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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet)

Hősök, királyok, szentek...

„Hősök, királyok, szentek. A magyar történelem képei és
emlékei” címmel nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A
Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Országos Levéltár, a
Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Széchenyi
Könyvtár és az Országgyűlés Hivatala együttműködésével
Bakó Zsuzsanna és Bellák Gábor irányításával rendezett
tárlat sajátos csoportosításban mutatja be a nemzet históriá-
ját megörökítő alkotásokat. A több mint száz ismert törté-
nelmi festményre és portréra épülő tárlat célja, hogy a Him-
nusz és a Szózat mindenki által ismert sorain keresztül egy-
mással új összefüggésben vonultassa föl a magyar művészet
legkiválóbb alkotásait. A különleges, szépen kiemelő világí-
tás is új részletek, szépségek felfedezéséhez segíti a látoga-
tót, még a jól ismertnek vélt műalkotások esetében is.

A történelmi festészet a XIX. század nagy műfaja, főleg
történelmünknek a honfoglalástól számított nagy sorsfordu-
lóit, 1848-49 harcait, az elnyomás éveit, a kiegyezéssel járó
változásokat jelenítette meg. A korszak hatalmas méretű,

jelentős alkotásait – mint például Munkácsy közel tizenöt
méteres Honfoglalás-át, vagy Benczúr Gyula Hunyadi Má-
tyásról szóló képciklusának elkészült darabjait a hazai kö-
zönségnek eddig alig volt alkalma eredetiben megtekinteni.

„Általad nyert szép hazát” – című tematikus egység a
honfoglalás és a középkor sorsdöntő eseményeit jeleníti meg
és feleleveníti azokat az évszázadokat, amikor Magyaror-
szág Európa egyik meghatározó hatalmává vált. A terem
középpontjában Munkácsy Mihály Honfoglalás című alko-
tása áll. Az Országház épületébe szánt, de végül ott sem a
tervezett helyére került festményt most először láthatja a kö-
zönség. Itt kapott helyet Benczúr Gyula 1875-re befejezett
díjnyertes kompozíciója a Vajk megkeresztelése is.

A nemzet történetének pozitív eseményeit az „Ész, erő és
oly szent akarat” című egység jeleníti meg. A történelmünk
tragikus eseményeit bemutató szekciót az „Ez a föld, me-
lyen annyiszor apáid vére folyt” idézet jegyében rendezték.
A török háborúkat feldolgozó kiemelkedő alkotások között
látható Székely Bertalan mintegy négyméteres Zrínyi kom-
pozíciója, illetve a magyar történelmi festészet olyan emb-
lematikus főműve, mint a Dugovics Titusz önfeláldozása.
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Hasonlóképpen az Egri nők, vagy a II. Lajos holttestének meg-
találása is. Külön egység a Hunyadiak dicsősége és tragédiá-
ja, Mátyás király, illetve Hunyadi László ábrázolása.

A magyar reformkor nagy személyiségeit is láthatjuk. Ritka
alkalom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöki iro-
dájának dísze, Friedrich Amerling Széchenyi István port-
réja kikerül az akadémia falai közül. A József nádor allegó-
riáját ábrázoló alkotás, Barabás Miklós, a Lánchíd alapkő-
letétele című festménye mellett a Himnusz és a Szózat köl-
tőinek és zeneszerzőinek portréi is itt láthatók.

Könyvtári és levéltári dokumentumok segítségével tájéko-
zódhatunk a magyar történelem és kultúratörténet fontos
eseményeiről. Megtekinthető az Admonti-kódex, amely Szent
István törvényeinek a XII. századból fennmaradt lejegyzéseit
őrzi. A Barcsay Ákos erdélyi fejedelem által összeállított

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése

kéziratos törvénytár, Erdély történetével
kapcsolatos törvények, köztük a korszakos
jelentőségű tordai vallásbéke szövegének is
legrégebbi fennmaradt példánya. Werbőczy
törvénykönyve a Kiegyezési törvények a
király által aláírt kézirata, és az 1949. évi
Magyar Alkotmány Rákosi Mátyás kézje-
gyével ellátott példánya mellett a Himnusz
és a Szózat eredeti kézirata, valamint Erkel
Ferenc és Egressy Béni zeneműveinek
legrégebbi jegyzetei is.Akiállítás becses da-
rabja Magyarország 1528-ban készült szí-
nes, fametszetes térképe, valamint Hell
Miksa 1802-i térkép-rekonstrukciója az
Anonymus által említett helyszínekkel.
A modern korszakot Batthyány Gyula Ezer
év küzdelmei című történelmi kompozíciója
képviseli. Varga Nándor Lajos 1934-35-i
Magyar múlt című fametszetei a két világ-
háború között kedvelt történelmi képsoro-
zatok egyik legátfogóbb példája, amely a
középkortól a XX. század első feléig dolgoz-
za fel a magyar eseményeket. Az 1930-as
évek folyamán bemutatták a közönségnek,
majd 1941-ben album formában is kiadták
Rajk Gyula magyarázó szövegeivel. A má-
sodik világháború után azonban a rendszer-
váltásig nem jelenhetett meg újra, kiállítá-
sokon nem szerepelhetett, közgyűjtemény-
be sem kerülhetett. A korabeli lenyomato-
kat a nyomódúcokkal együtt a művész ha-
gyatékában őrizték. Újabb bemutatásukra
1995-ben Varga Nándor Lajos születésé-
nek századik jubileumán kerülhetett sor. A
magyar honfoglalás ezeregyszáz éves év-
fordulóján, 1996-ban kicsinyített formában,
kötetben jelent meg. A két világháború kö-
zötti magyar történelemszemlélet és mű-
velődéstörténet fontos dokumentuma.

Az MNG honlapján szereplő szöveg
szerkesztett változata. A kiállítás a

Budavári Palota „B” és „C” épületében
augusztus 26-ig látogatható.

Győri Dezső
LÁRMAFA

A nemzethalál árnya őszi reggel
bizonytalan köd, terjeng a Duna
didergő partján. Fölszáll-e? Ki tudja?
Nem szabad többé kialudnia

a nemzetrázó jajveszékelésnek:
A köd nem égbolt! – S minden lármafa
e kérdést verje: Hol van, nem az ország,
de a magyar Lét új határa ma?
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Pósfai János
Zsuka, Ady utolsó tanuja

Negyedszázada annak, hogy százkét éves korában távozott az
élők sorából Dénes Zsófia, Ady Endre hajdan volt menyasz-
szonya. Hallom a hangját, látom az arcát; a személyes isme-
retség varázsa újra ébreszti bennem a kivételes intelligenciájú
asszonyíró emlékét, s áldom a sorsot, hogy életében többször
is találkozhattam vele, hogy kortársa és egy kicsit a munka-
társa is lehettem. Nyolcvan körül járt, amikor megismertem.
Mindenek fölött nagy költőnk jegyesét tiszteltem benne; cso-
dáltam vitalitását, kitartó szorgalmát, éles memóriáját. Akko-
riban sorozatban jelentek meg életművét bemutató könyvei,
memoárjainak gyöngyszemei, melyeket boldog örömmel aján-
lott olvasóinak. Szerkesztőként sokáig gondoztam írásait, s
magáról a szerzőről, Zsukáról is többször írtam. Az Apáczai
Kiadó gondozásában megjelent Elhamvadt szerelmek című
2000-ben kiadott könyvemben is szerepel Zsuka, és a költő
nagy szerelmének története, melyet jelen írásomban is fel-
használok. Gyerekkorában Zsukának becézte a család a kis
Zsófiát, így hívták barátai, ismerősei, így ismerte meg később
az ország.

Jó pár éve levelet kaptam Ikervárról: ha találkozni szeret-
nék Ady egykori menyasszonyával, látogassak el az ottani
nevelőotthonba. Az igazgató vendégeként itt tölti a nyarat
Dénes Zsófia. Fiatal, de már nem kezdő újságíró voltam, s mi
tagadás nem sokat tudtam a századelő költőfejedelmének volt
menyasszonyáról, még kevesebbet az írónőről.

Ady szerelmei, Léda, aztán Csinszka, azaz Boncza Berta,
a költő felesége jutott eszembe, s az akkor még egész friss ki-
adású Magyar Irodalmi Lexikont hívtam segítségül. Dénes
Zsófia író, újságíró neve alatt a következőket olvastam: „…a
Pesti Napló, majd a Világ párizsi munkatársa… 1913 őszén
Pesten ismerkedett meg Ady Endrével, rövidesen eljegyezték
egymást, a házasság azonban meghiúsult. Ady több verse és
tizenhat levele őrzi e szerelem emlékét, valamint Dénes me-
moárjai, elsősorban az Élet helyett órák című kötet.”

A könyvet akkor hiába kerestem, nem találtam a könyvtá-
rakban, így felkészületlenül indultam a Batthyány Lajos haj-
dan volt ikervári kastélyába, hogy találkozzam Zsukával.

Amikor beléptem szobájába az ablaknál ült, arcába hullott
a fény, és megtelt mosollyal. Szalatnyay József (a Szepiként
ismert festőművész) Zsuka férje elém sietett, és asszonya elé
vezetett. Dénes Zsófia vastag keretes szemüveg nélkül nézett
rám, dacára nyolcvan évének, arcán nyoma sem látszott az
idő múlásának. Mély, kissé rekedtes hangon beszélt, s olyan
kedvesen meleg barátsággal, mintha régen ismertük volna
egymást. Szinte egész délután Adyról mesélt.

– Szeretetben láttam, szeretetben ismertem meg őt – mon-
dotta Zsuka. Együtt lélegeztünk, egyek voltak a gondolataink.
Készültem rá, hogy megmentem a beteg embert. Mindenáron
meg akartam menteni… És én ezt mind megírtam abban a
könyvben, amelynek címét Ady nekem írt gyönyörű verse
adta: Élet helyett órák. Két nap és egy átvirrasztott éjjel vá-
lasztott el attól, hogy a felesége legyek.

A látogatásról riportot írtam, s egy neves Ady-kutató hölgy,
Zsuka ellenfele megrótt érte: levelében azt is megkérdőjelezte,
hogy Dénes Zsófia egyáltalán menyasszonya volt-e a költőnek?

Tollas Tibor
ÚJ KRISZTUST ZENGEK

(Márkus László író rabtársamnak)

Új Krisztust zengek, a vidám vendéget,
Ki borral tölti serleged.
Ha megtelt szíved, nótát hallgat,
Megszenteli a lakodalmat,
S gyümölcsét, a sok gyermeket.

Új Krisztust zengek, hétköznapok hősét,
Kin forgácsfény a glória.
S műhelyekből templomot ácsol,
Zsoltárt zsellérek panaszából,
Az ácslegény, a nép fia.

Új Krisztust zengek, kufároknak rémét,
Ki korbácsával int csudát,
S legázolt milliók kínjából
Bolygónkra új arcot varázsol:
Az elnyomottak Krisztusát.

Jertek, tárjuk ki, mint a dohos magtárt,
Krisztus volt templom-börtönét,
S szórjuk a magot, új igéit,
Az elnyomottak bús szívéig
Mezőn, gyárakban, szerteszét.

Mátyás Ernő
VISSZATEKINTÉS

Úgy vártuk ezt az évet,
Mint évet tán még nem vártak soha!
Új évezred! Új világ lesz!
S benne rend, szivárvány jön,
Mit az értelem tesz oda.

És jött vágtatva, büszkén, pénzpalástban,
Paragrafusözönnel – értelmes rend helyett.
Hit, emberség, mind-mind pénzre váltva,
Az akaratból a jó, a percekből a szép csend,
Úgy tűnik, mind-mind elveszett.

Céltudat helyett pénztudat.
Jövőgond nyom szegény és gazdag vállat,
Értelme helyett kitör az emberből
A véres zápfogú vadállat.

Van-e, és ha van, merre van előre?
Erőszakmentes kis virágok,
Harmatos, szép, tartalmas napok felé?
Hinnünk kell! Az új év talán mégis
Az egyenes lelkű, alkotómunkás emberé.

(2001)
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Mintha Ady Lajos, a költő öccse és Bölöni György, Ady
legközelebbi barátja említést sem tett volna erről. Ady Lajos
1923-ban megjelent könyvében a következő olvasható:
„…Zsuka egy kolozsvári fiatal özvegyasszony, csupa szív és
ragyogó intellektus, nemcsak Bandit, hanem bennünket is az
első találkozáson meghódított. A Zsukával való megismerke-
dés után két héttel, a harminchatodik András napon már a há-
zasság gondolata foglalkoztatja…” Bölöni György 1934-ben
Az igazi Ady című könyvében pedig így látta: „Ady őszi, hű-
vösvölgyes napjaiból a legtöbb kései napsugár Zsukára hull.
Az emlékezetes harminchatodik András napon mármint ki-
szemelt menyasszony vesz részt Dénes Zsófia.”

Húsz évvel a költő halála után Zsuka az Élet helyett órák-
ban – számos dokumentumra, naplójára és más hiteles forrá-
sokra hivatkozva – a személyes emlékezés forró hevületében
elénk tárja a valóságot; az eljegyzés miatta bomlott fel. Édes-
anyja ugyanis öngyilkossággal fenyegette, ha hozzámegy a
súlyosan beteg költőhöz. Leánya férje, vagyis a vője nemrég
halt meg ugyancsak súlyos, gyógyíthatatlan betegségben. Az
anya rettegett az újabb elképzelhető tragédiától.Ajegyességet
tehát anyja kívánságára Dénes Zsófia bontotta fel, ám hűsé-
gét, barátságát, kitartását a beteg költő mellett – soha! Szerel-
mük igaz barátsággá magasztosult, és élete végéig tartott.

A jegyesség felbomlása után Ady is érezte, tudta, hogy
nemcsak hozzá méltó nőre, hanem igaz emberre, hű barátra
talált Zsukában. Boncza Bertával való megismerkedése után
hozzá, volt jegyeséhez fordult tanácsokért, melyeket az akkor
már jó nevű újságírónő nem tagadott meg tőle, sőt később jó
barátja lett Csinszkának, Ady feleségének. Az esküvőjükön is
jelen volt, közreműködött annak előkészítésében, s a költő ha-
láláig vele érző, őszinte, igaz barát maradt, Ady halála után
pedig a költőhöz legközelebb állók jogán mindent megtett
azért, hogy hiteles kép alakuljon ki róla az utókorban.

Dénes Zsófia soha nem kérkedett azzal, hogy Ady jegyese
volt. A benne élő mély emléket drágábbnak tartotta ennél. A
költő halála után húsz évig várt, s csak mikor már letisztult
benne és bölcsességgé érett az emlékezet, akkor fogott hozzá,
hogy hiteles számadással megörökítse mindazt, amit átélt. Fi-
nom érzékkel, az iránta érzett alázattal, a lehető legtisztább,
legigazibb képet festette a zaklatott életű költőről. Mint azt
többen megjegyezték: Ady tüze felgyújtotta Dénes Zsófia te-
hetségének lángját, mert tudta, hogy Adyról csak így lehet,
így szabad, és így kell írni. Az Élet helyett órák 1940-ben lá-
tott napvilágot, s Ady Lajos előszót írt Zsuka memoárköteté-
hez. „ÁltalaAdy Endre arcképe teljesebb lett” – jegyezte meg.

A könyvet nagy ováció fogadta, a legjelesebb írók nyilat-
koztak róla. Az első kiadásból aztán hírmondó sem maradt.
Az Ady centenáriumra megjelent második kiadás előszavá-
ban maga az írónő megvilágítja ennek okát. „Negyvennégy-
ben, miután a német náci hadak elözönlötték Magyarorszá-
got, Kolozsvári Barcsa Mihály sajtófőnök egy áprilisi napon
zúzdába küldte könyvemet. Természetesen nem egymagá-
ban, hanem a szépírók első listáján.” Az újabb kiadásra har-
minc évet kellett várni, pedig az Ady-életrajzok között talán a
legfontosabb és legjelentősebb életírás.

Vajon mi lehetett ennek az oka? Mennyiben játszott közre
az, hogy sokan, irodalomtörténészek és Ady-kutatók is meg-
kérdőjelezték a könyvben írtak hitelét? Különösen a jegyes-
ség felbontásának körülményei váltottak ki eltérő véleményt.

Az újabb kiadás sem vetett véget ennek, inkább tovább szította
a kedélyeket. „Azt hittem az Ady centenárium után többé már
nem kell vitákban megszólalnom – idézem a kilencvenhat éves
Dénes Zsófiát. Csalódtam. Miközben fáradt szívemet orvos
tudósok a kórházban még egy időre felerősítették, igazán nem
várt helytől és nem várt módon támadás érte memoáríráso-
mat…”Azt a Zsukát támadták meg újra, aki annyi idő múltán
is hű maradt Adyhoz, élményeihez, a valósághoz, s aki már
csak egyedül élt a kortársak, a barátok, a legközelebb állók
közül. Zsukának korábban is sokszor kellett magyarázkodnia.
1976-ban még egy neves tévériporter is gyanakodva kérde-
zett a jegyesség felbomlása köréből: valóban édesanyja aka-
dályozta meg az esküvőt? Ha olyan mély volt a szerelmük,
Zsuka miért nem vállalta anyja ellenében is Adyt? A válasz:
Mert nem akarta édesanyját elveszíteni, mert Adyt is meg
akarta tartani. Ha nem lehetett asszonya, sírig tartó, igaz ba-
rátja akart maradni, élete végéig kitartani a költő mellett.

A kilencvenhatodik évében lévő Zsuka igazságszolgáltatá-
sát a véletlen is segítette, amikor előkerültek hatvan egyné-
hány évvel korábban Adyhoz írt levelei, melyeket eltűntnek
hittek. Huszonnyolc levél a Magyar Tudományos Akadémia
Kézirattárából, egy, melyet Zsuka Csinszkának írt, a Petőfi
Irodalmi Múzeumból egy pedig, melyet Fehér Dezsőné kül-
dött Dénes Zsófiának a saját levelesládájában találták. Ezek –
perdöntő módon – arról a kapcsolatról szólnak, amely Adyt
és Dénes Zsófiát összefűzte egykor. Egy részüket Zsuka 1919
október végéig írtaAdynak, aki megőrizte őket, ám az örökö-
sök kézből eladták. A Magvető Könyvkiadó 1980-ban ezek-
kel a levelekkel és az írónő megjegyzéseivel kiegészítve adta
ki újra Zsuka memoárkötetét. A könyv – az akkori nyomdai

Zsuka (Szigliget, 1980)
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viszonyokra tekintettel – viharos gyorsasággal látott napvilá-
got. Talán az igazságszolgáltatásnak az útját szánták meggyor-
sítani? Dénes Zsófia a nekem küldött könyv dedikációjával
meg is jegyezte: „Három és fél hónap alatt készült: csoda!
Milyen is voltam én hatvanöt évvel ezelőtt?”

