
A SOPRONI HETVENNYOLCAS GALÉRIA 

A Sopron szívében található Jégverem utca 2. számú két
szintes, régi ház egy kiállítóhelynek ad otthont. Az első eme
letet elfoglaló lakás két szobájában kap helyet nyolc éve min
den nyáron a Hetvennyolcas Galéria. A lakás egyben egy bu
dapesti művészházaspár, Eszik Alajos grafikusművész és Né
meth Márta építész második otthona. 

- Nagyon szép szolid barokk épület ez. Nagyon szép az a 
kis provinciális barokk szobor a kapu fölött. 

- Nehéz volt hozzájutni ehhez az épülethez? 
- Nem. Nem volt ott akkor ennek különösebb értéke. 

Sopron még most is olyan szundikáló város. Sokan érkeztek 
nagy reményekkel Sopronba. Volt, aki például megvett egy 
hatalmas belvárosi palotát, galériává alakította, és hát...Ügy 
nézett ki, mintha ez egy nyüzsgő város lenne, de csak attól 
volt nyüzsgő, hogy amíg jelentős árkülönbségek voltak, a bur
genlandi parasztemberek átjártak vásárolni. Miután valami 
zseniális ötlettől indíttatva a bécsi út mentén építettek egy 
plázát, egész közel a határhoz, már nem jönnek be a városba az 
emberek. Alszik az a város. Ingatlan ügyében is teljes állóvíz 
van. Tíz évig is árulnak egy ingatlant, mire nagy nehezen el
adják. Győrben, ahol ipar van, meg a nagy nemzetközi cégek 
megtelepültek, ott valóban van élet, de Sopronban sajnos 
nem sok. 

Ezek a szegény soproni újságírók is állandóan új meg új la
pokat indítottak. Csak amióta mi ezzel a galériával foglalko
zunk, már öt vagy hat valamilyen helybeli revü indult neki, és 
csődölt be. Egy napilap van, a Kisalföld, aminek van egy sop
roni mutációja, azon kívül semmi nem bír megmaradni. Me
sélik, hogy a háború előtt volt három-négy napilapja Sopron
nak. Most csak a hirdetési újságok maradnak meg. Van még 
egy Várfok című kulturális szemle, az valahogy nagy nehezen 
megél, de az se abból, hogy mennyien megveszik. Ok vala
hogy tudnak pályázati pénzeket szerezni erre a célra. 

- Önöket nem támogatja senki? 
- Senki. Én, amikor elindítottam ezt a galériát, próbálkoz

tam itt-ott, de visszautasítottak, és szépen abba is hagytam. 
- M i az oka, hogy ennek ellenére Sopronban maradtak? A 

hely varázsa? 
- Én nem hiszem, hogy az embernek ebben túl sok válasz

tása lenne. Ahova érzelmi kötődése van, az embernek ott van 
a helye. Én nem tudnék csak azért Sopronba menni, mert azt 
föltételezem róla, hogy ott nyüzsögnek a jómódú nyugati ér
deklődők. Mi azért mentünk Sopronba, mert a feleségem sop
roni, és járni akartunk oda a szülei halála után is. És úgy, hogy 
ne legyünk teljesen egyedül a városban. A soproni kollégák 
felé is nyitni akartunk, és ez sikerült is. Most, ha Sopronba 
megyünk, öt perc alatt összefutunk a Várkerületben olyan em
berekkel, akik úgy fogadnak, hogy "sziasztok!, itt vagytok?, na 
végre!, mi újság?", tehát úgy megyünk oda, hogy van egy ba
rátságos közeg, ami fogad bennünket. Egy városban, aminek 
hagyományai vannak, meg saját értelmisége van. 

- Igazi magángaléria van Sopronban? 
- Igen, van egy a Várkerületben. Azt hiszem, Színkép a 

neve, a képcsarnokot vezette, akié. Az Új utca elején is lát
tam mostanában egy kis pincegalériát. Sokan próbálkoznak. 
M i nem vagyunk galéria, ahogy az a nevünkből joggal hihető 
lenne. Ez egy időszakos kiállító terem. Galéria az, ami kereske

delmi forgalomból tartja fönn magát, vagy legalább is próbál
kozik vele. Kortárs anyaggal ez roppant kockázatos vállalko
zás. Csak azok tudnak lábon maradni, amelyek antikvitás, lak
berendezés vagy régi képanyag bázisán fenntartva magukat 
kortárs alkotásokat is forgalmaznak. így engedhetik meg ma
guknak ezt a luxust. Tisztán kortárs művészeti magángalériát 
nem is nagyon ismerek. 

