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1. Bevezetés
A következő oldalak egy alföldi középvárosi civil egyesület fél évszázados
történetét és annak változásait tekintik át. Megpróbálom feltárni azt, hogy vajon mi
lehet a hosszú, aktív és termékeny évek mozgatórugója; hogy a társadalom különböző
csoportjai hogyan képviseltették magukat az egyesületben, valamint ez hogyan
változott az évek folyamán. A városban milyen más programok, alkalmak,
kezdeményezések születtek a szabadidő hasznos eltöltése érdekében illetve, hogy a
finanszírozás módjai hogyan befolyásolták – és befolyásolják még ma is - a
lehetőségeket.
Az egyesület, mely történetének kifejtésére vállalkoztam a kiskunfélegyházi Holló
László Képzőművész Kör. Több szempont is vezérelt, amikor a Kört választottam
témámnak. Először is Kiskunfélegyházán születtem, és itt éltem egészen gimnáziumi
tanulmányaim befejezéséig, ezen kívül számtalan rendezvényen találkoztam a tagok
munkájával, kiállításaival, ötleteivel. Végül, de nem utolsósorban pedig a középiskolai
tanulmányaim alatt nagyon közel került hozzám a művészettörténet.
Mikor elkezdtem a kutatást a témával kapcsolatban többen is azt mondták, hogy
nem lesz egyszerű dolgom. Korábban kevesen foglalkoztak a Kör életével, valamint a
tagok, vezetők által vezetett naplók, jegyzetek nem részletesek, sőt sok esetben nem is
léteznek. Nemcsak a köri feljegyzések hiányosak, hanem a városi művelődéssel
kapcsolatosak is. Több kiadvány is készült Kiskunfélegyháza történetéről, de a
művelődési kérdések egyikben sem szerepelnek néhány sornál hosszabb szakaszban.
Pedig ahhoz, hogy a Kör történetét teljesen ki lehessen fejteni, megfelelő kontextusba
lehessen helyezni, szükséges lenne egy átfogó feltárás erről a témáról is. Ezzel a
terjedelmi korlátok miatt a dolgozatomban nem tudtam mélyebben foglalkozni.
Miután a félegyházi kulturális lehetőségekről nem igazán találtam információt, úgy
gondoltam, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára
(továbbiakban: MNL BKML vagy Levéltár) segíthet az előrelépésben, így ott is
folytattam kutatásokat Félegyháza kulturális életével kapcsolatban. Átnéztem néhány
dokumentumot a Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának (továbbiakban: VB.) iratai
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közül, amikben a kulturális élettel kapcsolatos kérdéseket olvastam át. Ezek segítettek,
hogy egészében lássam a helyzetet a vizsgált korszakokban.
A művelődési helyzet megértése miatt a közművelődéssel és a művelődési házakkal
kapcsolatos szakirodalmakat olvastam. Enélkül talán nem kaphatnék teljes képet egy
akkor alkotó közösség életéről.
Mivel írott szakirodalom csak nagyon kevés állt a rendelkezésemre, ezért a
szakdolgozatom alapját az interjúk adják.
Kiindulópontként használtam fel a kiskunfélegyházi Trió Tv interjú sorozatát,1
amelyben a köri tagokkal készültek felvételek, a Kör fennállásának ötvenedik
évfordulója alkalmából. Ezeken kívül én is beszélgettem tagokkal azért, hogy a konkrét
témámból adódó kérdésekre is megkaphassam a válaszokat. Nemcsak köri tagokkal,
hanem olyan személyekkel is adódott lehetőségem találkozni, akik kívülről segítették a
Kör életét, a lehetőségek kihasználását az évek folyamán. Néhány esetben sikerült
fellelni a köri naplókat, a költségvetéssel kapcsolatos számadásokat, illetve a
Szakmaközi Művelődési Ház működésével kapcsolatos dokumentumokat is, így azok
elemzése is megtalálható a dolgozatomban.
A Holló László Képzőművész Kör története az 1960-as évek elején veszi kezdetét.
Ekkor alapítja meg Bodor Miklós a csoportosulást, majd nem sokkal később felveszik a
jelenlegi nevet, tisztelegve Holló László személye és munkássága előtt. Mindennek van
előzménye a városban, méghozzá az iskolák rajzszakkörei, amik segítenek a
fiataloknak, hogy kipróbálhassák magukat a képzőművészet világában.
Dolgozatom felépítésénél a vezetők személyét, illetve a rendszerváltást vettem
fordulópontnak, és ezek mentén tárgyalom a Kör történetét. Ezek alapján négy
nagyobb részbe, - ezeken belül természetesen alfejezetek segítik a pontosabb kifejtést
- fog rendeződni a tartalom: az első fejezetben az előzménynek számító iskolai
szakköröket, és a teljes kép felvázolása érdekében az országos- és a helyi művelődési
helyzetet írom le – ennek változásai a harmadik fejezetben is helyet kapnak.
A második fejezet tartalmazza a korábban említett Bodor Miklós által alapított Kört,
tehát a jelenlegi szerveződés korai időszakát tárgyalom ebben a részben. A kezdeti idők
után egy dinamikus, már működő közösség életébe nyerhetünk bepillantást, aminek

1

Az interjúkat Szabó Ildikó készítette.
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Terescsényi Endre a vezetője. Az utolsó fejezetben a jelenlegi, - rendszerváltás utáni
időktől – újító közösség mindennapjait, történetét, gazdasági életét tekintem át.
Azért döntöttem emellett a szakaszolás mellett, mert a beszélgetésekben,
amelyeket a Körről folytattam, minden interjúalany, - legyen az jelenlegi köri tag, vagy
külső személy – a vezetők alapján különítette el a különböző időszakokat. Tehát a
vezető személye annyira domináns volt mindig a Kör életében, hogy nem lehet
elválasztani a vezetőtől a hozzá kapcsoló időszakot; tulajdonképpen eggyé váltak.
Mindezt figyelembe véve úgy éreztem, hogy ez lesz a helyes elrendezés.
Munkám célja, hogy áttekintést nyújtsak az 50 év alatt történt változásokról.
Mind a társadalmi, a szakmai, a finanszírozási és a hagyományápolási kérdéseket
megvizsgálva. A fejezetekben mindig csak azokat a részeket emelem ki, amelyek a
korábbiakhoz képest változást hoztak.

5

2. Az előzmények

2.1. A közművelődés intézményeinek megjelenése az országban2 és
Kiskunfélegyházán
„Az 1948-1990 közötti korszak egyik jellemző vonása – különösen az ötvenes
években -, hogy a társadalmat a műveltségnek, mint értéknek a megtagadására
próbálták kényszeríteni, miközben állandóan ennek fontosságáról beszéltek.”3
Az ötvenes évek elején a kultúrpropaganda által kialakított műveltségkép
jelentősen eltért attól, ami korábban elfogadottnak számított az országban.
Mindennek az volt a célja, hogy a korábbi sokféleség helyett egy tartalmilag egységes
és redukált ismerethalmazt kaphasson az, aki műveltté kívánt válni.
1951-ben létrejött a Népművelési Intézet, méghozzá azzal a céllal, hogy a népművelést
tudományos alapokra helyezzék.
Annak reményében, hogy új helyet biztosíthatnak az olvasókörök helyett létrejövő
könyvtáraknak, kulturális versenyeknek, báloknak, létrehozták a művelődési
otthonokat.
A kultúrpolitika célként jelölte meg, hogy az ország minél több településén legyen
egy olyan közösségi ház, ahol a lakosság kielégítheti művelődési igényeit, illetve ahol a
– központilag meghatározott – kulturális értékek közvetítése helyet kaphat. Ehhez az

2

Valuch Tibor: A magyar művelődés 1948 után: Tömegkultúra, társadalom és művelődés IN: Kósa László
(szerk.): Magyar művelődéstörténet és Kormos Sándor: Közművelődési intézmények és szervezetek
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999) alapján
3
Valuch Tibor: A magyar művelődés 1948 után: Tömegkultúra, társadalom és művelődés IN: Kósa László
(szerk.): Magyar művelődéstörténet (Osiris 1998) 494. oldal

6

1945 előtti munkásotthonok,4 olvasókörök által nyert tapasztalatokat, illetve
intézményállományt használták fel.5
A változások alapjaiként a lakosság irányából a munkaidő átalakulása miatt megjelenő
szükségletek is feltűntek. Viszont a politika által elképzelt és a valós igények nem
egyeztek a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban.
A munkások szerették volna kicserélni tapasztalataikat, hallatni szavukat és mások
véleményét meghallgatni. Ezen kívül a lakosság egy része azelőtt soha nem látott
mértékben kezdett el érdeklődni a művészet iránt.
Ahhoz, hogy ezek az igények ne csak gondolatként létezzenek, kellett a településeknek
egy központi hely. Így 1949 nyarán Békésen művelődési otthon avatást tartottak, ami
egy folyamat első lépéseként értelmezhető, mivel ezután az ország különböző
településein létesültek régi/új közművelődési intézmények. A hálózat kialakulásával
egy időben a feladatok meghatározása és a működés szabályozása is megtörtént. Az
intézmények számának növekedésével szükség volt egy rendszerezésre. Ekkor
megtörtént a kultúrotthonok besorolása.6 A kategóriák a következőek voltak:
művelődési ház, művelődési otthon, művelődési terem és művelődési kör vagy klub.
Kiskunfélegyházán már az 1950-es években is működtek a kultúrát támogató
intézmények. A mai Szakmaközi Művelődési Ház7 épülete már akkor is létezett. Először
egy polgári család lakóépülete, majd államosítása után különböző szervezetek háza,
később a Gépgyár Művelődési Házaként funkcionált. Sok munkás rendezvényt
tartottak ezekben az években az épületben.
A művelődési ház8 az 50-es években funkcionálisan nem működött kulturális
központként. A város tett intézkedéseket annak érdekében, hogy a helyzet változzon
és történjen előrelépés az ügyben. Volt, hogy az igazgató és munkatársai leváltását

4

„A munkásmozgalom mindig nagy jelentőséget tulajdonított a munkásotthonok művelődést szolgáló,
szervező munkájának, amelyek az ott folyó könyvtári és műkedvelő tevékenységgel, a természetbarát
csoportokkal, szemináriumokkal stb. a munkások társadalmi életének színterei voltak.” Kormos Sándor:
Közművelődési intézmények és szervezetek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999) 24. oldal
5
„Az állami népművelési törekvések eredményeként sokféle szervezet, épület létesült már 1945 előtt is.
A második világháború után ezen épületek jelentős része művelődési otthonként működött tovább.”
Uott. 25. oldal
6
A besorolás aszerint történt, hogy az épület adottságai milyenek voltak. Termek száma, mérete, tér
kiállítások rendezésére, udvar stb.
7
A kiskunfélegyházi művelődési ház 1968-ban kapja meg a működési engedélyt.
8
Ma Móra Ferenc Művelődési Központ
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kezdeményezték az anyagi támogatások nem megfelelő használata miatt. De ekkor az
erőfeszítések még nem jártak sikerrel.9
Mind a két intézményben folytak programok. Különböző szakköröket, tanfolyamokat
szerveztek, előadásokat és iskolai foglalkozásokat tartottak. Viszont ekkor a társadalom
nem igazán volt fogékony a lehetőségekre.
A

VB.

Ülésjegyzőkönyvekből

kiderült, hogy

ekkor

a

leginkább

az

üzemi

kultúrotthonokat10 használták programok lebonyolítására. Itt rendeztek versenyeket,
találkozókat a lakosoknak.
A városban még volt egyéb kulturális tevékenységekre is lehetőség. Ennek helyet
biztosított a múzeum, a mozi, a könyvtár, valamint a Helyőrségi Művelődési Otthon
(HMO), ami kizárólag a Honvédség dolgozóinak tartotta fenn az épületet.11
A lakosok – főként a fiatalok – a táncos mulatságokat preferálták, nem az
ismeretterjesztő előadásokat és a kultúrpolitika által fontosnak tartott eseményeket.
Ez természetesen nem volt megfelelő a város vezetésének, így változtatásokat
sürgetett. A táncmulatságok ritkítását, illetve más – természetesen a kultúrához
kötődő – tevékenységekkel való kibővítését szorgalmazta.
Tehát a városban adottak voltak az épületek, és a város részéről a fejlesztések
kezdeményezése, viszont az intézmények még nem voltak megfelelő állapotban ahhoz,
hogy a kulturális feladatokat ellássák, illetve a polgárok nagy hányadának számára nem
volt olyan fontos a műveltség, hogy foglalkoztassák őket az ehhez kapcsolódó
események.

