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A borítón Szalatnyay József rajza: Dunabogdányi lány (1938)
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Minden esztendő a megpróbáltatás éve volt

Az 1970-es évek elején a Hazafias Népfront terézvárosi összejövetelein egyre
többször vetődött fel egy, a művészeti ismeretterjesztést és a műgyűjtést szol-
gáló civil szervezet életre hívásának kérdése. Némi huzavona után 1973. április
5-én a Fáklya Klubban – a Magyar Rajzpedagógus Szövetség tagozataként meg -
alakult a Budapesti Műgyűjtők és Műbarátok Köre. 

Az első – Szíj Rezső szervezte – találkozókon miről is volt szó? Béres Ferenc
arról beszélt, hogyan hozta létre magánképtárát. Somogyi Árpád az ikon mű vé -
szet ről tartott vetítettképes előadást. Kristó Nagy István reprodukciós gyűj te mé -
nyé ről tájékoztatta a jelenlévőket. Kialakult a klubtalálkozók rendszere, mely -
nek első felében az alkotókkal történő ismerkedés történt, második részében pe -
dig a műtárgyakat szemlélhették az érdeklődők. Ezeket többségében a gyűjtők ha -
zulról hozták. A szereplők között ismert, kitüntetett alkotók is voltak, de olya nok
is, akik neve még ismeretlen volt, de munkáik érdemesítették őket a be mu ta   tás ra.

A találkozások Fáklya Klubbéli lehetősége 1974-től megszűnt, és szinte „vándor -
út ra” kény szerült a közösség. A Postás Művelődési Központ, a CSILI, a Der ko vits
pince, a Rátkai Munkás Művész Klub, majd a Kossuth Klub adott otthont a Mű -
gyűj tők és Műbarátok Körének, ahol jogutódjaként 1979. február 19-én a köz gyű -
lés kimondta a Művészetbarátok Egyesületének megalakulását. Szíj Rezső 
1983. március 30-án az első évtized munkáját értékelve a következőképpen fo -
galmazott… mindig szemben úsztunk a szennyes árral, mert csak így lehetett kö -
zelebb jutni a tiszta forráshoz, legalábbis egyre közelebb hozzá. Tíz évvel később
Gergely Mihály a Művészetbarátok Könyvében a kö vet ke ző kép pen vé le kedik:

Hogyan kerülhetett ilyen nehéz helyzetbe a magyar kultúra? benne miért éli meg
olyan mélyen válságát a művészetek köre? mit tett eddig, s mit tehet ezután a mű -
vészetért, különösen a képzőművészetért egy olyan társadalmi egyesület – kor sza -
kunkban a legrégebben alakultak közül való – amilyen a miénk? utalva arra, mi- 
lyen bénítóan sanyarú állapotba kerültek közgyűjteményeink, múzeumaink, ami ma -
ga is érthetőbbé teszi a magukra hagyatottságunkat, s hogy ennek ellenére a mi két
évtizedünk biztosan figyelemre érdemes helyet kap majd a magyarországi ön te -
vé keny, civil szerveződésekről megírandó könyvben. 

Az elmúlt években hazai művészetünk, benne talán elsősorban kép ző mű vé -
sze tünk egyre mostohább feltételek közé süllyedt. Mit ért, mit érhet el ebben a
– szinte művészetellenes – közegben egy társadalmi egyesület? Volt-e értelme a
műgyűjtők és művészetbarátok ezres közössége két évtizedes je len lé  tének? Egy
olyan korban – hogy a felsoroltakhoz még tegyük hozzá az ijesz tő en rideg tény -
ként ugyancsak létezőt -, melyben a döbbenes erővel ható tendenciák, a világot
mára behálózó médiák (televízió, videó, film, újság, könyv stb.) nem csekély
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része az emberhez méltóbb életnor-
mák, a valódi értékek, az esztétikum
iránti igény helyett a lélekszennyező,
agyzsibbasztó, az ösztönöket, az ag -
ress zivitást, brutalitást kívánatos mo -
dellként, világméretű, szabadegyete-
mi módon terjeszti földgolyónkon a
nap huszonnégy órájában. Mit tehet
ilyenkor egy ember, mit egy egye sü let? 

Úgy találtuk, hogy egyesületi lé tünk -
nek van visszhangja, kisugárzása, meg -
becsült helyünk a hasonló egye sü le -
tek mára egymást kereső szövetsé gé -
ben is… Tagjaink festőként, gra fi kus -
ként, szobrászként és műgyűjtőként,
vagy egyszerűen csak a művészetek
esztétikumát, teljesítményeit meg is me-
rő, azt megbecsülni, befogadni tudó em -
berként ezzel napról-napra gaz da gít -
ható kis plusszal többek lettek igen
sok embertársuknál. Azoknál, akik nek
mindennapos léte a vegetatív szint „él -
vezeteinek” szánandóan kis körére zsu gorodik. Ez ma még óriási többségű so ka -
ság egyedeinél megkülönböztethetően különb ember az, aki szellem- és lélekgya -
rapító könyveket, folyóiratokat olvas, aki a megnézhető tv műsorok, filmek, vi deó -
játékok, színpadi produkciók között is válogatni tud, akinek életében napi öröm
al kotóművészek műveinek ismerete, amennyire erejéből telik, birtoklása, hogy ve -
lük otthoni magánvilágát megtartó menedékké építse.

