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Két köztársasági elnök, négy kiállítás, azonos számú ka-
talógussal kísérve, amelyek közül az egyikbe nagykövet, 
akadémiai elnök, polgármester és múzeumigazgató írt 
előszót – önmagukban már ezek a tények is sejtetik, hogy 
a tárlatok s a hozzájuk kapcsolódó katalógusok igencsak 
fontos eseménysorozat részeként jelentek meg a bu-
dapesti közönség előtt. S valóban, a budapesti Műcsar-
nokban 2015 augusztus-szeptemberében rendezett ki-
állítások, amelyek A szlovén kapcsolat összefoglaló címet 
viselték, nyilván kitüntetett jelentőségű eseményekként 
kerülnek majd be a két ország kulturális-művészeti kap-
csolatainak történetéről beszámoló krónikákba. Külö-
nösen igaz ez a tárlatsorozat központi rendezvényére, 
a kortárs szlovén festészeti kiállításra, amely, ahogyan 
Ksenija Škrilec, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykö-
vete fogalmazott a katalógusban, „példa nélküli a szlovén 
kultúra magyarországi bemutatásában. A kortárs szlovén 
képzőművészet legnevesebb képviselői eddig még nem 
szerepeltek ilyen átfogó terjedelmű kiállítással ilyen elő-
kelő helyszínen, Budapesten.”

Kimondatlanul persze az is benne van a legutolsó mon-
datban, hogy más, dimenzióit, jelentőségét illetően szeré-
nyebb rendezvényre azért természetesen már sor került 
a magyar fővárosban, ahogyan a két ország különböző vi-
déki műhelyei között is élénkek a kapcsolatok az utóbbi 
időben. A mostani sorozat egyik célja éppen az volt, hogy 
tovább ösztönözze a kapcsolatok erősítését, elősegítse 
egymás művészeti alkotásainak a megismerését. „A jelen 
kiállítás – zárja sorait a nagykövet – nem csupán fontos 
határkő a szlovén képzőművészet bemutatkozásában a 
magyar közönség előtt, hanem egyben elköteleződés a 
jövőbeni nagyratörő tervek mellett.” Hogy nemcsak szó-
virágokról van szó, azt jól érzékelteti, hogy épp e sorok 
írása közben hallom a hírt, hogy Ljubljanában megnyílt 
a magyar kulturális intézet, amelynek működése a két-
oldalú kulturális kapcsolatok fejlődésének új szakaszát 
ígéri. Az egyik oldalon azért üdvözölhetjük a kölcsönös 
nyitásra, közeledésre irányuló szándékot, mert kétségte-
len, hogy a földrajzi közelség ellenére, a szlovének és ma-
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zését. Ehelyett, a rendezések adatai és a jegyzetanyag 
mellett, a megíratlan családregény részletei kaptak 
helyet a Függelékben, a gyermek- és ifjúkor személyes 
emlékeivel zárva a művet, e kötet és a sorozat egésze 
korpuszát, felmutatva a halálon az élet, a feledés felett 
az emlékezet diadalát – különösen aktuálisan, most, 
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szerkesztők kalauzolásával végigjárta az életutat, bizo-
nyosan gazdagabb lett, és egy nagy értékkel a magyar 
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gyarok nagy része keveset tud egymásról – a másik 
oldalon viszont éppen azért, mert sok évszázados, de 
a köztudatban nem eléggé benne lévő kapcsolatokra 
hívta föl a figyelmet a tárlatsorozat, a közép-európa-
iságnak arra a mindkét ország kultúrájában meglévő 
jegyeire, elemeire, amelyekkel akkor is találkozunk, ha 
nem magyar vagy szlovén, hanem mondjuk osztrák, 
vagy éppenséggel cseh földön járunk. Aquila János 
festői munkássága éppen olyan fontos részét képe-
zi ennek a határokon átívelő közösségnek, mint Zala 
György szobrászata, vagy Jože Plečnik építészete. Azt 
persze kevesen tudják, hogy a Kolozsvári testvérek 
Szent György szobra az ő rekonstrukciós munkájának 
a részeként került úgy és éppen oda a prágai várban, 
ahol és ahogyan ma látjuk, az azonban nemcsak a 
szakma számára nyilvánvaló, hogy nemcsak Ljublja-
na, de Bécs vagy éppen Prága XX. századi építészete is 
szegényebb lenne a Hradzsin rekonstrukcióját is ter-
vező Plečnik  munkássága nélkül.