9

„(…)Hiányosság még az, hogy a város nem rendelkezik kultúrotthonnal, ahol lehetőségük nyílna
csoportjainknak próbázások megtartására és szereplésére.(…)” Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun
Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL BKML) XXIII. 602. Kiskunfélegyháza Város Tanácsa Végrehajtó
Bizottságának iratai Ülésjegyzőkönyvek (továbbiakban: XXIII. 602)
10
„(…)Üzemi kultúrotthonainkban is több alkalommal tartottunk előadásokat a gyárak kultúrcsoportjai
és a tömegszervezetek is. Működő kultúrcsoport az iskolai év befejezéséig 73 volt. Ebből színjátszó 28,
tánccsoport 21, énekkar 13, bábcsoport 3, tánczenekar felnőtt 6, gyermekzenekar 1, úttörőzenekar 1.
Jelenleg csak 3 működő kultúrcsoportunk van.” MNL BKML XXIII. 602.
A beszámoló többi részéből kiderül, hogy ezek a szakkörök papíron működtek ugyan, de a valóságban
igen alacsony volt az aktivitás. (A dokumentum az 1952-es évben keletkezett.)
11
Az épület teljesen független volt, a Honvédség tulajdonát képezte, külön költségvetéssel rendelkezett.
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2.2. Móczár Károly és az általa működtetett rajzszakkör

Móczár Károly életéről és munkásságáról igen kevés írott forrás állt
rendelkezésemre, így visszatekintve csak minimálisan körvonalazható az általa vezetett
szakkör története is. Móczár Kiskunfélegyházán főként mint rajztanár volt ismert. Sok
éven át tanított a városban; a Tanítóképzőben, majd a Móra Ferenc Gimnáziumban.
Az 1950-es évektől ő vezette a gimnáziumi szakkört. Szívesen látott minden tehetséges
tanulót foglalkozásain.
A városban ekkor ugyan működött képzőművész kör a művelődési házban,12 de
valószínűleg a színvonala vagy a látogatottsága nem volt megfelelő, így ez a
szerveződés nem maradt fent.13
Viszont Móczár Károly úgy döntött, hogy alapít egy szakkört, ahova nem csak a
gimnazista tanulók járhatnak fejleszteni rajztudásukat, hanem olyan lakosok is, akik
mélyebben érdeklődnek a művészetek iránt, de eddig még nem volt lehetőségük
fejleszteni magukat.
Mindezeket is figyelembe véve, Móczár Károly munkássága, tehetséggondozása
fontos részét képezte - és visszatekintve - képezi ma is a kiskunfélegyházi
képzőművészetnek. A festő műveiből 1985-ben a Kiskun Múzeumban kiállítást
rendeztek, ezzel is tisztelegve emléke és munkássága előtt.

12

„A Képzőművész Kört sem tudjuk felhasználni. Annál jobban felhasználja bármelyik közösség. Itt is
fontos feladata az, hogy a Képzőművész Kört teljes mértékben bevonjuk. A Képzőművész Kört az állam
támogatja, hogy ezen keresztül is a népművelést elősegítse.” MNL BKML XXIII. 602. (1955)
A dokumentumokból nem derül ki, hogy pontosan milyen képzőművész körről van szó. Nincs mellékelve
sem a vezető neve, sem a tagok névsora. A beszélgetések alapján, amit készítettem úgy gondolom, hogy
itt nem a Móczár féle Körről van szó, mivel – az elmondások alapján – nem működött a művelődési ház
épületében a szakkör.
13
Az 1950-es években a VB. Ülésjegyzőkönyvekben szinte minden évben említést találtam róla.
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3. Egy új szerveződés létrejötte

3.1. Bodor Miklós és Csenki Tibor

A Kör életében nagy jelentősége volt a vezető személyének, személyiségének,
mivel elsődlegesen tőle függött, hogy hogyan tud működni a szerveződés.
Igaz ugyan, hogy a szocialista kultúra kidolgozói sok mindent már előre eldöntöttek és
az alacsonyabb szinteken lévők ezeket a dolgokat - sok esetben - csak teljesítették.
Mégis, ha egy vezetőnek jó kapcsolatai voltak, megfelelő retorikai készséggel volt
megáldva, valamint voltak megvalósításra – és esetleg pénzre - váró ötletei, akkor azok
létrejöhettek.
A szakkörvezetőnek kötelessége volt, hogy a szocialista kultúráért dolgozzon. Így szinte
egyértelmű, hogy el kellett számolnia tevékenységével. Az állam anyagilag is támogatta
a – főként munkások által látogatott – csoportokat. A pénzügyi támogatás a
kultúrotthonok rendszerén keresztül vált lehetővé.14
Szerveződni a korszakban – és később is, megközelítőleg a rendszerváltásig – kizárólag
engedéllyel lehetett, mivel az állam meg akart arról bizonyosodni, hogy a munkásság
pusztán a köznevelés, a saját műveltségük fejlesztése érdekében és nem az állami
hatalom ellenében gyülekezik hétről hétre.
Bodor Miklós tagja volt a Móczár Károly féle szakkörnek. A visszaemlékezések
alapján15 a két erős személyiséggel megáldott ember egyszerűen képtelen volt
együttműködni. Ez volt az oka annak, hogy Bodor külön utakon folytatta.
Bodor Miklós 1961-ben úgy döntött, hogy alapít egy különálló szervezetet,
ahova bárki jöhet, aki szeret alkotni.
Bodor céljaként nem a művészképzést jelölte meg,16 pusztán a szabadidő hasznos
eltöltését, illetve a tehetség kihasználását függetlenül attól, hogy ki, milyen
14

A félegyházi kultúrotthon (Szakmaközi Művelődési Ház) ezekben az időkben még nem látja el azt a
központi, művelődésszervező funkciót, amit majd az 1976-os évtől állami feladatként megállapítanak
számára; viszont segíti a kört anyagilag, és otthont ad a foglalkozásoknak.
15
Csenki Tibor úgy jellemezte a helyzetet, hogy:„két dudás egy csárdában nem férhet meg”. Talán ez
megfelelően érzékelteti, hogy milyen is lehetett közöttük a kapcsolat.
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képzőművészeti alkotást annak is volt hely a szakkörön belül. Így történhetett meg az,
hogy ilyen vegyes felállás alakult ki; voltak itt gimnazista és szakmunkás gyerekek is,
illetőleg - egy másik szemszögből tekintve – amatőrök és profik, vagy profinak készülő
diákok. Ebben a szakkörben mindenkinek ugyanannyi esélye, lehetősége volt alkotni.17
Bodor Miklós szakkörszervezésének alapjaiból is kitűnik a szocialista
kultúrpolitika célja.18 A munkások vegyék ki a részüket a művelődésből, legyenek
részesei, legyenek központi elemei a közművelődésnek.
Bodor Miklós 1968-ban úgy döntött, hogy nem vállalja tovább a Holló László
Képzőművész Kör vezetését. Ennek több oka is lehetett, először is a tisztán alkotói
munkára használható ideje kevesebb volt, mint amennyit erre fordítani kívánt, illetve
új munkalehetőséget ajánlottak számára - a kiskunfélegyházi Művelődési Ház igazgatói
posztja-, és talán ez a legfontosabb. Bodor élt a lehetőséggel, így a Körnek új vezetőre
volt szüksége.
Bodor Miklós távozása után egy az Ipari Tanulóintézetben volt tanítványa, és
akkori köri tag, Csenki Tibor vette át a vezető szerepet, viszont – saját bevallása szerint
is – nem volt kész arra, hogy ő irányítsa a Kört. Nem a szakmai oldal hiányzott – eredeti
foglalkozása is a képzőművészethez kapcsolódik: festőművész és grafikus -, hanem a
vezetési képességek.19 A felmondási szándékát tolmácsolnia kellett az akkor helyet adó
intézmény vezetőjének, mivel a kultúrotthon képviselte a fensőbb vezetést helyi
szinten. Elfogadták felmondását, majd helyére új körvezetőt jelöltek ki.

16

Rátkai Zsuzsával és Csenki Tiborral készült beszélgetés alapján
Az első kiállítási jegyzékből (megtalálható a mellékletekben) ellentmondás tűnik ki.
Lásd: 3.4. Kiállítások
18
Bodor Miklós az 1967-es évben népművelési felügyelő volt. Ez kiderül egy VB. Határozatból, amelyben
a város kulturális életéről, illetve a klubok, szakkörök tevékenységéről számolt be. (Beszámoló a
népművelési intézményekben működő klubok és szakkörök tevékenységéről) MNL BKML XXIII. 602
Ekkor az általa működtetett körről is beszélt. (lásd: 3.3. A tagok, az alkotói munka és ennek helyszíne)
Azáltal, hogy párttag volt valószínűsíthető, hogy azonosulni tudott a kultúrpolitika céljaival, így
vezetőként saját célként hasznosította azt.
19
Csenki Tibor két évig volt vezetője a közösségnek, majd Kanadába költözött. Jelenleg aktív tagja a
Holló László Képzőművész Körnek.
17
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3.2. A névfelvétel

Bodor Miklós nevet kívánt adni szakkörének, ezért szinte kézenfekvő volt Holló
László személye. Félegyházi születésű művész, ezen kívül személyes kapcsolatot is
ápoltak egymással. Talán, ami a legfontosabb, hogy Holló László szellemisége
követendő példaként lebeghetett a félegyházi művészek előtt. Így az 1961-ben útjára
induló szakkör az 1960-as évek végén felvette a Holló László Képzőművész Kör nevet.

3.2.2. Holló László festőművész20

Holló László kétszeres Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, Érdemes- és Kiváló-művész;
Debrecen és Kiskunfélegyháza díszpolgára.
Holló születésének 100. évfordulójára Koczogh Ákos készített egy kiadványt.21 A
következő pár sor alapján körvonalazódik előttünk Holló művészetének értékelése.
Gyermekkori élményei meghatározták későbbi alkotásait. A vidék, az alföldi táj
szeretete vált képei középpontjává.
„Ha többet nem tudnánk életéről, akkor is felismerhetnénk gyermekéveiben későbbi
festői magatartását. A vidék élménye, cselédgyerekek barátsága, Móra meséi a
szegényparaszti élethez vonzzák. A „célszerű szegény emberek”, a „földhözragadt
jánosok” világát és igazát őrzik Holló képei is. Rokon Mórával, sajátos paraszti
pátoszával, önérzetében és derűjében, higgadt fölényében, életkedvében, és
mindenekelőtt: demokratizmusában és humanizmusában. Mit hozott készen
gyermekkorából? A környezet mostohaságának ellensúlyozására gazdag érzelmi életet,
a dolgozó nép és a magyar táj iránti vonzalmát.”22
1887. március 6-án született Kiskunfélegyházán, egy magyar-történelem szakos
igazgató fiaként. Hollónak a korai időkben „nem ízlett” a tanulás, viszont az érettségire
20

Melléklet: Fénykép Holló Lászlóról és két alkotásáról
„Nehéz feladat jutott tehát számomra, amikor felesége, Olga asszony, Benkő István nyomdaigazgató
és Újváry Zoltán egyetemi tanár kérésére ennek az újabb kiadványnak a bevezetését gondozom, hogy
megemlékezzünk vele Holló László születésének századik évfordulójáról.” Koczogh Ákos: Holló László
(Alföldi nyomda 1987)
22
Koczogh Ákos: Holló László (Alföldi nyomda 1987) 15. oldal
21
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már megkomolyodva indult. Érdekelte a történelem, az irodalom, de főként a rajz. Már
kiskorától kezdve rajzolgatott, hetedikes korára pedig – egyik tanárja tanácsára –
festőállványt kapott. Holló így emlékszik vissza erre a momentumra: „A gimnáziumi
évek vége felé azután megkaptam a „kegyelemdöfést” , - a rajztanárom tanácsára –
egy festőállvány, pár vászon és olajfesték alakjában. Ezzel egész életemre
eljegyezkedtem a festészettel és hű maradok hozzá mindhalálig.”
1904-ben a Mintarajziskolában folytatta tanulmányait Pesten. Itt számos elismerés éri
mind tanárai mind diáktársai részéről. 1909 őszén Münchenbe kerül Hollósyhoz, egy
módos kiskunfélegyházi özvegy, Kalmár Józsefné segítségével, aki négy fiatal tanulni
vágyó és szorgalmas tehetségnek lehetőséget biztosít a külföldön boldogulásra.
München után Párizs a következő állomás a fiatal művész életében. A nem magyar
földön töltött évek alatt felismerik tehetségét. Nívós helyeken állíthat ki, a külföldi
sajtó dicséri. Mindennek ellenére 1914-ben kénytelen hazajönni, ugyanis az ösztöndíja
eddig az ideig tartott. A kapcsolatot továbbra is tartja Párizzsal. A művészt visszavárják;
növendékek, műterem, lakás és tisztességes fizetés várja odakint. Csakhogy a háború
közbeszól az éppen felfutó életpálya kiteljesedésében.
Számos írás, elemzés jelenik meg a művészről az elkövetkező években. Ezek az
esetek nagy többségében a tehetséget éltető dicshimnuszok. Csak néhány a
rajztechnikáját kritizáló cikk születik, de később ezek a hangok elhalkulnak, mert a
festő fejleszti ezt a készségét. „Ernst múzeumbeli csoportkiállítása nyomán szinte
megismétlődnek, ismét Hollót kiemelve, az előző évek lelkes biztatásai, elismerései. Az
1930. január 30-án megjelenő lapok felsőfokon beszélnek róla: „A most szereplő
csoport legérdekesebb embere” (8 Órai Újság), „igazi talentum” (Magyarország, „a
kiállítás legjelentősebb része” (Pesti Napló), „temperamentumával és lendületével
legközvetlenebbül fog meg Holló László” (Magyar Hírlap), „nem csalódtunk, mikor
fejlődésében, gyors beérkezésében bíztunk” (Esti Kurir). S Rabinovszky Máriusz: „Holló
László művészi életünk tényezője lett…(…)”23
A következő években több kiállításon is lehetőséget kapott a megjelenésre. 1941ben Budapesten állít ki a Nemzeti Szalonban a debreceni művészekkel, majd
ugyanebben az évben megkapja a Szinyei-díjat. 1942-től további kiállításokon szerepel
kiállítóként; a Műcsarnokban rendezett csoportos kiállítás, Ady Társaság 20 éves
23

