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Szakmai beszámoló
a Herman Lipót festőművész grafikáit bemutató

Egy nyughatatlan szellem a XX. századból
című időszaki kiállítás megvalósításáról
1. A kiállítás megvalósítása:
A 2016. február 5-én Szücs György művészettörténész által megnyitott kiállítás
egy régi adósságot törlesztett. Amikor Herman Lipótné 1980-ban Gyöngyös
városának ajándékozta a Herman Lipót Hagyatékot, a szerződésben külön benne
foglaltatott, hogy a művész által hátrahagyott – az adomány részét képező –
dokumentumok is a nagyközönség előtt legyenek bemutatva. Míg a 100 db,
Gyöngyösnek adományozott Herman Lipót festmény 1980 óta állandó kiállításban
látható a Vachott Sándor Városi Könyvtárban, 1998 őszétől kezdve pedig méltó
elhelyezést is nyert ugyanezen intézmény falai közt a Fő tér 10. szám alatti épületben,
addig a festő vázlatait, grafikáit, személyes tárgyait, díjait, elismeréseit eddig nem
láthatta eddig kiállításban senki. Az időszaki kiállításnak – mely a Magyar
Nemzeti Galéria szakmai támogatásával és közreműködésével jött létre - az volt
az előre megfogalmazott célja, hogy Herman Lipótot, mint a XX. század művészeti
életének olyan alakját ismertesse meg a közönséggel, aki egyszerre volt részese és
dokumentáló szemtanúja az eseményeknek. Herman Lipót azok közé a művészek
közé tartozott, akik a XX. század első évtizedeinek minden jelentősebb művészeti
törekvéseinél meghatározó szerepet játszottak. Legalább két emberöltőre vonatkozó
művelődéstörténeti emlék kapcsolódik a nevéhez. Aligha lehet közállapotokról,
magánügyekről, társulásokról, kezdeményezésekről beszélni a közelmúlt magyar
alkotó értelmiségéről szólván az ő közreműködése, tanúságtevése nélkül. Mindenütt
ott volt, ahol valami érdemleges történt festészetünkért, szobrászatunkért, de íróink,
muzsikusaink, színészeink is maguk közé számíthatták őt, ha valamilyen jelentős
vállalkozásra, sorsdöntő demonstrációra szánták el magukat.

Herman Lipót aranyszájú festő volt, fáradhatatlan rajzoló, kedves causeur,
nagyműveltségű intellektus, lelkiismeretes ember, aki bizalomkeltő kedélyével,
megcsalhatatlan igazságérzetével végső fokon nagyon is komoly szolgálatot látott el,
rendkívüli felelősséggel viseltetett hivatása, a magyar képzőművészet sorsa iránt.
Mennyiségileg és minőségileg is hatalmas művet hagyott örökül, festmények, rajzok
szinte megszámlálhatatlan sokasága kísérte művészi útját. Ma már nem is
rekonstruálható, mi mindent alkotott. Rengeteg alkotása van magántulajdonban,
múzeumban, itthon és külföldön. Szakadatlan munkálkodás eredménye ez a nagy
kiterjedésű oeuvre, a szenvedélyes szorgalom, a szorgalmas szenvedély terméke. A
gyöngyösi anyag – mint az ország legnagyobb Herman Lipót gyűjteménye –
minden tekintetben a legalkalmasabb anyag volt a művész sokszínűségének és
sokoldalúságának a bemutatására. A kiállítás elkészítésénél szempont volt, hogy a
Vachott Sándor Városi Könyvtár galériáján lesz elhelyezve. Olyan környezetben,
amelyik a legalkalmasabb a Herman grafikák bemutatására, ahol a falakon is Herman
Lipót festmények láthatók
Az NKA pályázaton 2015-ben elnyert összeg komoly segítséget nyújtott a képek
kiállításra való alkalmassá tételéhez. Mind a 100 db grafika új paszpartut kapott,
közülük 73 db keretet is, valamint megjelenésükben a kiállítótérben található tárlókhoz
igazodó paravánok készültek. A paravánok szerkezete úgy lett kialakítva, hogy három
paravánból a térben önálló egységeket képezhettünk, ezekre egységenként 6-6
grafikát, illetve akvarellt helyezhettünk ki.
,,A rajzaiból kell Herman Lipótot megismerni, mint ahogy általában a modem
művész tükre: a rajzai.” - írta Lehel Ferenc, aki elsőként próbálta meg Herman
pályaképét felrajzolni. Az első blokkban épp ezért Herman Lipótot, a rajzoló
embert mutattuk be. Rajzolásban Herman Lipót élete végéig fejlesztette magát.
Megírták róla, hogy még nyolcvan éves korában is eljárt minden vasárnap, ha esett ,
ha fújt, Kelenhegyi úti műterméből a Szépművészeti Múzeumba – vázlatfüzetébe
gyors jegyzeteket csinálni! Herman Lipótot a szakirodalom mint kitűnő portréistát
tartja számon. Így grafikái közt elsőként mi is megmutattunk néhány portrét, közte
több önarcképet. Majd fokozatosan tágítottuk a köröket: néhány zsánerkép után,
csendéletekkel és enteriőrökkel mutattuk meg a rajzoló Herman Lipót sokoldalúságát.
Ezután kitekintettünk a természetbe. Rámutattunk arra, hogy Herman tájképein nem
mindig bukkan fel az ember: a festő a szabadban való munkálkodással, a táj
hangulatának meg-ragadásával a plein air festészet legjobb nagybányai, kecskeméti és
szolnoki hagyományait folytatja.
Az első világháborút végigharcoló-végigrajzoló, ugyanakkor a budapesti
kávéházakban is otthonos Herman Lipót miközben kíváncsian figyelte a kortárs
művészet legfrissebb eredményeit, legalább annyira érdeklődött a régi mesterek iránt:
elsősorban a barokk mozgalmasság, az emberi alakok csoportosításának végtelen
variációi izgatták fantáziáját. Herman klasszikus történeteket, bibliai vagy
mitológiai epizódokat villantott fel úgy, hogy az Ádám és Éva-kompozíciókon, a
Vénusz-ábrázolásokon vagy a Feltámadás égnek csavarodó emberáradatán egyfelől a
színek és a formák zárt kompozícióba sűrítése, másfelől a férfi–nő viszonylatok – az
égi és földi szerelem – hol idilli, hol ironikus, ritkábban drámai kifejtése valósult meg.