Zsuka több mint egy évszázados élettel állt ki igazsága mel-
lett, a költőért,Adyért. Könyve előszavának utolsó sorai igen-
csak meggyőzőek: „Nincs több szavam a vitákhoz. Eleget
harcoltam életemben az igazságért és a békéért. Éppen ezért
fölötte állok már minden harcnak.”

A hetvenes, nyolcvanas években Dénes Zsófia számos írást
küldött lapunknak, a Vas Népének, s az akkor már folyóirattá
lett Életünknek. Könyvei egymás után láttak napvilágot, ezek
egy-egy példányát meleg, ajánló soraival és több levelével
együtt becses emlékként őrzöm. Újra kiadott memoárkötetét
már „baráti üdvözlettel” és „igaz jó emlékekkel” küldte. Lapunk
Adyra emlékező összeállítását Zsukával együtt készítettem.

Utolsó találkozásunk alkalmával, ugyancsak Szigligeten, a
már igencsak meggyengült írónő az Élet és Tudomány recen-
zésének cikkét tette elém, mely a perdöntő Élet helyett órák új-
rakiadása után íródott. „E levelek ismerete híján sokféle – hol
sanda, hol nyílt – gyanakvás és kétkedés kísérte mostanáig
Dénes ZsófiaAdy-szolgálatát, harcait. De nincs többé kétség:
a Talán Hellasz leveleinek varázstükrébe nézve, egy halhatat-
lan szerelem titkaiba avatódtunk be, s a kötet utószavában
Kovalowszky Miklós, a jeles Ady-kutató is lefegyverezetten
hódol az utolsó élő Ady-tanú előtt.”

Zsuka tehát megvívta a maga harcát, s örülhetett annak,
hogy igazát még életében bizonyítani tudta. Volt olyan neves
irodalomtörténész – nem régen még ő okozta a legnagyobb
botrányt az írónőnek – térdre hullva kért bocsánatot Zsukától.

Ady Endre
ÉLET HELYETT ÓRÁK

1. Énekek éneke így énekellek:
Nem jött el hozzám soha az én mátkám,
Nem jött el hozzám soha, aki kellett,
Időben-siker, pénz, háboru, béke
S egy teljes asszony szive szivem mellett,
Legszebb ágyamban szerelmek nem dultak,
Legjobb köntösim selymei fakultak
S legjobb vágyaim a szivembe fultak.

2. Nem jött el az én mátkám bár de vártam,
Nyolcvan ágyas-szép, számtalan leányzó,
Hatvan királynő termeit lezártam:
Jön az én mátkám, hátha eljön mégis
És ime, árva Libánus-fa ágyam,
Ezüst, erős oszlopai remegnek,
Gyüretlenek a bársony, puha leplek
S homálya van az arany-mennyezetnek.

3. Kinek az innye olyan édességes,
Nem jött el az én mátkám s esteleg már,
A messzi csillag miért olyan fényes?
Miért fut el a csillag és a mátka?
A hervadt ajak miért olyan éhes?
Az én mátkám nem jön, hiába várom,
Fussatok nők, termeitek kitárom,
Ha ő nem jött, nem lessz már senki párom.

4. Játékokat, hogy várjak, várjak, várjak,
Pótlásnak és feledésnek ha kaptam
S eláltatott hőse az akarásnak
Most itt állok akaratlan, dermedtje
Ezer, hazug, játékos mátkaságnak,
Futó csillagok fényüket rám-szórták,
Elkábítottak olcsó mandragórák
S az Élet helyett nem jöttek csak órák.

ÉN RÉGI MÁTKÁM

Csupa rom és romlás a multunk
S te voltál élén
A romboló angyal-seregnek,
Csak azért is szeretlek.

Ne jöjj elémbe, meg se csókolj,
Én régi mátkám,
Minden csókom kezdete, vége,
Életem kedvessége.

Csupa rom és romlás a lelkünk,
Mindegy, akartuk.
Sorsunkon titkos, fekete leplek
Csak azért is szeretlek.
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MÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XI.

Tomas Straus „keményfejű budapesti prófétakén” emlékezett
meg Kassák Lajosról. Szerepét vizsgálva, Mezei Árpád mu-
tatott rá, hogy egész pályája az „előretörések”, majd az ívelést
hanyatló, elhallgatással megszakító periódusok jegyében for-
málódott.Acsúcs és mélypontok váltakozása a halálát követő
évtizedekben ugyancsak kimutatható. Tanítványai, követői
mindent megtettek szellemének, munkásságának ébrentartá-
sára. Az óbudai Kassák Múzeum – Csaplár Ferenc áldozatos
munkája eredményeként! – az avantgard művészet híveinek
zarándokhelyévé vált. Manapság azonban, mintha kevesebb
szó esne a Kassák-i örökségről.

Talán ennek megsejtése indíthatta arra a nyolcvanas évek
közepén özvegyét, hogy felmérje egy „második” Kassák Mú-
zeum lehetőségét. Baráti közvetítéssel jutott Szombathelyre.
Az éppen megnyílt Képtár elnyerte tetszését.Akkor úgy ítélte
meg, „az Óbudai Múzeumban megoldatlan a Kassák-oeuvre,
s közel tíz év alatt az is kiderült hogy nem is lehet ezen lénye-
gesen változtatni” – fogalmazta meg aggályait.

Vas megye vezetői készséget mutattak egy kisebb gyűjte-
mény befogadására, s némi áldozatvállalásra. Külön múzeum
alapítását ugyan nem, de a képtári elhelyezés lehetőségét aján-
lották.Az egyezség megköttetett. Több fordulóban került sor a
művek kiválasztására. Eredményként hatvanhárom festmény,
grafika, kollázs „vándorolt” Szombathelyre. Szerény ellen-
szolgáltatást – Klára asszony kívánságára! – mindössze egyet-
len festmény megvásárlása jelentett, amely összeget a sírem-
lék felállítására kívánt felhasználni. Közben rendeződtek az
„óbudai hagyaték” ügyei, de ez már nem változtatott Kassák
Lajosné szándékán.

Az adott időben – 1986! – Kassák Lajos korai művei már
elérhetetlenek voltak: a hagyatékban, múzeumokban, hazai és
külföldi magángyűjtők birtokában őrződtek. Néhány különle-
gességet mégis sikerült megszerezni. Ilyennek tekinthetjük az
1914-ben diófapáccal rajzolt Tájképet, vagy a MA Könyv kéz-
zel írott, rajzolt eredeti példányát, amely a képvers és a ti-
pográfiai elemek társítására példa (1922). Ugyancsak fontos
az életmű egészén belül – a „képarchitektúra” rendet szabadab-
ban értelmező – DUR Mappa eredeti példánya.

A „mélypontok” egyikét 1946-tól a „békásmegyeri kor-
szak” belső emigrációja képezi Ekkor több művész és író
„kapott” házat a faluban. Az ötvenes években itt főleg ter-
mészetelvű rajzolással, festéssel foglalkozott, de közben egy-
egy geometrikus vagy kevésbé kötött formákat variáló, elvont
festmény is kikerült a műterméből. E méreteiben is hangsú-
lyos művek közül kiemelkedik a konstruktív Emlékezés egy
városra (1950) vagy a szabadabb felfogású Füstöl a város
(1959).Agyűjtemény nagyobb része grafikákból áll, amelyek
téma és technika szempontjából nagy változatosságot mutat-
nak. „Látványfestészete nagyrészt a természeti élmény nyo-
mán születő »műtermi« képek sorozata” – állapította meg
Andrási Gábor, e korszak műveit jellemezve. Törvényszerű-
ségeket vizsgált, lelki megnyilvánulásait vetítette papírra, vá-
szonra, a látvány csupán ürügyül szolgált. Tájrészletek, fák,
bokrok, madarak, felhők és több portré, már „megszűrt” abszt-
rakt alakzatok – tussal, akvarellel – láthatók e munkáin.

Avegyes technikával készült alkotások közül Az idő múlásá-
ban című képes-verses könyv eredetije került Szombathely-
re, melyet 1951-ben vetett papírra, gyermekeknek szánva.

A Szombathelyi Képtár az alkotásokat 1986-ban mutatta
be. Tizenegy darabja szerepelt – valamennyit reprodukálta a
katalógus! – a Magyar Nemzeti Galéria jubileumi Kassák
kiállításán – 1987-ben. Néhány nagyobb festmény bekerült a
történeti állandó kiállításba. A Képtár tízéves évfordulója
(1995) alkalmából egy kis teremnyi rész jutott Kassák mű-
veinek is. Rendeztek válogatott kiállítást Győrben, s szere-
pelt néhány kollázs a Kassák Múzeumban (1994) is.

A változó koncepciók miatt 1996 óta azonban az ország
második Kassák-gyűjteménye raktárban pihen. A „képar-
chitektúra” megteremtője 125 éve született és 45 éve távo-
zott a magyar művészeti életből. Most megfelelő alkalom
kínálkoznék, hogy a „rejtőző” alkotásokat – legalább
időlegesen! – ismét láthassa a közönség. S.N.

Fotó: Garas Kálmán

„Kínálhatunk kultúrát a tömegeknek, de ebből még nem
következik, hogy be is tudják fogadni. A kultúra asszimilá-
lásában mindig jelen kell lennie a felfedezés, az
öntevékenység örömének; másképpen a kultúra idegen
elem marad, s kívül esik a mindennapi élet vágyain és szük-
ségletein.” Henry Moore
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Breznay József: Élniakarás (1964)

Elhunyt Breznay József Pásztohy Domokos
KICSIT MINDEN – KICSIT SEMMI

Kegyekért sose könyörögtem:
mindig az Isten állt mögöttem.
Ha valaki engem bántott:
fegyvert Ő ellene rántott.
Így lettem egyszerű példa.
Nagy rohanásokban néha
megálló emberek között:
sötétséget, sűrű ködöt
imával oszlató lélek.
A sebeket osztó élet
személytelen szépítője.
Belső templom építője.
Hit-oszlopok faragója.
Ég Uránál földi szolga:
Kicsit minden – kicsit semmi…
Kijelölt úton kell menni.

(2000)

Az 1916 szeptember 20-án született Breznay József Munkácsy-
díjas festőművészt, a Mednyánszky Társaság Elnökét Buda-
pesten érte a halál.AKépzőművészeti Főiskolán Karlovszky
Bertalan és Szőnyi István növendéke volt. Római ösztöndíj-
ban három alkalommal is részesült. A főiskola aranyérmével
is kitüntették. Aszalós Endre kismonográfiájában (Képző-
művészeti Kiadó 1982) így írt róla: „Az ötvenes évek első
felében a művészektől elvárt követelmények Breznay szá-
mára is válságot okoztak, s ez munkásságának folytatásában
egyaránt teremtett külső és belső problémákat, összeegyez-
tethetetlen ellentmondást. Egyrészt igyekezett a parancsszó-
nak engedelmeskedni, vagyis megküzdeni és megalkudni a
tőle idegen – elsősorban stiláris vonatkozásokban jelentke-
ző – feladatokkal. Másrészt belső elégedetlenség és nyugta-
lanság közepette dolgozott, mert a szocialista tartalmú tema-
tikusság jószándékú vállalása mellett – a stíluskényszer kö-
vetkeztében – nem sikerült friss szellemű, erőfeszítéstől
mentes műveket alkotnia.” Az elmúlt évtizedekben neorea-
lista stílus és gazdag színvilág jellemezte alkotásait. Képein
leggyakrabban az olasz életerő és humanizmus jelenik meg.
Műveivel gazdagította festészetünket és sok elismerést szer-
zett külföldön is a magyar képzőművészetnek. G.T.
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Isten termő, tenyésző ereje

Ha egy 480 esztendős Pápai Református Kollégium a Ma-
gyar Örökség része lehet, az egyszerre örömteli döntés és igen
elgondolkodtató tény. Örökségről szólván óhatatlanul a múlt
felé fordulunk: valami érkezik, hozzánk jut, amit ránk hagytak
elődeink, és mi erre büszkék vagyunk, de még inkább hálásak
érte. Dicsőség és drága örökség kapcsán azonban könnyű a
múltba zárulás igézetének engedni, – igen, adott a kísértés,
hogy mást se tegyünk, mint az elődök hagyatékát vigyázzuk
akár valóságos, akár szellemi múzeumőrként.

Pápa azonban másféle örökség. Éppen úgy, ahogyan a bib-
liai ihletés áthatja a magyar szót: örökség. Az örökség képes
megnyitni a jövőt. A XVI. századi reformáció idején, alig öt
évvel Mohács után a pápai iskolaszervező elődök jól értették
ezt a jövőt nyitó keresztyén igazságot. Eszerint mindaz, aki az
Üdvözítő Krisztus felé hajlítja életét, tehát megtér, az mindig
tanulni akar, hogy aztán boldog reményben, vigasztalásban,
szent életben töltse útját az Örökkévalóhoz. Luther, de külö-
nösen Kálvin egyértelművé teszi, hogy a keresztyén élet ha-
tározott jellegzetessége a docilitas, a taníthatóság. Csoda-e, ha
Jókai híres jelmondata – („Istennek, hazának, tudománynak”),
mely a pápai kollégium legdrágább hagyománya, éppen ezt a
másíthatatlan sorrendet rögzíti. Istennek előbb, és mindenek
előtt, mert Istené minden, mert mi is Istenéi vagyunk, és mert
mindig itt és most az Istené minden, és mi is itt és most, ebben
a kicsiny országban vagyunk Istenéi. Itt most Európa perem-
vidékén, itt, egykor: a végvárban, ellenerők dúlásában, szám-
űzetésben, újrakezdésben, megszüntetésben, és újrakeletke-
zésekben. Itt, ebben a hazában vagyunk Istenéi. És amíg van
haza, addig van Pápa is. És ha nincs Pápa, akkor a haza is
száműzetett, a haza is bezáratott!

És tudománynak! – ezt hirdeti és éli az újraszületett pápai
kollégium, mert aki Istennek él, az ebben a hazában is, itt, a
magyarok közt is a tudománynak él, hiszen megkapta a docili-
tas ajándékát. Méltán nevezték tehát a pápai reformtus kol-
légium nyomán magát Pápa városát Dunántúli Athénnek.

Ezzel azt hiszem vázoltam a pápai református kollégium
történetének lényegét is. Az 1531-es alapítást most csak né-
hány évszámmal kell kiegészíteni, s előttünk az egész utóbbi
fél évezred. A kollégium 1585-ben már kéttagozatos iskola-
ként működik, s ekkor rögzítik szabályzatát, melynek alapvo-
násai mindmáig érvényesek. 1804-ben Sárospatakkal és Deb-
recennel egyenrangú intézmény. 1861-től már jogakadémia,
aztán 1876-tól tanítóképző működik falai között. Ma közép-
iskola, alapfokú művészeti iskola és teológiai akadémia, kie-
gészülve a felbecsülhetetlen értékű gyűjteménnyel. Minde-
közben két nagy megszakítást kell feljegyeznünk: történt az
első elűzetés1752-ben, mikor a város urai, az Esterházyak be-
záratták a kollégiumot, így az a közeli Adásztevelen működött
sanyarú körülmények között harminc esztendeig. Aztán tör-
tént a második bezáratás 1952-ben, amikor a kommunista ha-
talom a „se Isten, se haza, és csak marxista tudomány” nevé-
ben likvidálta az intézményt, amely 39 év után új életre kélt.

Pápai főnix? Bizonnyal így is leírható az eddigi történet, de
ez önmagában még nem érdemesít magyar örökségre. Inkább
a szabadság megélésének és visszanyerésének a készsége lehet
hozadék. A hagyomány szerint az Esterházyak által elűzött

kollégiumnak annyi diákja volt, hogyAdásztevelen, a szűk he-
lyiségekben nem férvén, egy nagy eperfa alatt gyűltek órára a
diákok. Innen a kollégium címere: az eperfa, és a felirata:
szabadon tenyészik. Hol találjuk ezt a szabadságot? A pápai
református nyomda-állítók, Huszár Gálék szellemi teljesít-
ményében? Az első magyar presbitériumot életre hívó
Kanizsai Pálfy János bölcsességében? A gályarabságra hur-
colt prédikátorok, Séllyei István és Kocsi Csergő Bálint hűsé-
gében? A kantiánus filozófus, nyelvújító, iskolaszervező
Mándy Márton István zsenialitásában? A nagy triász, Petőfi,
Jókai, Orlay Petrics Soma patriotizmusában? A tudós poli-
hisztorok, Tarczy Lajos és Bocsor István kreativitásában?
Szabó Imre prédikációiban? Trócsányi Dezső elmélyült filo-
zófiájában? Az 1956 utáni megtorlásokban kivégzett Gulyás
Lajos mártiriumban? Török István és Vályi Nagy Ervin
teológiájában? A. Tóth Sándor művészet-pedagógiájában?
Somogyi József szobraiban? Lőrincze Lajos nyelvteremtésé-
ben? Nagy László és Csoóri Sándor verseiben? Bujáky Miklós
és Kálmán Attila szervező zsenalitásában? Kifogynék a kér-
désekből, ha mind-mind, egészen máig sorolnám a pápai kol-
légium neveltjeit, diákjait, tanárait – akik szabadon tenyésztek,
nőttek, s lettek Istennek, hazának, tudománynak szolgálóivá.

Amikor Pápán újraszerveződött a teológiai oktatás, a legen-
dás, dúslombú eperfa lett újra az intézmény pecsétjének cí-
merképe. A régi pecsétek megkoptak, elvesztek. Újat kellett
készíttetni. Az évnyitó napjára el is készült az új, s egy dara-
big senki sem vette észre, hogy a mester elvétette (vagy nem
értette) a medio-passzív szerkezetet: „szabadon tenyészik”, és
ekképp véste a betűket a pecsétre: szabadon tenyésztik. Nos,
nem. A Pápai Református Kollégium tenyészthetetlen. És ép-
pen ebben van egyedisége, titokzatossága, hogy akit befogad
kapui mögé, az mind örökké odatartozónak tudja magát. Aki
koptatta lépcsőit és padjait, aki forgatta féltve őrzött könyveit,
aki „pápua” lett (ahogy szelíd öniróniával nevezték magukat
a régi pápai diákok), az mind-mind betekintés nyert a kreatív
élet titkába, hogy itt senkit nem tenyésztenek, itt minden Isten
termő, tenyésző erején múlik: a hazának és a tudománynak.



