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A szépség igazsága
Immár tizenötödik alkalommal emlékezünk barátunkra
Béres Ferencre, a magyar dalköltészet elkötelezett énekesére, a Liszt-díjas Kiváló Művészre.Tizenöt esztendeje már,
hogy a tiszta és szép magyar énekért,a dalkultúra ápolásáért,
művészi előadásáért vállalt munka közben, nemes feladatteljesítésének útján érte a Végzet, a földi szolgálatát új útra terelő
Elszólítás. Elszólíttatott egy égi útra, ahol fölvilágolt „...értelme ennek/a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek/tündérei
hajnalban hazamennek,/fényes körútjain a végtelennek.”
Liszt Ferenc a romantika korának meghatározó egyénisége szerint földi életünk csak bevezető akkordja annak a Végtelen szimfóniának, ami az élet mezsgyéjén túl vár ránk. Híven vallja: „Jeligém, vezércsillagom, hogy Magyarország egykor büszkén hivatkozhasson rám.” Akinek életútja, elkötelezettsége, a magyar dallamok nemzetközi hangverseny szintre
emelése, halhatatlan remekművekké kovácsolása épp olyan
vezérlő eszméje volt, mint Béres Ferenc elszánt, utazó és
„énekes prédikátorként” szolgáló, a magyar dalkincset hirdető pályája. A párhuzam a magyar történelem hősies, áldozattal és mártírsággal járó korszakainak idézése, a hősök emlékezetének nemes dicsérete tekintetében is fellelhető. A Szépség Igazságáért életüket áldozó elhivatott művészek emléket
állítanak az Igazság Szépségéért vérüket ontó hősökért, mártírokért,a magyar történelem kimagasló egyéniségeiért.
„Zengj nekünk dalt, hangok nagy tanárja,
És ha zengesz a múlt napjairól,
Légyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harc menydörgése szól.”
Idén is kedves mozzanata az emlékezésnek a Béres Ferenc
Kamaraegyüttes jelenléte. Az együttesé, amely éppen öt évvel ezelőtt, a művész halálának tizedik évfordulóján alakult.
„Feri” szellemi örökségét, jövőbe mutató kedves, ifju,tiszta
erőként jelenítik meg.
Számomra és Béres Ferenccel alkotott kis szellemi csapatunk hölgy tagjára, Lipcsey Edit énekművészre nézve is nagy
öröm, hogy pályánkon múltunkat meghatározó, a jelenben
eligazító szellemi hagyaték a fiam. Hegedűs Szabolcs vezetésével az együttes már a Jövőbeni ifjú generációt képviseli.

Csurgói Máté Lajos: Béres Ferenc

„ Zengj nekünk dalt,hogy mély sirjainkban
Őseink is megmozduljanak,
És az unokákban a halhatatlan
Lelkeikkel visszaszálljanak
Hozva áldást a magyar hazára...”
Vörösmarty Mihály soraival köszöntöm mindazokat, akik
velünk emlékeznek a nyolcvankilenc éve született dalénekesre.
Elhangzott 2011. december 7-én az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban a Béres Ferenc-díj ünnepélyes átadásán.
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Hegedűs Valér és a Béres Ferenc Kamaraegyüttes, előtérben Lipcsey Edittel (fotók: Mágnes)

Az emlékesten Lipcsey Edit és a Béres Ferenc Kamaraegyüttes
tolmácsolásában – Hegedűs Valér zongorakíséretében –
megszólaltak Béres Ferenc műsorának legkedvesebb dalai.
Geröly Tibor elmondta, hogy ez ideig tizenhatan vehették át
a Béres Ferenc-díjat. Az elmúlt esztendőben néhányan kifogásolták a díjazottak személyét, és az emlékünnepség iránti
közömbösséget. Az észrevétel nem alaptalan. Az ez évi elismerésre három személyi javaslat érkezett. Baranyi Ferenc –
mint az emlékbizottság vezetője – azt az álláspontot képviselte, hogy Nógrádi Tóth István kapja az idén a kitüntető címet, 2012 decemberében pedig az ez évre jelöltek egyike. A
jövőben a mostanig díjazottak véleményét is kikéri (és figyelembe veszi) a Béres-díj odaítélése előtt az emlékbizottság.
Nógrádi Tóth István 1939-ben született Tereskén. Középiskolai tanulmányait Salgótarjánban végezte, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanári, később a Testnevelési
Főiskolán edzői szakmai diplomát szerzett. Bartók Karolánál harmonikázni, Peskó Györgynél zongorázni tanult. Két
évig járt a konzervatóriumba.
Az iskolai ének-zenei oktatás elhanyagolása, az énekkarok,
műkedvelő együttesek elsorvasztása megkongatta a vészharangot a magyar zenei kultúra egyik alapvetően fontos ága, a
magyar nóta és népdal felett. Felismerve a veszélyt, húsz évvel ezelőtt előadóművészek és szerzők fogtak össze. Nógrádi
Tóth István kezdeményezésére alakult meg a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete.
Évtizedek óta járja az országot és a külföldi koncerttermeket.
Műsorán nóta, népdal, operett és örökzöld dallamok szerepelnek.Több közös fellépése volt Béres Ferenccel is.

A magyar népzene, a
népdal terjesztésében
és ápolásában végzett
munkásságáért adományozott emléklapot és
Cséri Lajos a névadóról
készült emlékplakettjét
Geröly Tibor, az egyesület elnöke adta át.
Nógrádi Tóth Istvánnak
az elismerésért mondott köszönetéből azt is
megtudhattuk, hogy a
közelmúltban jelent meg
szerkesztésében (és saját költségén) Magyar
népdalok címmel egy album, melynek címlapját Béres Ferenc népdalNógrádi Tóth István
énekes arcképe díszíti.
Szántai Sándor a 2001. január 19-én a Várnegyed című újságban megjelent írásával emlékezett a hajdani Magyar Kultúra Alapítvány Házában szervezett Béres emlékestre, ahol
Hatvani Kiss Gyöngyi Hernád-menti dallamokkal hangolta
jókedvre a közönséget, köztük több volt sárospataki diákot.
Nógrádi Tóth István nagy tetszéssel fogadott dalai után a közelgő karácsony meghittsége jegyében a kamaraegyüttes és a
közönség a Csendes éj közös éneklésével zárta az emlékestet.
Nádor Mara
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Egyesületi karácsony

A keresztény karácsonyra a IV. századtól
emlékezik az emberiség. 1973 óta „családi ünnepként” tartja számon a Művészetbarátok Egyesülete is. Megalakulásunk óta a mai a harmincnyolcadik alkalom, hogy az összetartozás, a szeretet, a béke jegyében köszöntjük egymást. Az ünnep szimbólumaként állunk a karácsonyfa előtt, melynek színes fényei meghitt családi esték emlékeit idézik. Sok éves hagyomány az is,
hogy Juhász Judit osztja meg velünk
gondolatait (rangjától függetlenül), így
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
december 21-én is neki adta át a szót
Geröly Tibor. Judit arról beszélt, hogy
nagycsaládos Veronika lánya (általános
iskolásként több karácsonyi ünnepségünkön is szerepelt!) hogyan szervezi
meg napi munkáját, és miként teremti
meg a „családi fészek” melegét.
Kivételes fiatal tehetséget köszöntöttünk körünkben. Az 1994-ben született
Vörösváry Márton hegedű- és zongoraművészt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek

Juhász Judit (fotó: Mágnes)

osztályának hallgatóját, akit egykori
tanára Bánkuti Emese mutatott be. Elmondta, hogy többek között az I. Rados Dezső Hegedűversenyen (Budapest 2007) nívódíjat, a III. Országos

Ferenczy György Zongoraversenyen I.
díjat, a III. Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen III. díjat, a VII. G.Ph. Telemann Nemzetközi Hegedűversenyen
(Poznan 2010) IV. díjat, a 17. Fiatal Virtuózok Nemzetközi Hegedűversenyén
(Zágráb 2011) I. díjat és Zágráb Város
Nagydíját nyerte. Tanárai: Somogyi Péter hegedűművész, egyetemi tanársegéd és Faddi Sára zongoraművész.
Vörösváry Márton ünnepi hangversenyének zongorajátékában Liszt és
Chopin, hegedűjén pedig Paganini és
Tiberius művei hangzottak el. A karácsony-est közönsége nagy tetszéssel
fogadta és lelkes tapssal jutalmazta az
előadót. Pethes Csaba színművész Ady
Endre: Karácsony című versének elhangzása után Szabó Péter zongorakíséretével közös énekléssel ért véget az
ünnepi műsor. A szervezett programot
kötetlen beszélgetés követte. A vendégek csomagjaiból előkerültek az otthonról hozott finomságok: édességek, pogácsák, különféle italok és az egymásnak
szánt apró ajándékok.

Balogh József

KARÁCSONYRA

Bundás, csizmás tél közeleg,
csillagfényű álom.
Idén is hoz szeretetet,
mert én nagyon várom.

Üdvözítő kis Messiás,
József fia, ébredj,
Szűz Mária – édesanyád
szoptatna már téged.

Közben az Ács, s jó pásztorok
beszélgetnek halkan,
s heródesek csörtetnek az
embertelen fagyban.

Fáradt, kicsi Magyarország,
kisded Jézus társa:
ő is szegény – pedig Király –,
koldusos a jászla.

Vörösváry Márton (fotó: Mágnes)

Csizmás-bundás vén december,
hozz ajándékot – álmot,
s fák alá egy világ – zsáknyi
békességet várok.
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A Schulek házaspár szövetsége

Prokop Péter: A honalapító

A tiszta igazság könnyen elmarasztalódik kétértelmű, mellébeszélő kézdörzsöléseink közben, a „mondom ugyan, de
nem hiszem,” nyilatkozatainkban. A fölfelé buktatott karrierhős
nagyzolásból is, meg hogy vértanúnak is lássék, mert neki
mindig az élet neheze jut ki, keserűen panaszolja: ott hagyatták
velem pompás, tízszobás lakásomat – bár magunk között legyen mondva, vissza nem cserélné a búsás új előnyökért – s
mostani helyemen három kamrácskában szűkösködöm. Hozzáfűzzem-e még azt is, hogy Jézusnak egy odúja sem volt, rókák, s madarak mögött sorakozott.
Akármelyik rongyrázó főhősnek is be kell majd érnie két és
félméteres fekete bárkájával, amelyen Charon evezi át a másik
partra. A főasztal karosszékének utódlója a maga mesés hőstetteivel sietteti eltörpíteni elődje elenyésző középszerűségét.
A köpönyegforgatók, akik csak a jelen hasznának élnek, úgy
föld alá göröngyölik a tegnapi parancsolót, mintha sohasem hajlongtak volna előtte. Kézjegyével láttamozott, élet-halál döntéseit könyökükkel a hullámpapírgyár gyűjtőinek kordéjára sodorják. Legendává épült mondásai az elhallgatás lomtárában penésszé enyésznek. Előjönnek, akik eddig csak kulisszák mögött
morgolódtak, s most ellene vallanak. A lakáj szemével figyelők hálószoba-meséket csiklandoznak a fülükbe az aljasoknak.
Igaz senki sem pedáns, hibátlan, svájci óra pontosságú. Az
emberből jó és rossz lávák fortyognak, hömpölyögnek keverékül. Az élő császárt az újságok vastagbetűs sorokkal hozsannázzák, és nem törődve a „holta után semmit, vagy jót” buzdítással,
belerúgnak a kinyúlt hullába: „azért nem volt ám minden úgy,
ahogy a tegnapi hízelgők mondogatták.”
Prokop Péter

A magyar történelem
során évszázadok óta
vissza-visszatérő dilemma, vajon mi az
írástudók, általában
véve az értelmiség
feladata a világ szebbé és jobbá tétele érdekében. A szellemi
élet óriásait, költőket,
írókat, tudós embereket, politikusokat, a
legkülönfélébb foglalkozásokban örökbecsű hírnevet szerzett személyiségek
százait idézhetnénk,
akik munkásságukkal, életművükkel
igyekeztek segíteni
nekünk, kései, gyarló utódoknak, hogy
megfejthessük a rejtélyt, a Kárpát-medencében élő értelmiségi
emberek vállára miért helyezünk olykor mérhetetlen terheket.
A ma élő ember tudatában ezen kérdések megszemélyesítésekor – az igen csekély számú jelentős nőalakot kivéve –,
elsősorban férfiak jelennek meg. Keveset foglalkozunk azzal,
hogy e jeles személyiségek tevékenységüket nagy valószínűséggel sohasem tudták volna az utókor által tisztelt tartalommal végezni, ha családjuk, közvetlen környezetük nem teremti meg az ehhez szükséges feltételeket.
Hogyan is fogalmaz Révai Nagy Lexikonának 1913-ban
megjelent VII. kötetében a „feleség” szócikk írója? „A nőnek
mint egy feles, azonos jogú életét s állását fejezi ki; ha tudniillik a feles szót ez értelemben vesszük, akkor a Feleség az,
aki urával mindenben osztozik, s feles joggal bír.” Schulek
Ágoston munkásságának, közéleti tevékenységének jelentős
része elképzelhetetlen lett volna felesége, a hazaszerető gyógyszerészcsaládból származó Szkalla Edith építész meghatározó, aktív részvétele, közreműködése nélkül. Mindvégig egymást támogatva, valóban két egyenrangú ember örök szövetségében, a szó legnemesebb értelmében „házaspár” voltak,
akik nemcsak közös értékrendet vallottak a világ dolgairól,
hanem közösen cselekedtek annak szebbé és jobbá tétele érdekében. Schulek Ágoston és Edith azon honfitársaink közül
valók, akik nemcsak szakmájukban nyújtottak kimagaslót,
hanem a közéleti kérdések iránt is volt érzékük. Végképp keveseket jellemez, ami többek között őket mások fölé emelte,
hogy markáns véleményüket sohasem rejtették véka alá, azaz
nem féltek kimondani az igazságot. Sok tehetséges, értékes
ember ügyét karolták fel, és igyekeztek őket munkájukban,
előmenetelükben, elismertségükben segíteni. Végérvényesen
összefonódott nevükkel a Testnevelési Főiskola-i (ma már
egyetemi) előadóestek közel két évtizedes sorozata, amely
1993. februárjában indult, s ma már a 144. rendezvénynél
tart. A legapróbb részletekre is figyelve mindent közösen
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szerveztek, igazi házigazdákhoz méltó módon családias hangulatot teremtettek, miközben páratlan gondolati gazdagsággal segítettek feltárni a nemzeti értékrend évtizedek alatt jó
mélyre elásott kincseit. Trianon után, a két világháború közötti időszakban Klebelsberg Kuno energikus és rendkívüli eredményeket felmutató kultuszminisztersége alatt a sport kiemelt figyelemben részesült. Nem véletlen, hogy 1925-ben ő
alapította – az egyébként Magyar Örökség-díjas – Testnevelési Főiskolát. Schulek Ágoston mindig is hangsúlyozta, hogy
eleink pontosan tudták, „ a Trianon okozta sokkból csak egy
fizikailag is erős nemzedék képes kiemelni az országot.” A
fiatalok nevelését egész életében magas színvonalon gyakorló ízig-vérig pedagógus Schulek Ágoston ezen gondolat
jegyében munkálkodott, sőt továbbfejlesztette azt, amikor a
szellemi, kulturális értékek megismerésének, megóvásának
és terjesztésének segítését vállalta. Ágostonnal kapcsolatban
számomra a legemlékezetesebb esemény az 1998-as budapesti Atlétikai Európa Bajnokság marad, amikor ő főszervezőként, jómagam pedig, a nyitó- és záróünnepség rendezőjeként együtt dolgozhattunk. Együtt csodálhattuk a földrész tehetséges sportolóinak nemcsak sportbéli teljesítményét, hanem közösséget alkotó lelki összekapaszkodását, ami kifejezte mindazt, amit gyötrelmes, ellentmondásoktól terhes világunkban lelkünk mélyén mindannyian kívánunk: a szeretetet,
a harmóniát és a békét.
Különösen fontos, hogy mindezeket az értékeket akkor Magyarország mutatta fel a világnak, hiszen XX. századi történelmünk során éppen ezek az értékek károsodtak.
A Pallas Nagy Lexikon 1894-ben írja: „Csak nagy nemzeti
hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, kap lábra az önzés, az egyén elszigetelődése, elzárkózása a közönség előtt, a
magánérdekek kielégítésének hajhászása, a hazaszeretetnek
szóval vallása, tettel megtagadása. De a hazaszeretet érzésének gyöngültével a nép erkölcsi ereje is gyöngül, összetartása
lazul, képtelenné lesz nagy föllendülésre, nagy tettekre. A
nemzetek akkor bomlanak föl, amikor a hazafiság érzése nem
védi meg többé őket a nagy megpróbáltatások idejében.” Egy
híres családnév viselése nem kis feladat. Schulek Ágoston
nyolcgyermekes családba született, egyetemi docens, tanár,
mesteredző, háromszoros rúdugró csúcstartó, tizenötszörös
válogatott; aki amellett, hogy sportolóként kimagaslóan sikeres volt hazája dicsőségére, a tanári munkája mellett a Magyar Atlétikai Szövetség tizenegy évig elnökeként, az Európai Atlétikai Szövetség tizenkét évig alelnökeként szolgálta a
sportéletet, amely szolgálatot a hazai szövetség örökös tiszteletbeli elnökké választásával ismerte el, az európai szövetség pedig tiszteletbeli örökös tanácstaggá választotta. Mindig
elegáns, jó megjelenésű sportdiplomataként alapvető célja a
magyar sportolók, tágabb értelemben pedig a magyar sport
érdekeinek képviselete volt. Schulek Ágoston mindezeken túl
tucatnyi jelentős civil szervezet létrehozásában és eredményes működésében vett részt. Közülük az egyik legjelentősebb éppen a Magyar Örökség és Európa Egyesület volt,
amelynek elnöki tisztét is betöltötte. Ebben a funkciójában
nemcsak a művészet, a közművelődés, a tudomány kiemelkedő képviselőinek érdemeire hívta fel a közösség figyelmét,
hanem gondolataival, szemléletével, nem utolsó sorban pedig
kedves, megnyerő humorával, szellemességével hozzájárult
az értékelő munka, a közös gondolkodás felelősségteljes,
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mégis oldott hangulatának biztosításához. Ebben a minőségében a hazaszeretet, a hit, a tiszta, megalkuvás nélküli élet volt
a jelszava. Nem véletlen az sem, hogy
a saját lelki közössége választásának
eredményeként ez a
mélyen vallásos ember a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség presbitere is volt. Ágoston és
Edith három sikeres
embert nevelt hazaszeretetre. A Schulek
házaspár által fogant TF ESTÉK már
negyedik gyermekükként mosolyog
ránk. Ők ezt a gyermeküket is hazaszeretetben nevelték.
Ezt a hazáért tevékenykedő magatartást Virág Benedek
a pap-költő így fogalmazta meg: „Jó hazafinak lenni nehéz,
de nem lehetetlen.” A Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága
kitünteti Schulek Ágostont és feleségét, Schulek Edithet. Mivel közülük Ágoston nemzetszolgálatát már másutt végzi,
ezért Edith asszonynak kívánunk töretlen aktivitást közös
ügyünk, a magyarság önismeretének erősítése, nemzettudatunk
elmélyítése érdekében.
Koltay Gábor
Elhangzott 2011. december 10-én a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.

Wass Albert

HONTALANSÁG HITVALLÁSA
Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.

Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy testvér minden ember,
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
Hontalan vagyok
mert hiszek a jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

Hontalan vagyok
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet
és maradok ez úton, míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar.
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MÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK X.