Nem hivalkodó értékelése ez rövid létezésünknek? Úgy vélem, önámítástól men -
tes, a bennünk és társadalmunkban lemérhetően végbemenő változások időszerű
leltára külön kis történelmünk huszadik évfordulójának közeledése ürügyén. 

Szervezetet kínáltunk azoknak, akik szeretik, ismerni kívánják a művészetek
műfajait, alkotásait, és a művészeket is. Akik mindennapi életében növekvő he -
lyet foglal el – adottságaikhoz illeszkedve – a műélvezet, akik otthonában éppen
olyan magától értetődően kapnak helyet a könyvek, s más – elérhető – értékek mel -
lett az eredeti rajzok, festmények, plasztikák, vagy azok – a legjelesebbek, s ked -
vencek – reprodukciói, másolatai, kópiái. Alkotóik rangjától, stílusától füg get -
le nül – ha a művek megközelíthetőek, be- és együttélésre elfogadhatóak. Min -
denféle lilaszöveges, aggálytalan, kételyt nem ismerő sznob ájuldozás nélkül.

Szíj Rezső (1915-2006)
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Mert megtanulták, megérezték a tehetség szülte művek éltető sugárzását, szug -
gesztív erejét, a művészet kiemelkedő, mással nem helyettesíthető szerepét a
növekvő emberpalánták fejlődésében, majd a felnőtt szellemi-érzelmi-jellembe-
li gyarapodásában. És egy nép, egy ország tudati emelkedésében, kulturájának
– s igen: gazdaságának, politikájának, hatalmi struktúrájának is! – megne me sí -
té sében, humanizálásában – írta Gergely Mihály az alábbiakban folytatva: 

A mi ismereteink, ön- és közámítást mellőző értelmezésünk szerint a mű vé -
szet, a műalkotás a dialógus műfaja. Nyugtalanító és elkedvetlenítő a kép ző mű -
vé szet újabb kori története, utóbbi fél évszázadának históriája. Ebben az idő -
szakban ugyanis több mint ötven avantgard és posztavantgard: minimal art és non
art stb., alig felsorolható stílusirányzat zúdult át a művészet szférájában, ki bon -
ta  ko zásra, beérésre és megismertetésére sem adva időt. És a lármás, harsány bot -
rá nyokkal kísért folyamatban a művészek egymást túllicitálva, az eredetiséget
min denáron hajszoló tülekedésben (tisztelet a kivételnek!) sokat tettek a mű vé -
szet önlefokozásában, a művészet híveinek megsokkolásában, közönségének „pol -
gárpukkasztásában”, inzultálásában, oktalan sértegetésében. A hosszú időn át ki -
fi nomult dialógus így sorvadt mind többek munkásságában tüntető monológgá,
amikor a mester már nem várja a közönség megjelenését, véleményére (talán me -
cénáló segítségére sem?!) tart igényt, s ha kérdik, ezt hivalkodóan deklarálja is.

Az „eredmény” hogyan is maradt volna el: Magyarországon évente megrende -
zett (talán még mindig kétezer körüli) kiállítás seregletében szép számmal vannak
olyanok, amelyeket (inkább a hagyományokhoz, a művészi örökséghez kö tő dő -
e ket) műveik erőtlensége miatt, s még többet, a posztmoderneket a „hejettes szom -
jazókat” és „Na,ne!” és a hasonló csoportosulások tárlatait az értéktelenné váló,
mert hatástalan erőlködésük, idétlenkedéseik, semmitmondó ötletparádéik miatt
kerüli a közönség. Ezért tartanak nyitva sok kiállítást heteken át üresen kongó
termekben, s így lehet a közönség tekintélyes részét elidegeníteni, elvadítani, el -
űz ni a művészetek tájáról. 

Tudom, az egyre kevesebb szólamú – új ízlések diktatúrája alá kényszerülő –
mű vészetünkben nem szokás, illetlen ilyen disszonáns gondolatokat kimondani.
Mi azonban azt szeretnénk, ha minél több magyar művész újra felismerné a mű -
vé szetnek az általunk véltnél sokkal nagyobb lehetőségeit, ma is nél kü löz he tet -
len, csakis a művészetre szóló tehetséggel betölthető, s vállalandó szerepét.