Rokonszenvből, egymáshoz való közeledési kísér-
letekből korábban sem volt hiány.  Lendva 2006-ban 
kötött testvérkapcsolatokat a budai várkerülettel, 
2014-ben pedig Budapesttel írtak alá együttműkö-
dési megállapodást. A Magyar Művészeti Akadémia 

tagjainak a kiállítását 2015 nyarán rendezték meg a 
ljubljanai várban. Éppen ideje volt tehát, hogy a nagy-
szabású vállalkozásra, A szlovén kapcsolat című a tár-
latsorozatra sor kerüljön. Az eseménysorozat – mert 
hát a tárlatok mellett filmvetítések, előadások, tár-
sművészeti rendezvények is helyet kaptak a prog-
ramban – fontosságát az is növelte, hogy ez volt az 
első olyan típusú rendezvény, amely a Műcsarnok 
2015 nyarán hivatalba lépett új művészeti igazgató-
ja, Szegő György és stábja elképzeléseit manifesztál-
ja: lehetőleg úgy rendezni egyszerre több bemutatót 
a nagy múltú intézményben, hogy azok ne csupán 
egymás mellett, de kifejezetten egymáshoz kapcso-
lódva, egymás hatását erősítve „működjenek”. Ily mó-
don kerültek egymás mellé a kiállítások az év utolsó 
hónapjaiban is, amikor Heuréka hívószó alatt a többi 
között Nicolas Schöffer fényszobrait és az Első Ma-
gyar Látványtár gyűjteményének a darabjait láthatta 
a közönség egy időben, de kétségtelen, hogy A szlo-
vén kapcsolat egyes tárlatai között jóval erősebb volt a 
kapcsolat, mint a folytatást jelentő kiállításoknál.         

A szlovén kapcsolat központi eseményét a kortárs 
szlovén festészet jeles mestereinek a munkásságát 
bemutató tárlat jelentette, a kiállítási séta logikus 

kezdetéül azonban Az Aqui la János keze által... című 
tár lat kínálkozott, amely a kö zép ko ri fres kó fes té szet 
Őr ség-Mu ra köz-Stá je r or szág há rom szö gé ben al-
ko tó ki emel ke dő alak já nak, Aquila Jánosnak állított 
emléket. Jo han nes Aqui lá nak, ahogyan saját korában 
nevezték,  akinek két ön arc ké pe is is mert a késő An-
jou-kor ból. Eze ket az ön arc ké pe ket Kerny Teréz, a ki-
ál lí tás ku rá to ra úgy ér té ke li, mint az első fenn ma radt, 
név vel jegy zett mű vész port ré kat. Bár úgy érezhetjük, 
sokat tudunk a művészről, Aqui la élet raj za mind má ig 
ho má lyos, hiszen eddig még nem ke rült elő rá vo nat-
ko zó an konk rét le vél tá ri adat. Ma is mert leg ko ráb bi 
mun ká já ból, a ve le mé ri (Vas megye) Szent há rom ság-
temp lom egyik – mára már el pusz tult – fal ké pé nek 
1378-as év szá má ból kö vet kez tet ve, va la mi kor a XIV. 
szá zad kö ze pén szü let he tett. A János ke reszt név Jo-
han nes alak ja, va la mint a mű vész cí mer kö vet ke ze-
tes al kal ma zá sa német ere de tét va ló szí nű sí ti, de ez 
sem bi zo nyí tott még egy ér tel mű en. Az ugyan csak e 
fel irat sza la go kon ol vas ha tó ve ze ték ne vét min den 
bi zonnyal utó lag ve het te föl, ami el ső sor ban vé dő-
szent jé re, a sas (aqui la) att ri bú tum mal áb rá zolt Evan-
gé lis ta Szent Já nos ra utal hat. Is mert fres kói a ve le mé ri 
Szent há rom ság-temp lom ban, a bán tor nyai Szűz Má-
ria-temp lom ban, a már ton he lyi Szent Már ton-temp-

lom ban, a fürs ten fel di Ágos ton-ren di temp lom ban 
van nak és egy vi lá gi té má jú al ko tás a rad kersbur gi 
Pász tor ház ban ta lál ha tó. Jo han nes Aqui la az ak kor-
tájt kö te le ző en el várt, a szen tély be ke rült esz ka to ló-
gi ai té má kat egy tra di ci o ná lis iko nog rá fi ai pa nel kész-
let alap ján fes tet te meg, ez le he tett min ta köny vé nek 
alap ja. A többi kom po zí ci ó hoz a szom szé dos or szá-
gok ban lá tott kép ző mű vé sze ti al ko tá sok, el ső sor ban 
fal ké pek szol gál tak ki in du ló pon tul, ame lye ket nem-
egy szer min den mó do sí tás nél kül adap tált. Bi zo nyos 
spe ci á li san ma gyar té mák hoz (pél dá ul a Szent Lász-
ló-his tó ria) pedig a meg ren de lői, a Széchy és a Bán ffy 
csa lád, il let ve raj tuk ke resz tül a ki rá lyi udvar nyúj tott 
szá má ra jól fel hasz nál ha tó kép ző mű vé sze ti min tá kat. 
A Mű csar nok ter me i ben meg je le nt a ve le mé ri temp-
lom ma kett je, egy nagy, szénával beszórt tér, amely-
ben a lá to ga tók meg fi gyel he tték, ho gyan ké szült egy 
kö zép ko ri fres kó, emel lett a hazai gyűj te mé nyek ből 
(Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Forster Köz pont, sop ro-
ni Stor no-gyűj te mény) össze vá lo ga tott anyag ból az 
Aquila-életmű immár több mint másfél száz éves ku-
ta tás tör té ne té nek kü lön le ges moz za na tai is át te kint-
he tő vé vál tak. A ki ál lí tást Móser Zol tán nak az Aqui la-
fres kók rész le te it be mu ta tó fo tó ki ál lí tá sa kí sé rte.

