
96

Nagyon tudok örülni, amikor valakit örülni látok 
Beszélgetés Illésné Major Juliannával a vonyarcvashe-
gyi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával
Illésné Major Juliannával a vonyarcvashegyi Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatójával nem könnyű egy kis időt 
találni, hogy megkérdezzem, hogyan, miért alapította a 
Telepet. Ő maga is festő, számtalan kiállítása volt Cseh-
országtól Ukrajnán át Szerbiáig, de a mostani telep alatt 
egyszer sem láttam alkotni. Ha nem éppen a polgármes-
ternek telefonál, hogy jöjjön aláírni a „VoVa”- MiniArt 
nemzetközi miniatúra biennálé okleveleit, akkor a közel-
gő Balatoni Halászok Napja ünnepségsorozat részleteit 
vagy a művésztelep éppen aktuális teendőit intézi.

– A Művésztelepet az önkormányzati intézmé-
nyünk a Művelődési Ház és Könyvtár szervezé-
sében rendezzük meg 17 éve, amióta én itt dolgo-
zom.

– Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen nemzetközi te-
lepet szervezzél?

– Igazából nem a telephez kapcsolódik ez a fi lo-
zófi a, hanem az én egész életem is valami hasonló 
gondolat mentén halad, ami aztán alapját képezte 
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Illésné Major 

Julianna

az itteni tevékenységemnek, miszerint, ha az em-
berek találkoznak, beszélgetnek, kommunikálnak 
egymással, jobban megismerik egymás kultúráját, 
talán ezzel hozzájárulhatunk, hogy az előítélek 
megszűnjenek, vagy legalábbis újabbak ne alakul-
janak ki. Ez nem csak a határokon át érvényes, ha-
nem itt településen belül is. Ez a fi lozófi a határoz-
za meg a munkavégzésem módszerét és tartalmi 
alapját.

– Mi volt mégis az a mozzanat, ami beindította a 
Kulturális Híd projektet?

– Talán nem is úgy indult, hogy kulturális híd 
lesz belőle. Most már több mint egy évtizede járok 
Szerbia különböző településeire és művésztelepe-
ire. Azt tapasztaltam, hogy ellentétben a média 
híradásaival, ami szerint a szerbiai szerbek és nem 
szerbek vagyis magyarok és nem magyarok, ko-
moly ellentétben feszülnek, nincs így. S mivel ezt 
én ott nem tapasztaltam, úgy gondoltam, hogy en-
nek a tévhitnek a lerombolásához jó lenne hozzá-
járulni. Eleinte csak azt tettem, hogy nyilatkoztam 
erről, hogy ez saját tapasztalatom szerint nem így 
van.

Aztán hat évvel ezelőtt Magyarkanizsán együtt 
voltam egyik alkotó társammal Janko Lacoval, aki 
Zrenjaninban – Nagybecskerekben élő akvarellista, 
és amikor a festés után az asztal mellett kitárgyal-
tuk a világ komoly nagy problémáit és kérdéseit, 
akkor került valamiképpen szóba ez a magyarokat 
érintő nemzetiségi ellentét. Ebből fakadóan aztán 
néhány estén át megváltottuk a világot, remek öt-
letekkel, hogy mit, hogyan lehetne megszüntetni. 
Első perctől kezdve érezhető volt, hogy azonos hul-
lámhosszon vagyunk és egyformán látjuk a dolgo-
kat. (Azt hiszem, hogy ez is az oka annak, hogy az 
újságok gyakran csak „remek tandem”-ként emle-
getnek bennünket.) És így jött az ötlet, hogy Janko 
Laconak, akinek nem volt még Magyarországon 
kiállítása, s talán máshol sem külföldön, rendezek 
egy kiállítást itt Vonyarcvashegyen, a Balaton part-
ján. Ennek a kiállításnak, 2006 márciusában akkora 
volt a sikere és a pozitív visszhangja, hogy a mai 
napig emlékeznek rá és emlegetik. Ez a siker adott 
ösztönzést, hogy tovább gondoljuk ezt a gondo-
latot, és ne csak Jankonak rendezzünk kiállítást, 
hanem a többi kollégának is, akiket a telepeken 
megismertem. A művésztelep ekkor már régóta  
működött, s oda korábban is hívtunk külföldről 
is festőket, de most eljött az ideje, hogy formáljuk 
egy kicsit úgy, az új cél felé, hogy több művészt 
hívjunk meg Szerbiából, magyarokat, nem magya-
rokat, szerbeket, nem szerbeket, szlovákokat, nem 
szlovákokat, bolgárokat, nem bolgárokat. Azt gon-
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dolom, hogy ezt az elképzelést is siker koronázta. 
Egyre népszerűbb a művésztelep nem csak itt a 
régióban, hanem az egész Dunántúlon, s már kül-
földön is.

