Kovács 1968-ban végzett a Képzőművészeti Főiskola grafika szakán.
Az intézmény művészeti gyűjteménye gazdag kollekciót őriz tőle a tanulóévekből, ami jól mutatja azt az utat, amit Kovács a leíró tájképektől a szürreális,
szimbolikus kompozícióig bejárt. A T-Art gyűjteményéből a főiskolás évekhez
kötődik egy korai portrétanulmány.56 A Tanya című falusi életkép, amely felirata
szerint a hódmezővásárhelyi alkotótáborban készült, már a stilizálás szándékát
mutatja.57 A Galamb szállt le című, Tenk Lászlónak ajánlott 1965-ös kompozíció
vagy az ironikus Torony pedig már a szürrealista groteszk szimbólumalkotás jegyében készült.58 E korai munkák sorában az irodalmi illusztrációk közé tartozik
a József Attila Téli éjszaka című versére készült kompozíció, amely absztrakt és
figurális motívum vegyítésével, az akvatinta foltszerű hatásaival ér el izgalmas
képi hatást.59 Kovács Imre egyedi rajzstílusát az 1970-es évekre dolgozta ki, jel-

lemzője a szürreális képzettársításokat hordozó, aprólékosan pontos rajz, amely
a jellegzetes négyzetes kereten belül geometrikus absztrakt és figurális motívumokat vegyít. Ennek jegyében készült 1973-ban a Kondor Béla emlékének adózó,
hétdarabos rézkarcsorozat is.60 Jellemző képi motívuma a töredékesség, a széthulló gépezetek látványa, ami egyszerre utal Kondor jellegzetes masináira, a repülés-zuhanás visszatérő motívumára, a repülő szerkezetek iránti szenvedélyes
személyes vonzalmára, és az idő előtt lezárult életmű széthullásának tragikus
töredékességére. A fragmentáció az 1970-es évek szürrealista grafikájának jellegzetes eszköze, Szemethy Imre vagy Szabados Árpád rajzainak, rézkarcainak
visszatérő jellemzője.
Már a Kondor-kompozíciókon is feltűnik Kovács egyedi jelképe, a nyíl [130.
oldal], amelyet később is egyfajta védjegyként használ, mint az emberi lét
meghatározottságának és céltalanságának egzisztenciális jelképét (Égig érő fa,
Körbe-körbe).61 Az „hommage” téma az 1980-as években készült rézkarcokon is
visszatér, amint azt a gyűjteményben őrzött, Bartók Bélának [131. oldal], illetve Mondriannak ajánlott két alkotás is mutatja.62 Utóbbi egyfajta ars poeticának
is tekinthető, a szabályos négyzet steril falait áttörő figurális, növényi, kristályos
motívumok „állásfoglalásának” a figuratív-szimbolista kifejezésmód mellett.
A mélynyomás festői lehetőségeit keresik azok az alkotók, akik az akvatinta
és a mezzotinto (borzolás) eljárásaival színesítik a vonalrajzot. Közéjük tartozik Pásztor Gábor, aki az 1960–70-es évek fotóalapú, pop-artos jellegű, színes
képkollázsai után az 1990-es évektől a mezzotinto technikáját alkalmazva ért
el kompozícióin bársonyos, finom tónusátmeneteket. [150. oldal]63 Bár a fotóhasználat továbbra is jellemezte eljárását, a fényképet optikai torzítással
dolgozta át, gyakran a posztmodern jegyében vegyítve azt művészettörténeti
idézetekkel és szerepekkel. A T-Art gyűjteményében található lapjai közül különösen a Festő és múzsa [150. oldal] jellemző e korszak látásmódjára.64 Ezen az
alkotáson jól megfigyelhető önreflektív, önarckép jellegű, művészettörténeti
idézetekkel gazdagított témakincse, és a klasszikus formai hagyomány szétcsúszása, dekonstruálása, festői szépségű szürreális metamorfózisa. Szintén
klasszikus nagymesterekkel folytat sajátos párbeszédet Kéri Imre. Saját bevallása szerint Caravaggiót, Rembrandtot és Goyát tartja mestereinek.65 Grafikai
sorozatait ennek jegyében gyakran ajánlja nagymestereknek (Van Gogh élete,
Hódolat Csontvárynak). A T-Art gyűjteményében található, Caravaggio kenyere című mezzotintója az olasz barokk festő ihletésére készült. [151. oldal]66
Kéri elmondása szerint keletkezése egy nagy hatású római utazáshoz kötődik:

Kovács Imre
Mondriánnak

rézkarc, 14.5 × 14.5 cm, 1984

Pásztor Gábor
S. Kálmán emlékére

borzolás, 18 × 19 cm, 2001
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Muzsnay Ákos
A repülés mitológiája

rézkarc, 20.5 × 18 cm, 1980
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„1996-ban Rómában töltöttem több hónapot egy művészeti ösztöndíj révén.
Akkor tanulmányoztam Caravaggio életművét, ami rendkívüli hatással volt
rám. Bár ő maga rézkarcokat nem készített, úgy gondoltam, ezzel a technikával hűen vissza tudom adni képeinek hangulatát.”67 Kéri Imre lapjain a mezzotinto technika biztosítja azt a bársonyos mélyfeketét, amellyel meg tudja idézni a festő jellegzetes „chiaroscuro” technikáját, baljós „tenebroso” hangulatát.
A T-Art grafikai gyűjteményében hangsúlyosan van jelen a festői rézkarcolás két
másik jeles képviselője, Muzsnay Ákos és Tassy Béla. Muzsnay Ákos festményein,
pasztellképein, rézkarcain egyaránt a füstös, fojtott, drámai homályt keresi, szimbolikus, irodalmi-történeti utalásokkal gazdagítva a látványt. [146. oldal] Tolnay
Imre az újromantika körébe sorolja ezt a törekvést, amely a kollektív emlékezet közös nevezőjére hozza Dosztojevszkij regényeit, Tarkovszkij filmjeit és gróf Széchenyi István történeti örökségét.68 A T-Art gyűjteményében található grafikai lapjai
gazdagon reprezentálják az életmű gondolati regisztereit. Van köztük mitológiai
téma, amely Ikarosz alakját nem a mesélő-elbeszélő hangnemében idézi fel (amint
azt Rékassy Csaba tette), hanem antik töredékek emlékművé fagyott csendéletével.69 Két lapon pedig a nemzeti emlékezet nagy tabujára, Széchenyi öngyilkosságára utal Muzsnay, megidézve a politikus „gondolkodószékét”, a döblingi száműzetés szimbolikus bútordarabját.70 Tassy Béla grafikáit szintén szimbolikus, irodalmias
látásmód jellemzi. [148. oldal]71 Jellegzetes technikája a színes rézkarc, amely
stiláris egységet teremt a fotótöredékekből alkotott montázsrészletek között. A
szürreális módon egymás mellé rendelt fragmentumokat Tassy rendszerint tükrözi, többszörözi, centrális rendbe komponálja. Egymásra rétegzett, transzparens
képtöredékei – szubjektív, csapongó képzettársításokként – a személyes emlékezés és a kollektív történeti emlékezet asszociatív, töredékes struktúráját idézik (Emlék). Több művén visszatér a barokk örvénylő, illuzionisztikus képi világa (Magyar
barokk), másutt viszont a biedermeier emlékkönyvek, a quodlibet vagy a képeslapok műfaji eszköztárát használja (Bécsi kapu tér 6.).
A mélynyomás hagyományos technikája nem jelent stiláris kötöttséget.
Éppúgy alkalmas aprólékos, figuratív ábrázolásra, mint a konkrét formától elszakadó megjelenítésre. Sulyok Gabriella művei ennek a két megközelítésnek
a határvonalán mozognak, izgalmas módon aknázva ki a formai asszociációk
érzékelés-lélektani formálódását.72 Rézkarcain az anyag maratásának előre
nem kiszámítható vegyi folyamatai által létrehozott textúrákból bomlanak ki
a figurák, mint a Rovar-bolygó szürreális képződménye vagy a mitikus-kozmikus asszociációkat keltő, Az eget érinti, a földet érinti című rézkarca.73 A sumer
mitológiától áthatott kompozíciók gomolygó formái a végső dolgok műkö-