Koczogh Ákos: Holló László (Alföldi nyomda 1987) 21. oldal
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jubileumi kiállítása, debreceni Déri Múzeum és a londoni magyar képzőművészeti
kiállítás. Az újabb háború ismét akadályokat gördít a művész elé, viszont 1956-ra a
korábbiakhoz hasonló elismerések érik művészetét. Ekkor és innentől kezdve
tehetségéhez méltóan kezelik az idősödő festőt.
Holló László Kiskunfélegyházán csak az 1960-as évektől kap nagyobb szerepet a
város művészei között. Korábban – ebben közrejátszott természetesen távozása
szülővárosából – nem igazán ismerték, ismerték el művészetét.
1961-ben Holló megkapja az ország egyik legnagyobb kitüntetését, a Kossuth-díjat.
Ugyanebben az évben műveket ajándékoz a város múzeumának.24 Ezek az események
reflektorfénybe helyezik. Mindezek közrejátszhattak abban – mindamellett, hogy a
festő itt született, illetve gyermekévei egy részét is itt töltötte, és Bodor Miklóssal
személyes, jó kapcsolatot ápoltak -, hogy a Bodor által elindított szakkör felvette a
Holló László Képzőművész Kör nevet. Egy alföldi középvárosnak hatalmas elismerés a
szülöttét érintő állami kitüntetés. A névfelvétel nem csak tisztelgés a művész előtt, a
büszkeséget és a kiemelkedés vágyát is jelzi. Holló eszméje talán azt közvetíthette,
hogy a művészek higgyenek saját magukban és alkotásaikban épp úgy, ahogy a nagy
előd tette.
A festőművész 83 évesen hunyt el, sírja Kiskunfélegyházán található.

24

Holló László műveket ajándékozott a Magyar Nemzeti Galériának – 21 kép-, a debreceni Déri
Múzeumnak, és a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumnak -19 kép.
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3.3. A tagok, az alkotói munka és ennek helyszíne

A Bodor által alapított körben a tagok nem egy adott társadalmi osztály tagjai; a
tagság vegyes volt.25 A szakmunkás és a gimnazista fiatalokon kívül éppúgy
megtalálható volt itt a tanár és a művész is.26
A Kör legelső névsorát27 végig nézve is szembetűnik, hogy a foglalkozások túlnyomó
többsége a munkás kategóriának feleltethető meg.28
Kezdetben a bíróság épületében volt egy terem, ahol a foglalkozásokra sor kerülhetett,
később viszont a - Szakmaközi - kultúrotthon volt az, ami a helyet biztosította.29 Az
események hitelességének bizonyítására, csak egy hivatalos dokumentum áll
rendelkezésre – eddigi kutatásaim alapján. Egy 1967-es VB ülésjegyzőkönyv, amelyben
Bodor – mint népművelési felügyelő – tájékoztatja a tagokat a Holló László
Képzőművész Kör akkori helyzetéről, munkájáról.
„A Holló László Képzőművész Kör az elmúlt évben a Szakmaközi Kultúrotthonban egy
éléskamrát alakított át helyiségévé, azonban a belvízkárok következtében egy családot
telepítettek be. Így a kör 1966 novemberéig helyiség nélkül, megfelelő tevékenységet
nem tudott kifejteni. A helyiség visszanyerése után a tagság létszáma 17-re
szaporodott, és heti egy kötött foglalkozás mellett három alkalommal kötetlen
foglalkozást biztosít. Mind a kötött, mind a kötetlen foglalkozásokhoz bár szerényen,
de az eszközei rendelkezésre állnak. A tagok részére havonta a kör helyiségeiben
bemutató kiállítást rendeznek. Ezen kívül évente négy alkalommal országos hírű
művész képeiből rendeznek bemutatót. (…) A kör tagjai ezen kívül kiállításokon és
tárlatlátogatásokon vesznek részt.”30
25

A mellékletek között megtalálható a Bodor által készített legelső névsor az 1961-es munkanaplóból.
[Holló László Képzőművész Kör tulajdona]
26
Csenki Tibor elmesélte, hogy Bodor Miklós egy, az Ipari Tanulóintézet hirdetőtáblájára kihelyezett
röplappal hívta fel a figyelmet a nemrégiben alakult körre. Itt a tehetséges szakmunkás fiatalokat a
belépésre biztatta. Csenki is ez miatt csatlakozott. Amikor bekapcsolódott az alkotói munkába, már
voltak tagjai a körnek. Ezek az alkotók főként tanárok és művészek, nem kezdő fiatalok voltak. Tehát úgy
is értelmezhető a fiatalok „megkeresése”, hogy Bodor bővíteni kívánta a tagságot.
27
A foglalkozások mindegyikén névsort kellett vezetni. Ez akkor volt teljes; ha a születési idő, a
foglalkozás és a lakcím is pontosan ki volt töltve.
28
A névsorban a legtöbbet előforduló „foglalkozás” az ipari tanuló.
29
A kör kezdeti termeiről nem áll rendelkezésre megfelelő forrás, csak az 1960-as évek második feléből
van erre vonatkozó dokumentáció.
30
MNL BKML XXIII 602. (1967)

15

Tehát az 1966-os évben térhettek vissza a korábbi terembe Bodorék, ami bár méretileg
nem volt épp a legmegfelelőbb, viszont nekik volt kijelölve, így ekkor már a zavartalan
alkotás biztosított lehetett.31 32
Bodor szakkörvezetőként megpróbálta elősegíteni a tagok szakmai fejlődését.
Ennek érdekében differenciált ismereteket kaptak az alkotási módokról, és
technikákról. A ceruza- és a szénrajz művészetét sajátították el a tagok a stúdiumok
alkalmával. Az olajfestékkel való alkotásra ekkor nem volt lehetőség a körben.
A foglalkozások alapelemei voltak a csendéletek, kockák rajzolása és a perspektíva
gyakorlása. Bodor a kezdetektől fontosnak tartotta a portrék készítését is, amihez
mindig munkásemberek álltak modellt. Talán – ezzel is erősítette a szocialista
kultúrpolitika célját; a munkás minél inkább vegye ki a részét a közművelődésből; mivel
nemcsak az alkotók munkásemberek, hanem a művészet „alanyai” is ugyanabból a
rétegből származnak.
A kultúrpolitika olyan módon támogatta a Holló László Képzőművész Kört - és a
hasonló szerveződéseket-, hogy – a terem használatán kívül – eszközöket biztosított az
alkotáshoz, valamint a szakkörvezetőnek tiszteletdíjat fizetett minden hónapban,33

34

hogy az oktatás minősége a megbecsülés anyagi oldala miatt biztosítottá váljon.
Az állami támogatás ellenére már a kezdeti időkben is kötelezően fizetendő tagdíj
a köri tagság feltétele. Ez ekkor 1Ft volt, majd az idők folyamán – az anyagi helyzet
állandó változékonysága, illetve a forint értékének romlása miatt – folyamatosan
növekedett.
A tagdíjként szedett összeg minden esetben visszaforgatásra került eszközök – papír,
festék - formájában a szakkör részére.

31

A mellékletek között megtalálható egy a Szakmaközi Bizottság Kultúrotthonának címzett levél,
költségvetési terv 1967-ből - vagyis még az intézmény művelődési házzá válása előttről. Ebben a
támogatásokról, illetve az anyagiakban bekövetkező változásokról írnak.
32
A mellékletek között megtalálható a Szakmaközi Művelődési Háznak küldött működési engedély mellé
csatolt levél, amelyben az intézményt művelődési házként nevezik meg.
(1968. június 20.) [Szakmaközi Művelődési Ház]
33
A mellékletek között megtalálható Bodor 1968-ban elkészített megbízási szerződése.
(A Szakmaközi Művelődési Ház ebben az évben vált művelődési házzá, és ekkor szerződésben kellett
rögzíteni – még akkor is, ha már korábban volt ilyen jellegű dokumentum – az új adatok miatt a
feltételeket.)
34
Bodor Miklós kezdetben 300Ft, majd 500Ft; Csenki Tibor pedig 300Ft tiszteletdíjat kapott a
dokumentáció alapján. A különbséget a fensőbb vezetés a tapasztalat mennyiségével magyarázta.
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3.4. Kiállítások

A legelső kiállításra 1963-ban került sor a Kiskun Múzeumban. Ez volt az első
alkalom, hogy a Kör tagjai együtt, csoportosan állítottak ki.
Bár a tagok különböző társadalmi rétegekből származtak, a kiállítási jegyzék alapján
kitűnik, hogy csak a munkásosztályból származó művészek voltak kiállítók ezen az
eseményen.
Valószínűleg nem a tehetség hiánya volt az, ami miatt a más társadalmi osztályból
származók „kiszorultak” - mivel a nem munkásszármazású tagok között is voltak
tehetséges alkotók -, hanem a szocialista kultúrpolitika alapelvei.
Sajnos nem állnak rendelkezésre – eddigi kutatásaim alapján – a kiállítási jegyzéken
kívül dokumentumok az első kiállításról.35
Így a munkások nyilvános eseményeken történő előtérbe helyezésén kívül mást nem
lehet ennyi év távlatából megállapítani írásos emlékek hiányában.

35

Melléklet: Jegyzék. A kiskunfélegyházi Holló László Képzőművészkör tagjainak képei az 1963-ban
megrendezésre kerülő „Képzőművész Körök Országos kiállítása” anyagához.
Dokumentumok ugyan nem állnak rendelkezésre, viszont ez a kiállítás fontossá vált a Kör életében.
Minden eltelt évtizedben kiállítást rendeznek az első kiállítás emlékére. 1973-ban még egy kiadványt is
megjelentetett - a Kör a tagok rövid életrajzával, és egy-egy munkájukkal - a jubileum tiszteletére.
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4. A leghosszabb periódus
Bodor Miklós, majd Csenki Tibor vezetése után a tagok egyik művésztársuknak
javasolták, hogy vegye át a csoport koordinálását. Ez a személy Terescsényi Endre volt,
akit a későbbiekben mindenki csak „Bandi bácsi”-ként emleget.36
1970. október 1-én Terescsényi Endre elvállalja a Holló László Képzőművész Kör
vezetését, amivel kezdetét veszi egy harminc éves, eredményekben, kiállításokban
gazdag periódus a szervezet történetében, amiben „Bandi bácsi”-nak óriási szerepe
lesz.

4.1. Terescsényi Endre

Terescsényi Endre Kecskeméten született 1923-ban. Gimnáziumi tanulmányai
után a kiskunfélegyházi tanítóképzőben kezdte meg felsőfokú tanulmányait. Ezekben
az években fedezték fel rajztehetségét, és tanára – Szlabóczky Emil - tanácsára
csaknem minden szabad idejét rajzolással töltötte.
Később jelentkezett a pápai rendőrakadémiára,37 majd az Iparművészeti Főiskolára. A
háború miatt tanulmányait meg kellett szakítania a főiskolán.
1949-ben visszatér Félegyházára, és a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára lesz
nyugdíjazásáig. Időközben elvégzi a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajzföldrajz szakát is.
1970-ben megbízzák a kiskunfélegyházi Holló László Kör vezetésével, aminek már
Bodor Miklós vezetése alatt is tagja. Innentől kezdve Terescsényi Endre – „Bandi bácsi”
– neve összefonódik a Körével.
Terescsényi nagyon sokszínű ember volt. A rajztanításon, és a körvezetésen kívül
számtalan más tevékenységet is űzött szabadidejében. A képzőművészet tárgykörénél

