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Önmagámról

Szüleim 1938-ban költöztek Csepelre, én 1946-ban születtem ugyanitt. Azóta is
itt élünk; Csepel Királyerdőnek nevezett területén, közel a Kis-Duna ághoz,
szemben Soroksárral.

Az általános iskola után felvételt nyertem a Képző- és Iparművészeti Gim-
názium festő tagozatára, ahol 1967-ben érettségiztem. Ezután, mivel több ízben
sikertelenül felvételiztem a Képzőművészeti Főiskolára, úgy gondoltam elvég-
zem a Kirakatrendező és Dekoratőr szakiskolát, így 1968—1970 között ennek
az iskolának a tanulója voltam, ahol a két év után szakmunkásvizsgát tettem.

1969 és 1970 között a Képzőművészeti Főiskola esti tagozatának hallgatója
voltam, 1970-ben nyertem felvételt a nappali tagozatra, festő szakra, Sarkantyú
Simon osztályába. A festő tagozat mellett fakultatív grafikai tanulmányokat is
végeztem, Raszler Károly osztályában. 1974-ben kaptam meg diplomámat.

A főiskola befejezése után tagja lettem a Magyar Népköztársaság Művé-
szeti Alapjának és a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. A stúdió tagság széles
lehetőséget nyújtott arra, hogy kiállításain, pályázatain és az országos tárlato-
kon részt vehessek munkáimmal, önálló kiállításokon is bemutathassam mű-
veimet.

így 1974-től 1982-ig rendszeresen részt vettem a Stúdió éves bemutatóin.
Első önálló kiállításom a Józsefvárosi Művelődési Házban volt 1975-ben. A
Stúdió 1976-ban kiírt pályázatot a Zánkai úttörőváros dísztribünjének díszíté-
sére, melyre murális munkákat ill. terveket lehetett beküldeni. A dísztribünre
tűzzománc tervvel pályáztam és III. díjat nyertem. Ugyanebben az évben a
Miskolci rajzpályázaton II. díjat kaptam egyedi grafikáimra és színes ceruza
rajzaimra. Ugyanebben az évben Székesfehérváron mutattuk be grafikáinkat
férjemmel Dékány Ágoston grafikusművésszel. 1976-tól kezdtem el munkáim-
mal jelentkezni az Élet és Irodalom c. hetilapnál, majd ezt követően 1977. má-
jusában a lap egyik számában bemutatta rajzaimat, munkásságomat Takács
Imre kétszeres József Attila díjas költő.

Szintén 1977-ben a Stúdió pályázatot írt ki az Ady Endre évforduló tiszte-
letére, a kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezte, a pályázaton a Fővárosi
Tanács különdíját nyertem el. Ezután következett a Stúdió kiállítása Lenin-
grádban.

Az 1977-es Képzőművészeti világhét alkalmából meghívást kaptunk Dékán5
Ágostonnal, hogy szülőhelyünkön, Csepelen egy nagyobb méretű kiállításon be
mutathassuk grafikáinkat. Mivel mindketten Csepelen születtünk és itt is élünk,
örömünkre szolgált, hogy abban a környezetben mutathattuk be munkáinkat,
ahová szorosan kötődünk, és ahol gyökereink vannak.

* Lacza Márta az 1979-es szolnoki bemutatkozása óta igen népszerű és elismert a képző-
művészetet szeretők és értők körében. Olvasóink kívánságára örümmel mutatjuk be Munkácsy-
dfjjal történt kitüntetése alkalmából.
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A következő állomások: — 1977. grafikai biennálé Miskolcon, majd ez az
anyag bemutatásra került Budapesten és Varsóban is. — 1978. Eger Aquarell
biennálé, Szegedi nyári tárlat. — 1979-ben közös kiállításunk volt Dékány
Ágostonnal a Pesterzsébeti Múzeumban. Ugyanebben az évben részt vettem az
I. Ifjúsági Rajztriennálén Nünbergben, ahol az európai országok 10—10 mű-
vésszel vettek részt, művészenként 3 grafikával. A kiállítást szerencsém volt
megnézni és igen tanulságos volt összevetni a résztvevő országok 35 éven aluli
művészeinek egészen különböző látásmódját. A kiállítás olyan nagyszabású volt,
hogy Nünberg belvárosában 3 helyszínen tudták csak elhelyezni az anyagot.
Több művész kollégámmal együtt tárgy-díjban részesültünk.

— 1979-ben Dékány Ágostonnal közösen mutattuk be munkáinkat a Szol-
noki Damjanich János Múzeumban és a Csepeli munkásotthonban.

— 1980. Petőfi Irodalmi Múzeumban József Attila évfordulóra pályázati
kiállítás és Boglárlelle Pincetárlat (Kő Pállal és Somogyi Győzővel).

— 1981 önálló kiállításom volt a Várszínház-Galériában, majd bemutatkoz-
hattam Szobrászat—Grafika Szövetségi kiállításon, Nemzeti Galériában, Pest-
erzsébeti Múzeumban (Lóránt Zsuzsával, Somogyi Győzővel), Siklósi Vár Lo-
vagtermében Dékány Ágostonnal, valamint szintén együtt a hódmezővásár-
helyi Tornyai János Múzumban.

— 1982 Országos Képzőművészeti Kiállítás. Műcsarnok, Eger Aquarell ki-
állítás, Debreceni nyári tárlat Kodály évfordulóra, I. Országos Rajzbiennálé
Salgótarján.

— 1980-ban megkaptam a Derkovits ösztöndíjat, három évre, mely szintén
kitágította a további kiállítási és bemutatkozási lehetőségeket, ezáltal igen nagy
segítség volt művészi alkotó munkámban.

