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KÖSZÖNTŐ

A 2020-as év a világon talán minden ember számára új helyzete-
ket teremtett, nem volt ez másként kutatóintézetünkben sem. Ki-

hívásokkal, ugyanakkor megújulásokkal teli hónapokon vagyunk túl, 
amelyről a kezében tartott, félévente megjelenő programfüzetünkben 
olvashat. Rendezvényeink bemutatása és a programajánlók mellett új 
rovatokat is indítottunk, működésünk teljes sprektumából készülve ér-
dekességekkel. 

A nyár folyamán új, online formába öntve folytattuk az Esték a 
Hild-villában című sorozatunk elmaradt előadásait, amelyet YouTube- 
csatornánkon tekinthet meg. Ezt a gyakorlatot követve az őszi féléves 
rendezvényeink esetében is folyamatosan törekszünk az online jelent-
létre, hogy a konferenciáinkon elhangzó előadásokat mostantól akár 
otthonából is figyelemmel tudja kísérni.

Könyvespolc rovatunkban az idei évben megjelent kiadványainkból 
válogathat, emellett készültünk egy kis tárlatvezetéssel is, hogy Ön 
is közelebbről megismerhesse székházunk, a Hild-villa átalakulásának 
történetét és a Makovecz Központban működő emlékkiállítást.
 

Mindemellett szeretném figyelmébe ajánlani az MMA további intéz-
ményeit, a Pesti Vigadót, a Műcsarnokot, az MMA Kiadót, valamint a 
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Köz-
pontot, amelyek szolgáltatásairól társintézményeink honlapján tájé-
kozódhat.

Kellemes olvasást kívánok!

Kocsis Miklós
igazgató

Meghaladva 
hasznosítani
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MMA MMKI
programnaptár
okt. 1. Esték a Hild-villában | Negyvenkettő, avagy Hild-esték plusz

Építészet, politika, erkölcs 
és társadalmi nem
MűVÉszETELMÉLETI  ELőADás-sOROzAT
Wesselényi-garay andor beszélgetőpartnere: csomay zsófia

okt. 27. „mélyebb barázdát húzni…”
– zene a keresztény egyházban

KOnfEREnCIA

nov. 5. Esték a Hild-villában | Negyvenkettő, avagy Hild-esték plusz

Építészet, politika, erkölcs 
és társadalmi nem
MűVÉszETELMÉLETI  ELőADás-sOROzAT
Wesselényi-garay andor beszélgetőpartnere: pelényi margit

nov. 26. a kiválasztott
– a magyar balett nizsinszkij-hagyománya

KOnfEREnCIA

nov. 27. kutatók Éjszakája 
rendkívüli online művészeti órákkal általános iskolások részére

dec. 3. Esték a Hild-villában | Negyvenkettő, avagy Hild-esték plusz

Építészet, politika, erkölcs 
és társadalmi nem
MűVÉszETELMÉLETI  ELőADás-sOROzAT
Wesselényi-garay andor beszélgetőpartnere: soltész noémi
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Douglas Adams ötkötetes trilógiájában, a Galaxis útikalauz stoppo-
soknak című bűbájos nonszenszben a pándimenziós lények építe-

nek egy számítógépet, amely azt a feladatot kapja, hogy adjon vá-
laszt az élet és a világmindenség nagy kérdéseire. A Bölcs Elmének 
keresztelt szuperszámítógép hét és fél millió év elteltével kiszámolja 
a választ, amely „negyvenkettő”. Douglas Adams szellemes abszur-
diája tűpontossággal mutat rá az értelmetlen kérdésekre érkezett 
értelmetlen válaszokra és arra a helyzetre, amelyben a kérdést fel-
tevők sem igazán tudják mi is a kérdés, pusztán sejtik azt. A Ma-
gyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató-
intézet új sorozata a már ismert Esték a Hild-villában kibővített, új 
formátumával jelentkezik, és annyiban emlékeztet Douglas Adams 
bon mot-jára, hogy kevéssé problémaorientált, mint inkább ember-
központú, kevéssé műsorkoncentrált, mint inkább – egy beszélgetés 
természetes dinamikáját követve – a felbukkanó témák spontán lán-
colata. formai újításként célunk az, hogy ötvözzük az élő beszél-
getéseket a YouTube-podcast műfajával, amelynek eredményeként 
egy-egy hosszabb disputát követően születnek meg az interneten is 
élvezhető tematikus adásblokkok.

A közönség előtt felvett társalgások vezetője Wesselényi-garay  
andor építész, az MMA MMKI tudományos főmunkatársa, aki vendé-
geivel kis túlzással mindenről szót ejt: életről és építészetről, világ-
mindenségről és társadalmi nemről, etikáról és felelősségről. 

A  s o r o z at  v e n d é g e i :
2020. október 1. 18.00 csomay zsófia
2020. november 5. 18.00 pelÉnyi margit
2020. december 3. 18.00 soltÉsz noÉmi
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Negyvenkettő, avagy esték a hild-villában plusz

Építészet, 
politika, erkölcs 
és társadalmi nem
művészetelméleti előadás-sorozat

H e ly s z í n :
hild-villa, az mma művészet-
elméleti és módszertani 
kutatóintézetének székháza 
(1121 budapest, budakeszi út 38.)

Kérjük, részvételi szándékát 
honlapunkon az „Online 
jelentkezés” aloldalon keresztül 
jelezze: www.mma-mmki.hu
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A liturgia anyanyelve a zene – tartja a régi igazság és tanulja min-
den kántorjelölt. Az istentiszteletek, misék legfontosabb eleme a 

hittel és szívvel előadott, elénekelt zene, amelynek nemcsak a liturgia 
továbbvitelében van fontos szerepe, de utal az egyházi év adott pil-
lanatára is. Konferenciánkon arra keressük a választ, hogy milyen ál-
lapotban van ma a keresztény egyházak templomi és egyházi zenéje, 
él-e a szépség igénye a papság és a hívek körében. 

„Minden erőnket összeszedve igyekezzünk mélyebb barázdát húzni, 
mint amilyen a nap divatja!” – írta Liszt ferenc a művész mindenha-
tóságáról szóló írásában. sokan hiszik, hogy változásoknak kell tör-
ténnie az egyházi rendben ahhoz, hogy a ma emberét is megszólítsuk, 
azaz többen váljanak igaz, hithű emberekké. De vajon nem a múlt 
megtartásában, azaz a hagyományőrzésben van-e az az erő, amely 
odahívja az embereket az oltáriszentség elé? Bizonyos-e az, hogy a 
modern zenei szemlélet feltétlenül igénytelenséget is jelent egyúttal? 
nehéz kérdések ezek, amelyekre valószínűleg nem a kimondott sza-
vak, hanem általános társadalmi állapotunk és egyéni jóérzésünk ad-
hatja meg a választ.

Zene a keresztény egyházban

„Mélyebb 
barázdát húzni…”
konferencia

i d ő p o n t:
2020. október 27. 10.00

H e ly s z í n :
pesti vigadó, a magyar 
művészeti akadémia székháza 
(1052 budapest, vigadó tér 2.)
 
Kérjük, részvételi szándékát 
honlapunkon az „Online 
jelentkezés” aloldalon keresztül 
jelezze: www.mma-mmki.hu
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A magyar balett-történeti műhelytalálkozók azt a célt szolgálják, hogy 
a népszerű zenés műfaj tagjai között szakmai párbeszéd induljon el. 

Az Auróra 1−4. projektek, illetve a 2019-ben megrendezett Az idő kü-
szöbén című első műhelytalálkozó alapvetően történeti mélyfúrásokat 
végeztek. A 2020-ban megrendezésre kerülő A kiválasztott – A ma-
gyar balett Nizsinszkij-hagyománya című műhelytalálkozó három el-
méleti kérdést tesz fel: Mit őriz a magyar balett nizsinszkij örökségé-
ből? Kik voltak nizsinszkij korának meghatározó hazai koreográfusnői 
és táncmesterei? Mennyiben tudta nizsinszkij ösztönzésére a tradíció 
megtermékenyíteni a balettet és a kortárs táncszínházi stílust?

A műhelytalálkozó során tíz előadás és egy kerekasztal-beszélgetés 
ad feleletet a három elméleti kérdésre. A kutatók ez alkalommal is 
eszme-, tánc- és zenetörténeti szempontból, valamint a színházi gya-
korlat felől közelítenek tárgyukhoz.

A magyar balett Nizsinszkij-hagyománya

A kiválasztott 
konferencia

i d ő p o n t:
2020. november 26. 10.00

H e ly s z í n :
pesti vigadó, a magyar 
művészeti akadémia székháza 
(1052 budapest, vigadó tér 2.)
 
Kérjük, részvételi szándékát 
honlapunkon az „Online 
jelentkezés” aloldalon keresztül 
jelezze: www.mma-mmki.hu
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Az első Kutatók Éjszakája programsorozaton még csak néhány in-
tézmény nyitotta meg kapuit, és szervezett érdekes programokat, 

tavaly viszont már közel 50 magyarországi település 200-nál több 
helyszínén 2500 program várta a sok tízezer érdeklődőt. Európa-szer-
te közel félezer városban több mint egymillióan vettek részt a tudo-
mány ünnepén.

Bár a kezdeményezés elsősorban a kutatói pálya népszerűsítését 
szolgálja, ezért leginkább a tizen- és huszonévesekre számít, a prog-
ramok vonzók és érdekesek ahhoz, hogy a kisgyerekektől a legidőseb-
bekig mindenki megtalálja a számára izgalmas eseményeket.

A rendezvényt kezdeményező és részben finanszírozó Európai Bi-
zottság a járvány miatt úgy döntött, hogy idén a Kutatók Éjszaká-
ját a megszokott szeptember végi időpont helyett egész Európában  
november 27-én és 28-án rendezzék meg.

A koronavírus-járvány is demonstrálja a tudomány fontosságát vi-
lágunk jövőjének alakítása során. A kutatás-fejlesztés és az innováció; 
az új, tudásintenzív termékek előállítása Európa jövőbeli versenyké-
pességének a záloga. Különösen igaz ez a járványt követő időszak 
gazdasági megújulására. Éppen ezért kiemelt fontosságú a kutató be-
mutatása a társadalomnak és a fiatalok figyelmének felhívása a kuta-
tói és fejlesztői karrier lehetőségére.

Forrás:
www.kutatokejszakaja.hu

Az új helyzethez igazodva idén rendhagyó módon a virtuális térben 
várjuk a gyerekeket a Kutatók Éjszakája programsorozatunkra. Az ál-
talános iskolás korosztály számára november 27-én 9–13 óráig rend-
kívüli művészeti tanórákat tartunk, amelyre az ország minden terüle-
téről lehet csatlakozni youtube-csatornánkon keresztül. az érdeklődő 
pedagógusoknak annyi a teendője, hogy a kiválasztott programokra 
regisztrálnak a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen.

Az osztályoknak szóló programokhoz egy internetes elérhetőséggel 
rendelkező laptopra és egy kivetítőre lesz szükség.

youtube-csatornánk elérhetősége, 
ahol a tanórákat közvetítjük: mma-mmki
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2020. november 27.

Kutatók Éjszakája

 általános iskolás vagy? 
 tarts velünk 
 november 27-én!

interaktív
művészeti tanórák
youtube-csatonánkon

 9.00 táncóra

 10.00 törtÉnelemóra

 11.00 irodalomóra

 12.00 Énekóra

mma mmki
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09.00–09.45
Mozgás és képzelet 
táncóra Taba Benjáminnal

A játékos feladatok 
során a képzeletünk se-
gít minket ahhoz, hogy 
a testünkben mozdu-
lat születhessen. A fel-
adatok alatt nincs jó 
vagy rossz megoldás, 
mindenki a saját lehe-
tőségei és képességei 
szerint oldja meg a 
feladványt, amely egy 
sajátos mozgáshoz ve-
zet. A foglalkozás segít 

megismerni a testünket, egymásra figyelésre és testtudat-
ra tanít, valamint bevezet a tánc és a szabad mozgás vilá-
gába. A foglalkozás egy rövid improvizációs táncbemuta-
tóval kezdődik, ahol a zene irányítja a képzeletünket, így 
vele együtt a mozgásunkat is.
Ajánlott korosztály: 1–8. osztály

10.00–10.45
Képes krónikák, avagy hogyan keltsük 
életre a történelmet mobiltelefonunk 
segítségével 
történelemóra Németh Leventével 

Téged is érdekel, ho-
gyan kerültek viking 
harcosok egy szent  
István korát  bemuta-
tó képregénybe? Va-
jon miért lett az egyik 
legvéresebb és legiz-
galmasabb negyven 
éve történelmünknek 

az első királyunk halála utáni időszak? Ki az a száműzött 
velencei nemes, aki később kétszer is magyar király lett? 
Hányan dolgoznak egy képregényen, mire a kezetekbe 
kerül, és hogyan készül? Mi köze a Pokémonoknak egy 
történelmi képregényhez?

Vegyél részt te is a Képes Krónikák előadáson, ahol be-
mutatjuk. hogyan lehet egy képregénnyel és egy appliká-
cióval közelebb kerülni a magyar történelemhez.
Ajánlott korosztály: 7–8. osztály

11.00–11.45
Verset mondani menő! 
irodalomóra 
Takács Bence Ervinnel

Voltál már szerelmes? Csak 
egy kicsit? Érezted úgy, hogy 
most valami megváltozik, de 
nem találod rá és hozzá a 
szavakat? Voltál már szomorú? Bántott már meg vala-
ki? Vagy éppen rosszalkodtál már egy rendeset azok-
kal, akiket szeretsz? És még mindig nem találod hozzá 
a szavakat? Pedig a szó veszélyes fegyver, és vannak 
azok, akiknek a szó és szavaink forgatása, újragondo-
lása és alkotása a hivatásuk, feladatuk egy életen át. 
ők a költők, az írók, akik sokszor elírták már előlünk 
érzelmeinket, megírták már, hogy hogyan is érdemes 
szeretni, látni, elesni és felkelni, harcolni, mérgesnek 
lenni, üvölteni vagy éppen csendben maradni. ők 
azok, főleg a szellemi társulat tagjai, akik a mankóink. 
Minden időben. Mert általuk és velük leszünk többek, 
nekik köszönhetően nem kell mindent elolvasni, csak 
érteni őket és lapozni műveiket. Meg egyébként is: 
mennyivel trendibb úgy udvarolni, hogy közben ver-
set mond az ember, vagy mennyivel eredetibb az, aki 
szitokszavak helyett klasszikussá érett költőket idéz. 
Takács Bence Ervin személyes példákkal mutatja be, 
hogy a sokszor kevésbé könnyedebb út hogyan ve-
zethet el mindenkit egy magasabb dimenzióba az élet 
minden területén. Úgy véli, aki ma verset mond fejből, 
az nem bolond, hanem egy trendi és követendő figura.
Ajánlott korosztály: 3–8. osztály

12.00–12.45
Diótörő – ahogy szeretnéd
mesés zeneelemzés Windhager Ákossal 

A karácsonyhoz közeledve idén a Diótörő című balett 
zenéje kel életre a Hild-villa udvarán. A zenészek a mű 
legérdekesebb részleteit játsszák el, amelyek történetét 
a mesélő ismerteti. Az 
egyes jeleneteket a mu-
zsikusok többféleképpen 
is előadják, hogy kiderül-
jön, melyik karakterrel a 
leghitelesebb a mese. 
Ajánlott korosztály:  
1–4. osztály

Délutáni előadások 
a Hild-villában

Felnőtteknek és családoknak 
szóló délutáni programjaink 
a Hild-villában kerülnek 
megrendezésre, amelyeket élőben 
közvetítünk Facebook-oldalunkon.

17.00–17.45 
Jázmin és Aladdin igaz története
zenés meseelemzés
előadó: Windhager ákos tudományos munkatársunk

Kollégánk Az ezeregy éjszaka meséből önálló életre kelt 
Aladdin-történet öt feldolgozását mutatja be. Egy diafilm 
(1956), egy rajzfilm (1992) és három játékfilm (1940, 
2015, 2019) összevetése során kiderül, hogy ki is volt 
eredetileg Aladdin, hogy igaz szerelmesek-e Jázminnal 
és hogy mire is jó a csodalámpa. Az elemzés külön kitér 
majd arra, hogy a szultán leányát milyen szálak kötik az 
eltűnt orosz hercegnőhöz, Anasztáziához és Aladdint az 
1930-as évek amerikai gengsztervilágához. A képpel és 
zenével kísért előadás végén pedig mindenki választ kap 
arra a kérdésre, hogy varázsszőnyeg nélkül érdemes-e 
belekezdeni egy szerelmi kalandba. 
A találkozásig álljon itt három feladvány: 
• Mi volt a szultánleány valódi neve?
• Milyen állat volt Abu eredetileg?
• Milyen tisztsége volt Jafarnak valójában?

18.00–18.45 
aranyVáRy 

az első tánctörténeti virtuális tanterem 
3D-feldolgozás
előadó: bólya anna mária 
tudományos munkatársunk

Ki volt a titokzatos körülmények között 
született és meghalt Aranyváry Emília? 
Mikor, hogyan született meg a magyar 
romantikus balett? Hogyan nézett ki be-
lülről a romantikus balettnek helyet adó 
nemzeti színház első épülete?

Mindezeket nemcsak megtudhatja, ha-
nem virtuális térben körbe is nézhet a 
már nem létező épület nézőterén.

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának és a Magyar 
Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszerta-
ni Kutatóintézetének közös projektjében, a Unity játék-
motor segítségével készített virtuális tér olyan színházi 
környezetet mutat be, amely ma már nem létezik, hiszen 
1913-ban lebontották az épületet. Az előadás az 1837-
ben megnyílt épület nézőterén, színpadán barangolva is-
merteti meg a nézőt a magyarországi romantikus balettel, 
miközben bemutatja az első tánctörténeti virtuális tér el-
készítésének hátterét is.

 

19.00–19.45
Tervezett testek
előadó: Wesselényi-garay andor
tudományos főmunkatársunk

Mi köze a frizurának egy térd-
protézishez? Mi köti össze a test- 
építőket azokkal a fiatalokkal, 
akik komoly pénzeket fizetnek 
azért, hogy az online játékokban 
irányított főhőseik a legmenőb-
ben nézzenek ki? A provokatív 
előadás a dizájn egy kevéssé 
tárgyalt alműfaját, a testek ter-
vezését és alakítását mutatja be 
különböző filmek segítségével. 
Az olykor valóban megütközést 
keltő – alkalmasint gyomorforga-
tó – példákon túl egyben azokra a 
végállapotokra is fényt derítünk, 
amelyeken túl már elképzelhetet-
len önmagunk alakítása, tervezé-
se anélkül, hogy belehalnánk.

MMA MMKI órarend       2020. november 27., péntek

kövessen minket facebook-oldalunkon további információkért, illetve youtube-csatornánkon 
előadásaink megtekintéséhez! tartson velünk idén is! www.facebook.com/mmammki
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Tarts velünk osztályoddal YouTube-csatornánkon!
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Elhatároztam, hogy végleg legyőzöm aput, én öle-
lem meg. Az udvar közepén állt, amikor megér-

keztem hozzájuk. nem lepődött meg, csak elmoso-
lyodott, és felém lépett. Már az a lépés tele volt az 
ő ölelésével. Rögtön azt kérdezte, meddig maradok. 
szokott olyan lenni, hogy egy-egy beszélgetés kö-
zepén felállok, és elindulok, nekem mennem kell, és 
nem szoktam később sem megmondani, a beszél-
getés zavart-e meg, vagy eredetileg is azt tervez-
tem, hogy akkor indulok haza. Most sokáig ráérek, 
mondtam apunak, mintegy megadva magam, lesz, 
ami lesz, csak nem sodor el ez a nagy érzelgősség, 
felnőtt ember, talán tud rám vigyázni. Egészen so-
káig maradok.

− Anyu?
Apu intett a fejével a ház felé, hogy bent van.
− Az előbb halt meg.
Csak akkor tettem le a földre a táskámat. Cipőket 

hoztam magammal, ingeket. Végignéztem a kerten, 
rendbe volt téve, a kiskert is gondozott volt, csak a 
kerítés volt átszakítva, a szomszéd gazos udvaráról 
vékony kutya figyelt, inkább ijedten, mint harago-
san.

Apu elkezdte mesélni, hogy az öcsém költözött a 
szomszédba, ő bontotta meg a kerítést, hogy köny-
nyebben átjárhasson, reggeltől estig itt szokott len-
ni, csak éppen akkor nem, mert haza kellett vinnie a 
lányt, akit múlt hónapban szöktetett. 

− Valahogy az most már nem megyen, a szöktetés, 
rögtön rendőrt hívnak. nem is baj.

Elgondolkodott, talán azt gondolta, hogy egy ki-
csit azért mégis baj ez.

− Ha itt lenne a bicikli, el tudnék menni főzni valóért.
Gyorsan adtam neki kölcsön elég pénzt, hogy tisz-

tességesen megvendégelhessen, míg ott vagyok. 
− sétáljunk le a boltig. Máma nálunk úgyse tudsz 

aludni, virrasztunk anyád felett. A Kiscsillagnál van 
elég hely.

Kicsillag anyu nővére volt, s az a pletyka járta hó-
napok óta, hogy apám összefekszik vele. Erről csak 
anyunak szabadott volna mesélni, őt bántották meg, 
nem is kérdeztem aputól semmit. Úgyis meglátom 
az első pillanatban, hogyan néznek egymásra.

te meg, hogy magától poharat vesz a konyhaszek-
rényből, tölt magának egy kevés bort, s leül mellém 
enni-inni, beszélgetni. neki meg kellett várni, hogy 
Kiscsillag kínálja, de Kiscsillag meg szedelőzködött, 
látszódott, hogy öcsémre akar bízni, az ő távollété-
ben meg majdnem lopás lett volna asztalhoz ülni.

− nem vagy éhes? – kérdeztem öcsémet, de az 
úgy tett, mintha nem hallotta volna.

− Ülj le enni te is! átmegyek anyátokhoz.
− Meghalt.
Öcsém leült mellém, és beleivott a poharamba, 

amibe Kiscsillag nekem bort töltött korábban, de én 
nem kezdtem el inni.

