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Kurucz D.
Istvánnál
Kurucz D. István Munkácsy-díjas
festőművészt
április
4-én a Kiváló Művész címmel tüntették ki.
Négyévtizedes
munkássága összekötő kapocs az alföldi iskola
klasszikus
mesterei, Tornyai János, Rudnay Gyula, Koszta József, Endre
Béla és a mai középgeneráció, Szalay Ferenc, Németh József
festészete között. Hódmezővásárhelyen
született, ez a táj, az
itt élő ember művészetének fő ihletője. A Magyar Képző- és
Iparművészek
Szövetsége dél-magyarországi
területi
szervezetének
titkára.

— Mit jelent ön számára
Hódmezővásárhely?
— Itt születtem, a gyerekkor erős szálait soha nem lehet elszakítani. Ezeket
a szálakat elkerülésem után is erősíteni igyekeztem. Gyerekkoromban megismertem
az agrárproletárok, a Vásárhelyen és környékén élő parasztok életét. Amikor édesapámat munkásmozgalmi tevékenysége miatt Zalaegerszegre internálták, hosszú
ideig a város határában, nagyszüleimnél laktam. Az átélt élmények mélységével
rögződtek bennem a korabeli paraszti élet eseményei, mozzanatai. E mély benyomást erősítették, hogy nagyapámék még 1943—44-ben is azok közé tartoztak, akik
a gabonát lóval nyomtatták, hogy megspórolják a cséplés bérét. Ezek az élmények
máig hatóak, döntően alakították szemléletemet, művészi pályámat.
— Mikor kezdett el rajzolni, festeni?
— Kisgyerek koromban megörökítettem a paraszti élet eseményeit. Apám nyomdász volt, ismerte a vásárhelyi szellemi élet alakjait, újságírókat, művészeket, irodalmárokat. Nekik mutatta meg rajzaimat, akik fölirányítottak Pestre Darvassy István vásárhelyi származású művészhez, aki látva munkáimat, nem az iparművészet,
hanem a képzőművészet felé orientált. Így kerültem Szőnyi István magániskolájába.
— Milyen volt ott a hangulat, milyen inspirációkat
kapott?
— Apám révén már Vásárhelyen, az akkori agrár-mezővárosban bekerültem a
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szocialista eszméket vallók vékony rétegébe. így aztán hamar felismertem a Szőnyimagániskola progresszív szárnyának szándékait. Berda Ernőnek, Berda József költő
unokatestvérének irányításával egy ideológiailag képzett, aktív baloldali csoport
tagja lettem. Hatottak rám kapcsolataik, eszméik, révükön ismertem meg a szovjet
képzőművészetet és a mexikói monumentalistákat. Ez meghatározó élményt jelentett
számomra, fölismertem a freskófestészet jelentőségét, azt a hatalmas és kiaknázatlan lehetőséget, amit ez a m ű f a j jelent egy nép tudatának alakításában, önismeretében. Ezeken a monumentális alkotásokon nagy tömegek láthatják és ismerhetik föl
történelmük eseményeit és résztvevőit, egy nép évszázados küzdelmeit és győzelmeit. Ez a festészet olyan hatással volt rám, hogy életcélomnak választottam. Törekvéseim lényegét, művészi tevékenységem alapját határozták meg.
— És a főiskolán?
— A főiskolán hamar elkerültem Rudnaytól, majd Benkhardtól, egyikük sem
ismerte föl szándékaim lényegét, nem tudtak mit kezdeni velem. Hamarosan Réti
István lett a mesterem. Amikor meglátta vásárhelyi ihletésű vázlataimat, azt
mondta: „Fiam, neked érdemes festőnek lenni." Sajnos, ő még abban az évben
nyugdíjba ment, így nem volt véletlen a főiskola újságjának év végi számában a
nem minden él nélkül megjelent kérdés: „Vajon Kurucz jövőre melyik mesterhez
kerül?" Szerencsére jött Szőnyi István s hozzá kerültem. Mellette tanultam, majd
dolgoztam mint tanársegéd, egészen haláláig. Harmadik évben vettük fel a freskótechnikai ismereteket, óraadóként a gödöllői művésztelep egyik alapítója, Nagy Sándor vezetett be bennünket a freskóművészet és a tojástempera világába. Ezek a
stúdiumok végképp meghatározták sorsomat. Nagy Sándor ugyanis sokszor elmondta,
hogy ezt az ősi freskótechnikát, mely az egyiptomi művészetig visszavezethető, de
a 17. század fordulóján az olajfesték nagy tömegű gyári előállítása háttérbe szorította, föl lehetne és föl kellene újítani. A gazdagodó színekkel olyan anyag és ki:
fejezőeszköz lehetne, mely korunkat az impresszionizmussal kiteljesedett olajfestéknél — mely a naturalizmustól a nonfiguratív művekig minden lehetőséget végigzongorázott — gazdagabban és jobban kifejezhetné. Ezt természetesen több száz
hallgatójának elmondta — egyedül én fogadtam meg.