dését képezik le, a teremtést rendező energiák turbulenciáját, a formálódó
anyag misztikus metamorfózisát. Képein a néző, belefeledkezve a megfolyó,
szétomló festék erezeteibe, áradásába és sérüléseibe, egyfajta beavatásként
élheti meg a születés és növekedés folyamatát. Sulyok Gabriella tusrajzaiban
gondolja tovább a rézkarcok formai alakzatait, immár a kézrajz tollvonásainak
rituális, meditatív ismétlődésével teremtve újra a formák növekedésének és
elapadásának dinamikáját.
Sulyok Gabriella kompozíciói a rézkarcolásnak már azt a szürrealista vonalát követik, amely a direkt rajz helyett a lemez maratása során keletkező sajátos nyomokat is képalkotó elemnek tekinti. E tendencia egyik kezdőpontja
Maurer Dóra konceptuális rézkarc-világa az 1970-es évek elejéről; ezeknél a
munkáknál az alkotó a rézlemezt a rajzba történt beavatkozások hordozójának, emlékező felületnek, voltaképp dokumentumnak tekintette.74 Záborszky
Gábor e gondolatmenetet folytatja A föld meséi című sorozatán [155. oldal],
amikor az alaktalan, sziklát idéző amorf felület saját mintázatát tekinti képnek, amely horzsolásai, karcolásai révén őrzi az anyagot ért behatások emlékét.75 1985-ben készült két rézkarca egy nagyobb sorozat része, amelyet az
1980-as évek közepétől térbe fordított, homokból, fából, sárból gyúrt plasztikus festményekkel egyidőben készített. Valamennyi mű közös gondolata a
matéria természetének vizsgálata, az anyagnak, mint minden képalkotó aktus eredendő hordozójának a feltárása.76 A művészi grafika legbelső, mitikus
magva ez, amely a nyomtatott képben a keletkezés folyamatának egyszeri
és megismételhetetlen dokumentumát látja. Vagy amint Kéri Imre, a grafika médiumának elkötelezett alkalmazója vallotta: „Különösen a rézkarc birodalma nyugtalanít, olyan, mint egy alkimista világ. (Aquaforte=rézkarc, a
salétromsav alkimista neve) Talán feleletet adhatnak a titokra, az élet misztikumára, az örök kérdésre: mi végből vagyunk itt?!”

67. Kéri Imre: Szakmai életrajz. http://keri-decsi.hu/keri/szakmai-eletrajz/ Letöltés: 2020. május.
68. Tolnay Imre: Hűlt helyek kutyákkal, emberekkel.
Muzsnay Ákos kiállítása. Új Művészet, 2008/2., 50–51.
69. Muzsnay Ákos: A repülés mitológiája, színes rézkarc.
70. Uő: Hommage à Széchenyi, rézkarc, akvatinta, 1990.
71. Papp Júlia: Tassy Béla. Művészet, 1982/2., 60.
72. „Lélegző látóhatár”. Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikusművész pályája a sumer agyagtábláktól az égig érő tájig.
Bp., Vox Artis, 2007.
73. Sulyok Gabriella: „Az eget érinti, a földet érinti…” (Sumer
agyagtáblákhoz), rézkarc, 1989. Uő: Rovar-bolygó, rézkarc, 1987.
74. Révész Emese: Nyomtatás – nyomhagyás. Maurer Dóra
grafikai munkássága. In: Nyomtatás/nyomhagyás.
Maurer Dóra grafikai munkássága 1957–1981. Magyar
Képzőművészeti Egyetem, Gáyor–Maurer SUMUS Alapítvány, Budapest, 2018., 7–46.
75. Záborszky Gábor: A föld meséi I–II., rézkarc, 1985.
76. Tolnay Imre: Lassú, okos ragyogás. Záborszky Gábor:
Fúgák/guida – risposta – repercussio. Új Művészet,
2016/2–3., 28–31.
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Wehner Tibor
A T-Art Alapítvány szobrászati gyűjteménye

Vígh Tamás
Álló

(Ősök sorozat)
bronz, kő, 30.5 cm, 1992

A modern művészet magán-, illetve alapítványi keretek között – tehát a múzeumi szférákon kívül – létrejött magyarországi gyűjteményei sorában jelentős
szobrászati gyűjteményről nincs tudomásunk, de a komplex kollekciók vizsgálata során is szembetűnő jelenség, hogy a szobrászat alkotásai mintegy csak
mellérendelt, illetve kiegészítő szerepű, vagy inkább véletlenszerűen szerveződő együttesekként kapcsolódnak az elsősorban festészetre és grafikára
koncentráló nagyobb egységekhez. Ennek számos oka van. A plasztikai jellegű alkotások, a műforma természetéből adódóan sajátságos, nehezen egymáshoz illeszthető, nagy, és egymástól eltérő jellegű térigénnyel fellépő kompozíciók nem rendszerezhetők és raktározhatók úgy, mint a festmények vagy
a grafikák, elhelyezésükhöz és reprezentálásukhoz nem viszonylag szabadon
álló falfelületekre, hanem a falfelületek által határolt tágas terekre van szükség. Fizikai kiterjedésük, jelentős súlyuk miatt rendkívül kényes és nehézkes
a kezelésük: a raktározás mellett a biztonságuk szavatolása, a csomagolásuk,
valamint a szállításuk is embert próbáló feladat. Már a gyűjteménybe kerülésüket sem a festészet és a grafika műveivel azonos feltételek befolyásolják:
sokkal ritkább, esetlegesebb a műkereskedelmi felbukkanásuk és jelenlétük,
s egy szobornak mindig sokkal magasabb az ára, mint egy falra kerülő műtárgynak. Mindeme, a szoborművek gyűjteményi darabbá válását akadályozó és nehezítő tényezők mellett a modern, XX. századi művészeti alkotások
megjelenése következtében a korábban szobrászatnak nevezett művészeti
ágazat határainak kitágulása és teljes feloldódása is meghatározó elem lett:
a szobormű már régen nem az emberalakot és állatot három dimenzióban ábrázoló, szilárd anyagba foglalt műtárgy, hanem számos új tényezőt és jelenséget magába olvasztó, a teret és az időt modern szellemben kezelő, fizikai
létezésmódját változatossá avató, anyagában és technikai kivitelében megújított, nehezen kategorizálható produktum. Ugyan mit kezdhet egy szobrászati kollekció a konkrét helyre készített térberendezésekkel, a provizórikus
anyagokból ideiglenesen összeállított installációkkal, a rövid életű és e rövid
élettartam alatt is átalakuló, majd pusztulásnak induló természetszobrokkal,
az állandóan meghibásodó, titokzatos működésű mobilszobrokkal, a technikai téren rendkívül gyorsan avuló médiaművekkel, a romlandó szerves anya-
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gokból készült objektekkel, vagy akár a kétszeres életnagyságú, emberi erővel
megmozdíthatatlan bronz- vagy márványfigurákkal? (A budapesti Szépművészeti Múzeum egy bronzszobor ajándékozásának kezdeményezését azért
utasította vissza a közelmúltban, mert a szobor túlságosan nagy, mintegy
két és fél méteres magasságú volt.) És mindezen művészeti jelenségeket úgy
kell kezelnie egy magán- vagy egy alapítványi gyűjteményszervezőnek, hogy
mindemellett jelen vannak a hagyományos, a konzervatív művészeti szemlélet által vezérelt, a klasszikus szobrászati szellemet és gyakorlatot képviselő
alkotások – elsősorban tradicionális kisplasztikák – is.
A modern magyar szobrászatra tekintő, jelentőségteljes gyűjteményt építeni szándékozó kezdeményezéseknek ezen körülmények és feltételek, ezen
meghatározó tényezők mérlegelése mellett kell kialakítania koncepcióját: a
kollekció rendezőelvét. A gyűjteménynek egy meghatározott, pontosan körvonalazódó kor, korszak, időszak, periódus gyűjteményének kell lennie, mert
ha időben behatárolatlan, akkor egyrészt vállalhatatlan feladatra vállalkozik,
másrészt szükségszerűen összefüggéstelen, széteső lesz az együttes. A T-Art
Alapítvány gyűjteménye a XX. század nyitányától napjainkig ívelő százhúsz
év – azon belül koncentráltan a XX. század második felének – szobrászatát prezentálja, hiszen a kollekcióban szereplő Medgyessy Ferenc életműve az 1900-as évektől bontakozott ki, és a művek között számos olyan van,
amelynek alkotója napjainkban is tevékeny művész. Nyilvánvaló, hogy egy
alapítványi gyűjtemény ilyen nagy időtartam művészetéről, szobrászati jelenségvilágáról nem adhat számot. De ha a törzsanyagot vizsgáljuk, akkor is
az 1950-es évekig kell visszanyúlnunk – Vígh Tamás ekkor induló munkásságát jelölvén meg kezdő határidőként –, és így mintegy hetven év a kollekció
művei által átfogott periódus, melyben háromezernél több szobrász dolgozott és dolgozik a magyar szobrászatban, és e művészcsapatban több százra
tehető azok száma, akiknek működése művészettörténeti jelentőségűnek,
vagy legalábbis jelentőségteljesnek ítélhető. A múlt század ötvenes éveitől
napjainkig tartó hetven év szobrászata nem mérlegelhető, nem bemutatható példának okáért Ferenczy Béni és Borsos Miklós, Vilt Tibor és Schaár Erzsébet, Megyeri Barna és Götz János, Kerényi Jenő és Somogyi József, Meszlényi
János, Samu Géza és Török Richárd művei nélkül – akiknek alkotásai ma már
többnyire elérhetetlenek vagy megfizethetetlenek, és főműveik, fontosabb
alkotásaik mindenképpen nagyon nehezen hozzáférhetők. Vagyis igen nagy,
már-már teljesíthetetlen feladatra vállalkozik egy gyűjtemény, amely a XX.
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Csemniczky Zoltán
Nap-pap