− Azt hiszem, Bernadettnek hívják. De nem tudom 
biztosan, mer valamié minden jányt abba a család-
ba Bentönnek gúnyolnak, valami videós film miatt. 
Én mint a mesében, a réten találkoztam vele, má 
fentről láttam, a dombról, hogy lent fekszik, bele a 
fűbe, kiterülve, tényleg ott bóklászott, szoknya volt 
rajta, ing, melyik lány hord máma inget, mezítláb 
szoknyát? Csak odamentem hozzá. A szeme kékebb 
volt, mint az ég. És még nevetett. Azt hittem először, 
hogy rajtam nevet, nézegettem magamon a ruhát, 
vagy már arra is gondoltam, hogy fikás az orrom, de 
nem rajtam nevetett az.

Teljesen kiitta öcsém a poharamat.
− nekem nevetett.

Már jócskán besötétedett, de apu még nem jött 
vissza. A vendég nagyobb tisztség nála, mint 
az elnök, csak valami baja eshetett, erősködtem 
öcsémnek, induljunk utána. Öcsémnek nem aka-
ródzott menni. Bosszantott. Csodálkozva mére-
gettem, mi lett belőle, hogy ennyire nem törődik 
vele, ha valakinek baja van, úgy éreztem, titkol 
előlem valamit. A lányra gyanakodtam, hogy ta-
lán nem is vitte vissza. furcsa is volt, hogy nem 
hívott be még a házába, pedig látszott, hogy a 
gazos udvart leszámítva rendben tartotta, frissen 
volt festve, el kellett volna vele dicsekednie. fo-
gadni is mertem volna, hogy a lány bent várja, 
szerelmesen, s ő már tűkön ül mióta besötétedett, 
hogy együtt lehessen vele.

Kiscsillag asztalhoz ültetett, elém rakott káposz-
tát, felvágottat, kenyeret, bort, kólát, ő meg leült a 
kályha mellé, mintha hideg lenne, figyelte, hogyan 
eszem, és igyekezett helyettem is beszélni, ne kell-
jen mással törődnöm, csak az evéssel.

− Én mondtam apádnak, hogy ez lesz, a pletyka.
Hallgatott, én meg nem kérdeztem rá, mi a plety-

ka, érdekelt pedig, de ezt én magánügynek gon-
doltam, a falu persze nem ismerte, mi a magánügy, 
vagy egészen mást gondolt róla, mint én.

− nem hallottad te a pletykát?
− Több pletyka is van.
− Mindig csak egy igazi pletyka van.
Kiscsillag kicsit méltatlankodott, milyen kényes 

városi gyerek lett belőlem, látta, nem tud velem 
olyan jól cseverészni, ahogy gondolta. felugrott, 
mint akinek csak most jut eszébe, s kihozott a kam-
rából egy befőttes üveget és pár friss gyümölcsöt.

− Ezt tavaly raktam el.
Letette elém az üveget, s mellé a gyümölcsöt is, 

mindkettő körte volt, bólintottam teli szájjal, hogy 
köszönöm. Talán látta rajtam a bizonytalanságot, 
melyik körtéhez nyúljak:

− Az ízük azért nem egyforma.
− Meddig maradsz?
− Egész sokáig.
− Anyád temetését csak megvárod.
− Megvárjam?
− Mindegy, csak illene.

Öcsém úgy csókolt arcon, hogy fájdalmasan össze-
ütöttük az arccsontjainkat. De azért a másik oldalt is 
lecsókolta, megint összevertük magunkat.

− nagy benned a lendület.
− Most szálltam le a bicikliről.
Az inget átizzadta, úgy állt a konyha közepén, hű-

vös is volt neki, de semmi kincsért nem ment volna 
ki a napra, az, hogy a vendég eszik, érdekesebb do-
log volt bármelyik nagy filmnél. 

− Pedig nem lett volna csúnya lány.
− Apu mondta, hogy szöktetted.
− ő akarta, nekem jó lett volna simán is.
Öcsém még nem volt egész férfi, ő még nem tehet-

− Meddig maradsz?
− Egész sokáig.
Eszembe jutott, milyen verekedés kerekedett 

évekkel korábban bátyám ügyéből, ő se törődött a 
szülők tiltásávál, egy egész család tört ránk, hogy 
visszavigyék a csúnya arcú lányt. A lány ott vaco-
gott mellettünk a konyhában, miközben kintről ki-
abált az apja, a rokonai, s kövekkel dobálták be az 
ablakainkat. 

− Kísérj el, én mindenképp veszek valamit a kocs-
mában. Magamnak megyek.

Az ilyen kérést már nem lehetett elutasítani, 
öcsémmel indultunk a kocsmába. Úgy reméltem, 
hogy valaki tudni fogja, mi történt apuval.

A kocsma üres volt. Az asztalokon félig telt poha-
rak, a plafon közelében még kényesen kavargott a 
hamutálakban hagyott cigaretták füstje. A pult mö-
gött senki, egy kövér macska ugrott fel éppen a csö-
pögő, még habos sörös csap mellé.

− Izgalmasnak nem túl izgalmas, de félelmetes – 
mondta az öcsém, és a pult mögé akart lépni, hogy 
eltesz valamit, de nem engedtem.

Már egy ideje azt a nagy füstöt néztük, ami még a 
sötétben is hatalmasnak tűnt, azon gondolkodtunk, 
menjünk-e arra, vagy várjuk meg, míg valaki hírt 
hoz onnan. Gondoltuk, hogy ott lehet apánk, de a 
füst ereje, visszataszító szaga miatt nem tűnt okos-
nak a közelébe menni. Teljesen belefeledkeztünk az 
egyre inkább fölénk nyújtózó füst látványába, nem 
vettük észre Kiscsillagot, ahogy lélekszakadva fu-
tott felénk. 

− A Bernadett!
Öcsém ijedten nézett Kiscsillagra, aztán kérdően 

rám. 
− szül!
− Hol?
− nálad, te kis hülye! A gyászasszonyok segítik. Az 

orvos meg sehol, mentőt kell hívni, elakadt a gyerek 
válla...

Kiscsillag szaladt tovább, a füst felé, tudtuk, hogy 
arra van a telefon, s talán apánk is arra, mégis in-
kább a szülő nő felé szaladtunk, nem értem utol 

Rekviem
Jónás Tamás novellája
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öcsémet, egy szarvasnál is kecsesebben ugrotta át 
a patakot. néztem, ahogy távolodik, nem értettem, 
hogyan lehetett az a lány máris terhes, talán mások 
elől is rejtgetette volna? 

Az udvar tele volt öregasszonyokkal, susmorogtak. 
Óvatosan közelítettem feléjük, nem akartam, hogy 
azt lássák, zaklatott vagyok, lihegek. Hagytam nekik 
elég időt, hogy észrevegyenek, ne kelljen úgy be-
mennem a házba, hogy nem mondják, mi folyik bent. 

− Most már nem jutott idő, fiam, eltemetni.
nem tudtam, hogy hívják a nénit, aki megszólított, 

de ő volt, akit boszorkánynak hittünk gyerekkorom-
ban, már akkor sem mozdult ki a házából, lassú léptű, 
hajlott hátú nő volt, majd néni lett, ugyanolyan haj-
lott, magányos, s ahogy elkezdtek mellette meghalni 
az emberek, végre megtalálta a dolgát, mindenkinél 
többet tudott a tisztességről, amit halottal kell tenni, 
ő vezényelte le a temetéseket, a gyásznapokat. 

 Milyen újszerűséget rejt magá-
ban az Új utak a kulturális mar-
ketingben című kötet, és kiknek 
ajánlott az olvasása?

 dér cs. dezső: Mindenekelőtt 
egy kis történelemmel kez-
deném, ugyanis ez a könyv a 
2011-ben megjelent Új utak 
a művészeti menedzsmentben 
című kötet folytatásának is te-
kinthető, amely egy marketing-
szemléletű művészeti menedzs-
mentet volt hivatott bemutatni. 
A kötet akkoriban abszolút hi-
ánypótló volt, és mindmáig na-
gyon fontos olvasmány vala-
mennyi művészeti egyetemen. 

az mma mmki márciusban mutatta be dér cs. dezső és márkus renáta 
új utak a kulturális marketingben című kötetét, amely a kulturális in-
tézmények, szervezetek és a művészek működésének hatékonyabbá és 
szakszerűbbé tételében kíván segítséget nyújtani. legfőbb célja, hogy 
bemutassa a kulturális marketing és a kommunikáció aktuális trendjeit, 
és a digitális világ kulturális szakterülethez kapcsolódó lehetőségeit. 
emellett segítséget nyújt az online térben való eligazodásban is, ahol 
jelentős hatást gyakorolhatunk a fogyasztókra. a közösségi oldalak 
napjainkban a koronavírus-járvány következtében még az eddiginél 
is nagyobb teret hódítottak maguknak, de milyen kérdéseket vet fel 
mindez az online marketingben, és nem utolsósorban a kulturális mar-
keting területén? mitől lesz jó egy kulturális intézmény marketingje a 
járványhelyzetre való tekintettel, és miért van kulcsfontosságú szere-
pük az influenszereknek? (egyáltalán kik azok az influenszerek?) ilyen 
és ehhez hasonló kérdéseket boncolgattunk dér cs. dezsővel, a buda-
pesti metropolitan egyetem turizmus és marketing intézetének egye-
temi docensével és márkus renáta marketingszakemberrel, amelyekre 
ön is választ kaphat soron következő interjúnkban.

− Most már nem jutott idő, fiam, eltemetni.
Anyu lépett ki a ház ajtaján, öreg volt, és fáradt, 

de mosolygott, kezében az újszülött, sírt, kicsiket 
rúgott. Anyu magához ölelte a véres testet, rám né-
zett, és hirtelen meglágyult a szemében minden ké-
nyes fény.

− De jó téged látni, gyerekem.
Lassan átadta öcsém fiát egy mellette álló asz-

szonynak, aztán élettelenül a földre hullott, mint az 
üres lepedő, ami alól kivarázsolja a bűvész a nőt.

− Most már így van, fiam. Meghal, de már annyi 
időre sincs nyugta, míg eltemetjük. Mikor aztán fel-
ébred, szörnyű beteg, egyre kevesebb időket marad 
velünk. Meghal, feltámad, meghal, feltámad, mindég 
egyre hamarabb. A jóságos Isten úgy adná, hogy 
most utoljára.

A boszorkány néni letérdelt anyám mellé, és hom-
lokon csókolta.

Amiben viszont hiányosság 
mutatkozott, az az elmúlt tíz év 
tapasztalata, és ha már marke-
tingről beszélünk, elsősorban 
az online világ. Mi ezt az online 
világot szerettük volna minden-
képpen bemutatni egy frissebb 
kötetben, (elsősorban hazai) 
gyakorlati példákkal illusztrál-
va. Az új könyvet mindemellett 
kiegészítettük még egy foga-
lomtárral, valamint olyan struk-
túrák bemutatásával, amelyek 
a kulturális menedzsmentben 
és a kommunikációban alapve-
tőnek számítanak: gondolok itt 
például arra, hogyan kell kü-

Jónás Tamás,
az MMA ösztöndíjasa
16 éves kora óta jelennek meg versei. A dokk.hu mindenki által 
írható internetes irodalmi portál alapító szerkesztője. Több kötet 
szerkesztője. Az Amaro Drom és a Rádió C munkatársa volt. 22 éve-
sen adta ki Cigányidők címmel írt önéletrajzi regényét, amelyben 
gyermekkora történéseit próbálja feldolgozni. felsőfokú tanulmá-
nyait a győri széchenyi István Műszaki főiskolán, az ELTE magyar 
szakán és A Tan Kapuja Buddhista főiskolán végezte. 2002-ben az 
Esterházy Péter adományozta Herder-ösztöndíjjal egy évet Bécs-
ben töltött. A szépírók Társasága szakmai és érdekvédelmi szövet-
ség tagja.

avagy milyen kihívásokkal kell szembenéznie 
egy kulturális intézménynek a világjárvány idején?

Karanténmarketing,

Interjú Dér Cs. Dezsővel és Márkus Renátával

Dér Cs. Dezső és Márkus RenátA

Interjú: Borbély Réka | Fotó: Sándor Emese
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lönböző elemzéseket készíteni, 
milyen szempontjai vannak egy 
sajtóelemzésnek, egy PR-elem-
zésnek, egy online kommuni-
kációs elemzésnek. Mégis, ez 
a könyv egészen más, mint az 
előzménye, ugyanis itt a mar-
ketingtervezés és -menedzs-
ment felépítésének folyamatát 
a kutatástól kezdjük, amely egy 
nagyon fontos lépés: először 
meg kell ismernünk a környe-
zetünket, hiszen ott vannak a 
mi fogyasztóink is.

 márkus renáta: Ezenkívül min-
denképpen szerettük volna a 
művészetet és a marketinget 
közös konszenzusra hozni an-
nak érdekében, ha egy marke-
tinges szakember fogja a kezébe 
a könyvet, akkor könnyebben 
tudjon kommunikálni egy mű-
vészeti ágból érkező szakem-
berrel, és ugyanígy fordítva. 

 dér cs. dezső: Igen, a célcsoport 
pedig ebből a szempontból már 
jól látható. nem egy akadémiai 
szintű kiadványról van szó: ki-
fejezetten gyakorlatias, hiszen 
azt szerettük volna, hogy akár 
egy művész, akár egy művésze-
ti szervezet szakmai munkatársa 
veszi kézbe, mindenki könnye-
dén tudja értelmezni a szöveget. 
sőt, ha például egy menedzs-
mentszemléletű ember forgatja a 
kötetet, ő is rálátást nyerhet arra, 
hogyan is képzelhető el mindaz 
kulturális-művészeti aspektus-
ból, amivel foglalkozik. 

 márkus renáta: De ugyanúgy 
forgathatják kulturális intézmé-
nyek dolgozói, reklámügynök-
ségi dolgozók – ha esetleg van 
kulturális projektjük –, illetve 
egyetemi hallgatók is, akik a 
kulturális marketing területén 
szeretnének elhelyezkedni. 

 Érkeztek visszajelzések a kötet 
megjelenése óta?

 márkus renáta: Igen, már a 
könyvbemutatón is rengeteg 

ben nyitottabb személyiséget 
feltételez, és ő az újszerű dolgok 
iránt is fogékonyabb, mint azok, 
akik nem érdeklődnek a kultúra 
és a művészetek iránt.

 Miért van kiemelten fontos sze-
repe a közösségi médiának a ko-
ronavírus-járvány idején? 

 márkus renáta: A kapcsolattar-
tást nagyon felerősítette ami-
att, hogy a családtagok nem 
tudtak egymással személyesen 
találkozni. A kulturális intézmé-
nyekre nézve azt vettük ész-
re, hogy akik eddig egyáltalán 
nem, vagy kevésbé használták 
ki, azok is elkezdtek intenzíven 
élni a közösségi oldalak nyúj-
totta lehetőségekkel, hiszen a 
korlátozások miatt nem tudtak 
máshogyan kontaktba lépni a 
nézőikkel. A kényszer szülte 
helyzetekben nagyon kreatív 
megoldások jöttek létre példá-
ul azáltal, hogy mindenféle já-
tékos feladatokra invitálták a 
közönséget, vagy a különböző 
színházak társulata jelentkezett 
be napról napra otthonából. 

visszacsatolást kaptunk, többen 
odajöttek hozzánk és kiemel-
ték, hogy mennyire hiánypótló 
ez a kötet; illetve különböző 
blogokon is olvashatunk pozitív 
hangvételű kritikákat közgaz-
dászok, marketingesek tollából.

 Milyen jelentős változás történt 
a marketing területén az elmúlt 
tíz évben?

 dér cs. dezső: Az első és leg-
fontosabb fordulat az volt, 
amikor elkezdték kihasználni 
az internet adta lehetőségeket. 
Előtte ez a platform a marke-
ting – és minden más iparág – 
szempontjából még egyáltalán 
nem szerepelt olyan kiemelt 
helyen, mint az elmúlt néhány 
évben. Az online tér pedig egy-
re inkább előtérbe kerül, mint 
ahogy azt tapasztalhatjuk.

 márkus renáta: Azt látjuk, hogy 
megkerülhetetlenné vált a két-
oldalú kommunikáció, amelyet 
a különböző közösségi platfor-
mok tesznek lehetővé: ez még 
több előnyt tartogat a kulturá-
lis intézmények számára. Már 
nem „csupán” annyi élményt 
tudnak nyújtani a látogatóknak, 
hogy egy kiállításra vagy egy 
darabra invitálják őket, hanem 
mindezen felül is kapcsolatba 
tudnak lépni a nézőikkel, folya-
matos interakciót tudnak létesí-
teni.

 Miért fontos egy intézmény szá-
mára a közösségimédia-marke-
ting?

 márkus renáta: szerintem na-
gyon hasznos lenne, ha minden 
intézmény legalább egy olyan 
felületet, közösségi oldalt talál-
na magának, amely a leginkább 
beilleszthető az ő arculatába, és 
amellyel a leghatékonyabban 
érik el a célcsoportjukat. A face-
book, a YouTube, az Instagram, a 
Pinterest vagy a TikTok tényleg 
annyi lehetőséget rejt magában, 
hogy érdemes lehet legalább 

Azonban hiába van nagyon sok 
kreatív energia egy intézmény 
mögött, ha nincs olyan szak-
ember, aki ezeket összefogja, 
ismeri az adott platform sajá-
tosságait, és megfelelő hang-
nemben kommunikál.

 dér cs. dezső: Amit szintén fi-
gyelembe kell venni, az az, hogy 
eddig a nézők eljártak színházba 
és fizettek a jegyekért. Most vi-
szont nagyon sok esetben a szín-
ház fogta, és megosztott mindent 
– ingyen. át kell gondolni azt is, 
hogy a bevételtől elesve hogyan 
lehet egyfajta piaci szemlélet-
tel tekinteni a helyzetre. Ezért 
érdemes tanulni, érdemes fog-
lalkozni az online marketinggel, 
mert a PR önmagában nem elég. 
Én azt feltételezem, hogy az el-
múlt hónapok eseményeire való 
tekintettel a legtöbben elkezde-
nek építeni egy olyan stratégiát, 
amelynek segítségével a változó 
környezetre is azonnal tudnak 
reagálni. sajnos nem elég az, ha 
például több közönségszervezőt 
foglalkoztatnak; inkább straté- 
giai irányba kellene elmozdul-
niuk. Ha elmaradnak ismét az 
előadások, akkor honnan lesz 
bevétel? Újragondolt marketing-
stratégiát kellene felmutatnia 
minden egyes intézménynek, 
szervezetnek, amelyet legalább 
egy-két évre előre terveznek, 
ugyanakkor elég rugalmas ah-
hoz, hogy minden eshetőségre 
felkészült legyen. 

 Mitől lesz jó egy kulturális in-
tézmény marketingje a járvány-
helyzetre való tekintettel?

 dér cs. dezső: fontos, hogy az in-
tézmények stratégiai marketingje 
valójában egyfajta márkastra-
tégia legyen, hiszen a kulturális 
márka mindig egy szerethető do-
log. Egy szerethető márka pedig 
ismeri a saját rajongótáborát, és 
megteheti, hogy megbeszéli ve-
lük például azt, hogy ne váltsák 

egy, de inkább három közösségi 
platformon jelen lenni, méghoz-
zá előre meghatározott stratégia 
mentén, szakember bevonásá-
val, ennek eredményeképpen az 
arculathoz illeszkedve tudnának 
egységesen kommunikálni. 

 dér cs. dezső: Az online világ 
és annak ismerete önmagában 
még nem elég, hiszen azt is tud-
nunk kell, hogy milyen környe-
zetbe fogunk belecsöppenni, 
valóban ismernünk kell, hogy 
milyen közösségimédia-plat-
formok azok, amelyek ki tudják 
majd használni a stratégiánkat, 
tudunk kell a célcsoportunkkal 
interaktívan kommunikálni az 
adott kampány érdekében. 

 Mennyire lehet megragadni az 
idősebb korosztály figyelmét 
ezekkel az új módszerekkel?

 dér cs. dezső: Ha megnézzük a 
statisztikákat, azt látjuk, hogy 
az 55 év felettiek aktívabban 
használják a facebookot, mint 
a 25 év alatti fiatalok. A tava-
szi hónapokban a felhasználók 
száma is emelkedett – a ha-
zai lakosság közel kétharmada 
használja jelenleg ezt a platfor-
mot –, egyre többen használ-
ják a 65 év felettiek is: muszáj 
megismerniük, hiszen a face-
book (is) ilyen helyzetekben 
tudja még inkább segíteni az 
egymással való kommunikációt.

 márkus renáta: Interakcióra 
is jobban rá lehet őket bírni, 
ugyanis míg a fiatalabbak több-
ször is meggondolják, hogy mit 
osztanak meg, az idősebb kor-
osztálynak kevesebb tapaszta-
lata van ezen a téren, és sokkal 
szívesebben tesznek közzé ké-
peket, nyereményjátékokat.

 dér cs. dezső: De nem csupán 
az életkor számít, hanem példá-
ul az is, hogyan állnak az inter-
netezők bizonyos kérdésekhez. 
Ha valaki művészetet és kultúrát 
fogyaszt, az bizonyos mérték-

vissza a jegyeiket. Az intézmé-
nyeknek olyan közönséget kell 
kialakítaniuk, amely feltétel nél-
kül hisz a márkában, avagy a kul-
turális intézményben, és akármi 
történjen, lehet rá számítani. Ha 
a közönség terjeszti is a híreket, 
akkor már egy nagyon erős már-
káról beszélhetünk, amely képes 
változó környezetben is megállni 
a helyét.

 márkus renáta: Pontosan, emel-
lett arra is figyelnünk kell, hogy 
ne csak kérjünk, hanem adjunk 
is: ha egy színház esetében a 
nézők úgy döntenek, hogy nem 
váltják vissza a jegyeiket, akkor 
nagyon fontos, hogy cserébe úgy 
érezzék, nincsenek elfelejtve, 
mert így is kapnak valami pluszt 
a márkától. Erre is születtek na-
gyon ötletes megoldások, például 
amikor a színészek rendszeresen 
bejelentkeztek élő adásban, és 
vicces helyzetekben mutatták be, 
hogy milyen lenne otthonról pró-
bálni. 

