
GÉMES PÉTER: VÍZVONAL 

Húsz évvel ezelőtt Gémes Péter kiállításával nyílt 
meg a Lengyel Intézet Platán Galériája. A művész 
1972 és 1976 között a varsói Képzőművészeti Aka-
démia növendéke volt, 1979-ben ösztöndíjjal újra 
visszatért Varsóba. Egész életében szoros szálak fűz-
ték ezekhez a tanulóévekhez, a lengyel kultúrához, 
sok munkáját lengyel múzeumok és lengyel bará-
tok őrzik. Első kiállítását 1981-ben Budapesten, az 
akkori Lengyel Tájékoztatási és Kulturális Köz-
pontban rendezte. Nem véletlen tehát, ha a mostani 
jubileum alkalmával az ő egyik legfontosabb mun-
kájára esett a Platán Galéria választása. 

Gémes Péter gondolkodását és képvilágát alap-
vetően két nagy kultúra alakította. A pálya első sza-
kaszában a keresztény ikonográfia motívumaiból 
építkezett, később, a Vízvonal készülése idején az 
antik filozófia, elsősorban Hérakleitosz szelleme ve-
zette. Bizonyos, hogy művészeti érzékenységét és 
egész érett gondolkodását a varsói Képzőművészeti 
Akadémián végzett filozófiai tanulmányai nagy-
ban befolyásolták, jótékonyan és sikerrel ösztönözve 
őt egyre újabb képek teremtésére és a világ jelen-
ségeinek értelmezésére. 

A Vízvonal című kompozíció Gémes Péter és az 
1980–90-es esztendők magyar művészetének fő-
művei közé tartozik. Keletkezésének idején nem 
csupán nálunk, de az egyetemes művészetben is je-
lentős változások zajlottak. A művészeti szabad-
ságharcok után átrendeződött a terep, a posztmo-
dern korszak véget ért, a klasszikus művészeti 
tradíció elveszítette erejét, az új médiumok gyor-
san és ellenállhatatlanul törtek előre, nyomukban 
új gondolkodás, új műfajok, új formák, új beszéd-
 mód sarjadt ki és indult virágzásnak. 

Gémes az itt bemutatott mű készítésének ide-
jén már nem volt pályakezdő. Több mint egy év-
tizedes művészi tevékenységében sokat hasznosított 
varsói tanulmányainak tapasztalataiból. Kialakított 
egy sajátos képi világot, amelyben az elmosódó, de-
rengő figu rák gesztusai, cselekedetei elsüllyedt kul-
túrák rejtélyes emlékét idézték föl. Legfontosabb 
eszközei a szórópisztoly és a fényérzékeny fotó vá-
szon voltak. A lámpafénnyel „festett”. 

Az 1970-es évtized hazai művészetében a fotó-
nak, a fotogramnak kivételesen fontos szerep jutott, 
miután a kép-alkotás hagyományos eszközeinek 
ereje megkopott, ezek viszont új szempontokat, ki-
használatlan lehetőségeket biztosítottak a művészek 
számára. Erdély Miklóstól Maurer Dórán át Bara-
nyay Andrásig sokan és sok területen, sokféle cél-
lal használták a fotó-eljárásokat. Az évtized néhány 
jelentős kiállítása (Expozíció, 1976, Fotogramok, 

1979) igazolta az alkotókat, akik bátran bővítették 
ezzel a képzőművészet eszköztárát és lehetősége-
it. Gémes ezeken a kiállításokon nem szerepelt, de 
maga a fotó mint új médium — ha másképpen is 
— érdekelte: segítségével juthatott közelebb az őt 
leginkább foglalkoztató kérdésekhez, általa jutha-
tott egyre mélyebbre. 

Jacek Werbanowski lengyel művészettörténész 
egy írásában úgy fogalmazott, hogy Gémes Péter 
egy mandarin távolságtartásával szemlélte a vilá-
got. Én nem így gondolom. És nincs talán senki, aki 
szemközt állva ebben a teremben a Vízvonal kom-
pozíciójával, ne hümmögne Werbanowski szava-
in: távolságtartás? hát… Mert igaz, a figurák valami 
hűvös közegben lebegnek, a karok, törzsek és lá-
bak dallamos íve könnyedén hullámzik a térben, 
a testek árnyékként suhannak el a szemünk előtt. 
De láttukon a néző azon is eltűnődhet, mi ezeknek 
az egymásba érő, egymást folytató mozdulatoknak 
az igazi helyszíne? Aki ehhez a kérdéshez közelít, 
az a mű — és más Gémes-művek — legfontosabb 
rétegébe pillanthat be, a mindent átható szemé-
lyesség mélyére. 