Kiállításunk második felében ezt kívántuk több képen keresztül megmutatni. A festő
mitológiai és biblikus tárgyú képei a tárlat legizgalmasabb részét képezték.
Mindez azonban nem lett volna elég Herman Lipót valódi énjének megismeréséhez.
A festői, grafikai munkálkodás kiegészítéseként Herman a húszas évektől
rendszeresen közölt írásokat elsősorban a Pesti Napló hasábjain. Nemcsak egykori
művészbarátainak – Szinyeinek, Lechnernek, Fényes Adolfnak – szeretetteljes
portréját rajzolta meg, szó szerint is, néhány jellemző vonással, hanem népszerűsítő
cikkeket írt a képzőművészet történetéről, a művészi elhivatottságról, a művészet
feladatairól vagy akár a „képélvezés módjáról”. Nem hagyhattuk hát ki az író, a
gondolkodó Herman Lipótot sem. Egyes képek mellé a paravánokra felkerültek
részletek a festő művészetelméleti írásaiból, főként a Pesti Naplóban megjelent
cikkekből.
A kiállítást egy élő enteriőrrel egészítettük ki, melyben a festő bútorai (2 szék, 1
asztalka) valamint használati tárgyai (köztük egy szédertál), egy Kisfaludi Strobl
Zsigmond által készített büszt és a Radó Róza által készített bronzszobor kaptak
helyet. Bemutattuk még két üveges tárlóban a művész kitüntetéseit, okleveleit,
fényképeit és ajándékba kapott kisplasztikáit is. Külön érdekessége volt a
kiállításnak, hogy a látogatók megtekinthették Herman Lipót 1954-es, az Ernst
Múzeumban rendezett kiállításának vendégkönyvét is, sok ismert művész
bejegyzésével.
Mivel a kiállítással célunk volt az is, hogy Herman Lipót egész életművére felhívjuk
a figyelmet, készítettünk két zenés, szöveges videóösszeállítást is, melyekben a
festőnek a kiállításban be nem mutatott dokumentumaival, illetve képeivel ismertettük
meg a látogatókat egy a kiállítótérbe kihelyezett vetítőn.
2. A kiállítás hasznosulása:
Az „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című kiállítás 2016. február 5. és
2016. június 10. között 4 hónapon át volt látogatható a Vachott Sándor Városi
Könyvtár 2. emeletén található – a Herman Lipót festményeinek és a Huszár Lajos
Éremtár érmeinek állandó kiállításban helyt adó – galérián.
Az időszaki kiállításnak ezen a helyen történt elhelyezését a viszonylag kicsi
rendelkezésünkre álló tér mellett az indokolta, hogy ily módon az állandó kiállítás,
valamint a könyvtár látogatói „akaratlanul is” találkozhattak az újonnan kiállított
Herman-grafikákkal.
Elképzelésünket az idő igazolta is. Már a február 5-i kiállítás-megnyitó nagy
érdeklődés mellett zajlott le. Akkor 60 látogató tekintette meg a kiállítást és hallgatta
meg Szücs György művészettörténésznek, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóhelyettesének gondolatait Herman Lipót művészetéről. A mérsékeltebb látogatottságot
hozó február után márciusban már kisebb-nagyobb csoportok is felfedezték maguknak
az értékes kiállítást. A turistaszezon beindulásától kezdve áprilisban, májusban és
júniusban szervezett csoportok, köztük több iskolai csoport tett látogatást a
kiállításban.
A 4 hónap alatt összesen 1584-en látták a tárlatot, közülük 177-en voltak diákok.
Ez utóbbi szám a várakozásaink alatt maradt. Már januárban, majd a tavasz folyamán