Vasvármegye hajdani, névadó székhelye Vasvár, az utóbbi
években egyre szebb arcát mutatja a betérőnek. Rendezett főtér, modern kulturális központ és a felújított, egykori domonkos kolostor-templom épületegyüttes látványa nyomban magához ragadja a figyelmet. Sok élmény vár a látogatóra a
rendházban otthonra talált városi múzeum boltívei alatt.
Egy „rejtőző” művészi hagyatékot mutatok be. Műértők,
művészetbarátok, de a szakemberek közül is kevesen tudják,
hogy hol található a tragikus sorsú szobrászművész, Török
Richárd hagyatéka. Vasváron, a kolostor saroktornyában! A
kiemelkedő tehetségű fiukat elsirató szülők, halála után öt
évvel, a Vigadó Galériában rendezett emlékkiállítást követően kerestek helyet a hagyatéknak. Személyes kapcsolatok
eredményeként 2006-ban nyílt meg az állandó életmű kiállítás.
Török Richárd a Képzőművészeti Főiskolán Somogyi József
tanítványa volt. Tőle a figurális ábrázolás iránti elkötelezettséget, ragaszkodást a mintázáshoz, s a minőségre törekvés etikáját kapta útravalóként. Döntésében erősítette „választott” mestere, Melocco Miklós, aki nemcsak példaképe,
hanem „munkaadója” is lett. Kortárs műkritikusok benne –
és Körösényi Tamásban! – látták a következő nemzedék
meghatározó szobrászát. Nem a „semmiből” merültek föl,
folytatható hagyományok letéteményesei voltak. Sajnos, a
jóslat beteljesedését a tragikus vég szakította meg.
Az életmű csonkaságában is teljesnek hat. Mintegy félszáz
szobor, érem mellett huszonöt alkotása látható köztereken, a
művelt világ számos pontján és hazai városokban. Egyebek
mellett Londonban, New Yorkban, Münchenben, Moszkvában, Canberrában, Budapesten, Szegeden, Győrben Pannonhalmán bizonyítják önálló plasztikai szemléletét.

A Vasvári Múzeum

Török Richárd Szent István szobra Pannonhalmán

A Vasvári Múzeum kettős kapuján belépve, Szent István monumentális alakja fogad. A „pannonhalmi szobor” gipszmintája
lovagias megjelenésű, alkotója
visszafogottan bánt az első királyunk jellemzésére választott attribútumokkal (rövid páncéling,
mellén kereszt, kezében vízszintesen tartott kard, kurta csizma,
egyszerű korona). A kiállítás a
hosszú boltozatos folyosó mélyén
kezdődik. Itt rövid életrajz, néhány szobor fotója igazít a falépcsőhöz, a szintkülönbséget kiegyenlítő fahídhoz. Vitrinekben érmeit, kisplasztikáit helyezték el.
Falfülkében Latinovits Zoltán
arcmását fedezzük föl. Külön falsíkot foglal a három részből, töredezett körökből szerkesztett bronz
triptichon. Középen Leonardo léptékembere, a szélső gyűrűkben
Ádám és az Úr – a’ la Michelangelo! – alakja látható.
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A körbejárható terem „súlypontjait” a Befejezetlen Madonna,
a monumentális II. Rákóczi Ferenc portré, a pop art szellemében fogant terrakotta Petőfi síremlék jelöli. A „nagy” szobrászi tömegek között sorakoznak az eredeti vagy rekonstruált
oszlopokon (posztamenseken) nyugvó remek portrék.
Az „oszlopszobrok” programját 1983-ban indította. Az
antik oszlopokra csavart „drapériát” később más művein is
alkalmazta (Vörösmarty, Drapériás oszlop stb.), de ide sorolható szobrai többségét gyűrűs lábazatú-fejezetű, egyszerű
hengeres posztamensekre helyezte. A kiállítás összképét
váltakozó magasságú sorozatának ritmusa teszi élményszerű látvánnyá. A portrék, szokatlan körvonalú mellképek modelljeit történelmünk jeles alakjai, írók, költők, tudósok köréből választotta. Így például, több változatban mintázta
Szent István ideálportréját. Itt látható terrakotta, bronz és oszlopszobor változatban is.Visszatérően foglalkoztatta Széchenyi
István testi-lelki karakterének plasztikus megjelenítése. Érmei mellett két, eltérő felfogású bronz portréja jelzi vonzódását a „legnagyobb magyarhoz”. Az írók ábrázolásai közül
Kosztolányit és Móra Ferencet emelem ki.
Nem törekszem teljességre, de emlékeztetnem kell női akt
ábrázolásaira is. Pihenő helyzetben (Heverőn fekvő; Napozó
nő) megmintázott figurái mellett, érdekes megoldás a dombos vidékre asszociáló Tájnő. Újabb időkben került a gyűjteménybe a canberrai kúthoz (Szókratész megkísértése) néhány gipsz tanulmány (Kalapos fekvő, Ölelkezők).
Nagyobb megbecsülést érdemelne ez az életmű. Szellemi kalandozást kínál a 8-as úton haladóknak, ha betérnek Vasvárra.
Salamon N.

Morell Mihály százéves

A délvidéki Zomboron született. A Monarchia felbomlása után kényszerült
elhagyni szülőföldjét a család. Ifjúsága Kiskunfélegyházához kötődik. A Képzőművészeti Főiskolán festészetet Glatz Oszkártól, szobrászatot Kisfaludi Strobl
Zsigmondtól tanult. 1941ben vette át diplomáját.
Kiskunfélegyházán rajzot
tanított, majd 1941-től a
Hunnia Filmgyárban dolgozott, mint vágó. Még ebben az évben állították fel
Kiskunfélegyházán I. világháborús emlékművét. Képi
látásmódja segítette kiváló
filmvágó technikáját. A
Hunnia Filmgyár kertjében több portrészobra áll. 1971-től
egyéni kiállításon mutatkozott be. Portrészobrai karakteresek,
kisplasztikái elvontak. Századik születésnapja kapcsán grafikai szoborterveiről Kiskunfélegyházán a múzeumban és Budapesten a Marcibányi téri Művelődési Központban nyílt tárlata. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.
-g-
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Bánffy György emlékpark

A kőtömbbe vésett emléksorok Pesthidegkúton

A közel nyolcezer négyzetméteres terület elnevezéséről a hidegkúti polgárok javaslata alapján döntöttek, így Pesthidegkút
kapuja ezentúl a színész nevét viselheti, aki sok-sok szállal
kötődött a városrészhez, a kerület díszpolgára volt.
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere parkavató beszédében
olyan embernek nevezte Bánffy Györgyöt, aki egész életében
a magyar kultúráért, a magyar nyelvért, a magyar nemzet értékeiért tevékenykedett. Úgy fogalmazott, hogy kivételes életút ért véget 2010. szeptember 3-án, amikor „örökre távozott
közülünk Bánffy György”. Olyan művészről kapta nevét a nemrég megépített park, „aki mindenkor magával ragadta hallgatóit, tevékeny élete utolsó percéig a pódiumon állt és gyönyörködtette közönségét”. Markáns színészegyéniség volt.
A városrész vezetője emlékezett Bánffy György 1956-os
szerepvállalására is, amely után „több éves szilenciumra ítélték, és vidéken folytatta pályáját”. Ekkor is példát mutatott
küzdeni tudásból, szorgalomból és emberszeretetből. Otthonról hozott keresztény, hazafias szellemét megőrizte.
Bánffy György a magyar nyelv „megszállottja” volt, több
mint félévszázados művészi útján megfordult tanyasi könyvtárakban, vidéki iskolákban, gyári önképzőkörökben, egyetemi
előadótermekben és a határon túli színházakban. Vallotta, hogy
a szép magyar nyelv és a magyar irodalom az egyik olyan pillér, amely ezer éve megtartja nemzetünket. A legszebben beszélő színész, a Zeneakadémia beszédtanára, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke volt. Önálló estjei már a címükkel is a magyar nyelv szépségét, értékeit hirdették: Ékesérdes anyanyelvünk, Anyád nyelvét bízták rád a századok.
Egy interjúban így fogalmazott: „Ha az Isten kegyes lesz
hozzám, akkor a halálom is úgy következik be, hogy nem
ágyban, párnák közt, hanem a csatamezőn, azaz a színházi
életben ér majd el a vég.” Másképpen történt!
geröly
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A népköltészeti gyűjtés klasszikusa

Kálmány Lajos nagy értékű néprajzi dokumentumokat
mentett meg a Szeged-környéki és a Temes-közi népesség
nép- és katonadalaiból, meséiből, történeteiből, valamint a
világi és vallási mondáiból.
Kálmány Lajos 1852-ben a szegedi felsővároson látta
meg a napvilágot. Szülőházát a Maros utcában az 1879-es
nagy árvíz elpusztította. A régi katonai térképek alapján
megállapított házhelyen, a 22-es szám alatt egy cifrázott lakóház áll. Apja tímár volt. Abba a „kegyes oskolába” járt,
ahol élt Dugonics András tudományokra, és néphagyományokra is fogékony szelleme. Csaplár Benedek tanár diákjait is bekapcsolta a néphagyományokat lejegyző munkákba.
Ezek az évek voltak Kálmány Lajos „etnográfusi” tanulóévei. A temesvári papnevelőben, ahol Csiky Gergely (neves
jogtudós és szépíró) a történelem és az egyházjog tanára
javaslatára ösztöndíjat is kapott a néprajzi-gyűjtői tudományos munkára. Katolikus lelkészként az Arad melletti, a
néphagyományokban gazdag Magyarpécskán kezdte szolgálatát. Gyűjtötte a népdalokat, balladákat, mondákat és a
meséket. Első tanulmánya 1877-ben „Koszorúk az Alföld
vadvirágaiból” címmel, („Dugonics András sírjára” alcímmel) jelent meg, melyet egy év múlva a „Szeged népe” című gyűjteményének három kötete követett. Ez tíz év munkáját (1881-91) ölelte fel. Élete alkonyán, 1914-ben látott
napvilágot a „Hagyományok” címmel két kötetbe rendezett
összefoglalása. Hét könyve jelent meg életében, legtöbbször a saját költségén. A kéziratban maradt hagyatékából
eddig két kiadvány jelent meg („Történeti énekek és katonadalok” 1952-ben és az „Alföldi népballadák” 1954-ben)
Péter László és Ortutay Gyula gondozásában.
Kálmány Lajost különcnek tartották.Öntörvényű,
nagyakaratú és makacs természete miatt feletteseivel is gyakran összetűzött és talán a parasztokhoz húzó életmódja és
szemlélete miatt is „árnyékban” maradt, és a legöregebb káplán volt egyházmegyéjében. A gyakori áthelyezések révén
bebarangolta Csanád-, Arad-, Temes-, és Torontál vármegyéket. A kis települések különösen kedveztek gyűjtőszenvedélyének. Szőregen gyarapította munkájának tudományos ismereteit is. Csanádpalotán tanyát épített, és gazdálkodott. A hatalmas ember könnyedén vette vállára a mázsás
zsákokat és mutatta a béreseknek, hogy hova tegyék a termést. Elöljárói ezt sem nézték jó szemmel, ahogy azt sem,
hogy a lakodalmakban és a kocsmákban a parasztokkal
együtt dalolt, hogy éneküket megismerje. (A kottaírást nem
értette.) Azért még a parasztok is megszólták, hogy a trágyás kocsi tetején ülve látták szekerezni papjukat. 1906-ban
egyik keze lebénult, hosszas betegeskedés után elöljárója,
Csernoch János, a későbbi hercegprímás harmincöt évi papi
szolgálatot követően nyugállományba helyezte.
Részleges gyógyulása után, 1910-ben betegen, szélütötten
jött vissza Szegedre és húgánál húzta meg magát az Oltványi
utcában. Ismét dolgozni, gyűjteni kezdett és termékeny évei
következtek. A kéziratban maradt hagyaték – amelyből csak
1952-54-ben jelent meg kötetnyi – főleg babonákat, meséket,
értékes ősi hiedelmeket tartalmaz. Megismerkedett Móra
Ferenccel, akihez betegen is bejárt a múzeumba.

Kligl Sándor szobra Szegeden

A vesztes háború, a bukott forradalom, a szegedi francia
megszállás, az ország akkori kaotikus állapotában senki nem
törődött a magányos és visszahúzódott öreg pappal. A Szent
Ferenc utcáról alsóvárosi templomhoz vezető kis Oltványi
utca első sarki házán egy emléktábla adja tudtunkra: ebben a
házban töltötte életének utolsó éveit Kálmány Lajos és itt
halt meg 1919. december 5-én. Móra állított alakjának
nagyszerű emléket „Az utolsó magyar sámán” című írásában. Szörnyű magányban, borzalmas körülmények között élt
és halt meg: „Nincs fantázia, amely elképzelhetné azt az
elhagyatottságot, amelynek közepette a legnagyobb magyar
folklorista utolsó éveit leélte (…) Pár heti könnyű betegeskedés után csöndesen átszenderült a másvilágra az öreg pap,
akinek a szemét nem fogta le senki, mert nem volt senkije.
Még csak takarítót sem tartott, mert az ő lakása nem volt takarítva attól a naptól kezdve, hogy beköltözött. Egy kisiskolás gyerek találta meg a vackán, akitől rossz irkákat szokott
venni kéziratpapírnak. Több napos halott lehetett már akkor
– patkányok rettentek el az ajtónyitásra az arcáról.” A tragikus hír gyorsan eljutott Mórához, aki a helyszínen összeszedte a szanaszét heverő kéziratlapokat. Később az örökösöktől a Somogyi Könyvtár számára meg is vásárolta azokat.
A temetés is hasonló, rendhagyóan szomorú körülmények
között történt. Erről Móra Ferenc így ír: A „Nádtetejű félház
tenyérnyi udvaráról volt a temetés, zuhogó esőben. A koporsótól öt lépésre szemétdomb; rothadt kukoricaszárból
ágyazva padló a sárban, hogy a halottvivők ne káromkodjanak olyan nagyon, amikor a koporsót kiviszik az utcára; a
nyitott kapuban két öregasszony, rongyos kolduskák, sopánkodtak a világ folyásán.” (Csak Péter László Kálmány
Lajos életrajzából tudjuk, hogy mindössze három íróember
kísérte utolsó útjára: Móra Ferenc és két munkatársa a múzeumból, Cs. Sebestyén Károly és Szalay József.)
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„Tudós, akinek egész életében a néplélekben való áskálás
volt a mestersége, soha stílusosabb környezetben nem hagyta még el a világot, mint Kálmány Lajos. Lesz-e valahol, valami kis emléke a szülővárosában? Egy kis mellszobor, egy
relief, vagy legalább egy márványtábla? – kérdezte Móra.”
Igen. Van. A Dugonics Társaság 1944-ben gyűjtést kezdett,
hogy a Boldogasszony sugárút és a Szent Ferenc utca találkozásánál állítsák fel szobrát, de a háború közbeszólt. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma hagyományait követő
Kálmány Lajos Kör 1947-ben emléktáblát helyezett el az
Oltványi utcai házon. A Dugonics temetőben alussza örök álmát a névadó emlékoszlopának közelében. Gondozott sírján
mindig virágok virulnak. A világ rendje akkor állt helyre,
amikor a Dóm téri Nemzeti Panteonban 2002. július 20-án
felavatták 5/4-es mellszobrát, Kligl Sándor alkotását. A kalap a tudós papot, a mellkasából kinövő vesszőnyaláb a „sámánkodást” jeleníti meg. Munkássága megmentésében, és
modern tudományos módszerekkel történő feldolgozásában
múlhatatlan érdemei vannak Péter László professzornak.
Születésének 150. évfordulóján – munkásságának hiteles
bemutatására – a pécskai „Kálmány Lajos Kör” kiadásában
(nyomdai munkák: Bába és társa Kft.) emlékkötet jelent meg.
Zenei József
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150 éve született Tóth István

Kora egyik legsokoldalúbb művésze volt. 1861. november 9-én
született Szombathelyen. Iskolai tanulmányait részben Felsőlövőn végezte. A Bécsi Képzőművészeti Akadémián szerzett diplomát. Több mint negyven évig a Várkert Bazárban
készítette szobrait. Legtöbb műve (több mint száz) a Foerk
Ernő tervezte Szegedi Fogadalmi Templom épületegyüttesén
található. A nagyváradi székesegyház és a máriaradnai kegytemplom főoltára is Tóth István munkáját dicséri. Budapesten a Nemzeti Galériában és az Országházban is találkozhatunk alkotásaival. Szobrásztehetségének bizonyítékait láthatjuk a Királyi Palota, a Nemzeti Bank és a Mezőgazdasági
Múzeum épületein. Hunyadi János törökverő hős szobra a
Halászbástyán áll. Többek között ő készítette a szombathelyi
Horváth Boldizsár és a Berzsenyi téren álló Szily János szobrot is. 1920-ban Déli pihenő című szobra aranyérmet nyert.

„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a
nemzetközi műveltség tesz bennünket európaivá. Ha
azonban csak európaiságra törekszünk, lehetünk nagy
műveltségű népek, de minél hamarabb megszűnünk magyarnak lenni.”
Győrffy István

Tóth Sándor
VADALMAFA

Vadalmafa, háromszor hajlott
Szokolyánál a dombtetőn
Mégis szikár, miként a cserjés
mögötte-ott, a bérci főn
Hinnéd, valami csínytevésben
görbült a törzse egyszer el.
De ha kérded, üstökét rázza,
s kacagásodra sem felel.
Akár hegyi bolond lehetne,
ki mégis folyton talpon áll,
bölcsen szól király-zsarnokának,
míg elcsapja egyszer a halál.
Mindig a heves szél gyötörte
Észak, Dél, Kelet, Nyugat
Rejtett gyűrűn ha éve fordult,
azért a kör csak kör maradt.
Nem adta fel a tombolásban,
recsegett bár és jajgatott
Végül virággá vált a könnye
Ő is virág. Ki hallgatott.

Tóth István: Kossuth Lajos (Szentes, 1934)

A mára méltatlanul elfeledett szobrászművész 1934 decemberében hunyt el, és Budapesten díszsírhelyet kapott. Öt évvel
később – végakaratának megfelelően – Szombathelyen a
szalézi rend altemplomában felesége sírja mellett helyezték
el hamvait.
Születésének 150. évfordulója alkalmából egykori lakóházának falán a Döbrentei utca 6. szám alatti emléktáblánál a
Budavári Önkormányzat nevében. dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester helyezett el koszorút.
geröly
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Salamon Nándor

Tárlatról tárlatra

Jegyzeteim élére egy emlékkiállítás méltatása kívánkozik.
Tragikus sorsú „szereplője” nem a Dunántúl szülötte. Munkálkodásának rövid szakasza azonban Pannónia „Szent Hegyéhez” köti. Katonai behívókkal tördelt pályájának egyetlen
kurta tanévében (1941-42) a pannonhalmi olasz gimnáziumban oktatott rajzot és matematikát. A katedráról a keleti
frontra vezényelték s ott ért véget fiatal élete. Harmincegy
évesen hősi halált halt. Szabados Jenő (1911-1942) festőművészt a nagy veszteségek, a tragikus életutak szomorú listáján
tartja számon művészettörténetünk. S őrzi emlékét szülőhelye, Vecsés, ahol centenáriumi kiállításon emlékeztek rá.
A Művelődési Házban kiállított képanyagot magántulajdonosok kölcsönözték, ami annak bizonyítéka, hogy megbecsülik műveit, s féltve őrzik azokat. De bizonyítéka annak is,
hogy tehetséges, ígéretesen induló pályának vetett véget a
golyó vagy gránátrepesz.
Húsz éves, amikor először kiállít. A Képzőművészeti Főiskola tehetséges növendéke, művelt, nyelveket beszélő komoly
fiatal. Nagy gonddal készül a művészi és tanári hivatásra. Réti
István tanársegéde. Ösztöndíjjal Münchenben, Párizsban, Rómában végez tanulmányokat. Részt vesz a korszak mértékadó
intézményei, csoportjai (Műcsarnok, Nemzeti Szalon, Ernst
Múzeum, KUT) seregszemléin. Több alkalommal festett hoszszabb-rövidebb ideig Vecsésen. Haladása töretlen. Témavilága
a napi élet valóságához kötődik. Eszközei, anyaghasználata
változatos. Vívódásra hajlamos, a magány nyugalmára vágyó
jellem. Érzékeny a szociális ellentmondásokra. Kötelességtudata erős, talán ezzel is magyarázható, hogy becsülettel teljesíti a behívóparancsokat. Részt vesz a Felvidék, Erdély és
Bácska visszacsatolásában. S nem mentesül a voronyezsi
pokol borzalmaitól sem, amely végzetét okozza.