Megalkottuk a Kulturális Híd fi lozófi áját, mi-
szerint Janko Laco és én, együtt állítjuk ki a mun-
káinkat „mert hisszük és reméljük, hogy ezáltal 
nemcsak az egyes emberek, hanem talán még a 
nemzetek is közelebb kerülnek egymáshoz”. Tény-
leg azt tapasztaltuk, konkrétan itt Vonyarcon is, 
hogy amikor megjelentek a szerbiai szerb festők, a 
többiek kicsit kétkedve, kicsit gyanakodva tekintet-
tek feléjük s aztán látták, hogy ugyanolyan ember-
ből vannak, mint mi, mosolyognak, amikor moso-
lyogni kell, gyönyörűbbnél gyönyörűbb munkákat 
készítenek és igazából nagyon gyorsan elfogad-
ták az intézményünk ilyen irányú tevékenységét. 
A Művelődési Házban a kiállításokon és a művész-
telepeken kívül még a cseretáborozások felé is el-
indultunk, ugyancsak a kölcsönös kapcsolatépítés 
céljából. Zrenjaninhoz tartozik egy kisebb telepü-
lés Belo Blato – Erzsébetlak és sikerült ott is olyan 
kapcsolatot kiépíteni, hogy nagyon gyorsan meg 
tudtuk szervezni, hogy az ottani gyermekek idejöj-
jenek Vonyarcra táborozni, és az elmúlt évben már 
vittük a mi gyermekeinket oda. Hogy miért fontos 
ez? Azt gondolom, lehet demonstrálni a közös ki-
állításokkal, hogy a határok nem számítanak sem a 
barátság, sem az eredményesség vonatkozásában, 
de a gyerekeknél kell elkezdeni azt a nevelőmun-
kát, hogy egymás kölcsönös megismerése hozzáse-
gít ahhoz, hogy békességben tudjunk élni határo-
kon innen, túl, közösen, külön, de a fontos, hogy 
békességben.

– Egy idő után aztán ez a kapcsolat kiterjedt már Ro-
mániára is.

– Igen, de igazából ez egy véletlennek volt 
köszönhető. Erdélyből a legelső telepen is volt 
egy grafi kus Heim András Kolozsvárról és 
Csernyánszki Judit Aradról, de aztán ők elmarad-
tak. Nem más lehetett ennek az oka, egyre időseb-
bek lettek ők is, nem voltak már fi atalok az első 
telepen sem, amikor tíz év eltelik, érződik ezen 
is… Akkor egy véletlen folytán ismerkedtünk meg 
Homoródszentmárton polgármesterével, akinek 
közreműködésével a partnertelepülési együttmű-
ködést aláírtuk. Ezzel egy időben a vajdasági Belo 
Blatoval is aláírtuk ugyanezt az együttműködési 
megállapodást. S már biztos, hogy ez év novem-
berében  Homoródszentmárton is aláírja majd Belo 
Blatoval. Ez a mi hidunk, amit Jankoval építgetünk, 
most éppen úgy alakul, hogy sikerült megterem-
tenünk a feltételeit annak, hogy mind a három te-

lepülés aláírja az együttműködési megállapodást. 
Ugyanis az a véleményünk, hogy a két szakasznál 
nagyobb területet fed le a háromszög…

– Ez egy befejezett történet, vagy folyatódik vala-
hogy?