fa, 72 cm, 1986

század második felének és az új évezred első két évtizedének magyar szobrászattörténetét szeretné tükröztetni, vagy annak összképét keresztmetszetszerű válogatásban szeretné felvillantani.
A gyűjteményi rendezőelvet, a gyűjtési koncepciót, a gyűjtemény művei közötti szerves kapcsolatot az időtényezőn túl – és ezt a tényezőt mintegy semlegesítve – más jellemző is megteremtheti: a művészeti eszmény, a tematika, a stílus, a műforma, a technika vagy akár az anyag is. Ezek a szempontok
azonban nagyon nagy gyűjtői figyelmet és fegyelmet, szisztematikus, szakmailag tudományosan megalapozott gyűjtőmunkát, intézményi hátteret
követelnek, márpedig ezek szűk alapítványi keretek és feltételek között nem
biztosíthatók. Marad tehát – ezt tanúsítja a T-Art szobrászati anyaga is – az
alkalomszerű, kissé esetleges gyűjtés és a rapszodikusan épülő gyűjtemény,
amelyet meghatározó módon befolyásol a művészettörténeti szándékok érvényesülését mellőző, a művészek és a támogatók által érvényesített adományozás aktusa. És így, a személyes kapcsolatokat, a kollegiális kontaktusokat
kamatoztató gyűjteményszervezés és -gyarapítás révén egy olyan műegyüttes létrejötte regisztrálható, amelyet alapvetően a véletlenszerűségek jellemeznek, de amelyet mégis valamiképpen összefog a szellemiség, az azonos
művészeti eszmény, valamifajta művészetszemléleti rokonság. A gyűjtemény,
ha már egyértelmű, hogy nem tud átfogó áttekintésű lenni, választhatna magának valamilyen érdekes karaktert, valamely részterületet, például olyat,
amilyennek a kezdeménye már megtalálható a T-Art-kollekcióban: ez a festő-szobrászok műveinek gyűjtése, vagyis azon festőművészeké, akik a szobrászatban is tevékenyen és figyelemre méltón dolgoznak, s műveiket egy egészen másfajta plasztikai szemlélet jellemzi, mint az eredendő szobrászokét.
A T-Art anyagában erre példa Szkok Iván [170. oldal], Tenk László [172.
oldal] és Gaál József plasztikai munkássága, és ez a tendencia számos jelentős művésszel és művel továbbépíthető lenne: a már lezárult életművű alkotók sorából hivatkozhatnánk Martyn Ferenc és Paizs László, Schéner Mihály
és Tóth Menyhért, Bálint Endre és Gyarmathy Tihamér, Bartl József és Deim
Pál életművére, a napjainkban is dolgozók sorából pedig Almásy Aladár, Barabás Márton, Bodóczky István, Földi Péter, Hegedüs 2 László, Muzsnay Ákos,
Nagy Gábor, Regős István, Ujházi Péter munkáira – és hosszan lehetne tovább
sorolni e névsort, amelynek alkotói – illetve az ő alkotásaik – szervesen és
érzékeny kapcsolatokat megvilágítva illeszkednének a festészeti és grafikai
gyűjteményegységhez.

Asszonyi Tamás
A mi szép új világunk

bronz érem sorozat, ø 85 mm, 1992
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Tóth Béla
Repedések
(Szigetköz anno 2000)

bronz érem sorozat, ø 13 cm, 1992

Rácz Edit
Élő víz

bronz, kő, homok,
elektromos égő, 25 × 18 cm, 2008
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Egyértelmű, hogy a harminc esztendős T-Art Alapítványt szobrászati gyűjteménye létrehozása és felépítése során nem a kincsképzés, nem a tőkefelhalmozás
szándéka, nem valamiféle hatalmi-művészeti reprezentációs elv vezérli, hanem
az értékek tisztelete, a művészet szeretete és képviselete, s – ennek szellemében – a művek közkinccsé tétele. Az alapítók és a kurátorok e vezérelvek, illetve
ezen eszmények szellemében kérik fel az általuk kiválasztott művészeket az alapítványhoz való csatlakozásra, mely a művészek részéről egy-egy mű adományozásával szentesíttetik. Természetesen az alapítvány pályázati forrásokból
és más támogatásokból időszakonként és esetenként vásárol is, olyan műveket,
amelyek ma már csak hagyatékokból, más gyűjteményekből, vagy a műkereskedelemből érhetők el, és így e két forrásból alakítja ki azt a művészeti arculatot,
azt a művekben testet öltő, a műegyüttes által tükröztetett művészeteszményt,
amelyet képvisel, amelyet magáénak vall. Ez az eszmény a viszonylagos változatosságban, a bizonyos fokú stíluspluralizmusban érhető tetten. A „viszonylagos”