36

A Kör vezetőjének személyével kapcsolatban a végső szót a kultúrotthon vezetője mondta ki.
Már ekkor is sokféle dolog iránt érdeklődött; de a tanítás és a művészet vált az elsődlegessé az
életében.
37
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maradva; fotózott38 és oktatta, hogyan kellene művészien beállítani és elkészíteni egy
fényképet.
Vitorlázó repülő versenyzőként, és később oktatóként – is – élt a félegyháziak
köztudatában; a kiskunfélegyházi repülőtér építésénél is jelen volt.39 Mindezeken kívül
1960-tól gépjárművezető oktatóként is tevékenykedett a városban.
Mégis a legtöbben úgy emlékeznek rá, mint rajztanárra, művészre40 és – főként
- a Holló László Képzőművész kör vezetőjére.41
A Szakmaközi Művelődési Ház dokumentumai között rátaláltam egy a „Szociális
Kultúráért” kitüntetési javaslatra, ahol Terescsényi Endrét jelölték meg díjazottként. A
szöveg tartalmazza a vezető érdemeit, munkáját, illetve a tagokkal való kapcsolatát;
valamint azt, hogy a Kör hogyan működik, milyen összetételben folynak a
foglalkozások. A leírásban arról is szó esik, hogy a kör ekkor már két külön időpontban
dolgozott, attól függően, hogy az alkotók, a fejlődés éppen melyik szintjén álltak. Az
egyik a haladóknak, a másik a fiatal, kezdő tagok számára kínált lehetőségeket a
fejlődésre. A haladó tagok fő feladataként a továbbképzést jelölték meg. „Bandi bácsi”
munkájával a helyi- és országos szervek is elégedettek voltak, ennek bizonyítéka a
kitüntetési javaslat, illetve a három évtizednyi szakkörvezetői tevékenysége.42
A köri tagokkal készült televízió interjúk, és az általam készített beszélgetések
alapján is egyértelműen kirajzolódik, Terescsényi Endre különleges személye, erős
személyisége.
Szerette a szakmai fegyelmet, a rendet és a tiszteletet. Irányítása alatt komoly rajzi,
festői stúdiumok folytak. Fontosnak tartotta a technikai alapok elsajátítását; szigorú
bírálója volt az önálló alkotói próbálkozásoknak, ezáltal egységes, magas színvonalú és
konstruktív légkört tudott megteremteni az alkotáshoz. Precízen vezette a köri
naplókat, beszámolókat írt az eredményekről.
Terescsényi Endre személyisége egészen más volt, mint a korábbi vezetőké;
tulajdonképpen nevezhetjük „reneszánsz embernek”, aki többféle – művészeti és nem
38

Művészi fotói országos szakfolyóiratokban jelentek meg.
Emlékét márványtábla őrzi.
40
A tehetséges művészt több fórumon is jutalmazták: 1995-ben Pilinszky János díjat, 1997-ben Holló
László díjat kapott. Ezen kívül többször csoportos, kevesebb alkalommal egyéni kiállításai voltak.
41
Rosta Ferenc IN: Félegyházi Közlöny 2008. május 2. alapján
42
A mellékletek között megtalálható a Szociális Kultúráért kitüntetési javaslat. A javaslatot a Szakmaközi
Művelődési Ház készítette. Ez nem a végleges példány, mert nincs rajta sem aláírás, sem dátum.
39
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művészeti - tevékenységet végzett egyszerre. Míg például Bodor a politikai kapcsolatok
útján próbálta meg céljait elérni, addig Terescsényi a sokszínűségét használta fel. Ez a
sokirányú érdeklődés segíthette hozzá ahhoz, hogy képes volt koordinálni a Kört, és
érvényesíteni az érdekeit, mivel sok dologhoz értett egy személyben. Ezáltal szinte
akármilyen feladatot rá lehetett bízni, mert elvégzése szinte biztosított volt.
Művészeti vezetése alatt a Kör elnyerte 1985-ben a Szocialista Kultúráért
kitüntetést,43 illetve 1988-ban a közösségi Nívó-díjat.44 Személy szerint 1995-ben
Pilinszki–díjat kapott, 1997-ben Holló László díjjal jutalmazták.

43
44

Melléklet: Szocialista Kultúráért kitüntetés
Melléklet: Nívó-díj
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4.2. A finanszírozás kérdésköre

A közművelődés területén korábban útnak indított változások hatása ekkora
vált érezhetővé. Ezen kívül a Szakmaközi Művelődési Ház és a Kör az együtt eltöltött
évek alatt szinte eggyé vált, így mélyebben kell vizsgálni a Kör működésének
megértéséhez.

4.2.1. A közművelődés változásai

Az 1950-es években a szocialista politika - „szocialista kultúrforradalom” nevében elindított kultúrotthon-hálózat az 1970-es évekre elérte célját;45 miszerint a
munkásosztály tagjai számára biztosított legyen a műveltség elérése és a szabadidő
hasznos eltöltése a város egy központi helyén, központi irányítás mellett.
A Szakmaközi Művelődési Házban folytatott kutatásom során kezembe került egy
dokumentum, amit a művelődési ház kapott 1984-ben, „Közművelődésünk néhány
időszerű kérdése” címmel. Ebben számtalan a közművelődéssel kapcsolatos
megvalósítandó és megvalósult szocialista elvárás van felsorolva.
„A közművelődés fokozott figyelmet fordított arra, hogy a különböző
osztályokat, rétegeket és csoportokat érdeklődési körüknek, érdekeiknek megfelelőn
vonja be a művelődésbe. Ennek egyik vonása volt – a párthatározatban
megfogalmazottakkal összhangban – a munkások művelődésének kiemelése, ami
ráirányította a figyelmet a munkahelyi művelődésre, a munkakultúra alakulására. (…)
A munkaidő és a szabadidő átrendeződése életformaváltozással járt együtt, ami többek
között új művelődési szokásokat is kialakított. A közművelődési intézmények
fokozatosan növelték a szabadidő tartalmas eltöltésére alkalmas programok,
szolgáltatások, műsorok kínálatát.”46

45

A kultúrotthonok száma is növekedett a 60-as és a 70-es évek között. 1960-ban 2770, 1971-ben 3634
tanácsok és szakszervezetek által működtetett művelődési ház létezett.
46
Közművelődésünk néhány időszerű kérdéséről (1984) [Szakmaközi Művelődési Ház]
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A dokumentumban büszkén említik, hogy a munkások művelődését sikerült előtérbe
helyezniük, fejlődésüknek teret biztosítottak. Pozitívan szemlélik a munkakultúra
átrendeződésére tett reakciójukat, miszerint a szabadidő megnövekedésével több időt
tölthettek az emberek szórakoztató, művelődésüket elősegítő tevékenységekkel,
amikhez az általuk kiépített kultúrotthon-hálózat szolgált otthonul.
„A

szabadidő

tartalmas

eltöltéséhez,

a

kulturális

szolgáltatások

kiterjesztéséhez, színvonaluk emeléséhez, a rekreációs és sportlehetőségek, valamint a
szórakozási alkalmak gyarapításához a közművelődési intézményeknek is hozzá kell
járulniuk. A szórakozás, kikapcsolódás természetes igénye fiatalnak és idősebbnek
egyaránt. Színvonalas, ízléses és kulturált kielégítésétől a művelődési intézmények sem
zárkózhatnak el.
Az irányító szerveket, köztük a helyi irányítást is fel kell készíteni a társadalmi mozgalmi
jellegű közművelődési tevékenység szakmai támogatására, törvényességi felügyeletük
ellátására. Ki kell dolgozni az amatőr művészeti mozgalmak, a klubok és egyéb
művelődési egyesületek létrehozását segítő hosszú távú programot.”47
Az állami irányítás fontosnak tartotta, hogy a – munkaórák csökkenése miatt megnövekedett szabadidőt hasznosan töltsék el az állampolgárok. Ennek érdekében a
közművelődési intézmények magasabb aktivitását sürgették, valamint a helyi
irányítószervek felkészítését szorgalmazták a támogatási funkció megfelelő ellátására.

47

Közművelődésünk néhány időszerű kérdéséről (1984) [Szakmaközi Művelődési Ház]
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A következő táblázatok mutatják az iskolai végzettség, illetve a művelődési
otthonok változásaival kapcsolatos adatokat 1974/1975 és 1983 viszonylatában.
(A táblázatok a Közművelődésünk néhány időszerű kérdéséről (1984) adatai alapján
készültek)
Az 1. táblázat adatai igen vegyesek; a filmszínházak, az ezeket az intézményeket
látogatók, illetve az összes könyvkiadás száma csökkent az előző évekhez képest.
Viszont a könyvtárak - és ezzel együtt a könyvek-, a színházak, a múzeumok és a
kiadott hanglemezek száma növekedett.

1. táblázat: Művelődéssel kapcsolatos számadatok
Művelődéssel kapcsolatos számadatok
1974
A filmszínházak száma
A látogatók száma
Összes könyvkiadvány száma
Könyvtári szolgáltatóhelyek száma
Könyvtári könyvállomány
Színházak száma
A múzeumok száma
Kiadott hanglemezek száma

1983

3892
80890094
32700
8501
32200000
32
197
3064785

3922
71400300
26800
10213
48400000
37
557
8587000

A 2. táblázatból az a következtetés vonható le, hogy a művelődési otthonok szerepe
csökkent, mivel – a klubok számának növekedését kivéve – az összes megnevezett
lehetőség – az intézmények, a művészeti csoportok, csoporttagság, és az
ismeretterjesztő szakkörök száma is – csökkent.

2. táblázat: Művelődési otthonok
Művelődési otthonok
1974
Tanácsi, szakszervezeti és egyéb fenntartású intézmények száma
A műkedvelő művészeti csoportok száma
A csoportok tagjainak száma
A klubok száma
Ismeretterjesztő szakkör

2972
11200
218300
309900
7500

1983
2676
10500
210300
348800
6000
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Az állam fontos feladatának tartotta, hogy új intézményeket létesítsen illetve, hogy a
jelenlegieket megőrizze megfelelő állapotában vagy esetlegesen javítsa azokat. A 3.
táblázat 3 megye adatait tartalmazza ebből a szempontból: Bács-Kiskun, Csongrád és
Pest megyéét. Ezt a három megyét választottam ki az összehasonlítás érdekében.
Csongrád-megye azért szerepel a táblázatban, mert Bács-Kiskun szomszédja, így az
esélyek, lehetőségek és a hátrányok hasonlóak lehetnek. Pest-megyét pedig azért
tartom fontosnak, mert Budapest környékén a lehetőségek mindig nagyobbak voltak –
például - a fejlesztésekre. Így érdekes lehet megfigyelni, hogy a számok mennyivel
magasabbak, mint a másik két megyében.
Pest-megyében mind az új intézmények, mind a felújítások száma legalább három-, de
néhány esetben többszörös a másik két kiemelt megyéhez képest.

3. táblázat: Új létesítmények és jelentősebb felújítások-bővítések 1975-1984.
Új létesítmények és jelentősebb felújítások-bővítések 1975-1984.
Művelődési otthon
Könyvtár
új intézmény
6
3
Bács-Kiskun
felújítás, bővítés
2
8
új intézmény
5
1
Csongrád
felújítás, bővítés
2
14
új intézmény
17
3
Pest

felújítás, bővítés
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Összességében a művelődési házak még mindig szerepet játszottak a műveltség
fejlesztésében, de szerepük fokozatosan csökkent. Az állami irányítás továbbra is
hangsúlyozta fontosságukat, de a legtöbb helyen az aktivitás csökkenése figyelhető
meg a lakosság körében. Az aktivitás megléte vagy hiánya attól – is - függött, hogy –
például - a kulturális intézmény milyen programokat tudott nyújtani, milyen
feltételekkel kaphattak termet a foglalkozásaikra az érdeklődök vagy, hogy milyen
klubok, szakkörök szervezését segítette az intézmény.
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4.2.2. A Szakmaközi Művelődési Ház

Az állami irányítás a fenti részekben olvasható módon képzelte el a
közművelődés rendszerét az 1970-es években az ország egész területére kivetítve,
ebbe beleértve természetesen Kiskunfélegyházát is. A „szakmaközi kultúrotthonok”
ügyrendjéről48 is készített az állam egy dokumentumot, ami segített a vezetőségnek
abban, hogy hogyan alakítsák ki a vezetésük alatt álló intézmény programtervét.
„1/ A szakmaközi kultúrotthonok az adott városban területi feladatokat ellátó
intézmények: a munkahelyi művelődés módszertani központjaiként dolgoznak. (…)
2/ Munkájukkal hozzájárulnak a szakszervezeti nevelés feladatainak megoldásához:
biztosítják

a

szakszervezeti

politikai

oktatás

propagandistáinak

rendszeres

felkészítését, munkájuk segítését. (…)
3/ A szakmaközi kultúrotthonok nagy figyelmet fordítanak a szocialista brigádok
művelődési mozgalmának fejlesztésére.
4/ A felnőttoktatás feladatai közül az intézmények elsősorban az alapműveltségbeli
hiányok pótlását segítik a közművelődés eszközeivel. E mellett a fizikai munkások
gyermekeinek középiskolában és egyetemen történő továbbtanulását támogatják,
előkészítő tanfolyamok, illetve szakkörök szervezésével.
5/ Az SZMT49 Elnökség döntéseinek megfelelően az intézmények a munkásifjúságon
belül kiemelten foglalkoznak a szakmunkástanulókkal, a nyugdíjas korosztállyal,
valamint a cigánydolgozókkal, illetve gyermekeikkel.
6/ A tanácsi intézménnyel való koordinálásnak megfelelően művelődési közösségeket,
művészeti csoportokat tartanak fenn. (…)”50