— Saját munkája,-festészete
hogyan Hatott végső elhatározására?
— Főiskolai éveim alatt Tornyaiék útját jártam. Nagy hatással voltak rám az
alföldi festők, magam is jól ismertem a vásárhelyi tájat, a pusztát, a „nagy sömmit".
Olajjal festettem a Vásárhely környéki tájat, s bizony magam is láttam Tornyai,
Rudnay, Endre Béla hatását. Ez is fontos indítéka volt annak, hogy a temperát
választottam kifejezési eszközül. Ez a technika alkalmas volt arra, hogy ötvözzem
vele a t a j monumentalitását és részletgazdagságát. Nem beszélve arról, hogy felismertem, milyen nagy és felelősségteljes dolog egy olyan városban elkezdeni a
piktúrát, ahol Tornyai járt előttem.
— Kérem, szóljon egy-két szót a tojástempera technikájáról, a freskófestés
történetéről.
— Nagy Sándor előadásai alapján hazai és külföldi tanulmányutakon igyekeztem bővíteni azokat az ismereteimet, amelyeket a temperáról és a falfestésről tudtam. A 17. században ez a m ű f a j és technika uralkodó volt. Az őshazából, Bizáncból
egyik ága Velencébe került, a másikból sarjadt és virágzott az oroszországi ikonfestészet. Lemértem e technika értékeit és eredményeit, s elsősorban a firenzei
múzeumokban döbbenten tapasztaltam, hogy a temperafestészet utáni olajképek
sötétednek, elvesztik színüket. Az olaj kiteljesedése az impresszionizmus kora,, napjainkban már az olajfestéket is háttérbe szorítják a műanyagfestékek. Ám a mai
ismereteink szerint a műanyagfesték élettartama mindössze 15—20 esztendő. Ez
ellentmond a művészet ősi hitének, az időtállóságnak. Vagy ma már festmény is
„tartós fogyasztási eszköz?!" Michelangelo mondta az olajfesték elterjedésekor, hogy
lehet olajjal is festeni, mint ahogy a parasztok festik a kerítést, meg a falusi templom zászlóit... Számomra a tempera olyan kifejezési lehetőség, mely biztosítja a
nagy dekoratív felületeken az apró részletek fölrajzolását. A kettő együttcseng,
gazdagítja, tartalmasabbá teszi a kifejezés szándékát.
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— A festményt a technika teszi tartós fogyasztási eszközzé, vagy a választott
tematika is?
— Egy példával válaszolok. 1962-ben egy milánói műgyűjtő hívott meg lakásába. Dolgozószobájában fogadott, ahol egy érettbarna reneszánsz láda fölött barna
tónusban tartott nonfiguratív festményt láttam, önkéntelenül összecsengett bennem
a két tárgy harmóniája, és ezt el is mondtam az olasz műgyűjtőnek. Meglepetésemre elmondta, hogy ez a kép csak egy hétig lesz itt, mert ezekkel az alkotásokkal
nem lehet hosszú ideig együtt élni. Raktárában közel kétezer nonfiguratív festmény
halmozódott, ezeket cserélgette rövid időszakonként. A lakás többi részében viszont
Degas, Renoir és más impresszionisták alkotásai függtek. Persze megkérdeztem;
ezeket is hetenként cseréli-e? Nem, ezeket nem — válaszolta. Azt hiszem, a művészet lényegét fogalmazta meg!
— Úgy tudom, tagja volt fiatal korában a baloldali
művészcsoportnak.
— 1934 és 38 között a főiskolán egy baloldali csoport is működött. A grafikai
tanszéken gyűltünk össze, illegális nyomtatványokat, plakátokat készítettünk, elméletileg képeztük magunkat, sok ú j ismerettel gazdagodtunk. Eljártunk a tüntetésekre
s örömmel láttuk, hogy viszik a tüntetők feliratainkat, plakátjainkat. Aztán f á j t ' a
szívünk, amikor a rendőrök attakja után letaposva, széttiporva láttuk m u n k á n k a t . . .