— 1979-ben felvételt nyertem a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsé-
gének grafikai szakosztályába. Külföldi kiállításaim és munkáim: — 1979
Athén—Galera Cápa. 1980 Galéria Metz—München. 1981 Philips Galéria
Eindhoven Hollandia, Concours Galéria London, Galéria Mensch Hamburg
önálló kiáll. Van der Velde Galéria Gént—Belgium. Cleveland Rajzbiennálé
Anglia, Koppenhága Magyar Napok, London aquarell kiállítás.

— 1982 Mensch Galéria Hamburg magyar kiállítás, Ofenburg (NSZK) ma-
gyar kiállítás, Hannover — közös kiállítás Decsi Ilonával. Södertalje (Svédor-
szág) „Magyar hét". Csehszlovákia Magyar vándorkiállítás. Sommerhausen
(NSZK) Rőten Turm Galéria. Mouscron (Belgium) Grafika—Szobrászat nem-
zetközi kiállítás.

— 1978-ban első alkalommal Dékány Ágostonnal együtt dolgoztunk Bel-
giumban az ott működő Nemzeti Grafikai Művésztelepen. Mivel Magyaror-
szágról csak mi ketten vehettünk eddig részt a művésztelep munkájában ma-
gánmeghívás alapján, pár sorban szólnék az ott végzett munkánkról. Évente
1—1 hónapig dolgozhattunk a sokszorosító grafika különböző ágaiban (szita-
nyomás, litográfia, rézkarc). Ezekből a műfajokból a litográfiával foglalkoztunk
legtöbbet. A Művésztelepen 600 litográf kő áll a művészek rendelkezésére, va-
lamint automata nyomdagépek és kézi nyomtatásra alkalmas gépek. Az ott
készült nyomatok 10%-át a művésztelep javára kell hagyni, melyeket Európá-
ban és Amerikában kiállítják, eladják a fenntartásukra.

Az ott végzett munkánk alapján 1982-ben meghívást kaptunk egy kiállí-
tásra, melyen Turnhout városban 4-en vettünk részt a kettőnk rendezésében
(Kovács Tamás, Nagy Gábor, Dékány Ágoston és én).
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1982. márciusában a televízió a TV Galéria c. sorozatában bemutatta mun-
kásságomat.

1983. április 4-én Munkácsy-díjjal ismerték el eddigi életművem.
1974 óta önálló foglalkozású képzőművészként dolgozom. Mint kezdő mű-

vész, műteremgondjaim lévén (bár festő szakon végeztem), a grafika műfaj
lett számomra a leginkább gyakorolt kifejezési forma. A különböző technikák
közül legközelebb került hozzám az egyedi rajz, mivel ez áll legközelebb a fes-
tészethez, s a véletlenek során találtam rá a színes ceruzára, mely azután leg-
kedvesebb eszközöm lett.

Az egyedi grafikák mellett időszakosan foglalkozom a sokszorosító techni-
kákkal is, a rézkarcokat saját nyomdagépemen magam tudom nyomtatni; litog-
ráfiákat pedig az évenkénti belgiumi utazásaink során sikerült készítenem, de
a táblakép-festészetet sem hagytam el.

Mint önálló művésznek, pályatársaimmal együtt, a kiállítások mellett a meg-
élhetésről is gondoskodnom kell, így ezek közé tartozik többek közt az a né-
hány könyvillusztráció, melyeket az utóbbi években készítettem. A „Búvár"
sorozatban Hankó Ildikó ,.Emberek" c. antropológiai kötetét illusztrálhattam
színes ceruza rajzokkal, ami igen kedvelt, érdekes és tanulságos munka volt
számomra. A másik sorozat, melynek első két kötetét illusztrálhattam; Kárpáti
Kamii: „Trombitás Ali Cirkusza" I. és „Trombitás Ali és a gyerekrablók" II.
gyermekregények, melyeket tusrajzokkal színesítettem. A Medicina által ki-
adott „Szexuálpszichológia" c. könyvet, melyet Dr. Lux Elvira írt, szintén az
általam készült rajzok jelenítik meg. A Corvina kiadó felkérésére rajzolhattam
meg nagy örömmel a „Hetvenhét magyar népmese" c. kötet német nyelvű ki-
adását, amely már azért is örömteli munka volt, mivel a mese-illusztrációkat
igen szívesen rajzolom.

Születésem óta élek Budapestnek ezen a részén, és most már szándékom is
itt maradni, mivel nagyon sok gyerekkori emlék köt ehhez a sajátos település-
hez és tájhoz. Csepelnek a szigeten való fekvése nem csak földrajzilag megha-
tározó, de valóban bizonyos fokig elszigetelt terület, holott a főváros egyik
kerülete. Kicsi gyerek korom óta az arculata nagyon megváltozott, kiépült, de
a betelepülés folyamatát érdekes volt figyelemmel kísérhetni. A terület termé-
szeti-képi szempontból is igen gazdag. Az emberek, a táj, az események fontos
meghatározói alkotómunkámnak, sőt oly fontos részévé váltak, hogy nagyon
erősen kötődöm is ide. Szerencsém volt az elmúlt évek alatt, férjemmel együtt
végzett munkánk révén sokat utazni az ország különböző területeire. Az így
szerzett élmények is gazdagították grafikáim tematikáit, a kiállítások alkalmá-
val rendezett közönség—művész találkozók pedig jó alkalmak voltak arra, hogy
kicserélhessük gondolatainkat a kiállítás látogatóival. A közönség visszajelzése
is rendkívül fontos tényező munkámban.

LACZA MÁRTA
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