48

Mellékletek: A szakmaközi kultúrotthonok ügyrendjéről [Szakmaközi Művelődési Ház] (8. melléklet)
SZMT = Szakszervezetek Megyei Tanácsa
Az SZMT felettese a SZOT (=Szakszervezetek Országos Tanácsa) volt ezekben az időkben. Az SZMT
fennhatósága közvetlenül a Szakmaközi Bizottságokra terjedt ki. A Szakmaközi Bizottságok
létrehozhattak albizottságokat azért, hogy segítsék munkájukat. A Szakmaközinek több albizottsága is
volt. Mint például: Társadalmi Vezetőség, vagy Munkavédelmi Albizottság. Ezek az albizottságok
önkéntes alapon működtek, vagyis a tagok nem kaptak fizetést a tevékenységükért.
50
SZMT Kulturális Osztálya: Szempontok a szakmaközi kultúrotthonok ügyrendjének elkészítéséhez
(1979. júl. 4) [Szakmaközi Művelődési Ház]
49
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A Szakmaközi Művelődési Háznak – mint a neve is mutatja – művelődési
központként kellett funkcionálnia, azaz elő kellett segítenie azoknak a művelődését,
akik erre igényt tartottak, illetve akik művelését az állam fontosnak tartotta.
Művelődési közösségek és művészeti csoportokat kellett fenntartaniuk, felnőttoktatást
kellett szervezniük a művelődési házaknak ahhoz, hogy a „szocialista kultúrpolitika
igényeit” kielégítsék, és kiérdemelhessék a támogatást, amit kultúrházként
kaphattak.51
A kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Ház az 1960-as évek vége óta52 áll a
közművelődés szolgálatában. Korábban – az államosítások előtt - egy gazdag család
polgári háza volt, de közintézménnyé tették. Majd 1961-től a Gépgyár Kultúrházaként
funkcionált.
A Szakmaközi Művelődési Ház megalapításától az utca emberének lehetősége nyílt
arra, hogy szervezett keretek között művelődjön, szórakozzon, ismerkedjen és ápolja a
hagyományait.
Alkalmat teremtett arra, hogy egy helyen találkozzanak a hasonló érdeklődéskörű
emberek, és megosszák egymással tapasztalataikat. Mindez a klubok és egyesületek
rendszerén keresztül vált lehetővé. Családi, baráti találkozókra is színteret nyújtott az
intézmény, ezzel is támogatva az imént említett társadalmi kapcsolatok erősödését.
A Szakmaközi Művelődési Ház az új ismeretek elsajátítását is fontosnak tartotta, ezért
arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy segítse a tanulni vágyó lakosokat.53

51

Mindenről pontos számadásokat, dokumentációkat kellett vezetniük a művelődési házak vezetőinek,
és alkalmazottainak. Ezek segítségével tudtak elszámolni az állami irányítás felé az elvégzett munkával
illetve az elköltött pénzzel.
52
1968. május 31-én kezdte meg működését az épület művelődési házként.
53
1976-ban Kertész Jánosné vette át a Szakmaközi vezetését. Lelkes, odaadó munkával segítette a
közösségeket és mindenkit, akinek arra volt szüksége; szépítgette, és rendben tartotta az idős, korábban
lakóházként szolgáló épületet; és nem utolsósorban kézben tartotta a művelődési ház összes dolgát,
legyen az politikai, vagy gazdasági kérdés.
A ház anyagi boldogulása mindig is egy nehéz kérdés volt. Az állami támogatások mértéke az évek
folyamán folyamatosan csökkent az egyre romló gazdasági helyzet miatt. Mindennek ellenére a
Szakmaközi Művelődési Ház a mai napig működik, és fénykorát élte a 70-es, 80-as és 90-es években.
„A költségvetési támogatás növekedése nem tartott lépést a művelődési intézményeket is közvetlenül
érintő áremelkedésekkel. Mindez hátrányosan érintette és érinti az intézmények rendeltetésszerű
működését, lerontja munkájuk hatásfokát; fékezi egyes kulturális termékek és szolgáltatások keresletét,
a kulturális aktivitást. Az intézmények gazdálkodásának indokolt korszerűsítése, a támogatás célszerű és
takarékos felhasználása, valamint a bevételi érdekeltség növelése során helyenként nemkívánatos
tendenciák is fölerősödtek, amelyek művelődéspolitikai céljaink ellenében hatnak.” Közművelődésünk
néhány időszerű kérdéséről (1984) [Szakmaközi Művelődési Ház]
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4.2.3. A Szakmaközi Művelődési Ház és a Kör

A Holló László Képzőművész Kör az 1960-as évek óta rendszeres „vendége” a
Szakmaközi Művelődési Háznak. Nemcsak egy szobát kaptak az épület falain belül,
hanem rengeteg segítséget is; mind szervezésben, mind anyagiakban, mind
közösségileg, emberileg.54
Tény, hogy a Kör sokkal nehezebben tudott volna boldogulni, hogyha nincs ez a segítő
szervezet a városban, ami ekkora támogatást nyújt minden téren.
1976-ban55 korábbi kicsi szobából átkerülhetnek egy nagyobb, alkalmasabb
helyiségbe, amit „köri szobának” hívnak innentől.
A Szakmaközi Művelődési Házban folytatott kutatásom során felleltem néhány
dokumentumot a szakkörről. Ezekben szólnak: a Kör tevékenységéről, összetételéről,
alkotásuk menetéről, 56 a kiállításaikról, a támogatásuk mértékéről.
„1961 óta működik Holló László nevét viselő Képzőművész Szakkör. Az évek
során változó létszámmal 14-25-ig eredményesen dolgozó baráti közösséggé alakult,
noha a tagság összetétele vegyes. Találunk a tagok között idősebbeket és jó néhány
diákot. A foglalkozásuk alapja természet utáni tanulmány elkészítése a hallgatók
ábrázoló képességeik fejlesztése. A dolgozók művészeti nevelése.
A szakköri tagok munkáiból több alkalommal került kiállítás megrendezésre,
városunkban és a megyében. Évente 2-4 főnek biztosítjuk alkotó táborban való
részvételt.”57
„Az esztétikai nevelés terén kiemelkedő szerepe van a munkaterv alapján dolgozó Holló
László Képzőművészkör tevékenységének. A foglalkozásokat az intézmény szakköri

54

A Szakmaközi Művelődési Ház készítette a felterjesztéseket, kitüntetési javaslatokat is. A mellékletek
között megtalálható Felterjesztés „Kiváló együttes” címre (1987. április 2) [Szakmaközi Művelődési Ház]
55
Ebben az évben nevezik ki a Szakmaközi Művelődési Ház igazgatójának Kertész Jánosnét. Az ő
vezetésével az intézményben számos változás indul útjára. Egészen 2004-ig ő intézi a ház ügyeit.
56
Minden évben munkatervet és költségvetési tervet kellett készítenie a szakkör vezetőjének a
Szakmaközi Művelődési Ház részére (A mellékletben megtalálható egy 1976-os és egy 1987-es
munkaterv, és egy 1976-os költségvetési terv)
57
Tájékoztató: Szakmaközi Művelődési Ház szerepe a munkásművelődésben
(Kiskunfélegyháza, 1981. május 18.) [Szakmaközi Művelődési Ház]
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termében és a szabadban tartják. A szakköri tagok kezdők és haladók, létszámuk
jelenleg igen kevés: 12 fő. (tanulók, szakmunkások, pedagógusok is vannak köztük.)”58
„A Szakmaközi Művelődési Házban tartja foglalkozásait heti három alkalommal. A
szakkör 1961-ben alakult. A szakkörben igen értékes, művészet iránt érdeklődő fiatalok
vesznek részt. Célunk: A Kiskunfélegyházán élő, a képzőművészeteket szerető és alkotni
vágyó fiatalokat, valamint az amatőr képzőművészeket összefogni, biztosítva számukra
a fejlődési lehetőséget, hogy a kör tagjai eljuthassanak az egészséges sikerélményhez,
megismertetni velük az alkotás örömét. Ezáltal olyan nemes szabadidő foglalkozásra
neveljük őket, mely visszahat személyiségük egészséges fejlődésére és így
társadalmunk értékesebb tagjaivá válhatnak.
A szakkör már megkezdte a felkészülést a Holló évforduló méltó megünneplésére,
rendezendő kiállítás alkotásainak elkészítéshez.
A szakkör vezetője: Terescsényi Endre rajztanár”59
A Szakmaközi Művelődési Ház anyagilag is támogatta a Kört. A felettes
szervezetéhez – SZMT - továbbította a Kör által szükségesnek ítélt pénzösszeget. Ha
volt rá keret, illetve megfelelően volt prezentálva az igény az állami irányítás felé,
akkor a Szakmaközi megkapta a támogatást a Holló Kör részére.
„5.000.-Ft céltámogatást kérünk, mely összeget az alábbiak szerint kívánunk
felhasználni: Sajnos az utóbbi években a szükséges anyagokat festékek, ecsetek, kréták,
rajzlapok, szemléltető eszközök igen magas áron tudják megvásárolni.
Országos kiállítások és tárlatok megtekintése.”60
A Szakmaközi Művelődési Házban folytatott dokumentumkutatás alatt
előkerültek néhány évről konkrét, naplózott költségvetési adatok. (az 1993-as és az
1995-ös évek)61 A két év között lényeges a különbség. Van néhány tétel, ami csak úgy
szerepelt a számadásokban, hogy „Holló Képzőművész Kör”. Sajnos ezen tételek
pontos felhasználását ma már nem lehet visszakeresni. Viszont az esetek nagy

58

A Szakmaközi Művelődési Ház szerepe a munkásművelődésben (Kiskunfélegyháza, 1983. március 11.)
[Szakmaközi Művelődési Ház]
59
Levél Sibalin Istvánné SZMT. Titkár részére (Kiskunfélegyháza, 1986. január 9.) [Szakmaközi
Művelődési Ház]
60
Levél Sibalin Istvánné SZMT. Titkár részére (Kiskunfélegyháza, 1986. január 9.) [Szakmaközi
Művelődési Ház]
61
Ezek a Szakmaközi Művelődési Ház egész éves költségvetéséből a Holló Körre eső tételek.
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megrendezéséhez szükséges kellékeket takarnak.
A legfőbb különbség a végösszegben illetve a tételekben van. (1993: 114.258Ft; 1995:
32.490Ft) Ez az anyagi helyzet változékonyságát mutatja mind az állam, mind a
Szakmaközi Művelődési Ház, mind a Holló Kör kasszájában.
Terescsényi „Bandi bácsi” a Szakmaközi Művelődési Háztól a kezdeti időkben
(1970. október 1.-től) 300Ft munkabért kapott.62 Ez az összeg az évek alatt
folyamatosan emelkedett. Konkrét dokumentum 1986-ból maradt fent; ekkor a
fizetését 100 Ft-tal emelték, így összesen 900 Ft-ot kapott havonta a foglalkozások
vezetéséért. Ez a tiszteletdíj lehet, hogy csekély összeg volt, viszont mégis segített a
nyugdíjas művésznek, hogy ne legyenek anyagi gondjai, és munkája – a szakmai
megbecsülésen felül – anyagilag is támogatásra leljen.

4.2.4. Pályázatok

A pályázatok az egyik fő anyagi támogatási forrása a Körnek. A pályázást
ezekben az időkben – a legtöbb esetben – a Szakmaközi Művelődési Ház intézte.
Voltak helyzetek, amikor a Kör egyedül pályázott, de ezek száma nagyon minimális.
Természetesen a Szakmaközi rengeteg más ügyben is készített pályázati terveket,
nemcsak a Holló Kör számára. (működési támogatásra; egyéb körök, klubok
működésére; nagyobb rendezvény, kiállítás lebonyolítására)
A pályázatok mindig egy konkrét intézmény, vagy csoport működésére,
tevékenységére; anyagtámogatásra vagy rendezvények szervezésének támogatására
szóltak. (Ezeken kívül is még rengeteg más pályázati kiírás volt természetesen, de jelen
dolgozat szempontjából ezek megemlítését tartom fontosabbnak.)
Az elnyert pályázati pénzt kizárólag arra lehetett felhasználni, amire a kiírás szólt.
Ezeket mindig igazolni kellett utólag, dokumentumok segítségével. Ha mindez nem
történt meg – azaz nem tudták igazolni a pénz megfelelő felhasználását vagy esetleg
62