A franciaországi Aurillac város közelében épült Saint Simon
templomában II. Szilveszter pápa életéről és Szent István ki-
rály megkoronázásáról tizenhárom részes freskó sorozatot
készített Szinte Gábor, melyet 2005 nyarán szenteltek föl.
A francia származású pápa ajándékozta Szent Istvánnak a
koronát. A szentély képei bemutatják a magyar szentkorona
alakjait, melyek ezer éven át óvták Magyarországot. g.t.
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Mai nyelvvel szólva: Pápa klónozhatatlan. Aki Pápa titkát el
akarja lesni, annak pápaivá kell lennie. De a kollégium gyü-
mölcse valóban mindenkié. Mik is ezek a gyümölcsök?

A docilitas és a libertas nagy ajándéka mellett, az animus
gratus, a hálás lélek – ez a Pápai Református Kollégium har-
madik nagy gyümölcse az egész magyarságnak.

Bogárdi Szabó István
Elhangzott 2011. december 10-én a Magyar Tudományos

Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.

Csoóri Sándor
CSONTOK ÉS SZÖGEK

Az elveszett haza darabjai
a talpam alatt.
A porban csontok és szögek
s akasztófa-szilánkok
a rezesedő délutáni fényben.

Balra tőlem Arad,
jobbra Temesvár.
Fölöttem berobbantott, huzatos mennybolt.
Merre forduljak, hogy ne lássam többé
a frakkos hóhérok
idáig sugárzó palotáit?

Azt hallom: épp egy kékbe hanyatló
hegytetőn sugdolóznak újra
csontváz-fák
és óriás rovarok zümmögésében.
A kürtőkalapjuk olyan magas,
mint egy tiszteletet parancsoló
családi sírbolt.

Ha megszólalnak,
recsegni kezd tőlük a múlt:
ez a düledező, ingatag deszka-Kolosszeum,
pántok, gerendák nyögnek,
s a szivarfüst anarchiájában
népek tűnnek el
összezárt állkapoccsal egymás után.

Béke, háború – hallom a borzalom
útszéli szavait.
Talán Dante beszél
a kalapok mögül izgatottan.
Ő látja, hogy a hegyes szálkákon
hogyan akad fönn sok-sok élő.

Lovak kocognak
a Nagyalföld szélén.
Sörényükben kifakult gyászszalagok
Hová forduljak,
hogy ne lássam többé magamat
a korhadó patájú lovakkal együtt
a történelmi gazban?

Nádudvari Nagy János
DE MIÉRT?

Egy élő test az emberiség,
a nemzetek tagjai ennek.
Mégis gyakorta megtörténik,
hogy a test-tagok ölre mennek.
A kéz a láb ellen, a szív
a fej ellen támad merészen.
De miért? Hisz egy test tagjai:
és összetartoznak egészen.



2012. március – április10

Salamon Nándor
„Vasi” kiállítások

A múlt esztendőben általunk is köszöntött Krieg Ferenc fö-
lött kicsit kiderült az „ég”.Amár 91. évében járó festőművés-
zről több újság is írt, s két kiállításra is meghívták.

A nagy múltúnak tekinthető Puskás Galéria szerény kere-
tek között folyamatosan helyet ad a „vasi” művészeknek.
Krieg Ferenc „új” oldaláról mutatkozott be. Mongóliában ké-
szült rajzait, monotípiáit és akvarelljeit hozta el. A tájvázlatok
és szakrális jellegű (buddhista) képek társaságában, a megle-
petést, mongol férfiakat, nőket megörökítő, a szemekben
tükröződő lélek titkait fürkésző portréi jelentették.

ARába menti Rum művelődési házának Kisgalériája a köz-
ség lakói és a szomszédos „művészfalu”, Zsennye kiállítási
igényeit is szolgálja. Ezúttal Krieg Ferenc vendégeskedett,
színes festményeivel, emelve a Magyar Kultúra Napja ren-
dezvényeinek fényét. Mintegy negyedszáz kép – a „mongóliai
ciklus” kivételével! – három témakört ölelt föl.

A mongóliai utakat követően, Balatonfüredről Szombat-
helyre költöző művészt első sorban a Szajki tavak, (üdülő és
horgászhely!) és a környező erdők látványa ragadta meg. A
csalitos, erdős, dombos, patakokkal szabdalt táj zaklatott lel-
kének nyugalmat, festészetének új inspirációkat kínált. A
mongol puszták végtelenségét a meghitt erdei zugok, tisztá-
sok, göcsörtös öreg fák, a lombokon átszűrődő, a tó tükrén
bokázó fénysugarak zártabb világa váltotta képein. A vibráló,
színes képfelületek hátterében Nagybánya szelleme lebeg, de
a „más” tájhoz, korhoz és egyéniségéhez igazodva.

Krieg Ferenc szenvedélyes utazó volt. Európa országait,
múzeumait, műemlékeit látogatta. Igazi, ecsetjét termékenyí-
tő „szerelme” azonban a velencei karnevál maradt. Valóság-
gal megbabonázta a jelmezek, maszkok vidám kavalkádja.

Többször visszatért „Európa legszebb szalonjába” (Napóleon)
és képek sokaságán hozta magával a felbolydult élet álarcok
mögé rejtőző hangulatát.

A „maszk” karakterével, kölcsönzött szín- és arcvonásai-
val, azok átalakításával alapul szolgált elvont formakísérle-
teinek.Afelnagyított formák, testesre duzzadt vonalak, harso-
gó színfoltok már alig emlékeztetnek a „modellre”, de telje-
sen nem szakadnak el mégsem. Csupán a kifejezés ereje nö-
vekedett, a jelképi értelmezés vált hangsúlyosabbá az egyéb-
ként „fogyasztható” absztrakt festményeken.

Néhai B. Supka Magdolna „kultúránk nagy értékének” mi-
nősítette a szinte szerzetesi magányban, fadúcait véső grafi-
kusművészt Perei Zoltánt. Bizonyára kissé szokatlan életstí-
lusa is hozzájárult, hogy ritkán került a szakmai érdeklődés
homlokterébe. Gazdag életművének egy-egy kiragadott rész-

lete is képes fametsze-
teinek eredetiségét bizo-
nyítani.Errőlgyőződhet-
tek meg a Répce Galéria
évnyitó kiállításának lá-
togatói is.Akialakult ha-
gyománynak megfele-
lően, ismét a Pittmann-
gyűjtemény kölcsönözte
a tárlat alkotásait. A fa-
metszetek nagyobb há-
nyadát a „ló” ábrázolá-
sok témaköréből válo-
gatták.Abarlangrajzok-
nak is kedvelt témája
volt a ló, de Perei Zoltán
értelmezésében elüt a
szokásos, az állat valós
formáit, arányait, méltó-
ságos tartását vagy len-
dületes vágtáját megjele-
nítő alkotásoktól. Pari-
pái nem élethűek, testü-
ket, mozgásukat vésett
vonalakra redukálta.Krieg Ferenc: Ulanbatori részlet (fotó: Garas Kálmán)

Krieg Ferenc: Maszkok (fotó: Garas Kálmán)
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Megjelenésük groteszk, szinte testetlenek, inkább jelek, jel-
képszerűek, mintsem valóságosak. Nagyvonalúan, tömören
fogalmazott, a részletek alig érdekelték, de amit és ahogyan
megmutatott az „élményből”, az egyéni, rá jellemző. A lovak
sorozatot néhány épületábrázolás, cirkuszi jelenet, tájkép,
madár, hal és virágcsendélet egészítette ki.

Az ürömi hegy tetején kialakított élettérben – otthon, mű-
terem, kert, gyümölcsfák – alkotó művész Dél-Erdélyből
származott. Járt a Képzőművészeti Főiskolára. Élt Szentend-
rén, majd Londonban, végül visszatért Ürömre. Elnyert né-
hány hazai és külföldi kiállítási díjat, alkalmanként szerepelt
tárlaton, de lényegében a megszállottak szédületével, magá-
nak dolgozott. Minden téren önellátásra rendezkedett be, így
teremthetett több ezer dúcból, metszetből álló életművet. A
száldúc eljárás embert próbáló munka, erőt, kitartást igényel.
Talán ezzel is magyarázható a különös életút, emberi sors,
amely éppen húsz esztendeje ért véget. A kis tárlat szerény
emlékezés volt a jobb sorsra érdemes hagyaték megőrzéséről,
megbecsüléséről és elismeréséről.

Aszombathelyi Médium Galéria – amíg az „átalakulás” nem
fordít funkcióján! – következetesen folytatja a „régi vasi”
művészek „feltámasztását”. Egymást követően olyan két fes-
tőt mutatott be legutóbb, akik már csak az idősebb művészet-
barátok emlékezetében élnek.

A sárvári Németh József (1914-1971) pályája kevésbé
illeszthető a „szokványos” kategóriába, bár nem is egyedülál-
ló. Érdeklődése korán ébredt a festészet iránt, de sorsa elzár-
ta előle a rendszeres művészeti tanulmányok lehetőségét. El-
járt Olgyay Ferenc rövid életű sárvári szabadiskolájába.

Komolyabb útmutatást,
az erdélyi Nagybányát
járt, a városban letelepült
Gottes mann Alfrédtől
nyert az olajfestés, a
komponálás mesterfo-
gásairól, anyaghaszná-
latáról. Foglalkozása –
építésztervező és kivi-
telező! – a rendszeres
művészi munkát csak
életemásodikfelébenvé-
gezhetett. Akkor azon-
ban teljesodaadással,he-
vülettel. Családi hagyo-
mány szerint ez időben
Burghardt Rezső főis-
kolai tanár segítette jó-
szándékú tanácsaival.
Németh József főként
tájakat, csendéleteket fes-
tett. Képein távoli vissz-
fényként felismerhető a
közvetített nagybányai
hatás, de szűkebb pátriá-
ja látványait, környeze-
tét örökítette meg. Nem
bonyolódott erőn felüli
fortélyok megoldásába.
Egyszerű motívumokat,

képkivágásokat választott (fák, erdő, mező, égbolt), igazodott
a távlat törvényeihez. Képi világát a finom naturalizmus, majd
a színesebb szabadlevegő festés határozta meg. Nem dolgoz-
hatott könnyedén, de alkotásain nem érződik a küzdelem fá-
radtsága, inkább a lendületes ecsetjárás. Némely munkái nem
nélkülözikamegállítóerőt. Ilyena„Télazoladidombon”, amely
nemcsak hely- és kortörténeti nóvum, hanem festői teljesít-
ménynek sem utolsó. Építészeti és művészeti hagyatéka, fest-
ményeinek fennmaradt példányai, megbecsülésre érdemes
értékei a kisváros vizuális kultúrájának.

Németh József: A Rába kanyarulata (fotó: Garas K.)

Perei Zoltán grafikusművész Erdélyi táj című képe előtt Pittmann Ildikóval (fotó: Garas K.)
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Afestészet magasabb grádicsaira emelkedett, már csak iskolá-
zottsága okán is, Zentai Pál (1938-1987) festőművész. A
munkáséletbe tett éves kitérő után, az egri tanárképzőn Jaku-
ba János tanítványaként diplomázott. Pár évnyi tanítás után a
Vas Népe lapnál helyezkedett el újságíróként. Státuszát jól il-
lusztrálta az emlékkiállításon látható önkarikatúra, amely a
kedélyes „urat” tollal, ecsettel vállán ábrázolta. A helyi mű-
vészvilág kedvelt alakja volt, aki szakszerű tárlatkritikákat,
tárcákat írt, azokat saját rajzaival kísérte. Rendszeresen for-
gatta azonban az ecsetet is, kész volt bárhol festeni, ha egy táj
vagy motívum megragadta. Elve volt „a legegyszerűbb témá-
kat a leghatásosabb módon” megfesteni. Több kiállítást ren-
dezett, rajzai, festményei népszerűek voltak, de lassan megfe-
ledkeztek róla. 1991-ben nyílt első emléktárlata.

„Második” emlékkiállítása a Médium Galériában ismét bizo-
nyította, hogy termékeny munkássága megbecsülendő értéke
a „vasi” festészetnek. A tárlat a sokoldalú művész tehetségét
bizonyította. Festményei – olajjal, akvarellel dolgozott! – bala-
toni,Alpok-aljai tájakat ábrázolnak. Tanújelét adják ragaszko-
dásának, atmoszférateremtő képességének. Színei frissek, ki-
fejezők, tavai tájain párával tompítottak, szerkezetük egyszerű,
hagyománykövető, Jellegzetességük az aránymérő emberalak.

Teremnyi rajzaival összevetve festményeit az a meggyő-
ződésem, hogy a „vidéki élet” színtereit (Fő tér, Háztetők,
Pincék) és szereplőit (Sümegi vásár) lendületes vonalakkal,

ecsetfoltokkal ábrázoló művész értékei – megfigyelés, sűrí-
tés, lényegkiemelés – e műfajban érvényesültek igazán.

ASzombathelyi Képtár immáron sokadszor bizonyítja, hogy
a Budapesten élő, Zsennyén alkotó, a helyi egyetemen oktató
Polgár Csaba okkal tekinthető „vasi művésznek”. Jubileumi
– 70. éves! – harmadik tárlatán kívül, mint a kortárs tex-
tilművészet egyik újítója, több alkalommal vett részt az itt
otthonos biennálékon. Sőt! Háromszor díjazták is törekvéseit.
Szinte természetes, hogy „Határesetek” című, méreteiben im-
pozáns (Ez néhány műre is érvényes!) tárlatával itt „ünnepelt”.

Fábián László – művészetének értő tolmácsolója! – imi-
gyen jellemezte: „Etikájában konzervatív, művészetében kor-
szerű, előre mutató”. Értve alatta, hogy kísérletező kedvének
gyökerei mindig a valóság talajából sarjadnak, de ez nem zárja

ki az anyagok korszerű alkal-
mazását, formálását, az útke-
resést.Aszülető művek több-
sége a képző- és iparművé-
szet határmezsgyéjén egyen-
súlyoz és a választóvonal hal-
ványítására, az érintkezési pon-
tok kitapintására törekszik.
A kiállítás Polgár Csaba mű-
vészetének három, meghatá-
rozó újítását domborította ki.
Afény körbeíró, a színes tex-
tilanyagot fakító tulajdonsá-
gait emelték ki fénynyoma-
tai. Alapjuk fekete vagy szí-
nes vászon, amelyekre kü-
lönböző tárgyakat (téglák,
deszkalapok, faágak, kötél-
csomók, szerszámok stb.)
helyezett.Az összeállításokat
a nap – vagy természetes fény-
nyel tartósan „fakította”, az
eső mosta, a vászon közben
gyűrődött, kopott is. A kelet-
kezett, számos árnyalatot mu-
tató, a szerkesztés tudatossá-
gát reprezentáló „képek” kü-
lönössége, hogy nem a tár-
gyak, hanem a háttér válik
gondolathordozó elemmé.
Szélesebb körben érvényesült
a textilfestés mellékterméké-
nek tekinthető, kísérő anyag,
a laufer művészi alkalmazása

terén végzett kísérlete. Nemcsak felfedezte, eredményesen
alkalmazta a „képalapot” s az eljárást, és a nyolcvanas évek-
ben számos bemutatót is szervezett művelői számára. Tex-
tiliparunk „kimúlásával” megszűnt e két technika alapanyag
forrása. Polgár Csaba életfelfogásának kulcsszava, a „szabad-
ság” s az tovább lendítette most is. Vásznaival, hatalmas cso-
magolópapírjaival, festékibrikjeivel „kitelepült” zsennyei kert-
jébe, az alkotóház parkjába. „emléket” állított az elpusztult,
százados öreg tölgynek. A természet, a buja vegetáció is ösz-
tönözte arra, hogy óriás festményeken adjon formát látomá-
sainak. Az „új festőiség” jegyében, lendületes gesztusokkal

Zentai Pál: Téli táj (fotó: Garas Kálmán)
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Enteriőr Polgár Csaba kiállításán (fotó: Garas Kálmán)

dolgozott, szinte semmi nem korlátozta cselekvésében. Képei
a valóság illúzióját keltik, de konkrét tárgyi utalások nélkül. A
falakon függve, zabolátlan színességükkel hatnak. Hiteles-

ségük bizonyítéka, hogy – a katalógus fotóit látva (ezek Garas
Kálmánt is dicsérik!) – igazán a kert fái között érvényesülnek.
Mintegy szervesülnek létrehozásukat ösztönző közegükbe.

Vidám farsangunk

Február 8-án az Erzsébetvárosi Közösségi Házban a farsan-
gi góbéságok előtt a Molnár Antal Zeneiskola tanárainak
Leszkovszki Albinnak (zongora) és Toarniczky Richárd-
nak (trombita) a műsora köszöntötte a vendégeket. A házi-
gazda Gombai Zsóka a néphagyomány eredetéről, a mo-
hácsi busójárásról szólt, majd Kaszner Margit a velencei
karneválokon szerzett élményeiről mesélt. Az est megle-
petése volt a tehetséges Naoko Inoue hegedűjátéka, aki
Tokióból mesterkurzusra érkezett Magyarországra. Az
alkalomhoz illő szavalat hangzott el Pethes Csaba szín-
művész előadásában, majd szólóénekek, humoros versek,

anekdóták, rigmusos strófák szórakoztatták a jelenlévőket. A szerep-
lők között láthattuk többek között Keczely Gabriellát, Mohainé Bu-
rián Mária Ágnest, Bánky Tibort, Kemény Jánost és Sifter Istvánt.

Debrecenyi István zenei válogatására többen táncra perdültek, de
a „kényelmesebbek” a maguk terítette asztal melletti beszélgetést
választották. Halpert Mária egy festménnyel érkezett. A sebtében
szervezett tombola legszerencsésebbje vihette haza az ismert fes-
tő alkotását. Vigaszdíjként több művészeti könyvet is kisorsoltak. A
programot a Köllő Miklós nevével fémjelzett Tarka Színpad együt-
tesének fergeteges lendületű, szellemes, kacagtató műsora zárta. Leg-
többen kellemes emlékekkel tértek haza. Mágnes
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A környezetalakítás építésze volt

„A XX. század, különösen az első világháborút követő idő-
szak, sürgető igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a
környezet alakításának radikális reformját. A kor legjobb épí-
tészei, művészei, tervezői őszinte elkötelezettséggel dolgoztak
a probléma megoldásán. Ezeknek a törekvéseknek egyik je-
lentős magyarországi képviselőjeAlmár György építész volt.”
írta egy tanulmányában Kiss Éva.

