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KANYÓ EMMA 

„Érzed a kép szagát” 

Beszélgetés Csemniczky Zoltán szobrászművésszel, galériavezetővel 

A balassagyarmati Szerbtemplom idén ünnepli felszentelésének századik évfordulóját. Az 
Óváros téren álló hagymakupolás, kereszt alaprajzú műemléképület ma galériaként műkö-
dik. A templom történetéről, a Szerbtemplom Galéria működéséről Csemniczky Zoltán szob-
rászművészt, a galéria kurátorát, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
igazgatóját kérdeztük. 

 
– A görögkeleti szerb templom épülete Balassagyarmat központjában, a Szerb utcában 

áll, vallásgyakorlásra azonban régóta nem használják. 
– Pedig eredetileg ebből a célból épült, ahogy elődje, a négyszer-ötször ekkora 

„nagy” szerb templom is a 18. század második felében. Balassagyarmat ugyanis 
mindig „többkultúrájú” város volt, különösen az ezredfordulón. A görög (ortodox 
szerb) kereskedő közösségek a 17. század végén telepedtek le, amikor Balassa-
gyarmat az 1663-as török pusztítás után (története során harmadszor) újjáépült. A 
város magja ekkor a mostani Óváros tér területén volt, ezért a nagy templom is itt 
épült. A 19. század végén, a millennium időszakában tapasztalható gazdasági fel-
lendülés idején a balassagyarmati szerbek elhagyták a várost, Szentendrére, Rácke-
vére, a Duna környékére költöztek a kereskedő közösségek. A helyüket zsidó ke-
reskedők vették át, akik azonban ipart is űztek. 1908-ban már csak 12 vallásgyakor-
ló szerb lélek maradt a városban, ezért lebontották a 18. század második felében 
épített nagy szerb templomot és parókiát, hogy helyette egy kisebbet építsenek. 
Michal Milan Harminc neves építészt bízták meg az új, kisebb templom megterve-
zésével, amelyet 1911-ben, 100 évvel ezelőtt szenteltek fel. 

– A galéria mióta működik az épületben? 
– 1988-tól funkcionál kiállítótérként. Eleinte, két évig az 1969-ben alapított Hor-

váth Endre Galéria kapott benne helyet. Azután ’89-ben elkészült az Oktatási, Mű-
velődési Központ és Könyvtár épülete, ahová a Horváth Endre Galéria költözött, 
ekkor adódott az ötlet, hogy a Szerbtemplom (így, egybeírva) is önálló időszaki ki-
állítóhelyként funkcionáljon. Mindkét galéria fenntartója a Mikszáth Kálmán Mű-
velődési Központ és Balassagyarmat város, így lehetőség van arra, hogy összehan-
goljuk a két intézmény koncepcióját. Az egyhajós, viszonylag kisméretű templom 
általában meghatározza a kiállítási tárgyak méretét, de műfaji tekintetben – a Hor-
váth Endre Galériához hasonlóan – változatos: festmény, kerámia, grafika, szobor 
is szerepelt már itt. Érdekes, hogy a külföldi kiállítóművészek többnyire a Szerb-
templomban szerepeltek, szerepelnek, egyrészt az épület sajátos, egyedi hangulata 
miatt, másrészt praktikus okokból (a műtárgyak szállítása és utaztatása problema-
tikus, és a Szerbtemplomban kisebb teret kell betölteni, mint a Horváth Endre Galé-
riában). 
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– A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatójaként van mód meghatározni a ga-
lériák profilját, arculatát. 

– Korábban munkacsoport foglalkozott a képzőművészettel, művészettörténé-
szünk, teremőrünk, dekoratőrünk stb. szintén volt. Pillanatnyilag egy személyben 
vagyok intézményvezető, kurátor, pályázatíró is, a szükséges anyagiak előteremté-
sétől egészen a technikai kivitelezésig minden az én felelősségem, Lőrincz Katalin 
textilművész, dekoratőr a megvalósításban van segítségemre. Egyébként a kiállítás 
mint komplex kommunikáció létrehozása mindig csapatmunka. Szerencsémre már 
a kezdetekben bizalmat kaptam egykori igazgatóimtól, hogy önállóan választhas-
sam ki a meghívott kiállítókat. Minden esetben az az elv vezérelt, hogy a lehető 
legváltozatosabb programot állítsam össze a kortárs törekvések bemutatására. A 
különféle szemléletű, eltérő stílusirányzatot képviselő művészek hadából lehetett 
és lehet válogatni. A döntő szempont az, hogy az adott körön belül magas színvo-
nalú művek kerüljenek a nézők elé. A vizuális nyelvet olvasók számára egy-egy 
műből kitűnik, mi volt az alkotói szándék, és az adekvát módon valósult-e meg. Ha 
ez nyilvánvaló, akkor teljesen mindegy, hogy a realizmus vagy az absztrakció me-
lyik fokán alakul a műalkotás. A meghívott művész iránti bizalom próbája valójá-
ban a kiállítás rendezése közben történik meg. Ilyenkor minden tárggyal közvetlen 
kapcsolatba kerülök, ez a legjobb, ekkor derül ki, műalkotásról van-e tényleg szó. 
Intim viszony alakul ki köztem és a mű között, amit nem zavarnak külső körülmé-
nyek. Nyilvánvaló, hogy a személyiségem jegyei is szükségképpen megjelennek az 
elrendezés során, de ezeket igyekszem mindig többszörösen indokolni magamnak 
is. Így az arculat, a profil rólam is képet ad. Gondolom: miközben objektivitásra tö-
rekszel, nem árt, ha érzed a kép szagát. A műét. Nem a festékét, vászonét… 
 
 

 
A balassagyarmati Szerbtemplom Galéria 


