
KÉPZŐMŰVÉSZET  
 

43

KELE SZABÓ ÁGNES 

Interjú Gedeon Hajnalkával 

Gyerekkorát az épülő, modern iparvárosi és a falusi lét határozta meg. Jelent-e ez 
még ma is inspirációt vagy már csak szép emlék?  Milyen pillanatok villannak fel eb-
ből az időből? Volt-e a gyerekkorának olyan eseménye, ami meghatározó lehetett a 
művészi tevékenységére? 

A gyerekkori emlékeim kettősek: a napjaimat urbánus környezetben, a 
szüneteket Karancskesziben tölthettem. Édesapám 1951-től a Gépipari 
Technikum műszaki tanára volt, műhelyfőnökként az iskola egyik szolgála-
ti lakását kapta. A monumentális háztömb (más titkolt funkciók mellett) a 
tűzhelygyár közvetlen szomszédságában épült, észszerűen azzal az elgon-
dolással, hogy a technikusnövendékek azonnal bekapcsolódhassanak a vi-
rágzó gyáripar termelésébe. Húsz évig éltem a tűzhelygyári kupoló1 óriás 
kéményeinek tövében. 
 

 
Gedeon Hajnalka: Ez a város II. 

                                                             

1 Öntödei kemence, amelyből sűrű füst és korom szállt föl. 
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Látóhatáromat a kőkerítéssel elzárt Kecskés-hegy apró dombocskája, a 
fiúiskola focipályája és tanműhelye, az onnan származó rozsdatemető, a 
terméketlenné vált föld, a sínylődő fák rajzolták meg. Lakásunk fölött a 
45 perces ritmusban dübörögtek a tantermek. Alattunk katakombákra 
emlékeztető, széngázzal, porral vastagon terített, nehéz vasajtókkal tagolt, 
ma is rejtélyesnek tűnő hatalmas pincerendszer volt, amit évekkel később 
Tarkovszkij Sztalker c. filmjében láttam újra megelevenedni. A vasárna-
pok furcsa, magányos csendje döbbentett rá, mennyire más, a többi gye-
rektől elzárt világban éltem, ahol nem voltak igazi szomszédok, közeli 
családok, de még játszóterek, veszélytelen környékek sem. Az utcán a Zil 
teherautók és dömperek földrengető, szüntelen robajjal torlódtak. A tűz-
helygyár füstje, a gyárkéményből áradó korom, pernye minden láthatóba 
piszkosszürke árnyékként ivódott be. Mértéktelen volt a környezet-
szennyezés, a természet hangja elnémult. A műszakváltások gyári kürtje, 
a nyolcóránként buszra váró, az egész utcán hömpölygő tömeg, az örök-
ké változó ismeretlen arcok forgószínpada, a kisboltok sivársága, a ma is 
eredeti állapotában konzervált kis posta, a gyárak mentén épült szegényes 
kolóniaházak és a közeli kocsmák kétes zsúfoltsága alkotta a megszokott 
látványt. A Gépipari Technikumot 3 méter magas kőkerítés vette körül, 
aminek a tetejét éles, sötétzöld üvegek törmelékeivel betonozták be. A 
helynek megközelíthetetlen és félelmetes kisugárzása volt. 

Néhányszor megfordultam a tűzhelygyárban és az üveggyárban, ahol 
ezrek végezték izzasztóan kemény, egyszerre borzasztó és tiszteletre mél-
tó munkájukat. Akkoriban a legtöbben öntőmunkásként, üvegfúvóként, 
csiszolóként, targoncavezetőként, kovácsként, fűtőként, zománcozó- és 
égetőmesterként keresték a kenyerüket. 