— A főiskola után római ösztöndíjat
kapott.
— 1941-ben mentem Rómába, ösztöndíjasként. Meglehetősen zavaros idők voltak, de akkor engem egyetlen dolog fűtött és izgatott. Az ott látott művészeti alkotások megerősítették meggyőződésemet, a temperatechnika és freskófestészet iránti
elkötelezettségemet. Ott is vásárhelyi témákat festettem. Képeim, alapján meghívott
a Vatikán, azt szerették volna, maradjak kint, legyek az egyházi művészet egyik
megújítója. Ügy látták, áz az őszinte népi hang, amelyet képeimmel képviseltem,
megújíthatja az egyházi művészet évszázados merevségét. Persze, nem akartam kötélnek állni, az utolsó adum már az volt, hogy kálvinista vagyok. Nem baj, mondták, majd egy pápai misén megkeresztelnek. De én jöttem haza, Vásárhelyre, freskót festeni.
— És újságíró lett.
— Üjságíró, agitátor és kulturális mindenes 1943-tól 47-ig Vásárhelyen. Aligalig festettem, végre 1947-ben Szabó Ivánnal közös kiállítást rendeztünk a régi Műcsarnokban. Annak sikere után költöztem fel Pestre, azóta kétlaki életet élek a
Százados úti művésztelep és Hódmezővásárhely között. (Vásárhelyi házam tíz évig
adott otthont a művésztelepnek.)
— Ügy tudom, meghívták a főiskolára freskótechnikai
szakoktatónak.
— Igen, Szőnyi István mellett voltam tanszékén, haláláig. Mint szakoktató többször kifejtettem véleményemet az oktatással és a különböző reformokkal kapcsolatban. Meggyőződésem az volt, hogy a növendékeket tökéletes szakmai tudással
kell felvérteznünk, s ha már birtokában vannak az összes technikai ismereteknek,
maguknak kell eldönteniük és kialakítaniuk — hajlamuknak és alkatuknak megfelelően — saját, egyéni művészi világukat. Legyen az modern, nonfiguratív, vagy
természetelvű, realista. Nem értettem egyet a főiskolának azzal az oktatási gyakorlatával, hogy a tanárok jelentős része a fiatal növendékekből szakmai alapok .nélkül,
a mesterek saját stílusuk átplántálásával önmaguk művészete köré iskolát teremtenek. Ez természetellenes, hisz a növendék csak egy sémát tanul meg, egy idegen
világ sablonjait ismeri meg, s ha végez, évekre van szükség, míg önmagát, egyéni
szemléletét kialakítja. Művészetpolitikánk teljes arculatához szükséges, hogy minden
irányzat megtalálja a maga megfelelő helyét. A különböző művészeti utak kizárólagosságát hirdetni azonban káros és zavaró, önkéntelenül osztályozást von maga után,
ami rosszértelmű feszültséget okoz.
— Freskót nem festett?
— A negyvenes évek végén képzőművészeti kört vezettem a Kossuth Akadémián, úgy tűnt, valóra válthatom régi álmomat. Segített egy évforduló is, az Akadémia éttermében freskót készítettem az 1848-as népfelkelőkről. A szakmai bizottság
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naturalistának minősítette, majd négy évvel később, 1952-ben szakmai bizottsági
határozat .alapján, mint formalista alkotást, lemeszelték. Ezzel kétvállra fektették
az országban a monumentális festészetet. Az azóta megépült épületek nem kívánják
ezt a fajta falfestészetet... — Ismét a régi és örök téma, a falfestészet.
— A keresztény puritanizmus 300 évre száműzte a római antik művészet csodálatos értékeit, alkotásait. A harmadik században lezajlott zsinat azután megalkotta az egyházi művészet kiskátéját. Célja az volt, hogy a freskó az írni, olvasni
nem tudók bibliája legyen. Meghatározták nemcsak a művek tartalmát, de a figurák
mozdulatait, a fej- és kéztartást, az öltözéket. A falfestészet'azután a barokkal nemcsak kiteljesedett, hanem meg is halt. A nagy művészeti korok egységét, összhangját a polgári társadalomban a táblaképfestészet váltotta fel. Az új, szocialista társadalom még nem ismerte föl a falfestészetnek, mint közösségi művészetnek űj,
megváltozott lehetőségeit és társadalmi hatását. Sokat beszélgettem erről építészekkel, tervezőkkel, de nem tudtunk zöldágra vergődni. Modern, korszerű, csodás középületeinket pusztán dekorációnak használt mozaikok, intarziák vagy textilek díszítik, nincs meg az az ősi egység és az- a nagyszerű összhatás, mint a gótika, a reneszánsz, a barokk nagy korszakaiban. Törekedni kellene arra, hogy megszülessen az
építészet, a belső térformálás, az ipar- és képzőművészet, az egymáshoz kapcsolódó
műfajok egysége, az új, szocialista tartalmú szintézis.