M i , hogyha van eladás, a kép ellenértékét teljes egészében 
odaadjuk a kiállító művésznek. Nekünk a galéria nem egy gaz
dasági vállalkozás. Nekünk ez luxus. Ezt úgy szoktuk nevezni, 
hogy ez a mi fényűzésünk. Írtak rólunk egy cikkét, aminek az 
a címe: A szép fényűzése (Délmagyarország, 1994. február 16.). 
Abból az alkalomból jelent meg, hogy egy szegedi kis magán
galériában vendégszerepeltünk, mármint azok a művészek, 
akik rendszeresen ki szoktak állítani nálunk. 

- Ezek szerint vannak kapcsolataik más galériákkal is? 
- Igen, Pesten is volt egyszer egy közös kiállításunk az Ú j 

pest Galériában, egyszer pedig mi láttuk vendégül a szegedi 
magángalériát. 

- Nem tudja esetleg, hogy az országban hány magángaléria 
lehet? 

- Szerintem most nagyon sok. De nagyon sok keletkezik, 
és nagyon sok befuccsol. Én nem merném, mint üzleti vállal
kozást csinálni. Annak, aki így működteti, nagyon kacsingat
nia kell a közízlésre. Vagy még pontosabban, igazodni kell 
ahhoz, hogy mi eladható. És az sokszor nagyon kommersz, na
gyon negédes, nagyon vásári. 

- Kikből áll a Hetvennyolcas Galéria közönsége? 
- Nyolc év alatt kialakult egy törzsközönség. Azokból az 

emberekből, akik eljárnak helyi kiállítás-megnyitókra, hely
beli kollégákból, fiatalokból, akik a képzőművészet irányában 
tapogatóznak (egy-két elég jól induló is van közöttük). Nagy 
sleppel szoktunk érkezni ezekre a megnyitókra mi is. Vagy hú-
szan-harmincan jönnek Pestről: nagyon sok tanítványom a 
főiskoláról, régebbi tanítványok, és jönnek még a barátaink. 
Szóval ez egy nagy "jamboree", ami három napig szokott tar
tani. Minden évben június 20-a körül, pénteki napon van a 
megnyitó. Utána együtt marad a társaság. A távolabbról érke
ző vendégek a galériában alszanak matracokon. Másnap 
együtt szoktunk elmenni ebédelni a Schmauserba, a harmadik 
nap aztán feloszlunk. 

A soproni törzsközönség számít ezekre a kiállításokra. A 
helybeli sajtóban meg rádióban hirdetni szoktuk a megnyitót, 
interneten is megjelenik a hír. 

- Az érdeklődők, úgy tűnik, nem azok közül kerülnek ki, 
akik jelentősebb vásárlóerőt képviselnek. 

- Pontosan. Bár azért úgy szokott lenni, hogy egy-egy meg
nyitóközönségből mindig van most már egy-égy jobban ele
resztett ember, akinek szerencsére ilyenfajta érdeklődése is 
van, és vásárol. De mondom, ez a művészé. 

- Miért hívják az Önök kiállítótermét Hetvennyolcas 
Galériának? 

- Azért, mert a Hetvennyolcas Bt. üzemelteti, amelyiknek 
én vagyok a beltagja, a feleségem a kültagja. A Bt.-t meg azért 
hívják így, mert mi a feleségemmel 1978-ban házasodtunk 
össze, tehát '78 a „cégalapítás" éve. 