A Műcsarnok baloldali teremsorának elején kapott 
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a köztudatban nem eléggé benne lévő kapcsolatokra 
hívta föl a figyelmet a tárlatsorozat, a közép-európa-
iságnak arra a mindkét ország kultúrájában meglévő 
jegyeire, elemeire, amelyekkel akkor is találkozunk, ha 
nem magyar vagy szlovén, hanem mondjuk osztrák, 
vagy éppenséggel cseh földön járunk. Aquila János 
festői munkássága éppen olyan fontos részét képe-
zi ennek a határokon átívelő közösségnek, mint Zala 
György szobrászata, vagy Jože Plečnik építészete. Azt 
persze kevesen tudják, hogy a Kolozsvári testvérek 
Szent György szobra az ő rekonstrukciós munkájának 
a részeként került úgy és éppen oda a prágai várban, 
ahol és ahogyan ma látjuk, az azonban nemcsak a 
szakma számára nyilvánvaló, hogy nemcsak Ljublja-
na, de Bécs vagy éppen Prága XX. századi építészete is 
szegényebb lenne a Hradzsin rekonstrukcióját is ter-
vező Plečnik  munkássága nélkül.

Rokonszenvből, egymáshoz való közeledési kísér-
letekből korábban sem volt hiány.  Lendva 2006-ban 
kötött testvérkapcsolatokat a budai várkerülettel, 
2014-ben pedig Budapesttel írtak alá együttműkö-
dési megállapodást. A Magyar Művészeti Akadémia 

tagjainak a kiállítását 2015 nyarán rendezték meg a 
ljubljanai várban. Éppen ideje volt tehát, hogy a nagy-
szabású vállalkozásra, A szlovén kapcsolat című a tár-
latsorozatra sor kerüljön. Az eseménysorozat – mert 
hát a tárlatok mellett filmvetítések, előadások, tár-
sművészeti rendezvények is helyet kaptak a prog-
ramban – fontosságát az is növelte, hogy ez volt az 
első olyan típusú rendezvény, amely a Műcsarnok 
2015 nyarán hivatalba lépett új művészeti igazgató-
ja, Szegő György és stábja elképzeléseit manifesztál-
ja: lehetőleg úgy rendezni egyszerre több bemutatót 
a nagy múltú intézményben, hogy azok ne csupán 
egymás mellett, de kifejezetten egymáshoz kapcso-
lódva, egymás hatását erősítve „működjenek”. Ily mó-
don kerültek egymás mellé a kiállítások az év utolsó 
hónapjaiban is, amikor Heuréka hívószó alatt a többi 
között Nicolas Schöffer fényszobrait és az Első Ma-
gyar Látványtár gyűjteményének a darabjait láthatta 
a közönség egy időben, de kétségtelen, hogy A szlo-
vén kapcsolat egyes tárlatai között jóval erősebb volt a 
kapcsolat, mint a folytatást jelentő kiállításoknál.         

A szlovén kapcsolat központi eseményét a kortárs 
szlovén festészet jeles mestereinek a munkásságát 
bemutató tárlat jelentette, a kiállítási séta logikus 

kezdetéül azonban Az Aqui la János keze által... című 
tár lat kínálkozott, amely a kö zép ko ri fres kó fes té szet 
Őr ség-Mu ra köz-Stá je r or szág há rom szö gé ben al-
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helyet a Zala György élet mű vét be mu ta tó ki ál lí tás, 
amely ugyan csak az életmű kis szeletét mutathatta 
be, de mintegy a szabad téren folytatódva, a művész 
legfontosabb köztéri műve, a Hősök tere monumen-
tális együttese felé vezette a látogató figyelmét. Zala 
György művészete azért kaphatott helyet az összeál-
lításban, mert 1858-ban, a tör té nel mi Ma gyar or szág 
Zala várme gyé jé ben fekvő kis vá ros ban, Al só lend ván 
szü le tett, amely város (Lendava-Lendva) ma a szlo-
véniai magyar kultúra, művészet legfontosabb köz-
pontjának tekinthető, s amelynek Galéria-Múzeuma, 
s annak vezetője, Lázár Beáta, oroszlánszerepet vállalt 
a mostani tárlatok előkészítésében. Mayer György, aki 
re ál gim ná zi um ban érett sé gi zett, majd a Min ta rajz-
is ko lá ban foly tat ta ta nul má nya it, éppen szülőföldje 
tiszteletére változtatta a nevét Zalára, új nevét bé-
csi akadémiai éveitől használta. Dolgozott bécsi és 
mün che ni mes te rek mel lett, kiválóan megtanulta a 
szakmát, magáévá tette a kor di va tos, al le go ri kus jel-
kép rend szert hasz ná ló áb rá zo lás mód ját, amelyet ki-
vá ló min tá zó kész ség gel pá ro sí tot t.  Munkásságának 
jobb megismerését szerencsés módon segítette, hogy 
a kiállítás kurátora éppen az a művészettörténész, 