– Semmiképpen nem befejezett, hiszen a közös 
Illés-Laco kiállításainkat szeretnénk Európa min-
den országába elvinni. Nem titkolt célunk, szeret-
nénk természetesen a saját munkáinkat is megis-
mertetni, de emellett   mindenképpen demonstrálni 
akarjuk a Kulturális Hidunk fi lozófi áját, ezzel 
például szolgálva más, egymással esetleg nézetel-
térésben lévő nemzetek számára is, és nemcsak a 
magyar vonatkozásban, hanem az emberiségnek 
úgy általában, hogy lehet a művészettel közeled-
ni egymáshoz. Lehet jó példát mutatni. Azt gon-
dolom, ha mindenki a saját maga területén azt a 
kicsit, amire lehetősége van, megteszi, akkor érvé-
nyesülni fog az, hogy a részek összessége az egész. 
Miközben tudjuk, hogy az egész minőségileg min-
dig több mint részek összessége, de ezek az egyedi 
kicsi részek biztosan vezetnek valamiféle egész-
hez. S azért, hogy a mindenfajta humanisztikus és 
világformáló tervek mellett a hétköznapok is ott 
legyenek a kiállításokon, ezért találtuk ki Jankoval 
az egy képes vendég fogalmát. Ez azt jelenti, hogy 
azoknak a festőtársainknak, akik néha sokkal tehet-
ségesebbek, mint mi, s akiknek nincs lehetőségük 
önálló bemutatkozásra, miközben zseniális festők, 
megpróbálunk úgy segíteni, hogy egy-egy alkotá-
sukat elvisszük magunkkal. Több festő egy-egy al-
kotását és akkor a nevük, meg a munkájuk jobban 
bekerül a köztudatba, s hozzásegíti őket egy kis 
népszerűséghez. Hiszen bárki is tagadja, aki alkot 
és fest, szeretné megmutatni magát, a munkáit a 
világnak. Ha erre a Híd segítségével lehetőségünk 
van, akkor miért ne tegyük meg.

– Ha jól érzékeltem, az itt eltöltött idő alatt a község 
és a polgármester teljes támogatásáról biztosított téged.

– Igen, Seffer József polgármester úr tiszteletben 
tartja szakmai hozzáértésemet, s a korábbi eredmé-
nyek arra ösztönzik, bízzon egyre merészebb ötle-
teimben is.

– De ez a sok hídépítés nem áll-e az alkotói munkád 
útjában? Nem túl sok a szervezés, amit végezni kell?

– De igen.
– Akkor miért éri meg mégis?
– Nyilván ez a hídépítő munka áldozattal jár! 

Magánéletem alapjában véve nincs is, ezek a teen-
dők determinálják a napjaimat. Nagy szerencsém, 
hogy nekem a hobbim a munkám is, s nem tudok 
különbséget tenni, hogy most ez a munkaidőmbe 
tartozott vagy ez már a hídépítéshez tartozik, ami 
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már túlnő a munkaköri kötelezettségen. Van egy 
olyan jó vagy rossz tulajdonságom, áldásnak és 
átoknak is tarthatom, hogy nagyon tudok örülni, 
amikor valakit örülni látok. Adhat bárki bármilyen 
ajándékot, természetesen örülök neki, de azt a fajta 
örömérzetet, soha nem adja semmilyen tárgy, ami-
kor valakit örülni látok. S nekem ez olyan, mint a 
drog, szükségem van rá, hogy ezt érezzem. De erre 
csak nemrég jöttem rá. Ez olyanfajta energiákat és 
impulzusokat, tenni akarást és kitartást ad,  hogy 
észre sem veszem, hogy talán néha egy kicsit sok. 
Amikor a mentőautó elvitt, akkor egy pillanatra 
tudatosult bennem, de hál’ istennek hamar jobban 
lettem, s azzal az ijedség is gyorsan elmúlt. …s 
mindent folytatok úgy, mint eddig. Nagyon sze-
retek festeni, tele vagyok ötletekkel ott is, de hát 
itt jön a kérdés, hogy melyikre fordítsam az időt, 
honnan vegyek el az amúgy is szűken mért idő-
ből. Most már a családomtól nem veszem el, mert 
a fi aim nagyok. Amíg itthon voltak, ügyeltem rá, 
hogy arányában rendben legyen a családdal való 
törődés. Az alvásidőből szoktam elvenni most is, 
de a festészet mindenképpen áldozatául esik va-
lamilyen módon. Azért az szerencse, hogy egyre 
több segítőt találok, itt van például Janko Laco, aki 
nélkül az egész hídépítés nem lenne. S egyre több 
támogatónk van más országokban is, így  most 
már kezd  önjáró lenni az egész rendszer, s ez tartja 
bennem a lelket, hogy hamarosan már több időm 
marad saját magamra is.