Fekete Tamás
Ötvös József

bronz, 37 × 28 cm, 1990

és a „bizonyos fokú” jelzők természetesen magyarázatra szorulnak, és a magyarázat a több mint ötszáz művet felölelő műegyüttes teljes és alapos elemzésével fogalmazható meg. Az alapítvány gondozóinak megállapítása szerint a
gyűjtemény összefogó jegye „a különösen erős kifejező erőben rejlik, amely az
alkotó szubjektív megnyilatkozásainak enged teret, és szuggesztív módon készteti arra a befogadót, hogy azonosuljon az alkotó érzelmi attitűdjével”. A művek
ezen alkotói-befogadói fénytörésben a XX. század második felének, vagy talán
inkább harmadik harmadának magyar művészeti terméséről, és napjaink művészetéről adnak híreket (de korántsem teljes áttekintést): hangsúlyosan a festészet és a grafika ágazatáról, valamint – kissé visszafogottabban – a szobrászat,
illetve a kisplasztika és az éremművészet által megjelölt törekvésekről. Vagyis
leszögezhető, hogy a gyűjtemény a szabályos műre, a keretbe foglalt, jobbára
a klasszikus eszmények szellemében megfestett táblaképekre és az egyedi és
sokszorosított grafikákra, kisplasztikákra és érmekre koncentrál, amelyek – bár
nincsenek szigorúan megszabott vagy érvényesített határvonalak – stilisztikailag mégiscsak inkább a figuratív műteremtéshez állnak közelebb, mint a
nonfiguratívhoz. Vagyis a neoavantgárdnak nevezett művészeti eszmény alkotói nem kapnak teret ebben a kollekcióban. Akár kategóriákban gondolkozunk,
akár nem, az leszögezhető, hogy a valóság vonzásában, a valóság igézetében, a
valóság emlékszférájában megszületett munkák teremtik meg a festészeti és a
grafikai kollekció hallatlan erős jellegével hangsúlyozott gyűjtemény karakteres
alaphangját, s ez a konzekvencia érvényesíthető a szobrászati együttes megközelítése és analizálása során is.
Vagyis a szobrászati kollekció létrejöttét, anyagának szerveződését is a tudatos
gyűjtői meggondolások és a véletlenszerű adományozó aktusok együttes érvényesülése jellemezte, illetve jellemzi. Ezáltal kidomborodhat egy fontos szempont:
egy-egy művész mely művét minősítette olyan alkotásnak, amely mintegy teljes
életművét képviselheti a gyűjteményben: vagyis ebből az aspektusból minden
alkotás jelentőségteljesnek, kivételes fontosságúnak ítélhető. Összességében elmondható, hogy a domináns a klasszikus műformákhoz kapcsolható kisplasztika,
dombormű és érem, valamint a szobrászrajzként megjelölhető kompozíció. A műegyüttest megközelíthetjük az alkotók, a szobrászok szempontjából, megállapítva, hogy már lezárult, főként a XX. századi művészet történetéhez kapcsolódó, a
klasszikus tradíciókat továbbéltető életműveket reprezentáló alkotások mellett
leginkább a mai idősebb generáció és – kisebb arányban – a középnemzedék kép-
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viselőinek művei sorakoznak egymás mellett, és némiképp hiányérzetünket élesztheti, hogy elvétve sem jelennek meg a fiatal(abb) szobrászok munkái. Az immár
művészettörténetté nemesedett életművek alkotóinak munkái közül Vígh Tamás,
Tornay Endre András, Kiss György, Fekete Tamás, Veszprémi Imre, Sz. Egyed Emma,
Tóth Béla, Nagy Sándor kisplasztikáit és érmeit, plakettjeit fedezhetjük fel.
A napjainkban is aktív nagy öregek sorából Gáti Gáborra, Stremeny Gézára, Csikai Mártára, Asszonyi Tamásra, Csíkszentmihályi Róbertre, Medve Andrásra,
Baksa Soós Krisztinára, Rácz Editre, Rieger Tiborra, Nagy Benedekre, Szkok Ivánra és Tenk Lászlóra, illetve munkáikra hivatkozhatunk, míg a középnemzedéket
képviselő Gaál József, Jószay Zsolt és Sejben Lajos egy-egy művel vannak jelen.
Mindebből következőn a gyűjtemény gondozóinak – hogy ez a gyűjteményrész
ne válhasson elszigetelt együttessé vagy mozdulatlan zárvánnyá – mielőbb tájékozódniuk kellene a fiatalabb generációk alkotóinak körében, s ez korántsem
ítélhető hálátlan feladatnak: csapatnyi kiváló, roppant izgalmas műveket készítő
fiatal szobrász dolgozik Magyarországon. Hivatkozhatunk Ámmer Gergőre, Kontur Andrásra, Baráth Fábiánra, Gilly Tamásra, Gergely Rékára, Menasági Péterre, Gálhidy Péterre, Martin Henrikre, Szabó Menyhértre, Polgár Botondra, Baráz
Tamásra, Erős Apolkára, Csákány Istvánra, Cseh Lilire, Erős Ágost Koppányra,
Kerezsi Nemerére, Majoros Áron Zsoltra, Németh Marcellre, Rabóczky Juditra
és társaikra. De az időközben a középnemzedékhez felnőtt generáció soraiban
is dolgoznak roppant tehetséges szobrászok, mint Lengyel Péter, Asztalos Zsolt,
Szabó Ádám, Cseke Szilárd, Szmrecsányi Boldizsár, Drabik István, Kelemen Zénó,
Kovách Gergő, Bolygó Bálint, Lelkes Márk. További, a meglévő T-Art-koncepcióba
már beilleszthetetlen, de érdekes gyűjteményi-vizsgálati aspektus lehetne akár
a kerámia és a textilművészet, akár az üvegművészet plasztikai törekvéseinek
gyűjteményi reprezentálása; koncentrálhatna egy szobrászati gyűjtemény akár
a viaszveszejtéses kisplasztikák együttesére is, kizárva így minden, több példányban készült, sorozatban kivitelezett munkát; de lehetne gyűjteményszervezési fókusz akár az ugyancsak egyediségek által éltetett faszobrászat is.
Elszakadva az alkotóktól, a szobrok körében tájékozódva, megállapítható, hogy
a T-Art Alapítvány gyűjteményét térbe állított kisplasztikák és falra illeszthető
domborművek, valamint érmek és plakettek karakterizálják. Sok alkotó számos
műformát felölelő kollekciója esetében magától értetődő az anyagbeli és technikai változatosság: a mintázott, öntött bronzszobrok mellett rézlemez-domborítások, terrakotta, pirogránit, valamint kőbe és fába faragott kompozíciók, illetve
vegyes matéria- és technikaalkalmazással létrehozott művek is szerepelnek. A
legtöbb autonóm, egyedi mű, de több alkotás esetében megállapítható, hogy
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Varga Bencsik József
Búcsú a bányától

objekt, 57 × 37 × 42 cm, 1988

később monumentális méretben megvalósult kompozíció előtanulmánya, vagy
kisméretű változata: mint Rieger Tibor emlékműterve, Kiss György gyulai Kálvária-domborműsorozata vagy Fekete Tamás Eötvös-domborműve. A plasztikán
belül viszonylag problémamentes gyűjtői műcsoport az érmeké, amelyek körében remekbe szabott, a modern magyar éremművészet jeles alkotásai között számon tartható korongok szerepelnek. Egy gyors és csak felületesnek minősíthető
stilisztikai szemle alapján – a teljes együttest vizsgálva – megállapítható, hogy a
szemléleti sokszínűségen túl a figuraközpontú, alapvetően alakidéző szobrászat
realista vagy expresszív szemléletű műveit koncentrálja a gyűjtemény, amelyben
elvont, absztrakt műalkotás – mint amilyen például Vígh Tamás bronzba öntött,
Veszprémi Imre márványba faragott és Tornay Endre András fából konstruált
kompozíciója – csak mintegy elvétve fedezhető fel.
Elmondható: a T-Art Alapítvány – és különösen szobrászati gyűjteménye – parányi, sajátságos klímájú és művészeti atmoszférájú üde sziget a magyar művészet lassú, monoton hullámokkal a partot nyaldosó, visszafogottan háborgó
tengerében.