Szatmári Gizella volt, akinek monográfiája 2014-ben 
jelent meg a Vitrin Kiadó gondozásában, Péntek Imre 
szerkesztésében.  A kurátor írta a pályaképet a kiál-
lítás katalógusába is, kifejtve, hogy Zala jel kép rend-
sze re alap já ul a gö rög-ró mai kul tú rát és mű vé sze tet 
vá lasz tot ta, a his to ri zá ló fel fo gás szel le mé ben, ennek 
nagy részt kész esz köz tá ra pedig – egy ér tel mű uta lá-
sa i val az el ter jedt klasszi kus mű velt ség re is ala poz va 

– to váb bi össze füg gé sek ki dol go zá sá ban se gí tet te.
Zala munkássága az 1880-as évek közepétől egyre 

inkább a hazai közönség figyelme előtt bontakozott 
ki. A Fi a tal anya sír em lé ke (Mária és Mag dol na alak já-
val) című mun ká já val ko moly si kert aratott, szá mos 
je len tős meg bí zást kapott (aradi Sza bad ság-szo bor, 
bu da vá ri Hon véd-szo bor, majd ké sőbb a Mil len ni u mi 
em lék mű, amelynek kivitelezése évtizedeken át húzó-
dott.) Zala nemcsak köztéri szobrászként, de a portré 
terén is ki vá ló tel je sít ményt nyúj tott, szá mos port-
rét min tá zott, elsősorban az 1880-as évek má so dik 
fe lé től a szá zad for du ló ig terjedő korszakban (Fe renc 
Jó zsef, Er zsé bet ki rály né, Deák Fe renc), ezek a mű-
vek jelentették a műcsarnoki kiállítás gerincét. Zala 
György min den ben a klasszi kust, az időt lent, a vál to-

zat lant, az örök ér vé nyűt ke res te, ennek köszönhető, 
hogy, amint arra Fülep Lajos egyik fiatalkori riportjá-
ban metsző gúnnyal rámutatott, éppen a saját korával 
való kapcsolat fontosságáról feledkezett el. Elek Artúr 
megértőbben fogalmazott róla, azt írta, hogy „nagy 
te het ség, csak nem jó kor ban szü le tett”.

Vele ellentétben Jože Plečnik (1872–1957), aki előtt 
a rendezők A karszti ember című kiállítással tiszte-
legtek, teljességgel kora gyermekének nevezhető. 
Emb le ma ti kus alak ja meg ha tá roz ta Szlo vé nia fő vá ro-
sá nak, Ljubl ja ná nak a mo dern épí té sze tét, miközben 
tevékenysége egye te mes je len tő sé gűnek nevezhető, 
el té rő kul tu rá lis ha tá sok, épí té sze ti ha gyo má nyok 
össze kap cso lá sán ala pul. Ta nu ló éve it Bécs ben, Otto 
Wag ner mes ter is ko lá já ban töl töt te, az 1890-es évek 
má so dik fe lé ben. Az I. vi lág há bo rú vé gé ig Bécs ben 
dol go zott, majd 1911-től tíz éven át a prá gai ipar mű-
vé sze ti is ko la ta ná ra volt, il let ve 1920-ban az újon nan 
ala kult Cseh szlo vákia állam szim bo li kus ak ro po li szá-
nak (Hra dzsin) ren de zé sé re, majd az ál lam el nö ki re zi-
den cia ki ala kí tá sá ra ka pott meg bí zást. Épü le tei stí lu-
sá ra egyé ni neo klasszi ciz mus és mí ves ség jel lem ző. 
Vá ros ren de zé si mun kás sá ga mel lett ipar mű vé sze ti 
tevékenysége is jelentős. Az 1920-as évektől haláláig 
a Ljub lja nai Egye te men ok ta tott. Ljub lja nai la kó há za 
ma mú ze um, éppen a budapesti kiállítás megren-
dezésének időszakában újult meg. Mun kás sá gá nak 
nem zet kö zi új ra ér té ke lé se az 1980-as évek ben kez-
dő dött, épü le te it a poszt mo dern épí té szet elő ké pé-
nek te kin tik, hiszen a plečniki élet mű, Kö zép-Eu ró pa 
vá ro sa i ban emelt épü le te i nek sora, egy közös re gi o-
ná lis épí té sze ti nyelv ki in du lópont jának is tekinthető. 
A ki ál lí tás ebbe a sok szí nű, több hely színt/vá rost 
érin tő épí tő mű vé sze ti te vé keny ség be és al ko tói gon-
dol ko dás mód ba engedett be te kin tést, mondhatni: 
az al ko tó szak mai élet út já nak kro no ló gi á ját kötötte 
össze az élet mű to pog rá fi ai fel dol go zá sá val, Plečnik 
az épí tész, vá ros ter ve ző és plasz ti kus for mák ala kí tó-
ja, mint az el jö ven dő év szá zad uni ver zá lis vá ro sa ide-
á já nak meg fo gal ma zó ja je le nt meg. Ez a te vé keny sé-
ge min de nek előtt Ljub lja na komp lex vá ros épí té sze ti 
fej lesz té sé ben nyil ván való, amely a szlo vén fő vá ros 
képét nap ja in kig meg ha tá roz za, töb bek kö zött a 
köz pon ti vá ro si te me tő, a Žale ki ala kí tá sá val. A tár lat, 
a hozzá kapcsolódó, Hadik András építésztörténész, 
kurátor szövegét közlő katalógus, valamint a nem zet-
kö zi kon fe ren cia és ke rek asz tal-be szél ge tés, az épí-
tész al ko tá sa i nak fel vo nul ta tá sá val, va la mint mű kö-