Almár György építész, iparművész, festő és grafikus
1895-ben született. Érettségi után három évig harcolt az első
világháborúban. A Műegyetem Építészmérnöki Karán 1920-
ban diplomázott.Az egyetemi évek után Berlinben dolgozott,
Bruno Paul irodájában, ahol belső építészettel és festészettel
is foglalkozott. Itt ismerkedett meg a modern belső berende-
zés problémakörével és az expresszionista stílussal, amely ak-
kor a festészetre és az építészet díszítő elemeire is rányomta
bélyegét. Hazatérése után Budapesten Ligeti Pál építész iro-
dájában tevékenykedett, ahol a Berlinben elsajátított törekvé-
sek szószólója maradt. Bruno Paul tanításának megfelelően a
belső tér, az otthon egységes kialakításának megteremtésén
fáradozott. Vallotta, hogy „A lakáskultúra nem divat, vagy
szeszély, hanem az emberi szellem, a kulturális szükségletek
formai kifejezője…” 1924-ben önálló építészeti irodát nyitott
és – elsősorban – családi házak és bútorok tervezését végezte,
ahol az összevont funkciójú szoba és bútor kérdéseit boncolgat-
ta, illetve ültette át a gyakorlatba. Hirdette, hogy az enteriőr ki-
alakítása építészeti feladat. Az új, modern anyagok, az üveg
és az acél szeretete, a geometria segítségével elért harmónia,
rend és nyugalom keresése jellemzi munkáit. Ezek a törek-
vések eredményezték, hogy Almár György a magyar art deco
egyik tekintélyes képviselője lehetett. Tanulmányokban is rög-
zítette elgondolásait. 1924-ben „A nagy hármas egység”,
1933-ban ”A mai otthon írásban és képben” című könyvet
szerkesztette és hosszabb tanulmányt is közzétett benne. 1936-
bana ”Kombinált szoba – kombinált bútor” című írását jelen-
tette meg. Kiadványai a korszerű lakásberendezésekről szól-
nak. A belső terek, a falak díszítésére egyszerű, olcsó megol-
dásokat kínált, például a tapétaképet, amelynek mikéntjét így
fogalmazta meg: „…fakeretre vászon van feszítve, s erre ra-
gasztják a különböző fajtájú és struktúrájú tapéta darabokat,
mintegy nagyvonalú mozaikként.”

A háború után az Építéstudományi Intézet, majd az Építés-
ügyi Minisztérium, illetve a Lakóterv munkatársaként dolgo-
zott. Építészeti, belsőépítészi törekvései nem változtak. Erről
„A dolgozó nő otthon”, és a „Mi teszi széppé a lakást” című
kötetek írásai is tanúskodnak. 1965-ben látott napvilágot „A
szép otthon” című kötete. 1964-ben jelent meg tanulmánya a
„Kép és képi ornamentika a lakásban” címmel, amelyben –
többek között – a következőket írta: „Alakás, ez a magunk te-
remtette kis belső világ, sugároz valamit, hangulatot kelt. Ez
a valami mindig összefügg a korral, amelyben élünk, és egy-
úttal jellemzi az embert is, aki benne lakik, s a keze nyomát
rajta hagyja…” Az Építés – Építészet című folyóirat szerkesz-
tőjeként, majd a TIT művészeti munkatársaként is dolgozott.
1955-ben nyugdíjba vonult, és 1974-ben Budapesten halt meg.

A festészettel már gyermekkorában megismerkedett, sőt, a
berlini évek kezdetén elsősorban festményeinek eladásából

tartotta fenn magát. Építészmérnöki munkájával párhuzamo-
san festői munkásságát is végezte, művei számos hazai és
külföldi tárlaton szerepeltek. Kezdetben tájképeket, csendéle-
teket festett, majd az 1960-as évektől fokozatosan az abszt-
rakció felé fordult, melyről így vallott: „A színek, a formák
önmagukban és egymáshoz való viszonylatukban érzést vál-
tanak ki az emberből, mint a zenében az egyes hangok, illetve
a hangok ritmikus együttese.” Almár György alkotásai a Ma-
gyar Nemzeti Galériában, a Szombathelyi Képtárban, a Mis-
kolci Galériában és több gyűjtő otthonában kaptak helyet.
2006-ban a Miskolci Galériában, 2009-ben pedig a Solymári
Művelődési Házban volt emlékkiállítása.

Külön említem Almár György munkásságának azon részét,
amelyet az Építők Műszaki Klubjában működő Művészetbarát
Körben végzett. Teszem ezt azért, mert itt ismerkedhettem meg
vele, és mert a Kör, amelynek hat éven át volt elnöke biztosított
számomra olyan keretet, ahol mind a festői ismereteim mé-
lyítésére, mind a munkásságom bemutatására is sor kerülhetett.

Érdemes emlékezni a képzőművészeti ismeretterjesztés ér-
dekében kifejtett hazai erőfeszítésekről, illetve azokról a mű-
vészetbarát körökről, amelyekben – ebben az időszakban – je-
lentős munka folyt. A részleteket dr. Soós Imrének 1970-ben
írt: „Beszámoló egy művészetbarát kör életéről” című ösz-
szeállításából idézem:

„A képzőművészeti ismeretterjesztés országszerte, így a fő-
városban is különféle szervek keretében, változatos formában
folyik. A felsorolás teljességének igénye nélkül meg kell em-
lítenem az iskolákban folyó művészettörténeti oktatást, a TIT
József Attila Szabadegyetemének művészet előadássorozatait,
a kultúrházakban, művelődési központokban rendezett ilyen

Almár György önarcképe
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tárgyú előadásokat és kiállításokat. Ide tartoznak a Kiállítási
Intézmények és a Képcsarnok Vállalat által rendezett képző-
művészeti kiállítások, a Rádió és a Televízió által sugárzott
képzőművészeti vonatkozású programok. Jelentősek a Corvi-
na és más könyvkiadók kibocsátott művészeti könyvei. Fon-
tos szerepet töltenek be az ismeretek közlésében a napilapok
és a folyóiratok, gyakran színes illusztrációkkal is kísért cik-
kei, valamint képzőművészeti szakfolyóirataink: a Művészet,
a Műgyűjtő és a Magyar Építészet…Az érdeklődők rendsze-
res, személyes, tevékeny részvételét igénylik a Népművelési
Intézet irányítása alatt működő képzőművészeti szakkörök.A
mintázás, rajzolás, festés aktív művelői szakmai képzést kap-
nak. Nem képzőművészeket akarnak nevelni ezek a szabad-
iskolák, hanem inkább a művészet jobb megértését kívánják
segíteni… A Szépművészeti Múzeum Baráti Köre és a Nem-
zeti Galéria Barátainak Köre évek óta jelentős ismeretterjesz-
tő munkát végez…AKisgrafika Barátok Köre a Magyar Kép-
zőművészek Szakszervezete támogatásával működő műgyűj-
tő és művészetbarát szervezet…a Rákosligeti-, a Kispesti-, a
VI. kerületi-, a Nagy Balogh János Művészetbarátok Köre, az
UVATERV Szőnyi István-, és a Hídépítő Vállalat Réti István
Képzőművészeti Köre. Mintájukra alakult meg az Építők
Műszaki Klubjának keretében a Művészetbarátok Köre.

A Kör születésnapjának 1968 január 2-át kell tekintenünk.
Ezen a napon Almár György építészmérnök és dr. Soós Imre,
a Betonútépítő Vállalat osztályvezetője – mindketten a TIT
művészeti szakosztályának tagjai – írásban tettek javaslatot az
alapításra. Levelükben megállapították, hogy a klubban ren-
dezett művészeti előadások, színvonalas kiállítások a művé-
szet iránt érdeklődők tekintélyes csoportját vonzották az

Építők Műszaki Klubjához. Elérkezett tehát az idő, hogy az
eddig elszórtan jelentkező képzőművészeti ismeretterjesztést a
jövőben rendszeres összejövetelek keretében, tervszerűen foly-
tassák. A havonta egyszer rendezett művészeti, vetítettképes
előadások adták a Kör munkájának gerincét. ...tíz év után-
alatt sok új tag kapcsolódott be a munkába, de sokan voltak
olyanok is, akik elpártoltak, távol maradtak összejöveteleink-
ről. Amilyen öröm volt a vezetőség számára az új tagok je-
lentkezése és megmaradása, olyan sajnálatos veszteség volt az
elmaradók, köztük számos megbecsült művész kiválása. Tá-
volmaradásuk okait sokszor átgondoltuk, ennek eredményét le
kell szögeznünk: a Művészbarát Kör nem hajlandó elkötelez-
ni magát egyetlen művészeti irányzat mellett sem. Nem kívá-
nunk szószólói lenni egy-egy művész, vagy művészeti cso-
port törekvéseinek. A körünkbe tartozó képzőművészek nem
alkotnak iskolát, nem képviselnek egységes stílusirányzatot.
Ez így van rendjén, hiszen az Építők Klubjában nem művész-
csoport, hanem Művészetbarát Kör működik.Akilépések má-
sik okát is jól ismerjük. Vannak, akik nem tudták megbocsáta-
ni, hogy a tagok sorában amatőr alkotók is vannak, sőt, mun-
káikat Körünkben bemutatjuk, elemezzük. Öröm látni, hogy
nem is egy közülük, éppen az itt kapott kritika, bíztatás alap-
ján tett nagy lépéseket az önkiteljesedés felé…Távol áll tő-
lünk, hogy Körünkben akármelyik amatőr alkotót is művész-
nek kiáltsuk ki, és attól is óvakodunk, hogy egyenlőségjelet
tegyünk az életét erre szentelő hivatásos művész és az amatőr
alkotó között. Ha kiállításainkon, házi bemutatóinkon egymás
mellett függ egy-egy művész, vagy amatőr alkotása, attól sem
a művész alkotása nem lett rosszabb, sem az amatőré jobb.
Bemutatásuk így együtt tanulsággal jár, a látogatók ízlését fej-
leszti, ítélőképességét fokozza. Művészeink, amatőr alkotóink
bemutatása eszköz a képzőművészeti ismeretterjesztésben.”

Azon túlmenően, hogy a Körben számos fontos és gyümöl-
csöző ismeretséget köthettem, meghallgathattam számos, egy
festő számára nélkülözhetetlen előadást, láthattam jó néhány
kortárs alkotását a bemutatókon, kiállításokon, Kürthy Sándor
személyében olyan barátra tettem szert, aki a munkásságom-
ban is sokat segített. De fontos volt számomra az is, hogy a
Klubban rendezett kiállításaim alkalmával olyan személyek
(Ágh Ajkelin Lajos, Fischer Ernő, Lázár Sándor, Szász Károly
István) mondtak véleményt alkotásaimról, akiknek szavára
sokat adtam. A Klubban ismerhettem meg a Népművelési
Intézet munkatársait, Bánszky Pált, Bak Imrét, Fábián Lászlót.Almár György műve

Almár György alkotása
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Segítségük nélkül nem juthattam volna egyéni és csoportos
kiállítási lehetőséghez. Festményeimet ők zsűrizték legelsők-
ként, hiszen – abban az időben – e nélkül nem lehetett kiállítást
rendezni. Miután a Képzőművészeti Lektorátus csak az Alap-
tagsággal rendelkező festők képeit bírálta, így sohasem állít-
hattam volna ki munkáimat.

Összefoglalva: az a Művészetbarát Kör, amelynek egyik
alapítója, és hat éven keresztül elnöke voltAlmár György, igen
fontos szerepet töltött be a hetvenes években a képzőművésze-
ti ismeretek megszerettetésében, terjesztésében, a politika által
tűrt, vagy tiltott művészek, valamint az autodidakta alkotók
kiállítási lehetőségeinek biztosításában.Az a tény, hogy tizen-
egy évig működött, bizonyítja, hogy jó és hasznos kezdemé-
nyezés volt létrehozása.Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy se
azelőtt, se azóta kevés olyan művészetpártoló kör, vagy egye-
sület jött létre, amely legalább ennyi ideig végezte volna
munkáját.A legtöbb sokkal rövidebb idő alatt semmisül meg.

A mi Körünk munkáját és hagyományait 1973 óta a Mű-
vészetbarátok Egyesülete méltó módon ápolja és folytatja.

Dr. Horváth Iván
A 2012. február 22-én az Erzsébetvárosi Közösségi

Házban elhangzott méltatás szerkesztett, rövidített változata.

A zsűri észrevételei

Kardos Nagy Ibolya
NE PAPOLJATOK

Ne papoljon a gazdag a szegénynek,
Ne papoljon a jóllakott az éhezőnek,
Ne papoljon a pénzes az üres zsebűnek,
Ne papoljon a szívtelen a jószívűnek,
Ne papoljon a hazug az őszintének,
Ne papoljon az ügyeskedő az ”ügyetlennek”.

Ne papoljon az önző,
Mert aki kifosztva áll,
Csakis balga lehetett
A keserves…mindenit!
S egy óriási szamár.

Kaiser László a zsűri elnökeként elmondta, hogy a szavaló-
verseny nyertesei a versmondók és a jelenlévők egyaránt. Há-
rom ismétlődő hibára hívta fel a figyelmet: a biztosabb szö-
vegismeretre, a hangsúlyozásnál tapasztalható „éneklésre”,
valamint a „sietős” versmondásra, azaz a hadarásra.

Szöveg és fotó: Geröly-Bársonyi Hilda

Fränkel (Almár) György: Sarokpolc

Geröly Tibor üdvözölte az Almár család jelen lévő tagjait, kü-
lön is Almár Iván csillagászt és feleségét Erzsébet Asszonyt.
Almár Iván köszönetet mondott azért, hogy az egyesület édes-
apja munkásságát évtizedek óta ápolja. Tájékoztatta a közön-
séget arról, hogy az Iparművészeti Múzeum tavaszi Art Deco
kiállításán Almár György bútorai is láthatóak lesznek.
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Kardos Nagy Ibolya szavalóverseny Lőrinciben

A Kardos Nagy Ibolya Irodalmi Alapítvány Kuratóriuma immár hetedik alkalommal hívta ne-
mes vetélkedőre Lőrinci város körzetének fiataljait, akik részvételükkel bizonyítják, hogy szí-
vükbe jut még hely a lélek finom rezdüléseinek, a költészetnek. Köszönet jár a verstanulás fá-
radságáért, és elismerés a szép versmondásra tanító pedagógusoknak, szülőknek.Amai szava-
lóversenynek külön jelentőséget ad, hogy településünk most ünnepli várossá nyilvánításának
huszadik évfordulóját. Noblesse oblige – a rang kötelez. A tizenkét éve Kardos Márton
kezdeményezésére életre hívott alapítvány fáradhatatlanul munkálkodik a névadó pél-
daadó életének és irodalmi munkásságának megismertetésén.

Az alapító
A szavalóverseny nyitányaként a
négyéves Cantus Laurencius ve-
gyes kar három dallal fejezte ki
tiszteletét a rendezvénynek és min-
den kedves részvevőjének. Műso-
rukbanKodályZoltán:Aszépének-
szó múzsájához, Mendelssohn: Bú-
csú az erdőtől, Bárdos Lajos: János
bácsi hegedűje című dalok szere-
peltek Molnár Tamás karnagy ve-
zetésével, majd Víg Zoltán polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket.
Aszavalóverseny huszonkét részt-
vevőjét Juhászné Czakó Ilona
mutatta be a közönségnek. Az el-
ső helyezett Balassa Bence a hat-
vani Bajza József Gimnázium ta-
nulója lett. További díjazottak:
Teréki Dániel (a gyöngyösi), Kun
Henriett (a lőrinci) gimnázium,
Juhász Diána (a selypi), Huszár
Viktória (a zagyvaszántói), Ágói
Stella (a rózsaszentmártoni) és
Nagy Menyhárt Kamilla (a zagy-
vaszántói) általános iskola tanuló-
ja lett. A zsűri különdíját Füzér
Réka (a rózsaszentmártoni általá-
nos iskola) tanulója kapta.
Azsűri elnöki tisztét Kaiser László
író, költő, dramaturg, a Hungaro-
vox Kiadó igazgatója töltötte be.
A bíráló testület tagja volt e sorok
íróján kívül Geröly Tibor, a Művé-
szetbarátok Egyesületének elnöke,
aki az előző hat szavalóversenyen
is részt vállalt a díjak odaítélésében.

Bényei Tamás
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„Sárvártól Sárvárig”

Semmi meglepő nincs abban, ha egy
művész – festő, szobrász, muzsikus –
élete alkonyán szükségét érzi írásbeli
„mérleg” készítésének. Változatos mű-
fajú „visszanézések” sokaságát említ-
hetnénk, de most Németh Mihály,
Sárváron élő szobrászművész írásainak
és szobrainak gyűjteménye van ke-
zünkben. Hetvenévesen egyszer elvé-
gezte már a „számadást”, de maga sem
volt elégedett a „Mutis mutandis” cí-
mű kötettel. „Elhatároztam, hogy saját
erőmből egy jobb és szebb könyvet ál-
lítok össze,” – s lőn! Nyolcvanötödik
születésnapjára megjelent a „Sárvártól
Sárvárig” vezető életutat szemrevéte-
lező kötet. Valóban „szebb és jobb”,
gondosabban válogatott, bővebb, gaz-
dagabb tartalommal és kivitelben.

Németh Mihály Sárváron született
(1926). Jaksa István szombathelyi sza-
badiskolájából, mint tehetséges inasfiú
került a Képzőművészeti Főiskolára
(1952-1958). Mestere Szabó Iván volt,
de az eszményképe Medgyessy Ferenc
maradt mindvégig. Budapesten kezdte
aművész-éscsaládi életet.Néhánymeg-
bízás után – nagy hirtelen – „megszó-
lította” a szülőföld.Azóta „vidéki szob-
rászként” él és alkot, a szülőváros kö-
zösségének figyelmétől kísérve. A díj-
osztók ugyan elkerülték, de köztéri mun-
káinak száma jelentős, és még a távoli
Mariföldre is jutott belőlük. A szobrá-
szat minden műfajában otthonos, ám
rajzol, ír és versel is, ha úgy adódik.

Kötete bemutatja a sokoldalú alkotót,
de a műtárgy és dokumentumfotók a
„szobrász” munkásságára helyezik a
hangsúlyt. Időrendben vonultatják az
évekkel határolt periódusokon belül
jelentős szobrait. Egy-egy blokk pedig
ifjúkori festői próbálkozásaiból, illetve
érmeinek gazdag terméséből válogat. A
szövegeket elválasztó, tagoló fényké-
pek a könyv terjedelmének felét adják.

Németh Mihály szobrainak nagy ré-
szét mészkőbe, márványba faragta. Jel-
lemzőjük a zárt, tömbös formaadás,
nyugodt körvonal, a véső nyomait őr-
ző, vibráló felületkezelés. Modelljei fő-
ként testes lányok, asszonyok. Ruhátla-
nul vagy gazdag ráncokat vető, sejtel-
mes drapériákba burkolva, rendszerint
szimbólumhordozó szerepben állítja őket
talapzatra. Szerkezeti és formajegyeit

megőrzi bronz és nagy számban ké-
szült terrakotta plasztikáin is. A formá-
kat feszítő férfias erő, biztos komponá-
lás figyelhető meg érmein is. Alkalmi
plakettjeit biztos rajzolat, portréit élet-
hűség, hiteles lélekábrázolás emeli ma-
gas szintre.

