
Tegze Judit autodidakta mûvész-
nek tartja magát, iskola nélkül sa-
játította el a képzômûvészeti isme-
reteket. Az „öntanítás” ugyanak-
kor azt is eredményezi, hogy ezek
a mûvészek az átlagosnál nagyobb
önmotivációs, önképzô, illetve aka-
raterôvel rendelkeznek. Ilyen volt
például Kassák Lajos vagy Csontváry
Kosztka Tivadar.
– Judit mindenkinél aktívabb – vélekedik róla egykori mestere,

Fark László grafikusmûvész. – De nem
ok nélkül, mert az idôk folyamán ren-
geteg tudást szedett fel. 

– Amikor harmincöt évvel ezelôtt
egy külföldi kiránduláson hirtelen
lebénultál, nemigen gondoltál pálya-
módosításra. Inkább csak arra, hogy
itt a tudományos karriered vége.
– Ott a hegyen egyedül az érdekelt, ho-
gyan fogok lejutni. A myasthenia gra-
vis, ez a súlyos izomgyengeséget és ez-

által sokféle tünetet okozó betegség késôbb ahhoz vezetett,
hogy felhagyjak a kutatómérnöki munkámmal. Ám hamar rá-
találtam arra, amiben örömömet lelem: festeni kezdtem. Elô-
ször persze az asztalfióknak. Tizenöt év kellett, mire rászántam
magam az elsô kiállításra.
– Innen aztán már fellendült a mûvészi életed. 
– Az elején fôleg festészettel foglalkoztam, majd grafikával, vé-
gül számítógépes grafikával, ezen belül tömérdek technikát ki-
próbáltam, hiszen mindegyik érdekes lehetôségeket rejt magá-
ban. Bár számtalan egyéni és csoportos kiállításon szerepel-
tem, életem egyik csúcspontjának azt tartom, hogy az Újrafes-

tett valóság kiállítás-
sal tavaly eljutottam a
Magyar Nemzeti Ga-
lériába. Igaz, nem kis
erôfeszítésembe ke-
rült, hogy megfessek
két hatalmas képet.
Három hétig dolgoz-
tam a helyszínen
egész nap, és ott is
használnom kellett az

oxigénpalackot. De hozzászoktam már, hogy naponta több
órán át ennek segítségével jutok friss oxigénhez. 
– Hallom, újabban tanítasz is az eredeti szakmádban.
– Öt éve visszakanyarodtam az eredeti képzettségemhez: szi-
lárdságtant és statikát tanítok a Budapesti Corvinus Egyete-
men. Én mindig is több dolog iránt éreztem hivatástudatot. 

- dobos -

Dr. Tegze Judit képeivel sokfelé találkozhat-
tunk az országban. Szinte nem volt olyan kép-
zômûvészeti pályázat, amelyen ne indult volna.
És ha már pályázott, rendszerint be is válasz-
tották a mûveit. 

Az asztalfióktól 
a Nemzeti Galériáig

Tegze Judit további képei megtekinthetôk a www.tegzejudit.hu weblapon.
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