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Üveges Krisztina

Stratégiák a Makói Grafikai 
Művésztelepen (1978–1990)

Válogatás Tóth Árpád gyűjteményéből

• Régi Művésztelepi Galéria, Szentendre

• 2009. november 14 — december 16. 

Fotóhasználati taktikák  
a Makói Grafikai Művésztelepen 
(1977–1990)

Válogatás Tóth Árpád gyűjteményéből 

• Hattyúház Kortárs Művészeti Kiállítótér

• 2010. január 29 — február 26.

• A magyar grafika történetének különleges szegmense a Tóth Árpád 
által évek óta szisztematikusan feldolgozott Makói, korábban Marosmenti 
Művésztelep (MMt). A szentendrei tárlat az első bemutatója kutatási ered-
ményeinek, amelyeket szándéka szerint az ott készült művek teljes kataló-
gusa követ majd. 
Az MMt 1971-es alapítását Rudnay Gyula 1925–1927 között itt működtetett 
festőiskolája inspirálta. A városi tanács a hagyomány felelevenítésével a város 
kulturális és szellemi életétének minőségét, rangját kívánta emelni. Részt-
vevői a Képzőművészeti Alap vagy a Képzőművészeti Szövetség tagjai közül 
kerülhettek ki: nyaranta három hétig dolgoztak itt, az elkészült műveiket a 
Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizte. Ezek az alkotások kötelezően 
szerepeltek a zárókiállításon, a József Attila Múzeumnak pedig meghatározott 
számú példányt kellett ajándékozni a helyi gyűjtemény gyarapítására. A festé-
szet mellett a narratív képgrafikai hagyományok szellemében készült alkotá-
sok voltak a jellemezőek. 
Az 1977–78-as évek akár a „fordulat éveinek” is nevezhetők az MMt történeté-
ben, ekkor vette át az irányítását Kocsis IMRE és Dévényi István. Kettőjük, 
és később Hajdu István munkája során a fő profil a helyi nyomda eszközeire 
támaszkodó sokszorosított grafika lett, a narratív felfogás mellett pedig meg-
jelent a konceptuális, fotóalapú szita- és ofszetnyomás is. Ez a változás fontos 
hazai reakció a nemzetközi képzőművészeti szcénában lezajlott eseményekre. 
Ott, többek között, Dine, Lichtenstein, Rauschenberg, Vostell és Warhol tevé-
kenységéhez kötődik az addig ipari felhasználású szitanyomás és ofszet, vala-
mint a fotó beemelése a grafika területére. De ugyancsak fénykép alapú, igaz 
a pop art fotó felfogásától eltérő, grafikák születtek Richter és Close munkás-
ságában is. Az absztrakció szintén tovább élt Stella, valamint Kelly litográfiái-
ban és szitanyomataiban. 
Ezt a multimediális gondolkodásmódot, amely kitágítva a műfaj határait egyre 
markánsabban jelent meg a hetvenes években a magyar grafikában, emelte ki 
a kiállítás. Így bár Tóth Árpád válogatásának súlypontját a konceptuális mun-
kák adták, képet kaphattunk a telep egyik fő erényének tekinthető stílus- és 
felfogásbeli sokszínűségéről is: Galántai György Két közlés a tárgy hajóról 
(1977) című rotaprintje együtt látható Szemethy Imre Szeizmo-jával (1979), 
illetve a narratív képgrafikai területre sorolható Karsai Ildikó és Jámborné 
Balogh Tünde a makói tájat ábrázoló munkáival (In memoriam Krúdy, 1971; 
Makó városának leírása, Sirbik-szélmalom, 1978). 
A szellemi nyitottságot mentette át Tóth azzal is, hogy a kronologikus rende-
zést jó érzékkel írta felül tartalmi összefüggések megteremtésével. Így pél-
dául Károlyi Zsigmond, a festményein is megjelenő témáit, az absztrakt ele-
mekké redukált építészeti komponenseket újra fogalmazó ofszetjei (Kívül-belül, 
Ablak-sor, 1980) és Kocsis Imre Felülnyomás (1979), valamint Barabás Már-
ton Tükröződés (1979) című, forma- és térkísérlet jellegű nyomatai között. 
Az absztrakció mellett jelen volt a figuralitás is: a szálkás vonalkezeléséről 

