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Művészettel a háború ellen? Művészettel a háború ellen! 
 

Január 18-ig tekinthető meg a Pesti Vigadóban az a 
december 3-án nyílt nagylélegzetű, nagyszerű kiállítás, 
amely a „Nagy Háború”-nak állít örök, művészi emléket 
rangos hazai képző- és iparművészek, szobrászok, 
fotóművészek alkotásaiból. 

„A történelem nem az enyészet őre. Ami elhullt, nem hull a 
semmibe, hanem sorsa és alakítója annak, ami rákövetkezik. Bennünk él, és szenvedélyeket 
táplál" – idézett Für Lajos történész a Magyar sors a Kárpát-medencében című könyvéből 
konferáló beszédében Juhász Judit, az est háziasszonya, aki szerint akár a kiállítás mottója is 
lehetne ez a megállapítás. 

Hasonlóképp lehetne mottó egy másik történész, Szakály 
Sándor gondolatmenete is: ”Lehet-e a művészet 
eszközeivel tenni valamit a háborúk ellen, avagy a 
háborúk történetének a bemutatásáért? Igen, mégpedig 
alkotásokkal, egykoron és ma is. Ez a kiállítás az értékek 
megtartását jelenti, ragaszkodást a honhoz, valamint 
emlékállítás azoknak, akik életüket adták a hazáért. 

Juhász Judit, az MMA kommunikációs igazgatójának 
üdvözlő szavait követően Hende Csaba honvédelmi miniszter köszöntőlevelének gondolatait 
Kunszabó István, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tolmácsolta a 
jelenlevő művészetpártoló, közélet iránt érzékeny nagyközönségnek: 

“A sok évtizedes hiányokat pótló, sokszínű kiállítás 
fővédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
azt írta a tárlat kapcsán, hogy „Az emlékezetnek sok 
rétege van. A történészek és hadtörténészek 
szétszedik, és újra összerakják azokat. Van azonban 
egy tartomány, amely sokkal inkább a művészet 
terepe: ez az ember sorsa. Egyedül a művészet képes 
behatolni azokba a tartományokba, ahol csak illúziók 
nélkül, levetett saruval, meghajtott fejjel állhatunk 
meg mindannyian. Erősen hiszem, hogy mindaz, 

amin Európa elveszett nemzedéke, a világháborús nemzedék átment, megtermi a maga 
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gyümölcsét, ha emlékezünk és emlékeztetünk… akik emlékeznek, egy irányba tekintenek. A 
Nagy Háború centenáriumán Európa nemzetei emlékeznek: megpróbálják felidézni és 
megérteni mindazt, amin közösen átmentünk. Emlékeznek a művészek is, akik egy új 
nemzedék nevében fogalmazzák újra mindazt, amit a Nagy Háború jelentett és jelent. 
Nekünk, magyaroknak az elhallgatás és a hazugság évtizedei után, az érdektelenség és a 
feledés évtizedei után újra fel kell fedeznünk, közgondolkodásunk részévé kell tennünk 
mindazt, ami akkor történt: a lehetetlen körülmények közötti helytállást, az áldozatot, a gyász 
és a veszteség éjfekete napjait, a testi-lelki nyomorúság addig sohasem tapasztalt köreit, 
nagyszüleink és dédszüleink rettenetes, mégis emberséggel elhordozott sorsát”. 

Ezt követően a szembesülésre, töprengésre késztető 
szobrok, plasztikák, akvarellek, fotók és installációk 
“szépség-szörnyeteges”, döbbenetes alkotásai között 
Szakály Sándor történészprofesszor, a VERITAS 
Intézet főigazgatója történeti kitekintésében a „Nagy 
Háború”-ról, azaz az 1914-14-as 
világégésről,gondolatai találtak utat a lelkekhez: „A 
háború és művészet, avagy művészet és háború nincs 
olyan távol egymástól, hiszen a háború megvívása 
maga is művészet, hadművészet, győztesekkel és 

vesztesekkel. Amikor az első nagy világégés elkezdődött, művészek százai indultak, hogy 
maguk is fegyverrel harcoljanak vagy segítsék a haditudósítók csapatait. Így működött 
sajtóközpont, s olyan jelentős magyar alkotók kapcsolódtak be, mint például Molnár Ferenc, 
Szép Ernő, Gyóni Géza, Sajó Sándor a „toll fegyverével” és Rippl-Rónai, Mednyánszky, 
Zádor István s mások festőecsettel. Akkor még születtek – nagy – művek, elbeszélések, 
karcolatok, versek s főleg szobrok majd hosszú szünet következett. A közvetlen emlékek, 
érzékelés után ki állít emléket Doberdó, Isonzó honvédeinek vagy az Erdélyt 1916-ban 
védelmező hősöknek? S vajon mit érzékelhetnek mindebből a későbbi, mai művészek? Azon 
is el kell gondolkodnunk, mit jelent(ett) a „Nagy Háború”, vajon csak a XX. századi életünkre 
volt hatással? Hiszen hazánk (Horvátország nélkül) elveszítette területének kétharmadát, 
magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát, a Monarchia társországaként – európai 
nagyhatalomként megszűnt létezni. S mit jelentett, jelent mindez? Hosszú évtizedes önvádat, 
történészi, politikusi vitákat és egy megcsonkított hazát, nemzetet. Határainkon belül és kívül 
egyaránt fogyót. 