- És miért 1993-ban alapították a galériát? 
- Ez úgy alakult, hogy amikor a feleségem árvaságra jutott, 
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a szüléi meghaltak Sopronban, az örökséget cseréltük erre a 
lakásra, és az utána következő évben indítottuk ezt a galériát. 
Az aranyos volt, mikor az első kiállítást megcsináltuk. Odase
reglett mindenki, aki Sopronban ilyes valamivel foglalkozik, 
hogy ki ez, mit akar. Este már nagy szeretettel ütögették a vál
lamat, és mondták, hogy igen, ez Európa. Meg voltak köny-
nyebbedve, mert nem a soproni Tűztorony, meg a Festő-köz 
volt kiállítva. Látták, hogy nem fogok képet eladni egy dara
bot sem, és így mindnyájan nagy szeretettel fogadtak. Most is 
eljárnak fröccsözgetni a megnyitókra. 

{ - Amikor '93-ban létrehozta ezt a galériát, volt ezzel azért 
olyan célja is, hogy saját magának is teremtsen kiállítási lehe
tőséget? 

- Nem, én nem is kaptam annyira az alkalmon, mert azt 
hiszem, a harmadik vagy a negyedik szezonban csináltam 
magamnak kiállítást. Engem az érdekelt, hogy körülvegyem 
magamat azoknak a tanítványaimnak, kollégáimnak a mun
káival, akiket én nagyra becsülök. Hogy alkalmat teremtsek 
arra, hogy én válogathassam meg, hogy kikkel állítok ki, hogy 
ez ne legyen tőlem független, mint ahogy bármilyen nagy or
szágos kiállításon az. Mert különben nem olyan nehéz kiállí
tani. Eleve minden évben megvannak a szokásos éves vagy 
kétéves kiállítások: van egy salgótarjáni rajz-biennále, egy 
miskolci grafikai biennále, egy szegedi festészeti biennále, egy 
vásárhelyi őszi tárlat, ilyen-amolyan tavaszi tárlatok, állandó
an vannak pályázatok, az ember megállás nélkül termelhetne 
ezekre, ha mindegyiken részt akarna venni. Mondjuk egyéni 
kiállítást azért nem olyan könnyű csinálni, de ilyen csoportos 
nagyon-nagyon sok van. 

Itt enyém a koncepció, enyém a kiválasztás joga, hogy ki
ket hívok meg, az egész az én értékrendemet tükrözi. Ez egy jó 
játék, 

1983 óta tanítok a főiskolán, onnan választhatom a tanít
ványaimat. Es megy az ember a kiállításokon, és egyszer csak 
elcsodálkozik, hogy valaki új módon lát. Új módon tud látni. 
Teljesen új szemmel.1 És mindig lehet ilyen csemegéket talál
ni, Nos, már pusztán ezeknek az embereknek a választási lehe
tősége is egy nagy ki-állítói kört ad. És még vannak a barátok, 
a volt évfolyamtársak, festőkollégák, grafikuskollégák ... Úgy
hogy van miből meríteni. Itt van néhány név például azok kö
zül, akiket méghívtam egy tematikus kiállításunkra, a Szent 
Dorottya-kiállításra. Babinszky Csilla a tanítványom volt, 
most utazik ösztöndíjjal Rómába. Egy nagyon tehetséges, jól 
induló, fiatal grafikus. Baranyay András a kollégám a tanszé
ken, tavaly kapott Kossuth-díjat, a nagy Iparterv-generáció
nak a tagja. Csáki Róbert szintén tanítványom. 0 ízig-vérig 
festő fiú. Most párizsi aukciókon vannak sikerei, ami nagy 
áttörés. Csontó Lajos a tanítványom volt, s Derkovits ösztön
díjas, mint még egy csomó tanítványom. Gál József festőtanár 
a főiskolán, azelőtt a grafikatanszéken volt kollégám. A sevil
lai világkiállításon Samu Géza és Tóth Menyhért mellett har
madikként ő képviselte az országot. Germán Fatime most dip
lomázott, nagyon tehetséges kolléga. Július Gyula évfolyam
társam volt a főiskolán. Kocsis Imre a grafikatanszéknek a ve
zetője. Koronczi Endre szintén Derkovits-ösztöndíjas grafikus
művész. A mostani miskolci biennále összes nagydíja közül 
hármat kaszált. Most volt egy gigantposztere a Lövölde téren 

A Hetvennyolcas Galériával - ezt az oldal t előtérbe helyezve -
foglalkozott a Népszabadság 1994. március 25- i száma, Poszt-Kondor 
grafika c ímmel. ' 

kirakva. Kovács Gombos Gábor soproni kolléga. Nagy Gábor 
festőművész, a festőtanszéknek a volt vezetője, Munkácsy-dí
jas. Somorjai Kiss Tibor az utóbbi időszak legsikeresebb ma
gyar grafikusművésze, a legutóbbi Miskolci biennále nagydíja
sa. Szabó Ábel egy volt tanítványom, és soproni származású is 
egyúttal. 