dé se hely szí ne i nek fel vil lan tá sá val, Plečnik sze mé lyes 
al ko tói port ré ját is meg raj zol ta. 

Plečnik alig két évtizeddel korábban született, mint 
a Mesterek és mestereik – hagyomány és folytonos-
ság a szlovén festészetben című kiállítás legkorábban 
indult résztvevője, Gojmir Anton Kos. A másik, még 
az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában született 
résztvevővel, Božidar Jakaccal pedig az rokonítja, 
hogy az építészhez hasonlóan a festő is erős szálakkal 
kötődött Prágához. Onnan hazatérve ő volt az, aki a 
Novo mesto-i tavasz nevű irodalmi-képzőművészeti 
mozgalmat elindította, a Szlovén Művészklub elnö-
keként pedig a második világháború időszakában 
ő volt az, aki szorgalmazta egy ljubljanai székhelyű 
művészeti akadémia létrehozását. Az akadémia meg-
alakulásakor ő lett első elnöke, és egészen 1961-ig a 
grafika tanáraként működött itt. Egyike volt azoknak, 
akik a ljubljanai grafikai biennále létrehozásában is 
aktívan közreműködtek, ezzel pedig már el is érkez-
tünk a jelenig vagy legalábbis a közelmúltig, mert ez 
a biennálé a nyolcvanas-kilencvenes években fontos 
impulzust jelentett számos magyar grafikus számára 
is. Egyébként a Műcsarnokban rendezett kiállítás 
létrejöttét is a ljubljanai Képzőművészeti Akadémia 
tanárai, jelesül Branko Suhy és dr. Jožef Muhovič 
festőművészek kezdeményezték, – kiindulópontja 
az akadémia öt tanárának eddigi pályája volt. Emerik 
Bernard, Herman Gvardjančič, Jožef Muhovič, Franc 
Novinc és Branko Suhy a manuális képalkotás szelle-
mi erejében bízva, a festészeti hagyomány folytonos-
sága mellett szállnak síkra, ennek jegyében rendezték 
kiállításaikat az elmúlt években Szlovéniában (Ljubl-
janai vár), Zágrábban (Mimara Múzeum), Bécsben 
(Künstlerhaus), Velencében (Accademia di Belle Arti 
di Venezia) és másutt is.

A budapesti kiállításon a kezdeményezők a pro-
fesszor-elődök – Janez Bernik és Andrej Jemec nyu-
galmazott tanárok, Bogdan Borčić, Zoran Didek, Boži-
dar Jakac, Gojmir Anton Kos, Marij Pregelj és Gabrijel 
Stupica, az Akadémia elhunyt tanárai, valamint Zoran 
Mušič – festményeit is bemutatták, ezáltal átfogóbb 
és reprezentatívabb betekintést engedtek a szlovén 
festészet 1920-as évektől máig tartó alakulásába. A 
nemzetközi művészeti szcénában is elismert Zoran 
Mušič ugyan nem tanított az akadémián, de szá-
mos szlovén alkotó példaképéül szolgált, aki például 
Velencében vagy különböző párizsi múzeumokban 
tanulmányozta, tanulmányozza a XX. századi egyete-
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helyet a Zala György élet mű vét be mu ta tó ki ál lí tás, 
amely ugyan csak az életmű kis szeletét mutathatta 
be, de mintegy a szabad téren folytatódva, a művész 
legfontosabb köztéri műve, a Hősök tere monumen-
tális együttese felé vezette a látogató figyelmét. Zala 
György művészete azért kaphatott helyet az összeál-
lításban, mert 1858-ban, a tör té nel mi Ma gyar or szág 
Zala várme gyé jé ben fekvő kis vá ros ban, Al só lend ván 
szü le tett, amely város (Lendava-Lendva) ma a szlo-
véniai magyar kultúra, művészet legfontosabb köz-
pontjának tekinthető, s amelynek Galéria-Múzeuma, 
s annak vezetője, Lázár Beáta, oroszlánszerepet vállalt 
a mostani tárlatok előkészítésében. Mayer György, aki 
re ál gim ná zi um ban érett sé gi zett, majd a Min ta rajz-
is ko lá ban foly tat ta ta nul má nya it, éppen szülőföldje 
tiszteletére változtatta a nevét Zalára, új nevét bé-
csi akadémiai éveitől használta. Dolgozott bécsi és 
mün che ni mes te rek mel lett, kiválóan megtanulta a 
szakmát, magáévá tette a kor di va tos, al le go ri kus jel-
kép rend szert hasz ná ló áb rá zo lás mód ját, amelyet ki-
vá ló min tá zó kész ség gel pá ro sí tot t.  Munkásságának 
jobb megismerését szerencsés módon segítette, hogy 
a kiállítás kurátora éppen az a művészettörténész, 