Az 1980-as, 90-es évek társadalmi feszültségeinek jeleit megtaláljuk a mű vé -
szetben, az irodalomban és a sajtóban. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kossuth Klubban szervezett előadásain a rendszer ellentmondásainak fel ol dá -
sát, illetve az átalakulás szükségességét hangsúlyozták az előadók. 1985. ok tó -
ber 7-én Dr. Szalay Károly úgy fogalmazott, hogy az egyesület széleskörű ér dek -
lődése és tevékenysége révén… roppant sok értéket halmozott fel a szervezet
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munkásságában, mely egy kö zös ség -
nek, egy társadalomnak a szellemileg
fogékony rétegeit gazdagítja. A Mű -
vé szetbarátok Egyesülete voltaképpen
messze túlnőtt Szíj Rezső életművén,
és a nemzeti művelődés elidegenít he -
tetlen része lett. S ha azt kérdeznék tő -
lem, hogy mit látok a szervezet te vé -
kenységében a legjellemzőbbnek, leg -
fontosabbnak, Babits Mihály sza vai -
val válaszolnék: „…senki sem tud hat -
ja milyen vér folyik az ereiben. Nem ze -
tek vannak, de ki látott tiszta fajt? Ko -
runkban a lélek alkot népeket, és nem
a vér…” Magyarnak lenni, a szellem
munkásának lenni, vállalás, akarat kér -
dése, nem származásé! Nálam jobban
megfogalmazták már a kultúra és a
nemzeti kultúra mibenlétét, többek kö -
zött eme egyesület falai között is, de azt
hiszem, hogy Szíj Rezső fáradozása is
mond valamit erről: akárcsak az ő te -
vé kenységében, akárcsak a Mű vé szet -
barátok Egyesületének mun kás sá gá -
ban is az érvényesül, hogy nem kitagad, ha értékről van szó, hanem befogad akár -
honnét is származik az. 

Az 1957-ben otthonából Olaszországba távozó Prokop Péter 1985-ben látoga-
tott először haza Magyarországra. Az egyesülettel már sok éve kapcsolatban ál ló
pap, költő, író a tiszteletére rendezett találkozón a következőket mondta: „a fes tő
akárhová megy a nagyvilágon, magával vitt képét eszkimó vagy néger is megérti.
Üzletben, ha nem tudom a fűrész nevét, lerajzolom, s már szalad is vele a boltos.
A zene is áthullámzik a határokon. Élvezem a néger spirituálét, taktust ver lá bam
a riói karneválhoz. Csavargásaim során annyiféle bőrű, fajtájú politikai állás fog -
 lalású emberrel hozott össze a sorsom, hogy önkéntelenül feltámadt a kér dés,
van-e valami, ami összeköthet, testvérré tehet a különbözőségek dacára. Egyre
inkább nagy faluvá válik világunk… egyszerre, ugyanazt látom a tévében, mint
a tibeti, vagy a Brazília indiója. Hálás vagyok a sorsnak, hogy 65 évig élhettem a
szép szolgálatában, s talán az vezetett rá a globális látásra. A szépnek annyi arca
van, csak meg kell értenem, aki azt létrehozta, hogy miért szép? 

Prokop Péter: Magyarok Nagyasszonya
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S azoknak, akiket örvendeztetni akar.
Eljutottam hát egy megvilágo so dá sig,
ne kem nem számít, hogy milyen faj tá -
hoz tartozik a felebarátom, milyen tár -
sadalmi helyzetet mért rá a sorsa, ut -
ca seprő, vagy miniszterelnök. Politikai
állásfog lalásán is túljutottam. Még val -
lá sa, hiedelemvilágának milyensége 
sem érdekel. Egyet tartok nagyon fon -
tosnak: jóakaratú em ber ségét. Ez az a
biztos jel, me lyet mindenki meg ért. 

Az egyesület vezetésének komoly
gondja volt az állami testületekkel. Fo -
lyamatosan érzékeltették: nemhogy
támogatnák, inkább akadályozzák an -
nak a civil szerveződésnek a mun ká ját,
mely elkötelezte magát a magyar kul -
túra szolgálatára. El le nőr zések, vizs gá -
latok jegyzőkönyvei nem a meg ér tés -
ről, hanem a kötekedésről (rossz in du -
latról?) tanúskodnak. 1986. április 1-jén
a VIII. kerületi Ta nács igazga tá si osz -
tálya az egyesület önkormányzatát felfüggesztette és élére fel ü gye lőbiztost jelölt
ki. Nehezményezték, hogy szerveződésünk hol legális, hol „il le gá lis” kap cso la -
tot tart fenn nyugaton élő elismert írókkal, képzőművészekkel, akik nek támogatása
jelentős szerepet játszott a rendszerváltásban. A hatalom leg han go sabb bí rálói kö -
zé tartoztunk, melyet több Kossuth Klubbéli rendezvényünk fém jelez, pél dá ul
Bőzsöny Ferenc, dr. Czeizel Endre, dr. Del Medico Imre, dr. Erőss Pál, Fekete
Gyula, Hortobágyi Tibor, Kun Zsigmond, Lezsák Sándor, Makovecz Imre,
Prokop Péter és Xantus Gyula előadásai. 1988. május 13-án – elsőként Bu da pes -
ten – mi hívtuk a Kossuth Klubba az érdeklődőket, hogy a lakiteleki ta lál ko zó szel-
lemiségéről a legilletékesebbtől, Lezsák Sándortól kapjanak tájékozta tást. Az
1987. szeptember 27-i  találkozó Magyarország rendszerváltást közvetlenül meg -
előző történelmében a többpártrendszer felé vezető út egyik fontos ál lo mása volt.
A társadalomban élt még a félelem és nem alaptalanul. Korábbi rendez vé nye -
inken a megjelentek száma minden esetben meghaladta a száz főt, ez alkalom-
mal viszont csak huszan-huszonöten voltak. A lakiteleki találkozón készült vi de ó -
filmek vetítése után Lezsák Sándor a megújhodás szükségességéről és fon tos sá -
gá ról, „a magyarság esélyei”-ről beszélt. 