 Mennyire nehéz alkalmazkodni a 
napról napra változó korlátozá-
sokhoz, körülményekhez?

 márkus renáta: Rendkívül fon-
tos a naprakészség, muszáj fi-
gyelni a külföldi trendeket, és 
előre fel kell készülni a váratlan 
helyzetekre. Ha napról napra 
követjük azt, hogy mi történik a 
környező országokban, időben 
be tudjuk készíteni a szükséges 
tartalmakat.

 dér cs. dezső: Ugyanakkor egy 
színház esetében éppen ezért 
problémát okozhat az évadter-
vezés. De ott vannak a külföldi 
koncertek is, amelyeknél elő-
fordulhat, hogy az előadót több 
évvel előre le kell szerződtetni: 
most akkor felkérjük, vagy ne 
kérjük fel? Van egyfajta bizony-
talanság. Ezért fontos az, hogy 
az ügyfelek bízzanak bennünk. 
Kommunikálnunk kell a közön-
séggel, és közvetíteni feléjük 

Márkus RenátA
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a programjainkat azt sugallva, 
hogy igenis meg fogjuk nyit-
ni az évadot. Változás esetén 
pedig időben kell szólnunk: a 
döntési pontoknál lépnünk kell, 
mert ha nem lépünk, nemcsak 
mi leszünk bizonytalanságban, 
hanem a közönségünk is. 

 Mi a helyzet a kevésbé népszerű 
intézményekkel, ők hogyan lép-
hetnek előrébb? 

 márkus renáta: A vidéki szín-
házak esetében például van 
egy állandó közönség, amely 
többnyire ismeri a színészeket. 
Ebben az esetben jó megoldás 
lehet az, hogy a kórustagok 
vagy a táncosok kimennek a 
közterekre előadni, az emberek 
pedig az erkélyekről, ablakok-
ból nézik őket. néhány ilyen 
kezdeményezés elképesztő si- 
kernek örvendett, amely az 
adott intézménynek kifejezet-
ten a hasznára vált. Ugyanígy 
színházak esetében érdemes 
lehet néhány színészt kine-
velni influenszernek, akik már 
képesek lennének olyan elkö-
telezett célcsoportot, közönsé-
get kialakítani, amellyel sokkal 

 dér cs. dezső: Akárcsak egy 
márka, folyamatos a növeke-
désben vannak, és bár egy da-
rabig maguk is tudnak operatív 
ügyeket intézni, a végén gya-
korlatilag ők is ugyanolyan stra-
tégiát igényelnek, ehhez pedig 
professzionalizmus szükséges, 
hogy működhessen. Például 
egy nagyobb fesztivál esetében 
sem a menedzsereket ismerjük, 
hanem az olyan nagy neve-
ket, akik képviselik a márkát, 
elsősorban a kommunikátoro-
kat, de vannak mögöttük olyan 
professzionális szereplők, akik 
működtetik magát a márkát: ők 
készítik és menedzselik a stra-
tégiát, meghatározzák a feltéte-
leket, beosztják a programokat, 
leszervezik a tárgyalásokat, in-
tézik a szerződéseket stb.

 Hogyan NE legyünk influensze-
rek?

 márkus renáta: számtalan ne-
gatív példát is ismerünk, például 
ha valaki folyamatosan csak rek-
lámokat közvetít, vagy egyszer-
re akár több dolgot reklámoz… 
A kultúra esetében szerencsére 
viszonylag kevés ilyen példa 
van, de ha valaki megélhetésből 
csinálja, és csak ezzel foglalko-
zik, az hajlamos rá, hogy tényleg 
a létező összes szponzorációt 
és reklámot elvállalja, amellyel 
hosszú távon – még ha bele sem 
gondolnak az adott helyzetbe – 
nem csak a márkájukat, de saját 
magukat is rombolják.

 dér cs. dezső: Tudnunk kell, 
hogy hol van az a határ, amikor 
megalkuszunk valakivel, amikor 
eladjuk magunkat a márkáknak, 
meddig tart a hitelességünk, és 
mi az, amit még el tudunk vál-
lalni. Erre egyetlen recept van, 
a közönség. És itt megint egy 
tudatos, professzionális me-
nedzser kell, aki tudja figyelni, 
meg tudja mondani, hogy mi 
van a falak mögött. folyama-

könnyebb interakcióba lépni, 
ez mind a vidéki, mind a buda-
pesti intézményeknél nagyon 
hasznos módszer lehet. 

 Kit nevezünk influenszernek?
 márkus renáta: Az influenszer 
tulajdonképpen egy vélemény-
vezér, aki mindig egy adott 
célcsoportot fog össze. A köve-
tői figyelemmel kísérik minden 
lépését, és a legtöbb esetben 
adnak a szavára. általában va-
lamilyen szakterületet vagy 
életstílust közvetít, amellyel a 
követői nagymértékben tudnak 
azonosulni. Itthon egy mikro-
influenszer öt-tízezres követő-
táborral bír, de vannak efölött 
még nagyobb, százezres vagy 
milliós követőtáborral rendel-
kezők is. Olyanokkal is érdemes 
alkalomadtán összefogni, akik 
nem feltétlenül szakmabeliek, de 
valamilyen módon be tudnának 
vonzani új célközönséget, példá-
ul adott esetben a fiatalokat. 

 A másik fontos fogalom a stake-
holder, aki annyiban különbözik 
az influenszertől, hogy ő kife-
jezetten szakmabeli egy adott 
területen. Olyan személy, aki 
valamilyen módon befolyásolja 
egy szervezet céljainak megva-
lósulását. Vannak olyan rendez-
vények, amelyekre kifejezetten 
a szaktudása miatt hívják meg 
őt, és szintén hatalmas követő-
táborral rendelkezik. 

 Mitől lesz valaki jó influenszer? 
Milyen eszközökkel lehet megra-
gadni mások figyelmét?

 márkus renáta: Először is, aki 
influenszerkedésre adja a fejét, 
annak el kell döntenie, hogy 
mi legyen a saját, személyes 
profilja. fontos, hogy ez öna-
zonos legyen, és megtalálja a 
saját személyes hangját, plat-
formját, amelybe mindezt be 
tudja illeszteni. A mai influ-
enszerek nagyon sokrétűen, 
szinte 360 fokban jelen van-

tos kutatás, figyelés, tervezés 
szükséges, ami rendkívül unal-
masan hangzik, de ezek nélkül 
mindenki lehúzhatja a rolót. Az 
online világot egyébként is az 
„egy perc hírnév” jellemzi.

 márkus renáta: Az is negatív 
hatást válthat ki, amikor látjuk, 
hogy valaki nagyon életidegen 
képet oszt meg, vagy szorongva, 
rossz beállítással fogja meg az 
adott terméket, amit reklámozni 
szeretne. Éppen ezért lényeges, 
hogy az ügynökség és az influ-
enszer egy olyan konszenzusra 
jusson, hogy mindkettőjüknek 
megmaradjon az identitása, sőt 
a kettő inkább erősítse egymást, 
de nem reklámszagúan, azt su-
gallva, hogy „vedd meg, mert 
most olcsóbb”, hanem adott eset-
ben ki van találva például egy 
játékos, esetleg interaktív kam-
pány, amelynek köszönhetően a 
követő tényleg azt érzi, hogy kap 
is valamit.

 dér cs. dezső: Valójában akkor 
jó az együttműködés, ha a néző, 
a látogató, a rajongó nem veszi 
észre, hogy el akarnak adni 
neki valamit. 

 Mi a legokosabb, amit egy influ-
enszer a járvány ideje alatt te-
het? Milyen célokat érdemes 
szolgálnia?

 márkus renáta: Mindig a közös-
ség érdekét, az ő adott célcso-

nak, legyen szó blogokról, az 
Instagramról vagy akár a Tik-
Tokról. nélkülözhetetlen, hogy 
hitelesen és következetesen 
kommunikáljanak. Ezek mellett 
elengedhetetlen a rendszeres 
kommunikáció, hogy mindig 
válaszoljanak a követőinknek, 
személyes hangnemet alakít-
sanak ki velük… valójában saját 
magukat egy márkaként kell 
felépíteniük és kezelniük.

 dér cs. dezső: Gyakorlatilag az 
influenszereknek egy rendkívül 
erős személyes márkája van, 
amely az online térben is meg 
tud valósulni. Aki influenszer-
ként tevékenykedik, az gyak-
ran időt, energiát és pénzt nem 
sajnálva építette fel magát, át-
vizsgálta az adottságait, ki tud-
ta emelni azokat az erősségeit, 
amelyekből fel tudta építeni azt 
a házat, amit elképzelt magá-
nak, és amit átad a célközönsé-
gének.

 Milyen tényezőket kell figyelem-
be vennie egy influenszernek 
marketinges szempontból?

 márkus renáta: sokan azért  
fordulnak menedzserekhez, mert 
nagyon sok a megkeresés, és 
egyedül nem tudják őket ki-
szűrni. Egy szakember meg 
fogja tudni mondani azt, hogy 
például egy hónapban milyen 
kampányokat tudnak elvállalni, 
és ami kimaradt, mikor tudják 
legközelebb beiktatni. Hiszen 
mint korábban említettük, őket 
is ugyanúgy kell kezelni, mint 
egy márkát, és ahogy a márkát 
felépíted stratégia alapján, úgy 
az illetőt is. Éppen ezért a kez-
dő influenszereknek is ajánljuk 
az új könyvet, hiszen ez alapján 
magukat is fel tudják építeni, és 
megalkothatják azt a stratégiát, 
amellyel hitelesen és hosszú-
távon eredményesen tudnak 
kommunikálni, szólni a követő-
ikhez. 

portjának az érdekét kell szem 
előtt tartaniuk. Például ha saját 
magukra odafigyelnek a jár-
vány alatt, akkor mutassák meg 
másoknak is a hétköznapjaikat, 
hogyan teszik mindezt, hogyan 
élik meg az önkéntes karantént. 
De ajánlhatnak kreatív elfog-
laltságokat, olvasmányokat, be- 
vásárolhatnak az időseknek, 
vagy készíthetnek maszkot… 
ezek abszolút hasznosak tudnak  
lenni.

 dér cs. dezső: Valóban nagyon 
fontos, hogy márkaként első-
sorban a célcsoport problémáit 
és nehézségeit vegyük figye-
lembe ebben az időszakban. 
Rá kell jönnünk, hogyan tudjuk 
mindezt beépíteni a kommuni-
kációnkba, hiszen az influen-
szerek is ugyanúgy emberek, 
hasonló gondokkal. Valahogyan 
nekik is meg kell jelenniük, re-
flektálniuk kell az adott ese-
ményekre és szituációkra, nem 
tudják kikerülni, hiszen ezt most 
senki sem tudja kikerülni. És 
hogy hogyan fogunk reagálni, 
sírni vagy nevetni, meglepőd-
ni vagy megdöbbenni fogunk, 
az már teljesen mindegy, a lé-
nyeg, hogy a közönség valóban 
együttérezzen velünk, ebből a 
szempontból pedig számtalan 
kreatív megoldásunk adódhat: 
a többi már csak rajtunk múlik.

Dér Cs. Dezső és Márkus RenátA

könyvbemutató a Pesti Vigadóban, Dér Cs. Dezső és
Márkus Renáta szerzőpáros mellett Fehér Euridiké, 

a Csiky Gergely Színház marketingigazgatója 
és Kocsis Miklós, az MMA MMKI igazgatója.
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2020. VII. 14.–2020. IX. 30.
Zempléni Fesztivál
– Horváth Kinga kiállítása 
sárospatak – szent erzsébet ház 
(sárospatak, szent erzsébet utca 13.) 

Kortárs magyar képzőművészek kiállításai nyíl-
nak a zempléni fesztiválon. sárospatakon, a szent 
Erzsébet Házban a közönség Horváth Kinga grafi-
kusművész munkáiból láthat válogatást 2020. au-
gusztus 14-től. A kiállítást feLugossy László kép-
zőművész nyitja meg. 

A zempléni fesztivál további képzőművészeti ki-
állításai:
• góré szabina festőművész kiállítása
 zempléni Múzeum (szerencs, Huszárvár út 11.)
• vincze ottó képzőművész kiállítása
 Borászati Kultúra Háza (Tolcsva, Kossuth L. út 32.)
• lukács róbert festőművész kiállítása
 Paulay Ede színház galériája (Tokaj, serház u. 55.)
• sárospataki p’art művészcsoport kiállítása 
 (fazekas Balogh István, feLugossy László, Lenkey- 

Tóth Péter, Molnár Irén, sándor zsuzsa, stark István) 
sárospatak, Újbástya Rendezvénycentrum Urbán 
György kiállítóterme (sárospatak, szt. Erzsébet u. 3.) 
www.zemplenifesztival.hu

2020. IX. 30. 10.00
„Neveljünk közönséget!”
– Újbudai zeneovi 
törpegomba művészeti óvoda, 
egérkirály művészeti óvoda, budapest

Klasszikus zenei koncertélmény és zenés beavató 
foglalkozás játékos formában, interaktív módon kicsik-
nek és nagyoknak czébely beátával. Kodály gondola-
tait is idézve, köztudott, hogy a zenei nevelést nem 
lehet elég korán kezdeni. A zenei élményhez jutás, az 
éneklés számos jótékony hatása mellett elengedhe-
tetlen része a harmonikus személyiségfejlődésnek. A 
zenével való minél gyakoribb találkozás a legkisebbek 
számára különösen fontos, hiszen ők azok, akik életko-
ruknál fogva a leginkább fogékonyak, zenei befogadó-
képességük a legmagasabb. A „neveljünk közönséget!” 
című sorozat célja a klasszikus zene, a hangszeres játék 
világának nyitogatása a gyerekek számára a zongo-
ra segítségével. A sorozat első alkalmának az újbudai 
Törpegomba Művészeti Óvoda, valamint az Egérkirály 
Művészeti Óvoda helyszínei adnak otthont.

2020. IX. 13. 19.00
Gyöngykoszorú
bölcs vár, budapest

Gyöngykoszorú címmel tart koncertet újhelyi kinga 
Jászai Mari-díjas színművésznő és zenekara az idei 
Ars sacra fesztiválon. A formáció a magyar iroda-
lom ismert és kevéssé ismert lírai darabjait szó-
laltatja meg. A koncertanyagban dalként elhangzó 
magyar költészeti gyöngyszemeket – mint például 
az Ómagyar Mária-siralmat, József Attila Óda című 
versét, Pilinszky János Apokrif című versét vagy 
Arany János Tetemre hívás című balladáját – az 
önkéntes karantén ideje alatt zenésítették meg. Az 
elhangzó versdalok Szent István intelmei Imre her-
ceghez című szövegemlékünk szenteciaszerű szö-
vegrészleteire támaszkodva hangzanak el, felfűzve, 
mint egy gyöngykoszorú. A válogatás vezérelve a 
hit megtartó ereje, illetve az istenkereső ember, az 
alapvető létkérdésekkel küzdő és a szerető-szerel-
mes ember problematikája volt. Ezek a kérdések ma 
is ugyanúgy érdekesek, elgondolkodtatóak kortól és 
történelmi környezettől függetlenül. A dalokat Dar-
gó Gergely kíséri zongorán, harmonikán és cajónon, 
Albert szilárd hegedűn, Pusker János csellón és sza-
bó Krisztián gitáron. A koncert ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött a www.arssacra.hu honlapon.

2020. X. 4. 19.00
Beethoven-zongoraszonáták 
Berecz Mihály előadásában 
budapest music center 

sonata quasi una fantasia – eredetileg ezt az elne-
vezést viselte az 1802 tavaszán megjelent, op. 27-
es sorszámú mindkét szonáta, amelyek közül aztán a 
Holdfény-szonáta tartósan leárnyékolta Esz-dúr pár-
darabját. Ez utóbbi kompozíció most a legutolsó Bee-
thoven-zongoraszonáta előtt szólal majd meg, vagyis 
az 1823-ban megjelent, kéttételes c-moll szonáta kont-
rasztos társaságában. Ennek a kései műnek emlékeze-
tes szerep jutott Thomas Mann Doktor Faustus című 
regényében: ott az író a bőbeszédű muzsikus, Wendell 
Kretzschmar szájába adja a szerző a mélyértelmű (és 
voltaképpen Adornótól származó) végkövetkeztetést, 
amely szerint a második, Arietta elnevezésű tétel Bee-
thoven végső búcsúja a szonátától mint műfajtól és 
mint hagyományok által éltetett formától. Az 1997-
ben született Berecz Mihály tizenhat esztendősen 
mutatkozott be a budapesti koncertlátogató közönség 
előtt, méghozzá példaképe, Kocsis zoltán vezénylete 
alatt muzsikálva. A művész azóta töretlenül halad a 
maga útján, mert ahogyan azt pár éve egy interjújában 
megfogalmazta: „szerintem az egyéniség mindennél 
fontosabb. Engem sohasem izgatott igazán a technikai 
tudás, az én figyelmemet mindig csak maga a zenélés 
kötötte le...”

2020. X. 10. 10.00
Virágzó Hagyomány szakmai versenyek
fonó budai zeneház

A Budapest főváros Bartók Táncegyüttes versenye-
iket új időpontban, módosított helyszínen tartja meg 
sánta gergő andrás ösztöndíjas részvételével. A Bu-
dapest főváros Bartók Táncegyüttest fenntartó Bar-
tók Kulturális Táncegyesület és a fonó Budai zeneház 
idén megrendezik „Tedd ki a pontot!” XXIII. Nemzetközi 
Legényesversenyt, a „Fordulj egyet előttem!” IV. Nem-
zetközi Párostánc-versenyt, „A te lábad fűzfavessző!” 
Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesversenyt, va-
lamint a Gálaműsort dr. Martin György tiszteletére.

Ösztöndíjas
programajánló
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A nagy Gáspár és a képzőművészet kapcsolatáról szó-
ló tanulmányomat önző módon egy saját élménnyel 

szeretném kezdeni. 1985 tavaszán közös kiállításra 
készülődtünk a feleségemmel, Keresztes Dórával. A 
kiállítást az akkori Vigadó Galériában rendezték, az 
épület ugyanott állt, mint ma, de a galéria kialakítása 
más volt. Akkoriban a Vigadós kiállításokról televíziós 
beszélgetőműsor is készült, A TV galériája volt a címe: 
nem csoda, hogy a torkunkban dobogott a szívünk. A 
műsorvezető – a korabeli művészeti élet nagyhatalmú 
irányítója – meglátogatott bennünket, hogy felmérje, 
valóban méltók vagyunk-e a fontos eseményre. Dóra jó 
korán felkelt, hogy megcsinálja a gesztenyés tekercsét 
– ma már recept nélkül is tudja −, én pedig úgy próbál-
tam átrendezni a társasházi lakásunkat, hogy egy kis 
jóindulattal műteremnek nézzen ki. A hölgy elégedett-
nek tűnt mindkét produkcióval, majd a helyszíni szemle 
végén mintegy mellékesen odavetette, szükségeltetik a 
műsorhoz két szakértő is. Természetesen jól ismertük 
A TV galériája című műsorsorozatot, tudtunk a szakértő 
vendégekről, és sejtettük, hogy mellénk is rendelnek 
majd ilyeneket, az azonban váratlanul ért, hogy ne-
künk kell megnevezni őket. A hölgy indult, a szolgálati 
gépkocsi motorja már zörgött, töprenghetünk még pár 
napig, szólt vissza, de mi azon nyomban válaszoltunk: 

– Legyen Gazsi – mondta Dóra. 
– Legyen Tibor – mondtam én. 
– na és kik volnának ők? – hajította a retikült a hölgy 

a hátsó ülésre. 
– nagy Gáspár és szentiványi Tibor. 
– Az a nagy Gáspár? – emelte vissza a táskát a hölgy. 

– Tudod, kedvesem… – halkította le a hangját jótéko-
nyan, miközben kezdett visszaterelni bennünket a 
„műterembe”. 

– Igen, tudom – húzta ki magát a feleségem.
Az előző év októberében jelent meg nagy Gáspár – 

az ő szavával: „elhíresült”, később „rendszerváltónak” 
aposztrofált – verse, az Öröknyár: elmúltam 9 éves. „A 
gyilkosokat néven neveznI!” – így szól a vers utolsó 
sora. Az infinitívusz végén az „nI” nagybetűkkel szed-
ve, hogy mindenki értse, a kivégzett miniszterelnök 
monogramját idézi. 1985 Gáspár számára az azonna-
li szilencium elrendelésének esztendeje volt. Utolsó 
kiadásra engedélyezett verseskötetének, az 1982-es 
Földi pöröknek Dóra tervezte – rajzolta és fotózta – a 
címlapját. A következő kötet borítóját pedig majd rám 

került. Vissza is kanyarodnom hozzá, meg a tévéből 
érkezett művészettörténész hölgyhöz.

Ez a költő nem publikálhat, így szólt a kádári dik-
tátum. És komolyan is vették, sőt a nyilvános szerep-
lésekre is kiterjesztették a nagy Gáspárra vonatkozó 
tiltást, a nyilvánosság csúcsa pedig akkoriban a tele-
vízió volt.

– Egyszóval tudod… – süppedt vissza a szerkesztő 
asszony a legmélyebb fotelünkbe – tudod, és mégis őt 
akarod? 