jól felismerhető Banga Ferenc a „hétköznapok” szereplőit bemutató, gro-
teszk hangulatú ofszetjein (Lesen; Vadász; Madár, 1977), éppúgy, mint Ujházi 
Péter a szintén rajzos kalligráfiájú, nagy intenzitású ofszetjein (Video; Adj; 
Mert, 1981).
Többen és többféleképpen — más és más aspektusait kihangsúlyozva — hasz-
nálták fel a fotót. A pop-vonalat képviselték Pinczehelyi Sándor Coca-Colás 
és csillagos nyomatai (Makó, IV.; II., 1980; Nem Makó, 1983), amelyek a fotó 
dokumentum-jellegét használták fel a tárgyak új jelképpé alakításához.  
A nyolcvanas évek pop-kultúrájának ikonjai sorakoznak Veszely Ferenc Ideál 
című ofszetjén (1987), miközben Lengyel András és Sarkadi Péter közös 
képe (Genetic Surgery, 1980) jól illusztrálja a sok résztvevő által emlegetett 

„makói buli hangulatot”. Hasonló Veszely 6 szín kolor Makó ofszetje is, amely 
három 1982-es, díjazott fotóját egyesítette egy robbanó erejű montázsban. 
Bukta Imre grafikái viszont, harsány vidámság ellenére valahogy mégis szív-
szorítóak: a kiserdő, a szénakazal és a túrkevei tsz fotói négy színnel nyomva 
a csiricsáré giccs és a reménytelenség furcsa elegyét adják (Lengyel tájkép, 
Kazal, Túrkevei tsz délelőtt és délután, 1982). 
Baranyay András munkája a személyiség ábrázolási módjait, a fotó doku-
mentumként való elfogadását kérdőjelezi meg (Alvó kép, 1987), Széchy Beáta 
pedig a magánszféra lenyomatait, saját és archív fotókat használ fel Kéri 
Ádám (Macska I., 1986) és (Militáns / 1, 2, 1986) varrott képein. Az akció-fotó 
műfajára is láthattunk példákat. Memento moriként az élő test pusztulására, 
valamint a halál utáni transzcendens átváltozásra emlékeztetnek Hajas Tibor 
szitái (Cím nélkül és Vér, 1980), amelyek érdekes párbeszédbe kezdtek Gémes 
Péter archaikus-misztikus vízióival (A Bal kéz felőli végtelen, A jobb kéz felőli 
végtelen, 1987; Herakleitos, Osztóvonal, 1989). Ehhez a mű-csoporthoz sorol-
ható még Szirtes János Erőss János című performansz-fotóinak 1982-es 
ofszet változata is. Szabados Árpád három Hajas hommage-a (1981) a Hajas 
életmű egyik központi motívumát, a sötétségből felvillanó fényt használja, 
mint (kép)formáló eszközt. 

Lengyel András és Sarkadi Péter
Genetic Surgery, 1985, ofszet, 43 ×31 cm
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Tasnádi S. Attila

(Sz)én-képek

Csáky Marianne Bilocation (Kettő) című 
kiállítása

• Memoart Galéria, Budapest

• 2009 szeptember 30 — december 26.