Dr. Erőss Pál
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Labdarúgástól a Kőszegi Várszínházig 

Magyarországon 1975-ben kerültek forgalomba az első poszterek. Ezek nép sze -
rűsítését, propagálását is jól szolgálták az 1981-ben kezdeményezett, és ha ma -
ro san nemzetközivé szélesedett Poszter Kupák (kispályás labdarugótornák), me -
lyek elsődleges célja a városok közötti barátság elmélyítése, a tömegsport nép -
sze rűsítése, és az egészséges küzdőszellem fejlesztése volt. A közel húsz évet
megélt találkozókon életre szóló barátságok szövődtek a résztvevők és a te le pü -
lé sek vezetői között. Szinte a történelmi Magyarország képviselőinek ta lál ko zóit -
szimbolizálták rendezvényeink, hiszen azokat kulturális műsorok, rögtönzött ki -
állítások, és helytörténeti séták is kísérték. Budapestről a Magyar Televízió, a fő -
város cigányzenészeinek csapata, a színészválogatott, Kárpátaljáról az Ungvári
Televízió, Marosvásárhelyről az újságírók, az ausztriai Mödlingből a helyi labda -
rúgók, a szlovákiához tartozó Gerencsérről, Mosdósról, Kocsérról és Kőszegről
a helyi futballcsapat tagjai vettek részt a nemes vetélkedésben. Külön je len tő sé -
 get adott az 1982. évi kőszegi találkozónak, hogy a labdarugótornát és a városi fu -
tóversenyt a várostrom 450. évfordulójának emlékezetével együtt rendeztük.
Hos szas előkészítés után az 1532-es ostrom emlékére, Szigeti Miklósnak, a vá ros
ta nácselnök-helyettesének kezdeményezésére megszületett a Kőszegi Vár szín -
ház. Páskándi Géza: Az ígéret ostroma avagy félhold és telihold című történelmi
szín játékát Romhányi László rendez -
te, aki ebben az esztendőben alapítot-
ta meg a Magyar Színkört, mely nek
vezetője, s egyben a „hőskor” egyik
meg ha tá ro zó személyisége is lett. 

A Kossuth Klubban a Vár színház
kö vetkező évekre tervezett prog ram jai -
nak saj tó tá jé koz ta tó ján Szigeti Mik lós
elmondta, hogy többször fel vetődött
a kérdés: kell-e színház Kő szegre? „Ma -
gyar történelmi drámák íra tása – ame -
lyek a város históriájához kötődő ese -
 ményekről szólnak – és ezek tör té nel -
mi falak kö zötti be  mutatása erősíti a
magyarságtudatot, a hazaszeretetet” –
hangsúlyozta a Vár színház meg ál mo -
dója. „Ez volt éle tem fő célja. Ki ta lál -
tam, és minden erőm mel azon leszek,
hogy meg va ló sul hasson.” Szigeti Miklós (fotó: Németh Iván)
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Nagy port vert fel Romhányi László 1982-ben tett bejelentése, mely szerint a
Népligetben saját pénzének felhasználásával Jurta Színházat épít. Az egyesület
is a nemes ügy mellé állt, hiszen a Magyar Színkör Kisszövetkezet utolsó erejét
megfeszítve sem tudta volna az épületet elkészíttetni. Az erkölcsi támogatáson
túl arra vállalkoztunk, hogy művésztagjaink nemes adományából pénzügyileg is
támogatjuk a teátrum építését. A nyílászáró szerkezet nélküli, vakolatlan, föld-
padlós Jurtában 1986. november 26-án kiállítást nyitottunk az adományozók mű -
 alkotásaiból. A színház építői minden nap reggelén kirakták, este pedig be -
szedték a tárlat képeit, hiszen azok őrzéséről másképpen nem gondoskodhattak
volna.  Az egyesületnek ez az akciója tulajdonképpen eldöntötte a színház to vább
építésének sorsát, hiszen az alkotások többségét a kiállítás ideje alatt eladták.
Adományozók: Bánsági András, Bocskai Andrásné, Bolla János, Budai Tibor,
Erdélyi Ilona, Hajdu János (Nyíregyháza), Kelemen Pál, Kozák József (Rakamaz),
Kört vé lyes sy Magda, László Elemér, Meiszter Kálmán, Mikó Sándorné, Papp
Sándor (Új fe hértó), Sólyom Zoltán, Szabóné Bacsó Mária, Szegedi Dobó Il lés,
Szeleczky József, Sziky Károly, Tóth Ilona (Kassa), Zajácz András, Xantus Gyula.  