Gyermekkorom másik meghatározó helyét anyai nagyszüleim faluja, Ka-
rancskeszi jelentette. A nagyapám igazi palóc volt, 1899-ben született, saját 
földbirtokain gazdálkodott, kutatott, írt, néprajzi, etimológiai, földrajzi és 
nyelvi gyűjtésekkel foglalkozott, festett, és vérbeli hazafi volt. Leventeként 
harcolt, megjárta a Don-kanyart, de amikor onnan hazajött, és nem lépett 
be a pártba, kuláknak nyilvánították, az egész családot kisemmizték, és 
nagy szegénységben, de gyönyörű tájon, szeretetben élték az életüket. A 
nagymamám művelt tanítónő volt, nagyon sokat beszélgettünk. 
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Gedeon Hajnalka: A földre szállt angyal 

 

Karizmatikus emberek indították el a vizuális kifejezés útján. Először a néprajz-
zal és festészettel is foglalkozó nagyapa, aztán a legendásan empatikus Iványi Ödön 
és az ellentmondást nem tűrő Czinke Ferenc. Nagyon különböző személyiségű embe-
rek, de ön szerencsésen, különböző életszakaszaiban találkozott velük. Milyen „mu-
níciót” kapott tőlük?  

Mindannyian komoly értékeket mutattak föl. Nándori Ferencné volt az 
első – földrajzot és rajzot tanító – példaképem. A nagyapám alaposságra, 
kitartásra, precizitásra tanított, Iványi Ödönben a Művészt, a Mestert, az 
Embert láttam. Czinke Ferenccel főiskolásként találkoztam először, aki -
biztatásával és szakmai támogatásával nyújtott nekem önbecsülést. Az ő 
révén kerültem a Bolyai János Gimnáziumba. 
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Iványi Ödön festőművész volt, Czinke Ferenc grafikusművész. Hogyan dőlt el, 
hogy ön is a grafikát, a vonalak rendszerét választja az önkifejezés formájául?  

Nem dőlt el. Bár a grafika világát közelebb érzem magamhoz, a színek 
varázsától sem tudok szabadulni, remélem, még sokkal több dolgom lesz 
a festészettel. A grafika tűnt járhatóbbnak számomra, amíg kevesebb le-
hetőségem volt a műtermi munkára. 

Mit jelent önnek a vonal, a nyomhagyás? Hogyan lehet a színes világot fekete-fehér-
ben leképezni?  

A fekete-fehér nem csupán forma vagy stílus, igazából dramatizálás, re-
dukció, és örökérvényű, mint pl. az ilyenfajta fotó.  

Mi inspirálja leginkább művészi tevékenységét?  

Teljesen változó. Korábban erősebben kötődtem a látványból, a termé-
szetből kiinduló motívumokhoz, de ma már egyre nagyobb szerepet kap 
a szubjektív élmény, a belső lelki történés, az absztrakció. 

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban tanít. Milyen indíttatásból választot-
ta a pedagógusi pályát?  

Még érettségi előtt fogalmazódott meg bennem először, hogy a szépsé-
get meg kell látni, észre kell vetetni, és erre rá lehet vezetni másokat is. A 
hazát, a népet, a világot szeretni kell. Alkotni mindenkinek kell, mert mű-
vészet nélkül nem lehet élni. A tanítás örömét a tudás megosztása, a fi-
gyelem fölkeltése, a tanítványok sikerei, fölismerései, a tehetségek terelge-
tése, a ragaszkodás, a hála önkéntelen megnyilvánulásai adják.  

Pedagógus és alkotóművész. Melyiket tartja erősebbnek? Milyen párhuzamokat 
érez? Segíti vagy gátolja egymást a két tevékenység? Hogyan lehet – egyáltalán lehet-e 
– egyensúlyt találni a tanári tevékenység és a művészi ambíció között? Mi a legfőbb 
pedagógiai és művészi törekvése? 

Nem tanár és alkotóművész vagyok, inkább mindkettő egyszerre, ne-
héz lenne különválasztani. Tény, hogy az alkotói ambícióimat sokszor fé-
kezik az iskolai tennivalók, és nagyon vágyom arra, hogy huzamosabb 
ideig az alkotással is foglalkozhassak. Folyamatosan keresem az egyen-
súlyt a szabadság és az elkötelezettség között, de igyekszem új utakat is 
találni.  