Gáti Gábor: Krisztustövis. bronz, 42 × 8.11 cm, 1980-as évek (?)
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Gréta Garami
The history of the
T-Art Foundation and Collection
With over 600 works of art, the T-Art Foundation's collection was created in 1990
by an artist couple from Óbuda, the painter László Tenk and his wife. They established the Foundation by donating their own home collection of contemporary paintings. Soon, many of their friends and, later, invited contemporary artists
also joined the circle of about 150 artist donors, whose contributions enriched the
Collection of paintings, graphics and sculptures year by year. In addition to building the Collection, the Foundation has also organised several large-scale national exhibitions and solo exhibitions, published several book series on art and is
also a regular contributor and consultant to the fine art events in Óbuda.1
-------------A Foundation in the service of contemporary easel painting and graphic art
The T-Art Foundation was established by artists and was one of the participants of
the transformed art management scene in Hungary after the change of regime.
After the termination of the Fine Arts Fund (Képzőművészeti Alap) the role of the
state in the field of fine arts was reduced. The former place of the state was occupied by new actors: art dealers, private collectors, business ventures and businessmen. This once homogenous area has became heterogeneous, and many alternatives to the weakening state funded art management of the era have emerged.
Art history volumes, albums, catalogues have been published, a plethora of exhibitions have opened and are opening, a huge number of collections are being built
and sponsored – outside the former framework of the officially backed museum
scene – by galleries, art dealers, multinational companies, private collectors and
non-profit art organisations, each representing their own individual perspective.
Following the interest surrounding classical modern art at the time, an attraction
to contemporary art had also developed by the turn of the millennium: contemporary artists and groups of artists joined the actors listed above. These participants,
having transcended the intention of self-representation and the representation of
self-interest, are now able to compete even with museums in terms of having their

1. Please see this 2010 study for a detailed presentation of the Foundation's history based on documents
in the Foundation's archives, several hours of in-depth interviews and professional literature. (Garami
Gréta: The History of the T-Art Foundation 19902010. Budapest, 2010)
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own concept, as well as their individual ways of forming and presenting a view of
art history and of aesthetic values. They wish to canonise the terms “contemporary”, “current”, “present”, “progressive” and “live” art according to their own criteria.
The T-Art Foundation, established right after the change of regime, was one of the
first representatives of this phenomenon.
The T-Art Foundation was named after its founder, the painter László Tenk2, but
the term “t-art” also refers to the role that the Foundation has taken on in the field of contemporary art ever since it was established: a mission for preserving and
showcasing the traditional qualities of contemporary easel painting, graphic art
techniques, artistic drawing and traditional sculpture.
The Foundation was created after the change of regime in Hungary as an alternative to the constraint-ridden state funded art support system. Its aim was to open
new avenues for the civic management of contemporary art in order to replace the
previous, degrading art policy system, which was on its way out. Cultural policy
was undergoing a transformation in the ’90s, and the western-oriented, neo-avantgarde, conceptual trends coming to the forefront of it defined a certain canon of
high-quality contemporary art. Even art literature was focussed primarily on presenting progressive, conceptual and experimental trends, with the intentions of
rightful rehabilitation, cultural alignment and placing Hungarian fine art in an international context. From the turn of the millennium, art trade galleries interested
in contemporary art have had a similar experience. However, another reality of contemporary art also existed. There were countless artists whose qualities were indisputable, yet they did not appear in the leading forums of the ’90s as their view of art
and use of tools were considered to be too traditional. Entire branches of art, such
as easel painting, manual graphic art and traditional sculpture, seemed to be on the
periphery of the art scene. At the same time, the idea of the death of painting started to appear more and more frequently, from the famous saying by Paul Delaroch
(“From today, painting is dead”) through the ideas of Alexander Rodchenko and Gianni
Vattimo to Arthur Danto's book entitled The Philosophical Disenfranchisement of Art.
It was in this cultural atmosphere that the T-Art Foundation was established in
1990 and began its still-ongoing work. The founders set the goal of creating a forum for this circle of artists and performing a wide range of art management activities: organising exhibitions, publishing art albums and catalogues, providing
opportunities for showcasing art abroad and building relationships between various actors of the art scene. The form of operation was to be as a foundation: no
commercial activities and only receiving income from grants, donations, offers
and tenders.
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Building the collection
The collection was built from pieces donated by the 5 artist on the Board of Trustees (László Tenk, Endre Hegedűs, Géza Mészáros, Lajos Sváby - later replaced by
Gabriella Sulyok, - and Károly Wilhelm, later replaced by András M. Novák). The
Board was also assisted by art historian Magdolna Supka, in whose memory the
Foundation created the Supka Manna Prize, awarded each year to a person who does
a great deal for the kind of contemporary fine art represented by the T-Art Foundation.3 The Collection has grown year by year: artists, whose art was considered to be
fitting in with and worthy of the values represented by the T-Art Foundation and the
approach and quality of the existing pieces, were invited by the Board. The larger scale
exhibitions regularly resulted in new pieces for the Collection. Every year since 2006
the curators have invited two artists to the Foundation's exhibition organised for the
Day of Hungarian Painting and at the same time, to contribute to the Collection.
The Foundation does not collect art along a single style or thematic criterion. It believes that a multi-faceted view of an era provides a more accurate picture of the fine
arts of the given period than a segment selected exclusively for a single trend. At the
Megnyitó a Vigadóban, 1998

Balról jobbra Supka Magdolna, Kugler Flórián,
Gyurkovics Tibor, Feledy Balázs, Tenk László
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same time, it has always represented a well-defined and consistent set of values. It
has established a collection of pieces created with traditional methods, built fundamentally on Hungarian traditions, preferring an emotionally motivated, expressive
approach inspired by personal experience, prioritizing professional skills, technical
knowledge and an object-oriented attitude. Today, the Collection truly complements
the neo-avant-garde-centric approach to building collections, and is able to authentically present the other kind of Hungarian contemporary fine arts of the last three decades.
It is important to emphasize that the founder and the Foundation do not own
the collection they create but merely safeguard it as part of the Hungarian cultural heritage. They manage and preserve it as a public collection, ensure its continuous connection with the public, and intend to eventually place it in a museum.
Pursuant to the joint agreement between the Local Government of Óbuda, the
Óbuda Museum and the Foundation, the Memorandum of Association also contains a provision stipulating that if the Foundation were to be terminated for any
reason, the Collection would become the property of the Museum of Óbuda.
Karjcsovics Éva: Ajtó, ablak, tükör. olaj, vászon; 80 × 100 cm, 1990