A mintázásban, kőfaragásban időn-
ként megfáradt alkotó akkor ragadott
tollat, ha közben lejegyzendő gondola-
tai támadtak, vagy a külvilág valamely
jelensége késztette véleményformálás-
ra. A szakma kérdéseire, a társadalom,
művészeti közélet visszásságaira rea-
gáló írások, emlékidéző elbeszélések
társaságában, általa „dünnyögésnek”
nevezett, önműfajú rövid feljegyzések,
találó megállapítások olvashatók – kü-
lön fejezetbe „ömlesztve”, csoportosít-
va. A karcos „melléktermékek” között
irodalmi idézetek (Olvasottságát tanú-
sítják!), szakmai problémák, emberi
kapcsolatokra utaló mondatok, társmű-
vészeti (zene, irodalom) kérdések, köz-
és magánéleti tapasztalatok, jelenségek,
találó aforizmák egyaránt előfordulnak
az olvasmányos kötetben. Lehetetlen
bármelyiket kiemelni, mert egyként
komoly mondandót hordoznak. Érde-
mes olvasni, töprengve tartalmukon.

„Nem vagyok mesélő, elbeszélő tí-
pus” – vallja, de ennek ellentmonda-
nak a gyermekkort, családi kört, kisvá-
rosi életet, jellegzetes figurákat meg-
elevenítő, már-már szépirodalmi szintű
elbeszélései. Akad közöttük vidám tör-
ténet, pillanatkép éppúgy, mint lehalkí-
tott tónusú, szívszorongató, tragikus

végződésű emlékezés. Plasztikusan fo-
galmaz akkor is, ha főiskolás éveit idé-
zi vagy utazási élményeit eleveníti föl.

„Műfajteremtőként” mutatkozik meg
„rajzos verseivel” is. Tárgya ezeknek is
az „örök nő”, aki elfoglalja a rajzlapok
közepét. „Szép, büszke, kontyos fejek,
a szelíd, földrenéző szemek s a hang
nélkül is beszédes szájak” újra és ismé-
telten megigézték. A fönnmaradó he-
lyekre szépen kalligrafált írással, rímes
vagy szabad verset kerekített. Költe-
mények születtek azonban más indítás-
ból is. A vasúti váró élménye, apja em-
léke, barátai halála, egy szerelmes pil-
lanat egyaránt megihlette. Egy ciklus
más hangfekvésben szól a „lányok, asz-
szonyok” libbenő szoknyájáról, a simo-
gató-távoltartókezekről,a várakozásmeg-
hitt pillanatairól, a kőfejtői látomásról.

Amikor Sárvár polgármestere kitüntette
(2006), azt jegyezte föl némi „düny-
nyögés” kíséretében: „remélem még egy
kicsit tovább tudok gurulni az Időben”.
A kötetet záró két műteremkép 2011-
ben készült, bizonyítva, hogy „elfelej-
tem a koromat, ha dolgozom”. A 86.
évét járó művész műtermében fogadja a
„fényt”: „Vakargatom a nagyobb gipsz-
szobromat” – mondja a „gurul tovább
az Időben”. Könyve pedig hasznos do-
kumentumként kerül a könyvespolcra.

Salamon N.

Németh Mihály:Szent István (fotó:Garas)
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Gyulai Pál
HAZÁM

Sokszor valál már életedben
Veszendő, oh szegény hazám!
Tatár, török és német gyilkolt
S haldoklál fényes rabigán:
Mi lesz majd sorsod a jövőben?
Ki tudja azt; sötét titok;
De most, de most, ha rád tekintek,
Csak sírok és csak sirhatok.

Nem gyáva bú e könnyek anyja,
Haragom sirja azokat;
Beszélünk hangos, büszke szóval,
S hazánk még csak névben szabad.
Nem csüggedés e könnyek anyja,
Rajtok tettek villáma ég;
Versengünk puszta semmiségen,
S fölöttünk mind borúsb az ég.

Hah mennyi gúny! győzelmi hymnus
Harsog körűlbe mindenütt,
S a vértől megszentelt mezőkre
Szabadság fényes napja süt.
Nekünk e hang tán síri dal lesz,
S a szent sugár tán búcsufény,
Véres felhőben elhunyó nap,
Halottak gyászos mezején.

Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsően el.
Lesz legalább a történetben
Rólunk egy nagy emlékezet
Egy büszke nép élt meggyalázva,
De dicsőn halt, mint született.

Életfa Súron

Semes-Bogya Eszter
Dorogon született.
Gyermekkorát neve-
lőapjánál Súron töl-
tötte, aki asztalosmes-
terséggel kereste a ke-
nyerét.Mellette meg-
szerette a fát és a fa-
faragás „művészeté-
nek” hódol. Legtöbb-
ször a pusztulásra ítélt
fa új életének funk-
cióját teremti meg.
Célja, hogy felkeltse
az érdeklődést a ter-
mészet védelmének,
harmóniájának meg-
tartására. Bár évek
óta Dunakeszin él,
szeretettel gondol if-
jú éveinek színhelyé-
re. Ennek bizonyítá-
sául életfát faragott a
település temploma
mellé.Az ünnepi ava-
táson érte a megtisz-
teltetés,azönkormány-

zat Súr Községért Érdemérmet adományozott számára.

Elment Szénássy Tanár Úr

Elhunyt a komáromi gim-
názium nyugalmazott ta-
nára, író, helytörténész.
Középiskolai tanulmánya-
it Pápán végezte, majd a
pozsonyi egyetemen szer-
zett diplomát. Negyven-
két évig tanította diákjait
nemzeti öntudatra, nem-
zeti hűségre és lokálpatrió-
tizmusra. Tizenhat köny-
ve jelent meg, melyekben
Komárom történetét és a
város neves személyisé-
geinek – Klapka György,
Jókai Mór, Lehár Ferenc
– életútját dolgozta fel.
Papírra vetette az 1849-es
komáromi ostromot, utol-

só könyvében pedig a százéves Jókai Egyesület tevékeny-
ségét elemezte. A szlovák parlament magyar képviselői a
mártírhalált halt Esterházy János csehszlovákiai magyar
politikus tiszteletére Probitate (Helytállásért) díjat alapított,
amelyet 2009-ben Szénássy Zoltán is átvehetett. (g)

1925 – 2011

Szirmay Endre
EGY EZREDÉV

Ha egyszer valami volt már
mindenképp nyoma marad
akár sziklatömb
akár egy pillanat

hogy fényt vagy emléket írjon
az idő törékeny üvegén;

egy rebbenés: egy ezredévnyi álom
s minden elámulás: egy ezredév.
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Vivát, Baranyi

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház zsúfolásig telt dísztermé-
ben, a tizenéves Nagy Betti hárfajátékának bensőséges hangjai
nyitották meg Baranyi Ferenc köszöntésének eseményeit. A
75. születésnap ünneplésére megjelenteket láthatóan évtize-
des figyelem, érdeklődés, tisztelet, barátság vagy éppen a köl-
tő iránti hódolat hozta el január 25-én a Művészetbarátok
Egyesületének rendezvényére. Geröly Tibor szerkesztette és
vezette a Baranyi-rajongók lelkesedésére született programot.

Az ünnepi műsor Tárkányi Imre versmondásával folytató-
dott, aki két Baranyi Ferenc vers mellett egy saját szerzemé-
nyével ajándékozta meg a költőt.

Ezután a kiváló irodalomtörténész, italianista, író, egyetemi
tanár és a magyar kultúra egyik legelkötelezettebb szolgálója,
Madarász Imre szedte csokorba Baranyi sok-sok szálon futó
különlegességeit, költői világának legkarakteresebb jegyeit.
Klasszikus értékű életmű az övé, a József Attila- és a Kos-
suth-díj kitüntetettje, s az utóbbi végre méltó tulajdonost ka-
pott személyében. A sokoldalú, szerteágazó, mégis egységes
életmű minden alkotása egy örökifjú lélek lendületét, dina-
mizmusát mutatja. Lírai költő, műfordító, prózaíró, esszék,
cikkek írója, zenei, televíziós és közéleti tevékenységet foly-
tat. Eddig négy könyv jelent meg életéről, s ez azt is jelenti,
hogy munkája az irodalomtörténet szerves részévé vált. Talán
Ő az utolsó költő, akinek műveiben erőteljesen jelennek meg
a társadalmi, közéleti gondok, és az igazságtalanságok elleni
küzdelmek. Ezek együtt korrajz értékűek.

Schilleri költő abban az értelemben, hogy az élet legvégső
határáig őrzi ifjonti lelkesedését és lendületét. Derűs egyéni-
ségét nem koptatták el a megpróbáltatások és a nehézségek.
Társadalomábrázoló költészetével csak a trubadúr lírára em-
lékeztető szerelmi lírája vetekszik, páratlan népszerűségnek
örvendve az ifjúság soraiban. Nagy sikerrel fordított sziciliai,
toszkán és francia trubadúrokat. Egyik különleges sorsú alko-
tása a Hortobágyi híd című verse, amely az idő múlásával
olyannyira folklorizálódott, hogy egyes néprajzkutatók is
népköltészeti alkotásként emlegetik, holott csak az ihlető mo-
tívum származott a tiszta forrásból. Szervesen a magyar ha-
gyományokból kinőtt, mégis európai költő Baranyi Ferenc, a
kulturális egység, a szellemi közösség értelmében.

Az életmű harmadik nagy pillére a műfordítás, tizenegy
nyelvre fordították műveit, ő maga kilenc nyelvből fordított
magyarra, s emelkedett eközben a legkiválóbbak közé, amint
ezt Europarnasszus című kötetete is igazolja. Legújabb elké-
szült fordítása Dante Alighieri Isteni színjátékának Pokol színe,
amelynek megjelenése az ez évi Ünnepi Könyvhétre várható.
Ezúttal Baranyi Ferenc klasszikus értékű költészete találko-
zott a legnagyobb klasszikus, Dante Alighieri művészetével,
s bízhatunk benne, hogy ez lesz életművének koronája.

Kívánjuk Baranyi Ferencnek, hogy még sokáig alkosson, s
hogy minden időben hűséges olvasói, barátai maradhassunk
a közéleti poétának, a szerelmes költőnek, a műfordítónak, a
prózaírónak, a fáradhatatlan ismeretterjesztőnek – fejezte be
előadását Madarász Imre.

Keres Emil színművész megrendítő előadásában a költő
Hazaérve, Körözvény, Ki dallá lesz, Áldott legyen, és Az első
szürke szálak című szerzeményeit hallhattuk.

Hegedüs Valér átszellemült, szenvedélyes, tartalomismerte-
téssel egybekötött, nagy sikert arató zongorajátéka fokozta a
hangulatot, melyet Keres Emil csodás versmondása szelídí-
tett a hallgatáshoz, mielőtt mikrofon elé állt az ünnepelt.

Boldog és szomorú vagyok – mondta Baranyi Ferenc. Bol-
dog és meghatott is egyben azért, hogy ilyen nagy számban
jöttetek el. Szomorú pedig azért, mert „elértem egy olyan
kort, amit egy lírai költőnek meg sem illik élni, áthágtam azt
az íratlan szabályt, hogy költők és mosónők korán halnak.”
Elmesélte, hogy tíz éve megpróbált korához méltó, kevésbé
lobogó, elégikus verseket, „Őszikéket” írni, elindulni a 65
évesen még vonzónak gondolt „Zsákutca” irányába, azonban
életeleme a folytonos rugaszkodás, rá kellett jönnie, hogy
nem képes csendben elvonulni, továbbra is csak közéleti líri-
kusként tud tevékenykedni. Az sem fontos számára, hogy fel-
tétlenül költőként emlegessék, csak az fontos, hogy mindig a
költészet eszközeivel gyakorolhassa újságírói, publicisztikai
munkáját, így írhassa perlekedő költeményeit.

Elmondta az Inkompetencia, valamint a Szent Erzsébet lá-
tomása című verseit, majd egy gyermekkori élményét feldol-
gozó, Ferike hol van? című, a gyereklélek csodálatos fényét
fölfestő (bocsánat a krónikás szubjektív megjegyzéséért!)
költeményét, majd a Rondo a-mollban című, feleségének,
Böbének ajánlott soraival fejezte be.

Megköszönte Madarász Imre méltatását és Keres Emil
versmondását, a közreműködő zenészek szép játékát. Búcsú-
zóul fölelevenítette az egyetemi éveik alatt Gyárfás Endrével
közösen írt „Ördögi színjáték” című darabjukat, amelyben a
haló poraiból föltámadott Dante felvételizik az ELTE Böl-
csészkarára. Egy ötödéves, Vergilius szerepében, mint a Pokol
színben, végigvezette „Dantét” az egyetem „bugyrain”. Bara-
nyi Ferenc olyan átütő humorral, vidámsággal, gazfickóság-
gal játszotta-énekelte az összes szereplőt, ahogyan ifjúkorá-
ban tehette, előadásán semmi nyomot nem hagyott az eltelt
évek száma, s a hallgatóság ezt nagy tapssal hálálta meg. Leg-
újabb munkájából, a Pokol fordításából mondott részleteket

Baranyi Ferenc olvasói társaságában (fotó: Ölvedi K.)
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Keres Emil. Ezután a költő monori barátainak, tisztelőinek
nevében, mintegy ajándékként Pechnyik Ibolya szavalta el
Baranyi több versét, és egy gyönyörű műfordítását.

Baranyi Ferenc munkássága összefonódott a Művészetba-
rátok Egyesületének életével is. Az elmúlt harminckilenc év-
ben szinte minden esztendőben szerzői esten találkozott tag-
társainkkal – hangsúlyozta Geröly Tibor, majd így folytatta:
„A több mint húsz esztendeje megjelenő Művészet és Barátai
lapszámainak jószándékú (de szigorú) kritikusa. Sokak írói
munkásságának támogatója, segítője, fejlődésük katalizátora.
Sorolhatnám a neveket, de a mostani alkalomhoz illően csak
hadd említsem Nádudvari Nagy Jánost, akinek köteteihez
nemcsak előszót írt, hanem a versek lektorálását, szerkesztését
is vállalta. Hét kötetünk fémjelzi a »a kapások költőjét«, akinek
bronzplakettjét (kérésünkre) Búza Barna készítette. Ennek egy
példányával köszöntöm most a 75 éves Baranyi Ferencet.”

Hegedüs Valér kíséretében Rezsnák Miklós dalai zárták az
estet, melyet követően az ismerősök, barátok ajándékokkal
kedveskedtek az ünnepeltnek. Nyáregyháza alpolgármestere
Maszel László – ahol Baranyi gyermekkorát töltötte – egy jól
megtermett sütőtök kíséretében hozta el települése üdvözletét.

Nádasi Katalin

Baranyi Ferenc:
SZENT ERZSÉBET LÁTOMÁSA

Anyámat, Gertrudist, Bertold leányát
ezerkettőszáztizenhárom őszén
lekaszabolta néhány pártütő, míg
apám, András, Halicsban háborúzott.
Engem korán: ötesztendős koromban
Thüringiába vittek, hogy Lajosnak
– Hermann őrgróf idősebbik fiának –
legyek felnőve majd a felesége.
Hogy itt miképpen fordult rosszra sorsom:
külön történet. Most arról beszélek,
hogy álmomban Gertrudis megjelent és
így szólt hozzám, elprédált gyermekéhez:

„Téged szegények áldanak,
hajlítsd anyádhoz is magad,
hajolj hozzám, törődj velem,
segíts nekem, segíts nekem!
Bár gazdagságban éltem én:
szeretetben voltam szegény,
jóságban voltam nincstelen,
s ezt síron túl is szenvedem.
Lenéztem azt a nemzetet,

mely befogadott engemet,
kevélységem minden magyart
alázni szolgává akart.
Amíg senyvedtek milliók:
én élveztem a dáridók
s tivornyák őrült mámorát,
mely vérem járta át meg át!
Máriát kérd meg arra, hogy
nyerhessek bűnbocsánatot,
ne várjon rám tüzes pokol:
lelkem az önvádtól lakol.”

Így szólt s eltűnt. S bennem csatáz a lélek:
csak bűne volt? Hazámnak ő csak ártott?
Arról, hogy a lakomákon csipetnyi
finom fűszert hintett a már korántsem
nyereg alatt puhult, de változatlan
módon: kézből zabált húsokra – nem szól
az égvilágon senki? Csak lidércláng
volt a pusztán?

Lehet. De sokat érhet
csalárd sugár is öldöklő sötétben.
A pártütőket is meg kell, hogy értsem.

Istenem, fél-merániként, de teljes
szívű magyarként mit lehet remélnem?

Köszöntés a Hungarovox Kiadóban

A Hungarovox Stúdiót zsúfolásig megtöltő közönséget a
házigazda szerepét vállaló Kaiser László és Kemény András
köszöntötte, majd Madarász Imre méltatta Baranyi Ferenc
írói munkásságát és emberi értékeit.Agratulálók sorát Szepes
Erika nyitotta meg, majd többek között Góg János, Kassai
Franciska, Kósa András, Merényi Judit és Radó Gábor
köszöntötte a 75 éves költő, műfordítót. A szűkebb pátria üd-
vözletét a református templomot mintázó torta kíséretében
adták át az ünnepeltnek. Tárkányi Imre
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Herzum Péter
Oby hite és magánya

Obersovszky Gyula azon a nagy na-
pon az erkélyen állt, az akkori szerkesz-
tőségek otthonául szolgáló New York
palota Dohány utcai frontján, az Osvát
utcai sarok közelében, és kötegről-kö-
tegre szórta az alant álló sokaságnak a
még nyomdafesték szagú „Igazság”
példányait. Az „Igazság”-újságot. Az
emberek röptében kapták el az esés
közben zizegve kinyíló nyomdai cso-
magokat. Sokfélék voltak, mai eszem-
mel egyformának látszanak a korabeli
fotókon, de az akkori nyomorhoz, és a
szegénység árnyalataihoz szokott szem
megkülönböztethette a „jól szituált”,
vagy éppen „topisra szakadt” alakokat, a
megnyiratkozott, vagy kócos figurákat,
akiknekborbélyra semtellett.Valameny-
nyien éljenezték a szabad sajtót, és ez a
tömegnek közössé váló hangja mind-
örökre beitta magát Gyuszi lelkébe:
– Nem vacakolni, – mondta még évti-
zedekkel később is, – hanem lendület-
tel… – és itt karjával egy jellegzetes
mozdulatot tett, melyet sajátos, indulat-
tal teli horkanással kísért: – uhh! Ő is
tudta, hogy a lelkébe ivódott álom csa-
lóka. Tudta, de mégis őrizte az egyre
nyilvánvalóbban meseszerűvé váló ál-
mot. Őrizte, mert hitt benne. Hitt és
nem elhitették vele.