— Vannak elképzelései a pusztaszeri emlékparkba is.
••.-;•'
,.
— Valóban. A pusztaszeri emlékparkba kerül a felújított Feszty-körkép, mely a
honfoglalásnak, a magyar történelem kezdeteinek millennium idején készült, sajátos
megfogalmazása. Készül egy szobor is, mely a második honfoglalásnak, a földosztásnak állít emléket. E két műalkotás kifejező, de véleményem szerint kevés.
A pusztaszeri park hazánk: egyik legszebb emlékhelye lesz. Szükségesnek tartom
egy olyan épülettömb kialakítását, melynek falain meg lehetne alkotni a magyar
történelem sorsfordulóit. Ez a látogatók tízezreiben maradandó emlékképeket ültetne
el, hatásosan szolgálhatná a társadalmi tudat formálását. Egyben megvalósítható
lenne régi, már-már eltemetett ideám, a társadalmi indíttatásból születő falfestészet
újraélesztése. A magyar történelem egymáshoz kapcsolódó, freskószerű megjelenítésével szép példát szolgáltatnánk az egész világnak.
— Legutóbbi műcsarnoki, majd vásárhelyi kiállításán több mint harminc esztendő válogatott képeit sorakoztatta fel. Az első, az 1940-es évek időszakában született képei, számomra legalábbis, közelebb álltak az ábrázolt emberekhez,
sorsokhoz,
az agrárproletárokhoz, mint a későbbi alkotások.
— Ez nem véletlen. A negyvenes években született figurális képeimet előtanulmánynak szántam falfestészeti terveimhez. Amikor ennek lehetőségei csökkentek,
visszatértem a tájfestéshez, s az alföldi táj monumentalitásában éltem ki művészi
vágyaimat. Ezt segítette, hogy az egykori kisparaszti parcellák, melyek fölszabdalták, leszűkítették a monumentalitást, megszűntek, felváltotta ezeket a végtelen,
egybefüggő tábla, s ez kinyitotta, méginkább növelte a nagyság érzését. A legutóbbi
képeimen szinte már csak két felület, az ég és a föld találkozása látható. Ennek a
faktúrának, két kompozíciós elemnek kapcsolatait keresem. Nem véletlenül. Formai
fölszabadulás lépett az ábrázoló művészet helyébe. Az avantgarde törekvésekből és
értékekből én is igyekeztem átvenni azokat az elemeket, melyek gazdagíthatják
művészetemet. A hatalmas alföldi sík, az ég és a föld találkozása látszólag szegény
téma. Ennek kifejezéséhez a kor szemlélete is hatott, legújabb törekvéseim már
tartalmazzák ezeknek a formai értékeknek eredményeit, ú j megfogalmazásait.
— A mai alföldi festészet iránt óriási a közönségigény. A kritika viszont nem
fogadja egyértelmű hozsannával ezeket a műveket.
— Mostanában sokat beszélnek a táblakép haláláról. Hiszem, hogy amíg az
emberek négy fal között élnek és tető lesz a fejük felett, szükség van olyan művészeti tárgyakra, melyek otthonossá teszik ezt a szűk környezetet. Napjainkban a
környezetkultúra fellendülésének idejét éljük. A városiasodás, a lakásprogram megvalósulása mind több embernek adja meg a lehetőséget, hogy saját igénye és ízlése
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szerint alakítsa, formálja otthonát. Az alföldi festészet iránti óriási közönségigényben természetesen sok a nosztalgia, a visszavágyódás, de sok az öröklött, megcsontosodott ízlésnorma is. És még valami. Több nyugati kiállítás után az egyik rendezőt
megkértem, járjon utána, mit jelent az én hortobágyi képem a holland—nyugatnémet határ mentén élő polgárnak. Mit jelent számára az alföldi vidék, a magyar
táj. Egy év múlva elmondta az üzletember válaszát: „Én üzletember vagyok, egész
nap lótok-futok. Este fáradtan hazaérkezem, leülök a fotelba, s magam előtt látom
a magyar Alföld végtelen nyugalmát. A kép kiegyensúlyozottsága, nyugalma r á m is
megnyugtatóan hat, kikapcsol, pihentet."