Dr. Bányász Rezső megnyitja a Jurta Színház első kiállítását (fotó: Karai S.)
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Geröly Tibor, Prokop Péter, Dankó László és Ackermann Kálmán

Nagy kétségek közepette 1987. április 14-én este került sor a Jurta Színház
ava tására. Pénzszűke miatt kénytelenek voltak lemondani az épület alsó szint -
jének tulajdonjogáról, és az utolsó napokban is bizonytalan volt, hogy az ava -
tás időpontjára sikerül-e telefonvonalat, csatorna- és vízbekötést kapni. A meg -
nyitás délelőttjén, melyet egész napos esőzés külön is zavart, mindenki a ta ka -
rítással, a helyiségek berendezésével foglalatoskodott. Lázasan készült az a
reprezentatív – az egyesület művésztagjainak alkotásait bemutató – kiállítás is,
melyet a délutáni órákban dr. Bányász Rezső (akkori kormányszóvivő) meg -
le  pően népes társaság jelenlétében nyitott meg. Méltatta azt a fontos sze re -
pet, melyet az egyesület vállalt a színház építéséért folyó küzdelemben, és el is-
meréssel nyugtázta az akkor már másfél évtizede munkálkodó társadalmi szer-
veződésünk szerepét. 

Prokop Péter Rómában is megmaradt magyarnak. Szíj Rezső tollából 1983-
ban jelent meg egy kis kiadvány Gondolatok Prokop Péter képei előtt. Fest -
mé nyeiből 1987. június 22-én az első – ténylegesen nyilvános – tárlat nyílt a
Jurta Színházban, melynek megnyitására és a festő munkásságának mél ta tá sá -
ra Puja Frigyes nyugalmazott külügyminiszter vállalkozott. Ez a kiállítás
adósságtörlesztés, és tisztelgés is volt, hiszen a pap, költő több száz alkotását
ajándékozta hazájának. Nagyvonalúságának viszonzására a képek be mu ta tá -
sát mintegy „ablaknyitásnak” szánta a Művészetbarátok Egyesülete.   
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Obersovszky Gyula
TEGNAP MÉG ÚGY SÖPÖRTEK

mára így
Miféle seprők ezek

S kik söprik
Kik A hazát

Kik zárnak bennünket ide
oda-ígérettel

ducorognak idegeinken
Kik dugják be a dugót

sokkot eresztve ránk
és seprőt

idegbajost
bolondját járót

Tegnap még úgy söpörtek
mára így

Miféle seprők ezek
S kik söprik

Kik A hazát
Kik hozzák diadalmát

dagasztják mellét
sújtanak ha kell

teszik fejünk alá a párnát
s a téglát

a mindőnknek kijáró egyet
ki adja kezünkbe

Tegnap még úgy söpörtek
mára így

Miféle seprők ezek
S kik söprik

Kik A hazát
Kik tűzik érdemrendjét alig-érdemesnek

érdemtelennek
bűnösnek akár

ha jól seper lapul
hajtja derekát
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s úgy vált gatyát
hogy a levetettet veszi vissza

kímélve szennyesét
Tegnap még úgy söpörtek

mára így
Miféle seprők ezek
S kik söprik

Kik A hazát
Kikre hajlik

tölgyeink lombja
s kikre ereszti

hálánk virágát
kikre bazsalyognak

a pántlikás lányok
s csigolyatörőink

Kikre

Tegnap még úgy söpörtek
mára így

Miféle seprők ezek
S kik söprik

Kik A hazát
Kik kínálnak újra derest
s gumibotot

importból ránk maradtat
pufajkát mi jól fedi

a hazai mundért
Tegnap még úgy söpörtek

mára így
Miféle seprők ezek
S kik söprik

Kik A hazát
Kik csomagolják életünket
s a mócsingosát

kik teszik hozzá
kiknek nem elég nyomor

se csőd
kiknek tilalmas
minden tanulság
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Kiknek vagyunk
mire vagyunk