A Vízvonal fontos sűrűsödési pont az életmű-
ben. Gémes ekkorra a fotó, a fotogram segítsé-
gével megtalált valamit, ami felé a képek szán-
dékosan homályban hagyott jelenetei már 
tapogatóztak. Az elmosódó alakok körüli semmi 
helyett sokat sejtető, vagy a dolgokat élesen-ha-
tározottan kimondó, letisztult képformára, nyi-
tott kompozícióra talált. Most a kompozíció 
utolsó darabján az úszó alak — akár a verseny-
ző, miután megérintette a medence falát — meg-
fordul és visszafelé folytatja útját a vízben. A moz-
gás nak nincsen célja, vagy: a cél maga a mozgás, 
mely nem ér véget az első és utolsó képben; gon-
dolatban, képzeletben újrakezdődik. 

Az alakok közötti mélybe nem könnyű belelátni: 
mintha a művész jótékony ködfüggönyt vonna sze-
münk elé, melynek gyengéden áttetsző anyaga mö-
gött éppen csak felsejlik a jelenségek igazi tartal-
ma, a formák igazi jelentése. Aki belefeledkezik a 
látvány ba, aki pillantásával követi az úszók moz-
gását, a karok és lábak koreográfiájába merülve és 
szinte a bőrén érezve a víz (vagy a levegő?) hű-
vösét, az egyszersmind álom és ébrenlét, élet és ha-
lál ismeretlen közegével találkozik, nehéz, meg-
válaszolhatatlan kérdésekkel szembesül. 

Bár olykor más Gémes-művekben is (Auto-
étude, 1981; Műholdas est, 1991) ráismerhetünk a Víz-
 vonal hűs és rejtélyes atmoszférájára, látnunk kell: 
a Vízvonal atmosz féránál sokkal több; kíméletlenül 
és következetesen fogja egybe az egyszerű képi meg-
jelenítést a filozófia végső, szó szerint életbevágó kér-
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déseivel. Az életnek és a halálnak, a létezés és a sem-
mi oly könnyednek látszó, de végletesen súlyos 
megfogalmazása bujkál a Vízvonal figurái között, a 
megfoghatatlan, végeérhetetlen közegben. A testek 
lebegnek; belenyújtóznak az úszás mozdulataiba, 
súlytalan könnyűséggel követik egymást. Emel-
kednek és süllyednek az áttetsző, meghatározha-
tatlan, köztes semmiben, ébrenlét s álom, jelenés és 
valóság választóvonalán, a „vízvonalon”, amely jel-
zi — akár a hajók oldalára festett vonal — a közöttük 
lévő határt. A „vízvonal” ebben az értelemben ta-
lán maga a testek között hullámzó víz, amelynek ára-
mában tehetetlenül úsznak a figurák. Élők-e vagy 
holtak? —  nem tudhatjuk. De megérthetjük, hogy 
test és lélek ki van szolgáltatva a sors erejének, s úgy 
hányódik hullámai közt, ahogyan a platánfa szár-
nyas termése forog a nyár végi levegőben. 

A Vízvonal-kompozíció láttán mindannyiszor 
eszünkbe juthat a Hérakleitosz-töredék, amelyet 
Dékei Kriszta idéz Gémes Péterről írott cikkében: 
„Halál mind, amit ébren látunk, és mind, amennyit 
alva, álom.” 

KOVALOVSZKY MÁRTA 
 

Elhangzott 2018. március 8-án a budapesti Lengyel In-
tézetben. 

PROKOPP MÁRIA LAUDÁCIÓJA 

Amikor az a megtiszteltetés ért, hogy köszöntsem 
80. születésnapján Prokopp Mária professzort (ne-
kem csupa nagybetűvel TANÁRNŐT), Esztergom-
ra és Babitsra gondoltam. Azt hiszem, Prokopp 
Máriára illenek legjobban a fiatal Babits első olasz-
országi útja után írt versének, az Itáliának sorai: 

 
Itália! tudom városaid csodálni, 
hol dús sikátoron vidám nép bizsereg. 
Lázas az ily szük út, mint testben kék erek, 
s nemes, habár hanyag, szennyében is királyi. 
 
Vonzanak íveid s tűnt fényed palotái, 
árkádod, oszlopod, a sugaras terek, 
hol elszédülnek az ideges emberek; 
vonzanak a sötét toronylépcsők csigái. 
 
