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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Keserű Katalin
A Ferenczy-család

Ferenczy Károly-kiállítás most a
Magyar Nemzeti Galériában látható,
és csak pár éve annak (2005), hogy
Ferenczy Noémi hagyatékával gaz-
dagodott a szentendrei Ferenczy Mú-
zeum, illetve hogy Ferenczy Bénié a
Nemzeti Galériában kiállításra került.

A művészetek újabb aranykorában
született, de számszerűleg nem nagy
Ferenczy Károly-életmű közel 400
festménye és 350 rajza, grafikája min-
den tulajdonosának féltett, ritkán
mutatott kincse. A nagybányai mű-
vésztelep tagja, majd a szabadiskola
vezetője, a századforduló művészeti
csoportosulásainak vezéralakja, rep-
rezentatív (külföldi) kiállításainak
szervezője és rendezője, a Mintarajz-
iskola tanára, Ferenczy Károly (Bécs,
1862 – Budapest, 1917) ugyanis a
modern magyar művészet történeté-
nek kulcsfigurája.Az ő műveire áll leg-
inkább ifjabb kortársa, a művészet-
filozófus Fülep Lajos meghatározá-
sa: művészet az, ami „másképp mond-
hatatlan”. Hiába nevezzük őt – Szinyei
Merse Pál és Paál László nyomában
– a magyar plein air festészet legna-
gyobb mesterének, hiába mondjuk
róla, hogy villódzó fényeivel, erő-
teljes (impresszionista) színeivel, és
ecsetvonásaival az Élet titkának
Mednyánszkyt is felülmúló festője
volt, mert bevonta a természetbe az
embert: az idők mélyéből előhozott
bibliai és klasszikus mítoszok alak-
jait is megidézve a szép nagybányai
erdők munkásai és kortársai közé.

Mindezzel alig mondunk valamit, de
talán épp az utóbbi: az időbeliségnek
az idők egyidejűsítésével történt meg-
haladása kölcsönzött először képei-
nek időtlenséget. Beszédes szótlansá-
gukat azonban más okozta. Ferenczy
„művészi aspirációja” „az egész ter-
mészetben való gyönyörködésből fa-
kadó vágy (lett) annak reprodukálá-
sára” (kézirat Malonyay Dezső
számára), s a mindvégig kísérletező,
munkáit olykor meg is semmisítő

festő képein a természet élete és tel-
jessége a festészet eszköztárának
minden eszközével, és életre keltésé-
vel jelenik meg a nagybányai tájban.
Óvatosan lépkedő lovasok, fürdőzők,
emberi tragédiák.

A 150 éve született Ferenczy és fe-
lesége, a Jan Matejkónál Krakkóban,
és Bécsben tanult festő és illusztrátor,
Fialka Olga (1848 – Nagybánya,1930)
nagy gondot fordítottak gyermekeik
képzésére és művészeti nevelésére.

Ferenczy Noémi: Teremtés (szövött kárpit)
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Ferenczy még – klasszikus módon –
Itáliában, Münchenben és Párizsban
készült a festői pályára. Első fiuk,
Valér eközben született. Majd ami-
kor letelepedtek Szentendrén – 1890-
ben – megszülettek az ikrek: Noémi
és Béni. A három gyerek Európa
legkülönbözőbb és már új művészeti
fővárosaiban (Párizsban, Berlinben,
Bécsben) folytatott tanulmányokat.
1916-ban az Ernst Múzeumban együtt
rendezhettek gyűjteményes kiállítást
A Ferenczy család címmel, melyen
Noémi szőnyegekkel (köztük a Terem-
téssel), Béni szobrokkal szerepelt.

Mintha csak apja gondolatait ültet-
te volna át első művébe Ferenczy
Noémi egy másik művészeti techni-
kával, az haute-lisse szövésű gobe-
linnel, olyan dús a természet a fali-
szőnyeg kilenc képén. De más a for-
málás és mások a színviszonylatok is:
a középkori templomablakok színvi-
lága és a szőnyegek síkszerűsége jel-
lemzi mindvégig a maga tervezte és
szőtte kárpitokat, a természeti motí-
vumok és a természetben munkálko-
dó alakok naiv formáit. Ezek olykor,
önállósulva, monumentálissá növe-
kednek. Dienes László a kolozsvári
Keleti Újságban, 1926-ban ezt úgy
fogalmazta meg, hogy a már kiemel-
kedő nemzetközi sikereket elért mű-
vész „gobelinjeiről az örökkévaló-
ság nyugalma ragyog le (…), tárgyai
metafizikai szimbólumai az abszolút
létnek”. Weöres Sándor szerint Fe-
renczy Béni szobrai is hasonlóak:
ahol sorban állanak, ott „csak nyu-
galmas néma tudás van.” Olyan tu-
dás a mesterségről, azon keresztül a
világról, mely a legklasszikusabb szob-
rászi elvek szerint reliefben vagy
csak alig mozduló formákban nyil-
vánul meg, mint legismertebb szob-
rain is: Bécsben Egon Schiele sírem-
lékén, Budán, a Horváth-kertben ülő
jellegzetes, mediterrán szépségű, a
természetet megtestesítő nőalakjá-
ban vagy a Gyulán késve felállított
(eredetileg a Petőfi-centenáriumra
készült, de 1949-ben betiltott), karcsú,
mégis erőteljes Petőfijében.