A mellékletek között megtalálható: Terescsényi Endre szakkörvezetőnek járó fizetésről szóló
dokumentum 1976-ból [Szakmaközi Művelődési Ház]
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hibát találtak a könyvelésben -, akkor a kapott összeget vissza kellett fizetni az azt
szolgáltató szervezetnek.
A pályázás az évek folyamán egyre nagyobb jelentőséget kapott az intézmények
életében vagy másként, a pénzhiány fokozódása miatt egyre fontosabb volt az, hogy
igazolják, hogy valóban szükségük van a pénzre, valamint azt, hogy konkrétan mire
akarják elkölteni. Korábban a pénz más módon jutott el az intézményekhez. Méghozzá
előre meghatározott keretből utalt az állam és a fenső vezetés (SZMT, SZOT) belátása,
és éppen aktuális anyagi helyzete szerint. Majd ez változott fokozatosan a pályázási
rendszerrel, ahol már – mint írtam korábban - az intézményeknek kell igazolni, hogy
igenis szükségük van az összegre a fennmaradásukhoz, vagy éppen egy aktuális
rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához.
A korábbi rendszer kényelmes volt abból a szempontból, hogy nem kellett bajlódni
előre a pénz felhasználásának igazolásával, viszont épp ezért – néhány esetben –
pazarló használathoz vezetett. A pályázási rendszer ezt próbálja meg csökkenteni.
A pályázat megírása és elbírálása viszont sok idő és energia mind a pályázó mind a
pályáztató intézmény, szervezet részéről, de talán ez a rendszer - még inkább - a
logikus gondolkodás felé tereli a pénzeket felhasználókat.
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5. A megújulás kora
A rendszerváltással számos dolog megváltozott; a politika, az irányítás, a
korábbi intézményrendszerek, - és természetesen még sok más is. Ezek helyi szinten is
érezhetővé váltak, mind Kiskunfélegyházán, mind a Kör életében.
A rendszerváltás és „Bandi bácsi” szakkörvezetésének vége nem esik egybe,
viszont úgy gondolom, hogy az 1989/1990-es évek olyan óriási változásokat hoztak az
emberek mindennapjaiba, hogy ezt az időszakot kell vízválasztónak nevezni. Nem csak
a politika változott, hanem az emberek felfogása is; sokkal többen voltak hajlandóak
kipróbálni az „újat”, és valami mást csinálni a megszokott helyett. Ez a kör alkotásain,
megjelenésein, kiállításain is szembetűnik.
Sok fiatal csatlakozott ezekben az időkben a Körhöz, és a lendület, amit magukkal
hoztak egy új irányba sodorta a Kört; ötletes, új kiállítások, rendhagyó megjelenések a
városi rendezvényeken. A megújulás még az alkotás helyszínén is megjelent. A
rendszerváltás utáni időszakban többször is változott a Kör központi helye.
Ezeken felül még egy egyesületet is létrehoztak, hogy a háttérből tudják segíteni a Kör
pénzügyeit.
Terescsényi Endre tulajdonképpen már akkor kijelölte utódját, amikor ő
koordinálta a Kört. Mindenképpen Molnár Istvánt szerette volna körvezetőnek a
továbbiakban. „Bandi bácsi” kérését is figyelembe véve Molnár István 2002-ben
elvállalta a Holló László Képzőművész Kör vezetését.
A korábbi „vezető-központúság” is alább hagyott. A döntéseket a tagok együtt
hozzák meg; megbeszélik a felmerülő kérdéseket, mérlegelik az eshetőségeket, és
kiválasztják a lehetőségek közül a legmegfelelőbbet. A Kör vezetését 2013-tól Török
Tamás vette át.
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5.1. A terem, ahol alkotunk

A több évtizedes időszak után, amelyet a Kör a Szakmaközi Művelődési Házban
töltött 1994-ben úgy döntött, hogy elhagyja az intézményt, mivel kinőtték a termet,
ahol foglalkozásaikat tartották. Ez mindenki számára nehéz döntés volt, viszont a
tagság számának növekedése miatt muszáj volt meglépni. Innentől kezdődik a Kör
életében egy új szakasz.
Az alkotás helyszíne korábban nagymértékben meghatározta a Kör gazdasági
helyzetét is, így erre a kérdésre is nagy hangsúlyt kell fektetnem ahhoz, hogy teljes
képet tudjak adni a Kör rendszerváltás utáni anyagi helyzetéről.

5.1.1. Holló László szülőháza és a Művelődési Központ

A Szakmaközi Művelődési Házból való távozás után a Kör a névadó
szülőházában kapott egy termet az alkotásra. Az itt felmerülő költségeket a
Művelődési Központ állta, hogy így támogassa a Kört. Majd a Művelődési Központ
felajánlott egy helyiséget számukra, amivel élt is a tagság, így innentől ott folytatódott
az alkotói munka.
A Móra Ferenc Művelődési Központ – épp úgy, mint a Szakmaközi Művelődési Ház segített a Körnek abban, hogy a működésükhöz szükséges pénzt beszerezzék. Ennél az
intézménynél is a pályázás rendszerén keresztül érkezett a pénz a Körhöz. Az
együttműködés előrehaladtával a gazdasági helyzet romlása miatt a Körnek egyre
kevesebb pénzt tudott „kigazdálkodni” az intézmény. Ezen kívül a művelődési ház
felújítása után az ott tartózkodási feltételek is megváltoztak, mivel másik helyiséget
kaptak volna a korábbi helyett. Az egyik, hogy fizetni kellett volna a tagságnak a
terembérletért, amit az anyagi helyzetük nem tett volna lehetővé. A másik, hogy az
intézménynek van egy fix nyitvatartási ideje,63 amit nem lehet hosszabbítani, vagy
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Hétköznap este 6-ig, hétvégén pedig egyáltalán nincs nyitva.
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változtatni. Így a Kör tagjai úgy döntöttek, hogy keresnek egy másik helyet, ahova át
tudnak költözni, mivel ilyen feltételek mellett nem kívántak az intézményben maradni.

5.1.2. Petőfi téri székház

Miután a Kör elhagyta a művelődési házat, új helyiséget kellett keresnie. A
Kiskunfélegyházi Önkormányzathoz fordultak, hogy segítséget kapjanak. Majd 2010
decemberében beköltöztek a Petőfi tér 2. alá.64 Úgy állapodtak meg az
önkormányzattal, hogy a Kör csak addig bérelheti a helyiséget, ameddig komoly vevő
nem érkezik.65 Ez a bizonytalanság szintén a nem túl jó anyagi helyzete miatt alakult ki.
Amint megjelenik egy fizetőképes bérlő, a Kör kénytelen lesz egy hónapon belül
költözni; jelenleg viszont itt tartják foglalkozásaikat minden csütörtök este.
A Kör számára egy jelképes bérleti díjat állapítottak meg. Ennek összege havonta
1000Ft.66 Az önkormányzat annak fejében adta bérbe az ingatlant, hogy a helyiséget
legalább olyan állapotban őrizzék meg, amelyben kapták illetve, hogy a felmerülő
költségeket – mint például fűtés – saját bevételeikből finanszírozzák, mivel az
önkormányzat jelenleg anyagilag nem engedheti meg az ilyen jellegű támogatást.
Mivel a Kör csak jelképes bérleti díjat fizet, illetve a megállapodásuk úgy szól, hogy
amint fizetőképes, komoly vevő érkezik, menniük kell; az önkormányzat nem köt a
Körrel hosszútávú szerződést az ingatlan bérlésével kapcsolatban. Ez azért nem
szerencsés, mert a felújítást, átépítést támogató pályázatoknak az az alapfeltétele,
hogy legyen egy épület, amit 5 évig bérel, vagy birtokol a pályázó. Enélkül lehetetlen
pályázatot beadni ilyen jellegű támogatás igénylésére.
Az alkotáson kívül más funkciója is van a helyiségnek; az alkotók munkáinak
megvételére nyílik lehetősége az ide látogatóknak. Viszont nem egy „átlagos”
műtárgykereskedést hoztak létre. A hely neve Art-turka.67
64

Az ingatlan az önkormányzat tulajdona.
Az elmúlt években egyszer érkezett egy bérlő, aki igényt tartott a helyiségre.
66
A helyiség bérleti díja egyébként 100ezer forint felett lenne havonta. Tehát ha konkrét anyagi
támogatást nem is nyújt az önkormányzat, ezzel segíti a Kör munkáját.
67
Az ötlet Szabó Ildikótól származik, aki úgy gondolta, hogy ezzel is lehetne segíteni a Kör anyagi
lehetőségeit.
65
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A lényege, hogy a művészek olyan tárgyakat is eladásra kínálnak - a drágább,
komolyabb alkotások mellett -, amelyet a művészet iránt érdeklődő, de kevesebb
pénzzel rendelkezők is meg tudnak vásárolni.68
Az Art-turkában megtalálhatóak: festmények (akvarell, olaj, akril), grafikák (egyedi és
sokszorosító grafikai munkák), vázlatok, tanulmányrajzok, fazekas és kerámia munkák,
kisplasztikai művek.
Ezzel a kezdeményezéssel arra szeretnék felhívni a lakosság figyelmét, hogy nem a
pénzen van a hangsúly, hogyha a művészetet testközelbe szeretnék hozni az emberek,
hanem a művészet iránti érdeklődésen, igényen.
Ezen kívül az Art-turka a művészek és a közönség közötti kapcsolatteremtés, és –ápolás
színhelyeként is funkcionál; valamint a helyi művészek támogatását is elősegíti. A
közönségnek lehetősége nyílik a művek megtekintésére és megvásárlására is, amivel a
helyi művészetet, művészeket támogatja.

68

Szabó Ildikóval és Lantos Szabolccsal folytatott beszélgetés alapján
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5.2. Az alkotók közössége

A Kör jelenlegi tagságát figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a Bodor Miklós által
célként megjelölt eszme továbbra is jelen van a Holló László Képzőművész Körben. A
felépítés továbbra is sokszínű; az élet akármelyik területén dolgozó ember csatlakozhat
a Körhöz, ennek egyetlen feltétele a tagdíj fizetése; ezen kívül más kizáró tényező –
jelenleg - nincs.
„A Kör rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért a Kör
célkitűzéseivel, működési szabályzatát magára nézve kötelezőnek tartja, az abban
foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, a vezetőség tagfelvételi kérelmét, jóváhagyja 6
hónap próbaidő után (rendes havi tagdíjat fizet a próbaidő alatt).”69
A Kör működési szabályzata kimondja, hogy ki lehet tag, mik a tagok jogai és
kötelezettségei; mi a kör vezetőségének hatásköre, feladatai és hogyan működik;
valamint az Art-Turkában való árusításra, hogyan van lehetőség.70
A 2000-es évek elejétől a Kör tagjai és vezetője is úgy gondolták, hogy nagyobb
hatékonyságot érhetnek el, ha demokratikusabban állnak a kérdésekhez. Így az
eldöntendő ügyekben – például: ötletek felhasználása, kiállítások megrendezésének
körülményei és az ezzel kapcsolatos teendők stb. – közösen döntenek. A Körön belül
van egy mag, aki a döntésekben legtöbbször kimondja a végső szót, mivel még a
demokratikusan működő rendszerekben is szükség van szószólókra. Ez a néhány fős
tagság az, aki a legaktívabb a Kör ügyeit tekintve, illetve a többi tag leginkább az ő
véleményüket fogadja el.

69

Holló László Képzőművész Kör működési szabályzata (Kiskunfélegyháza 2013.01.31)
www.felegyhazi-muveszek.hu
70
Melléklet: A Holló László Képzőművészkör 2013-as működési szabályzata
www.felegyhazi-muveszek.hu
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5.3. Hogyan tovább?

Miután a Holló Kör elköltözött a Szakmaközi Művelődési Házból - majd időközben
a Móra Ferenc Művelődési Központból is -, nemcsak a fizikai feltételek változtak meg,
hanem az anyagiak is. A korábban, az intézmények által nyújtott segítség nemléte
ekkor vált érezhetővé.
Ez miatt változásra volt szükség a Holló Kör életében. Úgy döntöttek, hogy létrehoznak
egy egyesületet, amely a háttérből tudja majd segíteni a Kört.

5.3.1. Egyesület

Az egyesület 2007. március 21-én alakult meg Kiskunfélegyházi Képző- és
Iparművészeti Közhasznú Egyesület néven.71 72
Az egyesület létrehozására azért volt szükség, mert a korábban őket támogató
intézmények anyagi helyzete folyamatosan romlott, ezáltal nem tudtak megfelelő
támogatást adni számukra. Ezért döntöttek úgy, hogy a „saját lábukra állnak”, és a
pénzügyeiket maguktól kezdik el intézni, mindenféle intézményi háttértámogatás
nélkül. Az egyesület célja többek között, hogy védje a félegyházi és a térségben élő
alkotók érdekeit; emelje a szakmai színvonalat, javítsa a bemutatkozás feltételeit, és
támogassa a művészeti kiadványok megjelenését; szakmai továbbképzéseket
szervezzen az alkotóknak és ismeretterjesztő előadásokat érdeklődő fiataloknak.73
71

Melléklet: Alakuló jegyzőkönyv (Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Közhasznú Egyesület)
Melléklet: A Holló László Képzőművész Kör és a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Közhasznú
Egyesület logója
73
„Az egyesület célja hogy:
 A kiskunfélegyházi kistérségben működő képző- és iparművészeti csoportok, egyéni alkotók
szakmai érdekeinek védelme.
 A kiskunfélegyházi képző- és iparművészet szakmai színvonalának emelése.
 A kortárs képzőművészet népszerűsítése a régióban.
 Kiskunfélegyháza művészeti, kulturális életének segítése.
 Az alkotói munka és bemutatkozás feltételeinek javítása.
 Alkotótáborok működésének támogatása.
 Szakmai továbbképzések szervezése.
 Egyéni és csoportos kiállítások megvalósulásának segítése.
 Művészeti kiadványok megjelentetésének támogatása.
 A művészek és a közönség közötti kapcsolat lehetőségeinek szélesítése.
72
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A nemcsak a kiskunfélegyházi, hanem a kistérségben élő művészeket is támogató
egyesületnek számos Holló-körös tagja is van, viszont a kettő szervezet tagsága nem
fedi egymást.
Az egyesület segítséget nyújt a pályázáshoz. Méghozzá úgy, hogy minden tag
használhatja az egyesület nevét és bankszámlaszámát, amikor beadja a pályázati írását.
Az egyesület létével megoldódott a pályázás kérdése. Innentől kezdve nem kell más
intézményekre számítani, önállóan megoldhatják az anyagi kérdéseket.74 Ennek viszont
hátrányai is vannak, mivel a technikai feltételek megteremtése miatt az alkotói
munkára fennmaradó idő lesz kevesebb.