Dóra hajthatatlan volt, azt akarta, hogy vagy nagy 
Gáspár üljön mellette a televízióban, vagy senki más. 
szó szót követett, érvekre ellenérvek jöttek, de az ál-
láspontok jottányit sem közeledtek, látogatónk telefo-
nálni akart, ami akkoriban, vonalak híján talán egész 
Budakesziről lehetetlen lett volna, majd látva, hogy 
itt már a műsora forog veszélyben, arra a konklúzió-
ra jutott: nagy Gáspár nem jelenhet meg a képernyőn, 
ez ugyebár faktum, ám hivatalosan csak az irodalmi 
szerkesztőségnek adták ki az ukázt, vagyis neki a kép-
zőművészeti osztály élén talán nem is lenne kötelező 
tudnia. Ekkor már csak önmagát győzködte, ami végül 
sikerült. Ha baj lesz, ő majd nem fogja tudni, hogy ez a 
nagy Gáspár az a nagy Gáspár. nagyon szépnek láttam 
akkor Dóra diadalmas ábrázatát, miközben vendégünk 
a fürdőszobában kezeit mosta, és bevallom, a művé-
szettörténész hölgyet is becsültem ezért a hirtelen 
jött, bölcs amnéziáért.

Gáspárnak sok képzőművésszel volt kapcsola-
ta, barátai közt festők, szobrászok, fotósok, grafiku-
sok, építészek voltak. Verseiben gyakran szólítja meg 
őket, illetve prózaköteteinek jelentős részét alkotják 
a képzőművészekről szóló írások, műelemzések és a 
kiállítási megnyitók. A megidézett művészek és alko-
tások alapján, a budakeszi szobák falán függő képek 
ismeretében, emellett tudva, kiket választott könyvei 
illusztrátorának vagy könyvborítói tervezőjének, meg-
lehetősen jól körvonalazható az a világ, amellyel nagy 
Gáspár leginkább rokonszenvezett, és amelyben saját 
költői világával rokon képzőművészeti világot látott. 
Elsőként a költő barát nagy Lászlót említem, aki, ha 
költői életműve nem homályosította volna el a benne 
lakó képzőművészt, bizonyára grafikusként is jelentős 
lett volna. A fiával, Andrással közös kiállításukat meg-
nyitva írta róluk nagy Gáspár: „apa és fia, László és 
András a nagyok közül, kik valának vérbeli kézműve-
sek, költők, rajzoló művészek”. nem nagyon ismert, de 
a rajz mint önálló képzőművészeti műfaj valamikor a 
XIX. század vége felé, vagy inkább a XX. század ele-
jén jelent meg. Rajzoltak persze addig is, de azoknak 
a rajzoknak – ha művészek rajzolták – a vázlatai, elő-
készületei a tervei voltak valamely később megszüle-
tő alkotásnak. Vizuális megjegyzések, amelyek funk-
ciójukat tekintve közelebb álltak az íráshoz, mint a 
festészethez. Messzebb utazva vissza az időben, oda, 
amikor írni csak kevesek tudtak, vagy amikor még nem 
is voltak betűk, a rajz az írást helyettesítette. Úgy is 

fogja bízni, de az csak két év múlva lesz esedékes, 
és persze egyikünk sem sejti, hogy a borító levétetik 
majd a kötetről és bezúzatik. Abban az 1985-ös év-
ben már megnyitotta egy kiállításomat Gáspár, fontos 
tárlat volt, ha nem is miattam. Évekkel később, amikor 
hozzáférhetővé váltak az ilyen természetű iratok, mu-
tatott egy rendőri jelentést, amely azon a megnyitón 
készült. Tudtuk, hogy az alföldi kultúrház a galériájá-
ban is ott szorgoskodtak a „kis spiclik, szebben mond-
va hírforrások” – a Szigorúan titkos állambiztonsági 
barlangrajz című vers szavait idéztem −, sőt a helyi 
költőtárs-tanító – később a rendszerváltás emblemati-
kus alakja – a fülünkhöz hajolva meg is nevezte őket. 
A figyelőknek persze rájuk, a kiállítási megnyitóbeszé-
dekben is oly bátran fogalmazó irodalmárokra kellett 
figyelniük, arra már aligha lehetett gondjuk, hogy az én 
Gáspár által kétkedőnek mondott képeimmel is bíbe-
lődjenek. „Dubito ergo sum: Kételkedem, tehát vagyok” 
– találta ki a kiállítási mottót számomra. Örömmel 
fedeztem fel, hogy Gáspár mily tudatosan és pompá-
san valósítja meg az irodalomban azt a szavak mögé, 
sorok közé rejtőző, a tartalmaknak második jelentést 
adó bravúrt, amelyről a képzőművészet területén én 
is ábrándoztam. Már ötödik éve ismertük egymást, 
ugyanabban az utcában laktunk (nota bene: sopron-
ban a munkahelyem, az egyetem művészeti intézete 
szokolay sándor házával volt szomszédos), beszélget-
hettünk sokszor, bár meglehet, fociról s politikáról ki-
csivel többet, mint a művészetekről. Képzőművészet-
ről, sőt éppen arról a természettudományokkal és a 
matematikával rokonságot tartó, titkosan többértelmű 
műfajról, amely Gáspár kódolt képversét is éltette, ak-
koriban legtöbbet a másik „szakértővel”, szentiványi 
Tiborral társalogtam. Vagy inkább ő társalgott velem. 
Műveltsége lefegyverző volt, ő tudott a legkomolyabb 
dolgokról a legtréfásabban, s a legvidámabbakról a 
legkomolyabban beszélni, bár alighanem azzal volt a 
legnagyobb hatással rám, hogy kedvenc grafikusom, 
a holland Maurice Cornelis Escher pontos másaként 
lépett be az életembe. Ugyanaz a szakáll, ugyanaz a 
bölcs játékosság, a frizura és a filozófia is egyforma. 
Valahol külföldön látta egy munkámat, és hazatérve 
felkutatott, ami nem lehetett túlságosan könnyű abban 
a telefon nélküli világban. De Tibor leleményességben 
utolérhetetlen volt, állítólag az angol királynővel is 
levelezett, és persze nagy Gáspárral is jó barátságba 

mondhatni: a rajzolás volt maga az írás, a gondolatok 
továbbadásának legtermészetesebb eszköze. Én a két 
művészeti ág összetartozására, sőt azonosságára vo-
natkozó utalást hallok ki nagy Gáspár iménti monda-
tából. nagy László grafikai és költői világának legköz-
vetlenebb rokona Kondor Béla. „Költő és festő: egy. Ez 
a megállapítás jóval több, mint a személy azonosítása. 
Mert Kondor működése kép- és költeményalkotásban 
valóban azonos ihletettségű, azonos erejű is. Régóta lá-
tom, hogy benne a festő és költő nem kiegészíti, hanem 
föltételezi egymást.” nagy László írt így Kondorról, és 
a két már elismert költőkolléga barátsága révén az ifjú 
nagy Gáspárban már korán tudatosult a műfajok kor-
respondenciája iránti érdeklődés, sőt az irodalom és a 
képzőművészetek egymásrautaltságának hite. A még 
otthonról, a vasi végekről ismerős Illés árpád kapcsán 
is a költészet és a festészet összetartozása jut eszébe: 
„képei a magas líra ormaira mutatnak, […] testvéri hír-
nökök.” Verset ír a képekhez, verssel búcsúzik el nagy 
Lászlótól és Kondortól, és a további írások „címzése” 
alapján szinte „műcsarnoknyivá” bővíthető az anyag 
azoknak az alkotóknak a műveiből, akiket közel gon-
dolt magához. A zászlótartó Korniss Dezső; az arkör-
dög, arkangyal schéner Mihály; somos Miklós, vagyis 
SM mester, akiben Ms mester távoli rokonát látja; a 
plasztikus poézist művelő Illyés István; a szelíd gara-
bonciás Luzsica árpád Lajos; a századokkal beszélgető 
térképrajzoló somogyi Győző; a csodák és álmok határ-
mezsgyéjén lépkedő Keresztes Dóra; a kereszthordozó 
Olasz ferenc; Polgár Rózsa, akinek szakrális művésze-
tét nem is lenne szabad szavakkal érinteni; az álmok 
ujjlenyomatait felmutató Katona szabó Erzsébet és a 
hamuhodó pillanatokat történelmünknek fölajánló Haris 
László. A költemények mellett a kiállítási megnyitószö-
vegek a legpontosabb iránytűk. Miközben bemutatja 
az alkotókat és a műveiket elemzi, kiolvashatjuk azt 
is, hogy melyek azok a szándékok, stiláris jellegzetes-
ségek, amelyeket a saját műfaja számára fontosnak, 
költői világa szempontjából is követendőnek tart. Lie-
ber Évát bemutatva írja: „Mert titkok vannak itt, kérem, 
és nemes látomások! Egyrészt a szakrális témák és a 
folklór ihlette alaptoposzok alázatos vállalása és ter-
mékeny továbbgondolása. Másfelől pedig a mesterien 
kikísérletezett technika – festészet és hímzés – szor-
galmas gyakorlata, amely már maga is tartalomszerve-
ző, éthoszt adó sugárzás. A fáradhatatlan munkamenet 
hasonlatos lehet a középkori kódexmásoló Ráskay Lea 
és sövényházi Márta munkájához. Amikor az ihletet 
napról-napra, s évről-évre karban kell tartani. Akár az 
elbeszélő költeményeknél vagy eposzoknál.” Legalább 
annyira írói vagy költői feladat az is, amelyet Kőnig 
Róbertre bíz, mint amennyire rajzolói, grafikusi: „A lé-
tezés anatómiáját a kultúrák, mítoszok és mitológiák 
határmezsgyéjén, vagy keresztezési pontjain fölállított 
magaslesről vizsgálja és rajzolja tovább. Vagy festi és 
formázza...” Gáspár olykor megmutatta a verseit, sőt, 
mivel ’90 körül vettem egy fénymásoló gépet, át is 

„Költő és festő: egy”
Orosz István tanulmánya
Nagy Gáspár és a képzőművészet
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hozta őket lemásolni; a képzőművészeti témájú felké-
réseiről is gyakran beszélt, ha átugrott hozzánk, vagy 
ha a falunkban lakó művészek körében – Kiss Iván, 
az 56 fénylő arcai című kötet rajzolója és Illyés István 
szobrász jut eszembe – ültünk. Ha eljutott egy érdekes 
tárlatra, megállított, hogy nekünk is ajánlja. Volt, akiről 
tőle hallottam először. Igen, a foci és a politika után 
tényleg a képzőművészekről esett köztünk a legtöbb 
beszéd. Meg persze azokról a munkákról, költői pro-
duktumokról, amelyek esetében már szinte határos, sőt 
egymásra lapolódik a két műnem. Amelyeket nemcsak 
olvasni, nézni is kell. A képzőművészet határvidéké-
hez tartoznak a képversek, a kalligrammák, amikor ti-
pográfiai elemek, szövegtördelési megoldások adnak új 
jelentést a tartalomnak. nem elég hallgatni vagy olvas-
ni, látni is kell őket, a fogalmi rész és a látvány együtt 
érvényes. Janus Pannonius óta több-kevesebb intenzi-
tással jelen van a magyar irodalomban (szenczi Molnár, 
Bocskay György, Balassi, Kassák, Tamkó sirató), aztán a 
XX. század vége felé újraéled. nagy Gáspár korai kép-
verseire nagy László kalligrammái lehettek hatással.

A nem csak kvalitásai miatt elhíresült Öröknyár: el-
múltam 9 éves című kilenc soros opuszt – valaki ön-
gyilkos versnek nevezte – mindenki ismeri. Bár olykor 
hallhatjuk, ahogy színészek vagy diákok szavalják, sőt 
a költő maga is felmondta hanglemezére, mégis jóko-
ra jelentésvesztést eredményez, ha nem láthatjuk. A 
verzállal szedett betűk, legfőképpen az infinitívuszok 
végződéseként három-három alkalommal megjelenő 
„nI” a vers legfontosabb jelentéshordozó eleme, ame-
lyet a kivégzett miniszterelnök monogramjaként olvas 
ki az olvasó, de csak az, aki látja is a verset, meg per-
sze az, aki kijárta a ’70-es, ’80-as évek rejtjelező isko-
láit, az „olvass a sorok között” című irodalmi és a „nézz 
a képek mögé” című művészeti szemináriumokat.

Egy fokkal bonyolultabb költői játék az akrosztichon, 
vagyis az olyan költemény, amelyben a sorok kezdő-
betűit – olykor utolsó betűit is – függőlegesen összeol-
vasva jelenik meg az új értelem, de csak összeolvasva, 
mert hallva a verset elmarad a második jelentés. Leg-
többször az episztolákhoz illesztett elegáns grátiszok-
nak tűnnek az akrosztichonok, de a velük megszólított 
költő és művész kollegákat listázva mégis sejtelmes 
varázskör rajzolódhat: Bartók Béla, Határ Győző, Lá-
zár Ervin, Oláh János, Pintér Lajos, Monostori Imre… 
Történetesen az én nevemre is írt egy tizenegy soros 
akrosztichont, amelyet csak azért hozok szóba, hogy a 
műhelyébe beláthassunk. Csiszolta, polírozta az anya-
got, három vagy négy változatot is megmutatott, mire 
az egyik alá odaírta: „Ez legyen a végleges.”

Volt egy közös munkánk is, a Kibiztosított beszéd 
című könyv borítójához rajzolt grafikám – ’68-ra utal-
va egy megtört gerincű csehszlovák radírt ábrázolt – 
köré koncentrikus spirálokba rendezve felírta az Egy 
könyvborító halálára című versét. A kétszerzős alkotás 
1990 után Kecskeméten, a Kortárs Költészet – Kortárs 
Grafika Biennálén lett kiállítva.

A hagyományos képverseken a szövegtest egy jól 
felismerhető ábra sziluettjeként jelenik meg, és ez az 
ábrázolás természetesen egészíti ki, sőt gazdagítja a 
tartalmat. nagy Gáspár szabályos képversei jelentős 
részét adják az életműnek, és kitűnnek a kortárs köl-
tészetből is. sírkő, kút, zászló, kereszt, lépcső, kehely, 
nyíl és fatörzs formájú verseket is találunk, de olykor 
csupán a szimmetria, a középtengelyre zárt elrende-
zés, ha tetszik, a „nonfiguratív” tördelés ad ünnepé-
lyességet a tartalomnak.

A nagy Gáspár költészetét meghatározó vizualitásról 
beszélve a legfontosabb terület persze a költői képeké, 
a látomások világáé lenne. Már a költőről megjelent 
legelső kritikában is ezek erejét emelte ki Kormos Ist-
ván: „Verseiben foltos szalmazsák fölé száll az angyal; 
a feresztő teknőben keserű a mák; a költőt halszálka-
ként szúrják át gyönyörű jövendölések, a lehámozot-
tan fönséges kopár Magyarország-medencecsontok.” A 
nagy Gáspárra oly jellemző tömör főnévi összetételek, 
a „versszók” zöme – Czigány Lóránt bennük látta az író 
legfontosabb költői eszközét – egyúttal látható, a rece-
hártya belső falára erőteljes érzéki képként vetülő lá-
tomás is. Rögzülnek, mint Goethe retinális utóképei, és 
előhívódnak az olvasóban sok év után is. Rabszíjkígyó, 
szaltószabadság, cellamocsok, tócsafény, tömegsírhaza, 
bűnbánatlila tribün, pengényi napfény, merőleges álom, 
csillagok gótikuma, indigósötét éjszaka, járomba fogott 
szemek, a betűk könnycseppjei, mosolyelágazás, jégos-
tya, lemezhaj, sárfelirat… Csak azért gyűjtöttem ide ezt 
a néhány, szinte megérinthetően érzékletes, egy belső 
optikával akár le is fényképezhető elemet, hogy meg-
próbáljam kijelölni egy esetleges további vizsgálódás 
irányát, amelyre ez a tanulmány nem vállalkozik.

Egy apró személyes epilógus azonban még tartozik 
a történethez: Dórát a forgatás szünetében félrehívta 
a tévés szerkesztő asszony, látszott rajta, hogy még 
mindig aggódik, hátha valaki szóvá teszi, hogy kerül a 
költő, nagy Gáspár a műsorába, de legfőképpen az én 
szelíd arcú feleségem elszántságát próbálta megfejte-
ni. Egyszer csak kibökte: 

– Mondd csak, lányom, nem vagy te várandós? 
ő volt az első, aki megtudta. A művészettörténész 

hölgy valamikor májusban látogatott meg minket. A 
kiállítás augusztus elsején nyílt. A következő év elején, 
január nyolcadikán született meg a lányunk: Anna Ida.

a tanulmány a 2018. március 28-án symphonia 
ungarorum − tudományos ülésszak nagy gáspár és 
szokolay sándor életművéről címmel megrendezett 
konferencián elhangzott előadás szerkesztett válto-
zata, amely az mma mmki elektronikus műhelytanul-
mányok sorozatának újonnan megjelent kötetében 
olvasható a www.mma-mmki.hu/kiadványok oldalon. 
a kötet további szerzői: falusi márton, hollós máté, 
gombos lászló, Windhager ákos, berkesi sándor,  
radics Éva, pécsi györgyi és eősze lászló.
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VERS

Évek óta nem láttál ehető papírt
De csak mostanában tűnik fel 
Hogy kiment divatból
Esetleg betiltották ezt is
Hiányzik ez a bélyeg nagyságú cédula  

a kenyér oldaláról
Mekkorát néztél
Amikor Kiskunmajsán
Először láttál ilyen bélyeg nagyságú cédulát 
A kenyér oldalára ragasztva
Minden betűjét elolvastad
nem volt nehéz
„Minőségét megőrzi: – – –” satöbbi
nem volt túlbonyolítva
általában eldobtad
De ha nagyon éhes voltál
Észrevétlenül megetted a papírfecnit is
Tényleg ehető volt
Mit nem adnál ma egy ilyen papírfecniért
Vajon gyűjtötte-e valaki őket
Vannak-e ebből is felülnyomott példányok
Unikátumok
Mint a bélyeggyűjtőknél
Vajon mennyit érne ma 

Valamelyik aukción 
Egy komplett gyűjtemény ilyen cédulákból
furcsa ötlet
Isten testére papírfecnit ragasztani
„Minőségét megőrzi: – – –” satöbbi
Évek óta nem láttál ehető papírt
Mostanában nájlonra ragasztják az öntapadó  

termékleírást
Isten teste nájlonban
Azon meg a színes
Tipográfiailag kifogástalan
De ehetetlen matrica
„Minőségét megőrzi: – – –”
„Összetevők: – – –”
„nettó súly: – – –” satöbbi
satöbbi
Lesz-e türelmed 
Legalább egyszer végigolvasni a sok satöbbit
„Gyártási licenc: – – –”
„Táplálkozási nyilatkozat: – – –” satöbbi
satöbbi
Csak a lélek
Lehet hogy a sok satöbbiben van a lélek. 

Lövétei Lázár László,
az MMA ösztöndíjasa
Lövétei Lázár László egy újfajta (hagyomány)értelmezéssel nagyon 
finoman, nagyon szépen építkezett rá a magyar lírai hagyományok-
ra, és ezt olyanformán tette, mint aki tudja, hogy úgy is tovább 
lehet vinni, építeni, fejleszteni valamit, ez esetben a magyar lírát, és 
meg is lehet rengetni és rendíteni, ha nem kiforgatva, nem harsány 
gesztusokkal átértelmezve tesszük. (fekete Vince) 

Ehető papír
Lövétei Lázár László verse
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A Political or 
a Cultural Project? 
Contemporary Discourses on Central 
European Identity

Az angol nyelvű kiadvány az MMA MMKI szervezé-
sében 2019-ben szigligeten megrendezésre került 
nemzetközi műhelykonferencia esszéinek összefog-
laló antológiája, amely leginkább a jelen kulturális 
aspektusával foglalkozott. A konferencia fő diskur-
zusa többek közt a modern nemzeti identitások és 
más regionális identitások kapcsolatára összpon-
tosított. A közép-európai létezés kérdésköre jelen 
esetben annyit tesz, hogy különös kapcsolat létesül 
a kultúrákkal és a hagyományokkal, valamint több 
etnikai csoport együttélését is magában foglalja. A 
műhelykonferencia alkalmazott tudományai hason-
lóak voltak az előző évhez, így a különleges esztéti-
kai szempontok mellett ideológiakutatás, művészet-
elmélet és kulturális antropológia is helyet kapott. A 
kötetben az alábbi kérdések megválaszolására is kí-
sérletet tesznek a szerzők: Mit jelent a közép-euró-
pai lét a kultúra, a kulturális emlékezet és a kisebb 
csoportok összetartó közössége szempontjából? 
Hogyan fogadták el a társadalmak, nemzetek és a 
kisebbségi csoportok az európai és közép-európai 
identitást? Mely közép-európai jelenség vált rele-
vánsnak vagy dominánsnak a tárgyalt időszakban? 
Milyen kulturális mozgalmak merültek fel 2004 
óta? Van-e a társadalmaknak kollektív emlékezetes 
tapasztalata a csatlakozásról? Mi a régió polgárai-
nak leginkább elfogadható nyelve? A könyv kilenc 
esszéje sok szempontból megválaszolja ezeket a 
kérdéseket.

Kálnoki-Gyöngyössy Márton: 
Nemzet és múzeum 
A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás 
tükrében (1777–2010)

A monográfia elsődleges célkitűzése a magyar mú-
zeumügy törvényi szabályozásainak jogtörténeti 
szempontú vizsgálata. A témakört − a múzeumi jog-
szabályok rendszertani elhelyezése (Múzeumi jog-
szabályok a közigazgatási joganyagon belül) és az 
újkori európai művelődéstörténetben ismert múze-
umtípusok ismertetése (Múzeumtípusok az újkori eu-
rópai művelődéstörténetben) után − Kálnoki-Gyön-
gyössy Márton hét kronológiai egységben mutatja be 
elemző módon. A kezdeteknek a Ratio Educationis 
azon előírásait tekinti, amelyekben Mária Terézia a 
budai, majd pesti egyetem muzeális gyűjteményeiről 
rendelkezett. Jelen kötet módszertani szempontból 
az elfogadott, törvényi szintű jogszabályokból indul 
ki, ezt az elsődleges forrásbázisnak tekintett anyagot 
mutatja be elemző-értékelő módon: figyelemmel van 
a jogalkotói szándékokra és a jogszabályok hatásá-
ra; ezért más (részben több, részben kevesebb), mint 
a hagyományos muzeológiai-múzeumtörténeti ösz-
szefoglalások, de nagyban épít azok eredményeire. 
A mű éppen ezért nem tekinthető a magyar múze-
umügy történetének, sokkal inkább a honi múzeumi 
törvényalkotás históriájának. A monográfia végén a 
szerző külön fejezetben tér ki a fejlődés lehetséges 
irányaira. A feldolgozás célkitűzése azért is újszerű, 
mert mindeddig nem készült olyan összefoglalás, 
amely a kulturális igazgatáshoz sorolt közgyűjte-
ményi területen belül a múzeumokra vonatkozó jo-
ganyag fejlődését részleteiben vizsgálta volna meg.