2. On the work of László Tenk please see: Tibor Wehner:
Gyengéd torzítások. Művészet, 1986/1.; Gábor Pogány:
Tenk László kaposvári kiállítása. Művészet, 1986/8.; Magdolna Supka: Vérbeli kolorista. Tenk László kiállítása.
Művészet, 1990/2.; Magdolna Supka: Tenk László (kat.
bev., Vigadó Galéria, Budapest, 1994); Magdolna Supka:
Tenk László. Szeged, 1996, 1997.; Tenk László – Tükör és
ablak. Bp., 2007; Takarásban - Tenk László 2008-2018 között készült festményeiről. Budapest, 2018.
3. Please see the article in Hungarian by Katalin Nagy T. in
the previous chapters for a description of the relationship
between Magdolna Supka and T-Art.
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The T-Art Collection
The earliest pieces of the T-Art painting collection include works by Kossuth Prize winning artists such as Menyhért Tóth, Lajos Sváby, Péter Kovács and Péter
Földi. Most of the Collection consists of the works of Munkácsy Prize winning
Hungarian painters working in an expressive style (e.g. József Baksai, József Gaál,
Tamás Jónák, János Demeter Lóránt, József Szentgyörgyi, Géza Szily, József Szurcsik, András Végh, Sándor László Veress, Károly Vilhelm). Another group consists
of pieces donated by outstanding representatives of the Hungarian line of lyrical-spiritual-sacral painting (Daniela Bikácsi, Tibor Bráda, Ádám Gáll, János Giczy,
Tamás Kárpáti, Éva Krajcsovics, Géza Mészáros, János Orosz, Ildikó Simsay, Zoltán Tölg-Molnár, Dezső Váli, György Verebes). Some of the pieces are from the
Gyula school of fundamentally realist Hungarian painting (Gyula Balogh, Ágnes
Szakáll) and some represent a traditional or virtuoso style (e.g. Endre Hegedűs).
However, the Collection also includes a number of works in the categories of
abstract art and mixed media (e.g. László Hajdú, Judit Kopócsy, Károly Lengyel,
András M. Novák, Péter Újházi).4
The Foundation's sub-collection of graphic art is the largest part of the Collection as a whole. It has 300 pieces and is also the most representative part of the
Collection in terms of significance. Today it has museum value, incorporating the
entire traditional graphic art of the second half of the 20th century and the first
decade of the 2000's. There are pieces from legendary graphic artists such as Líviusz Gyulai, Csaba Rékassy and Margit Ágotha as well as the younger generation,
i.e. Tamás Kovács, Aladár Almássy, László Dús, András Miklós Sáros, Imre Szemethy, Győző Somogyi. Artists who also lecture at the Hungarian University of Fine
Arts are Gábor Pásztor, Tibor Somorjai-Kiss, Gábor Nagy, Alajos Eszik. But there
are also museum pieces such as the graphics of Béla Kondor and Lajos Szalay.5
The development of this collection of rich and high-quality material is also due
to the curatorial work of graphic artist Gabriella Sulyok, who made an effort to
consciously select pieces to complete the collection. The value of the graphics
material is further enhanced by the fact that autonomous graphic art and traditional graphic techniques – having been side-lined by digital and applied advertising graphics – are now a curiosity. This also represents a huge challenge for
the future development of the Collection. The craftsmanship and virtuosity behind these pieces is now almost unknown to the younger generation. In addition
to individual drawings, the Collection also includes colour woodcut and linocut,
copper engraving, etching, lithography and screen printing.

Mengyán András
Különböző térsíkok találkozása

akril, vászon, 70 × 50 cm, 2020

Hajdú László
Fekete domborzat

olaj, vászon, karton, fa, 80 × 86 cm
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Although the sculptural material in the T-Art Collection is not as extensive as
the groups of paintings and graphics, the pieces as a whole still form a beautiful
ensemble, and reflect, even in these smaller numbers, the characteristic value
preserving approach of the T-Art Foundation. (Despite the fact that it was sculptors who had the greatest affinity with the Foundation's approach, the Foundation had to severely limit the collection of sculptures. The reason for this is that
there was simply not enough space to store these pieces in a worthy place. )
Nevertheless, sculptors such as Kossuth Prize winners Róbert Csíkszentmihályi,
Tibor Rieger and Munkácsy Prize winners Tamás Asszonyi, Márta Csikai, Gábor
Gáti, György Kiss, Benedek Nagy and Géza Stremeny donated their sculptures for
the Collection.6

Sváby Lajos
XVII

(Teremtés sorozat)
szitanyomat, 30 × 42 cm, 1989

------------Communal and visible
In addition to building the Collection, the Foundation has continuously presented its
material to the public through traveling and solo exhibitions. Initially, László Tenk organised the exhibitions in his own studio, where an audience of around 100 people
usually turned up at the openings. The Foundation was soon receiving the support

Szemethy Imre
Széljegyzék Casanovához

rézkarc, 19.5 × 38.5 cm, 1976

4. For a detailed presentation in Hungarian of the painting collection, see the previous chapters.
5. For a detailed presentation of the graphic art collection, see the essay in Hungarian by Emese Révész in
the previous chapters.
6. For a detailed presentation of the sculpture collection, see the essay in Hungarian by Tibor Wehner in
the previous chapters.
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of several sponsors: there was Philip Morris in the first half of the ’90s and MOL from
1994. As the number of sponsors has grown, so has the list of exhibition venues.
The Collection was taken to venues in the larger cities of Hungary year after year:
to the National Theatre of Győr, the Synagogue-Gallery in Szolnok, the Avasi
Grammar School in Miskolc, the Neumann Vocational Secondary School in Eger,
the County Hall of Szeged, the Pelikán Gallery in Székesfehérvár, the Csongrád
Gallery, the Festő Terem in Sopron, the Church Gallery in Eger, the János Tornyai
Museum in Hódmezővásárhely, the City Gallery in Kalocsa, the Contemporary Gallery of Tatabánya, the Military History Museum, the Vigadó and the Olof
Palme House in Budapest. The Foundation has also been exhibiting at the MOL
headquarters in Szolnok for five years, and it has taken part in the “Kultúrpajta“
events organised by the actor József Szarvas every year since 2011.
But the T-Art Collection has also been exhibited at the Palazzo dei Congressi
in Jesolo, at the Palace of Culture in Târgu Mureş, at the Signal Insurance Gallery
in Dortmund, in Aemstelveen in the Netherlands (a town twinned with Óbuda),
and in Edmonton, Canada.
The Foundation is a regular participant of the fine arts events in Óbuda. It has
organized several exhibitions in Óbuda's schools, libraries and cultural centres,
especially at the Óbuda Cultural Center, Szent József Ház and the Esernyős Gallery. Closely connected to its exhibitions, the Foundation is actively working on
taking art to the public and organises workshops and guided tours for different
ages under the guidance of art teacher Dóra Tenk.
In addition to building the Collection, the focus of the Foundation's work has
shifted over time to book publishing: the creation of albums showcasing the
work of the Foundation's artists. Smaller exhibition catalogues were published in
the ’90s, which were followed by the so-called Paletta series of 26 art albums. A
much larger series, the so-called Kugler books, was then published. It contained
11 oversized, hardcover monographic albums of hundreds of pages on the most
significant artists of the Foundation.