5.3.2. Anyagi helyzet

A Holló Körnek több forrásból is származik bevétele, ez korszakonként – és
helyiségenként is - változó. Tehát amikor a művelődési ház volt a központi épületük,
akkor az intézmény pályázott a Körnek, és ezt a pénzt kapták meg a tagok.
Ezen kívül a kötelezően fizetendő tagdíj is egy bevételi forma. Ez attól függően változik,
hogy aktuálisan az évben, milyen megjelenései vannak a szakkörnek, és azokhoz milyen
mértékű önrész szükségeltetik az egyéb támogatások megléte mellett. A tagdíjakat a
tagok félévente fizetik.75 A tagdíj a 2007-es évtől – egyesület létrejötte - is támogatási
formája maradt a Körnek, viszont a pályázás – mint az, az előző fejezetből kiderül – az
önálló egyesületen keresztül kezdett el működni.



A regionális és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a képző- és iparművészet, valamint a kultúra
egyéb területén.
 A kistérségben működő hátrányos helyzetű alkotók, alkotói csoportok segítése.
 A kisebbségi kultúra támogatása.
 Olyan művészeti programok létrehozása, lebonyolítása, mely a kistérségben működő, művészeti
tevékenységet folytató csoportok és egyének számára bemutatkozási lehetőséget biztosít.
 A képző- és iparművészet iránt érdeklődő fiatalok szakmai képzésének biztosítása, az alkotási
lehetőségek, feltételek javítása. Tudományos ismeretterjesztés.” (Molnár István 2007-es évzáró
beszéde-részlet)
74
Melléklet: Holló-Kör 2012-es pályázata
75
2007-ben és 2008-ban 3000Ft volt egy félévre a tagdíj összege. 2010 óta ennek összege 1500 Ft-ra
csökkent. (Holló László Képzőművész Kör - Nyilvántartások)
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A 2007-es egyesületi megalakulás után a 2010-es helyszínváltoztatás is befolyásolta az
anyagiakat. Ebben a helyiségben a költségeket a Körnek kell állnia, viszont az Art-turka
segítségével bevételi forrást is jelent egyben.76
Bevételi forrás még a városi rendezvényeknél az önkormányzat által adható
támogatás. Az igényhez mellékelni kell egy programtervet, ami alapján elbírálják, hogy
szükséges-e a pénzösszeg. Ennek a támogatásnak a kerete minden évben változó.
Kiskunfélegyházán működik egy alapítvány, a Félegyházi Közművelődési Közalapítvány;
aminek célja, hogy a lakosság közelebb kerülhessen a kultúrához és a művészetekhez.
Az alapítvány minden évben rendelkezik egy aktuális pénzkerettel, amire a városban
működő csoportosulások pályázat útján benyújthatják igényeiket. A határidő lejárta
után az alapítvány a beérkezett pályázatokat elbírja, és az igényeket figyelembe véve
elosztja a pénzt. Ezzel a lehetőséggel – hogyha elnyerésére a pályázat kiírása alapján
van esély - a Holló László Képzőművész Kör mindig él, és az alapítvány - ha teheti támogatja Félegyháza legrégebb óta működő képzőművész szakkörét.
Nem minden évben kapott támogatási forma, amikor egy egyesületet, csoportot,
szakkört kitüntetnek. A Holló László Képzőművész Kör 2012-ben ebből a szempontból
nagyon jó évet zárt. Három elismerést is magáénak tudhat; januárban a Csokonai Vitéz
Mihály Közösségi-díjat, februárban a Holló László-díjat, majd májusban a
Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért díjat kapta meg a Kör.77
Ez az év nem csak díjakban volt gazdag, hanem évfordulókban is. Holló László
születésének 125., a Kör fennállásának 50. évfordulóját ünnepelték. A jubileumok
tiszteletére a Kör egy kiadványt szeretett volna megjelentetni; Holló munkássága és a
Kör hosszantartó fennállása előtti tisztelgésként. Viszont a megjelentetés költségei
nagyon magasak voltak, így ezt a rendelkezésre álló pénzkeretből lehetetlen lett volna
finanszírozni. Ezért a köri tagok úgy döntöttek, hogy egy árveréssel próbálják meg
megteremteni az anyagiakat a kiadvány megjelentetéséhez. Ezen az árverésen
megtalálhatóak voltak a tagok, Holló László és a Kört kívülről támogató művészek
alkotásai is. Az árverés sikerrel járt, és a segítségével – valamint a Csokonai-díjjal járó
500.000Ft-tal – a kiadvány létrejöhetett a hagyománytisztelet jegyében.

76

Az Art-turkában eladott alkotások ára a Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Egyesületé, amiből
anyagokat, eszközöket vásárol. Ezáltal visszaforgatva a pénzt az alkotó munkába.
77
A három kitüntetésről készült emléklap megtalálható a mellékletek között.
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5.5. Hollóhoz való viszony

A tagok a kezdetektől fogva tisztelték a festőművész munkásságát, és ez a mai
napig sem kopott meg. Minden évfordulón összegyűlnek – és nem csak a tagok, hanem
a félegyházi születésű festő előtt tisztelgő helyi és nem helyi lakosok is.
A hagyomány nem a szakmaiságban nyilvánul meg. Nem a festészet másolása az,
amiben tovább él Holló, hanem az, ahogyan emlékeznek rá.
Természetesen vannak olyan tagok a Körben, akik hagyományosan azt az utat járják,
amit a nagy előd. Viszont a tagság olyan sokféle, hogy nem is lehetne egy egységes
irányt felvázolni a Kör tagjainak művészetéről.
„Benne él az emberben a hagyomány: Én festhetek úgy, mint Holló László és az nekem
jó kis tanfeladat, de talán nem több annál. Ahány ember annyiféle stílus, ez
majdhogynem jobb hozzáállás.”78
A tagok a mai napig tisztában vannak azzal, hogy mit is jelent a Holló Kör tagjának
lenni, hiszen a hollói-hagyomány ápolása a feladataik részét képezi, és mindezt
önkéntesen vállalják. Minden évben, az évfordulón megkoszorúzzák a nagy mester
szobrát, illetve szülői házát.
„Nekünk nem a mai napunkban jelent sokat, hanem hogy volt előttünk valaki, aki után
mi következünk.”79
A Holló Kör tagjai a saját hagyományaikat is ápolják; tisztelik a hosszú fennállást,80
büszkék arra, hogy egy ilyen sokat megélt szervezet tagjai lehetnek. Tisztelik a korábbi
vezetőiket,81 akik nélkül nem működhetett volna úgy ez a csoportosulás, ahogyan már
több mint 50 éve működik.
„Nekem a hollói-hagyomány ápolása az, hogy a Kör megmaradjon. Nem válhat
semmivé ez az 50 év.”82

78

Rátkai Zsuzsával folytatott beszélgetés alapján
Rátkai Zsuzsával folytatott beszélgetés alapján
80
A Holló László Képzőművész Kör minden jubileumi évet kiállítással ünnepel meg. Jubileumi évnek
számít – természetesen – az alakulás dátuma: 1961; ezen kívül az első kiállítás időpontja: 1963. Ez a két
időpont, ami a legfontosabb a Kör története szempontjából.
81
A vezetők emléke előtt is kiállításokkal tisztelegnek.
82
Lantos Szabolccsal folytatott beszélgetés alapján
79
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6. Összefoglalás
A 20. század közepétől az embereknek egyre több lett a szabadon
felhasználható idejük. Így jöhettek fokozatosan létre a klubok, szakkörök, ahol az
emberek az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységeket végezhettek a ledolgozott
munkaórák után.
A dolgozatomban egy akkor alakult kiskunfélegyházi szakkör történetét tártam fel,
valamint az akkori közművelődési helyzetet mind az országra, mind Kiskunfélegyházára
levetítve. A felhasznált szakirodalom és a talált dokumentumok alapján egy egészen
kerek képet sikerült kapnom a 20. század közepén létező kulturális elvárásokról és
lehetőségekről általánosságban, valamint ennek a helyi szinten, a gyakorlatban
megfigyelhető megjelenéséről.
Ezt azért tartottam fontosnak megvizsgálni, mert egy akkor működő szervezet
megértéséhez feltétlenül szükséges a kontextus, amiben megszületett és létezett.
A Holló László Képzőművész Kör az 1960-as években alakult, és még jelenleg is
működik. A tagjai alkotnak a műteremben és aktívan részt vesznek a város kulturális
életében, formálják azt.
A legnagyobb hangsúlyt a szakkör történetének teljes felvázolásán túl, a finanszírozási
és társadalmi kérdésekre helyeztem. Fontosnak tartottam részletesebben megvizsgálni
ezeket,

mivel

egy

egyesület,

egy

akármilyen

civil

csoport

működéséhez

elengedhetetlenül szükséges, hogy milyen a tagság társadalmi összetétele valamint a
személyek közötti kapcsolatok iránya. Lényeges még ezen kívül, hogy milyen emberek
alkotják a tagságot; ezek az emberek adott szituációkban, hogyan tudnak
együttműködni; esetleg a vezetők, hogyan befolyásolják a munka hatékonyságát.
Ezen kívül a pénzügyi szükségletek kielégítését, hogyan tudják megoldani, milyen
fórumokon keresztül. Ezekre a kérdésekre adott válaszok mind a működés alapjait
határozzák meg.
A Holló Kör tagságának összetétele az évek alatt folyamatosan változott, viszont
egy valami állandó volt; a tagok nem egy miliőből származtak. A szakköri tagok között
nagyon sokféle foglalkozású ember – legyen az munkás vagy értelmiségi – jelen volt és
még most is jelen van. Véleményem szerint éppen ez az, ami miatt ilyen hosszú ideje
40

képes működni a Kör. A finanszírozási kérdések tekintetében pedig képesek voltak
váltani, amikor a korábbi rendszer már működésképtelenné vált, ezáltal egy teljesen új
helyzetbe kerültek. Megalakították az egyesületet, ami a háttérből segítheti a Kört,
valamint létrehoztak egy önfinanszírozó rendszert, az Art-turkát.
Úgy gondolom, hogy a Holló Kör története Félegyháza története is, így fennállása a
város érdeme és érdeke, ezáltal léte mindenki szükséglete.
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Közhasznú Egyesület logója (16. melléklet)

20. A Holló László Képzőművészkör 2013-as működési szabályzata www.felegyhazimuveszek.hu (17. melléklet)

21. A Holló László és Csokonai-díjas Holló László Képzőművész Kör pályázata (2012.
május 23.) (18. melléklet)
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8. Mellékletek
1. Fénykép Holló Lászlóról és két alkotásáról

2. 1961-es munkanaplóból származó névsor (2 oldal) [Holló László Képzőművész
Kör]

3. Jegyzék. A kiskunfélegyházi Holló László Képzőművészkör tagjainak képei az
1963-ban megrendezésre kerülő „Képzőművész Körök Országos kiállítása”
anyagához. [Holló László Képzőművész Kör]

4. 1967-es költségvetési terv [Szakmaközi Művelődési Ház]

5. Szakmaközi Művelődési Ház működési engedélyéhez mellékelt levél (2 oldal)
(1968. június 20.) [Szakmaközi Művelődési Ház

6. Megbízási szerződés Bodor Miklós részére (1968. december 20) [Szakmaközi
Művelődési Ház]

7. Szociális Kultúráért kitüntetési javaslat (1987) [Szakmaközi Művelődési Ház]

8. Közösségi Kultúráért, Nívó-díj

9. A szakmaközi kultúrotthonok ügyrendjéről (SZMT Kulturális Osztályától 1979.
július 4) [Szakmaközi Művelődési Ház]

10. A kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör 1976-os munkaterve (1976.
február 4) [Szakmaközi Művelődési Ház]

11. A kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Ház Holló László Képzőművész
Körének 1987. évi munkaterve (4 oldal) [Szakmaközi Művelődési Ház]
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12. A kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör 1976-ik évi költségvetési
terve. (1976. február 4) [Szakmaközi Művelődési Ház]

13. Felterjesztés „Kiváló együttes” címre (1987. április 2) (3 oldal) [Szakmaközi
Művelődési Ház]

14. Megbízási szerződés Terescsényi Endre részére (1976. január 31) [Szakmaközi
Művelődési Ház]

15. Pályázat az ifjúsági amatőr művészeti ösztöndíjra (1987. január 7) (6 oldal)
[Szakmaközi Művelődési Ház]

16. Alakuló jegyzőkönyv (2 oldal) (Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek
Közhasznú Egyesülete) www.felegyhazi-muveszek.hu