– Hogyan választod ki az embereket, akiket meg-
hívsz?

– Én magam is járok telepekre, s akiket megis-
merek, azok közül választom ki az embereket. Az 
nagyon fontos, hogy mint ember is szimpatikus le-
gyen, meg a munkája is. A munkám során az a pri-
vilégiumom megmarad, hogy kit hívok meg, mit 
szervezek, hiszen ez a fajta szervezőmunka min-
dig egy szubjektív szűrőn, az én szubjektumomon 
megy át. Az a fajta látásmód, ahogy én az életemet 
élem, hogy boldoggá tesz másoknak örömöt sze-
rezni, ez segít hozzá, hogy talán sikerül a rendez-
vényeken olyan programokat összeállítani, hogy 
legalább egy kedvére valót mindenki találjon ma-
gának. Így vagyok a festőkkel is. Nem csak a saját 
véleményemre adok, hanem olyanokat is megkér-
dezek, akiket szakmailag véleményformáló erőnek 
vélek. Még akkor is, ha azt a pozitívumot én nem 
ismerem fel, de általa hozzájutok a felismeréshez.

Ukrajna még a másik célpontunk, hiszen meg-
győződésem, hogy mindamellett, hogy a magyar 
honfi társaink a határon túl, a határok közelében 
szenvednek némi hátrányos helyzetet, de azt gon-

dolom, hogy az nem a nemzetiségi sorsukból, 
hanem az ottani ország helyzetéből fakadó gond. 
Amióta az EU-nak tagjai lettünk, azóta valamilyen 
sanszot, lehetőségeit a tagállamok lakosai kapnak 
nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. De Szer-
biában és Ukrajnában még a csírája sincs meg en-
nek a lehetőségnek mindamellett, hogy beszélnek 
az EU-tagságról, és ezért ott kell segíteni, ahol a 
legkevesebb a lehetőség. Ukrajna egy kicsit mesz-
szebb van, de elég rugalmas a kapcsolat. Most, 
hogy nincsenek Ukrajnából művészek, ennek si-
mán adminisztratív okai vannak, elkéstek a vízum-
kérelmek beadásával. A másik fele meg azért nem 
tudott eljönni, mert bérbe vettek egy omlatag, egy-
kori Rákóczi-kastélyt Beregszentmiklóson 50 évre, 
s megszállottan építik és javítják. A földszinti rész 
már készen van, ahol egy kiállító komplexum jött 
létre. Nagyon autentikus és hangulatos környe-
zetben ott is volt már Kulturális Híd kiállításunk 
Janko Lacoval. Bartos Józsefnek, a gazdának gond-
ja volt, hogy a tetőre pénzt szerezzen, s akkor a 
kulturális híd fi lozófi ája mentén juttattuk őt olyan 
kapcsolathoz, hogy pályázati támogatást tudott 
Magyarországról kapni egy alapítványtól. Csak 
egy példát arra, hogy mennyire áthatja az egész 
életemet ez a másokra való odafi gyelés. Én rend-
szeresen fi gyelem a Pályázat-fi gyelőt s megnézem, 
hogy az intézményemnek milyen lehetőségei van-
nak. De nem tudom, hogyan működik az agyam 
és nem is vagyok rá kíváncsi, nem is akarnék még 
egyelőre belenézni, de én úgy olvasom a kiírásokat, 
hogy ha látok olyan pályázatot, ami az ismerőse-
im körében gondolom, hogy jó lehet, akkor én azt 
azonnal kiveszem, már tudom, hogy az kinek lesz 
jó, tájékoztatom róla, s ha kell, Janko segítségével 
segítek partnert találni. A távolságok miatt, mivel 
nem tudok egyfolytában Szerbiába futkosni, meg 
Ukrajnába, Romániába, Bulgáriába, Csehországba, 
Szlovákiába – sem Svédországba – , éppen ezért 
próbálok segítőket találni. Én rögtön megérzem 
a másik emberben azt az affi nitást, ami bennem 
van az ügy érdekében, hiszen sok erő és segíteni 
akarás kell hozzá. Nem sokan képesek ekkora ön-
zetlenségre. De ahogy megtaláltuk egymást Janko 
Lacoval, úgy megtaláltuk Romániában dr Sata At-
tilát, Ukrajnában Bartos Józsefet, Svédországban 
Sall Lászlót, mondhatnám így sorba, mert megvan 
Németországban, megvan Ausztriában. Itt van 
például Kelemen László, aki nagyon-nagyon so-
kat segít. Ő a Szent György-lovagrend európai he-
lyettes nagypriora és egy európai hatókörű média 
centrum igazgatója. Kelemen Laci állandóan úton 
van Európában, s olyanfajta rálátással és kapcsola-
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tokkal bír az európai eszmeiség építése érdekében, 
amit sikerül nekem is kamatoztatni. Úgyhogy azt 
gondolom, szeret engem az Isten, amikor ilyen em-
bereket engedett nekem  találni, mint Janko Laco, 
vagy akár Te, vagy Attila és a többiek.