Szatmári Gizella volt, akinek monográfiája 2014-ben 
jelent meg a Vitrin Kiadó gondozásában, Péntek Imre 
szerkesztésében.  A kurátor írta a pályaképet a kiál-
lítás katalógusába is, kifejtve, hogy Zala jel kép rend-
sze re alap já ul a gö rög-ró mai kul tú rát és mű vé sze tet 
vá lasz tot ta, a his to ri zá ló fel fo gás szel le mé ben, ennek 
nagy részt kész esz köz tá ra pedig – egy ér tel mű uta lá-
sa i val az el ter jedt klasszi kus mű velt ség re is ala poz va 

– to váb bi össze füg gé sek ki dol go zá sá ban se gí tet te.
Zala munkássága az 1880-as évek közepétől egyre 

inkább a hazai közönség figyelme előtt bontakozott 
ki. A Fi a tal anya sír em lé ke (Mária és Mag dol na alak já-
val) című mun ká já val ko moly si kert aratott, szá mos 
je len tős meg bí zást kapott (aradi Sza bad ság-szo bor, 
bu da vá ri Hon véd-szo bor, majd ké sőbb a Mil len ni u mi 
em lék mű, amelynek kivitelezése évtizedeken át húzó-
dott.) Zala nemcsak köztéri szobrászként, de a portré 
terén is ki vá ló tel je sít ményt nyúj tott, szá mos port-
rét min tá zott, elsősorban az 1880-as évek má so dik 
fe lé től a szá zad for du ló ig terjedő korszakban (Fe renc 
Jó zsef, Er zsé bet ki rály né, Deák Fe renc), ezek a mű-
vek jelentették a műcsarnoki kiállítás gerincét. Zala 
György min den ben a klasszi kust, az időt lent, a vál to-

zat lant, az örök ér vé nyűt ke res te, ennek köszönhető, 
hogy, amint arra Fülep Lajos egyik fiatalkori riportjá-
ban metsző gúnnyal rámutatott, éppen a saját korával 
való kapcsolat fontosságáról feledkezett el. Elek Artúr 
megértőbben fogalmazott róla, azt írta, hogy „nagy 
te het ség, csak nem jó kor ban szü le tett”.

Vele ellentétben Jože Plečnik (1872–1957), aki előtt 
a rendezők A karszti ember című kiállítással tiszte-
legtek, teljességgel kora gyermekének nevezhető. 
Emb le ma ti kus alak ja meg ha tá roz ta Szlo vé nia fő vá ro-
sá nak, Ljubl ja ná nak a mo dern épí té sze tét, miközben 
tevékenysége egye te mes je len tő sé gűnek nevezhető, 
el té rő kul tu rá lis ha tá sok, épí té sze ti ha gyo má nyok 
össze kap cso lá sán ala pul. Ta nu ló éve it Bécs ben, Otto 
Wag ner mes ter is ko lá já ban töl töt te, az 1890-es évek 
má so dik fe lé ben. Az I. vi lág há bo rú vé gé ig Bécs ben 
dol go zott, majd 1911-től tíz éven át a prá gai ipar mű-
vé sze ti is ko la ta ná ra volt, il let ve 1920-ban az újon nan 
ala kult Cseh szlo vákia állam szim bo li kus ak ro po li szá-
nak (Hra dzsin) ren de zé sé re, majd az ál lam el nö ki re zi-
den cia ki ala kí tá sá ra ka pott meg bí zást. Épü le tei stí lu-
sá ra egyé ni neo klasszi ciz mus és mí ves ség jel lem ző. 
Vá ros ren de zé si mun kás sá ga mel lett ipar mű vé sze ti 
tevékenysége is jelentős. Az 1920-as évektől haláláig 
a Ljub lja nai Egye te men ok ta tott. Ljub lja nai la kó há za 
ma mú ze um, éppen a budapesti kiállítás megren-
dezésének időszakában újult meg. Mun kás sá gá nak 
nem zet kö zi új ra ér té ke lé se az 1980-as évek ben kez-
dő dött, épü le te it a poszt mo dern épí té szet elő ké pé-
nek te kin tik, hiszen a plečniki élet mű, Kö zép-Eu ró pa 
vá ro sa i ban emelt épü le te i nek sora, egy közös re gi o-
ná lis épí té sze ti nyelv ki in du lópont jának is tekinthető. 
A ki ál lí tás ebbe a sok szí nű, több hely színt/vá rost 
érin tő épí tő mű vé sze ti te vé keny ség be és al ko tói gon-
dol ko dás mód ba engedett be te kin tést, mondhatni: 
az al ko tó szak mai élet út já nak kro no ló gi á ját kötötte 
össze az élet mű to pog rá fi ai fel dol go zá sá val, Plečnik 
az épí tész, vá ros ter ve ző és plasz ti kus for mák ala kí tó-
ja, mint az el jö ven dő év szá zad uni ver zá lis vá ro sa ide-
á já nak meg fo gal ma zó ja je le nt meg. Ez a te vé keny sé-
ge min de nek előtt Ljub lja na komp lex vá ros épí té sze ti 
fej lesz té sé ben nyil ván való, amely a szlo vén fő vá ros 
képét nap ja in kig meg ha tá roz za, töb bek kö zött a 
köz pon ti vá ro si te me tő, a Žale ki ala kí tá sá val. A tár lat, 
a hozzá kapcsolódó, Hadik András építésztörténész, 
kurátor szövegét közlő katalógus, valamint a nem zet-
kö zi kon fe ren cia és ke rek asz tal-be szél ge tés, az épí-
tész al ko tá sa i nak fel vo nul ta tá sá val, va la mint mű kö-