Szabados Jenő: Nagybányai folyópart

A kiállítást szervező Zsámbéky Mónika az alkalomra készült
színes kiadványban így vall: műveit többször bemutatták,
hiszen a Nemzeti Galéria számos képét őrzi. Szerepel a
különböző tematikus kiállításokon, de „az összefoglaló művészeti kiadványok sajnálatosan vagy elfeledik (…) vagy
csak nevének említéséig jutottak el.”

Orosz István: Zenélő kút

„Vidéki barangolásomat Vasváron „folytatom”. A Gastrum
Galériában – a Nagy Gáspár Kulturális Központban –
Orosz István Kossuth-díjas grafikus rézkarcaiból láttunk
egy válogatást. A világszerte ismert művészt személyes kötődés – a Nagy Gáspárhoz fűződő barátság! – vonzotta a kisvárosba. Ezen túl, kettős ürügy szolgált meghívására: Ő tervezte a megújult intézmény logóját s éppen azokban a napokban ünnepelte hatvanadik születésnapját.
Személyes jelenlétén, az ünneplés gesztusán túl, a tárlat jelentőségét a „művek” emelték. A kiállított lapok, sorozatok
megragadható, szemléletes képet kínáltak az alkotó sajátos
stílusáról, elragadó fantáziájáról és magas szintű mesterségbeli tudásáról. Egyetlen általa szeretett műfajon belül, amelyet a lexikon a „szemfényvesztés” kategóriájába sorol, a kalandozás és fegyelmezettség együttes jelei ismerhetők fel. A
falakon sorakozó míves rézkarcok a fokozatosság elvét követve, avatták be a nézőt a csalóka látványok titkaiba. A Diadalív, a Zenélő kút oszlopaival, architrávjaival, kupolájával való bűvészkedés még könnyen felismerhető. A Fal sorozat távlatos, de irányokat ravaszul váltogató részletei már nagyobb
figyelmet és képzelőerőt kívánnak, akárcsak a Hiány szétdarabolt épületelemekből „építkező” távlatos konstrukciói (Holland tájkép). Bravúros rajzi lelemény a Dürer az erdőben,
amely a nagy reneszánsz mester motívumainak – fagyökerek,
növények, házak, kastélyok – felhasználásával rajzolt, részleteiben gazdag, távolról azonban eleven hatású portré. Dürer
szelleme kísért a „felszeletelt” Rinocérosz és Donatellóé A lovas című lapokon. A képzettársítás letisztult példája a Sziget,
amely a keresztbe rakott láb irány és formaszerkezetét ismétli
a tengerből kiemelkedő sziklaépítmény formáin.
A Répce Galériaában a kortárs magyar építészet jelentős
alakja, Ekler Dezső Ybl-díjas – és számos rangos medáliával elismert! – építész, megvalósult és tervezett épületeinek
fotóit állították ki. Hozzá illő rangos megnyitó személy,
Ambrus Lajos József Attila díjas író méltatta munkásságát.
Mindketten rendelkeznek „vasi” kötődéssel, munkásságuk
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egyébként az egyetemes magyar kultúra szerves, elismert
része. Az író a Berzsenyi kultusz megteremtője, fenntartója.
Az építész szombathelyi születésű. Tanulmányait követően az organikus építészet eszméinek szolgálatát választotta.
Mestere Makovecz Imre, de törekvéseiben ő tovább lépett.
Filozófiai és esztétikai alapon a táj, épület és ember harmonikus együttlétezését próbálja megvalósítani. Alkotásaiban,
kiaknázva a kor nyújtotta anyag- és technikai lehetőségeket,
úgy törekszik a korszerűségre, hogy a hagyományokra támaszkodva, szembe szegül a globalizáció egységesítő, embertelenné, akaratlan tömeggé gyúró szándékaival. Célját
szűkre szabottan, az „otthonosság” szolgálatában látja. Ezt
érvényesíti lakóházaiban (T-ház) éppen úgy, mint borházaiban, pincéiben (Disznókő, Somló), iskolaépületein (Péceli
általános iskola, szombathelyi egyetem) vagy irodaházain
(Krisztina Palace). Az ezredfordulón nagy sikerű könyve
jelent meg Ember és háza címmel.

Ekler Dezső: 56-os emlékmű (fotó: Garas Kálmán)
Más műfaj, de szellemiségében, megszólító erejében hasonló hőfokú Cziráki Lajos (1917-2003) Munkácsy-díjas festőművész képalkotó munkássága. A győri Xántus János Múzeumból kölcsönzött kis gyűjtemény tehetős hányada, főművei közé tartozik.
Cziráki Lajos Szőnyi István tanítványként végezte a főiskolát. Két alkalommal volt ösztöndíjas Rómában. Pályája
elején elnyerte a Nemes Marcell- és Balló Ede díjat. Megrázó „hadifogoly élménye” volt Colmárban Mathias Grünewald Isenheimi oltárának látványa. Pápán, majd Győrben
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Cziráki Lajos: Festő (fotó: Garas Kálmán)

volt rajztanár. Több tanítványa is jeleskedett a művészpályán.
Festészete győri periódusában ívelt magasra. Kiállítási díjak
sokaságát nyerte, pedig nem volt a rendszer kedveltje. Önálló tárlatai eseményt jelentettek Győrben, Pápán, Budapesten
éppúgy, mint Trencsénben vagy Colmárban.
Sajátos világot jelenített meg festményein. Domináns szerepben az „ember” tolmácsolta gondolatait. Figuráit környezetéből varázsolta át a maga teremtette álomvilágba, s helyezte szimbolikus tartalmakat megjelenítő modelljeit egy
másik dimenzióba. Színvilága, stílusa egyéni. A jelképiséget
és szürreális látásmódot ötvözte, mondanivalóját olykor a
szakrális köntösébe rejtve. A művészek, néha önmarcangolást súroló, töprengő fajtájához tartozott, de gondolkodását,
cselekedeteit mély humanizmus jellemezte. A hit, bizalom és
kétkedés hálójában vergődve élt és ez tükröződik maradandó
értékeket hordozó művészetében is.
A Szombathelyi Képtárban „Idő… rendben?” címen rendeztek kiállítást Rasperger József munkáiból. A város és megye
fejezte ki ily módon tiszteletét és elismerését a 65 éves művész
iránt. A népszerű „Rasi” amolyan vezető szerepet töltött be a
helyi művészeti életben, de néhány, általa szervezett, rendezett
kiállításra „másutt” is fölfigyeltek. Mindenek fölött mint kiállítás rendező, lelkes szavú méltató, a vizuális kultúra élharcosa vívta ki a közönség, a művésztársadalom megbecsülését.
Teljes embert kívánó hivatása mellett, alkotóművészként
kereste a kiegyensúlyozó harmóniát. A Vasi Műhelyben jegyezte el magát a grafikával. Rajzai, illusztrációi, linómetszetei arról tanúskodnak, hogy nemcsak tanult a kortárs magyar grafika jeles mestereitől, hanem tudatosan igazította a
maga törekvéseit a kor élvonalához. Filozofikus hajlandóságát már fiatalon alkotott „kérdező” metszetei elárulták (Mi
marad az ember után, 1975). A létezés értelmén, az elmúlás
kínzó valósága fölött való töprengés, a magányra rátelepedő
álom lenyomatai szinte végigkísérik pályáján (Egy temető
halála, 1975; Egy lakás emlékére, 1973; Rajz Pilinszky Jánosnak, 1978). Emocionális lény, aki érzékenyen reagál a
széthullás jeleit produkáló világ eseményeire (Rossz napok
emlékműve, 2004). A vonalak, hasonlíthatatlan alakzatok önállósulva, talajt, távlatot vesztve, lebegnek az „űrben” nyomatain. A kor riasztó jelképe: a Markoló az új évezredben.
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Rasperger József (fotó: Garas Kálmán)

A vasakból szerkesztett „szörny” karjai, fogai kegyetlenül
marcangolják az elsuhanó időkötegeket. Ezüst alapra nyomott, osztott felületen megjelenített, fekete-bordó, fej- és figura kombinációi, a feldarabolt arcok ugyancsak az elidegenedés rémének adnak formát – nem titkolt figyelmeztető
szándékkal. Mert bizony, szüntelen fenyeget pörölycsapásra
készen az Ezredvégi kalapács (2001).
A tízéves jubileumát ünneplő Vitalitás Galéria a jelen valósága, a jövő ígérete jegyében, rendezte Varga Bernadett textilművész és Tóth Katalin főiskolai hallgató kiállítását. Anya
és lánya két egyéniség, két műfaj, két külön világ!
Varga Bernadett alapos felkészültségű művész, aki harsonák nélkül, csendben álmodja, tervezi, csomózza, szövi hagyományos eljárással gobelinjeit. Művészetét a szakrális és az
ősi mítoszok világképe határozza meg. Olykor a kettő ötvözéséből születnek a művek. Elhivatottságának jelzője, hogy
végig járta a felkészülés stációit. Az elért magaslat szintmérője, hogy húsz esztendeje tanítja a helyi művészeti szakközépiskolában készülődő új nemzedékek tagjait a mesterség

alapjaira, művészi alázatra, etikára. Négy gyermeket nevel festőművész férjével (Tóth Csaba), miközben a szerzetesek ügybuzgalmával szövi textilbe álmait, gondolatait Istenről, hitről,
hazáról. Jelentős munkái kerültek a hévízi és szombathelyi
domonkos templomba. Régebben több ősmagyar motívumot
használt, újabb képein inkább a keresztény témák jellemzőek.
1987 óta rendszeresen szerepel hazai és nemzetközi csoportos
kiállításokon. Önálló tárlatai száma sem kevés.
Ez alkalommal a hely méreteihez igazodva néhány kisebb,
befejezett gobelin mellett főként ötleteket, vázlatokat, terveket megragadó papírmetszeteket mutatott be. Ily módon, az
alkotás folyamatának titkaiba avatta a látogatót.
Tóth Katalin útja némi kitérővel vezetett az egyetemre, de
jó esélye van arra, hogy szülei nyomdokába lépve, a festészet határozza meg jövőjét. Bemutatott olajfestményei a keresés jegyében születtek, de nem felszínes, gondkerülő kísérletek. Tudatosan szerkesztett képek, tárgyuk első sorban az
ember. Itt-ott kimutathatók ugyan példák, előképek nyomai,
de mondanivalója – s ez a lényeg! – önálló gondolkodás je-

Tóth Katalin festményének részlete (fotó: Garas K.)

gyében nyer művészi megformálást. A fésületlen anyag- és
eszközhasználat pedig jogosan róható a fiatalság tétova, útkereső léptei terhére. Mindenesetre a képzőművészeti „szakma” reménysége.
Salamon Nándor

Rédai Gábor
JANUÁR

Hosszú, fehér szakállt ereszt a nyírfa,
ezüst bozont a bokrok üstöke,
levelekkel a televény telesírva,
döndülve zárul a tél börtöne.

Jeges sikoly ül, üres szarkafészken,
ágbogában, a tél tőre villan,
hullt nyarak kendőin zörög a léptem,
miket meg se éltem, csupán kibírtam.

Varga Bernadett: Szent Márton születése (fotó: Garas)

A tájra fagynak vas lakatja kattan,
az autókon fehér gyászlepel,
az elmúlás, bagolyszárnyon, halkan
suhan le ránk, szívünkre térdepel.
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Az etyeki legenda

Csókos Varga Györgyi nyolcvanöt éves. Dicsérem, mert jó
gyümölcsöt termő fa.. Nyolc (plusz egy) gyerek, 35 unoka,
41 dédunoka. 85 leszármazott Dicsérem, mint alkotót, anyát,
gondjainkat vállaló, gondoskodó gondolatot. Teremtmény és
teremtő. Festőmesternő. Táblaképben, mozaikban, szövésben, fonásban, festőnövénnyel való alkotásban, no és pelenkamosásban. Laudációm szelíd közelítésnek szánom, ez
méltó Csókos Györgyi jelleméhez, közösségéhez, magányához és alkotásához. Elemzését arra bízom, aki felmérte az
énekesmadarak füttyeinek számát, aki képes megszámolni a
tenger halait és számon tartja hajszálait. Soli Deo gloria.
Akik olvasták Gabriel García Marquez Száz év magány című halhatatlan művét, azok emlékeznek Ursulára. Ez a regénybeli hősnő mindőnk mamája, az emberiség ősanyja, a
családi tűzhely védője. Mindenkit eltűr, elfogad, elvisel, túlél. Megérti az esendőséget, s megéli a megőrző, megmentő,
alkotó reményt. Nos, ezt a modellt Marquez sokunk szerint
Györgyi néniről mintázta, de ez maradjon a mi titkunk. Életrajza életfa-rajz lehetne. Makovecz képével: akkora a gyökere, mint a koronája. Hatalmas. Varga Györgyi családja a Monarchia koktélja. Apja székely ősei az erdélyi, ma már nem
létező Csókfalva községből jöttek 1800-ban Magyarországra. A többi eredő: szebeni szász, padovai olasz (innen való
Györgyi néni arcának Giottótól, Dantétól kölcsönzött vonása).
Volt az ősök közt kun, horvát és lengyel. A Képzőművészeti
Főiskolán végzett festő szakot. Mesterei közt találjuk szőnyegtervező mamáját, Bernáth Aurélt, székely szövőasszonyokat. Mozaik művei Fónyi Géza, Barcsay hatását mutatják. A népművészeti gyűjtést Kresz Mária, Szentimrey Judit,
Borbély Jolán példája nyomán kezdte. Könyveket írt kutatásairól, szövései, festőnövényei felfedezéseiről. Nyolc gyereke
(Kolos, Kinga, Kristóf, Péter, Daniella, Berci, Fölöp, Niké)
mind gyakorolja a művészeti alkotás valamelyik ágát. A plusz
egy – az „csak” bekéredzkedett gyerekei közé (látszik rajta,
hogy maradék) – most éppen ez mondja a laudációt.
Az Etyeki Műhely szó részint szép legenda, másrészt életképes jele egy alkotó család kisugárzásának. A név úgy született, hogy Györgyi néni két gyerekével 1973-ban kiállíthatta műveit Franciaországban. Név kellett a plakátra, kitalálták
az Etyeki Műhelyt. Hasonló eset volt csepeli kiállításuknál is,
ahol Kristóf neve mellé odaírták édesanyja különleges lánynevét – így a két „ifjú népművész” (Györgyi anya s fia) törvényesítette az Etyeki Műhelyt. Ez végülis valós tény. Etyeken laknak, élnek, alkotnak. 1974-től táboraikhoz „kísérleti
műhelyként” pályázhattak a Népművelési Intézetbeli Borbély
Jolán érték-felfedező figyelme révén. Ez a korszak volt a
„Nomád nemzedék” aranykora. Ekkor indultak a tárgyalkotó
műhelyek-, a táncházak- és a kísérleti tanítások mozgalmai.
Ennek köszönhetően Csókos Varga Györgyi táboraiban a
hetvenes, nyolcvanas években sok tehetséges fiatal tanulta
meg a szövés, fonás, festés művészetét. Beke Pál kiváló közösségfejlesztő csapatánál ismertem meg én is Makovecz
Imre, Csete György és más életmódosító alkotók körében
Györgyi nénit.
A Műhely szó harmadik jelentése „Csakazértis” lehetne.
Festő-szobrász férjével Nagy Lajossal Györgyi néni a helyi

iskola tanáraként Csákváron lakott, de sokadik gyermekük
érkezésekor elküldték őket szolgálati lakásukból. Túlélték.
Kényszer miatt vándoroltak 1954-ben Etyekre, ahol a hajdani járványkórház, majd kecskeistálló, s patkányban gazdag
téeszraktár romos falai közt építették meg fészküket. A szegénység (s az élniakarás) végigkísérte a család sorsát. (Kis
anekdota: most, az ”Örökség”-díj hallatán az egyik unokája
így kiáltott fel: „A nagyanyánk az örökség! Mit számít a
díj?”) Nem véletlenül jut hát eszünkbe a regénybeli Ursula,
a családőrző modellje. Amikor a csak érte hazánkba jött indián építésznő műveit és gondjait látva megkérdezte: Hátráltatták-e a gyerekek az alkotásban, karrierben? – Györgyi néni azt válaszolta: Egyetlen gyerek többet ér, mint a karrier! S
hálát adott gyerekeiért, azért, hogy miattuk – s értük – kellett
dolgoznia. Kitüntetést alig kapott, ám említésre méltó az Élő
Nemzeti Kincs cím elnyerése (ez Bisztrai György katolikus
közösségvezető díja volt) és a Hungaria Nostra-, a Podmaniczky- és az Életfa-díj. Párizstól Németországig sok helyen
volt kiállítása. Tizenhárom könyvet publikált, négy közterületet díszítenek mozaikképei. Etyek község díszpolgára. Kedves költői Arany János, Radnóti Miklós és József Attila. Barátságban van a Véletlennel (erdélyi gyűjtőútjáról hazatérőben totálkárt szenvedett balesetéből karcolásnyi sérülés nélkül szállt ki). Véletlenül fedezte fel egy több száz éves német
festőkönyv fordítását a sóvidéki Etéden. Véletlenül találta meg
ennek eredetijét a szállodában véletlenül az unokájával találkozó német kutató stb.) Varga Györgyi jól tudja: a Véletlen
az Isten művészneve. Ha valaki apró kérdést tenne fel neki
erről, az vigyen magával két heti hideg élelmet Etyekre, s
adjon hálát a Véletlennek, mert a kristálykövek természetétől
az angol királynő szobájában lévő gobelin kék színének természetéig mindent megtudhat, beleértve Tizian festékét, melyet a hazai Rudabányán termeltek ki, sub specie Aeternitatis.
Isten éltesse Csókos Varga Györgyit – műveiben, családjában, véletlenjeiben – mint Magyar Örökséget!
Deme Tamás
Elhangzott 2011. december 10-én a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.
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Egy igazságkereső kitüntetése