• Úgy tűnik, a Memoart Galéria az utóbbi időben kiállításait sorra egy hatá-
rozott koncepció mentén rendezi; a legszembeötlőbb a fotók eluralkodása. 
Csáky Mariann múlt év végén bemutatott kiállítása már a sokadik, ahol egy 
képzőművész fénykép alapú művekkel áll elő. Kelemen Károly, Szilágyi 
Lenke és Csáky Marianne több, itt megrendezett bemutatója követte egymást 
ebben a sorozatban. Csáky Marianne mostani művei így közvetlenül reflektálni 
látszanak Kelemen Károly előzőleg itt rendezett Ugrás a semmibe című kiállí-
tására (a közös jellemzők: a hozott felvétel, a rátét, a nagyítás), éppúgy, mint 
saját előző, Time Leap című sorozatára (akkor: időutazás, most: idő- és térbeli 
utazás együtt).
Az új, 2009-es Bilocation széria a korábbi Time Leap szerves folytatásaként 
hat. Csáky Marianne a múlt és a jelen idősíkjait a kivitelezés technikája révén 
mindig gondosan elkülöníti. A Time Leap sorozatban hol önmagáról készí-
tett jelenkori, színes fénykép-negatívjait küldte vissza a gyermekkorának ide-
jét megjelenítő fekete-fehér negatívokra, hol pedig a gyermekkori képek alak-
jainak — például önmaga gyermekkori képmásának — selyemből kivágott szilu-
ettjeit helyezte el a jelenben készült felvételeken. A két idősík most is elkülö-
nül egymástól, az időbeli jelen azonban most földrajzi távolléttel kapcsolódik 
össze. A high-tech képzeteket keltő Távol-Keletet paradox módon az egyik leg-
hagyományosabb technikával, a szénrajzzal örökíti meg. A filmkocka ábrázolja 
a múltat, a térbeli ittlét így időbeli távolléttel párosul. 
Ezúttal tehát nemcsak időben, hanem térben is távollevő szereplők, ese-
mények találkoznak. Régi felvételeken feltűnik a titokzatos távol-keleti nő, 
pontosabban a róla készült szénstúdiumok. A „távoli társ” mint téma az iro-
dalomban és filmművészetben különösen gazdag. A legközvetlenebb példa-
ként talán Kieslowski filmje, a Veronika kettős élete, illetve Cortázar A távoli 
társ című novellája említhető. A filmben a párizsi lánynak ugyanúgy megvan 
krakkói alteregója, ahogyan a novellában a jómódú Buenos Aires-i asszony-
nak budapesti koldusasszony hasonmása. Mindkettő egyfajta Kelet-Nyu-
gat szembeállítás is egyben, akárcsak a Bilocation darabjai, számolva termé-
szetesen azzal, hogy a nézőpont mennyire viszonylagos. És akkor még nem 
esett szó arról a misztikus jelenségről, amit a kiállítás angol címe felidéz:  

A fotó-felhasználás mellett még számos más alkotói megközelítésmódot 
mutatott be a kiállítás. Várnagy Ildikó 1981-es szitanyomatai — Plasztikus 
írás, Csipeszek, Igennemde –például előrevetítik későbbi szobrászi megformá-
lásukat. Az írott jelek foglalkoztatták Lakner Lászlót is, aki betű-képein a 
nyelvi elemeket képi jelenségként értelmezi újra. Matematikai jeleket használt 
Lux Antal 1980-as Jelek és funkciók című sorozatában, Kovács Attila pedig 
matematikai számításokon alapuló geometrikus formáival meta-struktúrákat 
hozott létre (Vég nélküli imaginárius oszlop p4, 1985–86). Bak Imre Posztmo-
dern I., III:, IV. című ofszetjein (1982) a szigorú geometrikus struktúra már játé-
kosan ötvöződik a posztmodern elemekkel. 
A kiállított 54 művész képei bizonyítják, hogy a makói telep éppúgy lehetősé-
get adott új sokszorosítási eljárásokkal való kísérletezésre az eziránt érdek-
lődő grafikusoknak, mint a más műfajok felől közeledő pályatársaiknak. Abban, 
hogy a szita és az ofszet a nyolcvanas évek végére, művészi kifejezőeszköz-
ként itthon is elismerté vált, a Pécsi Műhely és a Pesti Műhely mellett kulcs-
szerepe volt a Makói Művésztelepnek. Az eltelt évtizedek pedig már egyértel-
művé tették, hogy sok alkotó hozott létre az egész életműve szempontjából 
is jelentős alkotásokat a makói nyarak során.

Csáky Marianne
Time Leap — Madonna, 2009, lightjet print, silk, 114 × 100 cm

Pinczehelyi Sándor
Makó II., 1980, ofszet, 30 × 42 cm

Veszely Ferenc
Makó–82–kommersz–6–szín–Color, 1982, ofszet, 30 × 40 cm


