
KOVALOVSZKY MÁRTA: 
HARAP UTCA 3.

„Ha most innen pillant visszafelé az ember, mást is
lát-e, mint egykor, vagy ugyanazt látja másként?”
— teszi fel a kérdést Kovalovszky Márta a székes -
fehérvári Szent István Király Múzeum művésze ti
vezetőjeként eltöltött négy évtized után. A 2013-ban
megjelent, ezt az időszakot feltáró és bemutató
könyv azt a művészeti bázist mutatja be, amely a
hatvanas évektől elsőként vált hazánkban a kortárs
művészek hivatalos kiállítóterévé. Kovalovszky
Márta és férje, Kovács Péter vezetésével a múzeum
kiállításai országos, majd nemzetközi hírnévre
tettek szert. A múzeum meghatározó eseményei,
fejlődése, bővülése, a munkatársi és művészi kö-
zösség bemutatása és a kultúrpolitikai történések
Kovalovszky tárgyilagos, mégis szellemes meg-
jegyzéseivel érezhetően hitelessé és rendkívül él-
vezhetővé teszik a múzeumi történelmet. Ki gon-
dolná például, hogy a hatvanas években régészet,
néprajz, művészettörténet és helytörténet olyan szo-
rosan összekapcsolódott ebben a múzeumban,
hogy olykor a művészettörténész volt az idegen-
vezető a gorsiumi római feltárásokon, a néprajzos
pakolta le a kiállításra érkező festményeket a te-
herautóról, a régész pe dig kiállítást rendezett, ha
úgy adódott? A teremőrök között volt juhász, a bé-
csi Burg királyi testőrségének egykori tagja, a
kiállításrende zés ben pedig a gorsiumi ásatások két
dolgozója, majd később postások segédkeztek.

A művészettörténész házaspár elsősorban a
kor társ képzőművészetet kívánta bemutatni a mú  -
zeum tárlatain keresztül, amely során egyrészt a 20.
század kiemelkedő alakjainak akartak helyet adni
(nagybányai festők, Rippl-Rónai József, Gu lácsy La-
jos), másrészt pedig azoknak a fiatal művészeknek,
akiknek „másként való gondolkodásuk” miatt
akkor még nem volt alkalma kiállítani (Roskó Gá-
bor, Hajas Tibor). A kiállítások abban is újszerűnek
mutatkoztak, hogy a megnyitók legtöbbször
összművészeti eseményekké váltak, előadások,
hangversenyek, filmvetítések, performanszok kí-
sérték a tárlatokat, így pél dául Sebestyén Márta éne-
kelt a csákvári kerámiákat bemutató kiállításon és
Pilinszky nyitotta meg a Kondor Béla-kiállítást.
A hatvanas-hetvenes évek során egyre népszerűb -
bek lettek a fehérvári kiállítások és a szombati meg-
nyitók, s ahogy Esterházy Péter jegyzi meg Ko va -
lov szky ékról szóló, az Élet és Irodalomban 2011
márciusában megjelent írásában: „Időnként, szom-
batonként Székesfehérvár volt a világ közepe. És
erről nem lehetett újságban olvasni.” A Harap utca
3-ból az is kiderül, hogy a hatvanas években még
nem létezett a kortárs és 20. századi magyar mű-
vészetet felölelő gyűjtemény, Kovalovszkyék pedig
éppen ezt a hiányt igyekeztek pótolni.

Ezért került sor 1964-ben az úgynevezett „Tisz -
telt Mester”-akcióra, amely egyrészt felhívta a fi-
gyelmet a múzeum létezésére és irányelveire,
másrészt pedig megteremtette az országban egye-
dülálló kortárs gyűjteményt. Mint a könyvből
megtudjuk, 1965 nyarán Kovalov szky Márta és Ko-
vács Péter levelet írtak a művészeknek, Tisztelt Mes-
ter megszólítással egy „mai magyar gyűjtemény”
létrehozásának reményében, és alkotásokat kértek
tőlük. Később pedig olyan művészek műveiből
szerveztek kiállításokat, amelyek addig hivatalo-
san más gyűjteményekben nem szerepeltek (Kor-
niss De zső, Csernus Ti bor, Kondor Béla alkotása-
iból). Kovalovszky egy kicsit talán túloz, amikor azt
állítja, hogy abban az időben nem léteztek más kor-
társ képzőművészeti gyűjtemények — érdemes
megemlítenünk a hatvanas évek végén a szent end-
rei Vajda Lajos Stúdió által szervezett első szabadtéri
kortárs művészeti tárlatot, vagy az 1970-es évek-
ben „alternatív művészeti intézményként” működő
balatonboglári kápolnát, amely kortárs képző-
mű vészeti tárlatoknak adott helyet —, kétségtelen
azonban, hogy a székesfehérvári múzeumban ke-
rült sor számos kortárs művész első ki állítására (pél-
dául Erdély Miklós).

A múzeum történetét bemutató könyv tema-
tikusan rendezi csokorba az eseményeket, ki-
emelve a legfőbb, legmaradandóbb tevékenysé-
geket. Néhol ennek köszönhetően elveszünk a
múzeum ideiglenes épületeinek, éppen aktuális
tárlatainak időrendi beazonosításában, ám ösz-
szességében egy jól strukturált, képekkel sűrűn
alátámasztott sajátos „archívumot” kapunk.

Mint az a könyvből kiderül, a jelenleg az Or-
szágzászló tér 3. alatt álló székesfehérvári múze-
um ihlette Weöres Sándor A kutya-tár című versét
(a költő ugyanis a II. világháború alatt egy évig a
múzeum igazgatója volt). Ha tehát a „Harap-utca
három alatt” kezdetű verset halljuk, akkor most már
nemcsak Weöres költeménye fog eszünkbe jutni, ha-
nem talán mi magunk is mást látunk ben ne, mint
egykor, vagy ugyanazt látjuk másként. (Városi Kép  -
tár — Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2013)

HORÁNYI ANNA

FARKAS GÁBOR: 
VALLÁSÁT KERESŐ HIT

Élvezettel olvastam Farkas Gábor tanulmánygyűj -
teményét. Tetszett, tetszik a szerző szemlélete, ma-
kacs kitartása, s ahogy nyíltan szembeszegül ko-
runk öncélú szövegelemző áramlataival. Nem áll
be a fősodorba. Szembemegy. Eltökélten, kérdé-
sekbe kapaszkodva, okokat boncol va, összefüg-
géseket feltárva és a részletekre figyelve, ahogy
azt mesterétől, Görömbei Andrástól tanulta.
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