„Az Eötvös Collegium igazgatójaként határoztam el Széchenyi, Eötvös, Teleki Pál, Németh László szellemi végrendeletei szerint hivatalos – bár méltatlan – örökösként a Balaton
Akadémia létrehozását… ” Írja az erről szóló „SIS HONESTUS!” (Légy becsületes!) I. című könyve bevezetőjében
Szíjártó István. Élete delén, a rendszerváltó pártalapítások
idején határozta el, hogy főiskolát létesít. Szellemi társakat,
pártfogókat, majd épületet, anyagi-pénzügyi támogatókat
keresett és szerzett hozzá; lenyűgöző szervező-menedzselő
munka, rengeteg megpróbáltatás árán. „..az Akadémia története ízig-vérig mai történet. Vargabetűi és buktatói is jellemzik korunkat. Számomra ez azonban egyértelműen sikertörténet.” – összegzi tíz év múltán, s vallhatja ezt ma is. Vajon
mi adott neki erőt, bátorságot, hogy harcát, a mostoha viszonyok közepette megharcolja, s a Balaton Akadémiát két évtizeden át mindmáig éltesse?
Szíjártó István 1942-ben született Kaposváron, általános és
középiskolai tanulmányait is ott végezte. Szülei tisztviselők
voltak, bátyja testnevelő tanár. Kiváló diákként az ELTE magyar-történelem szakára került 1961-1966 között, az újjászervezett Eötvös Kollégium tagja. Tanári munkáját Kaposváron
a Táncsicsban kezdte, majd a Tanítóképző Főiskola docense
lett. Kandidátusi disszertációját „Nemzedék helyett egy nemzet lehettünk volna” – Sipos Gyula pályája – a népi írók harmadik nemzedéke irodalomtörténeti értékeléséről, 1985-ben
védte meg a Magyar Tudományos Akadémián. Az Alma
Mater hívására a fővárosba költözött. 1993-ig az Eötvös Kollégium igazgatója, és irodalom szakvezető tanára, akkortájt
az első pártonkívüli egyetemi vezető. Sokat tett a híres kollégium egykori rangjának, szellemiségének helyreállításáért.
1990-ben Andrásfalvy Bertalan miniszter rehabilitálta az ismét önálló főiskolai rangú Eötvös Collegiumot.
Szíjártó István – szakmai munkája mellett – számos közéleti funkciót vállalt. Meghatározó szerepet játszott a Magyarok
Világszövetsége újjászervezésében, s az Elnökség tagjaként
működtetésében. Közreműködött három Világkongresszus
szervezésében is. 1996. évi megalakulásától ügyvezetője a
Százak Tanácsának, évekig elnöke az Eötvös Collegium Baráti Körének, tagja számos társaságnak. Időközben nem úgy
alakultak a körülmények, ahogy remélte, ezért 1993 tavaszán
kilépett a közszolgálatból, s az általa alapított Balaton Akadémia igazgatója lett. A Kaposváron – középiskolai illetve
főiskolai tanárként – folytatott két évtizedes nevelő munkája, az Eötvös Collegium világjárta igazgatójaként végzett kiemelkedő oktatás-szervezői teljesítménye és civil szervezetiközéleti kapcsolatai, kellő alapot adtak az Akadémia indításához. Vállalkozásszervező közgazdász másoddiplomát is szerzett.
A Balaton Akadémia Táj és Magyarságkutató Központ küldetése a térség értékőrző és értékteremtő intézményeként: – a
magyarság szellemi-erkölcsi felemelkedésének szolgálata; –
az európai műveltségeszmény tisztelete; – az emberi személyiség feltétlen tisztelete; – együttműködési képesség az
értéket hordozó törekvésekkel. Első két évtizede kötődik
mindhárom balatoni megyéhez.1991-ben dr. Szijártó István
magánalapítványt tett a Balaton Akadémia létrehozására,
melyről először Balatonfüreden, a Jókai villában tanácskoztak.

Székhelye 1993 és 1997 nyara között Balatonalmádi – Vörösberényben, a hajdani jezsuita rendházban, VESZPRÉM
megyében volt. 1995 és 2001 között már SOMOGY-ban,
Balatonbogláron tanultak a Balaton Akadémia főiskolás diákjai. Graduális és posztgraduális képzésben, – a Gábor Dénes Főiskola, illetve a Debreceni Egyetem diplomakiadásával – ekkor 152 fiatal kapott oklevelet. 2001 nyara és 2002
között Balatonőszödön, a Faluházban dolgoztak, de a
következő év már – Dr. Czoma László igazgató jóvoltából –
Keszthelyen, ZALA megyében, a Helikon Kastélymúzeumban találta őket. Ezt azóta is otthonuknak tekintik. A táj több
mint 30 településén 250 nyilvános tanulmányi napot tartottak. A Kiadó három sorozatban (Máskor könyvek, Szent György
könyvek, Balaton Akadémia könyvek) másfélszáz kötetet jelentetett meg. Közte számos olyan művet, mely egyedülálló
értékek hordozója; pl. a Sis Honestus! Szerzőjétől idézek:
„Tanár voltam egész életemben. Ápolója klasszikus értékeinknek, s robotosa a kortárs irodalomnak. Fél évszázad alatt
tartottam 30 ezer órát; hazai és külhoni tanácskozásokon félezernél több előadást… A Balaton Akadémia három könyvsorozatának gondozója, több mint 200 kötet szerkesztője és
kiadója,12 könyv szerzője vagyok. Tanácskozások szervezőjeként is mindig elsősorban tanár maradtam. Papp Árpád barátomtól tanultam, hogy a görögök szerint a nagy emberek
barátsága, az istenek ritka ajándéka. Büszke vagyok ezekre
az ajándékokra, arra, hogy dolgozhatok a »mozaikjaira töredezett nemzet lelki egyesítéséért« (Csoóri Sándor) mert hiszek abban, hogy ma is az szolgálja legjobban a magyarságot, aki segíti egyesíteni…” Boldog házasságának gyümölcse négy gyermek és tizenöt unoka. Kaposvár díszpolgárává
fogadta. Isten áldása kíséri!
Bakos István
Elhangzott 2011. december 10-én a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.
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A rajzfilm és az animáció a kultúráért

Lélek- vagy képmozgatók-e vajon azok az emberek, akiket
animátoroknak nevezünk? Olyan filmek alkotóinak, melyekhez ki sem kell menni egy szobából (s be sem kell oda hívni
senkit) ahhoz, hogy a világ, az ember és a kép különleges vagy
hétköznapi, de mindenképpen összefüggő történetei megelevenedjenek. Melyekben a képalkotás legősibb és alapvető eleme, a rajz és a mozgást piedesztálra emelő modern kor technikájának egymást követő újításai (a mozgóképtől a 3D-s képig) együttműködésével életre kelnek, azaz lélekkel telítődnek
holtnak vélt tárgyak, a képzelet képei.
És valóban nem szükséges odahívni senkit? Amikor negyven
évvel ezelőtt, 1971-ben az akkor mindössze 31 éves Mikulás
Ferencet Matolcsy György az újonnan alapított Kecskeméti
Rajzfilmstúdió vezetőjévé nevezte ki, országjáró körúton
gyűjtött össze egy csapatot, hogy legyenek grafikai tervezők,
animátorok, operatőrök, vágók a budapesti Pannónia Filmstúdióban megálmodott rajzfilmek valóra váltásához. Az
egykori filmgyártó műhelyből, a Kecskeméti Animációs
Filmstúdióból idővel nemcsak önálló alkotóműhely, de a
legkitűnőbb rajzolókat, rendezőket és „társművészeket”
vonzó, Kecskeméti Animációs Film Vállalat lett (1991),
olyannyira sikeres, hogy munkatársainak megérte saját vállalkozásként – az önkormányzattal összefogva – működtetni. (A mai Kecskemétfilm Kft 1993-ban jött létre.) Ebben a
(képzőművészetben) páratlan sikertörténetben egymásra
épült és összefonódott a folytonos művészi és menedzseri innováció, s az egyre igényesebbé vált közönség várakozása.
Hiszen nincs, aki ne ismerné a televízióból a Magyar népmesék, a Mondák a magyar történelemből, a Mesék Mátyás királyról vagy a Vízipók-csodapók sorozatokat, melyeken generációk nőttek fel, vagy nincs, akinek ne tűntek volna fel az
animáció lehetőségeire építő, szellemes reklámfilmek, melyek nemcsak Jankovics Marcellnek és társalkotóinak: az első pillanattól ott dolgozó Horváth Máriának, Újvári Lászlónak, majd Szoboszlay Péternek, az alkalmanként Kecskemétre csábított íróknak (Kányádi Sándortól Lázár Ervinen
keresztül Weöres Sándorig), képzőművészeknek (Somogyi
Győző), tudósoknak s olyan zenészeknek köszönhető, mint a
Kaláka együttes, de a megbízóként megszerzett televíziónak
is. Az 1985-ben először rendezett animációs filmszemléktől
országosan és – ösztöndíjas csereprogramja, nemzetközi fesztiválokon való, egyre magasabb fokon díjazott részvételei,
1996-tól saját szervezésű nemzetközi fesztiváljai (KAFF)
következtében – ma világszerte ismert és elismert, nemzetközi partnerekkel (megbízókkal és alkotókkal, Tokiótól New
Yorkig) dolgozó, nemzetközi fórum a Kecskemétfilm. Ezt a
hatalmas és logikáját tekintve példaszerű szervezőmunkát –
az ASIFA, a Nemzetközi Animációs Filmművészeti Szövetség által igazgató tanácsi tagként megbecsült – ügyvezető
igazgató, Mikulás Ferenc végezte.
A jövőre 100 éves magyar animációs film, de a várospolitikájával akkor ugyancsak kitűnő Kecskemét története is kiteljesedett e műhely által. Az akkori polgármester (művészeti)
iskolát, művésztelepet hozott létre, mert ebben – a kulturális
fejlesztésben – látta biztosítva a város vonzerejét, jövőjét.
Az 1970-80-as évek városvezetői támogatásával valóságos

kulturális központtá nőtt Kecskemét, a Kodály Intézettel, a
Nemzetközi Kerámia Stúdióval, a Naiv Művészet Múzeumával
és a Játékmúzeummal, és az újító szellemű színházi emberekkel. Ebben a környezetben, melynek egyszerre hagyományt őrző és kezdeményező kedvű építésze is akadt Kerényi
József személyében, nemcsak egész estés filmek, kollázsvagy tárgyanimációval, natúrfilmekkel bővülő, majd számítógépes tervezésű rajzfilmek készültek, de kezdettől fogva –
a helybéli (Molnár Péter, Hegedűs 2 László), majd meghívott vagy csak ide került képzőművészek (Schéner Mihálytól
Gyulai Líviuszon át Orosz Istvánig) és alkotók (a marosvásárhelyi Szilágyi Varga Zoltán, később Nagy Lajos, az újvidéki Milorad Krstić) révén – a folytonos kísérletezés biztosítja a folytonos megújulást. Mert igaz, a paraszti művészet
hagyományaiból kinövő, a nézők szeme előtt szó szerint kivirágzó, mesebeli és mitikus átváltozásokra képes, olykor kifejezetten ornamentális motívumokból születő alakok és történetek a szívünkhöz nőttek: egy kulturális örökséget tettek
élővé, nemzeti kinccsé a rajzfilm és animáció sajátos technikái által. Ám épp az ez utóbbiakkal való kísérletek útján tágult a gondolkodásunk, az érzékenységünk, akár egyetemes
szellemi, akár társadalmi kérdések iránt. Mi, a közönség csak
reméljük, hogy ez mindig így lesz, s köszönjük a Kecskemétfilm minden munkatársának és Mikulás Ferencnek ezt a
felbecsülhetetlen ajándékot.
Keserü Katalin
Elhangzott 2011. december 10-én a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.

„Talán minden igazi művészet játék, de szinte mindig benne
van a gyakran keserves, gyötrő munka, talán még a robot is.
P. Horváth László
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– Én is játszottam még ott gyerekkoromban!
– A hatvanas évek elején bontották le. Ez a furcsa ház a Sziget
utca és Visegrádi utca sarkán a XIX. század végén, a rakpart
kialakítása
előtt épült, egyemeletes volt, érdekes kőkerítéssel,
A nálam néhány évvel idősebb testvérpárral együtt gyerekesa
talajszint
alatt állt, hiszen eredetileg ez volt a szint, s ezt
kedtem az egykori Sziget, ma Radnóti Miklós utcai bérháztöltötték
föl
a későbbi, emeletes házak sokasodásakor, az
ban. Pintér Gábor, a fiatalabb, nyolcadikos korában az első,
1900-as évek legelején. A Bagolyvár a régmúlt utolsó darabja.
immár legendás 62-es „Ki mit tud?”-on szerepelt, s mutatta
– Talán ennek megfigyelésekor kezdődött építészi pályád,
meg tehetségét a tévében sokszor visszaidézett paródiában.
melytől elszakíthatatlan a rajz.
Aztán nem színész, hanem kitűnő angoltanár és ritkán meg– Mindig szerettem rajzolni. A Sziget Utcai Általános iskoszólaló költő lett; hét éve temettük… Tamás, aki ma is a XIII.
lában – ahol a nemrég elhunyt, néhány éve kerületi díszkerületi Visegrádi utca lakója, építészmérnökként diplomápolgári címmel kitüntetett legendás igazgató és fizikatanár –
zott, műemlékvédő, számos könyv írója és rajzolója.
Bellay László és a rajzot tanító Seress Bella Pál volt a ked– Hogyan került a neved elé a „K” betű?
vencem. Innen egyenes út vezetett az akkor igen nívós, a Le– Édesanyám, illetve családja iránti tiszteletből használom.
hel piac mellett levő Bolyai Gimnáziumba. Később az öcsém
Anyai nagyapám nem csupán erdélyi származású, hanem
is ide került. Nem is volt kérdés a továbbtanulásom: Műszaki
Kolosvárynak is hívták.
Egyetem, Építészmérnöki Kar. A kötelező műszaki rajzok,
– Ha már család: jól emlékszem szüleidre, s veletek élő nagytervezések mellett – mint korábban is – tussal rögzítettem
mamádra…
mindazt, amit magam körül és utazásaim során láttam, főleg
– Történetükben, életükben – némi túlzással – benne van a
persze épületeket. Miként később is! Egész életemre jellemmagyar történelem egy része. Szüleim találkozása a már emző: rajzolok, tehát vagyok…
lített értelmiségi, kitelepítést is elszenvedett család és édes– Az egyetem után hogyan alakult életed?
apám somogyi eredetű, iparos családjának találkozása. Édes– 1971-diplomáztam, nem sokkal később az építészmérnöki
anyám aztán nyelvtanár lett, édesapám felnőtt korában szermesteriskolát is elvégeztem, közben a Fő utcai rajzkörben fejzett diplomát a jogi egyetemen. Anyai nagyanyámmal a Szent
lesztettem rajztudásomat az ismert művész, Luzsicza Lajos
István körútról 1947-ben, amúgy egyéves koromban költözirányításával. Kenyérkereső foglalkozásom az IPARTERV
tünk a Sziget utca 11. számú házba.
tervező vállalatnál kezdődött és mintegy tíz évig tartott, szá– Markáns képek élnek bennem gyerekidőmből a környékről,
mos épület tervezésében vettem részt. Közben tanítottam is a
a tieid évekkel korábbiak.
Műszaki Egyetemen szabad kézi rajzot. A nyolcvanas évek
– Sokan és sokat írtak és emlékeztek a környékről, a Nyugaelejétől jóval kevesebb volt a megrendelés az IPARTERVtitól alig egy ugrásra levő, a Váci úthoz közel eső újlipótvánél, így másutt kerestem feladatot: a Budapesti Műemlék-felrosi negyedről, a Visegrádi utcai villamostól az itt lakókon át
ügyelőséghez kerültem, egyházi épületek helyreállítása volt a
a Kresz Géza utcai locsolós jégpályáig. Én kettőt említenék.
munkám. Folyamatosan foglalkoztam a szecessziós építkeAz egyik: az emberek. Miként ma is, hihetetlenül sokarcú a
zéssel is, az idők során több könyvem jelent ebben a témákörnyék, különböző indíttatású és kultúrájú emberek békés
ban, Jankura Péter operatőrrel még filmet is készítettünk.
„gyűjtője”. A másik egy épület: az egykori Bagolyvár. Egyre
1991-től három évig a Környezetvédelmi és Területfejleszkevesebben emlékeznek, emlékezünk erre.
tési Minisztériumban
dolgoztam, aztán végleg a műemlékvédelemnél kötöttem ki. Az
Országos Műemlékvédelmi Hivatalnál (mai
nevén Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) dolgoztam 2006 őszéig,
utoljára Világörökségi
titkárságvezetőként tevékenykedtem. Fontos
szerepünk volt abban,
hogy a Tokaj-felvidék a
világörökség része lett.
S a hivatali munkám,
utazásaim (harmincöt
országban megfordultam) mellett és azzal párhuzamosan: bárhová sodort a sors, rajzoltam.
Tusrajzaim több kötetben láttak napvilágot:
A Gül baba türbe környezetének látványterve – 1996 (Pintér Tamás rajza)

Múltidézés K. Pintér Tamással
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Kárpát-medencei tájaktól és épületetektől a mediterrán témákon át kedvenc Törökországomig, Rodostóig, ahol több
mint harminc alkalommal jártam.
– Épületeket terveztél, épületeket védtél, épületekről írtál és
rajzoltál. Nem véletlen a Kós Károly-díj.
– Bizonyos organizátori, szervezési tevékenység és hajlandóság nélkül minden szakma és hivatás csonka. Ezért vettem
részt többek között a Magyar Építőművészek Szövetségének,
a Kós Károly Körnek, az Országépítő Alapítványnak és más
szervezeteknek a munkájában. Az építészmérnök alkotó ember (ebben a minőségemben a budai Gül baba türbéje helyre
állítására és a halásztelki Malonyay-kastély rekonstrukciójára
vagyok a legbüszkébb). De én a családi élet alakítását is alkotásnak tartom! Örülök, hogy könyvtáros feleségemmel egy
jogász és egy geológus fiút neveltünk, hogy továbbvigyék
mindazt – persze áttételesen és a saját hivatásukra és életükre
lebontva –, amit én fontosnak tartok: értékeink védelmét és
megőrzését.
Kaiser László

Lengyel Géza
TABLÓ

Harminc éves e tabló. Nézd kortársaimat, kik
hármas sorban, hat oszlopban felsorakoznak
balról; jobbra diákok vígan, mint ahogy illik,
bízva, hogy – ej hát! bármiben, álmuk biztosan eljő.
Ó igaz, én tudom aztán, bal fele lejt ez a képsor.
Károly és Zsiga bácsi is itt még ránk mosolyognak
– még nem röppent messzire tőlük a gondolat, érzés –
mint ahogy ép még szíve, veséje a jó Katalinnak,
nem néz Györgyike vézna, leromlott testre, mi lészen;
hála az égnek, senki se látta az önmaga végét,
azt, hogy harminc évnyire immár egyhatod él csak,
hármas sorban, hat oszlopban kik sorakoztak.

