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Nemrégen jelent meg Hadnagy György
„Az intarzia mûvészete” c. könyve. A
könyv két fô fejezete:

Az intarzia rövid mûvészettörténeti
áttekintése.

A berakó mûvészetek technikájának
ismertetése.

Összesen 107, többségükben színes
ábrát tartalmaz, 120 oldalon. A könyv
társszerzôje Póka Emôke.

A szép könyv vidéken, Zalaegersze-
gen született és a pécsi Comenius Bt.
adta ki, dicséretes kivitelben. Régóta
ismerem a szerzôt, aki mûvész, tanár-
ember.

Hadnagy György szemében mintha
finom intarziák tükrözôdnének, mûvé-
szet, emberség, az anyag, a fa ismerete
és szeretete.

Most könyvben foglalta össze külön-
leges tudását, tehetségét, alkotásait: na-
gyon szép könyvet készített. Eddig hi-
ányzót. A könyv nagyon sokaknak szól.
A fát, az örök anyagot és legsajátosabb,
legfinomabb megmunkálási módját, az
intarziát és az intarziakészítést foglalja
össze. Leheletfinoman „festi” a finom
lemezeket a díszítendô fára vagy más
anyagokra. Bizonyítja munkáiban,
hogy a Földünkön elôforduló anyagok

együtt képesek alkotni a harmóniát,
akárcsak az emberek.

A fával dolgozó ember az erdô cso-
dálatos ajándékát veszi a kezébe,
hogy megmunkálja, hogy alkosson
belôle. A „száraz” tudósok azt tartják,
hogy a fa rendkívül heterogén maté-
ria. Mi azt: titokzatos, varázslatokkal
teli anyag, amelyet, ha valaki ismer,
az minden részét, részecskéjét becsül-
ni tudja, és megálmodja, mi készülhet
belôle.

Az intarziakészítés a furnérgyártá-
son, az egészen vékony falemezek
gyártásán alapszik. Arra törekedtek az
emberek, hogy a legszebb farajzolat ke-
rüljön a bútorok, épületszerkezetek és
más tárgyak felületére. És hogy gazda-
ságosan használják, a kevésbé szép fát
nemesítve, feldíszítve.

Az intarziakészítésbôl mûvészet vált.
A furnérokról azt írták: drágakövek fá-
ból.

Hadnagy György élete, alkotó-
munkája során messze jutott el. Megis-
merte a fát, alázattal alakította, és felfe-
dezte legfinomabb részecskéit, ame-
lyekbôl intarziáit készíti. Tökéletes is-
merôje lett az intarziakészítés történe-
tének. Legnagyobb érdeme azonban
az, hogy az intarzia apostolaként tanít-
ványokat gyûjtött és gyûjt maga köré.
Tanít, oktat. Mint rendszerezô kopo-
nya, kiváló áttekintést ad könyvében
az intarzia történetérôl, az egyiptomi
leletektôl kezdve szisztematikusan
minden mûvészeti stílust tárgyalva. Is-
merteti a technikákat, amelyek az in-
tarziakészítés hihetetlen ötlettárát mu-
tatják be.

Az intarzia mûvészete

Öreg halász és a tenger (1972; 97x67 cm)

Alfa és omega (1990; plasztikus faintarzia, 70x70 cm)
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Hadnagy György könyve a mûvé-
szetszeretôké, az ínyenc mestereknek,
a tanulni vágyóknak szól. Megfelelô
terjedelmével, sok érdekes, színes ké-
pének köszönhetôen már a legfiata-
labbak is kézbe vehetik. A könyv mû-
vészettörténeti könyv, tankönyv, ké-
peskönyv.

Ismét gazdagodott a fáról szóló, a fá-
val kapcsolatos könyvtárunk.

Ahogy a könyvet kézbe vesszük, az
az érzésünk támad, hogy az Úristen
nagy égi raktárában válogat éppen, és a
finom lelkekbôl a legszebb vonásokat
gyûjti össze, intarziává illeszti azokat, és
ezekbôl lesz a remekmû, maga az em-
ber.

Dr. Winkler András

Ikarosz (1973; 97x69 cm) Fotók: Szakács László

Kontakt (1990; 70x70 cm)

Az MME Túzokvédel-
mi Programja tábort 
hirdet veszélyeztetett
túzokfészkek ôrzésére

Önkéntes munkával bárki segíthe-
ti a túzok szaporodási sikerét!

A túzok a füves puszták világ-
szerte veszélyeztetett madárfaja.
Hazánk területén mintegy 1000
példány él. Az állomány fennma-
radása nagy mértékben az aktív
természetvédelmi tevékenység-
nek köszönhetô.

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület tagjai és
munkatársai mûködési területü-
kön felderítik a túzokfészkeket és
biztosítják azok zavartalanságát.
Ez a munka csak önkéntesek be-
vonásával lehet sikeres.

Feladat: a fészkek megôrzése
fôleg az emberi zavarás ellen, illet-
ve további veszélyeztetett fészkek
távcsöves felderítése. A jelentke-
zôk 2–4 fôs csoportokban – no-
mád körülmények között – sáto-
roznak a fészkek közelében, és
ôrzési feladatot látnak el.

Helyszínek és idôpontok: a tá-
borozásra a borsodi és hevesi
pusztákon, valamint a Bihari-sí-
kon kerül sor heti turnusváltások-
kal. Az elsô turnus az elôbbi terü-
leten április 26-án, csütörtökön, az
utóbbi április 27-én, pénteken
kezdôdik. A táborozás ennek
megfelelôen csütörtöki és pénteki
turnusváltásokkal június 28–29-ig
tart. A pontos helyszínek a fész-
kek megtalálásakor derülnek ki.

Szükséges felszerelés: távcsô,
hálózsák, sátor (ezt szükség ese-
tén biztosítunk) és minden, ami
egy egyhetes sátorozáshoz kell.

Költségek: a jelentkezôk saját
költségükön vesznek részt (korlá-
tozott mértékben utazási költség-
térítést biztosítunk).

Egyéb program: a táborozók be-
kapcsolódhatnak a környéken né-
hány madárfaj (szalakóta, kék vércse
stb.) állományának a felmérésébe is.

Jelentkezés és további 
információ: telefon:

60/480-072, 20/325-6319,
e-mail:

cpuffin@bigfoot.com