Egymásra épülnek a diplomái. Milyen elképzelés vezette az egri földrajz-rajz szak 
után a szegedi egyetem földrajz szakára, majd a rajz, vizuális és környezetkultúra 
szakon át a gyakorlatvezető mentortanári szakvizsgáig?  
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Gimnáziumban tanítok, középiskolai tanári okleveleket szereztem. Az 
Iparművészeti Egyetemen múzeumpedagógiát is tanultam, ami közelebb 
vitt a kortárs művészet átadásának módszertanához és nagyon gyakorlat-
központú tanárokkal találkozhattam. A Képzőművészeti Egyetem még 
mindig az ország egyik legjobb akadémiája, ahol a tanári szemléletet és a 
művészi gondolkodást is jól példázzák. Szeretném a pályámon szerzett 
tapasztalatokat úgy továbbadni az utánunk jövőknek, ahogyan én is kezd-
hettem annak idején: megkaptam a feltétlen segítségnyújtást, a műhelytit-
kok ismeretét, a folyamatos figyelmet, ameddig csak szükségem volt rá. 

Minden művésznek vannak alkotói periódusai. Vannak időszakok, amikor 
„meglódul” a kéz, születnek a képek, máskor a csendes elmélyülés, a szemlélődés idő-
szaka következik. Az ön művészi pályáját hogyan lehet korszakolni? Mik voltak 
az alkotást befolyásoló tényezők? 

Még nem készült teljes számvetés, de látom, hogyan bonyolódnak vagy 
egyszerűsödnek a vonalaim, hogyan váltanak át a mozdulatok a sodró 
lendületből a magába forduló vagy kapaszkodó gesztusokba. Kétségtele-
nül nyomot hagynak az örömök és a tragédiák. A látvány szépségét lassan 
felülmúlják az érzelmekből fakadó illusztrációk, a belső mesék, amiről a 
szavak nem szólnak, nem beszélhetnek, de az értő szem sokat kiolvashat 
belőlük. A képalkotás terápia a léleknek, ami kikapcsolja az elmét ebből a 
világból és a lét magasabb dimenzióiba emel. 

 A legutóbbi munkái színesek, de nem festői, hanem grafikus módon használja a 
festéket. Schiele új felfedezés vagy régről érlelődött a téma? 

A 2018-as VII. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Bien-
nálé „Hommage a Egon Schiele” c. témájában kiírt pályázatán Mail Art 
Nívódíjat nyertem. A megmérettetés nem csupán kiállítás volt, hanem ez 
egy régebben fennálló avantgarde művészeti mozgalom, amelyben a 
résztvevők „mail art”, azaz küldeményművészeti alkotásokkal jelentkez-
nek egy adott témával kapcsolatban. Mindenki a posta közreműködésé-
vel, levelekben, csomagokban, képeslapokban „gondolkozik”, és a műfaj 
adta lehetőségeket kihasználva, bélyegekkel, pecsétekkel, egyedi csoma-
golásokkal hívja föl a címzettek figyelmét saját munkájára. Kicsit játékos, 
bolondozó figura, ám épp ebben rejlik folytonos megújulása, frissessége. 
A tavalyi év tematikája Egon Schiele, az általam rendkívül nagyra becsült 
osztrák festőművész halálának 100. évfordulójához kapcsolódott. A rá 
való emlékezés során születtek ezek a munkáim.  
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Gedeon Hajnalka: Hommage a Egon Schiele – Síró nő 

 

A társművészetek közül melyik áll közel önhöz? 

Nagyon szeretem a filmet, a színházat, az irodalmat és a zenét, a kéz-
művességet. Ha tudnék, szívesen alkotnék fényfestéseket, vetítéssel kísért 
performanszokat.  

Milyen művészi közösség tagja? Fontosnak érzi a művészeti közéletben való 
részvételt, a kiállítási lehetőséget? 

Tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége képgra-
fikus osztályának, több művésztelepen dolgoztam. Ott vagyok a Balassi 
Asztaltársaságban és a START csoportban. Számtalan kiállítást rendez-
tem már másoknak is. 

Azonban nem nekem, inkább a képeimnek kell kivívni az emberek fi-
gyelmét.  
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Gedeon Hajnalka: Az áldozat