— S az előbbi kérdés második felére?
— Szintén egy példával felelek. Pár évvel ezelőtt Párizsban járva, fiatal francia
festők azon keseregtek, milyen hátrányos az ő dolguk, milyen nehéz a helyzetük, a
mienkhez képest. Hisz nincs náluk az a társadalmi átalakítást segítő népi erő, melynek kifejezéséhez a művészet olyan lendítő erő, mint nálunk Magyarországon. Szerintük ebből a hazánkban tapasztalható kontaktusból alakulhat, újulhat meg a modern európai festészet Szerintük a magyarországi kortárs művészetnek ez a realista
vonala azért is figyelemre méltó, mert kultúrtörténetünk mindig a legelső nyugati
vonalhoz kapcsolódva fejlődött. A bizánci művészet idegen az európai kultúrától,
így hát — tartják ők — a népi talajból táplálkozó realista magyar festészet a modern európai képzőművészet megújulásának egyik nagy lehetősége. S itthon? Aki
ném másolja a nyugati avantgarde törekvéseket, az elmaradott, földhözragadt, korszerűtlen. Pedig az az Aquincumban dolgozó művész volt provinciális, aki római
mintakönyvek alapján rakta a mozaikot, festette a falat. De nem volt az a Tisza
menti barbár csontfaragó, aki belevéste a tülökbe népe történetét. Mi is akkor vagyunk provinciálisak, ha nyugati stílusok mintakönyvei, csodálatos reprodukciói
alapján dolgozunk. Egy biztos: a társadalmi átalakulást hosszú idő múltán követi a
tudat változása. Nem elég elbontani a régi tanyát, s új, sátortetős házat építeni.
Meg kell tanulni benne ú j módon élni. A festők is ebben az átalakuló világban
•élnek, maguk is formálódnak, s nem kevés idő szükséges ahhoz, hogy megtalálják a
korhoz hű kifejezési módokat. Ebben az átalakulásban helye, létjogosultsága van a
kísérletezésnek, az útkeresésnek, de nem lehet annak kizárólagosságát hirdetni!
— Mint a területi szervezet titkára, hogyan ítéli meg a művészeti élet decentralizálást
törekvéseit?
—Művészeti életünk átszervezése szükséges, de végrehajtása sok veszélyt rejteget. A mostani tendenciák már érezhető tanulsága, legalábbis szorító kérdése, Magyarország el tud-e tartani ilyen nagy létszámú művésztársadalmat?! A nagyszerű
közművelődési határozat sok helyen szerencsétlenül vagy félreértelmezett következménye, hogy a képzőművészeti körökben burkolt szakmai képzés folyik. Az amatőrmozgalom nem azt a szerepet tölti be, amire hivatott, hogy tagjai képzőművészeti
ismereteket szerezzenek, ezáltal művelt, kulturált, művészetet érő és szerető, azt
mindennapi munkájukban hasznosító emberek legyenek, hanem művészeket nevelnek, hamis tudatot alakítanak, kiállítások szervezésének sokaságával befolyásolják a
közönség ízlését, felbillentik a valós értékeket. A képzőművészeti alkotások művészi
színvonalának eldöntésében zavarólag befolyásolják a közönséget, a kritikát, a közízlést. A decentralizáció sok gondja közül egyet emelek ki. Egyre nagyobb szükség
van a vidéki vezetőréteg szakmai tudásának, hozzáértésének, művészeti, kulturális
ismeretei bővítésére, emelésére.
— Min dolgozik, hogyan osztja meg idejét a Százados úti művésztelep és Hódmezővásárhely
között.
— Általában kéthetenként járok haza Vásárhelyre édesanyámhoz. Itt is festek,
•ezt nem lehet abbahagyni. Kialakítottam egy műhelyt a vásárhelyi házban, egy
vegyész barátommal együtt dolgozunk, szeretnénk megfejteni a pompeji falfestés
'temperaanyagának elkészítési módját. Igaz, ezt évszázadok óta rengetegen keresik,
több mint valószínű, nekem sem sikerül a titok nyomára j u t n i . . .
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