- Hallatlanul nagy ez a lista. Hány művészt hívott össze
sen? 

- Huszonhármán voltak, mindenkitől két munkát raktunk 
ki. Jó kis zsúfolt kiállítás volt. 

- De változatos és izgalmas lehetett. Miért Szent Dorottya 
üdvözlése volt ennek a kiállításnak a címe? 

- Mert a kis kapuszentünk az Dorottya. Ezért csináltuk ezt 
a tematikus kiállítást. Mindenkinek elküldtem a Legenda Au-
reá-ból a Szent Dorottyáról szóló részeket, és mindenki utána 
ment, hogy mi a története, és mik az attribútumai. 

- A művek tehát az Ön felkérésére készültek? 
- Többnyire igen. 
- Az min múlik, hogy kiket kér fel egyéni kiállításra? 
- Ez valahogy úgy van, hogy akiről úgy érzem, hogy na

gyon jó, de nem látszik eléggé. De hát aztán voltak olyanok, 
mint például Somorjai Kiss Tibor, aki nagyon jó, de akkor 
még nem látszott eléggé. Azóta nagyon fölkapott lett. Nem 
kértem meg viszont Nagy Gábort önálló kiállításra, mert ra
gyogó, befutott festőművész, aki Németországtól Magyaror
szágig számos helyen kiállít. Akivel szalad a szekér, annak 
nem olyan fontos, hogy na, még egy kiállítás. 

- Idén nyáron Székely György számára rendezett önálló 
kiállítást. Mondana arról valamit, hogy őt például miért vá
lasztotta? Nyilván személyes kapcsolat is van e mögött? 

- Igen, így van. A barátságunk, nem is tudom megmonda
ni, honnan datálódik. A hetvenes évek elején, Szegeden már 
tudtunk egymásról, aztán '76-ban Ady-ligeten jobban összeba
rátkoztunk, tehát nagyon régi haverok vagyunk a Gyurkával. 
De hát ez kevés lett volna ahhoz, hogy kiállítást csináljak 
neki. Hanem volt őneki egy kunpusztai kiállítása valamikor, a 
műtermének a kertjében, amit én nyitottam meg, valamikor 
az idő kezdetén. És most meg lent voltam nála megint, sétál
gattam a műtermében, és láttam a dolgait, és nagyon érdekes
nek találtam. Ö fest, meg tárgy-applikációkat csinál. Például 
kis sütemény-nyomóforma, kis műanyag tehénke, akkor hor
gok, csillagok, műanyag kanalak. Mindenfele ilyen tárgyakat 
beleapplikál a képbe, és az egésznek van egy vidám, kicsit 
brahista, dadaista jellege. Ugyanakkor meg azok a tárgyak, és 
ahogy a Gyurka összeállítja, ez annyira ez a kelet-európai bor
nírtság, ami itt volt a szocializmus idején. A birodalmi nagy
operettnek a díszletei. És úgy gondoltam, hogy azért is jó lesz 

a Gyurkát kiállítani, mert valahogy olyan amnézia van, min
denki úgy elfelejtette ezeket az évtizedeket, amiben a gyer
mekkorunk meg a fiatalságunk telt, mintha száz évekkel eze
lőtt lett volna. Mindenki olyan izgatottan és gyorsan up to 
date lett, hogy nem is mereng el senki arról, vagy csak nagyon 
kevesen, hogy mi történt velünk. De ezekben a képekben ez 
úgy benne van. Anélkül vidámak ezek a képek, hogy viccesek 
lennének. Nem úgy, mint egy-két kolléga, aki direkt vicces 
akár lenni, ami nagyon nem jó. 