kiknek-miknek
bugyuta ország

Tegnap még úgy söpörtek
mára így

Miféle seprők ezek
S kik söprik

Kik A hazát

Obersovszky Gyula 1956 Hőse (MTI fotó)
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1989. október 21-re kettős programot terveztünk a Jurta Színházba. Egy -
részt Murai Jenő kiállítását, másrészt Obersovszky Gyula szerzői estjét.
Minden részletre kiterjedő megegyezés született a színház igazgatójával.
Közben Murai kórházba került és kérte tárlata elhalasztását. Ekkor derült
ki, hogy Romhányi időközben már Balogh Zoltánnak (akkor még NSZK-
beli festő) egyedüli kiállítási lehetőséget kínált a Jurta Galériában. Az
Obersovszky rendezvény lehetőségét is visszamondta azzal indokolva, hogy
a színház nyugatról érkező vendégei elfoglaltak minden helyiséget. Hiá ba
hivatkoztunk szétküldött meghívóinkra, rádióban elhangzott prog ram is mer -
tetőnkre. Mit tehettünk? Úgy döntöttünk, hogy a Jurta melletti kopjafánál
– bár már a rendezvény bejelentésére sincs lehetőség – megtartjuk a szer -
zői estet. Óriási erőfeszítéssel, néhány szép virágtál került a színpadszerű do-
bogóra a kopjafa mellé. Világítás helyett szereztünk vagy 300 szál gyer tyát,
és minden érkező kapott belőle egyet. A váratlanul hűvös este nem tartott
vissza senkit attól, hogy gyertyával a kezében ne állja végig a kö zel két órás
Obersovszky estet, ahol versben, prózában vallott az író bör tön él mé nyei ről. 

Ahol az Úr lelke, ott a szabadság

Tizenkét nap szabadság, – és háromszáztizenkét nap a siralomházban.
Tizenkét nap boldog repülés, – kilenc hónap az akasztófa árnyékában.
Tizenkét nap öröm, – hat és fél év börtön.
„Túléljük, ha beledöglünk is” – tréfálkozott Oby az ítéletvégrehajtóval, aki
gondosan ellenőrizte: alkalmas-e a kivégzésre. A jobb kezét a bal lábához
lán colták, hogy csak meggörnyedve vonszolhassa magát vallatói elé, – cel lá -
ja az akasztások helyszíneinek közvetlen közelében volt, – ezernyi módja van
a lelki és fizikai gyötrésnek, Obersovszky Gyula azonban egyetlenegyszer
sem vallotta magát bűnösnek. Megbékélt lélekkel jött ki a börtönből, ami -
kor 1963-ban ENSZ kegyelemmel szabadult. (Russel a Béke Világtanács ak-
kori elnöke levélben követelte Hruscsovtól Obersovszky Gyula halálos íté -
letének megváltoztatását. Albert Camus csomagot küldött Gyula gye re kei -
nek, s a drámai hónapokban tonnányi tiltakozó levél érkezett a hata lom hoz,
amely azonban csak politikai számításból ismerte az irgalmat.) 
„Én tudom, mi a bosszú, mi a diktatúra, és nem engedem, hogy a lelkemben
felébredjen ez az érzés”– mondta a vérbefojtott forradalom túlélője, aki
63 évesen láthatta meg a tengert, 1988-ig jogfosztottként élt, s 1989-ben ka -
pott először útlevelet.

Részlet Juhász Judit Obersovszky Gyula emléktáblaavató beszédéből 
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A Mödlingi Művészeti Szövetség tizenkét alkotóművészének kiállítása nyílt
1988. szeptember 17-én a Jurta Színházban. A tárlatot dir. Harald Lowatschek,
Mödling polgármestere nyitotta meg, aki külön hangsúlyozta azt a gyümölcsöző
együttműködést, amely az egyesület, a város, illetve a személyek között az utób bi
időben kialakult. Megemlítette a Poszter Kupák (kispályás labdarúgó torna) ha -
gyo mányos  évenkénti eseményeit is. Az Ausztriából érkező közel negyven ven dég
között több kiállító is megjelent: Oscar Asboth (a Mödlingi Művészeti Szövetség
titkára), Harry Brenner, Inge Ute Bunner, Ludwig Gris, Annelies Margetich és
Kristian Schwenfurter. Az alkotókat prof. Hans Player, a Mödlingi Művészeti Szö -
vetség elnöke mutatta be a jelenlévőknek, majd a vendégekkel érkezett ifjúsági
mű vészcsoport színvonalas műsort adott. A város polgármestere a példás együtt -
működésért a Művészetbarátok Egyesületének emlékplakettjét kapta.     

Oscar Asboth, prof. Hans Player, Harald Lowatschek (fotó: Tóthpál I.)
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Fügefám alól

Magyarországon elsőként ezzel a címmel adta ki 1989-ben Prokop Péter pap-
művész írá sa it a Művészetbarátok Egyesülete. Tóth Sándor: Fény- és lombhullá -
mok címmel 2016-ban megjelent kötetében erről így emlékezik meg: Az egye -
sü let zarándok csoportja több alkalommal ellátogatott Rómába – és más olasz
vá  rosokba –, a Szent István zarándokházban minden alkalommal találkoztak
Prokop Péterrel. Tőle kapott ajándékba Geröly Tibor egy fügefa csemetét, mely
Fe renc-hegyi kertes házuk kertjében teljes mediterrán kőteraszt ural, s amely éven -
 te gazdag terméssel ajándékozza meg a családot.  Ezért határozott úgy az író, hogy
Budapesten megjelenő köny -
ve ezt a címet viselje. A kiad-
ványt képei „tár sa sá gá ban” a
Kossuth Klubban Gergely
Mihály, a Mű vészetbarátok
Egye  sü le té nek el nö ke mutat-
 tat ta be az érdeklődőknek. 

