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A Miskolci Galéria 2020-ban beadott pályázatát a járványhelyzet miatti csúsztatások okán csak 2022. 
május 2-3-án tudtuk megvalósítani. Ekkor szerencsére már élőben, két napot rászánva tudtak a 
szakemberek részt venni a tanácskozáson. A résztvevők száma 66 fő volt, nagyrészük Budapestről 
érkezett a szervezett busszal, de jöttek előadók és hallgatók is Debrecenből, Nyíregyházáról, 
Szolnokról és természetesen Miskolcról is. Nem csak elméleti szakemberek, vagy a 
műkereskedelemben dolgozók, hanem több aktív képzőművész is végig hallgatta az előadásokat és az 
első estére szervezett kerekasztalbeszélgetésben is részt vettek.  

Ez is jelzi azt a tendenciát, hogy miután egyre közelebb kerülünk a feldolgozás időszakát tekintve 
napjainkhoz, egyre több a személyes kötődés, a közösen megélt élmény, így személyesebbé is vált a 
hangulat, voltak aktív emlékek, ezért egészen más hangulatot kapott a konferencia, mint akár a II. 
világháború előtti időszakot tárgyaló alkalmakkor.  

A kortársak életművének feldolgozása igen sürgető munka, amit a konferencia előkészítésekor is 
figyelembe vettünk. Így már részletek láthatóak voltak olyan videóra rögzített beszélgetésekből, 
melyek az életmű érintett szakaszait elemzik még élő, és sajnos időközben már elhunyt művészekkel.  

A konferencia előkészítésének egyik nagy tanulsága volt, hogy a feldolgozó munkát mielőbb el kell 
kezdeni, illetve folytatni kell, hiszen nem tudni, mennyi idő áll még rendelkezésre az idősebb 
generációnál az informatív beszélgetésre, ismeretátadásra. Kiderült, hogy nagyon kevés az olyan 
szakember, aki egyéb munkái mellett időt tud fordítani egy komolyabb kutatásra, interjúzásra, a 
feldolgozni való anyag viszont szerencsére igen gazdag. 

 

Az elhangzott előadások és filmrészletek teljes terjedelmükben megtalálhatók a Miskolci Galéria 
honlapján a https://www.miskolcigaleria.eu/konferencia-a-magyar-grafika-evtizede-1961-1971 
oldalon. Ezt egészen az év végéig aktívan a főoldalon tartjuk, hiszen a pandémia miatti tolódásokkal 
egy évre csúszott a konferencia és a szeptemberben nyíló, ugyanezt az időszakot feldolgozó kiállítás. 
A tanácskozás tehát egy bevezetője volt annak a szakmai munkának, mely egy hagyományosan 
tanulmánykötettel kísért kiállításban csúcsosodik majd ki ez év őszén. 
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A Miskolci Galériában két napos grafikatörténeti konferencia kezdődik május 2-án, hétfőn, 
mely az 1961-1971 közötti időszak, a kutatását célozza (kezdete a Miskolci Grafikai Biennále 
indulásának éve, zárása Kondor Béla halála (1972 december). Vezérfonala a Grafikai 
Biennálék első hat kiállítása (1961; 1963; 1965; 1967; 1969; 1971) 

A szakmai tanácskozás témája ennek a korszaknak a feldolgozása, valamint a szeptemberi 
kiállítást kísérő grafikai kötet – és ezzel egyidejűleg a kiállítás – előkészítése. Továbbá 
témajavaslatokkal és szakmai vitákkal készíti elő majd az ezt követő, az 1970-80-as évek 
feldolgozását. 

Vetítéses előadásokon, kisfilmeken és beszélgetéseken keresztül vizsgáljuk meg, mutatjuk be 
a magyar grafikatörténet szempontjából mérföldkőnek számító Miskolci Grafikai Biennálék 
első évtizedét. Ezen évtized Kondor Béla tevékenységének időszakával esett egybe, aki a 
következő évben, fiatalon meghalt. A konferencia szeretné megvizsgálni és megmutatni, hogy 
milyen pozíciót foglalt el a sokszorosított grafika a magyar képzőművészetben, a hatvanas 
években. 

 

Miskolcon 1997-ben indult el A magyar sokszorosított grafika 100 éve című kiállítás- és 
konferencia-sorozat, mely megkerülhetetlen eredményeket mutatott föl a hazai grafika 
történetének kutatásában. Eleinte a grafikai technikákra, majd egyes időszakokra fókuszálva 
állt össze egy alaposan átgondolt kiállítás és készült hozzá – akár kézikönyvként is 
használható – katalógus. 1997 és 2010 között a vállalkozás hat tanulmánykötettel kísért 
kiállítás keretében dolgozta fel a 20. század első fele magyar grafikájának történetét. 2005-ig 
kiszámíthatóan követték egymást a tárlatok: 1997-ben A szecessziós könyvillusztráció 
Magyarországon 1895-1925, 1998-ban Modern magyar litográfia 1890-1930, 2001-ben A 
rézkarcoló nemzedék 1921-1929, 2005-ben A modern magyar fa- és linóleummetszés 1890-
1950. E legutóbbit aztán 2018-ig nem követte több átfogó kutatás és kiállítás. Szalay Lajos 
születésének 100. évfordulója alkalmából a sorozathoz kapcsolódva jött létre A magyar rajz 
fiatal mesterei. Szalay Lajos és nemzedéktársai 1932-1949 című kiállítás és jelent meg az azt 
kísérő két tanulmánykötet 2009-ben és 2010-ben. A II. világháború utáni időszak feldolgozása 
több okból is váratott magára. 2015 decemberében konferenciát szerveztünk a folytatás 
mikéntjéről, lehetőségeiről, szempontrendszeréről. A tanácskozás végére elkészült egy 
ütemterv, mely a továbbiakban időrendben veszi majd górcső alá a magyar sokszorosított 
grafikában történteket egészen napjainkig. A konferencia eredményeképpen nyílt meg 2018 
őszén tanulmánykötettel kísérve a Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar grafika 1945-
1961 között című kiállítás, melyet szintén egy konferenciával zártunk le.  

 



 