De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb, 
mint honni dombjaink s a dunántúli ég, 
e gömbölyű, szelid, szinjátszó kék vidék. 
 
S olasz szív nem lehet emlékektől gyötörtebb 
a vén boltok alatt, az ősök piacán, 
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám! 
 
Mert Prokopp Mária is a dunántúli ég alatt, e 

gömbölyű, szelíd színjátszó kék vidéken nőtt fel 
(és, ha teheti, él ma is), és hiába pusztította el a 

várost a második világháború, hiába álltak „ide-
gen szuronyos katonák” nemcsak a Duna túlsó 
partján, hanem a Szent István-bazilikája alatt is, 
de gyerekkorától kezdve ő is Babitshoz hasonlóan 
nap mint nap látta a bazilikát és az egykori esz-
tergomi vár romjait (eszébe jutva Babits sorai: mi-
ért hagyod, óh, szent bazilika!). Majd a Keresztény 
Múzeum olasz festményeit és a felvidéki magyar 
templomok szárnyasoltárainak képtábláit cso-
dálva és kutatva nőtt fel, és egész életét annak 
szentelte, hogy bemutassa tanítványainak, a mű-
vészet és a magyar múlt értékei iránt érdeklődő 
hazai és külföldi szakemberek és a művelt kö-
zönség számára az olasz trecento festészet ma-
gyarországi kisugárzásának köszönhető közép-
kori falfestményeinket — hogy bemutassa:  Szent 
István óta nekünk is vannak emlékeink és érté-
keink, ha szerényebbek is, mint Itália háromezer 
éves „tűnt fényének” művészi szépségei. 

Prokopp Mária egész tudományos és tanári 
munkásságát ez határozta meg, az Esztergomi Vár-
kápolna és a Vitéz stúdió faliképeinek elemzésétől 
kezdve, majd a felvidéki magyar templomok fal-
festményeinek és táblaképeinek kutatásán és be-
mutatásán át, az olasz trecento festészet magyar-
országi kisugárzásának tanulmányozásáig, majd az 
olaszországi, elsősorban a nápolyi magyar emlé-
kek kutatásáig és hazai bemutatásáig. És szívből kí-
vánom, hogy mihamarabb elkészüljenek a Vitéz stu-
diolo valószínűleg Filippo Lippi műhelye által 
festett erényeinek és a zodiákus képeinek restau-
rálásával, hogy mi itt mindannyian még vele 
együtt láthassuk. 

1996 óta ismerem közelebbről és becsülöm 
egyre jobban Prokopp Mária tanárnőt. Amikor Ró-
mában „A magyar művelődés és a kereszténység” 
témájáról rendeztük meg a IV. Nemzetközi Hun-
garológiai Kongresszust, akkor még Klaniczay 
Tiborral együtt beszéltük meg, hogy Nápolyban a 
dóm melletti Érseki palotával szemben, a nápolyi 
Mária királynénk által építtetett Santa Maria Don-
naregina templomban Tino da Camaino síremlé-
ke és Pietro Cavallini Szent Erzsébet freskóciklusa 
előtt ő tartson olasz nyelven előadást a kongresszus 
36 országból érkezett több száz résztvevője előtt. 
Bizonyítva, hogy a magyarországi Mária királyné 
volt az itáliai magyar szentkultusz kialakítója, a ma-
gyar szentek kultuszának meghonosítója a nápo-
lyi királyságban és Olaszország-szerte Altomontétól 
Assisiig, Milánótól Rómáig. 

A Római Magyar Akadémia utolsó igazi tudós 
igazgatója, Genthon István kérésére Florio Banfi ál-
tal összeállított és 1941-ben olaszul kiadott Itáliai ma-
gyar emlékek című művelődéstörténeti katalógusá-
nak kibővített olasz kiadása és magyar fordítása 
munkálatai alatt lett szorosabb a kapcsolatom vele 
és tanítványaival. Akkor láttam, hogy ez a törékeny 
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tanárnő egymaga szervezte meg (és szervezi máig!) 
az ELTE művészettörténeti tanszéke hallgatóinak 
19 országgal általa kötött Erasmus-kapcsolatait és 
diákcseréjét, hogy biztosítsa, a leendő művészet-
történészek, művelt értelmiségiek közvetlen kap-
csolatba kerüljenek és közelről ismerjék meg az eu-
rópai művészet értékeit és a külföldi egyetemeken 
folyó művészettörténeti képzést, kutatásokat. Máig, 
emeritus professzorként évente 10–20 hallgató kül-
földi utazásait intézi, és kéri kollégáit, hogy segít-
sék azok külföldi tanulmányait, kutatásait. Magam 
is 20 éven át voltam a magyar művészettörténész 
diákok tutora Rómában. 