Ezzel majdnem egyidőben
Hetven rajz címmel (szü le -
tésnapi köszöntőként) kis gra -
fikai füzet látott nap vi lágot
magyar és német nyelvű elő -
szóval. A jubileumi ünnep-
ségre az alkalomhoz illően a
Vörösmarty téri Csontváry te -
remben reprezentatív kiállí -
tás nyílt, ahol  Huszár Ist ván,
a Hazafias Népfront elnöke
(korábbi miniszterelnök-he -
lyettes) köszöntötte Prokop
Pétert, és elismeréssel szólt
művészi mun kás sá gáról, va -
lamint szü lőhazájához fű ző -
dő szenvedélyes szeretet é ről.

A művelődési miniszter –
egyesületünk javaslatára
Pro Cul tura  Hungar ica
kitüntetésben részesítette a
Ró má ban élő festőművészt. Gergely Mihály és Prokop Péter a Kossuth Klubban
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Prokop Péter és Urbán Annamária mödlingi kiállításának megnyitóján 1989 áp -
ri lisában a vendégeket Pribojszky Mátyás citeramuzsikája köszöntötte.
1989 márciusában Bécsújhelyen (Wiener-Neustadtban) a legrangosabb ga lé riá -
ban került sor egyesületünk tagjainak kollektív kiállítására. Résztvevők:
B. Hajdú László, Bognár Sándor, Dörflinger Dér Endre, Ghyczy György, Guti
Ferenc, Határ János, Hercsuth Ferenc, Kaszner Margit, Kelemen Kristóf,
Kesztyűs Ferenc, Kovács János, Körtvélyessy Magda, Kránitz Margit, Murai
Jenő, Orosz László, P. Baranyai Stefánia, Pribojszky Zsófia, Prokop Péter,
Szabadi Sándorné, Száky Sándor, Szeleczky József, Tiszttartó Edith, Toman
Gyula, Tóth Ferenc, Urbán Annamária, Urbán L. Valéria és Zajácz András.

Nádudvari Nagy János 1922-ben szegény paraszti családban született Nád ud -
va  ron. Autodidakta módon művelte magát. Veress Péter és Szabó Pál atyai jó -
ba rátai voltak. 1941 óta jelentek meg versei folyóiratokban, napi- és hetilapok-
ban, de hitvalló világnézete miatt méltatlanul mellőzték. Első verseskötete 1991-
ben Éltető fény címmel a Művészetbarátok Egyesületének kiadásában jelent
meg. A Pünkösdi fény című könyve 2009-ben látott napvilágot. Nádudvaron,
Nyíregyházán, Szegeden és Budapesten (Kossuth Klub, Jurta Színház, Er zsé -
bet városi Közösségi Ház, Várlak Klub, Kőbányai Pataky Művelődési Ház) szer -
vezett könyvbemutatói a társadalmi igazságkeresés fórumai voltak. Sokak szá -
mára emlékezetes a Fényes Szellők Baráti Körrel (Réthey Prikkel La jos sal) kö -
zösen szervezett 80. születésnapi szerzői estje Budapesten a Zsombolyai ut cá ban. 
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Rendszerváltás van – szemléletváltás nincs?

Láng Miklós 1986-ban, egyik megjelent írásában úgy fogalmaz, hogy aki kissé is
ismeri századunk honi képzőművészeinek nevét, tapasztalhatta, hogy a letűnt rend -
szerben mennyire érvényesült az uralkodó párt által szigorúan meghatározott irány -
vonal. Így kerültek az élvonalba olyan alkotók, akiknek legfőbb érdeme mun kás -
mozgalmi múltjuk volt.

Vidovszky Béla nem tartozott közéjük, sőt, nem rejtette véka alá a kommunista
rend szer iránti megvetését. Sorsa ezért lett az agyonhallgatás, mellőzés. Tanúim
nemcsak az idősebbek, hanem a korabeli lapok is, hogy Vidovszky Béla a II.
világ há bo rú ig az élvonalban állt. Kimagasló tehetségéért már 1912-ben meg -
hívták a Szol no ki Művésztelep törzstagjául. 

A Magyar Nemzeti Galéria mégis megmaradt tagadó álláspontján, hiszen
1983-ban a XX. század magyar képzőművészetét bemutató állandó kiállí tá -
sán Vidovszky képeit nem szerepeltették. 
1990-ben bekövetkezett a rendszerváltás. Vártuk, hogy a művészeti élet vezető
szerve, a Galéria is átértékeli korábbi megítélését, mivel az elmúlt rendszerben
a művészettörténészeket is befolyásolta a művész származása, politikai nézete. 

Összejöveteleinken a szemléletváltozás akadályai az események kulcs sze rep -
lői nek jelenlétében többször is szóba kerültek.  