Talán erre is megtalálhatjuk a feleletet ezen a kiállításon, amely 
most kortárs alkotók szemével láttatja a múltat, a letüntet, a 
tragikusat – fejtette ki gondolatait Szakály Sándor. – Magyar 
szemmel és a magyar múlt ismeretével készültek el mindazok az 
alkotások, amelyek egy szomorú háborút és annak 
következményeit láttatják. Nem láttatják viszont mindazt, amit 
egy másik világégés hozott… Elrabolt értékeket és megváltozott 
értékrendeket… S hogy lehet-e ezen most újra változtatni? 
Bizonyára. S hogyan? Talán a művészet eszközével. Azokkal, 
amelyek hiteles képet rajzolhatnak meg – képletesen és 
ténylegesen is – a múltunkról, és rávezetnek bennünket a múlt 
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megismerésének szükségességére. Szakály Sándor rámutatott: az itt kiállító alkotókban 
megvan a múlt iránti érdeklődés és tisztelet, a kritikus szemlélet és a jövőért való aggódás, a 
válaszkeresés a miértre. Mert miért is van az, hogy szinte alig múlott – avagy múlik el ma is? 
– egy-egy nap harcok nélkül? Miért is kell, hogy fegyverrel a kézben nézzenek farkasszemet 
egymással azok, akik barátok vagy legalábbis megértő embertársak lehetnének? Erre kellene e 
a kiállításnak is választ adnia – egy hosszú ideig elhallgatott tragédiára, mert a „Nagy 
Háború” a magyarság számára a huszadik századi Magyarország legnagyobb tragédiáját 
hozta: Trianont. S beszélünk erről? S ha igen, eleget? S ha igen, hitelesen? Mind olyan 
kérdések, amelyekre a művészet eszközeivel választ adható. S születnek-e válaszok?” 

Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
kiállítási ajánlása pedig ekként hangzik: „Az emlékek 
megidézése az emberiség lelkének egyik legfontosabb 
ünnepi tápláléka. Minden élőlények közül ugyanis az 
egyetlenek vagyunk, akik számára a múlt nemcsak az 
egyik előfeltétele a jelennek, hanem az áhított jövő belső 
kondícióit is meghatározza. S ha ez így van, akkor szinte 
bizonyosan a művészet az az út, amelyen megjárhatjuk az 
elődök csillagösvényeit. A kollektív emlékezet ezen felül 

még azzal a csodálatos tulajdonsággal is bír, hogy benne családok, tájak, népek, nemzetek 
együtt is megsirathatják áldozataikat, kudarcaikat, megalázottságuk tragédiáit, hogy azután 
fejüket is együtt emelhessék fel a történelem napsütéses korszakaiban...” 

Az MMA elnöke arról is beszélt, hogy a tárlaton látható remekművek azért különösen 
érdekesek, mert fájdalomból születtek. Kiemelte: 1914-et még 1939, majd 1956 is követte, és 
Magyarország mindhárom kataklizmában egyedül maradt.  

Hozzátette: jelképesnek érzi, hogy ebben az épületben 
rendezték meg az első világháborúra emlékező kiállítást, 
hiszen a Pesti Vigadót ötször gyújtották fel, bombázták le, 
majd az 1970-es években is mindent megtettek a 
modernista építészek, hogy az épület belülről tönkre 
menjen. „Miután elsírtuk, elbánkódtuk szüleink, 
nagyszüleink pusztuló világát, mi egy épülő, kiteljesedő 
világba indulunk el.” 

„Az első világháború korántsem ért véget a nyomok 
eltűntetésével – utalt P. Szabó Ernő művészettörténész 
megnyitójában a második világégésre. A közép–kelet-európai 
országok tragédiája, majd az elhibázott rendszerváltozások 
sora jelzi, hogy az, ami 1914–1918 között történt, az máig 
érezteti a hatását… A kiállítás nem egyszerűen több évtizedes 
hiányt pótol, de a magyar művésztársadalom százéves 
adósságából törleszt… a névtelen áldozatok üzeneteit 
továbbítja száz évvel eltűnésük után”.
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A grandiózus tárlat kezdeményező gondolata Prutkay Péter képzőművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagjának érdeme, a rendezés pedig a Magyar Művészeti 
Akadémia Film- és Fotóművészeti, Iparművészeti és Tervezőművészeti, valamint 
Képzőművészeti Tagozatáé. 

OSZTT 

 