Azóta közelről látom, hogy értékes tudományos 
munkái mellett milyen hihetetlen energiával foly-
tatja, örök fiatalon, a magyar 14–16. századi mű-
vészet értékeinek bemutatását a művelt közönség 
(de nem a szűkebb értelemben vett „szakma”) szá-
mára. 70–80 éves korában is minden komoly meg-
hívást elfogad, mindenhova elutazik, hogy be-
mutassa a magyar múlt általa kutatott értékeit. 

Ez a szó legszorosabb értelmében az igazi tu-
dományos ismeretterjesztés. Mert nem az a lényeg, 
hogy a fiatal művészsegéd Botticelli festette-e az 
egyik erényt Vitéz János esztergomi dolgozószo-
bájának falán, hanem az, hogy minél többen tud-
ják, a 15. század második felében miként terjedt el 
Magyarországon is az európai (ami akkor Itáliát 
jelentette) művészet. Masolino ozorai freskói a tö-
rök korban elpusztultak, nem láthatók többé; Bu-
davár, Esztergom, Visegrád csodás palotái mind 
rommá váltak. De a mi feladatunk, hogy a töre-
dékekből, restaurált falfestményekből rekonstru-
áljuk és megőrizzük a múltunkat. Ezt furcsa módon 
a külföldi szakemberek sokkal inkább elismerik, 
mint a hazai szakma. 

Prokopp Mária 50 éves tanári és kutatói mun-
kájának igazi elismerését, akárcsak hajdanán Ge-

revich Tibor, Genthon István vagy Zádor Anna (aki 
88 éves korában kapta csak meg hivatalos elis-
merésként a Kossuth-díjat), tanítványai százaitól 
kapja. Ennek ékes bizonyítéka a tanítványai által 
70. születésnapjára Omnis creatura significans cím-
mel kiadott tanulmánykötetet, és ugyanezt mu-
tatja a tanítványai által neki odaítélt Erasmus diák-
díj, és ez a szintén volt diákjai kezdeményezésére 
rendezett mostani ünnepség is. 

Eisler János művészettörténész barátom, ami-
kor megtudta, hogy az én megtiszteltetésem lesz, 
hogy „Olaszország nevében” köszöntsem szere-
tett és tisztelt kollégáját, tegnap nekem küldött le-
velében azt írta, hogy ha tehetné, biztosítana szá-
mára egy, a Nápolyi-öbölre néző pompás, örök 
bérletű szállodaszobát — de ha a Tanárnő úgy 
akarja, akár egy város feletti, csendes tengerre 
néző chiostróban egy szobát, és majdan emlék-
táblát állíttatna számára a Donnaregina temp-
lomban, mely hirdeti: „itt járt egyszer az a magyar 
művészettörténész, aki megbocsájtott Johannának 
és Beatricének — hiszen a művészet ápolói, védői, 
kutatói elássák az évszázados fájdalmakat, s csak 
azt őrzik szívükben, ami szép és jó volt. Örülj te-
hát Nápoly Nobilissima, mert Ungheriából egy Té-
ged megértő, elfogadó… né mi rosszaságaidat 
megbocsájtó Nemes Hölgy ajánltatik díszpolgá-
rodnak, ki fáradozott azon, hogy a távoli Pannó-
niában Téged a magyarokkal megismertessen!” 

Isten éltesse sokáig Prokopp Mária Tanárnőt, 
hogy még sokáig tudja folytatni „örök-fiatalon” 
az Esztergomban 60 évvel ezelőtt elkezdett mun-
káját — mindannyiunk és hazánk érdekében. 

SÁRKÖZY PÉTER 
 

Elhangzott 2019. március 26-án, a Képzőművészeti 
Egyetemen rendezett ünnepségen.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA 

VASADI PÉTER 
Tenger mögötte 

 
Vasadi Péter legutolsó, Csönd születik című kötete 2016 tavaszán jelent 
meg a Napkút Kiadó gondozásában. Az ezután született verseit egy 
fekete színű, „Új versek, 2016. IV.–” felirattal ellátott dossziéba gyűj-
tötte. Könyvünk ennek a dossziénak az anyagát, vagyis a költő éle té -
nek utolsó bő másfél évében írt költeményeit tartalmazza.  
 
Ára: 1.900 Ft 
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