több alkalommal is meghívót küldtünk a helybeli és környékbeli iskolákba, felhívván
a figyelmüket arra, hogy milyen nagyszerűen építhető be a tananyagba ennek a
kiállításnak a megtekintése. Sajnos a legtöbb esetben a diákok túlterheltségére
hivatkozva nem tudták megszervezni az osztályok, csoportok tanítási idő alatti
elhozatalát. Csak május hónapban sikerült javítani a diák látogatók arányán, amikor a
tanév finisében néhány osztályt mégis csak elhoztak a tanárok.
A kiállítás közvetlenül nem hozott jegybevételt, mivel mindenki ingyenesen
tekinthette meg. A kiállításhoz készült 12 oldalas leporellót ugyancsak ingyen adtuk
látogatóinknak.
Herman Lipót munkásságának megismertetésében segítségünkre volt a média is. A
Gyöngyösi Városi Televízió Aktuális című híradója 2016. február 10-én egy
rövidebb, Nézőtér című kulturális magazinja pedig február 15-én és február 22-én két
hosszabb riportban számolt be a kiállítás megnyitásáról. A Gyöngyösi Újság című
havilap márciusi számában Borbándi Erik tollából jelent meg cikk Régi adósságot
törlesztenek címmel a kiállításról. Felfigyelt az országos média is a tárlatra. A
Kossuth Rádió számára Pilisy Csenge készített riportot februárban. Az Ingyen Piac
nevű helyi hirdetési újságban egy alkalommal jelent meg nagyobb, fizetett hirdetés a
kiállításról. A plakátok mellett 2 db molinó is készült, melyek a kiállítás egész ideje
alatt invitálták az erre járókat a tárlat megtekintésére. Ezek az időszaki kiállítás
bezárása után is kint maradtak, hisz a Herman Lipót állandó kiállítás látogatottságát
tovább erősítik.
Az „Egy nyughatatlan szellem a XX. században” című kiállítás nem titkolt célja volt,
hogy nem csak a közönség, hanem a szakma számára is elindítja Herman Lipót
újra felfedezésének folyamatát. A festő, aki saját korában országosan ismert, ünnepelt
művésznek számított, az utóbbi három évtizedben kissé elfelejtődött. A 70-es évek
közepe óta nem volt olyan kiállítás, amelyik Herman Lipót művészetét állította volna
középpontba. Ebből a méltatlan helyzetből kívánta kiragadni Herman Lipótot ez az
időszaki kiállítás, mely azt is megmutatta, hogy miért érdemes a festő életművét
alaposabban is megismerni. A jórészt még mindig feldolgozatlan, irdatlan mennyiségű
naplóbejegyzése, hátrahagyott egyéb dokumentumai, s nem utolsó sorban számos
festménye és grafikája több művészettörténész számára kínál sok évre szóló
kutatómunkát. Talán ehhez is hozzá tudott járulni valamivel ez a kiállítás.
A kiállítás eleve úgy lett kialakítva, hogy könnyen szétszedhető és összerakható
legyen, könnyen lehessen utaztatni. Ily módon az anyag a közeljövőben
megkezdheti országjárását. Mivel Herman Lipót emblematikus figurája volt a
kecskeméti és a szolnoki művésztelepnek is, így kézenfekvő, hogy elsőként ezekbe a
városokba szeretnénk eljuttatni a kiállítást. A kecskeméti Bozsó Gyűjtemény részéről
már most komoly érdeklődés van, s Szolnok is örömmel fogadná a Herman grafikákat
egy kiállításra. Szeretnénk továbbá, ha a megyeszékhelyre, Egerbe látogató közönség
is találkozna előbb-utóbb Herman Lipót munkáival.
A grafikák egy része az időszaki kiállítás befejezése után is megtekinthető. A
Vachott Sándor Városi Könyvtár kölcsönző- és olvasótermeiben – ahol a falakon
szintén Herman Lipót festmények láthatók – helyeztünk el 15 db Herman-grafikát, s
tervezzük kisebb kiállításokban a most kiállításba nem került grafikák bemutatását is.

Gyöngyös, 2016. 07. 22.
Borbándi Erik
muzeológus
GYÖNGYÖK Huszár Lajos Éremtár és
Herman Lipót Kiállítóhely
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https://issuu.com/gyongyos_portal/docs/gyongyosi_ujsag_2016-02web/1?e=8204297/34221962

https://www.youtube.com/watch?v=g3tG2ro8PFg&index=117&list=PLhdXzQpyg8R52O3Jw
9wK4rgF8C26tAKth
https://www.youtube.com/watch?v=uOL334AWe_s&index=25&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lC
NmgJgL0raIraV_Ihttps://www.youtube.com/watch?v=4xof1jjqBRY&index=24&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCN
mgJgL0raIraV_I-