Dévai Nagy Kamilla és Pozsgay Imre 2004-ben a Várlak Klubban (fotó: Jaskó Gy.)
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Romhányi Lászlóról

A Jurta valóban színháznak készült,
de az akkori ellenzék találkozóhelye
lett. Több vitaestet szervezett itt a
MDF, a FI DESZ és a Szabad De mok -
raták Szö vet sé ge is. Ezért is illették
olyan jel zőkkel a Jurta Színházat,
mint „Ellenzéki Parlament”, vagy „Kis
Parlament”. A vállalkozás rövid idő
alatt kudarcba fulladt, pénzügyi bot -
rányok és jogviták következtében, me -
lyek során be is zárták az épületet. A
színház vezetősége ezek ellenére is
a magyar irodalom pártolását és ma -
gyar szerzők műveinek színrevitelét
szorgalmazta. 1992-ben egy lopás
bűncselekménye miatt indított el já -
rásban Romhányi Lászlót felbúj tó -
ként ítélték el. 1996-ban szabadult.
Súlyos betegségben 2005 őszén hunyt
el. Haláláról csak a Mű vé szet ba rá -
tok Egyesülete Művészet és Ba rá tai
című lapja adott hírt. Te me té sé nek
költségeihez Szabadiné Sinkó Ilona
(egyesületünk tag ja) ado má nyo kat
gyűjtött. Öt évvel később, 2010-ben
Siklósi András a kö vet kezőképpen
em lékezett róla: „Meg pró bált ismét
visszatérni a közéletbe, de már min-
denütt leírták. Ő maga is el bá torta -
lanodott, háttérbázisát, tá mo gatóit

el vesz tette, lobogó lelkesedése alig parázslott, szinte emberkerülővé vált. Egyik
meg rendítő önvallomásában szomorúan írta:” »Se lakásom, se otthonom, se jö -
ve del mem, se vagyonom. Száműzetésben élek a saját Hazámban!« 

Több kiadatlan kézirat maradt az utókorra, melyek megjelenésében nemcsak
Ő, hanem a szerzők is bíztak. Ismereteink szerint a mai napig ebből egy sem lá -
tott napvilágot. Személye a hatalomba jutott támogatottjai emlékezetében el ho -
má lyosult. Rendszerváltásban vállalt szerepe méltatlanul feledésbe merült. 



21

Visszatekintés

2019. október 2-án az egye sület
hajdani Kossuth Klubbeli ren-
dezvényeire em lé keztünk. Mint -
egy két évtizedet ölelt át a Tu -
dományos Ismeretterjesztő Tár -
sulat székházában szervezett
klubestjeink sora, amelyeknek
Her mány Mik lós nemcsak 
rend szeres résztvevője volt, ha -
 nem tényleges szereplője is. Ez
alkalommal a legemlékezetesebb
pillanatokat ismertette a je len -
lévőkkel. Gondos Béla, aki ma
már „könyvesember”-ként is -
mert, a Jurta Színházbeli esz -
mecserék hangulatáról, és
visszhangjáról beszélt. Dévai
Nagy Kamilla Páskándi Gé za,
Obersovszky Gyu la és Márai
Sándor meg ze nésített versei -
vel örvendeztette meg a hall-
gatóságot. Nádudvari Nagy
Já nos: Egy kis szeretet kéne

még című verse Ujvári Ferenc
elő adásában hangzott el. A rend -
szer váltás tör té néseivel össze függő
elő adások fo tóiból – erre az al -
kalomra – készült tablók meg te -
kintésük után,  „vándorútra” in dul -
nak Wesselényi utcai rendez vé -
nyek re, majd az egyesületi szék -
helyen kerülnek bemutatásra. 
1989-ben a Művészetbarátok Egye-
sülete Csanády Lilinek, a Kos suth
Klub titkárának egyesületi em lék -
plakettet ado mányozott.

Orosz István és Hermány Miklós (fotók: Geröly B.H.)
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Megalakulásunk pillanatától a közösségi összetartozás érzését jelenti karácsony
ünnepe.A hagyományok, népszokások megismertetését is szolgáló – betlehemi
szü le tés re emlékező – rendezvényeink háziasszonyi szerepére évtizedek óta
Juhász Judit (az egykori Antall kormány szóvivője) vállalkozott, aki az 1980-as
évek közepén lépett a Művészetbarátok Egyesületébe. A tapasztalt újságíró, a
nép sze rű rádiós, a művészeti élet elismert szereplője.

Del Medico Imre, az ország legismertebb sajtólevelezője idei 96. születésnap-
ja előtt egy nyilatkozatában így fogalmazott: „Hittem, hogy szerepem volt a tár-
sadalmi átalakulás előkészítésében, még ha ezt utólag »elhazudták« is tőlem.”  

A  fotókat és írásokat az egyesület archívumából válogatta, a füzetet szerkesztette 
Geröly-Bársonyi Hilda

A kiadvány megjelenését Erzsébetváros Önkormányzata támogatta
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