Műhelytanulmányok
Az elektronikus tanulmánysorozat 
második évfolyamának legújabb kötetei 
már olvashatók honlapunkon.

Az MMA MMKI legújabb 
kiadványai már e-könyv 
formában is olvashatók
A könyvek letölthetők az 
mma-mmki.hu/kiadvanyok weboldalról.

Németh lászló 
a magyar 
művelődés-
történetben

boros jános
filozófiaművészet

Dér cs. dezső
márkus renáta
Új utak a kulturális
marketingben

A szent korona
művészete
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Symphonia Ungarorum 
Tanulmányok Nagy Gáspár 
és Szokolay Sándor életművéről

nagy Gáspár és szokolay sándor nagyszabású élet-
művéből a rendszerváltás után főként a közéleti 
konnotációk kerültek az elemzések középpontjába. 
A szerzők 1956-os forradalom eszmeisége iránti 
elkötelezettsége valóban identikus, ám nem kizáró-
lagos elem ars poeticáikban. A nemzeti hagyomány-
közösséggel való azonosulás s a megélt, személyes 
hit szintúgy eleme művészi hitvallásaiknak, mint az 
örökölt stílus és a kísérletező nyelvjáték ötvözése. 
Öntörvényű, romantikus alkatú művészként egyikük 
sem igyekezett az iskolánként és kurzusonként vál-
tozó korszerűségi elveknek megfelelni; egy egyete-
mes közösségnek írtak nyelviségükre reflektáltan, 
aktuálisan, alkotói személyiségük legteljesebb hite-
lével. A jelen tanulmánykötet ezért − hasonlóan az 
azonos című, 2018. március 28-án a Pesti Vigadó-
ban megrendezett tudományos ülésszakhoz − azt a 
célt tűzi ki, hogy megkezdje a két életmű újraolva-
sását, s az egyes műveket eleddig kevéssé figyelem-
be vett szempontokból helyezze el új, egyetemes 
és hazai kontextusokban is. Az alkotói kompozíció, 
annak közönséggel folytatott párbeszéde, valamint 
a szakmai recepció három csomópontjában vélik a 
szervezők tetten érni a két művész velünk élő örök-
ségének kortárs jelentőségét. A két alkotó együttes 
tárgyalását ars poeticáik összeolvashatóságán túl 
indokolja, hogy több ízben is kölcsönösen megih-
lették egymást. Az ezeréves államiság tiszteletére, 
közös vállalkozásként született meg a Symphonia 
Ungarorum kantáta, amely mindkettőjük számára 
létösszegző vallomás a művészetről, önmagukról és 
a közösségről.

„Mozgó dó…” 
Gondolatok Kodály Zoltán 
zenepedagógiai módszeréről

Korunk emberének nem könnyű a helyzete. Megsoka-
sodtak a dolgok, a feladatok. nem is beszélve korunk 
gyermekéről, akinek nem csak nyelveket kell tudnia, de 
sportolni, zenélni, különféle tudományokban is jeles-
kedni kell, ha ki akar tűnni mások közül. nehéz válasz-
tani nem csak a gyermeknek, de az elszürkülés ellen 
küzdő, a világban fennmaradni akaró felnőtt embernek 
is. ám van egy titkos recept, amely szinte mindenre jó: 
le kell ülni egy kis időre – egy kis zenével. szerencsés, 
aki ezt egy hangszer mellett teheti mint játékos, de az 
sem rossz, ha éneklünk, magunkban vagy másokkal, 
és nagyon jó, ha egy teremben élőben, vagy akár CD-
ről szól a muzsika, csak szóljon. A zene terén is sze-
rencsések vagyunk mi, magyarok (mint annyi minden 
másban a kultúra területén). A XX. század két zsenije 
a zenében forradalmat hozott létre. Bartók Béla és Ko-
dály zoltán megmutatták a világnak és bebizonyítot-
ták mindenkinek, hogy a magyar népdal sok mindenre 
jó, szép, igényes, komoly mesterművekkel egyenrangú 
alkotás, ha jó kezekbe kerül. Kodály (tanítványai által 
kidolgozott) zenei nevelési metódusa messze túlmutat 
a zenei írás és olvasás megtanításán, bár elsődlegesen 
ez a célja. A kodályi módszer, amely ma már nemcsak 
a magyar nyelvterületen ismert, hanem távoli konti-
nensekre is eljutott, az embert helyezi középpontba. 
A boldog, egészséges lelkű, nyitott gondolkodású, el-
fogadó embert. Mert a zene a lelket táplálja. Az agyat 
fényesíti. De még a testnek is jót tesz, hiszen aktivitás-
sal jár. Az MMA MMKI konferenciáin több oldalról vizs-
gálta a zenetanulás e formájának mikéntjét és hatásait: 
az iskola, az amatőr zenei mozgalmak, a tudomány és 
a népzeneoktatás oldaláról. Kiderült, nem kell szomor-
kodnunk: él a Kodály-módszer. Ma a magyar iskolák-
ban nagyrészt ez alapján tanulnak a diákok. Kitűnő 
tanáraink révén külföldön is egyre nagyobb a sikere. 
Kutatások és tanári tapasztalatok ráadásul azt is bi-
zonyítják, hogy aki ezzel a módszerrel tanulja a zenei 
írás-olvasást, annak egyéb képességei is jobban, haté-
konyabban fejlődnek. A kodályi gondolatok nemcsak 
a zenetanításban (itthon és külföldön), de a gyógype-
dagógiában, a népdalköri munkában, a tánctanításban 
és egyéb szabadidős, iskolán kívüli tevékenységekben 
is hatalmas sikereket hoznak. „A tűznek nem szabad 
kialudni”, őrizni kell a lángot, sikeresen kell tovább-
adni generációról generációra a titkokat. Időről időre 
beszélni kell a dolog jövőjéről is.

Auróra 
A magyarországi balett  
születése

campilli frigyes 40 éve magyarországon 
az első magyar prímabalerina és koreográfusnő 
– aranyváry emília
A magyar balett története kevéssé ismert a szélesebb 
közönség előtt. E körülménynek elsősorban talán nem 
is pusztán történeti és szociológiai okai vannak, hanem 
azokat magában a balett műfajában, kifejezésmódjá-
ban és a történetíráshoz szükséges rögzítési technikák 
késői megjelenésében kell keresnünk. A Bólya Anna 
Mária által vezetett kutatási projekt kiemelt figyelmet 
érdemel. A kutatócsoport nagy hozzáértéssel, elméleti 
háttérrel látott neki e történet feltérképezésének, ér-
telmezésének, megalkotásának. A fejezetek önállóan 
olvashatók, de a kötet egyben is koherens egészet al-
kot. A területen nem jártas olvasó élvezettel követheti 
végig a magyar balettművészet kialakulásának törté-
netét, számos nem közismert részlet világítja meg a 
XIX. század színházi világát. A kritikákat megjelentető 
folyóiratok ideológiai kötöttségek és rögzültségek előt-
ti nyelvi közvetlensége üdítő olvasmány. A kutatások 
nagy értéke, hogy az előadásokra vonatkozó korabe-
li napilapokban és periodikákban megjelenő reakciók 
legjellemzőbb, nyelvileg legízesebb, gondolatilag leg-
inkább plasztikus szövegeit a szélesebb közönség elé 
tárják. Abba kapaszkodnak, amibe egyedül lehetséges, 
a korabeli friss, az előadáshoz kapcsolódó újságcikkek-
be. A táncnak csak most kezdődik a története: mióta 
van mozgókép-regisztráció, azóta lehetséges valódi, 
korszakokat átívelő történetírás. Bólya Anna Mária az 
egyes balett-történeti témák művészetelméleti megkö-
zelítésére irányuló projektjéről elárulta: „a recepciótör-
téneti bemutatás mellett kapcsolódnak még a kutatás-
hoz különféle művészetelméleti területek, amelyeken 
keresztül több irányból is vizsgáljuk a korhoz kapcso-
lódó táncművészeti, valamint a magyar táncélethez 
kapcsolódó kérdéseket. […] Annak idején felmerült az 
igény egy olyan új generációs tánckutatásra, amely 
alapvetően művészetelméleti irányból közelíti meg 
a balettet vagy általában a színpadi táncot, ugyanis 
ezen a téren vannak hiátusok a magyar tánctörténet 
kutatásában. Így indult el az egész. Emellett szerettem 
volna behozni a virtuálisvalóság-tartalom készítését a 
tánctörténetbe, amely kísérleti módon meg is történt. 
A cél az volt, hogy interdiszciplináris megközelítésből 
vizsgáljuk magát a táncot, így az első kötetben többek 
között filozófiai, pszichológiai és informatikatudomá-
nyi aspektusban íródott tanulmányok is megtalálható-
ak lesznek.”fo
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2020 -ban nem csupán a ma-
gyarság számára tra-

gikus Trianon-évfordulóra emlé- 
kezünk, de az önállósulni kény-
szerülő erdélyi irodalmi, művé-
szeti, politikai és szellemi élet 
belső cselekvésprogramjának, 
az erdélyi gondolatnak, vagyis a 
transzszilvanizmusnak a megszü-
letésére is. Bár e sajátos erdélyi-
ség, az erdélyi gondolat (más for-
mákban) már 1920 előtt is bőven 
jelen volt a különböző értelmiségi 
és politikai fórumok napi gondol-
kodásmódjában, annak megszilár-
dulása, eszmerendszere kiépítése 
kétséget kizáróan az ún. utódál-
lamok létrejöttét követően erősö-
dött csak meg, vált létfontosságú 
cselekvési programmá.

1920. június 4-én a magyar 
békedelegáció is aláírta a bé-
keszerződést és az új határokról 
szóló megállapodást, amelynek 
következtében Erdély véglege-
sen a román államalakulat bir-
tokává lett. Még ugyanebben az 
évben elkészült Kós Károly, Paál 
árpád és zágoni István ismert 
röpirata, amely – a Bach-korszak 
passzív ellenállásának követ-
kezményeiből okulva – a moz-
dulatlanná döbbent erdélyi ma-
gyarságot azonnali cselekvésre 
szólította, mozgósította: „Mi nem 
az egységes magyarságból elsza-
kasztott egyszerű lélekszám va-
gyunk, de külön históriai egység 
ezer esztendő óta, saját külön 
erdélyi öntudattal, önálló kul-
túrával, önérzettel.” Kós Károly 
nemzetmegtartó alapgondolatát, 
amelyből a következő években 
kibontakozott a régió valameny-
nyi életszintjét meghatározó esz-
mevilág, vagyis a transzszilva-
nizmus, igen sok bírálat érte az 

utóbbi száz esztendőben. Annak 
ellenére, hogy soha nem vált (ép-
penséggel sajátosan képlékeny, 
befogadó és erőszakmentesen 
átható jellege miatt) „egyedural-
kodóvá”, sem homogénné, inkább 
több más politikai-ideológiai és 
szellemi-kulturális-irodalmi szán-
dék együttesében egyfajta vezé-
reszmeként létezett. 

A történelmi okokból némiképp 
függetlenül fejlődő (Kemény zsig-
mondig, Kőváry Lászlóig visz- 
szavezethető) erdélyi magyarság 
hagyományaiból épült fel az új 
államalakulatban az a szuverén 
nemzetiségi entitás, amely egye-
diségét egyfelől a románsággal és 
szászsággal való produktív (jó-
szerint sikertelen) együttéléssel, 
másfelől a Csonka-Magyarorszá-
gétól eltérő, gazdagító kulturális 
produktumokkal igyekezett meg-
valósítani. Ez a kényszer a leg-
kiválóbb szellemi erőket emelte 
felszínre, ám azt is eredményezte, 
hogy – az egyik napról a másikra, 
s nem tollvonással, hanem hadse-
reggel felszámolt intézmények hi-
ányában – a nemzetközösséghez 
szóló üzenetek szinte kizárólagos 
médiuma a cenzúrázott sajtó, ek-
latáns megnyilatkozási formája 
pedig a szépirodalom lett. Java-
részt ebből a kényszerűségből 
(illetve homályos vagy kidolgo-
zatlan terminológiából is) fakad-
tak azok a belső ellentmondások, 
amelyek már a harmincas évek 
közepén szemléleti és generációs 
vitákat gerjesztettek Erdélyben, 
s még ezt megelőzően fenntartá-
sokkal terhes recepciót eredmé-
nyeztek Magyarországon is.  

Az utóbbi években színre lépett 
tehetséges történész-, eszme-
történész-nemzedék képviselői 

a transzszilvanizmus-kutatások 
irodalomközpontúságát is némi- 
képp joggal kifogásolták: „A ku-
tatók […] megelégedtek a [transz-
szilvanizmus…] szépirodalom for- 
rásainak válogatásszerű elemzé-
sével. […] azt terjesztve róla, hogy 
literátusok találták ki és fejlesz-
tették képlékeny jelenséggé.” né-
melyek magát az egész nemzetet 
átható eszmét vereségként értel-
mezik: „a transzszilvanizmus-ku-
tatás egy hajdan kettős kudarc-
ba bukott eszmével foglalkozik”  
(K. Lengyel zsolt). A mostanihoz 
hasonló álláspontok természe-
tesen már a korban is gyakran 
megfogalmazódtak. Az akkori 
helyzetet az európai gondolko-
dású Ligeti Ernő vitacikkekben, 
majd a második bécsi döntés után 
maradandó (ezért 60 évig betil-
tott) könyvben tisztázta, tárgyi-
lagosan és az eszmekör egyete-
mes, örökérvényű jelentőségére 
összpontosítva. „Valóban az első 
dübörgő jelszavunk a transzszil-
vanizmus volt. De nem az egyet-
len. E sajátos helyzetben ne-
künk, íróknak kell megmutatnunk  
a politikusok számára: létezik 
egy magasabb rendű összefogás”, 
– írta Ligeti, amely rövidre zár-
va gondolatmenete lényegét azt 
jelenti: „a közös hivatástudatban 
szolgálni az erdélyi magyar né-
pet és a szép eszményét, művészi  
hivatásuk szerint”. Következés-
képpen a transzszilvanizmushoz 
kapcsolódó eszméknek, mozgal-
maknak, produktumoknak több 
olyan területe is van, amelye-
ket úgy gondoljuk, külön-külön,  
de legfőképpen egymásra ha-
tásukban és összefüggéseikben  
is érdemes lenne továbbgon- 
dolni.

A sokrétű
transzszilvanizmus
Utak, elképzelések, megvalósítások

az mma művészetelméleti és módszertani kutatóintézet az  
országos széchényi könyvtárral és az mma kiadóval együttmű-
ködésben olyan tanulmánykötet megjelentetését tervezi, amely 
az utóbbi évtizedek friss kutatásaira építve a transzszilvanizmus 
többszólamú jelenségének, a közösségi ideológiának az eltérő  
forrásokból táplálkozó történeti vetületeit, formáit, vitáit és ered-
ményeit vizsgálja meg. jelen cikkünkben a kötet kiindulási pont-
jaként szolgáló rövid gondolatébresztő olvasható szász lászló  
irodalomtörténész tollából.
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INTERJÚ

 Miben rejlik a lexikon különle-
gessége, miért nevezhetjük hi-
ánypótlónak ezt a nagyszabású 
vállalkozást?

 falusi márton: A kortárs ma-
gyar irodalmi műveket bemu-
tató lexikon szakítva a korábbi 
irodalomtörténet-írói koncep-
ciókkal nem fejlődéstörténete-
ket és nagy elbeszéléseket még 
csak nem is teóriákat helyez a 
középpontba hanem magukat 
a könyveket, és a könyvek ér-

 Milyen szempontok alapján ke-
rülnek kiválasztásra a művek, 
amelyekből a szócikkek készül-
nek?

 falusi márton: Hozzávetőlege-
sen hétszáz szócikkről beszé-
lünk, amelyek kiválasztásánál 
elsősorban recepcióesztétikai 
szempontokat vettünk figye-
lembe, így alapvetően azt vizs-
gáltuk, hogy mely könyvek vagy 
szerzők váltottak ki komoly 
visszhangot. A szóban forgó 
hatvan év nagy része azonban 
a szocializmus időszakára esik, 
így komolyan számba kellett 
vennünk a nyugati emigráció 
irodalmát is, amelyhez kapcso-
lódóan szintén rengeteg könyv 
jelent meg, gondoljunk akár Cs. 
szabó Lászlóra, Határ Győzőre, 
szabó zoltánra és társaikra, aki-
ket éppen ezért szintén beemel-
tünk a lexikon névsorába. A má-
sik fő szabály az volt, hogy egy 
szerzőnek legfeljebb öt könyvé-
ről készülhet szócikk. Ez olykor 
igazságtalannak tűnt, hiszen 
vannak olyan szerzők, akik több 
műnemben, műfajban alkotnak, 
az ő esetükben ez nem volt egy-
szerű feladat. A munkafolyamat 
során törekedtünk arra, hogy 
minél szélesebb legyen az a 
szakmai testület, amely megvi-
tatja ezt a kérdést, a szócikkek 
kiválasztását, így a szerkesztő-
bizottsági tagok mellett gyakran 
a külső szócikkírók véleményét 
is kikértük, és az esetek nagy ré-
szében az adott életmű avatott 
szakértőit, monográfusait igye-
keztünk felkérni.

 gelencsér gábor: Gyakorlatilag 
a teljes magyar filmtörténetre ki-
terjed a figyelmünk, beleértve a 
némafilm korszakát is (azt azon-
ban hozzá kell tennem, hogy a 
magyar némafilmek nagyjából 
kilencven százaléka sajnálatos 
módon megsemmisült, így csak 
a fennmaradó néhány művet 
tudjuk szócikk formájában be-

telmében vett műalkotásokat. 
Az a hipotézisünk, hogy az ol-
vasó alapvetően úgy tájéko-
zódik, hogy felteszi a kérdést 
(akár avatott irodalmár, akár 
a feltételezett hétköznapi ol-
vasóról van szó): mit érdemes 
olvasni? Vannak persze folyó-
irat-közlemények is, amelyek 
felkelthetik az érdeklődését, 
de jellemzően azt tapasztaljuk, 
hogy ezek is előbb vagy utóbb 
egy-egy könyv szerkezetében 

mutatni). nagyságrendileg ezer-
ötszáz műről beszélünk, és eb-
ből szándékaink szerint ötszáz 
film kerül feldolgozásra, amely 
lényegében az eddigi magyar 
filmtermés egyharmada. Bár a 
játékfilmekről íródott szócikkek 
hangsúlyos helyet kapnak, meg-
jelennek mellettük a dokumen-
tumfilmek, az animációs filmek, 
a rövidfilmek, a kísérleti filmek 
és az ismeretterjesztő filmek is, 
tulajdonképpen az összes mű-
nemről találhatunk benne infor-
mációkat.

 Mi az, ami kihívást jelentett a 
munkafolyamatban?

 falusi márton: A szerkesztőbi-
zottság kijelölése, a megfelelő 
nyelvi regiszter megtalálása 
mellett nagy feladat volt a szó-
cikkek végső számának megha-
tározása. Végül hétszáz szócikk 
körüli terjedelemben állapod-
tunk meg, mivel azt szeretnénk, 
ha kézikönyvben is megjelen-
hetne majd ez a lexikon. Emel-
lett fontosnak tartottuk, hogy 
egyszerre legyenek ismeretter-
jesztő jellegűek és szakmailag is 
kellőképpen tiszták az elemzé-
sek. A legnehezebb talán ennek 
a regiszternek a kimunkálása 
volt, és azt hiszem, hogy ebbe 
fektettük a legtöbb energiát, fő-
leg az első félévben. A szerkesz-
tőbizottság a kezdeti fázisban 
több szócikkmintát is készített, 
amelyeket aztán megvitattunk, 
és amikor kialakult a megfelelő 
írásmód, a későbbiekben már 
ehhez viszonyítva egységesítet-
tük a beérkező szócikkeket. 

 gelencsér gábor: A mi esetünk-
ben azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy a nemzeti filmintézet 
filmarchívuma Alapfilmek cím-
mel indított egy hasonló vállal-
kozást, amelynek történetesen 
én vagyok a lektora. fontosnak 
tartom a kettőt egymással dia-
lógusba hozni: bár a két anyag 
különböző oldalakon található, 

találják meg a helyüket. Ami-
kor elkezdtük tervezni ennek 
a lexikonnak az alapvetéseit  
főszerkesztőtársammal, Pécsi 
Györgyivel az MMA levelező 
tagjával először is meg kellett 
határoznunk azt az időinter-
vallumot, amelyet vizsgálni 
fogunk. Az 1956−2016 közötti 
időszak pontosan hatvan évet 
ölel fel, ez pedig szimboliku-
san is átfogja azt az időszakot, 
amely a közelmúlt irodalomtör-
ténetét jelenti, és amely a leg-
kevésbé feltárt és tisztázott a 
kanonizált műalkotások szem-
pontjából. 

 gelencsér gábor: A filmes le-
xikon esetében a legfontosabb 
alapvetés a műközpontúság. 
Elsősorban alkotókat szokás a 
lexikon fogalmához társítani, 
de olyanok már szép számmal 
íródtak, amelyek rendezőket, 
színészeket, operatőröket mu-
tatnak be. fontos eleme még a 
lexikonnak, hogy a korábbi ha-
sonló vállalkozásokkal ellentét-
ben nem csupán játékfilmekkel 
foglalkozik, hanem más típusú 
alkotásokat is felsorakoztat.

kölcsönösen utalnak egymásra, 
ugyanakkor az Alapfilmek leg-
főbb megkülönböztető ténye-
zője, hogy inkább pedagógiai 
szempontú. Mindenesetre ez 
egyfajta naprakészséget kíván 
mindkét területen, ezért nem 
szeretnénk, ha úgy tűnne, hogy 
nem tudja a jobb kéz, mit csi-
nál a bal. Pontosan tudjuk, hogy 
hasonló projekt zajlik, a lényeg 
azonban nem ugyanaz. Más a 
célközönség, más a feladatunk. 
Eleinte még az is felmerült ben-
nünk, hogy valahogyan egyesít-
sük a két kezdeményezést egy 
nagy, közös projektben. Végül 
elvetettük az ötletet, hiszen az 
Alapfilmeknek is megvan a maga 
karaktere, és nekünk is. Azt 
gondolom, hogy jól megférnek 
egymás mellett, és kifejezetten 
örülök annak, hogy egyre többet 
beszélünk a magyar filmről.