Szirmai Ottó, forradalmári fedőne-
vén Tavaszi Tamás, mint a Rádió párt-
titkára, egy közeli kórház párttitkár kol-
légájától uzsonnás csomagba rejtetten
megkapta a halottak boncolásakor kie-
melt töltényeket. Mert néhány óráig
még élt a megszokás, a „nyilvánvaló
idegenkezűség által életüket vesztett el-
hunytakat kötelezően felboncolták”.

Az első lövések kiváltották a tömeg
dühét. Ezeket olyan fegyverből adták
le, amelyekről csak a bennfentesek tud-
ták, hogy ilyen eszköze a sorozott állo-
mánynak nincsen. Csupán az NKVD –
a mai emberek már alig tudják, hogy ez
a KGB akkori neve volt – kommandó-
sai rendelkeztek ezzel. A kórházi orvos
és párttitkár így figyelmeztette Szirmait:
bekövetkezett az, amitől Nagy Imre na-
pok óta tartott, ameghasonlott szovjetve-
zetés reformellenes erői fegyveres össze-
csapást provokálnak, hogy minden ren-
dű reformernek bizonyítsák: a változá-
sok törvényszerűen erőszakhoz vezetnek.

Szirmai felhívta Kádárt, akiben támo-
gatót remélt, beszámolt a bonctani lele-
tekről, de Kádár félbeszakította: ha
holnap is életben kívánnak maradni,
ássák el valahova a töltényeket… és
soha…sehol, senkinek…

Akkoriban mobiltelefon nem léte-
zett, a vonalasokat ellenőrizték, a forra-
dalom pillanatok alatt kialakította a
maga futárrendszerét, és amikor az el-
ső hírvivő odaért az „Igazság” Szer-
kesztőségéhez azzal az üzenettel, hogy
NKVD-provokáció történt, és az újság
lehetőleg úgy hangolja a tömeget, hogy
a provokáció hatóköréből kivonhatók
legyenek. Az üzenetet Gyula felhábo-
rodással fogadta. Hogy az egyazon cél-
ért megmozduló embereket nem az ál-
tala szentnek tekintett közös ihlet hozta
lendületbe, hanem néhány civil ruhás
NKVD-tiszt orvgyilkossága? Ennél na-
gyobb gyalázatot a sors olyannyira nem
produkálhatna, hogy ez nem is történ-
hetett meg. A forradalom egész ideje
alatt alig állt szóba a Tűzoltó utcai fel-
kelőket vezető triász tagjaival. Tudta,
hogy a figyelmeztetés valós veszélyt je-
lez, hiszen a Hitler-Sztálin paktum ide-
jén a Baltikumot megszálló szovjet
hadsereget kísérő NKVD rutinszerűen
alkalmazta ezt a módszert, vagyis

provokációval adott ürügyet
a tömeges likvidálásokhoz.
Gyula álmait és hitét védte.
Nem volt megszállott, ezért
a szerkesztőség védelmére
csakis a Tűzoltó utcai felke-
lőket kérte. Borzongott attól,
amit köztük látott. Kóreai diá-
kok, az alig néhány éve véget
ért háború leszerelt tisztjei
vaskézzel formáltak parancs-
nak engedelmeskedő alaku-
latot a sokszor anarchikusan
viselkedő „pesti srácokból”.
Így szólt az oktatás: ha ér-
kezik a tank, mellé veted ma-
gad a földre, mert így nem lát!
Tehát élve maradsz! Ha fel-
ugrassz, széttapos, így jobb,
ha én lőlek fejbe!
Gyula futárt küldött a Tűzol-
tó utcába, hogy ezt nem néz-
ni, de hallgatni is rossz. A
nagy Tűzoltó utcai triász va-
lamelyikétől, (Angyal István,
Csongovai Per Olaf, vagy a
már említett Szirmai,) lako-
nikus válasz jött: „itt nincs

mód hónapokig képezni a srácokat,
most egy nap áll rendelkezésre, hogy
hulla-jelölt lövöldözőből győzni tudó, és
életbe maradási esélyeit növelő katonát
faragjon! Ha nem tetszik, ne nézz oda!”

Évtizedek múltán, amikor a Magyar
Rádió aulájában emléktáblát avattak a
kivégzett Szirmai Ottónak, feszült pil-
lanataim voltak Gyulával.

– El kell menned, és beszédet kell
tartanod! – mondtam.

– Nem megyek! – válaszolta. Akik
ismernek, azok tudják, hogy Ő és én
két más világ voltunk…

– Ha nem mész el, – hangsúlyoztam
már-már fenyegetően – még akkor sem
köszönök Neked, ha az utcán összeta-
lálkozunk! Tűzoltó utcai voltam, a vö-
rös zászlós 56-osok közül való, én is fe-
küdtem tank mellett, hasam alatt resz-
ketett a 34 tonnától az utcakő. Össze-
vizeltem magam, mellettem csikorog-
tak a lánctalpak, köpött rám pokoli bűzt
a motor, és dübörgött fülembe a kipu-
fogó. Tudtam: az én fejem is célkereszt-
ben van a kegyelemlövésre váró ázsiai
katona fegyverén… A háború is szak-
ma…borzasztó szakma! Megtanultuk,
alkalmazkodtunk, és mivel egy kis
szerencsénk is volt, életben maradtunk!
Halottak között nincs lendület…
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Szemtelenül utánoztam Gyula kézmoz-
dulatát, de nem szólt rá semmit.

A következő felkérésnél elfogadta a
meghívást, beszédet mondott – (és jót !)
– Szirmai táblája előtt.

Egy későbbi találkozás alkalmával
természetesen a szememre vetette:

-Ne hidd, hogy bávatag fenyegetőzé-
sed miatt mentem el! – mondotta kissé
emelt hangon, és az elégedetlen pillana-
taiban előszeretettel alkalmazott „bá-
vatag” szót kifejezetten nekem címezte.
Némi megfontoltság után így folytatta:

-elmentem, mert annyian cserben-
hagytak…elárultak…és szomorú…és
szörnyű…ASzirmai mégiscsak az áru-
lásra figyelmeztetett…az akkori áru-
lásokra… És én, aki kutya-hűségű em-
ber vagyok, elárultak most is, azóta is
megállás nélkül! Miért? Megölték a má-
sodik „Igazság”-ot, a nyomdából kijött
példányokat nem lelkes tömeg fogadta,
hanem a postán azonnal átcsomagolták
remitendának, hogy úgy tűnjön nem
fogy… Bántottam azokat, akik ezt tet-
ték? Bántottam azokat, akik erre a pa-
rancsot kiadták? Bűn az, hogy a párt-
harcokba belegyűlölködő világban meg-
mutattam, hogy értékek, és emberek
mindenhol vannak? Azután életre hív-
tam a második „Élünk”-et! Odaadtam
56-os szervezeteknek, hogy legyen az
ő lapjuk… levetettem a nevem, mert
azt másként ölték meg! Az én általam
alapított lapban ne hazudjanak! Ne írja-
nak egy álságosan kitalált másik 56-ról,
a gyönyörű, valódi helyett! Hogy An-
gyal, az auschwitz-ot megjárt zsidó fiú
nemis volt az, hanemkereszténydemok-
rata, hogy az igazi parancsnok nem is ő
volt, hanem az a…áhh…nem mondom
ki a nevét, annak a szomszédotokban
fészkelő nagy egójúnak…akiről az ak-
kori „Igazság”-banegyszót semírtam…
Ezekkel szemben magamra maradtam!

Elhangzott 2012. január 4-én az író,
költő, főszerkesztő (1956 hőse) nyolc-
vanötödik születésnapi megemlékezésén
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban.

Andor Mihály: Szegény Micsinay. Egy
besúgó élete című, a pécsi Jelenkor
Kiadónál megjelent könyvének téma-
választása csak részben eredeti. A párt-
állami titkosrendőrségről, a III/III-as
ügyosztály besúgóiról szóló könyvözön
olyan bőséges, hogy még a legfonto-
sabb, jellegadó kiadványok felsorolása
is szétfeszítené egy recenzió kereteit,
önálló bibliográfiát igényelne. Ráadásul
a címszereplő Micsinay (Mikes) Tamás
viselt dolgait is feldolgozták külön
portréműben: Gulyás Gyula televíziós
dokumentumfilmjére, az Idézésre gon-
dolok.Andor Mihály vállalkozását, hogy
268 oldalas életrajzi monográfiát szen-
tel (igaz kis lapokon, nagy betűkkel, „la-
za” szedéssel, „felhabosított” tördelés-
sel) egy olyan személynek, akiről ő ma-
ga is elismeri, hogy releváns életművet
nem alkotott (miközben kimagasló sze-
mélyiségek,nemzeti ésegyetemesklasz-
szikusok, történelemformáló óriások ma-
radnak nálunk „monográfiát-lanul”) –
nos, ezt éppenséggel vitatni és bírálni is
lehetne.Azt viszont már nehéz volna ta-
gadni, hogy a mű érdekes, izgalmas, ol-
vasmányos és tanulságos. Hiányérze-
tet, nyitott kérdéseket, megoldatlan prob-
lémákat, kételyeket, ellenérzéseket éb-
reszt. A problematikus munkák gyak-
ran inspiratívabbak, mint a tökéletesek.

Főhősét-antihősét Andor alapvetően
hiteltelennek, megrögzött, javíthatatlan
hazudozónak, „mitomániásnak” mutat-
ja be, olyan „senkinek” vagy „akárki-
nek”, aki kitalált-eljátszott identitások-
kal, költött-meghamisított múlttal, ön-
mitizálással, „konfabulálással” próbált
„valakivé” válni, méghozzá akkora si-
kerrel, aminő példátlan volt mind saját,
kudarcokkal teli, „szánalmas életében”,
mind sorstársai között. A diktatórikus
hatalommal elhitette, hogy megbízható
alattvalója és támogatója – „Mészáros
Tibor” fedőnevű titkos ügynökként
írott jelentéseivel –, az illegális ellenzék
tagjaival pedig azt, hogy eszme- és har-
costársuk, kiszínezett ’56-os forradal-
már múlttal, valamint szamizdatos cik-
keivel és konspirációjával. Gyanakvó-
kat és közvetlen barátokat, neves értel-
miségieket megtévesztett haláláig.

Arészvétet sugalló cím és zárómondat
(„Szegény Micsinay”) ellenére a szerző

irgalmatlan arc- és pályaképet rajzol va-
lamikori jóbarátjáról és besúgójáról:
„koszos, büdös… notórius hazudozó…
úgy nézett ki, mint egy hajléktalan…
mint aki most jött ki a kukából… háj-
pacni” stb., zárósoraiban pedig ekként
summázza életpályáját: „Élt 59 nyomo-
rult évet.” Még szexuális impotenciával
(„a nemi életre való képtelenséggel”) is
gyanúsítja, ami aligha bizonyítható, bi-
zonyosan ízléstelen („kényes kérdés –
ismeri be Andor –, mert úgy tartom,
hogy senkinek, még egy besúgónak a
nemi élete sem tartozik másra”) és fő-
képp nem világos, miféle kapcsolatban
állt a lényeggel. Ámde mi az a „lé-
nyeg”? Andor Mihály szerint nem Mi-
csinay szerény tollforgatói munkálko-
dása: még „1996-ban megjelent novel-
láskötetére” is csak futólag utal, címét
(A fogoly neve) lábjegyzetben említi
csupán, noha nem kisebb irodalomtu-
dós írt hozzá előszót, mint Szerdahelyi
István. Hasonlóképp „en passant” derül
ki, hogy Városlakó címmel magánkia-
dású verskötete is megjelent.

S ezzel elérkeztünk a fő, helyesebben
visszatértünk az alapkérdéshez. Megér-
demelt ez a társadalom perifériáján ve-
getáló, önmagát hol grófcsemetének,
hol zsidónak kiadó, hol liberális jobbol-
dali, hol szélsőbal-thürmerista, „min-
denkit leszóló” és minden proklamációt
aláíró, minden cimborája által lehagy-
ott-túlszárnyalt, „sérelmekkel teli…
örök ellenzéki” lúzer, éppen ő a temér-
dek besúgó közül, egy mono-biografi-
kus kötetet? Nem lenne érdekesebb té-
ma például a vele az utolsó fejezetben
összehasonlított „kanonizált” elbeszélő,
Tar Sándor „kettős énje”? Vagy Nagy
Péter irodalomtörténész karrierje, aki
akadémikussá nem kizárólag dogmati-
kus marxista-leninista-sztálinista nagy-
monográfiáival lett, hanem „Borisz”
fedőnéven írt ügynökjelentéseivel (is)?

Természetesen mindenki arról ír
könyvet, amiről akar, és olyat, amilyet
tud. Andor Mihály figyelemre és elis-
merésre méltó módon ötvöz szociológiai
és pszihológiai megfigyeléseket, ész-
revételeket, társadalmi és egyéni patog-
ráfiát, alapos tényfeltárást és „kibeszé-
lést”, kutatást és elbeszélést. Csak az a
végeredmény, csak azt tudnám feledni!

Madarász Imre
Egy szánalmas élet

„Az egyetlen valami, amely miatt föl-
dünkön félni kell: az ember.”

Carl Gustav Jung

„Nem barátaink kellemes ujjongásá-
ban,hanem ellenségeink vad ordításá-
banhallhatjukmegahelyesléshangját...
...mióta a világ világ – sohasem volt
olyan igazság, amelynek szárnyai alatt
mindenki egyformán melengethette
volna életét.” Solohov
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A szépre és boldogságra született

Fenyves Mária Annunziáta köszöntésére gyűltünk össze,
akik vállalkoztunk egy hosszabb-rövidebb fővárosi zarán-
dokútra ezen a hűvös és havas januári estén. Itt, Pestszentlő-
rincen, a művészetek hajlékául is szolgáló Zila Kávéház –
Krisztina Cukrászda falai között ma kiváló alkalom kínálko-
zik arra, hogy kissé ki- és felül emelkedhessünk a még min-
dig meglehetősen szürke és rövid téli nappalok sodrásából,
kellemes és hasznos élményekkel gazdagodhassunk, majd
holnap – immáron megújult erővel vethessük bele magunkat
gondoktól sem mentes életünk forgatagába.

A kultúra iránt – minden jelenkori gátló tényező ellenére –
még mindig „fogékony” és lelkes helyi közönség, és a mai es-
ten közreműködést vállalt neves előadóművészek együttes je-
lenléte és munkája biztosíték arra, hogy a szervezők által fel-
kínált választékkal sikerül – legalább néhány órára – lelkes kö-
zösséggé egybeforrasztani művészetbarátokat és művészeket.

Feltételezésemhez az elsődleges alapot annak a sokoldalú
alkotónak az eddigi munkássága képezi, aki bőséges emberi-
és művészi tapasztalatokat gyűjtve léphetett át abba a XXI.
századba, amelytől a közelmúltban már „hétmilliárdossá” vált
emberiség oly sokat remélhet, illetőleg amelynek folyamán –
felelőtlen döntés következményeképpen elpusztíthat mindent.

Engedjék meg, hogy néhány, „nevesítetten” másoktól vett
idézettel foglaljam méltó keretbe a mai est központi alakjával,
Fenyves Mária Annunziátával kapcsolatos bevezetőmet:

„Minden embernek a maga módján kell keresnie annak a le-
hetőségét, hogy még nemesebbé váljék, és megvalósítsa igazi
emberi méltóságát. Bizonyos időt a felebarátainak is kell szen-
telnie. Lehet, hogy ez nem sok, de tegyen valamit azokért, akik
emberi segítségre szorulnak, valami mást, amiért nem kap
semmilyen más fizetést, mint e munka elvégzésének a kivált-
ságát. Mert ne feledje el azt, hogy nem egyedül él e világon.
Hogy felebarátai is vannak.” (Dr. Albert Schweitzertől szár-
maznak e megszívlelésre méltó sorok.)

A személyesen is jól ismert Fenyves Mária Annunziáta év-
tizedek óta, pontosabban: az első találkozásunktól a máig ter-
jedő (és emberi léptékkel mérve:) igen jelentős időtávon át
mindig és mindenhol arra törekedett, hogy – lehetőségeihez
mérten – tevékeny részt vállalhasson, majd pedig – az idézett
schweitzeri sorok szellemében és szerint: „felebarátai” neme-
sebbé válásáért kitartóan és sikeresen munkálkodhasson.

Sáfárkodva a szülői háztól kapott „induló” lelki- és szellemi
vagyonával, majd a személyiségében rejlő lehetőségek mind
teljesebb kibontakoztatása érdekében kellő szorgalommal
folytatott tanulás és munka eredményeképpen, mind szélesebb
körben bizonyíthatta kiváló és sokoldalú szervező tehetségét.

Megszámlálhatatlanul sok gyermek- és felnőttkorú, könyv-
olvasó és művészetbarát, kiváló előadó- és alkotóművész ke-
rült Fenyves Mária Annunziáta alkotói- és szervezői „bűvkö-
rébe”. Ő maga pedig színes, és határozott személyiségével
számos közösség aktív és hasznos tagja lett. Itt és most csak
kettőt emelek ki: a mai est egyik szervezőjeként is említendő,
1983 óta működő Krúdy Gyula Irodalmi Kört és az 1973-ban
alapított Művészetbarátok Egyesületét.

„Haszonkeresés nélkül semmi sem történik a világon. Ne is
kívánjunk az emberektől érdekeiktől ellentétes dolgot. Denem

olyan alacsony vágy ez, csak adjunk neki józan irányt, fordít-
suk nemes célra, önhaszonra.” Ezt gróf Széchenyi István taná-
csolta, és útmutatása mindannyiunk számára időszerű.

Fenyves MáriaAnnunziáta eddigi életében sikeresen oldot-
ta meg e „nemes célra” és egyben „önhaszonra” is szolgáló
haszonkeresést. „Díja” vagy „jutalma” sem talmi gazdagság.
Alkotó- és előadóművészek, írók, költők, művészettörténé-
szek méltató írásai, kiállítási megnyitókon elhangzott beszé-
dei, vagy éppen az úgynevezett „egyszerű” művészetbarátok
kiállítási vendégkönyvekbe jegyzett elismerő sorai, kézfogá-
sai és tapsai jelentik számára a további lelkes munkához el-
engedhetetlenül fontos és nélkülözhetetlen bátorítást.