Searching for T-Art
In 2018, the Board of Trustees, whose members at the time were over 70 years old,
handed over their responsibilities to newly invited members of the Board: to Munkácsy Prize winning artists Jenő Lévay, József Szurcsik, György Verebes, to cultural organizer Dóra Tenk on behalf of the Founder, and to art historian Gréta Garami. The new
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team set a goal of processing and publishing the Collection and the work of the past
30 years, and began a collection building project called Searching for T-Art.
In order to build on the T-Art Collection, the new project aims to identify, present and support young artists who are at the beginning of their careers but have
already produced significant work where the Board of Trustees believes the values T-Art to be alive and renewed, and whose work is considered to be in keeping
with, and worthy of, the spirit and quality represented by the T-Art Foundation.
The young generation is showing a renewed attention towards, a sense of quality about, and activity in the traditional branches of fine arts. Professional skills,
technical sophistication and an emotionally motivated approach where deep
layers of meaning are based on personal experience seem to be priorities – and
this is in line with the artistic approach of T-Art. The Foundation therefore organized a group exhibition in 2019 as a first step in the project and established three
prizes, including financial awards, to support young people. (The artists of the
first Searching for T-Art exhibition were: Gergő Ámmer, Gergő Bánkúti, Fábián
Baráth, Márta Czene, István Csorba-Simon, Kata Jánosi, György Király, Ábel Kotormán, Sára Nagy, Annamária Őry, Anikó Pethő, Luca Rózsa, Franciska Szabó,
Angelika Tóth, Júlia Végh, Kati Verebics. The Searching for T-Art prizes were awarded to Fábián Baráth, Anikó Pethő and Kati Verebics.)
------------Over the past 30 years, the T-Art Foundation has created a collection of fine art of
nearly 600 pieces that truly represents the traditional contemporary painting and
manual graphic art of the era. It has released 37 significant art albums. Its Collection was exhibited more than thirty times in Hungary and six times abroad. It has
also organized solo exhibitions for about 50 artists and 25 group exhibitions of its
members' work outside the Collection. There were 150 exhibitions in total, which
means an average of 5 exhibitions per year. It has created several prizes, including
financial recognition, for art sponsors and young artists. László Tenk handed over
the future of the Foundation to a new, rejuvenated Board of Trustees and ensured
the preservation and further development of the Collection and the continuation of
the Foundation's work. The art management work of the T-Art Foundation over the
past 30 years rivals that of several state-funded museums and art trade galleries.
(The text is a revised version of the article published in the autumn 2019 issue of
the Óbudai Anziksz.)

68

Verebics Kati
Jordán 1.

olaj, vászon, 100 × 50 cm
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VÁLOGATÁS A T-ART GYŰJTEMÉNY FESTMÉNYEIBŐL

Sváby Lajos: Folyóparton. olaj, vászon, 85 × 130 cm, 1984

72

Végh András: Bor-marók. 72 × 115 cm, vegyes technika, 1997

73

Vilhelm Károly: Mozartról. olaj, 110 × 120 cm, 1991

74

Hegedüs Endre: Csarnok: akril, hullámkarton, 90 × 120 cm, 2016

75

Juhász Sándor: Dunakorzó. olaj, vászon, 50 × 70 cm, 1990

76

Simsai Ildikó: Minden eladó. olaj, vászon, 130 × 150 cm, 1987

77

Veress Sándor László: Még egyszer a Chagall szamovárjáról. olaj, tempera, farostlemez, 61 × 100 cm, 2017

78

Szentgyörgyi József: A hírvivő. vegyes technika, 41 × 50 cm, 1986

79

80

Szurcsik József: Lélekváros. akril, olaj, 100 × 80 cm, 2006

Földi Péter. A hantmadár fészke. pasztell, papír, 70 × 94 cm, 2003
Szurcsik József: Lélekváros. akril, olaj, 100 × 80 cm, 2006

81

Eisenmayer Tibor: Tanulmány. olaj, farostlemez, 50 × 40 cm, 1966
82

Jónák Tamás: Önarckép. olaj, 50 × 40 cm, 1992
83

Tenk László: Meggyfa és kislány. olaj, tempera, 69 × 47, 1988
84

Takács Klára: Ősfészek. vegyes technika, 120 × 100 cm, 1990
85

86

Baksai József: Simon mágus bukása. plasztikus festett, 60 × 50 cm

Bács Emese: Festő a palettája előtt. akril, olaj, kollázs, farost. 24 × 34 cm, 2019
Baksai József: Simon mágus bukása. plasztikus festett, 60 × 50 cm, 1998
87

88

Atlasz Gábor: Egy szoba misztériuma. olaj, fa, 200 × 124 cm, 20 02-2003

Varga Patricia Minerva: Utas és Napvilág. olaj, vászon, 70 × 100 cm, 2018
Atlasz Gábor: Egy szoba misztériuma. olaj, fa, 200 × 124 cm, 2002-2003

89

Kovács Péter: Roncs. vegyes technika. 100 × 70 cm, 1996-1997
90

Szabó Tamás: Anghiári tanulmány. vegyes technika, 52 × 40 cm, 1992
91

Gaál József: Faragott kép. plasztikus festett, 56 × 29 cm, 2010
92

Németh Géza: Lekötözve. pasztell, farostlemez, 100 × 100 cm, 2012
93

M. Novák András: Fosszíliák a XX. századból. vegyes technika, 100 × 116 cm, 2010
94

Mészáros Géza: White Balance. cellulózlap, pigmentfesték, arany, 78 x 70 cm, 1997
95

Gábor István: Totál-plán. vegyes technika, 100 × 100 cm, 2014
96

Lengyel Károly: Ovális. vegyes technika, 82 × 60 cm, 1989
97

Tölg-Molnár Zoltán: Fények. olaj, 40 × 80 cm, 1982
Ujházi Péter: Karácsonyi kép. vegyes technika, 120 × 95 cm, 1992
98

99

Gáll Ádám: Rom II. akril, perlit, homok, farost, 100 × 90 cm, 2001, 2011
100

Dréher János: Falak-matériák. vegyes technika, 50 × 50 cm, 2011
101

102

Kondor Attila: A kert (Tanulmány a belső könyvtárhoz). olaj, papír, 50 × 65 cm, 2018
Bikácsi Daniela: Kő a kertben. tojástempera, vászon, 150 × 90 cm, 1996
103

Kovács László: Kutyabőr I. vegyes technika, papír, 34.5 × 32 cm, 1996
104

Szakács Imre: Örök titok. olaj, vászon, 80 × 80 cm, 2011
105

Verebes György: Burok. olaj, vászon, 100 × 120 cm, 2019
Kárpáti Tamás: Szent György. olaj, fatábla, 30 × 20 cm, 1991
106

107

Váli Dezső: Halkan szólj. olaj, vászon 75 × 60 cm, 1972
108

Várhelyi Tímea: Zongoraláb növényekkel. pasztell, papír, 57 × 45 cm, 2011
109

110

Giczy János: A mindig jelenlévő. olaj, tempera, 100 × 70 cm, 1993
Bráda Tibor: Búcsú a közönségtől. pasztell, 90 × 65 cm, 1987
111

Szakáll Ágnes: Nyúlketrec. színezett ecsetrajz, papír, 44 × 62 cm, 1984
Balogh Gyula: Locsolás este (Óriás szúnyog). olaj, vászon, 70 × 60 cm, 2013
112

B
113

Maghy Zoltán: Cégér. olaj, 75 × 68 cm, 1976
114

Szabó Ábel: Lakóház. olaj, vászon, 100 × 70 cm, 2015
115

116

Lóránt János Demeter: Emberek I. akril, vegyes technika 70 × 50 cm, 2014

Király Gábor: 15. vegyes technika 45 × 135 cm, 2018.
Lóránt János Demeter: Emberek I. akril, vegyes technika 70 × 50 cm, 2014

117

Kiss Márta: Cím nélkül. olaj, vászon, 60 × 70 cm, 2012

118

Mészáros Bori: Sminklemosás. olaj, vászon, 40 × 40 cm, 2019

119

VÁLOGATÁS A T-ART GYŰJTEMÉNY GRAFIKÁIBÓL

122

Metamorph

Rékassy Csaba: A megfigyelő. rézmetszet, 34 × 49 cm, 1983
Ágotha Margit: Magasiskola. színes linóleum metszet, 30 × 20 cm, 1995
123

124

Sulyok Gabriella: Dúsgyönyörű Úrnő (Sumer agyagtáblához). rézkarc, 50 × 70 cm, 1987
Gyulai Líviusz: Münchausen báró. linóleum-metszet, 55 × 40 cm, 1986
125

Molnár László József: Kőrajz II. litográfia 72 × 50 cm, 1992

126

Vízi Tihamér: Komor erdőn. akvarell, papír, 70 × 100 cm

127

128

Dús László: Triptichon II. litográfia, 100 × 183 cm, 1988-1989 (?)
129

Kovács Imre: Vázlat a valóbeli nyolcfejűhöz III. tus, papír, 38 × 38 cm, 1976
130