 Milyen szempontokat kell figye-
lembe venni egy szócikk felépíté-
sénél?

 gelencsér gábor: A filmlexikon 
szócikkeinek megírásakor elég 
szigorú terjedelmi korlátot szab-
tunk: nem lehet túl hosszú, ezt 
mindenképp be kell tartaniuk a 
szerzőknek. A szócikk első sza-
kasza az adott film kontextusba 
helyezése (mikor készült; milyen 
filmtörténeti irányzatokhoz, mű-
fajhoz vagy stílushoz kapcsoló-
dik; illetve milyen helyet foglal 
el az alkotó életművében). A kö-
vetkező fontos egység a mű be-
mutatása, amely nem tartalom-

az mma mmki a kortárs magyar művészeti törekvések, szemlélet-
módok, stílusok lehető legátfogóbb feltárására, bemutatására és 
elemzésére törekedve végzi valamennyi művészeti ágra kiterjedő 
munkáját. a 2019-ben elindított elektronikus lexikon műközpontú 
és horizontális megközelítésben, évről évre, időrendben haladva, de 
számtalan kereszthivatkozást létesítve a vizsgált hatvan esztendő 
legfontosabb magyar szépirodalmi műveiről tesz közzé szócikke-
ket. egyszerre nyújt eligazodást a szakma, az oktatás és a tágabb 
értelemben vett olvasóközönség számára. 2020 januárjától a lexi-
kon már nem csupán az irodalom, de a film műfajában is gyűjti és 
rendszerezi az egyes alkotásokról közzétett szócikkeket. a lexikon 
két ágazatának műhelymunkájáról falusi márton költőt, esszéistát, 
az irodalmi szócikkgyűjtemény egyik főszerkesztőjét, valamint ge-
lencsér gábor filmtörténészt, a filmlexikon szerkesztőbizottságának 
vezetőjét kérdeztük.

www.mmalexikon.hu

INTERJÚ

A lexikon-
szerkesztés 
kulissza-
titkai
Interjú: Borbély Réka | Fotó: Sándor Emese

Az év elején a főszerkesztők (Falusi Márton, 
Pécsi Györgyi, Gelencsér Gábor) sajtóreggelin 
mutatták be a lexikon újdonságait az újságíróknak.
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ismertetés, hanem inkább a film 
témájának ismertetése úgy, hogy 
azok az olvasók is megértsék, 
miről van szó, akik még nem lát-
ták a filmet. Harmadik lépésként 
az adott műalkotást esztétikai 
szempontok alapján elemezzük 
a műfaji szabályok vagy a stilá-
ris megoldások mentén. Az utol-
só egység pedig egy értelmezés, 
jobban mondva értelmezési ja-
vaslat, amelyet a szócikk szerző-
je magáénak vall. Van még egy, 
a szócikktől független egység, a 
szakirodalom-jegyzék, amely 2–3 
tételt tartalmaz. Igyekszünk mi-
nél inkább kortárs, frissen készült 
szövegeket, interjúkat felsorolni, 
amelyek online vagy könyvtá-
rakban elérhetőek. Ezzel próbál-
juk az érdeklődő olvasót további 
vizsgálatokra buzdítani, vagy ép-
pen megadni a lehetőséget arra, 
hogy aki kedvet kap hozzá, más-
honnan is tájékozódhasson. 

 falusi márton: Az első, hogy 
az adott szerző életművében 
és az adott korban is el kell he-
lyezni a művet, illetve ha van 
egy olyan fontos életrajzi tény, 
amelynek ismerete segíti a mű 
értelmezését (például emigráns 
élethelyzet, bebörtönzés), akkor 
ezt feltétlenül meg kell említeni. 
Verseskötet esetében szükséges-

ge a különféle hivatkozásokban 
rejlik: egyes szócikkekben hivat-
koznak más leírásokra, amelyek-
re rákattintva rögtön a vonatko-
zó műnél találhatjuk magunkat. 
Azt lehet mondani, hogy ez 
egyfajta lineáris irodalomtörté-
net-írás, hiszen évszámok sze-
rint rendeződik, ugyanakkor 
folyamatosan lehet ugrálni kü-
lönféle utalások révén a szócik-
kek között, például ha a hasonló 
stílustörekvésekre a szócikkben 
felhívják a figyelmünket.

 gelencsér gábor: őszintén szól-
va ebben a tekintetben az online 
megjelenést fontosabbnak tar-
tom, mivel sokkal könnyebben 
kereshetőek a szócikkek, vala-
mint hogy kereszthivatkozáso-
kat alkalmazhatunk az egyes le-
írásokban, amelyek a két lexikon 
között is átjárást biztosítanak, 
gondolok itt például egy-egy 
író regényéről szóló szócikkre, 
amelyből film is készült. A ma-
gyar filmben különösen sok az 
adaptáció, ilyenkor értelemsze-
rűen adódik az is, hogy az író 
nevéről eljuthatunk egy kattin-
tással az ő művéhez is. Ami még 
az online formátum mellett szól, 
az a folyamatos bővíthetőség, 
így a legújabb alkotások is beke-
rülhetnek. 

 Hogyan képzelhető el az online 
verzió nyomtatott formába való 
átültetése?

 falusi márton: A szócikkeket 
eleve úgy íratjuk meg, mintha 
nyomtatott könyvbe készülné-
nek, így ebből a szempontból 
az elektronikus változat alig tér 
majd el a nyomtatottól. Egy kü-
lönbség azonban mégis adód-
hat: az online lexikon még az-
után is bővíthető lesz, ha már 
lezártuk a kéziratot, és a nyom-
tatott verzió megjelent.

 gelencsér gábor: Alapvetően mi 
is azt az alapstruktúrát szeret- 
nénk majd kinyomtatni, amely 
kezdőlapként megjelenik a 

nek tartottuk továbbá néhány 
mű kiemelését és szó szerinti 
idézését is, valamint annak rész-
letes kifejtését, hogy ezek mi-
lyen stílustörekvést erősítenek a 
szerző életművében. A szócikk- 
íróknak részben fel is kellett 
hagyniuk saját írói stílusukkal, 
hiszen a magyar értekező próza 
stilárisan nagyon sokféle lehet, 
egy lexikon megírása azonban 
valamelyest tárgyilagosabb, ob-
jektívebb megközelítést kíván. 
A szócikkek kilencven százalé-
ka már elkészült, és úgy látjuk, 
hogy ezeknek a szempontok-
nak köszönhetően sikerült egy-
séges tartalmat létrehoznunk. 
Úgy, hogy a szócikkírók elméleti 
vonzalmai, a különféle iroda-
lomtörténészi iskolákhoz való 
kötődéseik markánsan megmu-
tatkoznak, mégsem esik szét a 
lexikon struktúrája. 

 gelencsér gábor: fontos krité-
rium továbbá, hogy igényes, ol-
vasmányos esszényelven íród- 
janak ezek a szócikkek. A szer-
kesztőtársaim kitűnő stiliszták, 
és nagyon szigorúak ilyen téren, 
mindenki mindent elolvas, és ha 
kell, többször is átnézzük és ja-
vítjuk a szövegeket.

 Lehetséges egy-egy szócikkben 
érzékeltetni az alkotó teljes élet-
művének lényegét?

 falusi márton: Eleinte én is tar-
tottam tőle, hogy nagyon par-
ciális lesz egy-egy szócikk, így 
arra törekedtünk, hogy az adott 
szerzővel kapcsolatos elemzé-
seket mindig ugyanaz a szócikk- 
író készítse el: ezekben ada-
goljuk az életmű legfontosabb 
ismérveit, majd összeolvasva 
őket majdnem teljes képet kap-
hatunk. Ha valaki a szócikkek 
végére illesztett bibliográfiai 
tételek alapján továbbmegy és 
hozzáolvas az adott szerző élet-
művéhez, előveszi a könyvet, 
esetleg a lexikonból kiindulva 
elkezd kutakodni az interneten 

holnapon. Míg az elektronikus 
változatban nagyon sokféle 
útvonal bejárható, a nyomta-
tott könyvben sajnos csak egy, 
amely a mi esetünkben minden 
bizonnyal a kronológiai fel-
sorolás lesz. Így voltaképpen 
egy műközpontú, kronologikus 
magyar filmtörténetet kapunk, 
amely a művek segítségével 
vezet végig a magyar film tör-
ténetén. Érdekes metszetet 
adhat az is, ha látjuk egymás 
mellett, hogy egy adott évben 
milyen különböző típusú, műfa-
jú és stílusú filmek készültek el. 

 Milyen személyes motiváció rejlik 
a lexikon szerkesztése mögött?

 falusi márton: Amikor gim- 
nazista voltam, és elkezdtem 
szisztematikusan olvasni a ma-
gyar szépirodalmi műveket, 
nagyon nehéz volt tájékozód-
nom. A tankönyvek jellegükből 
adódóan csupán egy szűkebb 
merítést adtak, és nem igazán 
volt a környezetemben olyan, 
aki eligazíthatott volna. Ha ne-
kem akkoriban a kezembe ad-
tak volna egy ilyen lexikont, 
amelyből kedvemre válogatha-
tok, hihetetlenül boldog lettem 
volna, és jelentősen megköny-
nyítette volna a helyzetemet. 

 gelencsér gábor: Az én szemé-
lyes motivációm a magyar film 
iránti elkötelezettség: kutató-
ként és tanárként elsősorban 
magyar filmekkel foglalkozom, 
így szívesen vállaltam el a fel-
adatot szerkesztőként és szó-
cikkszerzőként is. fontosnak 
tartom ezt a kezdeményezést, 
bízom benne, hogy kellőképpen 
tartalmas és olvasmányos szó-
cikkeket sikerült megjelentet-
nünk, de ezt már az olvasókö-
zönség feladata eldönteni.

 Kinek ajánlott böngészni a lexi-
kont?

 falusi márton: A célcsoport egy 
részét az egyetemi hallgatók és 
oktatók teszik ki: már többen 

más hivatkozások után, az már 
egy nagyon gazdag irodalmi 
anyagot eredményezhet.

 gelencsér gábor: Ez számunkra 
is komoly feladatot jelent, hi-
szen vannak kiemelkedő alko-
tók a lexikonban, akiknek a mű-
veit ilyen értelemben a nemzet 
klasszikusaiként tartjuk számon. 
Az ő esetükben is meg kellett 
húznunk a határt, így nagyjából 
hét filmmel szerepelhetnek a 
lexikonban, s ezeket a szócikke-
ket összefésültük. általában az 
első filmjük bemutatásánál ke-
rül szóba a pálya kezdete, az ezt 
követő szócikkek pedig hivat-
koznak a korábbi és a későbbi 
filmekre is. Ilyen esetben a ren-
dező műveiből szinte egy teljes 
pályakép kirajzolódik, azonban 
azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy lehet, az olvasó csak az 
adott filmről készült szócikket 
nézi meg, és egyetlen film kap-
csán fog képet alkotni a rende-
zőről. Most, hogy egyre csak nö-
vekszik a lexikon szócikkeinek 
száma, igyekszünk mindig el-
küldeni az alkotóval kapcsolatos 
eddig közzétett előzményeket a 
szócikkíróknak.

 Milyen előnyei vannak egy elekt-
ronikus lexikonnak?

 falusi márton: A kortárs iro-
dalmi művek esetében a fő 
rendezési szempont mindig az 
évszám, viszont az online vál-
tozatban nemcsak eszerint, ha-
nem műnemekre és szerzőkre 
lebontva is lehet böngészni. Aki 
például arra kíváncsi, hogy mi-
lyen versesköteteket érdemes 
elolvasnia, egyszerűen csak 
leszűkíti a keresési feltételeket.

 gelencsér gábor: A filmlexikon 
esetében az online változatban 
nemcsak időrendben lehet ha-
ladni, de rendező, filmcím és 
filmtípus szerint is kiszűrhetjük 
a szócikkeket.

 falusi márton: Az elektronikus 
formátum másik nagy lehetősé-

jelezték is közülük, hogy rend-
szeresen használják. Kiválóan 
fel lehet készülni belőle egyete-
mi kollokviumokra is, hiszen egy 
szerzőről akár öt szócikk is elér-
hető, amelyekből – a terjedelmü-
ket tekintve – már egy jelentő-
sebb tanulmány is kikerekedhet. 
nem beszélve a bibliográfiai 
tételekről, amelyeken keresztül 
újabb és újabb forrásokhoz és 
szakirodalomhoz juthatunk hoz-
zá. De nemcsak egyetemi okta-
tóknak, hanem középiskolai ok-
tatóknak is hasznos kiegészítő 
anyag lehet akár érettségire való 
felkészítésnél. Vagy bárkinek, aki 
érdeklődik a magyar irodalom 
gazdag hagyományai iránt.

 gelencsér gábor: Hogy kik a 
legfőbb célcsoportunk? nemes 
egyszerűséggel a magyar film 
iránt érdeklődő közönség. Ha-
bár a szócikkszerzőkkel a leg-
korszerűbb kutatási eredmé-
nyeket is beépítjük a leírásokba, 
nem szabad elfelejtkeznünk 
róla, hogy ezek viszonylag rö-
vid, ismeretterjesztő anyagok. 
A lexikont bárki böngészheti, 
illetve hamarosan nyomtatott 
formátumban is forgathatja, 
aki nyitott a magyar gyártású 
filmek világa felé, moziba jár, 
esetleg régi filmeket is néz.

Gelencsér gábor falusi márton
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A ház az utca irányából első be-
nyomásra meglehetősen zárt-

nak tűnik, azonban az épületbe 
belépve egy gigantikus csiga bel-
sejében találhatjuk magunkat. Az 
üvegezett tornác vonala körül- 
öleli az udvar közepén álló diófát, 
teret hagyva a nap járásának és 
egy belső udvarnak. A nagy üveg-
ajtókon árad be a fény a közös-
ségi térbe, ahonnan egy meghitt, 
eldugott kis kertre nyílik rálátás. 
A nyílt térbe kilépve, ha jobban 
megfigyeljük a talajt, különle-
ges, falevélmintázatú térkövekre 
lehetünk figyelmesek, amelyek 

nem más, mint Makovecz Anna 
rajza alapján készültek el.

A „falevelek” sokaságát egy 
ponton a gyönyörűen gondozott 
pázsit váltja fel. A kertbe Mako-
vecz Imre több őshonos gyümölcs-
fafajtát tervezett ültetni az íves 
tornác szimmetrikus kiegészítő-
jeként, amelyek közül végül több 
is elfoglalta méltó helyét az udvar 
különböző részein, tovább gyara-
pítva ezzel a mesés kis udvart. 

Ebben az épületben működik a 
Makovecz Imre Közhasznú Ala-
pítvány. A ház közösségi tere az 
épület középpontja, amelyben 

a kemencét – mint az az épüle-
teknél általában szokás – a ház 
lüktető szíveként tartják számon. 
Itt kerülnek megrendezésre a 
nagyobb események, előadások, 
műhelybeszélgetések, zenekari 
estek és ünnepségek. A közösségi 
tér olykor kiállítási helyszínként 
is funkcionál, többek közt Cso-
mortáni Gál László képzőművész, 
az MMA ösztöndíjasa is itt mu-
tatta be műveit a nagyközönség-
nek. A programok szervezésekor 
mindig gondosan ügyelnek arra, 
hogy az adott esemény, ha nem is 
teljes egészében, de valamilyen 

Makovecz Imre kincsei
Fotók: Sándor Emese

az mma mmki üzemeltetésében működő budapesti makovecz köz-
pont és archívum eredetileg családi háznak épült: makovecz imre 
magának és a feleségének építtette. a ház, mint önálló lény, mintha 
sejtette volna, mi lesz a feladata: nem a hétköznapok tanúja lesz, 
hanem őrzője egy géniusz munkásságának és szellemiségének.

szinten kötődjön a mester alak-
jához, vagy párhuzamba állítható 
legyen világhírű munkásságával. 

A házban rekonstruálásra került 
Makovecz Imre dolgozószobája, 
amelyet a régen alapított Kecske 
utcai irodaházból költöztetett fel 
az alapítvány és a család. A dolgo-
zószoba mellett egy kisebb kiállí-
tótér is helyett kapott, amelyben 
mindig más gondolat köré rende-
ződött munkák vannak kiállítva, 
de megtekinthetjük többek közt 
Makovecz Imre híres cigarettásdo-
bozra rajzolt alkotásait az eredeti 
komód egyik eldugott fiókjában.

A háznak számos egyéb rej-
tett zuga és féltve őrzött kincse 
létezik: ilyen a központ galériája 
is, ahol megtalálható a közel tel-
jes életmű: tervek, rajzok, írások, 
fényképek. Ezek alkotják tulaj-
donképpen a Makovecz Archívu-
mot, amely rövid időn belül ku-
tatási célokra is alkalmassá válik. 

A Makovecz Központ és Archívum 
feladatának tekinti, hogy őrzője és 
fenntartója legyen Makovecz Imre 
szellemiségének, nemcsak kézzel-
foghatóan, kutatói archívumként, 

hanem szellemi tartalmát is tekint-
ve, programjaival és a kulturális 
életben való jelenlétével.

Makovecz Imre a beköltözést 
már nem érhette meg, rövid idő-
vel a ház befejezése előtt hunyt 
el. Bár az idilli épület végül la-
katlanul maradt, mégis napról 
napra megtelik élettel: a jövőben 
is számos előadás-sorozattal, ki-

állítással és programmal várják 
majd nem csupán az építésze-
ti szakembereket, bárkit, aki az 
adott téma iránt érdeklődik, vagy 
csupán szeretné magába szívni 
a ház atmoszféráját. Makovecz 
Imre épülete végre betöltheti 
feladatát, és ha fizikai valójának 
nem is, de szellemi nagyságának 
ezután is otthont adhat. 



44 45

TÁRLATVEZETÉS

MAKOVECZ KÁVÉHÁZ
Minden hónap második hétfőjén 16 

órától tematikus előadásokkal várják 
a látogatókat a Makovecz Központ és 
Archívum épületében, ahol szakértők 
és laikusok egyaránt közelebb kerül-
hetnek Makovecz Imre munkásságá-
hoz és szellemiségéhez. Az előadások 
házigazdája: csernyus lőrinc Ybl-dí-
jas építész, Makovecz-tanítvány.

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT III. 
„Apám fél mondatai erős hangulat-

ként maradtak meg bennem, és for-
málták az életemet. Mondatok, amik 
a csillagos égről szóltak, egy tájról, 
egy fáról, vagy arról, hogy ő hogyan 
evett gyerekkorában aludttejet friss 
kenyérrel... Ezek az emlékek inspi-
ráltak arra, hogy olyan embereket 
hívjak a Makovecz Házba, akik jó 
eséllyel ugyanarról a világról fognak 
nekünk beszélni.” (Makovecz Anna) 
Az előadás-sorozatban immár har-
madik alkalommal a kozmoszból kö-
zelítenek a kiskert felé, érintve a tá-
jat, az embert és e kettő együttesét. 
Makovecz Imre számára ez evidencia 
volt, amelyben az ember mint össze-
kötő kapocs létezik. Ez a tudat, amely 
szerint élő kapcsolatunk van az ég-
gel, megmutatkozik épületeiben, írá-
saiban, és ezt a világlátást tartják éb-
ren a sorozat erejével is. Házigazda:  
makovecz anna.

MAKOVECZ-BERUHÁZÁSOK
A kifejezetten építészeknek szóló 

előadás-sorozat havi rendszeresség-
gel kerül megrendezésre, amelyen 
a felújítási, illetve építési terveket 
készítő építészek mutatják be az ér-
deklődőknek a Makovecz–Kormány-
határozat Beruházási Programja által 
érintett épületeket. Az előadások al-
kalmával az eredeti Makovecz-ter-
vek, illetve az újonnan készült ter-
vek, műszaki megoldások kerülnek 
ismertetésre kifejezetten építészek, 
építészhallgatók számára. Ennek so-
rán a beruházásokat bemutató kisfil-
mekből is vetítenek részleteket.

A Makovecz-Központ és Archívum programsorozatai

a makovecz központ és archívum látogatható minden hétfőn, szerdán és pénteken 14–17 óráig. 
cím: 1125 budapest, városkúti út 2. 

további információkért látogasson el a makovecz központ és archívum weboldalára! www.makovecz.hu

A klasszicista stílus sajátosságait 
figyelembe véve korszerű tech-

nológiával valósították meg az 
épület részleges bővítését, kül-
ső-belső felújítását és belsőépíté-
szeti kialakítását. Követésre méltó 
példát mutat a villa körül lévő an-
golpark jellegű kert helyreállítása, 
továbbá a villa előtti, Budakeszi 
úti gesztenyefák újratelepítése és 
folyamatos gondozása.

Budapest főváros Kormányhi-
vatalának engedélye alapján 2016 
januárjában kezdődött meg az 
építkezés. Az ütemezésnek meg-
felelően 2016. december végén 
zárult le az ingatlan teljes felújítá-
sa. A beruházás során készült el a 
Hild-villa és a svájci-lak műemléki 
felújítása, a kert rendezése, vala-
mint a Budakeszi út felőli, új közúti 
telekbehajtó létesítése. A Hild-villa  

Hild József villája
A Hild-villa felújításának története
Fotók: Sándor Emese

2012-ben a magyar államtól a magyar művészeti akadémia kapta 
meg az ingatlan tulajdonjogát azzal a célkitűzéssel, hogy a hild-vil-
lában helyezzék el az intézmény művészetelméleti és módszertani 
kutatóintézetét. a hild-villa és a svájci-lak, valamint a kert állapotát 
ekkor meghatározta a lakatlan épületekre jellemző gondozatlanság.
a műemléki védelem alatt álló hild-villa és a mellette lévő svájci-lak 
kokas lászló (1959–) építész, belsőépítész vezetőtervező és a kokas 
műterem tervei alapján újult meg 2014 és 2016 között. 