– Ha jól értem, az egész Kulturális Híd nem fog véget 
érni azzal, ami a most megfogalmazott cél, nevezetesen, 
elősegíteni Szerbia csatlakozását az EU-hoz.

– Nem, természetesen, nem! Láthatjuk a híradás-
okból, hogy a csatlakozással egy időben nem szűn-
tek meg a nemzetiségi jellegű problémák. Amíg a 
fejekben nem lesz változás, addig a jelenség ma-
rad. Így az a megállapodás, amit a három egyesület 
kötött, a zrenjanini ULAZ, a homoródszentmártoni 
Homoródmente Kulturáért Alapítvány és Vonyarc-
vashegyről a Balaton Art, a helyi és környékbeli 
amatőr képzőművészeket tömörítő egyesület, az 
példát kíván szolgáltatni arra, hogy a partnerség az 
nem párokból áll, hanem csoportokból, és nagyon 
remélem, hogy bővülni fog ez a kör. A csatlakozás 
elősegítését tartalmazza ez a megállapodás, mind-
amellett én igyekszem óvatosan fogalmazni, hogy 
ezt akarjuk vagy nem akarjuk a Kulturális Híd fo-
lyamán. Tapasztaltam, hogy Szerbiában is nagyon 
sokan szkeptikusak az EU-tagsággal kapcsolato-
san. Éppen ezért azt hiszem, a mi hidunknak nem 
feladata az ilyen jellegű állásfoglalás, hiszen ezzel 

megosztanánk saját magunkat, s akkor csak az 
egyik tábornak lehetnénk a szolgálatában. Hogyha 
mi ezt erőteljesen hangoztatnánk, akkor már poli-
tikai felhangot is adnánk a dolognak. Márpedig mi 
Jankoval éppen azt tartjuk első perctől fontosnak, s 
pont azt szeretnénk bizonyítani, hogy politika nél-
kül a hétköznapok emberei – határoktól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül – ugyanúgy éreznek, 
dolgoznak, szeretnek, gyűlölnek, szomorkodnak, 
boldogsággal tölti el őket, ha sikerben van részük. 
A családok ugyanúgy működnek. Amikor azt lát-
juk, hogy tőlünk távoli vidéken akár természeti, 
akár társadalmi tragédiák sorozata történik, szeret-
ném, szeretnénk elérni, hogy az emberek ne bírják 
közömbösen nézni a róla szóló híradást. Tagság 
ide vagy oda, egyszerűen erről szóljon az életünk, 
magunkról, az emberekről, bőrszínre és nemzeti 
hovatartozásra való tekintet nélkül. Lehet, hogy 
egy kicsit idealista vagyok, de az is lehet, hogy 
nagyon. De eddig úgy tapasztaltam a magam kör-
nyezetében, hogy vannak rajtam kívül is hozzám 
hasonlóan idealisták és optimisták, akik hisznek 
abban, amit csinálunk, s így aztán egyre többször 
némi siker is koronázza a munkánkat. Hát akkor 
miért ne tennénk.
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