Kovács Imre: Bartók Béla tiszteletére. rézkarc, 30 × 30 cm, 1980
Bartók Béla
131

Kovács Tamás: Majomkirály története. XVI. rézkarc, 36 × 27 cm, 1984
Kovács Tamás: Majomkirály története
132

Kovács Tamás: Majomkirály története XXVII. rézkarc, 36 × 27 cm, 1984
133

134

Rékassy Eszter: Szent György. rézkarc, 70 × 50 cm, 1992
Almásy Aladár: Hogart látomása. litográfia, 78 × 65 cm, 1982

135

Kácser László: Fej I. linóleum mélynyomás, 80 × 32 cm, 1989
Eszik Alajos: A gyáva. litográfia, 66 × 50 cm, 2006-2007

136

137

Gaál József: Vezeklések kora III. litográfia, 70 x 100 cm, 1991
Somogyi Győző: Kereszt szitanyomat. 84 × 60 cm, 1973
138

139

Kovács László: Árnyjátékos II. papírmetszet, monotípia, 43 × 27 cm, 1996
140

Rátkay György: Roncstelep I. próbanyomat, 71.5 × 53.5 cm, 1991-1992 (?)
141

Sáros András Miklós: Kolónia. litográfia, 26 × 33 cm, 1998
142

Somorjai Kiss Tibor: Átjáró. litográfia, 30 × 41 cm, 1997
143

Nádas Alexandra: Kikötés (kötődések). litográfia, 30 × 40 cm, 2002
Nagy Gábor: Csapda IV. színes litográfia, 100 × 70 cm, 1996
144

145

Muzsnay Ákos: Erdély, Üzenet Kányádi Sándornak. rézkarc, 60 × 49 cm, 1985
Muzsnay
146

Topor András: Erdő. ceruza, tus, 84 × 58 cm, 1986
147

Tassy Béla: Shakespeare XV

Tassy Béla: Shakespeare XV. rézkarc, aquatinta, 40 × 29.5 cm, 1980-as évek (?)
148

Lévay Jenő: Rajz (m9233012012), grafit, kb. 12 × 15 cm, 1992
149

Pásztor Gábor. S. Kálmán e

150

Kéri Imre: Caravaggio kenyere. mezzotinto, 42 × 50 cm, 1996-2001

Kéri Imre. Caravaggio k

Pásztor Gábor: Festő és múzsa. borzolás, 19 × 19 cm, 2001

151

152

Maracskó Gabriella: Kúra I. papír, tus, 30 × 38,5 cm, 1995 körül
Lévai Ádám: Taps-totem. tus, 45 × 30 cm, 2015

153

Butak András: Átmeneti fokozat. szitanyomat, 50 × 70 cm, 1993

154

Záborszky Gábor: A Föld meséi I. rézkarc, 70 × 90 cm, 1985
Záborszky Gábor: A Föld meséi I
155

Benyó Ildikó: A reménység képei I. színes fametszet, 24 × 32 cm, 1974
Zala Tibor: Carmina Burana. szitanyomat, 100 × 70 cm, 1993
156

Zala Tibor: Carmina Burana

157

158

Zsankó László: Fel-le. színes litográfia 64 × 88 cm, 1999
Kurucz István András: Sámán. színes rézkarc, 60 × 50 cm, 1997
159

VÁLOGATÁS A T-ART GYŰJTEMÉNY SZOBRAIBÓL

Csikai Márta: Angyali üdvözlet. bronz, 32 × 24 cm, 1986
162

Csíkszentmihályi Róbert: Péter és Áron. bronz, 29 cm, 1990
163

Kiss György: Feltámadás Kálvária sorozat. bronz dombormű, 19 × 11 cm, 1986
Rieger Tibor: Dante poklához. 30 × 20 cm, bronz, 1980

164

165

Veszprémi Imre: Hosszú. márvány, 107 cm, 1989
Nagy Benedek: Pegazus. 68 cm, pirogránit, 1989
166

167

168

Stremeny Géza: Zsóka. rézdomborítás, kő, 34 × 16 × 19 cm, 1967
Rieger Tibor: Emlékműterv. bronz, kő, 24 × 14 × 15 cm , 1993

169

Szkok Iván: Ketten. vegyes technika, 100 × 103 cm, 1988

170

Medve András: Kuporgó. 25 × 10, kerámia, 1992

171

Tenk László: Remete. pirogránit, 53 × 28 cm, 1988
172

Tornay Endre András: Prófétáló. színezett fa, 103 × 56 × 42 cm, 1990
173

Jószay Zsolt: Boldog. festett fa, 67 cm, 2010
174

Sejben Lajos: Sziklatemplom. bazalt, bronz, kő, 18 × 24 × 32 cm, 2008
175
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A T-Art Alapítvány 30 esztendős missziójának alap-lényegét
egy, a múlt évben megrendezett szakmai konferencia címében eléggé karakteresen artikulálták a szervezők. Így szólt: „Egy
másik valóság a kortárs képzőművészetben”. Ennek a szakmai
projektnek a megnevezése lényegében tűpontosan ki is fejezi,
hogy a T-Art mire is vállalkozik immár három évtizede a hazai
képzőművészetben kifejtett szerepvállalása során. Nos, nemes
egyszerűséggel csak arra, hogy mást is megmutasson abból a
szerteágazó, sokoldalúan gazdag képzőművészeti termésből,
mint amit a mainstream tesz láthatóvá meglehetősen szűken
mért merítésében.
Olyan utat választott az alapító, Tenk László festőművész, amelyen sok nehézséggel megküzdve is, következetesen haladva,
valódi értékek kerülhetnek napvilágra, konkrétan a közönség és
a szakmai körök látóterébe. Erről az útról az alapítvány jelenlegi
csapata sem kíván letérni, mert továbbra is meg kívánja mutatni, láthatóvá akarja tenni az addig láthatatlan vagy kevésbé
látható életművek jeles darabjait a gyűjteményfejlesztés és a
gyűjteményi kiállítások rendezése által. A válogatáskor, a művészek meghívásakor az elsődleges szempont mindig is a kvalitás,
a művészi minőség bemutatása – ha úgy tetszik felmutatása
– volt, semmi más.

250 mm
x
270 mm

Sokan mondhatják persze, hogy a jelenkori képzőművészet olyannyira sokféle, hogy nehéz igazodási pontot találni bárkinek is,
hiszen meglehetősen devalválódtak az értékek a jelenlegi körülmények között minden területen. A művész is itt él, ebben a
társadalomban egzisztál (ha bír), és az ő számára is eltűntek a
kapaszkodók. Ezért is nagyon jó, hogy léteznek olyan szereplői
a mai magyar művészeti közéletnek, akik képesek pozitív és követésre méltó példaként megjelenni, ezzel pedig határozottan
üzenni, hogy a kvalitás, mint a mindenki számára elfogadható
minimum, mégiscsak segíthet a saját helyzet felmérésében, végül az eligazodásban is. Könnyebben védelmet is találhat az érzékeny, sérülékeny alkotói személyiségek sokasága a különböző módon szövevényes, érdekeket kiszolgáló és meglehetősen
zavaros viszonyok között is. A jó példa is ragadós. Ha sikerülhet a jó példát is megismertetni, márpedig itt a harminc éves
tapasztalat, hogy sikerül, akkor a művészet szabadsága – mint
egy törvény – képes valósággá válni.
Szurcsik József
(Részlet Szurcsik József megnyitóbeszédéből. Esernyős Galéria, T-Art30.
Válogatás a festészeti gyűjteményből c. kiállítás, 2020. október 16.)
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