Pásztohy Domokos

PILLESZÁRNY ALATT

Mehettek vonatok, hajók!
Tudom, ha jók
a jóslatok, nem utazom
már rajtatok.
Imádkozik kedvelt papom:
fényes napon.
S a zsoltár ismert hangjai
úgy zengenek, hogy hallani
távolban is,
álomban is.
Mint megszokott kis kézvonás,
olyan a végső felvonás.
Hagyományőrző pillanat
s elszáll egy pilleszárny alatt.
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A magyar nóta és a vers népszerűsítője

Nótacsokorral és a
természet szépségeit
megfogalmazó versekkel köszöntötte az
őszt október utolsó
szerdáján az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban a 2010-ben
életműdíjjal kitüntetett Rezsnák Miklós
dalénekes. A rádió- és
televízió műsorokból
jól ismert, népszerű
énekest Geröly Tibor
köszöntötte. Emlékezett azokra a kőszegi
és Vas megyei műsorokra, amelyeken
Rezsnák Miklóst mint
sorkatonát megismerhette. Sopronban
a család zenei érdeklődése megszerettette vele a magyar nótákat és operett dalokat. Középiskolás diákként saját gitárkísérettel, virágénekekkel szerepelt a rádióban. Tanárai kérésére
gyakran szavalt és énekelt iskolai rendezvényeken. Színművészeti Főiskolára pályázott, de jelentkezése nem járt sikerrel.
Katonaévei után Szombathely kulturális életében vállalt
szerepet, ahonnan 1970-ben Budapestre került. Dalénekes és
konferanszié működési engedélyt szerzett.
Egyesületünk rendezvényein gyakran vállalt műsorvezetői
szerepet. A siker – Hegedűs Valér zongorakíséretében – ez
alkalommal sem maradt el.
Geröly-Bársonyi Hilda

Kósa András nyolcvanéves

„Kósa András profeszszor a magyar szellemi
élet különleges egyénisége. A tanári hivatást
nemcsak szakemberi tevékenységnek, hanem az
értelmiségi lét egy sajátos kötelezettségének
tekinti... Jóllehet, mélységeiben ismer több idegen nyelvet és kultúrát,
szakmai-társadalmi tevékenységének egyik legfontosabb területe anyanyelvünk és kultúránk ápolásának az
ügye... Kósa András matematikaprofesszor, jelenleg a Szent
István Egyetem professor emeritusa, korábban intézeti igazgató, tanszékvezető, tudományos iskola alapítója, több külföldi egyetem vendégprofesszora, a modern matematikaoktatás
egyik hazai úttörője, több tucat tankönyv szerzője” – írja róla
tanítványa, Varga Zoltán egyetemi tanár.
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Két új Mentor-album

Erdélyi szerzők – Banner Zoltán, Almási Tibor – írták erdélyi művészekről a marosvásárhelyi Mentor Könyvkiadó monográfia sorozatának utóbbi két kötetét. Életútjukat a sors
igazította közös nevezőre. Mindketten Szatmárból indultak,
éveik számát tekintve ugyan két korosztályt képviselnek, de
Kolozsváron jegyezték el magukat az „erdélyi művészet”
szolgálatával. Hűségüket megőrizték azt követően is, hogy
kényszereknek engedve, elhagyták szülőföldjüket. Letelepedve az óhaza két távoli szegletében – Békéscsabán illetve
Győrben, – napi feladataik, muzeológusi tennivalóik tengerében, érdeklődésük, kutatásaik célkeresztjében változatlanul az „otthoni” témák maradtak. Banner nagy összefoglaló
munkáját követően, sorban dolgozta föl a XX. századi erdélyi magyar művészek életpályáját. Almási főleg a Mattis
Teutsch-család tagjaival foglalkozott, miközben monográfiájával „eligazította” Gyárfás Jenő helyét az egyetemes magyar
művészet történetében.
Banner Zoltán „házi szerzőnek” számít a Mentornál. Feszt
Lászlóról írott kötete immáron a negyedik a megőrzés nemes
feladatát vállaló sorozatban. Almási Tibor a Mattis témakör
„lezárásaként”, Mattis Teutsch János unokája, Waldemár izgalmas művészetét méltatja.
Feszt László (Kolozsvár, 1930) meghatározó mestere az
erdélyi képzőművészet utolsó félszázadának. A monográfus
egyenesen az ő személyével párosítja a kialakult „kolozsvári
grafikai iskola” felvirágzását. Az elődök eredményeire, értékeire építő új törekvések a második világháborút követő, ellentmondásos évtizedek időterében bontakoztak ki. A szakmai igényességet képviselő mester kisugárzása elsőként az
erdélyi rajz- és könyvművészetben, a sajtógrafikában hagyott
nyomokat. Hatása – tanítványai népes csatapat révén – egész
Európában kimutatható. Az egyetemes kortárs művészet
jelesei közé tartozik.
Tehetségének kiteljesedésében a jó szemű tanárok mellett,
szerepe volt a sorsnak is. Megjárta a főiskolai érvényesülés
grádicsait a rektori székig. Az életutat kísérő feladat pedig
nem volt kisebb, mint a modern irányzatok szintézisének
megteremtése, az új grafikai nyelv technikai és minőségi feltételeinek kimunkálása. Személyiségében szerencsésen öszszegződtek az alkotáshoz és a „művészneveléshez” elengedhetetlen tulajdonságok. Nevezetesen: nyitottság, szakmai tudás, igényesség, kísérletező hajlam, szervezőkészség.
Miként érvényesül ez a Banneri sorsrajzban?
Kivételes szervezőképessége a tanszék grafikai, technikai
feltételeinek megteremtésében, a munkarend és az intézeti
élet kimunkálásában mutatkozott meg. A szakmaiság, kísérletező kedv – néha kényszer! – pedig végig kíséri, éles vagy
áttűnőbb határvonalakkal tagolt pályája minden korszakát.
Első periódusában a kolozsvári könyvművészet új arculatának kimunkálása fűződik személyéhez. Borítókat tervez,
szövegeket illusztrál. Tudatában van a „szép könyv” jelentőségének a politikai, társadalmi és kulturális közegben.
A következőkben (a szitanyomás kivételével) a grafikai
technikák széles eszköztárának – különösen a rézkarc! – kimunkálása, elterjesztése dominál. A természet, a népművészet jelenti az éltető forrást. A kollográfia – s az itáliai utazások –

Feszt László alkotása

a gondolatiság, az elvontabb művek felé mozdítja a kifejezési
szándékot. E lapok, sorozatok meghozzák a „külföld” szokatlan érdeklődését, amit csak növel a könyvjegyeivel aratott siker. A „hatalom” sem tehet egyebet: elismeri, díjazza, kiemeli.
A „hivatal” szolgálata hosszú időre hátráltatja az alkotómunkát, előtérbe helyezi az oktatást, nevelést, a tanítványok
támogatását. Csak a nyolcvanas évek végén tér vissza az intenzívebb önálló alkotáshoz, de a folytatás gyötrelmes felismerésekkel jár. A kollográfiák mellett, tanulságait felhasználva készíti dombormű festményeit. A hagyományos eljárásokat társítja természetes és mesterséges anyagokkal. A korábbi nyomasztó élményeket felváltja a humor, a tisztán
megjelenő és felfogható vizuális élmény.
Monográfusunk gazdagon adatolt, a korszak politikai, művészettörténeti keretébe ágyazva jellemzi e sajátos életpályát.
Példákat, párhuzamokat említ, bőven idéz a kortársi megnyilatkozásokból, kivált Ditrói Ervin ma is helytálló, elemző tanulmányából. Nem fukarkodik a maga empátiájának kinyilatkoztatásától sem. A remek képválogatás pedig egyértelműen
bizonyítja, Feszt művészetének kétségtelen eredetiségét.
Miként Feszt László, Mattis Teutsch Waldemár (Sepsiszentgyörgy, 1950) szintúgy hírnevet, rangot szerzett az európai művészet közegében, miközben hű maradt szülőföldjéhez. Mondhatnánk, családi tradíció ez, hiszen a nagyapa is
hazatért „kalandozásaiból”, apja is otthon kereste nehéz kenyerét az érvényesülés rögös útjain. A fiú számára sem volt
kétséges, hogy követi elei példáját s brassói tanárként kísérli meghódítani a világot. Bár a romániai diktatúra korszaka
nyomaszóan telepszik a családra, az ő útja egyenletesebb
ívelésű, szabályosabb vonalú.
Bukarestben szerez festészeti diplomát. Korán jut kiállítási
lehetőséghez, megbízáshoz, majd tanári álláshoz. Tehetségét, fejlődését szakmai figyelem kíséri. Egyelőre tájakat,
csendéleteket fest, de már ezeken is feltűnik kutató szelleme,
amely a formáról a textúrára, a színek kifejező erejére helyezi a hangsúlyt. Határozott szerkezeti rend, tömörség,tudatos
építkezés jellemzi festményeit. A „fény, szín, reflex” – kulcsszavak verbális megnyilatkozásaiban. Szüntelen új megoldások foglalkoztatják, de még ragaszkodik a felismerhető látványokhoz. Sajátos megjelenési formát mutató „történelmi”
képei, majd különböző, néha meglepő témákat egybefűző
„kompozíció”-sorozata törvényszerűen vezet a raszter képekhez, majd az 1993-ban megismert holográfia alkalmazásához.
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A „számítógép” megismerése további kísérletekre ösztönzi.
Közben akvarelljeivel díjat nyer Rómában. Részt vesz a
szárhegyi művésztábor munkájában. Kiállítják műveit Budapesten, Bázelben, New Yorkban. Hologram laboratóriumot rendez be kísérletei számára Brassóban. Az ezredfordulón már e műfaj nemzetközileg elismert, díjazott vezető
egyénisége, s bemutatók szereplője szerte Európában és az
Egyesült Államokban. Számos egyesület hívja tagjai sorába.
Almási Tibor szorosabban kötődött az életrajzi vezérfonalra és a formaváltások láncolatára fűzte tanulmányát. Elmélyülten elemezte az egyes alkotói periódusok művei közötti összefüggéseket, rámutatott a kitérők okaira is. Megvizsgálta a művek csoportjait téma, szerkezet, belső elrendezés, színhasználat és gondolati tartalom szempontjából.

Mattis Teutsch Waldemár alkotása

Nem kerülte meg a filozófiai, esztétikai megközelítés lehetőségét, a befogadás problémáit sem.
A nagyapa intelmeit megfogadó unoka méltó pályát futott
be hat évtized alatt. Hamar levetette a tradicionális látványfestészet melegítő ködmönét. Örökölt nyugtalansága késztette az új utak, racionálisabb, az érzelmi sugárzást kizáró megoldások kutatására. Sikerült szert tennie önálló szerkezeti, formai, szín és technikai struktúrákra, amelyek megfelelnek
gondolkodásának, világról alkotott vízióinak és rejtelmeinek
kifejezésére. Hitelességét, a tehetség létén túl a történelmi,
művészeti, tudományos és technikai műveltség magas foka
támasztja alá. Tény, hogy a holográfia segítette, hogy a kortárs művészet élvonalába emelkedjen. Elmélyedve a szöveg
és a reprodukciók tanulmányozásába, egyetértek Almási
megállapításával: „… hagyományos festészeti eljárásokkal
vélhetően sohasem” érhette volna el célját.
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Tanulsága is van az életpályájának. Az erős tehetség, elszántság, akarat birtokában, képes meghódítani az „egyetemesség”
csúcsait, ha mégoly erős a provincia, vagy a sötét hatalom ellensúlya. A hűség kimeríthetetlen erőforrás!
A kötetek felépítése hagyományos. A képaláírásokat hiányolom a Feszt-albumból. Kár, hogy a kiadványok nem lépik át
a „határt”, pedig részei a magyar művészetírásnak.
S.N.

Pilinszky János
JANUÁR

A tél növekszik.
Egy magányos farkas jött le a faluba
Reszket előtted.
Mise ez.
Utolsó áldozás.

Mindössze ötsornyi tőmondat a vers. Se rím, – se semmi…
mondhatnánk, – és ez vers ? Igen, mégpedig a modern magyar
költészet javából ! Az összetartó erő benne és körötte – gondolatpárhuzamok és érzelmi-gondolati kohézió. De még menynyire, hogy VERS ez ! Pilinszkynél is – általában a tömör
versek közt négysorosait szoktuk emlegetni, ez öt sor – mint
az emberi kéz ujjai – egy tőről fakad és ötfelé áramlik.
Mitől ragyog – mi az, ami fölfénylik benne ? Talán „csak” a szavak ilyetén egymásutánisága, a hangulat, – vagy az „egész” ?!
Szinte sugárzik a tél…
Pilinszky itt a szorongató magányról beszél – költőien és pontosan – „képletesen” – csaknem költői képek nélkül – vagyishogy misztikus élet-képekkel. A szeretet misztériumáról. A
vers a Szálkák című 1972-es kötetében jelent meg, s ott is a
„Monstrancia” ciklusban, a Juttának küldött sorozat „epistolái” közt, mint naplójegyzet-féle a hónap margójára. Egyfelől
tehát, az oly ritka szerelmes versek közül való Pilinszky lírájában, másfelől általános érvényű, a szerelem-szeretetet titkáról
– az emberi: (férfi-nő) kapcsolatok lehetetlenüléséről „szól”.
Szól ? – inkább hallgat, szívszorítóan. Szálkás, a végsőkig lecsupaszított lírai hang ez, már-már a csönd tartományából felhangzó. „Monstrancia”-ragyogás – áldozat-bemutatás.
A költő mutatja fel önmagát – szerelmének. Mert kétségtelen,
hogy a „magányos farkas” – ez a köznapi formula poetizálódik, megnemesül – miként az állat az ember előtt átváltozik áldozati „báránnyá”…Ahogy a pap mutatja be a szentmise-áldozatot, az Úr testét a híveknek. Miként a szerelmes férfi járul
asszonya elébe – utolsó áldozásra – magához véve testét-lelkét !
Miféle szertartás ez tehát ? Miközben a tél - a magány hótalan és szótalan növekszik - köröttünk és bennünk ! És kicsoda az áldozat, - aki szeret, vagy akit szeretnek ?
Rilke mondja: „aki szeret, kifogyhatatlan olajjal világít, - akit
szeretnek fölemésztődik!”
Ki az, aki megalázza magát ember-ember előtt, a farkas, aki
megjámborul egy meghitt pillanatban ? Valamiféle ősi-, és középkori (szentferenci) attitüd ez, ami átitatja áhitattal a képzeletet.Weöres szerint: „A remekműben az alkotó és a műélvező
képzelet közvetítésével, az időtlen dereng át az időbeli világba.”
Miféle áldozás és micsoda feloldozás ez? Pilinszky lírája a csönd
költészete. Amelyen átüt – miképp az áldozat-(kész) emberi
testen a vér, az egész élet – a fájdalom a másikért hozott áldozat
– a csönd krátere fölött a lét értelme: a szeretet.
Kelényi I.

20

2012. január – február

Amerikai tragédiák – három regényben

Theodore Dreiser: Amerikai tragédiájára visszanézve, jól
látható, hogy vele nemcsak szerzőjének főműve és az Amerikai Egyesült Államok irodalmának egyik remekműve, minden idők egyik legjobb amerikai regénye jelent meg (1925ben), hanem egy műfajteremtő alapmű is, habár e műfajt
nem lenne könnyű egyetlen szóval meghatározni. Bővebben
azért lehetséges: olyan regényművekről van szó, melyek
bűnügyi témájuk ellenére nem krimik (nem érvényes rájuk
Keszthelyi Tibor: A detektívtörténet anatómiája című monográfiájának krimidefiníciója, miszerint „a rejtély: vezérkategória” és „a gyilkosság: konvenció”), hanem az emberölés
bűncselekményét társadalmi kontextusban, lélektani háttérrel, szépirodalmi igénnyel, esztétikai érvénnyel vizsgálják, a
huszadik század legnépszerűbb tömegirodalmi „nyersanyagából” alkotva „magas irodalmat”. Természetesen másmás szinten, különféle módokon, többféle eltérésekkel: az
Amerikai tragédia, a Hidegvérrel és A hóhér dala egy regényút különböző állomásai, egy regénycsalád egyéni személyiségű fiai. Itt és most néhány meghatározó jellemvonásukat emeljük ki.
A múló idő mindinkább igazolja, hogy a „sorban”, a „triászból” Dreiser Amerikai tragédiája nem csupán időben az
első, hanem művészi értékében is. Clyde Griffith, e modern
Julien Sorel karrierkísérlete tragikus bukásának krónikájáról
a legnagyobb dicséret az, hogy nem méltatlan az „előképhez” és „modellhez”, Stendhal: Vörös és feketéjéhez, a világirodalom egyik legkiemelkedőbb regény-remekéhez (habár
annak magaslataiba nem juthat fel, egyebek között időnként
túlrészletező írásmódja miatt). Epikus tragédia, tragikus
eposz: az Arisztotelész: Poétikája által legnemesebbnek ítélt
műfajok eredeti vegyüléke és újszerű szintézise. Clyde felemelkedése a szegénységből, a nélkülöző családból és a hotel-szolga létből a vagyonos aranyifjak Társaságába (igaz,
csak afféle megtűrt, félig-meddig félreértésből befogadott
„kültagként”) lehetővé teszi az amerikai társadalom, e
Tocqueville által még a politikai egyenlőség mintapéldájaként bemutatott rendszer, gazdasági hierarchiájának leírását
a naturalizmus szociológiai hitelességével és társadalomkritika éleslátó diagnózisával. A főhős alázuhanása a bűnbe, a
média pellengér szégyenörvényébe, a börtön, a per, a siralomház poklába, végezetül a villamosszék, a Beccaria emlegette „törvényes emberölés”, a halálbüntetés „nyilvános
gyilkossága” földi végítéletének kárhozatába a bűntettet a
korabeli zsurnálszenzáció alpáriságából az időfölötti tragikum magaslataiba emeli, a lesújtva fölemelő, a rettenettel
megtisztító katartikus írásművészet örök klasszikus paradoxonjával. A krimifogyasztásra szocializált „naiv olvasót” elégedetlenül hagyhatja, hogy a mélyreható lélekelemzés dacára
sem egyértelmű, a főszereplő antihős mennyiben áldozat, (a
pénzuralom és a képmutató prüdéria társadalmának, egy politikai-karrierista ügyésznek, a sajtóhisztériának és egy elfogult esküdtszéknek gyenge és gyáva áldozata) és mennyiben
bűnös („megesett” kompromittáló szeretője gyilkosa, erkölcsi
vagy büntetőjogi értelemben). De az irodalomértő-érző „befogadó” tudja, amerikai regényíró az elmúlt évszázadban ennél magasabbra nemigen jutott. Sajnos ez az igazság a magyar

amerikanisztikában és általában irodalomtörténet-írásunkban
nem sok nyomot hagyott: Theodore Dreiser a magyarországi
irodalomtudománytól többet érdemelt volna Bizám Lenke tenyérnyi méretű, tendenciózusan marxista kismonográfiájánál.
Annál több jutott nálunk a dicsőségből Truman Capote
1966-ban napvilágot látott Hidegvérrel című regényének.
Még a pártállami korszakban tananyag lett belőle, a SzegedyMaszák team tankönyvsorozatában, amely Melville-nek
vagy Hawthorne-nak a nevét sem említette, Dreiserről nem
is beszélve (Madocsai László: Irodalom IV., 1984, 1986,
Tankönyvkiadó). Capote diadalútja azóta is töretlenül folytatódik: az Európa Könyvkiadó életműsorozatban jelenteti
meg alkotásait, 2006-ban pedig olyan életrajzi nagymonográfiát publikált róla – Gerald Clarke tollából –, amekkora
magyar nyelven, illetve fordí-tásban addig Dantéról sem volt
hozzáférhető (lásd Madarász Imre: „Tényregény” Capoteról, Köznevelés, 2007/4.). A Hidegvérrel „többdimenziós”,
kritikai- és közönségsikerét alighanem az magyarázza, hogy,
Gárdonyit idézve, „minden műveltségi fokú emberben azonos rezgést kelt”. A krimiolvasó nagyközönség nyomozástörténetként izgulja végig, a szakirodalom a „tényregény”
mesterpéldájaként ünnepli. Hogy aztán ebben a „tényregényben” mennyi a magas színvonalú oknyomozó újságírás,
annak minden részletre kiterjedő figyelmével, aprólékosságával, és mennyi a szépirodalmi regényművészet, drámai
atmoszférával, pokoljárással az emberlélek mélyvilágában,
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arról sokáig lehetne vitázni. A „neopozitivista” totális tényszerűségre és tárgyilagos kívülállásra törekvő elbeszélő meg
sem kísérelhetett olyan epikus formátumú társadalomrajzot,
nem is akarhatott olyan moralista szenvedélyességet, mint
Dreiser. Egészen másképpen bár, mint a regénybeli (Clyde
Griffithnél összehasonlíthatatlanul embertelenebb) két elvetemült családirtó gyilkos, Richard Eugene Hickock és Perry
Edward Smith, de „hidegvérű” maga az író is. Kegyetlen
gaztettről kíméletlen könyvet írt.
Norman Mailer A hóhér dalával tizenhárom esztendő távlatából, 1979-ben is Capote főművével akart versenyezni. A rivalizálásban alulmaradt: A hóhér dala és a Hidegvérrel nívókülönbsége körülbelül akkora, mint a Hidegvérrel és az
Amerikai tragédia közötti. A roppant bőségesség itt nem az
eposzszerűségből fakad, s nem is a végletes pontosságigényből, hanem a figyelem s az izgalom minél tovább tartó ébrentartásának szándékából. Célját Mailer eléri, ám sikere a
lektűríró, a belletrista diadala. A hóhér dalában a kultúripari
sikerregény olykor esztétikummal ötvöződik, nemesbedik.
Gary Gilmore Mailer szerint „Dosztojevszkij tollára kívánkozó figura”, ámde két gyilkosságát az amerikai szerző nem
tudta Dosztojevszkij nagyregényei – például a Bűn és bűnhődés – „mélységeiben és magaslatain” feldolgozni. Abban
dicséretesen egyetértett az orosz remekíróval – ahogyan honfitársaival és pályatársaival, Dreiserrel és Capoteval is –, hogy
a halálbüntetést határozottan elutasította, bátran szembefordulva az amerikai közvéleménnyel: „Mit értünk el vele?
Ettől még nem lesz kevesebb a gyilkosság.”
Infernális regénytriász humanista üzenettel, a művészet Tasso
emlegette „orvossága” a népszerűség „édes italába” keverve,
gyógyírként a társadalmi előítéletek ellen.
Madarász Imre
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Nyolcvan éve született Gyurkovics Tibor

1931. december 18-án született Budapesten. A piarista gimnáziumba járt. Nem vették fel sem az orvosi, sem a jogi
egyetemre, sem a színiakadémiára. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végzett, aztán pszichológusi oklevelet
szerzett, és 1960-tól az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben klinikai pszichológus volt. Később meghurcolták. 1968tól írásaiból élt.
1961-ben jelent meg első verseskötete. Regényeket, elbeszéléseket, lírai esszéket, színműveket és publicisztikát is írt. Visszatérő élménye a magány és a megszólalásra való igény.
Novelláiban álmok és valóságos történetek keverednek. Negyvenkilenc kötete látott napvilágot. A magyar irodalom legsokoldalúbb alkotója volt. 2008 novemberében érte a halál.