dé se hely szí ne i nek fel vil lan tá sá val, Plečnik sze mé lyes 
al ko tói port ré ját is meg raj zol ta. 

Plečnik alig két évtizeddel korábban született, mint 
a Mesterek és mestereik – hagyomány és folytonos-
ság a szlovén festészetben című kiállítás legkorábban 
indult résztvevője, Gojmir Anton Kos. A másik, még 
az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában született 
résztvevővel, Božidar Jakaccal pedig az rokonítja, 
hogy az építészhez hasonlóan a festő is erős szálakkal 
kötődött Prágához. Onnan hazatérve ő volt az, aki a 
Novo mesto-i tavasz nevű irodalmi-képzőművészeti 
mozgalmat elindította, a Szlovén Művészklub elnö-
keként pedig a második világháború időszakában 
ő volt az, aki szorgalmazta egy ljubljanai székhelyű 
művészeti akadémia létrehozását. Az akadémia meg-
alakulásakor ő lett első elnöke, és egészen 1961-ig a 
grafika tanáraként működött itt. Egyike volt azoknak, 
akik a ljubljanai grafikai biennále létrehozásában is 
aktívan közreműködtek, ezzel pedig már el is érkez-
tünk a jelenig vagy legalábbis a közelmúltig, mert ez 
a biennálé a nyolcvanas-kilencvenes években fontos 
impulzust jelentett számos magyar grafikus számára 
is. Egyébként a Műcsarnokban rendezett kiállítás 
létrejöttét is a ljubljanai Képzőművészeti Akadémia 
tanárai, jelesül Branko Suhy és dr. Jožef Muhovič 
festőművészek kezdeményezték, – kiindulópontja 
az akadémia öt tanárának eddigi pályája volt. Emerik 
Bernard, Herman Gvardjančič, Jožef Muhovič, Franc 
Novinc és Branko Suhy a manuális képalkotás szelle-
mi erejében bízva, a festészeti hagyomány folytonos-
sága mellett szállnak síkra, ennek jegyében rendezték 
kiállításaikat az elmúlt években Szlovéniában (Ljubl-
janai vár), Zágrábban (Mimara Múzeum), Bécsben 
(Künstlerhaus), Velencében (Accademia di Belle Arti 
di Venezia) és másutt is.

A budapesti kiállításon a kezdeményezők a pro-
fesszor-elődök – Janez Bernik és Andrej Jemec nyu-
galmazott tanárok, Bogdan Borčić, Zoran Didek, Boži-
dar Jakac, Gojmir Anton Kos, Marij Pregelj és Gabrijel 
Stupica, az Akadémia elhunyt tanárai, valamint Zoran 
Mušič – festményeit is bemutatták, ezáltal átfogóbb 
és reprezentatívabb betekintést engedtek a szlovén 
festészet 1920-as évektől máig tartó alakulásába. A 
nemzetközi művészeti szcénában is elismert Zoran 
Mušič ugyan nem tanított az akadémián, de szá-
mos szlovén alkotó példaképéül szolgált, aki például 
Velencében vagy különböző párizsi múzeumokban 
tanulmányozta, tanulmányozza a XX. századi egyete-
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mes festészet történetét, törvényszerűen találkozott műveivel, Mušičot egysze-
rűen a szlovén művészet emblematikus alakjának tekinthetjük. A Műcsarnokban 
Borut Pahor államelnök és Áder János köztársasági elnök védnökségével megva-
lósult kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia képzőművész tagjainak ljubljanai 
bemutatkozását viszonozta, s egyben az újabb kori szlovén művészet rendkívüli 
eseménye volt. Hosszas előkészítő munka után jött létre, időközben koncep-
ciója is módosult némileg. Eredeti címe ugyanis a következő volt: A szlovéniai 
festészet száz képe: Tisztelgés a festmény előtt (kurátor: dr. Milček Komelj, a Szlovén 
Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, társkurátorok: Jožef Muhovič, Branko 
Suhy, Mayer Marianna, szervező: Lázár Beáta, a lendvai Galéria-Múzeum igazga-
tója). Négy generáció művészeinek művei kerültek egymás mellé a Műcsarnok 
középső teremsorában: Božidar Jakac és Gojmir Anton Kos indulása közvetlenül 
az első világháborút követő időszakra esik, Zoran Didek, Zoran Mušič, Marij Pre-
gelj, Gabrijel Stupica művészete a második világháborút követően vált ismertté, 
Emerik Bernard, Janez Bernik, Bogdan Borčič, Herman Gvardjančič, Andrej Jemec, 
Franc  Novinc a hatvanas-hetvenes években induló generációkhoz tartozik, míg 
Jožef Muhovič és Branko Suhy a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kezdte 
pályáját. Bármelyik generációhoz is tartozzanak azonban a művészek, munkás-
ságuk azt érzékelteti, hogy az új médiumok expanziója idején is erős festészeti 
hagyomány él Szlovéniában – ahogyan egyébként a kortárs magyar művészet-
ben is. Ilyen értelemben pedig a párbeszéd valódi fóruma volt a kiállítás, valódi 
művészeti élményt adott, lehetőséget a szomszédos ország festészetének, az 
abban megjelenő értékeknek a megismerésére.  