17. Holló László Képzőművész Kör és az Egyesület logója

18. A Holló László Képzőművészkör 2013-as működési szabályzata (4 oldal)
www.felegyhazi-muveszek.hu

19. A Holló László és Csokonai-díjas Holló László Képzőművész Kör pályázata (2012.
május 23.)

20. 2012-ben kapott kitüntetések (emléklapok) Csokonai-díj, Holló-díj és
Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért-díj
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1. melléklet: Fénykép Holló Lászlóról és két alkotásáról
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Bús magyar ló (1953)

Kaszáló parasztok (1957)
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2. melléklet: 1961-es munkanaplóból származó névsor
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3. melléklet: Kiállítási jegyzék (1963)
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4. melléklet: 1967-es költségvetési terv
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5. melléklet: Szakmaközi Művelődési Ház működési engedélyéhez mellékelt levél
(1968. június 20.)
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6. melléklet: Megbízási szerződés Bodor Miklós részére (1968. december 20)
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7. melléklet: Szociális Kultúráért kitüntetési javaslat vázlat (1987)
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8. melléklet: Közösségi Kultúráért, Nívó-díj
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9. melléklet: A szakmaközi kultúrotthonok ügyrendjéről (SZMT Kulturális
Osztályától 1979. július 4
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10. melléklet: A kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör 1976-os munkaterve
(1976. február 4)
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11. melléklet: A kiskunfélegyházi Szakmaközi Művelődési Ház Holló László
Képzőművész Körének 1987. évi munkaterve
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12. melléklet: A kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör 1976-ik évi
költségvetési terve. (1976. február 4)
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13. melléklet: Felterjesztés „Kiváló együttes” címre (1987. április 2)

67

68

69

14. melléklet: Megbízási szerződés Terescsényi Endre részére (1976. január 31)
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15. melléklet: Pályázat az ifjúsági amatőr művészeti ösztöndíjra (Kiskunfélegyháza,
1987. január 7)
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16. melléklet: Alakuló jegyzőkönyv 2007. március 22. (Kiskunfélegyházi Képző- és
Iparművészeti Közhasznú Egyesülete)

Jegyzőkönyv

Amely készült a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Közhasznú
Egyesülete alakuló ülésén 2007. március hó 22. napján, Kiskunfélegyháza, Petőfi
tér 1. sz. alatt Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház. Jelen
vannak a mellékelt jelenléti íven szereplő személyek.
A jelenléti íven szereplő személyek elhatározzák, hogy megalakítják a
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesületet.
Az alakuló közgyűlés levezetésére felkérik és levezető elnöknek egyhangúlag
megválasztják Molnár Istvánt.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérik és egyhangúlag megválasztják Rátkai
Zsuzsannát.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérik és egyhangúlag megválasztják Nagy Orsolyát
és Lantos Szabolcsot.
A jelenlévők a levezető elnök ismertetésében megismerik és megtárgyalják az
alapszabályt, amelyet egyhangúlag elfogadnak.

1/2007. sz. határozat
A jelenlevők megalakítják a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti
Közhasznú Egyesületét. Az egyesület ismertetett alapszabályát egyhangúlag
elfogadják.
Ezt követően az alapszabályban rögzített tisztségviselők megválasztására kerül sor
nyílt szavazással. A levezető elnök ismerteti a tisztségviselők személyére érkezett
javaslatokat.
Ezt követően a jelenlevők szavaznak az egyesület tisztségviselőire. A levezető elnök
a szavazatokat összeszámolja, és rögzíti az eredményt, amelyet kihirdet a
jelenlevőknek.
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2/2007 sz. határozat
Az alakuló közgyűlés nyílt szavazással a Kiskunfélegyházi Képző- és
Iparművészeti Közhasznú Egyesülete tisztségviselőivé a következő személyeket
választotta meg:
Elnök: Molnár István – egyhangúlag
Elnökségi tagok: Rátkai Zsuzsanna – egyhangúlag
Szabó Ildikó –egyhangúlag
Lantos Szabolcs – egyhangúlag
Tóth Tamás – egyhangúlag
Dr. Benkő Éva – egyhangúlag
Az elnök a többi megválasztott tisztségviselő nevében is megköszöni a bizalmat.

3/2007. sz. határozat
Az egyesület éves tagdíját egyhangúan 6000 Ft/fő összegben állapítják meg, azzal,
hogy a tagdíjat két részletben lehet befizetni április 21-ig az első félévit, augusztus
15-ig a második félévit.

Egyéb fölvetés nem lévén, az elnök berekeszti az alakuló ülést.

Kmf.

…………………………………………
…………………………………………
Molnár István
elnök

Rátkai Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

………………………………………….
………………………………………….
Nagy Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő

Lantos Szabolcs
jegyzőkönyv hitelesítő
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17. melléklet: Holló László Képzőművész Kör és az Kiskunfélegyházi Képző- és
Iparművészek Közhasznú Egyesület logója
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18. melléklet: A Holló László Képzőművészkör 2013-as működési szabályzata
www.felegyhazi-muveszek.hu

Holló László Képzőművész Kör működési szabályzata
Tagság:
A Kör rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért a Kör
célkitűzéseivel, működési szabályzatát magára nézve kötelezőnek tartja, az abban
foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, a vezetőség tagfelvételi kérelmét, jóváhagyja 6
hónap próbaidő után (rendes havi tagdíjat fizet a próbaidő alatt).
A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a Kör
működési szabályzatát ismeri és azt, valamit, céljait, szellemiségét, értékrendjét és
kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A vezetőség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet
fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság
annak a jelölt által írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag is jogosult a tagi
gyűlésen részt venni, felszólalni, véleményt az adott kérdéssel összefüggésben
kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles a működési szabályzatot
betartani és a Kör érdekeivel, összhangba tevékenykedni. Szavazati joggal nem
rendelkezik.
A jelen működési szabályzatban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a
„tag” kifejezés szerepel, csupán a Kör rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra
vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag”
kifejezést.
A Körbe való belépés és kilépés is önkéntes. A tagfelvétel mindkét tagformában a
vezetőség hatáskörébe tartozik, és annak határozata ellen a tagi gyűléshez fordulva lehet
jogorvoslattal élni a közléstől számított 30 napon belül.
A Kör vezetősége a tagokról nyilvántartást vezet. A tagnyilvántartás tartalmazza a
természetes személy tagok személyei adatait - a tag nevét, lakcímét, telefonszámát,
email címét.
A tag jogai:
 részt vehet a Kör munkájában, illetve rendezvényein
 minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik
 szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja, illetve a nem
természetes személy tag törvényes képviselője útján
 észrevételeket, javaslatokat tehet a Kör működésével kapcsolatban
 jogosult közreműködni a tagi gyűlés határozataiban
 igénybe veheti a Kör szolgáltatásait és részesülhet a kedvezményekben
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A tag kötelezettségei:






valamennyi tag köteles a működési szabályt és a Kör határozatait maradéktalanul
betartani
a tagok kötelesek a tagi gyűlés által határozatban megállapított tagdíj befizetésére a
vezetőség által, ugyancsak határozatban megadott időpontig
köteles tevékenyen közreműködni a Kör céljainak elérését szolgáló tevékenységben
a tagok kötelesek továbbá megóvni a Köri vagyont és a Kör eszközkészletét
az adott program levezetését, szervezését vállaló tag (tagok) felelőssége a program
megvalósítása

A tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire ugyanazok a feltételek vonatkoznak,
azzal az eltéréssel, hogy tagdíjat nem kötelesek fizetni illetve a tagi gyűlésen
tanácskozási joggal vesznek részt, nem választhatnak és tisztségre nem választhatók.
A támogatói tagok jogaira és kötelezettségeire ugyanazok a feltételek vonatkoznak,
azzal az eltéréssel, hogy tagdíjat fizetnek, illetve a tagi gyűlésen tanácskozási joggal
vesznek részt, nem választhatnak és tisztségre nem választhatók.

A Kör vezetősége:
A vezetőség a Kör ügyintéző és képviseleti szerve, amely két részből áll (5 tagú
vezetőség és 1 vagy többtagú művészeti vezetőség), tagjait a tagi gyűlés egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással 1 évre választja meg. A vezetőségi tag válaszható
mind a kettő tisztségre. A vezetőség szükség szerint, de legalább évente kétszer
ülésezik. A vezetők újraválaszthatók.
A vezetőség feladata és hatásköre:









előkészíti és összehívja a rendes és rendkívüli tagi gyűlést,
összeállítja az éves költségvetést, a tevékenységről szóló beszámolót, a pénzügyi
jelentést, a következő évi munkatervet,
dönt tagfelvételi ügyekben, végrehajtja és ellenőrzi a tagi gyűlés határozatait,
gondoskodik a határozatok érintettekkel való közléséről, illetve közzétételéről
(hírlevél), irányítja a Kör tevékenységét, e közben ellátja mindazokat a feladatokat,
melyeket a folyamatos működés megkíván,
lefolytatja a tag kizárására irányuló eljárást,
javaslatot tesz a tagi gyűlésnek a tagdíj mértékére,
biztosítja a Kör eredményes működéséhez szükséges feltételeket
dönt a Kört terhelő kötelezettségek /szerződések/ és a Kört illető jogok vállalásáról
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A vezetőség működése:
A vezetőség akkor határozatképes, ha azon mind az öt tag jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést meg kell ismételni. Az ismételten
összehívott vezetőségi ülés az eredeti napirendre tervezett kérdésekben is csak akkor
határozatképes, ha azon minden tag jelen van.
A vezetőség határozatai nyilvánosak. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyv készül,
amelyet minden vezetőségi tag aláír. A vezetőség határozatának meghozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, ha azt bármelyik vezetőségi tag az ok és a
cél megjelölésével indítványozza. Vezetőségi tag a többi vezetőségi tag beleegyezése
nélkül nem
dönthet és nem adhat utasítást a kör működését érintő ügyekben. Ellenkező esetben a
vezetőségi tag leválható, helyette másik vezetőségi tagot választ a tagság.
A Kör művészeti vezetőségének működése:
A művészeti vezetést (1 vagy több fő) a tagság választja egy évre.
Levezetik a köri foglalkozásokat. A kör kiállításait rendezik, az alkotásokat válogatják.
A tagok művészeti fejlődését szakmai véleményezéssel segítik. Az árusításra kerülő
alkotásokat lektorálja (ART-TUKA). A meghívandó vendég kiállítókat véleményezi és
eldönti a meghívást. Az egyéni tagi kiállításokat (helytől függetlenül) előzőleg
véleményezi.
Tagi gyűlés:
A Kör munkájában a tagok szavazati joggal rendelkeznek a tagi gyűlésen, amin minden
tag részt vehet. A tagi gyűlés akkor határozatképes, ha a mindenkori tagság 50%-a +1 fő
jelen van. Abban az esetben, ha ez nem valósul meg, akkor 30 perc után a jelenlevő
tagság dönt szavazás útján.

A kör helységeiben folyó alkotó munka rendje:
Heti rendszerességgel, a művészeti vezető (vezetők) által biztosított konzultáción és
foglalkozáson minden tag részt vehet, használhatja a kör alkotótereit, eszközeit. A
foglalkozásokon vendég, érdeklődő részt vehet, amennyiben jelenléte az alkotókat és a
munka folyamatát nem zavarja. A tagok kérésre egyéb napokon is használhatják a kör
alkotótereit, eszközeit alkotómunkára.
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Általános műtermi rend:





A műtermet és helységeit kulturáltan, a többi tag munkájának megzavarása
nélkül lehet használni.
A köri foglalkozásokon csak a köri tagok (vendég), az előre megbeszélt modell
és a köri tagság iránt érdeklődők, vehetnek részt.
A tag által használt köri felszerelésében kárt okozni tilos, a tag az okozott kárt
köteles megtéríteni
A Holló László Képzőművész Kör helyiségeiben tilos a dohányzás

Egyéb használat rendje:
A kör helységeit, eszközeit a vezetőség engedélyével bérbe adhatóak meghatározott
adományért, meghatározott tevékenységre, programra.

A kör helységeiben történő árusítás rendje (ART-TURKA):
Az ART-TURKA nyilvántartási rendje heti rendszerességgel szerdai nap 8-17 óra
között és péntek 8-11 óra között van. Az árusítás január és február hónapban szünetel.
Az alkalmilag szervezett nyitva tartás rendjét a tagság dönti el. Minden tag árusíthatja
alkotásait a Kör ezen célt szolgáló helységeiben. Értékesítésre, csak a mindenkori
háromtagú művészeti vezetés által jóváhagyott alkotások kerülhetnek. Kereskedelemből
származó, alkotások árusítása, kiállítása szigorúan tilos! Csak a tagok által készített
képző-és iparművészeti alkotások értékesíthetőek és kiállíthatóak. Értékesítésre, csak
nyilatkozatban jegyzékbevett, sorszámmal ellátott alkotások kerülhetnek. A nyilatkozat
kitöltése és az alkotások sorszámozása a tag kötelessége. A hiányossággal rendelkező
munkák értékesítése szigorúan tilos!

Kiskunfélegyháza 2013.01.31.
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19. melléklet: A Holló László és Csokonai-díjas Holló László Képzőművész Kör pályázata
(2012. május 23.)
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20. melléklet: 2012-ben kapott kitüntetések (emléklapok)
Csokonai-díj, Holló-díj és Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért-díj
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