Nádudvari Nagy János
NEM SEJTJÜK

Hasztalan mondjuk gőgösen,
hogy senki előtt nem hajtunk fejet,
az ember ma még olyan parány,
hogy öntelt és gőgös nem lehet.
Az ember ma még olyan parány
a kozmosz e kicsi szigetén:
mint egy bogár az őserdő
valamelyik falevelén.

…És nincsen jogunk úgy beszélni,
ahogy ma már gyakran szokás,
mivel a mai technika
egekbe szárnyaló, csodás:
mert mi még a mindenség mélyén
élünk törékeny húsruhában,
s nem is sejtjük, hogy mik lehetnek
a végtelen s örök világban.

Rab-Kováts Éva: Gyurkovics Tibor

„Valahol meg kell állni,/valahol meg kell halni,/valami könnyű réten/akarok elfakadni//Nem félek a haláltól/Megállok
vele szemben,/de amikor lesújt rám,/Isten ölelj meg engem.”
részlet a költő Istenem című verséből.
G.T.
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A kerámia stílusalkotója

ahol gazdálkodásból élt a család. Itt kezdte el Tóni az általános
iskolai tanulmányait, de másodikos korában már újra Mezőkövesden laknak, és ő a Régi Városháza Iskola tanulója. Rajztanára, a Sályról származó Simon Ferenc egyik óráján matyó rózsákat rajzoltatott tanítványaival. Az édesanyjától tanult motívumokat Tóni gyorsan megörökítette, majd ezután szinte az egész
osztály feladatát elvégezte. A tanár felfedezte a sok egyforma
rajzot és megkérdezte, hogy ki a legjobb rajzoló és ki tud legjobban focizni. Mindkét kérdésre az osztály Pázmándi nevével
válaszolt. A tanár ekképpen nyilatkozott: „büntetésből holnaptól rajzszakkörbe jársz!” Így kezdődött a művészi pálya, hiszen
a tanulás Budapesten a Képzőművészeti Szakközépiskolában
folytatódott, ahol már voltak mezőkövesdiek, Pető János, Suha
János és Dala Andor.
Érettségi után festő, díszítőfestő, templomfestő akart lenni,
ezért felkereste a híres freskófestőt Takács Istvánt. Édesanyja
véletlenül megtudta, hogy pótfelvételi van az Iparművészeti
Főiskolán – jelentkezett oda, hogy ne legyen katona – felvételt nyert, s így lett kerámikus. Szerencséjére a korszerű művészeti elveket valló Munkácsy-díjas kerámia szakkörvezető
Csekovszky Árpád lett a mestere, akit a közízlés még nem fogadott be. Nem értik, ezért jórészt nem is értékelik alkotásait.
Saját tapasztalatból tudom, hogy fiatal koromban Wagner, Liszt
zenéje idegen volt tőlem, de sok zenehallgatással megismertem és megszerettem őket. Bartók zenéjének egy része még
mindig érthetetlen számomra. Így vagyok Pázmándi Antal
nonfiguratív plasztikáival is, pedig sokszor tanulmányoztam a
Pázmándi-albumot, személyesen láttam több debreceni, budapesti, kecskeméti alkotását, s azok egyre inkább izgatják
fantáziámat, s már olyanok is vannak, amelyek tetszenek.
Pázmándi Antal nincs híján az elismerésnek. Az album biográfiai fejezetéből kiderül, hogy tizennégy önálló kiállítása

A matyó népművészet gazdag színvilága, hímzései, népviselete határainkon túl is ismertek és keresettek, de a Matyóföld
gazdag termését adja valamennyi művészeti ágban jeleskedő
alkotónak is.
Boldognak és gazdagnak érzem magam, mivel egy reprezentatív képzőművészeti album tulajdonosa lehetek, melyben nevemre szóló ajánlás „…tisztelettel egy másik matyó,
Pázmándi Antal” 2005 szeptember 15.
Pázmándi Mezőkövesd szülötte, kortársam. Úgy érzem nem
ismerik őt a kövesdiek úgy, ahogy az egy országos hírű kerámikusművésznek kijárna. Már a „magyar Ki-kicsoda 1990”
című könyv így ír róla „…kerámikus, Mezőkövesden 1943.
január 6-án született. Iparművészeti Főiskolát végzett, 1968tól önálló művész. Az Iparművészeti Főiskola alapképző tanszékén tanít. Nagyméretű plasztikákat készít. Fő művei: kelenföldi térplasztika, parádi díszkút, Hungária Szálló előcsarnokának domborműve, gödöllői szökőkút, debreceni Kálvin
téri, Rákóczi úti Csehszlovák Kultúra Háza domborműve”.
Pázmándi az egyik leggyakoribb név Mezőkövesden, bár
a fiatalon elhunyt néprajztudós Herkely Károly 1939-ben
megjelent monográfikus munkájában ezt a nevet nem is említi. A jelenlegi népesség-nyilvántartás szerint Matyóföldön
százötvennégyen viselik ezt a nevet.
Nem meglepő, hogy a népművészetéről híres Mezőkövesd
gyermeke kiváló művészeti adottságokkal született, a művészi pályán öregbíti a matyó főváros több mint százéves hírnevét. Pázmándi Antal kőműves édesapjától – akinek gyakori segítője volt – az anyag kezelését, az építkezés örömét sajátította el. Népművész édesanyjától a rajzolás művészi készségét örökölte. Főiskolai társa, művészbarátja így vall róla: „nekem
a mellett, hogy született művész és érző
ember, ő egy sajátos
»rend-hagyó« médium
is. Egy kifogyhatatlan
hangszer, melyen egy
belső erő játszik, és
csak hagyja kezeit tenni, létrehozni mindazt
a formát, színt, nemegyszer eljutva az anyag
anyagszerűségének
végső határáig, melyet
az diktál…” Pázmándi
édesapja a II. világháború idején három évre szovjet hadifogságba került. A családfőt
helyettesítő anyai nagyapa, Horváth Gáspár
vezetésével lánya és
unokája a jobb megélhetés reményében Vértes acsára költözött,
Pázmándi Antal: Főnixmadár (Debrecen)
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volt (köztük 1986-ban és 1999-ben Mezőkövesden) csoportos
tárlatokon ötvennyolcszor, országos kerámia biennálén tizenháromszor szerepelt. Húsz alkalommal megbízásra készített
monumentális alkotást (Izraelben is). Biennálék többszörös
helyezettje, a Repülés-Szárnyalás kiállításon a MALÉV fődíjának nyertese. A Ferenczy Noémi- és a Magyar Resident-díj
birtokosa. 1987-től tanított az Iparművészeti Főiskola (majd
egyetem) Mesterképző Intézetében is.
Az elismerés ellenére Pázmándi Antal is érzi a lelkes művészetpártolók hiányát, erre Probstner János így reagált: „pecsételt ő a művészet tehetségének pecsétjével, még ha kételkedik is… De ebben nem értem. Művelt, ismeri a történelmet,
tudnia kell hát, hogy ritka azok száma, és sokszor nem is a valóban érdemesek, akiket tehetségükhöz méltón becsül a koruk. A valódi művészek magányos útra születnek… Nincs
modell, elvárható elismerés, csak belső elementáris késztetés:
teremteni-másoknak.”
A Pázmándi-albumban elismert iparművészek, művészettörténészek, műkritikusok elemzik, jellemzik, értékelik a művész harmincöt éves munkásságát, alkotásait.
Keserű Katalin szerint Pázmándi Antal formatanulmányai
a hetvenes évek szobrászatában a pirogránit révén hoztak újat
a „nyolcvanas években készült figurális munkáival viszont
már egyértelműen az úgynevezett nagyművészet területére
érkezett, sőt, a kerámia stílusalkotójává vált, ami e művészeti
ág történetében régóta nem fordult elő.”
Ernyey Gyula az Új Művészet egyik 1995. évi számában így
vall a „Pázmándi etűdökről”: „Feltétel nélküli kedvenceim mégis azok a kisebb, saját maga örömére készített öntörvényű
színes tér- és faliplasztikák, zenei etűdök, amelyek ott hevernek… műterme padlózatán… Ezek legjobbjai ugyanis… maradéktalanul teljesítik a művészet, jelesül a nonfiguratív művészet Kandinszkij által megfogalmazott célját: örömöt okozni a
formák kimeríthetetlen gazdagságát, szépségét sejtetve.”
Írásommal arra akartam felhívni a figyelmet, hogy van egy
országos hírű kerámikusművésze a Matyóföldnek Pázmándi
Antal személyében. Szívleljük meg Wehner Tibor véleményét,
mely szerint: „a három és fél évtizedes Pázmándi-munkásság
számos emblematikussá vált és több kivételes, napjainkig
egyedülálló művet teremtett… Kulcsot adva megszületésük
korántsem konfliktusmentes korához, s egyúttal megrajzolván egy sziporkázóan szellemes, bravúrosan építkező, mestersége minden titkát ismerő és kiaknázó, leleményes művész
élesen metsző portréját.”
Egyetértek Probstner Jánossal, aki így fogalmaz „Pázmándi
munkáit nem magyarázni kell, hanem látni és szellemileg elkalandozni bennük… Tehetsége értékes nyomot hagy maga
után – terra P.sigillátát (Pázmándi által megpecsételt földet).”
dr. Szedresi István

Losonci Miklós

PRÓFÉTÁM: HEIDEGGER

Honnan jöttünk?
Hova megyünk?
Miért, miért születtünk?
Varázslat: Annyi könnyel, mosollyal, zokogással
itt lehetünk.
Kétségbeesés a reményünk.
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Kivételes és kivételezett személyiség volt

Dr. Losonci Miklós,
a magyar képzőművészet és irodalom
szerelmese, művelője, a művészettörténész, a tudós tanár kivételes ember volt.
Egyike azoknak a kivételezetteknek, akik
nemcsak értették, de
érzékelték is, hogy
mit jelentenek a gyökerek. Teljességében
akarta érteni, látni, érzékelni, kitapinthatóan és kézzelfoghatóan birtokolni a tudást,
az esztétikum forrását; a múlt, a jelen és
a jövő áramlatait.
Hívták,
hogy legyen a
Losonci Miklós
kiállítás megnyitója,
kapcsolatteremtő az emberek és alkotások között. Losonci
Miklós magyar volt, Homo Hungaricus, európai, tehetsége és
műveltsége alapján. Gondolataiban évszázadok öröksége,
könyvekről-könyvekre, műalkotásról-műalkotásra, tanítóróltanítványra öröklődő tartalom, forma, tudás és alkotó erő kelt új
életre. „A könyvek mindig további könyvekről beszélnek, és
minden történet egyszer már elmesélt történetet mesél el.” – e
szavakat Umberto Eco írta. Miklós pedig értette, hogy mi e szavak jelentése. Ami értékes az életünkben, az szükségéképpen
európai és magyar, azaz egyetemes és specifikus. Minden mozdulatunkban – minden gesztusban, és minden elhangzott szóban – ott van az előttünk élt emberek bennünk élő öröksége.
Losonci Miklós 1929-ben született Dunaharasztin. Olyan
korban vált felnőtté, amely leértékelte az embert, leértékelte a
hitet és a bizalmat – a szabad ember önálló döntését. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem szakon diplomát és doktorátust szerzett. 1978-tól a Magyar Iparművészeti Főiskola főtitkára,
majd a Budapesti Tanítóképző Főiskola docense, tíz esztendőn keresztül a Miskolci Bölcsészegyesület esztétikai tanszékvezető tanára, ahol 1997-ben díszdoktorrá választották.
Több mint ötven kötete látott napvilágot. A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiről monográfiák, Hincz Gyula életműve, Képek Ady prózájában és a 2005-ben megjelent Magyar esztétika. sokat köszönhet neki Ráckeve, Szentendre és
Vác művészete, mert ezernyi cikke és tanulmánya sokakat és
sokféleképpen tett láthatóvá – különösen a számára olyan
kedves XX. századi magyar képzőművészet területén.
Szűcs Lajos
(A méltatás szerkesztett, rövidített változat.)
2011. november 23-án a budavári Hilton Hotelben Szervatiusz Jenő-díjat vehetett át posztumusz Losonci Miklós
művészettörténész özvegye Losonci Lilla festőművész .
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Messze a jövő,
s túl közel, ami elmúlt.
Matematika és költészet
Kettős végtelen.
A
szemlélődő
ember derűsen belesimul
Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban –
a
világba,
örül
annak is, hogy „ennyinovember 30-án – Bárdos Attila Tanre
tellett”.
Ez
azonban
nem beletörőgens – kettős végtelen című haiku verdés, hanem tudomásulvétel. A szerző
seskötetének bemutatására került sor.
ezt fejezi ki a Kettős
koan című versében:
„Én a végtelent nem
értem,/s a végtelen se
ért engem./Jól elvagyunk mi így ketten,/én
a végtelenben,/ s a végtelen bennem.”
Mert a dolgunk nem
az, hogy megértsünk,
hanem hogy gondolkodjunk el a létezésen,
és álljunk helyt, találjuk meg a helyünket.
Érjünk haza, ha úgy tetszik, bár ott is kétely vár:
Felébredtem és
eltévedtem az éjjel
az otthonomban.
A kötet első öt versciklust tartalmazó részének hőse maga a
szerző, a két végtelen:
Bárdos Attila és Payer Imre (a szerző fotója)
önmaga és a világ elAz irodalmi est bevezetőjében Payer
lentmondásai közt vándorló, harmóniát
Imre költő, irodalomtörténész úgy foés megnyugvást kereső „hegylakó”. Az
galmazott, hogy egy késői pályakezdő,
aktív pályájának vége felé közelítő, a mamégis „fiatal” költő második kötetét istematika és a számítástechnika egzakt
merte meg, amelyben a matematikus és
területéről a költészet határvidékére éra lírikus gondolkodása találkozik. Ezt
kező szerző lírai gondolatvilágára ez a
fejezi ki a cím is. A matematikában a
kettősség a jellemző, aki derűs tájvertangens-függvényt a mínusz végtelentől
sekkel is megajándékozza meg olvasóit.
a plusz végtelen felé tartó, periodikuAz interaktív író-olvasó találkozón a
san ismétlődő görbe szemlélteti, amely
verseket nemcsak a költő olvasta fel,
két függőleges egyenes közé szorul,
hanem a hallgatóság tagjai is idéztek a
azokhoz simul, azokat határértékben
kötetből. A beszélgetés során számos
megközelíti, de el nem éri:
kérdés és észrevétel hangzott el a szép
Csak közeledhetsz,
számú közönség köréből, és valóságos
de biztos lehetsz benne:
párbeszéd alakult ki a matematika és a
oda sose érsz.
költészet kapcsolatáról. Sokan dedikálEnnyi lenne, amit elérhetünk? Valóban
tatták a költő régi és új köteteit.
reménytelen lenne a valóság megismeOlvasói sikert hozott az Öregszik a délrése? A jelenséget egyszeriségében megután címet viselő első kötet is. A szerző
ragadó, s mégis, e véges pillanatban a
tervei közt két újabb „nyomdakész” vervégtelent felmutató kis vers-remekek
seskötet kiadása szerepel. A jó hanguezt cáfolják. A XXI. század rohanásálatú est végén a hetvenedik születésnapban egy-egy percre megálló, eltűnődő
ját ünneplő költőnek Geröly Tibor gratuember ellentmondásos életérzéseit tüklált, és jó egészséget, további sikeres,
röző tizenhét szótagos, három soros kis
boldog alkotóéveket, újabb könyveket
költemények az adott pillanatot ragadják
kívánt az ünnepelt és a versszerető kömeg, és próbálják megőrizni az örökzönség örömére.
kévalóságnak:
B. Bíró Márta
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Bíró András

NYUGALMAT ÁD

Nyugalmat ád a téli kert,
elég pihézve szűz havát
s elmélázhatsz a gyors időn,
hogy minden szépség elenyész –
a téli kert nyugalmat ád.

Nyugalmat ád a tavasz is,
eléd terítve zöld gyepét
s elmélázhatsz: minden megújul,
színes ruhába öltözik –
nyugalmat ád a tavasz is.

Nyugalmat ád a nyári kert,
elébed öntve aranyát,
zamatos, dús gyümölcseit
s elmélázhatsz: de jó is élni!
a nyári kert nyugalmat ád.

Nyugalmat ád az őszi kert,
kínálva szőlő zamatát,
az édes szüret örömét
s elmélázhatsz: borod beérik –
az őszi kert nyugalmat ád.

Antalfy István

ZÚZMARÁS TÉLI KERT

Ma reggel megleptem a kertet.
(Az idő sem volt mostoha),
bár kemény hideg, napsütötte,
és minden: csupa zúzmara.

Valóban olyan volt a kis kert,
mint kit valaki meglepett.
Néztek rám meredt-mozdulatlan
a fák, elfeledve a szerepet.
De aztán, mintha megriadva,
hogy megzavartam e csodát,
szél támadt, riasztotta őket,
s úgy száguldott a kerten át.