TÁRLATVEZETÉS
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és a svájci-lak egy-egy kisebb  
helyiséggel bővült a felújításkor.

2016. december 20-án tartották 
az ünnepélyes átadást. A klasz-
szicista villa a Magyar Művésze-
ti Akadémia Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézetének 
ad otthont, hosszú távon bizto-
sítva ezáltal a műemlék épület 
értékének megőrzését. A felújítás 
céljainak megfelelően a Hild-vil-
lában hozták létre az igazgatósá-
gi irodákat, a szakkönyvtárat, a 
kutatók munkaszobáit, a rendez-
vények és műhelybeszélgetések 
lebonyolítására alkalmas konfe-
renciatermet, továbbá különböző 
irodákat, tárgyalókat és egyéb 
helyiségeket. felújították a kerti 
pavilont (szaletli), az ásott kutat 
és a sétautakat. A helyreállított 
parkban növekedett a fásított és 
parkosított terület mérete. Az in-
gatlan előtti közterületen újratele-
pítették a hiányos fasort és meg-
újították az utcai zöldfelületet. 

Az építészeti és belsőépítészeti 
munkálatok alatt alapvető célnak 

épület nyílászáróit felújították, 
illetve a megmaradt XIX. századi 
ajtók és ablakok mintája alapján 
készítettek másolatokat. A föld-

tekintették az épületek egységes 
egészként kezelését. A klasszicis-
ta stílus és a korszerű építésze-
ti technológia összehangolására 
törekedtek minden egyes részlet 
kialakításakor. 

A Hild-villa építészeti felújítása 
során kibontották és helyreállí-
tották a főhomlokzat 1844-ből 
származó, oszlopos erkélyeit. A 
hátsó traktusról lebontották a 
toldalékokat, megszüntették az 
északi oldalon lévő bejáratot és 
az épület nyugati oldalához új 

szinten irodákat és kutatószobá-
kat, a mélyföldszinten könyvtá-
rat és konferenciatermet hoztak 
létre. fagyálló mészkőburkolattal 
fedett, új teraszt (pihenő) alakí-
tottak ki a főbejárat és a hátsó 
ajtó előtt, valamint új díszkutat 
helyeztek el a villa főbejárata elé. 
Az angolparkjellegű kert hagyo-
mányos sajátosságait megtartva 
fákat, cserjéket, évelő és hagy-
más növényeket telepítettek. 

A Hild-villa teljes felújításának 
jelentős részét képezték a kő- és 
faszobrászati, valamint festésze-
ti restaurálások. Asztalos György 
(1955–) kőszobrászrestaurátor- 
művész vezetésével valósították 
meg a kandalló, a homlokzati kő-
elemek és a kertben elhelyezett 
kőtár töredékes darabjainak hely-
reállítását. A villa fogadószobájá-
ba 1894-ben beépített, íves lezá-
rású, eklektikus stílusú kandalló 
fehér ónmázas kerámiaelemekből 
készült, sárgarézzel szegélyezett 
tűzterének anyaga vas, talapzata 
mészkő. A 2016-ban végzett hely-

kutatószobát építettek, megnö-
velve ezáltal a villa hossztenge-
lyének vonalát. A hátsó homlok-
zat új kialakítása közelebb került 
a Hild-féle klasszicista épület jel-
legéhez. áttervezve újították fel 
az északnyugati épületrészt és 
az egykori pincét, illetve a mély-
földszintet összekötő lépcsőhá-
zat. A mélyföldszint felújításakor 
fontos feladatot jelentett az évti-
zedek óta problémát okozó vize-
sedés megszüntetése és a szige-
telési munkálatok megoldása. Az 

reállítás során a kerámiaelemeket 
úgy állították össze, hogy a kan-
dalló ismét fűthető legyen, a sa- 
mottlapokból épített tűzteret be-
kötötték a kéménybe. A tűztér és a 
kerámiaelemek közötti rést hőálló 
lapokkal választották el, hogy a 
kerámián lévő korábbi javítások 
ne sérüljenek a hő hatására. Az 
összeépített kerámiaelemeket és 
a külső ornamentális díszítéseiket 
végül tisztították, helyenként javí-
tották, majd patinázták és selyem- 
fényű lakkal kezelték az eredeti 
fényezésének megfelelően. A kan-
dalló fémből készült elemeit szin-
tén tisztították, végül olajsavval 
kezelték a vasrácsot.

A főbejárati lépcső kanfanar 
mészkőből kiépített új burkolatot 
kapott. A lépcsőzet már korábban 
lebontott, sóskúti mészkőből fa-
ragott tömbköveit tisztítás és be-
leltározás után a park délnyugati 
részén helyezték el a kerti sétány 
mellett kialakított kőtár területén. 

Az eredeti lépcsőelemek mel-
lett állították ki tisztítás és be-
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Budapest ön- és énképétől elvá-
laszthatatlan a Duna, a folyó-

hoz fűződő kapcsolatunk ugyan-
akkor több mint ellentmondásos, 
és ez nem csak a fentebb vázolt 
történetből szűrhető le. Miközben 
sikerágazathoz tartoznak az eve-
zőssportok, az elmúlt évtizedek-
ben fokozatosan szűntek meg a 
pesti oldalon a vízreszállóhelyek. 
A múlt század második felében a 
Magyar Kajak-Kenu szövetség je-
lenlegi székháza is csónakházként 
üzemelt, és több klub vízreszálló-

Amikor az építészet 
kivonul a folyóra…
A STOPPER rendezvényhajó
Vízre rótt grafika* (részlet)
Wesselényi-Garay Andor tudományos főmunkatársunk tanulmánya

ha bárki egyszer úgy döntene, megírja a duna budapesti kultúr-
történetét, bizonyára szentelne egy fejezetet az irodalmi vonatko-
zásoknak. a duna nick thorpe számára éppúgy egzisztenciális és 
pszicho-geográfiai tényező, mint ahogy a közép-európai identitás 
kifejezője claudio magrisnál, éppúgy a létbevetettség alapmezeje 
esterházy péternél – és igen, némiképp józsef attilánál is –, mint 
ahogy a rendszerváltás előtti korszak politikai csatatere moldova 
györgynél. romantikus díszlet verne gyulánál, a magyar szakrá-
lis őstörténet ezoterikus eredetfolyama bakos attilánál. És akkor 
még nem említettük a folyó által keretezett huszadik századi szen-
vedéstörténeteket és tragédiatoposzokat, vagy épp ellenkezőleg, 
tersánszy józsi jenő életigenlő bájolgásait. az irodalom számára a 
duna: kultúra. […] az építészet és az urbanisztika ezzel ellentétben 
mindig is hajlamos volt műtárgyként tekinteni a folyóra. […]

* A teljes tanulmányt a Metszet című folyóiratban olvashatja. 
 forrás: WEssELÉnYI-GARAY Andor: Vízre rótt grafika, A TTS Rendezvényhajó az Árpád hídnál = Metszet, 2020, 3. sz., május/június, 28−35.
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leltározás után a kertben talált, 
sóskúti mészkőből készített épí-
tészeti töredékeket, az egykori 
épület, valamint a régi kerítés 
maradványait. A fennmaradt tö-
redékek alapján rekonstruálták, 
majd újra legyártották a kapuza-
tok oszlopait. 

A Hild-kori falazás jellegét 
szemlélteti a mélyföldszinten 
kiállított szilárdított falazat, az 
úgynevezett tanúfal, amely alatt 
Hild József építészre emlékező 
feliratos táblát helyeztek el.

A Hild-villa belsőépítészeti ki-
alakítása során Kokas László és 
a Kokas Műterem tervei szerint 
készített egyedi bútorokkal ren-
dezték be az épületeket. Minden 
helyiségben egységesen mészkő-
lapokkal burkolták a padlózatot. 
Kiemelt figyelmet fordítottak a 

fogadószoba berendezésére és 
a biedermeier enteriőr hangu-
latának felidézésére. A klasszi-
cista stílusú épülethez igazodó, 
biedermeier jellegű cseresznyefa 
bútorokkal rendezték be a repre-
zentatív helyiséget. 

A Hild-villa, a svájci-lak és az 
angolparkjellegű kert felújítása 
eredményesen teljesítette cél-
kitűzéseit. Az épület a Magyar 
Művészeti Akadémia Művészet-

elméleti Módszertani Kutatóin-
tézetének székházaként üzemel, 
amelyet a kutatók és a villa iránt 
érdeklődők egyaránt szívesen 
keresnek fel.

 
Forrás: 
HÁMORI Katalin: Hild József vil-
lája. Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézet, Budapest, 2017, 
kézirat.
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tét, hogy közben csak annyiban 
váltak narratívvá a házai, hogy 
egyértelművé tették: azok pusz-
tán szólnak valamiről. Kevéssé 
a jelentés, mint inkább a kifeje-
zés a meghatározó az életműben. 
Az ehhez szükséges, voltaképp 
magányos formálási metódust 
ugyanakkor érdekesen egészíti ki 
egy olyan újra és újra visszatérő 
szerkesztési elv, amely a háza-
inak határozott érzelmi töltete 
mellett meglepő párhuzamot mu-
tat a strukturalizmussal. Hófehér 
akusztikai panelek raszterlyug-

gatott álmennyezeti elemei szol-
gáltak a BorderLInE Architecture 
installációjának – voltaképp vari-
ábilis – alapanyagaként. […] Megy-
győződésem ugyanakkor, hogy a 
kifejezés és a szerkesztés – szer-
kesztettség igénye – ferencz 
Marcel esetében a rajz aktusában 
fonódik össze. Miközben felette 
problémás lenne őt a rajz autonó-
miáját és egyenrangúságát valló 
építészek közé sorolni, a debre-
ceni számítógépközpont és ez 
a hajó is voltaképp ugyanaz: az 
égre és a vízre vetett térgrafika.

helye is a mai Moszkva sétány te-
rületén volt. A környék – különös 
tekintettel a Rákos patak felett 
épült luxuslakóparkokra – ráadásul 
úgy indult robbanásszerű fejlődés-
nek, hogy a szomszédság a sport, a 
szabadidő és kultúra tekintetében 
elmaradt mögötte. A dunai elidege-
nítettséget csak fokozta az északi 
Duna-sétány megnyitása, amelyet 
kisvárosnyi ember vett használat-
ba anélkül, hogy a folyóparti táj 
és szolgáltatásrendszer akár csi-
petnyit is változott volna akár egy 
új úszómű megjelenésével. Ezt az 
évtizedes hiányt akarta enyhíteni 
a szövetség, amikor a vízi spor-
tokhoz ezer szállal kötődő – kora 
kamaszéveit kis túlzással egy ke-
nuban töltő – ferencz Marcelt bíz-
ta meg egy olyan rendezvényhajó 
tervezésével, amely a kulturális 
funkciók befogadása mellett fel- 
építményes úszóműként is alkal-
mas egy vízreszállóhely és vele öl-
tözők, hajótároló, továbbá képzési 
és oktatási központ befogadására. 
Az alapokat egy olyan TTs-uszály 
biztosította, amely teherbírásával 
harckocsik, vasérc szállítása mel-
lett akár pontonhídként is tudott 
üzemelni. A funkciójából fakadó 
mérnöki karakterét, fegyelmezett 
szerkesztési elvét, belső rasztert 
és a hajókeresztmetszet szerkezeti 

megoldásait vették alapul, amikor 
kialakították az úszómű architek-
túráját. A homlokzat ritmusát meg-
határozó és a tömeget kontúrosan 
a vízre rajzoló keretsor a hajótest 
metszeti raszterét folytatja olyan 
magasságot felvéve, hogy a kubus 
még épp átférjen a Duna-hidak 
alatt. Aggódtak is Csepelen a mé-
ret miatt, hogy a „város” esetleg 
utálni fogja a hatalmas jövevényt. 
Az aggodalom alaptalannak bizo-
nyult: a „csónak” szinte fel sem tű-
nik; a több száz méter széles Duna 
irdatlan jelenség léptékével az 
egész város is épp csak felveszi a 
versenyt, nemhogy egyetlen hajó. 
szerencsésen valósul meg a napur 
programja, amely a műleírás tanú-
sága szerint az egyszerűség, az erő 
és a harmonikus együttlét állapota.

 
Az úszómű két híddal csatlako-
zik a parthoz: észak felé esik a 
főbejárat, délre, a város felé a 
gazdasági. Az árpád híd irány-
ból érkezve a nyitott előteret is a 
tömeghez fogó keretsor vezet az 
üvegezett részbe. A rendezvény-
teret egy olyan blokk osztja re-
cepcióra és nagyteremre, amelyik 
magába rejti a gépészeti csöve-
ket és a médiát is. A „recepcióból” 
lépcső vezet a fedélközi kiszolgá-
lóegységekbe: a WC-be és a gép-

házba. Az egységes főtérről az 
egész hajót ritmizáló keretsorok 
nyitnak centrális perspektívát 
a távolabb lévő Margit hídra: a 
tekintetet végül a test is követi. 
A rendezvénytér akadálytalanul 
ömlik a hátsó teraszra, amely egy 
emelt színpadról olvad tovább a 
városi panorámába. A város felé 
eső teraszról vezet lépcső a ke-
nutárolóba, ahonnan egy stég 
visz a vízre, vissza a természet-
be. A rendezvényterem ambíciói 
között szerepel, hogy megjelenít-
se valamiképp a kajak-kenu sport 
történetét, hazai sikereit. Ennek 
legfőbb elemei a vitrinek, ame-
lyek a padlóba süllyesztetten ins-
tallálják a fontosabb relikviákat, 
például Kolonics György kenuját.

ferencz Marcel életművének 
meghatározó darabjai születtek 
a transzcendens expresszioniz-
mus égisze alatt, amelynek során 
úgy sikerült bizonyos személyes 
érzetekkel telítenie az építésze-
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kutatásnak ez a kiindulópontja. 
fontos azonban, hogy a módszer 
gyakorlatba való ültetése során 
hogyan, milyen művészi és művé-
szetelméleti eszközök használata 
jöhetett szóba. Ebből adódóan me-
rült fel Kodály zoltán kapcsolata a 
magyar népzene új stílusával: kó-
rusműveiben ritkán jelenik meg az 
új stílusú magyar népdal, viszont az 
etűdökben már annál inkább. Ezek 
elterjedését, feldolgozási módjait, 
szerkezetét, megoszlását vizsgálom 
most egy nagyobb terjedelmű ta-
nulmányban.”
 

Boros János 
Boros János filozófus, az MTA 

doktora, egyetemi tanár, az MMA 
MMKI tudományos főmunkatársa 
a koronavírus-járvány ideje alatt 
pécsi lakásában, családja társasá-
gában töltötte mindennapjait, ame-
lyeknek továbbra is állandó fény-
pontját jelenti számára a filozófia 
művelése, avagy a „gondolkodásról 
való gondolkodás”: „A filozófiának 
nincs egységes kutatási módszere 
– hangsúlyozta interjúnkban. – Ve-
gyük például az új könyvemet, a 
Filozófiaművészetet, amelyben a fi-
lozófiát művészetként értelmezem, 
és még a tudományt is. Az ember 
poétikus alkotó képességéből ered 
a művészet és a filozófia, a filozófi-
ából pedig a tudomány. A konkrét 
tudományoknak van módszere, 
amelyet az iskolában is tanítanak: 
például ahhoz, hogy egy sejtet 
megvizsgáljunk, adott lépéseket 

kell követni, van egy módszer. A 
művészetekben viszont már na-
gyon individuálisak ezek a módsze-
rek, az egyik festő így fest, a másik 
úgy… A filozófia, ha így fogjuk fel, 
nem tudomány, viszont művészet 
abban a tág értelemben, hogy a po-
étikus alkotó, az alkotó elme hoz-
za létre. És mint ilyen, nincs eleve 
módszere. […] sokféle próbálkozás 
létezik, de mindig fel lehet tenni a 
kérdést: honnan tudod, hogy ez a 
módszer tényleg elvezet az igaz-
sághoz? Ez esetben már eleve tud-
nod kellene, hogy mi az igazság, ha 
tudod, hogy így kell haladni. Éppen 
emiatt alakultak ki a filozófiában 
különféle irányzatok, mint például 
a fenomenológia vagy az analitikus 
filozófia, amelyek harcos képvise-
lőit szintén megkérdezhetjük arról: 
honnan tudják, hogy a világ valóban 
ezen irányzatok nyelvén beszél? 
Például analitikus filozófiául vagy 
fenomenológiául. A világot akarjuk 
feltárni, miközben állandóan saját 
nyelvünk és gondolkodásmódunk 
szerkezete által meghatározott ke-
retekbe, határokba ütközünk.”

Falusi Márton József
falusi Márton József Attila-díjas 

költő, esszéista, az Országút című 
folyóirat főszerkesztője, az MMA 
MMKI tudományos főmunkatársa 
a kijárási korlátozás ideje alatt to-
vábbra is szerkesztett, kutatott és 
írt, de mindezt most a négy fal kö-
zött tette. „feltételezésem szerint 
már azelőtt elterjedt a kulturális 
gondolkodásunkban egy olyan vál-
ságtudat, amely nemcsak a külső 
természetnek, hanem egyben az 
ember belső természetének a vál-
ságát is jelenti – nyilatkozta. – Ez 
összefügg azzal is, hogy a technikai 
civilizáció, amelyben élünk, hogyan 
értelmezte át és forgatta ki a külön-
féle kulturális jelenségeket, fogal-
makat a régi jelentésükből. szimbo-
likus érvényűnek tartom azt, hogy 
egy ilyen, az emberiséget a biológiai 

létezésében is fenyegető, megkerül-
hetetlen vírus képében kell szembe-
néznünk a kultúránk jelenlegi hely-
zetével. És ami a leginkább érdekel, 
az az, hogy vajon rádöbbenünk-e 
arra, hogy rossz irányba halad a 
gondolkodásunk, és hogy a művé-
szetről való elmélkedésünk – mű-
vészetfilozófiai értelemben – meny-
nyire rossz trendeket, tendenciákat 
kezd követni. Meglátásom szerint a 
művészet egyre inkább feloldódik 
a szórakoztatóiparban és a népsze-
rűség hajhászásában, ezáltal egyre 
kevésbé merünk műalkotásokat mi-
nőségi szempontból elemezni.”

Windhager Ákos
Windhager ákos művelődéstörté-
nész, az MMA MMKI tudományos 
munkatársa tovább dolgozott ha-
bilitációs témáján és állandó ze-
netörténeti kutatásain, emellett 
gyakorlott zenészként igyekezett 
színt vinni a hétköznapokba. Úgy 
véli, „a politikai reprezentációt 
feszegető kérdéskörhöz tartozik 
az is, hogy például Kodály zoltán 
Psalmus Hungaricusa tekinthető-e 
egy Trianon-szindrómából felébre-
dő jajkiáltásnak, vagy hogy Bartók 
Béla Concerto című műve értelmez-
hető-e egy hazaszeretetét megval-
ló, de kétségbeesett népzenekutató 
vallomásaként. Az említett témák 
feszegetése azért is kihívás, mert az 
elmúlt hetven évben több kiemel-
kedő életművet értelmeztek már át 
a legkülönbözőbb elméleti alapve-
tések, olykor ideológiák alapján. […] 
A kutatás kezdete a zeneesztétikai 
elemzés: tematika-, harmónia- és 
szerkezetvizsgálat; tehát strukturá-
lis elemzésre mindenképpen szük-
ség van. A kutatás lényeges része, 
hogy tanulmányozom az eredeti 
kottákat, a felvételeket és az egyes 
művek kritikai fogadtatását is, il-
letve minden olyan fontos ténye-
zőt, amelyből le lehet szűrni, hogy 
melyik az a politikai vonatkozás, 
amely konkrétan felfedezhető ben-
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Wesselényi-Garay Andor
Wesselényi-Garay Andor épí-

tész, az MMA MMKI tudományos 
főmunkatársa egy kutatás kere-
tében a kortárs magyar építészet 
1983 utáni jelenségein belül az új 
népi építészet lehetséges megje-
lenési formáit vizsgálta, amelynek 
produktuma egy kertről készült 
esettanulmány. Munkájának hát-
teréről így nyilatkozott: „Még an-
nak idején, két éve fehér Anikó 
kolléganőm szervezett egy konfe-
renciát Vallás−nép−művészet cím- 
mel a Műcsarnokban, amelyen 
építészként azt a kérdést jártam 
körbe, hogy értelmezhető-e ma ez 

a címben is szereplő hármasság a 
saját szakmám esetében, avagy 
létezik-e vallásos népi építészet 
Magyarországon. Arra a következ-
tetésre jutottam, hogy elszórva 
megtalálhatjuk a tárgyi emlékeit 
annak a vallásos népi építészet-
nek, amelyet keresünk, de alapve-
tően ez a három dolog ma nagyon 
ritkán találkozik egymással. Értel-
mezhetőbb képet kapunk, ha ezt 
a fogalomcsoportot szétválaszt-
juk vallásos építészetre, valamint 
népi építészetre. A vallás és az 
építészet kapcsolatában nagyon 
fontos jelenségekre bukkanunk, 
ha elfogadjuk, hogy rendkívül je-
lentős volt az elmúlt 30–40 évben 
a templomépítészet, a kortárs ma-
gyar építészetben pedig a borá-
szatok építészete. Emellett kiala-
kult egy olyasfajta értelmezés is, 
amely a funkciók fenségességén 
keresztül az építészetbe helye-
zett egy olyasfajta élményszerű-
séget, amelyet legegyszerűbben 
az építészeti tér szakralitásának, 
pszichológiai hatásának tudunk 
nevezni.”
 