„Az ember dolga, hogy amennyire lehet, örömmé tegye a
mát… Hogy szeressen. Hogy szíve melegét megossza. S, ha
úgy hozza a Sors: szenvedni és tűrni is tudjon imádságos szív-
vel.” Czine Mihály – Fenyves Mária verseskötetének bemuta-
tója alkalmával mondta mindezt, majd így folytatta: „Könyve
lelkiismeretes, pontos munka, a versei és rajzai tiszták és sze-
retetet sugárzóak. A szépre és a boldogságra született lélekről
beszélnek. Tudja, bár a völgyekben már ködök úszkálnak és a
csúcsokon már szállingózik a hó, a tegnap már álmokba süp-
pedt, s a holnap még csak látomásokban sejlik, de ehhez a tér-
hez, ehhez az időhöz kötve is színek és illatok között bolyong-
hat a képzelet, s a tekintet az őszben is találhat tavaszi villaná-
sokat. Hisz a világ – ahogy írja egyik versében – »tele van cso-
dákkal«, akármilyen nagy a nyomorúság, minden reggel feljön
a nap és minden éjjel fölragyognak nekünk is a csillagok…”

Fenyves Mária második szép utónevét említve, egyesüle-
tünk egyik alapítója, néhai dr. Szíj Rezső többször is, tréfásan
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ugyan, de megjegyezte: Annunziáta, Annunziáta, ez nem ma-
gyar utónév! Valóban napjainkban már keveseknek adják, ho-
lott nemcsak szép hangzású, de több ezer éves is. Latin erede-
tű, bibliai eseményre utal, amikor Gábriel arkangyal közölte
Máriával a (szeplőtelen) fogantatást. Jelentése: nő, aki hírt ka-
pott. Magától az Istentől származót. Kívánom, hogy sokáig
viselje büszkén. Őrizze meg alkotói kedvét és örvendeztessen
meg minél több művészet- és irodalompártolót rajzaival, fest-
ményeivel és költeményeivel, vagy éppen szépen csengő
énekhangjával.

Emlékeztetem a mai kiállítás-megnyitó minden kedves
résztvevőjét arra, amiről „Emlékek közt járva” című verses-
kötetében (Művészetbarátok Egyesülete 1992.) a Ne feledd
című versében így ír:

„Ne feledd,
hogy ajándék, hogy vagy, hogy ember vagy,
hogy e magasztos szó: Ember, Élet, nagy!

Ne feledd,
hogy porszem vagy és óriás
hogy az ész talál ki sok csodát…

Ne feledd,
hogy rövid az élet és majd csak az emlékek élnek,
Mert örökké csak, a csillagok égnek…”

Dr. Kollmann J. György

Elhangzott Pesztszentlőrincen 2012. január 19-én.

A kultúra és művészet szolgálatáért

A Magyar Kultúra Lovagja
címet a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány 1998. szeptem-
berében hívta életre a kultúra
különböző területein huzamos
ideje lovagiasan tevékenyke-
dők elismerésére, amely a mű-
vészi teljesítmény mellett dí-
jazza az irodalmi és a köz-
művelődési teljesítményt is.
A lovagi cím gesztus a ma-
gyar kultúrát támogató hazai
és külföldi művészetbarátok-
nak. Az alapítvány a Kultúra
Lovagja címmel méltó emlé-
ket állított a magyar államala-
pítás millenniumának, lét-
rehozta a társadalmi szerve-
zetek rangos elismerését, me-
lyet ez ideig több mint ötszá-
zan vehettek át. Ez év január
22-én a kitüntetettek között
volt három olyan személy,
aki a Művészetbarátok Egye-
sületében is jelentős szerepet
játszottak, játszanak. Az Ő
életútjukat kívánom néhány
sorban jellemzni, bemutatni.

Birinyi József (Budapest)
népzenész, népzenekutató. A
KÓTA társelnöke, népzenei
fesztiválok, táborok Kárpát-
medencei szervezője, vezető-
je. Több mint húsz népi hang-
szer megszólaltatója. A Fil-
harmónia szólistájaként a ma-
gyar népzene, néptánc hagyo-
mányainak népszerűsítője. A
Magyar Néprajzi Múzeum
Népzenei Gyűjteményének

korábbi vezetőjeként kutatója volt a magyar nyelvterület
hangszereinek. Szülőfalujában, Táborfalván és Budapesten
népzenei műhelyt hívott életre. Sikeres televíziós, filmes vál-
lalkozó, a Duna Tv alapító zenei-közművelődési főszer-
kesztője, a Tradíció Stúdió és a Media Flash Reklámiroda
Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett tulajdonos
filmrendezője, Táborfalva község díszpolgára. A hetvenes
évek végén, a nyolcvanas évek elején aktív résztvevője volt
a Művészetbarátok Egyesülete rendezvényeinek.
Kaszner Margit (Budapest)
grafikus, író. Harmincöt éve
Nyáregyháza kulturális éle-
tének aktív résztvevője. A
csutkababa kiállítások szer-
vezője és a babakészítés ok-
tatója az iskolában és az óvo-
dában. Festmény- és grafikai
kiállítások szervezője.Vagyo-
nátNyáregyházaÖnkormány-
zatárahagyta,melynekviszon-
zásául az önkormányzat az
„Ezredvég Múzeum- és Ba-
bagyűjteménynek” otthont biztosított. A szobákban a mű-
vészházaspár (dr. Gomola György) életét, a terítéskultúrát, az
életképekben elrendezett babagyűjteményt, a régmúlt tár-
gyait őrzik. A Schódelné Alapítvány életre hívója. Kőszegi
fiatalkori emlékei és dr. M. Kiss Pál művészettörténész tanár
meghatározó szerepet játszott alkotói tevékenységében.

Szvorák Katalin (Pilisszent-
lászló) népdalénekes. Az
Ipoly-menti Pincen töltött gyer-
mekéveket követően iskoláit
a felvidéki Füleken végezte.
Az ELTE magyar-könyvtár
szakán szerzett diplomát.
1981-ben első díjat kapott a
„Röpülj páva” versenyen,
majd a „Lajtha emlékverse-
nyen”. A Honvéd Művész-
együttesnél volt magánéne-
kes. A szentendrei Vujicsics

Tihamér Zeneiskola tanára és a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem vendégtanára. Több mint háromezer koncertjét há-
rom kontinens harminchárom országában láthatták, hallhat-
ták. Harminc önálló lemeze jelent meg. 2009-ben a Művé-
szetbarátok Egyesülete Béres Ferenc-díjjal tüntette ki.

Nick FerencAz alapító Nick Ferenc
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P. Horváth László
AZ A HELY

(Mari húgomnak)

Neked Pápa az a hely,
ahol életre jajdult anyád.
És csak néztél, de nem láttad még
rád figyelő mosolyát
ahogy kicsi keblére ölelt.
Az a hely őrzi-e ma
a hajdani por és sár alatt
valahol, bárhol lábad nyomát?
Belőled ott mi maradt?
Az a hely!...
Az a hely!...
Az a hely itten, vagy ott,
talán semmit, vagy épp sokat változott.
Ahol az út port, vagy nyúlós sarat hordozott,
az most köves, vagy aszfaltozott.
Itt a patak, vagy ér még most is csobog.
De amott, már eltűnt egy szelíd folyó,
mely télen be sohasem fagyott.
És vízimalmok sorjáztak rajta.
Biztos emlékszel még egy-egy fürdőző
gyerekcsapatra.

Jó, tudom, megállok itt,
mielőtt
a nosztalgia sárgult kendőiből
az emlékezet néhány könnycseppet csavarna.
Aki elment,
hát elment!
Ki így, ki úgy.
Egyik bicegő sorsán,
a másik csak elsuttyant,
szerencse zsákját attól elorozván.
De van, aki visszatér. Ha nem télen,
akkor tavasszal,
vagy éppen
ősszel.
Vagy bármikor… valamelyik nyáron.

Egyébként, a te kisvárosod körül
még sok-sok kis és nagyváros van.
Éjszaka ott is felszállnak a házak,
a régi utcák,
a régi gyümölcsfákkal,
fel a pirosló kertek,
ahol a hajdani kölykök, kamaszok
a lebegő kerítések fölött ugrottak át,
ugranak újra
cseresznyés ingben, jóllakottan.

Az a hely
itten, és ottan…
És körül a falukban,
a farmokon, tanyákon,
hegyek ölében,

szeleket is fárasztó sivatagon,
tenger ölelte szigeteken,
akkor és mostan.
Nem tudható, hogy éjszaka még kik utaztak,
kik utaznak a holdezüst felhőháton,
végtelenben találkozó csillagsugáron,
hogy egy csupa fény állomáson,
nekik is felragyogjon
az a hely.
De már a kiszakadt kőszívek útján,
a végleg elkésőknek
talán senki sem felel.

Neked még mindig
zsigerből fontos
az a hely.
Ebben biztosan egyetértesz velem.
De ez így van akkor is, ha nem.

Talán néha eltűnt gubancos napjaidból
és éjszakáidból is.
Azonban még ma is egy forgószél-gondolat
perdül veled. Akarod, ha nem,
odavisz!
Úgy bizony!
Az a hely!...
Miatta szereted a
kis és nagyvárosokat.
Miatta szereted Budapestet is.
Kicsit, amíg lehetett Bécset, Párizst.
Miatta szereted a városok köré bújt
falukat.
Falvaknak integető tanyát.
Az a hely!...
Miatta,
ezért, vagy azért,
ha csak egyszeri, ha csak visszatérő
pillanatra is,
talán mind szerethető.

Mivel neked is volt, mert ott van az a hely,
mert így miatta szeretheted
ezt a bolygót, a Földet,
az életet.
Igen,
az Életet.
Most hallgass! Te is tudod,
amikor igazán élsz,

az nagyon szerethető.
Isten egykoron jó kedvében
boldogat sóhajtott.
Költészetet.
Himnuszt.
És a Föld megszületett.
Az Ő himnusza több mint milliárdnyi éve él.
Nekünk is érteni lehet.
Érteni kell!
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…hogy szerethető legyen.
Itt, vagy ott,
neked,
nekem,
nekünk,
az a hely.

…Hogy a másiké,
senkié se legyen már gyűlölhető,
csak szerethető,
vagy legalább elviselhető,
az a hely!

Az a hely!...

Pilinszky János
MILYEN FELEMÁS

Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kő
egyenesen és egyértelmüen.

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, mi rejteni való.

Milyen megkésve értjük meg, hogy a
szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
későn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.

Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban január 11-én Koppány
Zsolt író, esszéista, kritikus elemezte Pilinszky János írói
pályáját. Első verseit 1938-39-ben a Napkelet, az Élet és a
Vigília közölte. Trapéz és kor-
lát címen 1946-ban a Szent
István Társulatnál megjelent
kötete Baumgarten-díjat nyert.
Versei a nyelvi sűrítés és a fe-
szültségteremtés kiemelkedő
teljesítményei. Lírájának lát-
szólagos ellentmondása a
feltétlen hitnek és a létbe ve-
tettség képtelenségének egy-
idejű élménye. A XX. század
világát elemzi, ahol az ember
magára hagyatott, menekül a
létezés szenvedése elől. Létét
áthatja a félelem és a rémü-
let. Szellemi rokonának tar-
totta Dosztojevszkijt és József
Attilát. A nagyvárosi ikonok
című kötetének megjelenésé-
vel eljutott az elnémulás kü-
szöbére. 1971 utáni versei
naplószerűek, pillanatnyi hír-
adások, az Isten nélkül ma-
radt világ ürességéről szól-
nak. Koppány Zsolt – akit
baráti szálak is fűztek a köl-
tőhöz – érdekfeszítő történe-
tekkel hozta közelebb hallga-
tóságához a különleges sor-
sú, magányos Pilinszkyt, aki
egyébként azt vallotta, a mű-
vészet maga Isten és az em-
ber közötti kapcsolat egy le-
hetséges megtestesülése. Kop-
pány versmondása mindany-
nyiunknak élményt jelentett.

„Én költő vagyok és katolikus”

Geröly Tibor és Koppány Zsolt (fotó: Mágnes)
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Közjóért Alapítvány 500.000.- Ft
Nemzeti Civil Alap 200.000.- Ft
Budavári Önkormányzat 80.000.- Ft
XIII. kerületi Önkormányzat 50.000.- Ft
Ö s s z e s e n 830.000.- Ft

Éves rendes közgyűlés

Egyesületünk éves közgyűlését 2012. április 28-án
(szombaton) 9 órára összehívjuk az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Házba (VII. Wesselényi u. 17.)
Napirend

1./Elnöki beszámoló az egyesület 2011. évi
munkájáról, a 2012. évi programokról, költségvetés
ről
Előadó Geröly Tibor

2./ Összefoglaló a Művészeti Tanács elmúlt évi
tevékenységéről és az idei tervekről
Előadó Molnár József

3./ A Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2011. évi
gazdálkodásról
Előadó Nádor Mara

4./A beszámolók megvitatása és elfogadása
5./Az új civil törvényből adódó feladatok,

Előadó dr. Kollmann J. György

A közgyűlés levezető elnökének Nick Ferencet javasoljuk..

2011. évi tevékenységünkről

Dodekon elmélet – a művészet és a társadalmi fejlődés ti-
zenkét stációs rendszere – Vigh Kristóf; Baranyi Ferenc és
Madarász Imre „vallomása Dante-ról”; Tudományok és ál-
talános műveltség – Kaposi Márton, Madarász Imre; A
Kárpát-haza költőinek énekelt versei – Dinnyés József;
Sarkadi Imre emlékezete – dr. Petővári Ágnes; Tavaszváró
farsangi hagyományok – Váradi Edit; A művészettörténet
szerepe a festészetben – dr. Pandúr József (Pécs); A ma-
tyóvilág Mezőkövesd tükrében – Pető Margit; Tóth Sándor
költő szerzői estje; „Liszt 200” – autonóm grafika és textil
– Tajthy Renátó és Újszászi Tünde; Karczag György a fel-
fedezett remekíró – Madarász Imre; Kőbánya irodalmi em-
lékei, értékei – Bihari József; A fák esztétikája – dr. Soltész
Gyula (Pécs); Meglopott iskolák – Kósa András; gróf Es-
terházy János a mártírpolitikus – dr. Kollmann J. György;
Okányi Kiss Ferenc költészete – Orosz Dávid, Stancsics
Erzsébet; Szíj Rezső lelkész-író-történész írói hagyatéka –
dr. Kollmann J. György; Liszt és a képzőművészet – dr.
Pandúr József (Pécs); Kassai István zongoraművész kon-
certje – Fenyves Mária Annunziáta; Csonka Ernő festőmű-
vész pályaképe – Molnár József; A rovásírás elemzése –
Nagy Gábor – Gombai Zsóka; A Kézfogás Együttes tavasz-
köszöntő versei, dalai – Váradi Edit, Hegedűs Valér; A ter-
mészet szépségei – dr. Sikó Ágnes (Pécs); Liszt: Vándorének
– Marco Bianchi előadásában – Fenyves Mária Annunziáta;
Egyed Emese szerzői estje – dr. Kollmann J. György; Kép-
zelet és valóság – M. Kass Judit művészete – Molnár Jó-
zsef; Szórvány magyarok között Kárpátalján – Parlagi
Endre, dr. Kollmann J. György; Értelmiségi körökben –
Kósa András; 1848 októberének hősei – dr. Kelényi István;

Szerelmek labirintusában – Takács Tibor szerzői estje – Ge-
röly Tibor; Őszköszöntő versek, dalok – Rezsnák Miklós,
Hegedűs Valér; A selyemfestés rejtelmei – Kindlovics Ka-
talin, dr. Sikó Ágnes (Pécs); Liszt és Czifffra – Némethné
Kemenes Mária; Álom-malom – dr. Kelényi István szerzői
estje – Ponyiczki Anna, Helyes Georgina; Molnár József a
hűség festője – Kőhegyi Gyula; Szántai Sándor szerzői estje
– Ölvedi Krisztina; Velencei élményeim – dr. Pandúr József,
dr. Sikó Ágnes (Pécs); Bárdos Attila költői estje – Payer
Imre; A szépség igazsága – Béres Ferenc emlékest – Hege-
dűs Valér, Hegedűs Szabolcs; Matyóföld kultúrája – dr.
Szedresi István; Karácsonyi hangverseny – Juhász Judit,
Vörösváry Márton;

Ismeretterjesztő előadások

Kiállítások

Télköszöntő – Erzsébetvárosi Közösségi Ház – Kiss János;
J. Garbóci Mária – Rét Galéria – Geröly Tibor; Rab-Kováts
Éva – Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
– Vincze Mara; Gaálné Beregszászi Tünde – Rét Galéria –
Somody Beáta; Ács József Ferenc – Rét Galéria – Geröly Ti-
bor; Molnár István Géza – Rét Galéria – Molnár József; Mű-
vészetbarátok 2011 – Pataky Galéria – Jankovics Marcell;
Kardos István – Vasutas Művelődési Ház (Pécs) – dr. Sikó
Ágnes; XVIII. Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor
zárókiállítása – dr. Kelényi István; Kaszás István emlékkiál-
lítás – Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
– Kőhegyi Gyula, Pató Rózsa; Papp Judit – Vasutas Műve-
lődési Ház (Pécs) – Gartner Józsefné; Karácsonyi hangulat
– Vasutas Művelődési Ház (Pécs);

Alkotótábor

A XVIII. Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort
augusztus 5-14-ig rendeztük Lakiteleken, melynek tizen-
egy résztvevője volt. Ketten Délvidékről, öten Budapest-
ről, egy-egy személy pedig Veszprémből, Szekszárdról,
Dunaharasztiról és Gyálról érkezett.

Folyóiratunkról

A Művészet és Barátai XX. évfolyamának öt száma jelent
meg.Amárcius-áprilisi kiadványunk volt a századik.Az elő-
ző évekhez hasonlóan harminckettő A/4-es oldalon fekete-
fehér nyomással 1500 példányban nyomtattuk, melyet postai
úton juttattunk el az egyesület tagjainak és „támogatóink-
nak”. Fontos szerkesztési elvnek tartottuk, hogy a művészet
valamennyi ágát érintő nézeteket bemutassuk. Hírt adtunk a
művészeti élet eseményeiről, az egyesületi programokról.

2011. évi pályázati támogatások



Az egyesületnek 2012. február 15-ig benyújtott valamennyi
számla kiegyenlítésre került!
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A Művészetbarátok Egyesületének 2011.
évi pénzforgalma, 2012. évi költségvetése

Nyitóegyenleg 59 11
2011. évi terv 2011. évi tény 2012. évi terv

Bevételek
Pályázatok 1900 830 1500
Tagsági díj 1200 776 1200
Kiadványok 50 32 50
Adományok 500 359 500
1 % 150 48 120
Tagi kölcsön 560
Összesen 3.859 2.664 3.381
Kiadások
Áram 50 54 50
Bérleti díj 450 477 500
Utazás,szállít. 180 186 150
Nyomda 1400 878 650
Fénymásolás 30 38 20
Postaköltség 700 512 500
Telefon-intern. 260 212 200
Bankköltség 80 70 80
Irodaszer 50 56 70
Alkotótábor 150 28 100
Beszerz.karban. 80 19 80
Kiállítás,dekor. 50 28 25
Tagi kölcsön 270 830
Egyéb 100 95 100
Összesen 3.850 2.653 3.355
Egyenleg 11 26

Elismerés

Az 1996-ban alapított Béres Ferenc-díjat

Nógrádi Tóth István
magyarnóta énekes kapta.