Megrázkódtak zúzmarás ágak,
megrázkódtak a nagy fenyők,
rám porzott a gyémántporából,
s meghajoltam e kép előtt.
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Szántai Sándor 85 éves

Vagy egy évvel ezelőtt postán kaptam
egy borítékot, mely Szántai Sándor új
könyvét rejtette. A kötet A vers türelme
címet viselte. A borítólapon olvasható
Törvényhozóknak című költeménye
megszabja az író mondanivalóját és példázza szellemi irányultságát.
„Mit ér a törvény?/Ha csak másokra
vonatkozik/ s magatokat felmentitek alóla. / Mutassatok példát ti / és szóljatok a
szabadkozóra.” – szól a vers… Bár
1955-ben született, időszerűségéből
nem veszített. Szántai Sándor a következőképpen folytatja: „Tiltani másnak,
s nektek szabad?/Nem illő! A törvény parancsolat./A törvényeket magatok hozzátok / s nem lehet az a nemzetre átok!”
Szántai versei legtöbbször a múltba
vezetnek… A fájdalmat és igazságtalanságot vetítik az olvasó elé, bepillantást engednek a történelem fonákságaiba, hogy emlékezni és mérlegelni tudjunk a MÚLT káoszában… A jövőért
aggódik, és őseink harcáról beszél a
Minden időben viharban álltunk és a
Nyelvében él a nemzet című verseiben.
Csiszoltam tengelyt és verset című strófáiban az 1950-es munkáséveiről mesél, és munkára, alkotásra buzdít, tanulásra, gondolkodásra, emlékezésre ösztönöz, hogy „új reményt, új hitet, és új
erkölcsöt” teremtsünk, „friss erővel építsünk”: ezzel „világnak és önmagunknak” is bizonyítani tudjunk…
Az Oly világban éltem című vers is figyelemre méltó. Őszinte és fájdalmas
vallomás, és egy kicsit csalódás is. „Mindig igazra állt a szám” – írja, – pedig
„szerették volna/hogy másképpen szóljak/egész a földig meghajoljak…” – de
Szántai Sándor erre soha nem volt hajlandó… Helyzetjelentés-ében korunk
problémájával foglalkozik.
Rokonszenves Szántai Sándor kötetében, a Levél Halász Imrének című vers
is: „Tudod Imre én egy csökönyös ló
vagyok/nem a teher bánt ha húzni indulok/de az, míg a másik mellettem, melletted/visszafogja azt a szekeret/csimpaszkodik belé és bakjára ül/ostorral
nyakunkra vág és úgy fütyül/előírt törvényi rendre/s él körülötte a siserehad”
– azt nem szeretem – fejezem be a nyitva hagyott gondolatot én magam…
„Hát ezért Imre én egy csökönyös ló
vagyok/Dőlhet rám ház, szakadhat rám ég/

Őlvedi Krisztina, Szántai Sándor, Stancsics Erzsébet (a szerző fotója)

alattuk nem maradok/kibúvok én és
megrázom magam/megnézem merre a
kiáltó hegy/s onnan zeng szavam”…–
olvashattam e verssorokat…Valóban
csökönyös, sőt következetesen csökönyös ember Szántai Sándor. Nem enged
elveiből!
Világi kísérlet… Volt című kötetében
A szétszóródott betűk című versben ekként vall: JELKÉNT állnak előtte, – illetve
mögötte a betűk, melyek „Szomorúak,
édesek, keserűek”, és „bontják szürkeségét egy újabb/ránk nehezedő, rafinált világnak”, a „cselekvések özöne zúdul ránk”, amelyért „hiába mondunk
már imát”… A szerző nyolcvanöt év
során megjárt útján bizony szétszóródtak ezek a betűk, és azok jelentései is,
főleg az egyre szaporodó politikai események és csatározások miatt…
Szántai Sándor írásai mintegy hatvan
antológiában szerepelnek, és húsz önálló kötettel jelentkezett.
Munkáséveiben a Szakma Kiváló
Dolgozója címmel ismerték el. Vers- és
krónikaírópályázatok rendszeres résztvevője és díjnyertese. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2005-ben a Magyar
Kultúra Lovagja címmel tüntette ki.
Szántai Sándor gödöllői lokálpatrióta,
aki megírta szülővárosa sorsfordító történetét, eseményeit, múltját és jelenét. A
gödöllői séták, A gödöllői dombság ege
alatt, vagy a Völgyek ölén a város című
munkája helyi érték, de sok-sok verse is

született szeretett szülővárosáról.
Számomra Szántai Sándor csakis feleségével Stancsics Erzsikével együtt létezik. Így ismertem meg őket, és így maradtak meg a szívemben, lelkemben. Erős
szállal és ezer kapoccsal kötődő szerelmüket igazolja, az elmúlt tizennégy év.
Erzsike Táncsics Mihály testvérének
leszármazottja, mely örökség meghatározza életét: őrzi és terjeszti a hagyatékot.
Felvettétek a kapcsolatot a Táncsics nevét viselő iskolákal. Megalakították az
Országos Táncsics Művészkört, és szoros
kapcsolatot ápolnak az ácsteszériekkel.
Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
2011 november 23-án rendezett szerzői
esten közreműködött Balázs Sándor, Feinek György, Kanizsa József, Király Lajos, Kővári Tibor, László Elemér, Lengyel Géza, Tárkányi Imre és Papp Irén.
Szántai Sándor saját versének előadásával is megtisztelte az előadótermet zsúfolásig megtöltő közönséget. Geröly Tibor
zárszavában meleg baráti szavakkal köszöntötte a nyolcvanöt éves költőt, és
emlékeztetett arra, hogy ugyanebben a
teremben öt évvel ezelőtt is ünnepeltük az
egyesület hűséges tagját.
Ölvedi Krisztina
„...akár keletre nézek, akár nyugatra,
mind a két felől a magyar létezés, a
magyar megmaradás veszélyeztetését
látom.”
Sinka István
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Elringott a remény

1951 – 2011

Egy költő-tanár vallomása címmel két
éve mutattam be a lap olvasóinak a költőt. Balogh József szülővárosában,
Szombathelyen él, s a hazában mindenhol otthon – írtam róla. Mai költő,
szívéből jön a szó, s amit mond, híveihez eltalál. Híve pedig sok van. Járja
az országot és írja a valót. Verseiben –
ahogy egyik méltatója fogalmazta: bölcsessége találkozik a hétköznapokkal,
és már nemcsak az emberséget, a türelmet, a becsületet, a tisztességet, a szabadságot óvja, de az írásra is félve tekint… Költő-tanár, vagyis költő és tanár, a magyar irodalom patrónusa a katedrán, ám ez a fajta „szereplése” nem
korlátozódik csupán az iskola falai közé. Nemcsak tanítja, de óvja, védi is a
magyar szót; aggódva kérdezi, „meddig maradsz még velünk betű, meddig
maradsz még velünk magyar szó…”
Több évtizedes ismeretség, barátság
okán valamifajta összegezésnek szántuk a bemutatást a „szárnyas idők” tanulságaival, s akkor még rágondolni
sem mertünk, hogy két évvel később
Balogh József végleg búcsút mond a
költészetnek, e földi létnek: december
20-án meghalt. Nyár közepén került
kórházba, súlyos cukorbetegséggel kezelték. Orvosai hetekig, hónapokig
küzdöttek érte; sokáig reménykedett,
hogy meggyógyul, s folytathatja a
munkát, az írást. A halál csak lassan,
araszolva közelítette meg; előbb szigorúan ágyhoz kötötte, majd kezét, lábát
bénaságra ítélte, végül a szót is meg-

vonta tőle. A némaságban diktafonba
suttogta az utolsó verssorait: „Lakosztályom kórházi ágy,/gondjaim összebútoroztak./Lépcsőházban maradt a
vágy,/megsátrazott a csillagoknak.”
A költő még nem akart meghalni.
„Az istennek megüzentem,/lenne még
élni kedvem.” Egybegyűjtötte legjobb
írásait, hogy Reményringató címmel
hatvanadik születésnapján megajándékozza vele olvasóit, tisztelőit. S miközben orvosai az életéért küzdöttek,
odakint zajlott az élet. Barátai közreműködésével elkészült a Reményringató. A szűkebb pátria Balogh Józsefet
tisztelte meg a 2011. év irodalmi Prima-díjával. A Weöres Sándor Színház
művészei és költő barátai, tisztelői készültek a születésnapi köszöntőre. A
színház klubja – mint az általában lenni szokott Balogh József könyvbemutatóin – zsúfolásig megtelt. A költő –
sajnos – egyik eseményen sem vehetett részt, jelen volt mégis az ünneplők
emlékezetében, a költői művek megható felidézésében.
Balogh József több mint tizenöt verseskötetet ajándékozott olvasóinak, prózai írások sora, számos irodalmi antológiai szereplés jelzi pályaívét. A versírás mellett kiemelkedett szakmai munkássága; tankönyveket írt és szerkesztett az általános iskola felső tagozatosainak; feladatgyűjteményt, kislexikont állított össze, a szombathelyi Lord
Együttes nyolc albuma dalainak szövege is az ő munkáját dicséri. Kitűnő
előadói készséggel áldotta meg a sors,
a verbális közlési mód jó hatással volt
művészi kifejezésmódjára. Költőként,
pedagógusként jelentős közszereplést
vállalt, mellyel elnyerte a társadalom
megbecsülését. Verseiben gyakran feltámadt a gyermekkor, találkozott rég
eltávozott szüleivel; írásaiban megjelent a teremtő, s munkáit mélyről fakadó vallomások gazdagították.
Elismert költőként tisztelték a szűkebb és tágabb hazában. Amikor utoljára azt kérdeztem tőle, hogy ő hova
sorolná magát a kortárs magyar irodalomban így válaszolt: „Hál’ Istennek
nem nekem kell elvégeznem ezen besorolást, lehet, hogy kellően esendő és
gyarló lennék hozzá… Hagytam magam után két remek fiút »mocsoktalan
nevet«.(Arany János), rengeteg okos
tanítványt, megannyi dalt, egy közepes
tarisznyányi kötetmennyiséget, dacos-

konok akaratot… Amíg élek bizonyosan tisztelni fogom a magyar szót, a
megküzdött gondolatot. Az írástudók
felelőssége felemelően komoly és gyönyörűséges. Bízom a fák alázatos erejében, az apróka füvek állhatatos egyszerűségében, az erdők halhatatlanságában. Hiszek a csönd zajt regulázó
tisztaságában, a parolát adó kezében,
az érdek nélküli jóban, a fészket óvó
madarak vigyázó énekében. Mindenben, ami méltó az EMBERHEZ.”
Búcsúzunk a költőtől, a kiváló pedagógustól, aki maga is igaz ember volt.
Pósfai János

Balogh József
TÁRSTALAN

Megtörténhet velünk minden,
neked adnám csöndem, ingem,
s szavaimmal kínálnálak,
de Időnktől fosztva látlak.

Várok hát az örök vártán,
irigykedek madár láttán,
és a fákra föl-fölnézek,
mert álmaik égig érnek.

Akkora a magány súlya,
akár egy mély kútba húzna,
s úgy érzem a hiány terhét,
mintha keresztet cipelnék.
Mindent tudni vélek rólad,
elfogadlak vallatómnak,
s kérdéseid tükrét nézve:
lehetnék a társad végre.
MÚLT

A baj bajából nem tanult,
útjai szerte erednek,
fellök és földre verettet
a szembejövő, gyáva múlt.

Jégverte lélek jáborult,
korbács jár fürge szeleknek,
s kárhozik minden eretnek,
míg félemlít a gyáva múlt.
MADARAK

Ért-e még csivitből a világ,
csőrcsókos csodákat hisz-e még?
Vagy fölfalni elszórt prédáinkat
keselyűk keringnek szerteszét?
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Gyászhírek

Nagy Ferenc (1921–2011) Székelyhídon
(ma Románia) született. Tizenhat évesen került Budapestre, ahol a Műszaki
Egyetemen műépítész diplomát szerzett. Egy ismerőse így vallott róla: Istent dicsőítő, magyarságtudatot éltető,
ritka műveltséggel, tudással, aktív szellemi tevékenységet folytató, embert
szerető és tisztelő személyiség volt.
Ezeregy kötetes életmű-sorozatot tervezett, azonban elképzelése betegsége
miatt még a vártnál is előbb félbe maradt. Legismertebb kötetei a „Dícsérlek
Uram”, „Európai körutazás”, „Európa
üdvözlése”. Elgondolása volt, hogy a
Művészet és Barátai című lap mellett
egy rendszeres, „szerényebb” kiadványban fórumot kapjanak a „szárnypróbálgatók”. Bár a szerkesztést, és a kiadás
költségeit vállalta volna, de kezdeményezését a Művészetbarátok Egyesületének vezetői nem támogatták. Világutazó volt, rajzai kiállításokon szerepeltek, egyesületi klubesteken is megismerkedhettünk írásaival. Hosszú betegeskedés után Budapesten érte a halál.
Ars poeticája volt:
Amíg a szívünk él,
s míg szép a gondolat,
és oly nemes a Cél! –
jöhet tájfuni szél,
és vihar, áradat,
a bolygó szív: remél...

Barabásné Kiss Erika (1932-2011) Vasutas szülők gyermekeként Budapesten
született. Kereskedelmi iskolát végzett,
majd a MÁV alkalmazásába került,
ahonnan 1987-ben főtanácsosként került nyugdíjba. 1956 óta gyűjtött faragott barackmagokat. Kollekciója gyarapítása céljából szinte az egész országot bejárta, és így minden maghoz élménye fűződött. Egyedi gyűjteményébe teljes sorozatok, portrék, erdei- és
vadállatok kerültek, melyek nyilvános
bemutatására (bár 1988-tól tervezte)
nem került sor. Budapesten hunyt el.
Harczy József (1938-2011) Biatorbágyon élt, középiskoláit Budapesten végezte. Az 1956-os forradalom- és szabadságharc leverése után kínai szakos
bölcsészhallgatóként került Párizsba,
ahol finn-észt szakon szerzett diplomát.
Később elsajátította az ógörög nyelvet
is.Visszahúzódó természete miatt érde-
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meihez képest alig vált ismertté. A Párizsban alapított Magyar Műhely szerkesztőbizottságának tagja volt. Verseit kezdetben Czudar Dárius, majd Czudar D.
József néven publikálta. Írásai az Új
Látóhatárban és a Reformátusok Lapjában jelentek meg. Költészetét a protestáns
Ady továbböröklődéseként értékelték.
A Művészetbarátok Egyesülete szervezésében 1992. augusztus 29-én kollázsaiból nyílt kiállítás a hajdani Gutenberg Galériában, ahol munkásságát
Mezei Ottó méltatta. Versei rendszeresen megjelentek a Művészet és Barátai-ban. 1995-ben Biatorbágyon nyílt
tárlata és szerzői estjére is sor került,
ahol Tompa László színművész működött közre. Párizsban hunyt el.

Harczy József

EGY MAGYAR ÍRÓ
FOGADÁSA PÁRIZSBAN
(Illyés Gyulának)

Találkozás. Terített asztalnál
nagy teli tálból „talán”-kozás,
szellemi fánktor.
Mosolyos fogakkal
morzsoljuk a történelmet –
s gondolatban már előre:
hol élned-halnod kell
az otthoni fekete földet
egyre porhanyóbbra…
Azután vers és zene…
Telibetalálkozás.
Szívbillentyűgyakorlat:
Ünnepélyes dobbanáscsere
Láncraverten repesünk
népesítjük az eget…
Hogy a jövőbe látnék,
lehunynám szemem:
szempillám kipányvázva –
táltos paripa hátán
dermedt ponyvából
kifeszített vitorla:
az örökbemeredt száguldás.
Hangtalan ezüst pariparöhej…
Kengyelben állunk türelmetlen,
míg el nem múlik az élet…

Böröndi Lajos

VALLOMÁS AZ ANYANYELVRŐL

mert ideszülettél így
hát itt maradsz
a világra mely körülvesz
csak magyarul van szavad

a Nap mely elődeidre tűzött
most rád ontja melegét
ha fáj csak magyarul
könyörögsz hogy legyen már elég!
szép lehet más nyelven is a
vallomás
másnak de nem neked
az édes szerelmes szavak
fölmarják ínyedet
légy hűséges hozzá mert
ember csak így maradhatsz
élvezd ízét amíg az egek
fölötted be nem szakadnak

Láng Miklós

ELKERÜLHETETLEN

Esküszöl? Vigyázz!
Mit sosem kerülhetsz el:
Tévedés és gyász.

Miklós János rajza
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Kaszás emlékkiállításai

A festőművész 1934-ben született Csengődön. Egyéves koráig Csepelen élt,
majd nyugdíjazásáig ott tanított. Alapos
módszertani tudással végezte munkáját,
de tudjuk, hogy a művész-rajztanárok
saját művészi munkájuktól rabolják el
az időt, ami ismétlődő feszültséget generál. Kaszás Istvánban ugyanakkor tombolt a kifejezési vágy, ezt kellett megosztania a tanári lelkiismeretességgel és
ez folyamatos idegfeszültséget jelentett.
Egy eklektikus életműről van tehát szó.
Kiváló rajzkészsége már a művészeti
gimnáziumban megmutatkozott. A Képzőművészeti Főiskolára is első jelentkezésre felvették, ahol Kmetty János, Pór
Bertalan, Hincz Gyula, Koffán Károly
és Ék Sándor voltak a mesterei. 1960ban diplomázott, majd középiskolai rajztanári képesítést is szerzett.
Első tárlatát a Csepeli Munkásotthonban rendezték, ahol Pogány Ö. Gábor
méltatta munkásságát. Jóval később a
Pataky Galériában került sor második –
egyben életének utolsó – kiállítására,

Az iskola diákjai, az ünnepi műsor szereplői (fotó: Stenczinger Attila)

mánylapon főiskolás időből származó
önarcképe látható. A Táncolók című ceruzarajzán a nyugtalan, ringatózó testmozdulatok a haláltáncot idézik.
Kőhegyi Gyula

Zombory Zoltán

A KÉPFESTŐ BALLADÁJA
(In memoriam Kaszás István)

Pató Róza és Kőhegyi Gyula (fotó: Stenczinger Attila)

melyet Losonci Miklós nyitott meg. Halála után egy évvel ugyancsak a Pataky
Galéria adott otthont életműve bemutatásának, ahol pályaívét Bereczky Lóránd
rajzolta meg. 2011 őszén párhuzamosan két tárlaton ismerkedhettünk Kaszás István alkotásaival. A Neumann János Szakközépiskolában nagyméretű
festményeiből november 17-én „Életre
kelnek a képbe zárt gondolatok” címmel e sorok írója és Pató Róza szobrászművész (mindketten évfolyamtársai voltunk) nyitotta meg az emlékkiállítást. A megjelentek részvétüket nyil-

vánították a család képviselőinek a festőművész özvegyének elhunyta alkalmából. Geröly Tibor az életében méltatlanul mellőzött festőművész művészeti hagyatékának értékét méltatta. Dicsérte az örökösök szándékát, melynek
célja, hogy az alkotásokat minél szélesebb körben megismerjék.
A Csokonai Művelődési Központban
december 5-től Ferk Ilona válogatásában és rendezésében Kaszás István grafikai munkásságát reprezentáló kiállítás
nyílt. A nagyapjáról készült portrét tizenhét éves korában festette. Egy tanul-

Festette a képeket éveken át.
Sorjáztak, gyűltek rendre a témák:
Menhírek, dolmenek, golgoták,
Fölragyogó felhőmadonnák.

Lent a lovas útra készen…
A festő csak várt: eljönnek érte!
Lesz egy nagy, összegző tárlat,
Hova tódul a nép, s lesz nagy ámulat!