I. Kovács Johanna képzőművész1 tárlatának megnyitója előtti éjszaka, szen-
tebb animámmal, segítő lelkészemmel, sugárbarátommal, megváltandó lélek-
testvéremmel mintegy álomba merülten társalogva, a következő tisztán hall-
ható hangüzenetet kaptam a sötét űrből, a hullámtermészetű éterből, a köztes 
létből érkezve, amelyet most lefordítok a tisztelt olvasó számára: »Amiről 
Johanna beszél – jelesen a technikai kivitelezés problémáiról és kihívásairól 

– neki látszólag az a legfontosabb. A képek tartalma azonban a lelkéből jön. 
Erről viszont nem akar mesélni. Marad a homályos és talányos célozgatások 
ingoványos területén. Vagy nem tudja megfogalmazni, vagy nem akarja leg-
mélyebb lélektitkait felfedni. A figurái – annak ellenére, hogy szerinte például 
a Műterem (2010) című kép alakjai fáznak, és vidáman fecsegnek – ijesztőek és 
nem evilági lényjelenségek. Mintha minden szereplője a túlvilágról jönne, vagy 
oda igyekezne. Hiányos, foszladozó végtagjaikkal, rángatózó mozdulataikkal 
távolodó vagy közeledő, egy-két színnel megfestett szellemlények (Aluljáró-
ban, 2015; Futók, 2012), vagy rég halott patások koponyáival együtt ábrázolt 
emberszerű tünemények, illetve kimondottan csak lógó koponyák – mint 
megfeszített korpuszok – bukkannak fel rögeszmésen vásznain, függőleges 
tengelyeik mentén frontálisan vagy elfordulásban, különböző nézetekből 
ábrázolva.

Az itteni lét csak játék (Játékok Daninak I-II., 2011), átmenet a feketéből 
feketébe (Aluljáró I., 2015), a feketéből fehérbe, a fehérből feketébe, a fehér-
ből fehérbe. A földi lét a köztes lét, ami halvány, színtelen, vagy alig-színezett 
ragasztott papírpép-testek várakozása az időben (Várakozás I-III., 2015; Kör-
méretek I-III., 2015). Ceruzavékonyságú, valódi testtel nem rendelkező papír-
csíkocska emberek, kivájva és megszaggatva, összesodorva és megtépdesve. 
Csak lélektestük van. Tiszta és tisztátalan egybeolvad bennük: betűk ütnek át 
a festék vagy ragasztómassza alól; kimondatlan vagy kimondhatatlan gondo-
lataik, szavaik kavarognak a felületben, felületen. 

Matériás anyaghasználatú 2015-ös két képén szilárd homok háttér előtt 
lebegnek a papíremberek. Van-e biztos talaj itt a Földön? Ha megtalálom, 
bizton kiszámíthatom-e, hogy nem süpped be, szív magába, vagy fed el? Ezért 
inkább lebegek előtte.

Johanna médium! Mert nála a lélek képei belülről, mélyről vetődnek föl, és 
rajta keresztül materializálódnak. A költők is így kapják a szavakat. Nem az ő 

1 Kovács Johanna 1951-ben született Bukarestben. 1976-ban a bukaresti N. Grigorescu 
Képzőművészeti Főiskola grafika szakán szerzett diplomát. Mestere Vasile Kazar és Ion State 
volt. 1977–79-ben a Magyar Iparművészeti Főiskolán Kass János és Haimann György keze alatt 
könyvművészeti posztgraduális képzésben részesült. 1977-ben költözött Magyarországra, 
1998-tól Érden él, 2009-től tagja az Érdi Művésztelepnek.     
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