Budapest, 2012. február 20.
Geröly Tibor

Az egyesület adományozói

15.000.- Ft-ot Réthy Sándor (Balatonalmádi); 12.000.- Ft-ot
Kürthy Sándorné (Budapest); 8.500.- Ft-ot Lizák Pálma
(Budapest); 3.500.- Ft-ot Bocsák Krisztina (Debrecen),
Koncz Eta (Budapest), Mayer Lajosné (Budapest), dr. Zvada
András (Békésszentandrás); 2.000.- Ft-ot Kócziánné Tóth
Mária (Budapest), Sápiné dr. Fülöp Éva (Pécs), Kürthy Ve-
ronika (Révkomárom), Sorki Dala Andor (Budapest), Tóth
Klára (Pozsony), 1.500.- Ft-ot Bartos Aranka (Baja), Bősze
Éva (Kőszeg), Farkas Katalin (Budapest), ForintosAnna (Bu-
dapest), Kaizler Gitta (Dunaújváros), Luczi János (Debre-
cen), Simonné dr. Bernáth Erika (Pécs), dr. Szántó Józsefné
(Balatonalmádi); 1.000.- Ft-ot H.Csongrády Márta (Debre-
cen), Sramkóné Borsos Margó (Budapest); 500.- Ft-ot Bágyi
István (Pécs), Déri Györgyné (Budapest), dr. Tatár Rózsa
(Budapest).
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 2012. évi lap-
számaink nyomdai költségeinek fedezéséhez 500.000.- Ft
támogatásban részesülünk. (Sajnos a pénzre még várni kell.)

Az egyesület új tagjai

Csordás István (Budapest); Fodor Albinné (Budapest); Sorki
Dala Andor (Budapest); Szalainé Vaderna Éva (Budapest);
Tóthné Kontra Éva (Budapest).

Nyitóegyenleg 60

Bevételek
– Egyéni befizetések 25
– Kamatbevétel 1
Ö s s z e s e n : 26

Kiadások
– Nyomdaköltség 58
– Bankköltség 8
– Postaköltség 10
Ö s s z e s e n : 76

Záróegyenleg 2011.12.31. 10

Az alapítvány 2011. évi pénzforgalma

Az alapítvány támogatására tizennégy személy 25.000- Ft-ot
fizetett. A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából ta-
valy első alkalommal nem részesedtünk. A Művészet és Ba-
rátai megjelentetéséhez az elmúlt esztendőben nem tudtunk
hozzájárulni. A Pataky Galériában rendezett kollektív kiállí-
tás meghívójának a nyomdaköltségét vállaltuk. Két alkalom-
mal mellékeltünk támogatást kérő levelet azok lapszámához,
akik tiszteletpéldányként, vagy korábbi támogatóként postai
úton kapják a Művészet és Barátai-t. Mint pénzügyi beszá-
molónk mutatja, az eredmény lehangoló. Tárkányi Imre

MegjegyzésA Művészet és Barátai Alapítvány támogatói

3.000.- Ft-ot Lipcsey Judit (Budapest); 2.500.- Ft-ot P. Bu-
ruzs Gyula (Kőszeg); 2.000.- Ft-ot dr. Szemenyei Klára
(Budapest). Adományaikat köszönjük.

A Művészetbarátok Egyesületének bankszámlaszáma
11706016-20020031

Kedvezőbb számunkra, ha postautalvány helyett banki át-
utalással érkezik a tagdíj (3.000.- Ft, nyugdíjasoknak
1.500.- Ft), és köszönettel nyugtázzuk az adományokat is.

A tagdíj ellenében lapunkat postacímre küldjük!
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Pandúr József rajzait
Pécsett a Horvát Színház
Galériáján január 26-tól
február 22-ig láthatták.
Kiss János festőművész
„Lélektől lélekig” című
kiállítását az Erzsébet-
városi Közösségi Ház-
ban Geröly Tibor nyitotta
meg. A tárlat képeit már-
cius 12-ig tekinthetik meg
az érdeklődők.
A„Múmiák testközelben”
című kiállítás Budapes-
ten a Szépművészeti Mú-
zeumban még július 1-ig
megtekinthető.

Hírek

Keresztes Zsuzsa rongyképész alkotá-
saiból Utazásaim – szekérrel címmel az
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központban nyitottak
kiállítást februárban.

László Lilla festményeinek tárlatát
február 9-től március 31-ig láthatják az
érdeklődők a Senectus Idősek Otthoná-
ban (Budapest II. Patakhegyi út 83-85).

Kanizsa József írásait mutatták be a
Csillaghegyi Közösségi Házban Irodal-
mi Csillagdélután címmel.

A 10 éves egri festőtábor képeiből a
Béke Szállóban (VI. Teréz krt. 43.)
február 7-én nyílt kiállítás húsz alkotó
munkájából. Az elmúlt évtized élmé-
nyeire Kemenes Katalin emlékezett.

Mohainé Burián Mária Ágnes fest-
ményeit a Monori Vigadó Galériában
februárban láthatták az érdeklődők. A
megnyitón Kubászova Tamara szob-
rász értékelte az alkotásokat.

Keczely Gabriella fotóiból és fest-
ményeiből Állomásaim címmel a Ma-
gyar Honvédség Szentendrei Művelő-
dési Házában rendeztek kiállítást. A
tárlatot Kemény János nyitotta meg.
Közreműködött többek között Bánky
Tibor és Bella Péter.

A Srimai Terasz Alkotótáborban
készült festményekből nyílt kiállítás
Szentendrén a V-8 Szabadidőközpont
Galériájában (Kálvária út 16/c), melyet
március 9-ig tekinthetnek meg az érdek-
lődők. Egyesületünk tagjai közül Ke-
menes Katalin, Rosta Erzsébet és Zichó
Gabriella művei szerepelnek a tárlaton.

A Pomázi Somodi László Képző-
művészeti Stúdió tagjainak kiállítását
március 7-től március 31-ig tekinthetik
meg az érdeklődők az Országos Mező-
gazdasági Könyvtár (I. Attila út 93.)

Az ART 16 művészcsoport kollek-
tív kiállítással emlékezik az 1848-49-
es szabadságharcra. A Corvin Művelő-
dési Ház – Erzsébetligeti Színházban
(XVI. Hunyadvár u. 43/b) március 8-
tól április 5-ig várják a látogatókat. A
helyi POFOSZ a KovácsAttila Galériá-
ban március 5-én tartja ünnepségét
ugyancsak kollektív kiállítás megnyi-
tásával, ahol Koltayné Zolder Klára
mutatja be az tizenegy alkotót. Köz-
reműködik Matus Mihály tárogatón
és verset mond Sorki Dala Andor. A
tárlat április 1-ig látogatható.

Kiss Zita festményeiből „Márciusi vil-
lanások” címmel március 3-án nyílik
tárlat a Virányosi Közösségi Házban
(XII. Szarvas Gábor út 8/c). A kiállítást
Ghyczy György festőművész nyitja
meg. Közreműködik Pethes Csaba
színművész, zongorán Szabó Péter. A
képeket április 5-ig lehet megtekinteni.

Pintér Éva tárlatának az Egyetemes
Békeszövetség (VI. Bajza u.54) adott
helyet. A vendégeket Krebsz Tibor a
magyarországi képviselet elnöke kö-
szöntötte. A mosonmagyaróvári festő-
művész városában vállalt szerepéről
Füredi Kornél tanácsos beszélt. A kiál-
lító festői munkásságát és a Tallós-Pro-
hászka István Művészeti Egyesület
megalapításában szerzett érdemeit Ge-
röly Tibor méltatta. A tárlatot március
14-ig lehet megtekinteni.

Nick Ferencet, a Művészetbarátok
Egyesületének elnökségi tagját a Ma-
gyar Nemzetőrök Országos Szövetsége
elnök-parancsnoka, a szövetség érde-
kében végzett önzetlen, tervező, szer-
vező, alkotó munkája elismeréséül nem-
zetőr-dandártábornokká nevezte ki.

Kósa Andrást születésének 80. év-
fordulóján Geröly Tibor Búza Barna:
Nádudvari Nagy Jánosról készített
bronzplakettjével ajándékozta meg.

Pongrácz Zoltán pályafutásának
hatvanadik évfordulóján kiállítás nyílik
az Országos Mezőgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központban (I.
Attila út 93). Az alkotó munkásságát
dr. Prokopp Mária egyetemi tanár, mű-
vészettörténész március 2-án méltatja,
ahol közreműködik a Tabulatúra zene-
kar is. A jubileumi tárlat március 31-ig
tekinthető meg. Prokop Péter: Húsvét hajnalán

Pandúr József alkotása

Gyászhír

Bodor Lajos (1924-2011) Szajol köz-
ségben született, Budapesten műszaki
képzettséget szerzett. Szakmájában
nyugdíjazásáig vezető tisztséget töl-
tött be. Művészeti érdeklődése vezet-
te el az egyesületig, rendezvényein
gyakran megjelent. Fia katolikus pap.
Budapesten érte a hirtelen halál.
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Tavaszváró

Április 11-én (szerdán) 17.30 órakor az
az Erzsébetvárosi Közösségi Ház dísz-
termében Tavaszváró címmel kollektív
tárlatot nyitunk. A csoportos bemutat-
kozáson azok vehetnek részt egy alko-
tással, akik a 2012-es évre érvényes
egyesületi tagsággal rendelkeznek. A
műveknek nem feltétlen a tavaszról
kell szólniuk, az szimbolizálhatja a te-
let is. Elvárásunk, hogy társadalmi és
erkölcsi gondolatokat sugalljanak. (Üz-
letben vásárolt, vágott virágból készült
csendélet nem felel meg a kiállítás cél-
jának!) A képméret nem haladhatja
meg a 100 centimétert, és akasztásra al-
kalmatlan állapotban nem veheti át a
„válogató” bizottság. Az alkotásokat
április 5-én (csütörtökön) 10-15 óráig
fogadjuk a kiállítás színhelyén (VII.
Wesselényi u. 17).

Molnár József

Gyomaendrődi tárlatok

A helyi Helytörténeti Gyűjteményben
Vidovszky Béla és Corini Margit fest-
ményei, Illésy Péter grafikái és Pász-
tor János szobrászművész alkotásai te-
kinthetők meg;
a Békéstáji Művészeti Társaság alko-
tásai február 1-től március 9-ig; a Kép-
zőművészeti Egyetem végzős növen-
dékeinek tárlata március 14-ig;
Hevesi NagyAnikó kiállítása pedig áp-
rilis 20-tól látogatható. A gyűjtemény
címe: Kossuth Lajos u. 11.

Kóris Györgyné

A Centrális Galéria

A Galéria integráns része az archí-
vumnak, de egyben annak kiterjeszté-
se is, amely reflektál az archívum in-
tézményére, a múlt dokumentumaira, a
jelen és a múlt lehetséges kapcsolatai-
ra, ugyanakkor elérhetővé teszi a nagy-
közönség számára azt, ami többnyire
csak a kutatók számára hozzáférhető.
Az archívum kiállítótere, illetve az
archívum honlapján elérhető virtuális tér
módot nyújt arra, hogy a hagyomá-
nyostól eltérő módon mutassuk meg,
kapcsoljuk össze és értelmezzük a múlt
dolgait (szövegeket, képeket, tárgya-
kat), mindazt, ami jelentéssel és jelen-
tőséggel bír egy probléma bemutatása
és értelmezése során. A felkínált új
kontextus váratlan értelmezési lehető-
ségeket nyit meg.

A Galéria célja, hogy programjai re-
zonanciát keltsenek: segítsék a látoga-
tót abban, hogy elképzelje azt a vilá-
got, amelyből a dokumentumok szár-
maznak, hogy tanúja legyen minda-
zoknak a (lehetséges) változásoknak,
amelyekek a múlt pillanata és a jelen
között végbemehettek. A Galéria tuda-
tosan egyensúlyoz a tudományos és az
artisztikus reprezentáció határterüle-
tein, ezt szolgálják a kiállítások és per-
formanszok mellett, a rendszeres film-
sorozatok, előadások, konferenciák és
művészi produkciók.

Halott könyvtár címmel nyílt kiállí-
tás olyan könyvekből, amelyeket 1989
óta senki sem kölcsönzött ki. Ötezer
kötet közül válogathatnak a látogatók, a
gyűjteményben 1945 és 1989 között
megjelent magyar nyelvű, érdeklődés-
re számot tartó könyvek szerepelnek.

Deák Lajos halála

1927-ben négygyermekes parasztcsa-
ládban született Rákóczifalván. Édes-
apja a Kisgazda Párt politikusaként
több évet börtönben töltött.
Katonai szolgálata után Budaőrsön
végezte a tisztiiskolát, majd Tarna-
szentmiklóson, Taszáron és Börgön-
dön szolgált. Itt érte az 1956-os for-
radalom. Miután nem írta alá a Kádár
kormány iránti tiszti „hűségnyilatko-
zat”-ot, leszerelték. Csak fizikai mun-
kát vállalhatott. A rendszerváltás után
rehabilitálták, és századosi rangot ka-
pott. Nyugdíjazásáig Bicskén a men-
tőállomáson volt gépkocsivezető.
Baráti szálak fűzték Obersovszky Gyu-
lához, tagja volt az Igazság Baráti Tár-
saságnak.AMűvészetbarátok Egyesü-
letét adományaival rendszeresen tá-
mogatta. Házasságkötésének hatva-
nadik évfordulója előtt négy nappal,
hirtelen érte a halál. Katonai tisztelet-
adással, nyugalmazott honvéd őrnagy-
ként helyezték örök nyugalomra a
bicskei temetőben.

Vén Zoltán: Lélekdúc

Bősze Éva
TEMETÉSRE

Elcsitult a finom zsongás,
elhalványult a fény…
Valaki messze költözött,
hiánya mardos, egyre tép,
a legsötétebb éjszakát is
meg-megtöri a fény.
Nem hal meg az, akit szeretnek,
hiszen emléke benned él,
vigyázón ragyog midörökre
Isten csillagos egén…

Antalfy István
EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI

A megfoghatatlan dimenziók.
Színek között és árnyékok között
a szív remeg, a lélek szárnyaló.
Két meteor egymásnak ütközött.

VERSEK SZÜLETNEK

Versek születnek, napra-nap,
hol éjszakán, hol hajnalon.
Akinek kell, aki akarja,
szíves-örömest neki adom.
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Programok

Március 7-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Tárkányi
Imre költő szerzői estje (80 éves!)
Közreműködik Dunai Tamás színmű-
vész Hegedűs Valér zongoraművész,
Keres Emil Kossuth- és Jászai-díjas
színművész, Pető József operaénekes,
Balázsi Judit, Kanizsa József, Király
Lajos, Regényi Ildikó és Stancsics Er-
zsébet, a Krúdy Irodalmi Kör tagjai.

Március 8-án (csütörtökön) 17 óra-
kor Pécsett a Vasutas Művelődési Ház-
ban (Várady u.7.) Pandúr József alko-
tásaiból nyílik kiállítás. Házigazda dr.
Sikó Ágnes. Megtekinthető április 4-ig.

Március 14-én (szerdán) klubösz-
szejövetelt nem tartunk. Tagtársaink az
1848-as forradalom- és szabadságharc
helyi rendezvényein vesznek részt.

Március 15-én (csütörtökön) Őr-
bottyánban koszorúzás Obersovszky
Gyula emlékházánál. (Rákóczi út 148).

Március 21-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u.17.) „A cso-
dálatos India” – vendégünk Halmos
Antal író, repülőmérnök, közgazdász.
Betekintés az indiai gondolkodásba,
művészetbe, építészeti csodákba. Indi-
ai zene és tánc DVD-ről, fotók CD-ről.
Házigazda Geröly Tibor.

Március 28-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u.17.) Akit barát-
jává fogadott Dénes Zsófia (Zsuka),
Farkas Bertalan, Harangi Imre és
Knézy Jenő. Vendégünk Vass Sándor
író. Házigazda Geröly Tibor.

Április 4-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) Művészeti
versenyek az olimpiai játékokon –
dr. Hencsei Pál előadása. (Vetítés).

Április 5-én (csütörtökön) 17 órakor
Pécsett a Vasutas Művelődési Házban
(Várady u.7.) Kajtár Pál alkotásaiból
nyílik kiállítás. Házigazda dr. Sikó Ág-
nes. Megtekinthető május 2-ig.

Április 11-én (szerdán) az Erzsébet-
városi Közösségi Házban (VII. Wes-
selényi u.17.) Tavaszváró címmel
kollektív kiállításunk megnyitója –
Költészet Napi vendégünk Dévai Nagy
Kamilla előadóművész, a Krónikás Ze-
nede alapítója, a Béres-díj birtokosa.

Április 18-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) Konrád
István, (1894–1979) a lovak festője.
Kontra Mária portréfilmje. Házigazda
Molnár József.

Április 19-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Számítás-
technikai Szakközépiskolában (XIV.
Kerepesi út 126) Tajthy Renátó me-
sekönyv-illusztrációiból kiállítás nyí-
lik. Közreműködnek az iskola tanulói.
A tárlat megtekinthető május 18-ig.

Április 25-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a Vasutas Művelődési Házban
(Váradyu7)GustavKlimt(1862–1918)
osztrák festő élete és művészete.
Előadó Pandúr József művészettör-
ténész. Házigazda dr. Sikó Ágnes.

Április 25-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u.17.) Áthallás
– Stancsics Erzsébet író, költő szer-
zői estje. Házigazda Zászlós Levente.

Április 26-án (csütörtökön) 14.00-
17.00 óráig Nyílt Nap az egyesület
István utcai székhelyén! Betekintési
lehetőség pénzügyi elszámolásokba.

Április 28-án (szombaton) 9 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) az egyesület
rendes évi közgyűlése.

Gustav Klimt alkotása

Május 2-án (szerdán) 17.30 órakor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII.
Wesselényi u.17.) Atyák mestere –
tanítványok Aba Novákról. Vetítés.

Ügyelet az egyesület székhelyén

Március 23-án Tárkányi Imre
Március 26-án Geröly Tibor
Március 27-én Gombai Zsóka

14.00-17.00 óráig

Egy százalék

Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szim-
patizánsainkat, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák a Művészetbarátok Egye-
sületét, vagy a Művészet és Barátai
Alapítványt.

Művészetbarátok Egyesülete
adószáma:

19816133-1-42,
Művészet és Barátai Alapítvány

adószáma:
18015504-1-42.

Nekünk minden forint segít!
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