Fehér Anikó
fehér Anikó karnagy, népzeneku-

tató, szerkesztő, az MMA MMKI tu-
dományos főmunkatársa otthonról 
dolgozott aktuális népzenei kutatá-
sán, továbbra is oktatott, publikált, 
emellett korábbi hobbijaira is szánt 
időt. Az elmúlt időszakban többek 
közt Kodály zoltánnak a magyar 
népzene új stílusával való kapcso-
latát vizsgálta: „A kutatás lényegé-
ben azt a sarkalatos kérdést teszi 
fel, hogy hogyan lehetne a magyar 
népzenét, ezt a letűnt, eltemetett 
kultúrát, művészetet újra használni, 
illetve bevezetni napjaink kulturális 
szokásai közé – árulta el az inter-
júban. – számos törekvésről tudunk 
ezzel kapcsolatban, de a legkézen-
fekvőbb mind közül a pedagógia. 
Kodály zoltán az az ember, aki a 
zenepedagógiai módszerét teljes 
mértékben a magyar népzenére 
alapozta, hiszen nála a két legfon-
tosabb tényező maga a népdal és a 
»mozgó dó«, azaz a relatív szolmi-
záció, így tulajdonképpen az egész 

az mma mmki új interjúsorozatot indított az önkéntes karantén idő-
szaka alatt, amelyben a kutatók hétről hétre beszámoltak jelenleg is 
zajló szakmai projektjeikről, valamint ezekkel kapcsolatos gondola-
taikról, terveikről. az interjúkon keresztül bepillantást nyerhet az 
olvasó az otthonról végzett tudományos munkába, illetve a kutatók 
mindennapjaiba, ezáltal teljesen új oldalukról ismerve meg őket. az 
interjúk az mma mmki honlapján találhatók meg, amelyek tartalmá-
ból az alábbi hasábokon olvashat egy kedvcsináló válogatást.

Kutatói munka  
a koronavírus-járvány 
idején
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behatóbban, pedig biztos, hogy so-
kan tudják a nevét idehaza is. si-
mon-Mazula Tibor festőművészen 
kívül azonban nem ismerek olyan 
embert, aki ezzel foglalkozna a 
gyakorlatban, követné a munkássá-
gát. Engem márpedig rettenetesen 
érdekel ez a téma. Azt gondolom, 
hogy ha valaki definiálni tudná, mi 
az a giccs, azt is definiálni tudná, 
mi az a művészet, ugyanis a kettő 
kéz a kézben jár.”

Kovács Őrs Levente 
Kovács őrs Levente szociológus, 

történész, az MMA MMKI tudomá-
nyos segédmunkatársa nemrég fe-
jezte be azt a tanulmányt, amely-
nek témája a néptánc és a színpad 
kapcsolata, különös tekintettel 
az autentikussság-hitelesség és a 
színpadi koreográfia kérdéskörére. 
Ezzel kapcsolatos kutatását a kijá-
rási korlátozás ideje alatt is foly-
tatta, amelyről így nyilatkozott: 
„Döntően színházművészeti kon- 
textusban próbálom meg körbe-
járni a néptánc és a színpad viszo-
nyát. Ez azért is érdekes számom-
ra, mert rendkívül figyelemre méltó 
maga a tánc és a színház kapcso-
lata: miképp jelenik meg a tánc a 
színpadon, milyen speciális funkci-
ókat tölt be, mennyiben és milyen 
értelemben befolyásolja a tánc 
jelenléte magát a színpadon be-
mutatott művet… Még speciálisabb 
eleme ennek a témának a néptánc, 
merthogy itt egy sokkal összetet-
tebb kérdéskör kerül előtérbe. […] A 
koreográfia súlya a néptáncművek 
színpadon történő bemutatását il-
letően sokkal nagyobb nyomaték-
kal jelenik meg, sokkal fontosabbá 
válik, én pedig pontosan ezt pró-
bálom meg körbejárni. A magyar 
koreográfusok által gyakorlatilag 

az 1970-es évek végétől, valamint 
az 1980-as évek elejétől színpadra 
állított művekben a néptánc auten-
tikussága, hitelessége különböző 
formákban kerül előtérbe. Azért 
is foglalkozom kiemelten a novák 
ferenc által színpadra állított Ma-
gyar Elektra című művel, mert ha 
csupán a táncszínházi bemutatókat 
nézzük, talán az egyik legjelentő-
sebb ilyen táncszínházi alkotásról 
beszélhetünk. A mű elemzése ré-
vén talán sikerül körbejárni a tánc-
színház jelenségének egyik legfon-
tosabb magyarországi időszakát és 
aspektusait.”

Kocsis Miklós
A sorozat zárásaként az elmúlt 

időszakot Kocsis Miklóssal, az 
MMA MMKI igazgatójával össze-
geztük, aki több részletet is elárult 
arról a kutatásról, amely az MMA 
MMKI és a Pécsi Tudományegye-
tem Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejlesztési Kara 
Alkalmazott Művészetek Tanszéke 
által közösen felállított kutatócso-
port keretein belül valósul meg és 
amely kutatócsoportnak ő maga is 
oszlopos tagja: „A kutatást filozó-
fus, jogász, közgazdász, szocioló-
gus, történész, valamint pszicho-
lógus szakemberek bevonásával 
végezzük. A projekt célja, hogy 
felszínre hozzuk azokat a tudo-
mányos eredményeket, amelyek a 
művészet – mint a kultúra legfon-
tosabb alappillérének – valameny-
nyi ágának és a tág értelemben 
vett kultúrának – antropológiai 
értelemben az emberi cselekede-
tek és megnyilvánulások összes-
sége, tehát a közösség különböző, 
egymással szoros összefüggésben 
álló kifejezési formái – továb-
bá ez utóbbi átadásának keretet 

biztosítanak. A kultúra átadása a 
kultúraközvetítés antropológiai és 
ontológiai értelmezése szerint az 
ember és a természet, az ember és 
az ember (a társadalom), valamint 
az ember és önmaga között jön 
létre, a kultúraközvetítés ez utóbbi 
legbelső köre az ember önmagára 
irányuló reflexiója, a gondolkodás, 
tanulás, a memorizálás, a kultúra 
egyéni elsajátítása. fontosnak tar-
tom kiemelni itt a kultúraközvetítő 
intézményeket, amelyek a műve-
lődésnek, a szellemi élet egészé-
nek vagy meghatározott részének 
szervezését, irányítását, fejleszté-
sét, valamely művelődési feladat 
végzését ellátó szervezeteket je-
lentik. Azonban tudnunk kell, hogy 
az egyes intézmények között je-
lentős különbségek vannak műkö-
dési területük, tevékenységi körük, 
felépítésük tekintetében. Az egyes 
kultúraközvetítő intézmények kép- 
viselőinek bevonásával a projekt 
lehetőséget teremt arra, hogy 
– többek között a fenti tézisek 
mentén – a szakemberek komp-
lex képet alakítsanak ki a társa-
dalmat – és a közelebbről érintett 
közpolitikai területeket, eseten-
ként globális politikai viszonyokat 
is – érdemben meghatározó, sőt 
megváltoztató jelenségekről. Úgy 
gondolom, a kutatással elért ered-
mények hasznosítása számos mó-
don elképzelhető: felhasználhatók 
mind alapkutatási eredményként, 
továbbá annak folytatólagos elem-
zéseként pedagógiai módszerként, 
szakmapolitikai előkészítő anyag-
ként, valamint további kutatások 
ösztönzőjeként is. A másik fontos 
célunk, hogy a feltárt eredmények 
érvényesülni tudjanak a pedagó-
gusképzésben, és ezáltal megjelen-
jenek a köznevelésben.”

amennyiben teljes egészében szeretné elolvasni kutatóinkkal készült interjúinkat, 
látogasson el a www.mma-mmki.hu weboldalra vagy facebook-oldalunkra! 

ne, melyik az, amely a felvetésekkel 
ellentétben valójában nincs is ben-
ne, és melyik az, amelyiket mások 
beleértelmeztek már a szerzői élet-
úttól idegenül. Különösen a közéleti 
reprezentáció esetében kell nagyon 
vigyázni, hiszen egy adott téma 
újra és újra politizálódhat, amely-
nek következtében valaki lát benne 
érzékenységet, valaki pedig nem. 
Ez az én alapvető kutatási projek-
tem immár ötödik éve.”

Farkas Attila 
farkas Attila filozófus, a szent 

István Egyetem Gazdasági és Társa-
dalomtudományi Karának adjunk-
tusa, az MMA MMKI tudományos 
munkatársa folyamatban lévő ku-
tatásai során az elmúlt évek vizs-
gálódásait folytatva a XX. századi 
nagyhatalmak szélsőségei közötti 
alternatívákra, azaz a „harmadik 
utakra” vonatkozó elméleteket ta-
nulmányozta közelebbről, amelyet 
a következőképpen mutatott be: „A 
jelenleg is zajló kutatásom alapve-
tően többféle harmadik utat kép-
zel el magának, amelyek két nagy 
szélsőség között jöhetnek létre. A 
XX. században jelen lévő kapitaliz-
mus és a kommunizmus rendszere 
közötti lehetséges alternatívákról 
van itt szó, amelyek a két »rossz« 
elutasításával egy harmadik utat 
igyekeznek megtalálni. Ahogy 
mondani szokták, ez legtöbbször 
azon múlik, hogy egészen ponto-
san mi az a két tényező, amelyek 
között elhelyezkedik ez a bizo-
nyos harmadik út, mi a másik két 
alternatíva. felmerülhet még az a 
kérdés is, hogy amellett, hogy ez 
az út két dolog között helyezke-
dik el, melyiket utasítja el jobban, 
avagy melyikhez áll közelebb. ál-
talában itt nagy a mozgástér, nehéz 
megállapítani, hogy mértanilag hol 
helyezkedik el egy bizonyos állás-
pont: valószínűleg attól akarja ma-
gát jobban eltaszítani, amelyiket 
jobban ellenzi.”

Bólya Anna Mária
Bólya Anna Mária néprajz és kul-

turális antropológia területén dok-
torált kutató, zeneelmélet-tanár, 
tánctörténettanár, az MMA MMKI 
megbízott kutatója, aki művészetiis-
kola-alapító és -vezető, kórusvezető, 
ének- és zenetanár, tantárgyfejlesz-
tő is volt már korábban. fő kutatási 
területe a szakralitás és a tánc, vala-
mint a mozdulati szimbolika, a tánc 
és a keresztény kultúra kapcsolata. 
Az egyes balett-történeti témák 
művészetelméleti megközelítésé-
re irányuló projektjéről elárulta: „a 
recepciótörténeti bemutatás mellett 
kapcsolódnak még a kutatáshoz kü-
lönféle művészetelméleti területek, 
amelyeken keresztül több irányból 
is vizsgáljuk a korhoz kapcsolódó 
táncművészeti, valamint a magyar 
táncélethez kapcsolódó kérdéseket. 
[…] Annak idején felmerült az igény 
egy olyan új generációs tánckuta-
tásra, amely alapvetően művészet-
elméleti irányból közelíti meg a 
balettet vagy általában a színpadi 
táncot, ugyanis ezen a téren van-
nak hiátusok a magyar tánctörténet 
kutatásában. Így indult el az egész. 
Emellett szerettem volna behozni a 
virtuálisvalóság-tartalom készítését 
a tánctörténetbe, amely kísérleti 
módon meg is történt. A cél az volt, 
hogy interdiszciplináris megköze-
lítésből vizsgáljuk magát a táncot, 
így az első kötetben többek között 
filozófiai, pszichológiai és informa-
tikatudományi aspektusban íródott 
tanulmányok is megtalálhatók lesz-
nek.” 

Pálfalusi Zsolt 
Pálfalusi zsolt filozófus, esztéta, 
író, az MMA MMKI megbízott ku-
tatója jelenleg kortárs képzőművé-
szettel és performansztörténettel 
foglalkozik. A kijárási korlátozás 
ideje alatt vidéken töltötte min-
dennapjait, amelyek során a követ-
kező témákra fordított figyelmet: 
„A kutatásaimnak jelen pillanatban 
több iránya is van, ezek távolról rá-
nézve eléggé különállóak, azonban 
egy adott fókuszpontban mégis 
találkoznak, ez pedig egy régi, sze-
retett témám: a giccs problemati-
kája. Tavaly nyáron fordítottam le 
a Tomáš Kulka Giccs és művészet 
című könyvét, amely már nagyon 
régóta érdekelt, és sikerült ehhez 
kapcsolódóan egy pályázatot is 
nyernem. A téma elég régóta fog-
lalkoztat, egészen pontosan azt 
keresem, hogy mit értünk művészi 
giccs alatt, illetve mi a különbség 
esztétikai érték és művészi érték 
között. Még annak idején hallgató- 
koromban tartottam egy referátu-
mot Hegel esztétikájáról, és már 
akkor felkeltette a figyelmemet az 
a tény, hogy az ő korától kezdve 
mennyire szekularizálva lett a mű-
vészet, mennyire nem áll már az 
egyház szolgálatában, egyszóval 
elkezdett polarizálódni. steinberg 
szavai jutnak eszembe, aki szerint 
rengeteg művészi irányzat szüle-
tett, rengeteg művészi trend volt, 
amely élt egy darabig, majd meg-
szűnt létezni, és jött helyette vala-
mi új. Ezzel szemben a giccs örök, 
mindig volt és mindig lesz: újra és 
újra feltűnnek a színen olyanok, 
akik ebben lelik örömüket. fontos 
megjegyeznünk, hogy ha valaki 
ilyen alkotást hoz létre, az általá-
ban nincs tudatában a giccsnek. 
Jóllehet erre is van cáfolat, mint 
Odd nerdrum festészete, habár ő 
kifejezetten giccsfestőként defini-
álja magát… nem túl gyakori ku-
tatási terület a munkássága, talán 
egyedül csak én foglalkozom vele 
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a könyvtár kÉt helyszínen 
várja olvasóit:
• Kutatás céljából a Budakeszi út 38. 

szám alatt található Hild-villában. 
Látogatáshoz előzetes bejelentkezés 
szükséges Vass Johanna könyvtárve-
zetőnél az alábbi elérhetőségeken:

 e-mail cím: 
 vass.johanna@mma-mmki.hu
 telefon: (+36-30) 986-8754
• Az érdeklődő közönség számára a 

Pesti Vigadó földszintjén található 
könyvtárunk nyitvatartási időben 
helyben használat céljára elérhető az 
alábbi időpontokban: 

 hétfő:  10.00–18.00
 kedd:  13.00–16.00
 szerda:  10.00–16.00
 csütörtök:  13.00–16.00
 péntek:  10.00–14.00

MMA Művészetelméleti 
és Módszertani Kutatóintézet 
Dokumentációs Központ 
és Szakkönyvtár
a könyvtár az mma mmki keretei között gyűjti, megőrzi, feltárja az mma történetével, működésével 
és az mma akadémikusaival kapcsolatos írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentu-
mokat, valamint hozzáférést biztosít a kortárs művészeti kutatások számára. szakkönyvtárként gyűjti, 
rendszerezi a művészetelméleti és módszertani hazai és külföldi kiadványokat, folyóiratokat, szaklapo-
kat, gyűjti az általános ismeretterjesztés céljából indokolt könyveket, folyóiratokat.

rendezvényeink ingyenesen látogathatóak, azonban a részvétel 
minden esetben regisztrációhoz kötött. kérjük, részvételi  
szándékát az adott rendezvényre honlapunkon keresztül jelezze!

elérhetőségeink:
hild-villa, az mma mmki székháza
1121 budapest, budakeszi út 38.
honlap: www.mma-mmki.hu
facebook: www.facebook.com/mmammki
instagram: www.instagram.com/mma_mmki
e-mail: rendezveny@mma-mmki.hu 

megközelíthetőség:
• gépkocsival érkező vendégeink részére korlátozott számban  

helyet biztosítunk parkolónkban. Kérjük, regisztrációkor előre  
jelezze parkolási igényét!

• tömegközlekedéssel érkező vendégeink a széll Kálmán térről  
induló 22, 22A, 222 számozású buszokkal közelíthetik meg  
az épületet a Bíróság megállóig közlekedve.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani  
Kutatóintézet ingyenes kiadványa. Megjelenik félévente.
Szerkeszti: Borbély Réka, Sándor Emese | Fotó: Bulynovszky Tamás, 
Sándor Emese, Wesselényi-Garay Andor
Felelős kiadó: Kocsis Miklós

A kiadványban közölt szövegek és fotók szerzői jogvédelem alatt  
állnak. Utánnyomásuk, fénymásolóval való sokszorosításuk csak  
a kiadó előzetes hozzájárulásával engedélyezett.

Az MMA, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet,  
a Pesti Vigadó, a Műcsarnok, a Magyar Építészeti Múzeum  
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ programjairól, valamint  
az MMA Kiadóról naprakészen tájékozódhatnak az intézmények  
honlapjain (www.mma.hu; www.mma-mmki.hu; www.vigado.hu;  
www.mucsarnok.hu; www.memmdk.hu; www.mmakiado.hu),  
illetve közösségi oldalain.
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A Magyar Művészeti Akadémia 
nagyszabású, magyarországi 

viszonyok között egyedülálló ösz-
töndíjpályázata 3 éves szabad al-
kotási időszakot garantál korunk 
művészeinek. A jelentkezés feltéte-
lei közé tartozik, hogy a pályázó 18 
és 50 éves kor között legyen, vala-
mint jól felépített, a magyar művé-
szeti élet számára hasznos alkotási 
folyamattervvel álljon elő. Abban 

is páratlan ez az évente új évfolya-
mot indító rendszer, hogy nem kö-
vetel meg felsőfokú végzettséget, a 
tehetség és a tartalmas, minőségi 
portfóliót kísérő alapos munkater-
vezet a hangsúlyos a megítélésben.

Az ösztöndíjprogram célja prog-
ramszerű, három évre tervezett 
alkotó- és előadóművészeti, művé-
szetelméleti tevékenységek támo-
gatása, a magas színvonalú fenti 

tevékenységek anyagi feltételeinek 
megteremtése az alábbi pályáza-
ti kategóriákban: építőművészet, 
film- és fotóművészet, ipar- és ter- 
vezőművészet, irodalom, képzőmű-
vészet, művészetelmélet, népmű-
vészet, színházművészet, zenemű-
vészet.

Az MMA Művészeti Ösztöndíjat 
elnyert ösztöndíjasokat, az általuk 
megvalósított alkotásokat a külön 
erre a célra fejlesztett osztondij.
mma-mmki.hu ösztöndíjas webes 
felület mutatja be.

A Művészeti Ösztöndíjprogra-
mot a Magyar Művészeti Akadémia 
évente hirdeti meg, a következő 
pályázati kiírás várhatóan 2021 
elején jelenik meg.

Az MMA Művészeti 
Ösztöndíjprogram hozadéka: 
• Programfejlesztés, kapcsolat-

építés
• Anyagi háttérkeretek
• szakmai támogatás, tanácsok 

a művészeti ágak legnagyobb 
magyarországi képviselőitől

• fejlődési lehetőség szakmai, 
kritikai közegben

Szakmai partneri szerep 
– Tehetségtámogató rendszer
Az MMA Művészeti Ösztöndíjprog-
ram a magas színvonalú művészi 
és művészetelméleti tevékenysé-
gek anyagi feltételeinek megterem-
tése, a támogatás nyújtása mellett 
szakmai partneri szerepet is biz-
tosít az arra érdemes, ösztöndíjat 
nyert művészek, művészetelméleti 
szakemberek pályakezdéséhez, pá-
lyájuk kiteljesedéséhez, kiemelke-
dő alkotások, előadások, kutatások 
és tanulmányok létrehozásához. 
Külön öröm, hogy az MMA-ösztön-
díjasok kimagasló sikereket érnek 
el az ösztöndíjas munkájuk lebo-
nyolítása, megvalósítása során.

Évközi események 
– Tehetséggondozó 
ösztöndíjas Találkozók
Az MMA Művészeti Ösztöndíjprog-
ram 3 éves időszaka alatt az ösz-
töndíjasok évi három alkalommal 
ösztöndíjas találkozók keretében 
mutatják be szakmai munkatervük 
előrehaladását. Az ösztöndíjas mű-
vészek aktivitását tekintve ezeken a 
találkozókon mindig izgalmas rész-
beszámolókat hallhattunk, ame- 
lyek nemcsak az ösztöndíjasok mo-
tiválóan gazdag, gyümölcsöző mű-
vészetét tükrözik, hanem az MMA 
három évre szóló Művészeti Ösz-
töndíjprogramjának hasznát is.

a magyar művészeti akadémia 2018-ban alapította meg művészeti ösz-
töndíjprogram pályázatát, az mma költségvetéséhez rendelt forrásból 
2018 szeptemberétől évente 100 új ösztöndíj átadásával támogatva a 
fiatal és középgenerációs művészeket. az ösztöndíjprogram szakmai le-
bonyolítására a magyar művészeti akadémia a magyar művészeti akadé-
mia művészetelméleti és módszertani kutatóintézetet kérte fel.

Mit érdemes tudni az MMA 
művészeti alkotómunkát 
támogató ösztöndíjpályázatáról

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS
KIVÁLASZTÁS

SZAKMAI MENTORÁLÁSI RENDSZER

300
Kiemelkedő tehetséggel bíró MMA művészeti ösztöndíjas támogatása

immár 66
ösztöndíjas találkozó

több mint 2000
hír, esemény ösztöndíjasoktól

az mma művészeti ösztöndíjprogram nem pusztán az ösztöndíj elnyerésének lehetőségére és az ösztöndíj 
folyósítására szorítkozik, hanem a támogatási időszakban az alkotás folyamatát segítő szakmai mentorá-
lásra, valamint utógondozásra, publikációra, bemutatkozásra is lehetőséget biztosít. 

Lengl Orsolya ösztöndíjas műve

szabó ábel ösztöndíjas műve

Monori Anita ösztöndíjas műve Monori sebestyén ösztöndíjas műve Monori sebestyén ösztöndíjas műve

Potyók Tamás ösztöndíjas művei