- Hogy év közben is legyen kiállítás, az nem lenne meg
oldható? 

- Azzal a nagyra törő tervvel indultunk, hogy egész évben 
lesz folyamatos kiállítás, de nem megy. Nem bírjuk, se anya
gilag, se megszervezni a napi munka mellett. Havi egy kiállí-
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tás kellene, s akkor nyártól nyárig nem szoknának el tőle az 
emberek. Anyag lenne. Voltak már jelentkezők arra is, hogy 
kivennék a galériát. Nem adtuk. És olyan is volt, hogy kará
csony előtt kiállítást, vásárt tartanának, de nem adtuk oda, 
mert hiába jelentene egy kis bevételt, de közben elhasználnák 
a nevet. Nem éri meg. 

- A helyhez, a névhez kötődik egy szemlélet, egy minőség, 
egy színvonal. 

- Igen, ebben biztos vagyok. Azt nem állítom, hogy az itt 
kiállítókon kívül nincs jó művész, legföljebb azt, hogy nekem 
nincs mindenre rálátásom. Például a fiatal festőkkel nincsen 
olyan közeli kapcsolatom, hogy közülük sokat be tudnék von
ni. Több nálam a kiállító grafikus, de például a tematikus ki
állításoknál legalább annyi festmény van, mint grafika. Aztán 
voltak fotókiállítások is. Három fiatal soproni fotós állított ki, 
Újvári Gábor, Griechisch Tamás, G . Szabó László, és egy volt 
grafikus kollégám, Bányay Péter, aki nem csak mellesleg fotó
zik. Volt egy szezon, amikor két kiállítás is volt, mindkettő 
fotó. ^ 

- És kisplasztikát nem szeretne kiállítani? 
- Nagyon szívesen, abba az irányba még tapogatózom. 

Olyan kiállítást csinálnék, hogy festészet és kisplasztika, ez 
tárlókban vagy posztamenseken. 

- Akkor a középen lévő helyeket is jól ki lehet majd hasz
nálni. Csak akkor a matracok nem fémek el a megnyitó után, 
amikor hálószobává alakul a galéria. Az Ön számára egy ilyen 
megnyitó a galériának, mint műalkotásnak a lényegéhez tar
tozik, nem? 

- De igen. És azt mondják, akik ott alszanak, hogy nagyon 

klassz ott ébredni, a képek között. Mindig vannak az ember
nek ilyen vágyai, hogy a jelenlétével meggyalázzon egy szak
rális helyet. Nagyon jó hangulatú dolgok szoktak lenni ezek. 
Talán, ha túlságosan azt domborítom ki, hogy ez miféle kul-
túrmisszió, nem is derül ki, hogy mi mennyire élvezzük. Mert 
az ember a missziót azért ne élvezze olyan nagyon. Nem illik. 

- Mennyire ismerik el a Hetvennyolcas Galériát? Jött 
olyan visszajelzés, hogy ha valaki Önöknél kiállított, az jelent 
valamit? 

- Igen. Van rangja a szakmán belül. 
- Milyen kiállítást tervez a következő nyárra? 
- E pillanatban tanácstalan vagyok. Nem biztos, hogy si

kerül megtartani a galériát. A sógornőm Svédországból jelez
te, hogy kéri a tulajdonrészét. Ha bankkölcsönt vennénk fel, 
ki kellene adni a lakást, hogy a törlesztő részletet fedezze. Ha 
ez sikerülne, négy-öt évig akkor sem lehetne galéria. Ha ezen 
túllennénk, én újból kezdeném. Csak nehogy el kelljen adni. 

- És nem próbál valami támogatást szerezni? Miért gondol
ja, hogy csak saját erőből lehet megoldania? 

- Mert mindig mindent úgy oldottunk meg még eddig az 
életben. És az is lehet, hogy sikerül olyan bérlőt szerezni, aki 
hozzájárul, hogy nyáron egy hónapig legyen a galéria. De arról 
is volt szó, hogy a Torony Galériát a belvárosban kölcsön kér
jük egy-egy hónapra, és ott vendégszerepelünk, amíg ez a do
log így áll. 

- De akkor is Sopronban. 
- Sopronban. 

Búzási Béla 

23 