De nem jött, nem jött, senki sem jött,
Míg teltek az évek a festő fölött…
Midőn egyszer kopogtak az ajtón:
A „kaszás” volt, a mindent behajtó!
De hosszas rejtekükből a képek
Talán most diadallal kilépnek.
És lesz kor, mely majd érdemben
Megadja becsületét a komoly műveknek!
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A „vers”... születik... Önvallomás

Az első versem tizenhét éves korom táján „született”, egy falumbeli lány, szép hosszú lába ihlette, s éppen Pannonhalmán.
Alighanem kirándulni voltak a Szent Kupacon, ahogy mi ottani diákok neveztük Szent Márton hegyét… , bár korábban is
felvillant képzeletemben bűvölő szőkesége, de most ott a litániás-álmos félhomályban, a templom csendjében áhitattal
töltött el ez a „láb-villanás”…Akkorra már az irodalmi önképzőkörben próbálgattam műfordítói képességeimet németből, latinból,… s éppen arra döbbentem rá, kevés lesz mások
műveit tolmácsolni… A bennem lévő érzéseket is ki kell írnom előbb-utóbb.
Aztán huszonévesen is egy barna szépség mozdította meg
vágy-fantáziámat…meg is jelent ez az első versem, Kőhalak
címmel, „érted-e huszonegy évemet” tettem föl költői kérdésként az Egyetemi Lapokban, – Baranyi Ferenc jóvoltából,
aki közölte. Igaz nem voltam még egyetemi hallgató, csak segédmunkás, mert többször nem vettek fel, éppen a bencés diákságom miatt. De már én írtam a Lapokba az Egyetemi
Színpad műsorairól a kritikákat, ahol később rendeztem is.
Arról érdeklődött Koczkás Sándor a felvételin, hogy „maga
írja ezeket ?!” – és „miért nincs itt, akkor a Karon”…. Végül
felvett a bölcsész szakra, és szemináriumi dolgozatként írtam
olykor versben vagy fordítottam a „Tractus Stellae”-t, az első hazai liturgikus ludust, (Mezey László professzornak). –
Ez a Háromkirály-játék a győri Hartwik féle „Agenda Pontificalis”-ban maradt fenn, s tán éppen a pannonhalmi scriptoriumban jegyezték le. Egy másik tanárom Karsai Géza írt róla, s publikálta…annak idején a kódexből. Szóval irodalmárkodtam már, és minden alkalmat megragadtam, hogy írhassak.
Kerestem az élményt, a bűvölő mosolyt, a szellő és a lányok
illatát, és a fák susogását, a fények játékát és a fájdalom rejtelmeit, ami szóra fakaszthat. Futottam az élmény után, nehogy elillanjon a perc, az „impresszió”, a sejtelem, amit érdemes megörökíteni.
Ma már – ahogy Rozewitz mondja – nem futok (az élmények), sőt a lányok-asszonyok után, de előlük sem, ha elérnek, és megérintenek. A „termékeny pillanat” megjön, ha itt
az ideje, ha írni kell, akkor kell.,.. a vers megszületik. Még
mindig előbb a fájdalomból, aztán az örömből, elébb a vágyból és emlékből, mintsem az égető pillanat örvényében. Legyen az egy kődarab, a tengerpart, naplemente a hegyek mögött, találkozás és búcsúzás, álmaink és halottaink ma már
minden arra vár, hogy megszülessék ebből a vers,… a megformált szépség…a mű. Nem a valóság az már, hanem annak
„égi mása”, ahogy elődeink mondják,, ha megfordítom Goethe
művének címét, „Wahrheit und Dichtung”… a valóság és
költészet átalakul, kohéziós erő, a Képzelet izzítja át bennünk
az élményt, s válik érzés-lenyomattá, szavakba öntött sóhajjá,
kiáltássá! Ritmusba költött lélek-lüktetésünkké lesz, amit a
másik ember is magáénak érezhet, mert ez a lényeg, ami számára is megadja a saját és az eredeti élmény hangulatát. Olykor még többet is, mint ami poézissé fakasztotta a „Dalt.”
A költő ír, kamaszként és idősen is, a versíró nem megy
„nyugdíjba”, legfeljebb kiég, elég,…a tűzben, de legtöbbször
nem pusztul bele, mert ha meg tudja írni, ki tudja mondani
haláláig ami „belül” van, semmi baj nem történhet vele.

Mert a vers mégis-mégis megszületik. Amikor „verset írok,
nem verset akarok írni…” amint József Attila mondta, …
„hanem meg akarok szabadulni attól, ami szorongat-engem
csak ez érdekel, az életem! Ma már tudom, hogy az Élet több
mint a Költészet, de hát e kettő együtt adja nekem, amit mindenkor ki kell fejezi, a Világ-mindenséget…!
Kelényi István
Elhangzott 2011. november 9-én az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban a költő-író Álom-Malom című szerzői estjén.

Kelényi István
CSÖNGETTYŰ
hét hangra

Hogyha csak annyit vágysz, mint hőségben árnyat
Esőfelhőként is úsznék én utánad

Lelked kék kövéből ha csöppet leejtesz
Lennék a víztükör – tenger körülötted

És ha majd nagyon kell, szeressen az Isten!
Ott lüktetnék benned, csak halkan csöndítsen
Engem ha annyit látsz: almából a féreg,
Akkor is továbbra szeretnélek téged
Ám, hogyha kívánod, röpítsen a lélek
Együtt lebegve fölszárnyalnék tevéled

Csak, hogy te örüljél, kalitkádban nálad
Sohasem dalolnék, én lennék a bánat

De ha tested titkát kitárod az éjnek
Örök fényforrásod: holdad leszek néked
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Hírek

V. Törös Borbála 80 éves és Virágh
Mónika 40 éves születésnapi kiállítását Erdei Sándor újságíró nyitotta meg
december 10-én a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrumában, amelyet január 4-ig láthatnak
az érdeklődők.
Meiszter Kálmán tárlatát Budapesten a Duna Palotában december 8-án
dr. Kelényi István művészettörténész
nyitotta meg. A vendégeket Bíró Ildikó
igazgató köszöntötte. Közreműködött
Luzsicza Fanni hárfaművész.
Ács József Ferenc rajzsorozatait és
festményeit, valamint Ács Valéria Mária kerámiáit és kisplasztikáit „Emlékképek’56 – forradalom feketén-fehéren” címmel október-november hónapban az Érdi Művelődési Központban láthatták az érdeklődők. A hatvanegy éve alkotó Ács József Ferencnek,
mint az 56-os forradalom- és szabadságharc aktív résztvevőjének Dicsérő
oklevelet adományozott Érd Megyei
Jogú Város Közgyűlése.
Dr. Szemenyei Klára két festményének, grafikájának reprodukcióját
közli a „Találkozás a Dunánál” című
antológia, melyet a Magyar Orvosok és
Képzőművészek Köre jelentetett meg.
Kaizler Gitta „Pentele Advent fényében” címmel mutatta be alkotásait a
dunaújvárosi evangélikus templomban,
melyet még január 20-ig lehet látogatni.
Kubinyi Anna és Kun Éva karácsonyi tárlatát – „Szimbólumok: textilek és
kerámiák” címmel a Vízivárosi Galériában láthatták az érdeklődők.
Losonci Lilla „Honfoglalástól napjainkig” című kiállítását november 29én Taksonyban a Művelődési Házban
Feledy Balázs nyitotta meg.
Kiss Zita festménykiállítását március
3-án 16 órakor a Virányosi Közösségi
Házban (XII. Szarvas Gábor út 8/c)
Ghyczy György festőművész nyitja meg.
Zongorán közreműködik Szabó Péter.
A tárlat egy hónapig látogatható.
Perei Zoltán grafikusművész fametszeteiből (válogatás a Pittmann Gyűjteményből) Répcelakon a Répce Galériában január 11-én Salamon Nándor
művészettörténész nyit kiállítást.
Kiss János kiállítása február 21-én
18 órakor nyílik az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII.Wesselényi u. 17.)

Kubinyi Anna: Szimbólum
H. Csongrády Márta és Horváth
Katalin fotóművészek fényképezőgép- és fotókiállítását november 24-én
Vámospércsen Bodó Sándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke nyitotta meg.
A Szőnyi István Képzőművészeti
Kör „Budapest” című festmény- és grafikai kiállítását (decemberben) a Podmaniczky teremben rendezték. A tárlatot Gombai Zsóka nyitotta meg.
Hubert László „Nekem ecsetet adott
kezembe az Úr” című gyűjteményes
kiállítását Kalocsán a Városi Galériában (Szent István király út 12-14)
január 6-án Bolyki Lajos képzőművész
nyitja meg, melyet február 5-ig lehet
megtekinteni.
„Szőlősi képek” címmel Pécsett a
Nevelési és Általános Művelődési
Központ Galériájában január 6-án kollektív tárlat nyílik a kővágószőlősi alkotótáborban készült alkotásokból. A
kiállítást Szatyor Győző, a Megyei Közgyűlés Elnöke nyitja meg.
Evlia cselebi – a mai mérték szerint
is fantasztikus világutazó – négyszáz
éve született. Utazásai a Tabánban és
Budán értékes adatokkal szolgálnak.
Bemutatják az akkori életet. Az Utazások könyve bizonyítja, hogy szép hazánk felfedezésre méltó volt már akkor
is. (Tabáni füzetek 8.)

Könyv a Budai Vigadóról. A Corvin
téri Budai Kultúrpalota történetének,
használóinak, bérlőinek, előadóművészeinek bemutatásával képet kapunk a
XX. század első felében zajló társadalmi és kulturális élet sokszínűségéről.
Dozvald János fotókiállítása január
17-én 18 órakor nyílik Fészek Galériában (VII. Kertész u. 36.), melyet február
10-ig tekinthetnek meg az érdeklődők.
Mirtse Zsuzsa és Jankovics Marcell
adventi estjére a Magyar Művelődési
Társaság szervezésében az Aranytíz
Kultúrházban került sor. Ez alkalommal
Jankovics Marcell A szepesszombati
Szent György templom című legújabb
albumáról is mesélt.
Batta Eszter festményeinek tárlatát
január 20-án 18 órakor – kapcsolódva a
Magyar Kultúra Napjához – az Erzsébetvárosi Közösségi Házban dr. Károly
Sára pszichológus nyitja meg, melyet
február 10-ig lehet megtekinteni.
Fenyves Mária Annunziáta szerzői
estjét január 12-én 16.30 órakor a Krúdy
Szalonban rendezik. (III. Mókus u.22.)

Jubileum

A nádudvari Virághné Törös Borbála
most ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Erdei Sándor újságíró így jellemzi: „Alkotásaiban a harmóniát, a természet, a táj és az ember kapcsolata adja, a sokszínűség pedig inkább a széles
technikai repertoárból adódik. Ceruzaés tollrajz, linó- és papírmetszet, cink- és
rézkarc, monotípia, akvarell, olaj-selyem- és pasztellfestmény egyaránt került ki műhelyéből.”
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Az egyesület adományozói

20.000.- Ft-ot dr. Vargay Zoltán (Budapest); 10.000.- Ft-ot
Bárdos Attila (Budapest); 8.500.- Ft-ot Varga Ödön Tibor
(Budapest); 3.500.- Ft-ot Bunyik Zoltánné (Hajdúbagos),
Kerekes Anna (Dunaharaszti); 3.000.- Ft-ot dr. Keresztes
Sándorné (Budapest); 2.500.- Ft-ot dr. Aranyi Attiláné (Budapest), Csohány Kálmánné (Budapest); 2.000.- Ft-ot Borovitz Tamás (Budapest), F. Csapó Irén (Győrújbarát), Kiss Zita
(Budapest), Pintérné Ősz Amy (Szombathely); 1.500.- Ft-ot
Beleznay Diána (Budapest), Császti Jenő (Sásd), Gadzojannisz Panajotisz (Balatonalmádi), Háziné Erdész Gabriella
(Mosonmagyaróvár), Keresztes Zsuzsa (Budapest), dr. Mayer
József (Budapest), P. Horváth László (Budapest), Rácz Anikó
(Berfettyóújfalu), Vass Józsefné (Budapest); 1.000.- Ft-ot
Fülöp Lajos (Balatonalmádi), Göcze Tibor (Budapest), Juhász Erika (Budapest); 500.- Ft-ot Bajári Mihályné (Budapest), dr. Benedeczky Istvánné (Szentendre), dr. Busmann
Sándorné (Budapest), dr. Csaba Tamás (Pécs), Csonka Ernő
(Szombathely), Déghy Rita (Budapest), Endresz József (Budapest), Fehér Zoltán (Budapest), Kiss József (Budapest),
Kiss Kálmán (Budapest), Nagy Mihály (Budapest), Nádudvari Nagy Jánosné (Nádudvar), Papp-Váry László (Budapest), Petővári Gyuláné (Budapest), Rozmaring Lajos (Keszeg), Simon Endre (Hévíz), Szántó Sándor (Tahitótfalu), Sz.
Fehér Viola (Budapest), dr. Szunyog Lászlóné (Budapest),
Szurcsik János (Budapest), Tasiné dr. Gujás Márta (Dunaújváros), dr. Tillmann Jánosné (Budaőrs), Ürmössy László (Ózd).

A Művészet és Barátai Alapítvány támogatói

3.000.- Ft-ot Baranyi Teréz (Érd); 2.000.- Ft-ot Bényi Eszter
(Budapest); 1.000.- Ft-ot Bágyi István (Pécs), dr. Lőrincz Ernő (Budapest), dr. Róbert Péter (Budapest), Timár Andrásné
(Budapest) küldött.

Az egyesület új tagjai

Arató Gáborné (Budapest), Balázs Tibor (Budapest), Csetneki Csilla (Budapest), Horváth Györgyné (Budapest), Kiss József (Budapest), Kőrösi Tamás Gábor (Kalocsa), Török Istvánné (Budapest), dr. Zvada András (Békésszentandrás),
Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy
adójuk civil szervezetek számára ajánlható 1 %-ával támogassák a Fővárosi Bíróságon 1765 számon bejegyzett
Művészetbarátok Egyesületét,
vagy a 3028 számon nyilvántartott
Művészet és Barátai Alapítványt.
A Fővárosi Bíróság 1999-ben mindkét civil szervezetet
közhasznúvá minősítette.
Művészetbarátok Egyesülete adószáma: 19816133-1-42
Művészet és Barátai Alapítvány adószáma: 18015504-1-42
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A versek szerelmese

Fotó: Geröly-Bársonyi Hilda

Egyesületi rendezvényeken gyakran megjelenik.
Megnyerő mosolyával,
fekete mappájával többször a közönség elé áll,
és az alkalomhoz illő verssel kedveskedik a hallgatóságnak. Pethes Csaba
színművész hajdan a
Déryné, majd közel egy
évtizedig a Thália Színház színpadán, később
aJátékszínben szerepelt.
Szinkronhangja ma is
gyakran elhangzik televízió adásokban, filmszerepekben. A szép verseket kellemes orgánummal tolmácsoló színművész hamarosan hatvanhatodik születésnapját ünnepli, mely alkalomból gratulálunk!

Obersovszky Gyula
OLYAN VAGYOK

mint egy elhagyott sziget
Nem rég még
gőzösök bőgtek
naszádok sikongtak köröttem
Már kihalt a part
Csak a színes kolibrik zenélnek rajtam
Magamra maradtam
Magam vagyok
Fáj ez a magány
De rám nevet
a kék ég óceán
s már lobog ismét jelzőtűz-dalom
Már lobog ismét jelzőtűz-dalom
HÁT LEHETSÉGES EZ
Lehetséges
hogy szégyen legyen az érdem
s a tetvek csípése
az életrevalóság dicsérete
Hát lehetséges ez
Lehetséges
hogy szíven döfjék az alig-halottat
és sírjához hívják
dicsőülni gyilkosát

2012. január – február

32

művészettörténész előadása. Házigazda dr. Sikó Ágnes.
Február 29-én (szerdán) 17.30 órakor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII. Wesselényi u.17.) Színek és
évek – Színek és regények – Szentiday
Klára vallomása legújabb regényéről
és néhány szó a színek elméletéről.
Házigazda Farkas Kati.

Programok

Január 4-én (szerdán) 17.30 órakor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII.
Wesselényi u. 17.) „Tapostam az
éveim göröngyét” címmel Obersovszky
Gyulára, a 85 éve született író-költőre emlékezik dr. Medvigy Endre irodalomkutató. Részletek Koltay Gábor:
Beszélgetések Obyval című filmjéből.
Megzenésített versek Vigh Kristóf zongoraművész előadásában. Herzum Péter
forgatókönyvíró, rendező személyes élményei. Közreműködik Pethes Csaba
színművész. Házigazda Geröly Tibor.
Január 11-én (szerdán) 17.30 órakor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII.
Wesselényi u. 17.) Költő vagyok és katolikus – Pilinszky János írói munkássága.
Koppány Zsolt író, eszszéista, kritikus
előadása. Házigazda Geröly Tibor.
Január 12-én (csütörtökön) 17.00 órakor Pécsett a Vasutas Művelődési Házban (Várady u. 7.) – Emlékképek és kavicsplasztikák címmel Kovács János
kiállításának megnyitása. Házigazda dr.
Sikó Ágnes. Megtekinthető február 8-ig.
Január 18-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Vendégünk
K. Pintér Tamás építészmérnök-műemlékvédelmi grafikus. Beszélgetőtárs Kaiser László.
Január 25-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Vivát Baranyi!
– a Kossuth-díjas költő 75 éves. Baranyi Ferenc munkásságát méltatja Madarász Imre. Közreműködik Hegedűs
Valér és Keres Emil Kossuth- és Jászai
Mari-díjas színművész.
Február 1-jén (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) Matyóföld kultúrája II. rész – dr. Szedresi István
előadása.
Február 8-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Farsangi kavalkád sok zenével, humorral és verssel. Terített asztal a magunkkal hozott
ételből, italból. Kötetlen beszélgetés és
lehetőség a táncra perdülésre. Házigazda Gombai Zsóka és Debrecenyi István.
Február 9-én (csütörtökön) 17.00
órakor Pécsett a Vasutas Művelődési
Házban (Várady u.7.) Balogh György
festménykiállításának megnyitása.

Szavalóverseny

Matyó hímzés

Házigazda dr. Sikó Ágnes.A képek március 7-ig tekinthetők meg.
Február 15-én (szerdán) 17.30 órakor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII. Wesselényi u. 17.) Szabó
Dezső – enciklopédia (Szőcs Zoltán –
Kairosz Kiadó). Vendégünk dr. Petővári Ágnes irodalomtörténész. Házigazda Geröly Tibor.
Február 22-én (szerdán) 17.30 órakor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII. Wesselényi u.17.) Almár
György az építész és festőművész. Alkotásai DVD-ről. Bevezetőt mond dr.
Horváth Iván. Házigazda Soós Imre.
Február 29-én (szerdán) 17.00 órakor Pécsett a Vasutas Művelődési Házban (Várady u. 7.) A magyar tájfestészet új útja – a Nagybányai Művésztelep születése – dr. Pandúr József

Almár György rajza

A Kardos Nagy Ibolya Alapítvány
2012. február 25-én 10.00 órakor
rendezi meg a Lőrinci Művelődési Házban a névadó nevét viselő szavalóversenyt. A megmérettetésen Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szücsi és Zagyvaszántó fiataljai vesznek
részt. A zsűri elnöke Kaiser László íróköltő lesz.
Kardos Nagy Ibolya versesköteteit –
még életében – Gergely Mihály előszavával a Művészetbarátok Egyesülete adta
ki Végrendelet és Vágymadár címmel.
Ügyelet az egyesület székhelyén
Február 20-án Geröly Tibor
Február 24-én Tárkányi Imre
14.00-17.00 óráig
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