A művészettörténetben páratlan
jelenség, hogy egy család három tag-
ja három eltérő művészeti ágban
egyetemes értékeket hozzon létre.
Ebben szerepet tulajdoníthatunk an-
nak a rendkívüli műveltségnek, mely

a Monarchia minden országát behá-
lózó Ferenczy-családban általános volt
(és egyáltalán: a Monarchia tágassá-
gának), a régi és a kortárs európai mű-
vészetben való benne-létnek és – nem
utolsó sorban – Nagybányának, a ter-
mészet szépségével megáldott erdélyi
tájnak. Mi pedig hálával gondolunk
Ferenczy Valérra (Körmöcbánya,
1885 – Budapest, 1954), a Nagybá-
nyai Festők Társaságának tagjára, a
szabadiskola tanárára, aki noha festmé-
nyeivel és rézkarcaival folyamatosan és
Erdély-szerte részt vett a művészeti
életben még a huszas években is, éle-
tének javát azonban az apjáról, s a csa-
ládról írt könyvének, Ferenczy Károly
művészete megismertetésének és elis-
mertetésének szentelte.

Elhangzott 2012. június 23-án a
Magyar Tudományos Akadémia

dísztermében a Magyar Örökség-díj
átadásán.

Ferenczy Béni: Szerelmespár (bronz)

Szirmay Endre
ANYANYELVEMEN

Az eszmélés, a tudás titka
benned suhog szárnyakat nyitva,

te vagy az anyai ölelés,
a biztatás, a megszeppenés,

a sorsokat megváltó vigasz,
a meg nem alkuvás, az igaz,

a haza, a tisztesség szava,
az otthontalanok otthona,

a történelmi elrendelés,
árva gondjainknak mind kevés,

de bőségesen osztakozó,
messze lángoló, őszinte szó,

harcaink villámló fegyvere,
vágyainkkal szárnyaló zene,

te voltál az első szerelem,
utolsó fohászom te leszel.

Győri Dezső
HA EGYSZER ELFOGYUNK

Sokszor nem bírok elaludni,
forró az ágy, dobál a hab,
álmot látok: a népem sorsa
nem nagy temetés – sorvadás.
S felnyögök, mint a gályarab.

Nem értem magunk s téged, Isten,
hát nincs szíved, hát nincs eszünk?
virágtalan lesz kalapod,
s kár lesz, ha egyszer elfogyunk,
s nagy kár, ha egyszer nem leszünk.

1937.

„A magyar sors: talány, amelynek
önmaga előtt való megfejthetet-
lensége az idő folyamán csak nö-
vekedett.”

Prohászka Lajos

„...eszmebeli hitbizományok béklyói-
ba nem lehet egy nemzet életét szo-
rítani.” Apponyi Albert
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Pósa Zoltán
Az egyszemélyes színház

Méhes György magyar-székely mese-
író szavai illenek Bálint Márta ma-
rosvásárhelyi születésű színművész-
re, a magyar klasszikusok és a kor-
társak verseinek újjáteremtőjére, aki
minden szereptípusban teljeset és tö-
kéleteset alakít. „Az égből alászállt egy
halovány csillag: örömben, fájdalom-
ban, bánatban, életerőben fogant gyer-
mek született belőle a megváltó mű-
vészet és az egyre esendőbb embe-
riség és magyarság szerencséjére.”

Bálint Márta Erdélyben, a nagy múl-
tú marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban bontakoztatta ki kivételes te-
hetségét és vált az erdélyi és a Kárpát-
medencei magyarság karizmatikus
egyéniségévé. Pályájának első szaka-
szában a magyar és a világirodalom
legszebb szerepei ringatták színpa-
don és filmvásznon egyaránt. Több
mint ötven különböző karakterű sze-
repben nyújtott kimagasló színészi
teljesítményt: meggyőző erővel mu-
tatta föl zsenijét antik görög drá-
mákban, kortárs művekben, népszín-
művekben és musicalekben. A világ-
és a magyar irodalom szinte összes
jelentős szerzőjének darabjában ját-
szott, így megformálta többek között
Shakespeare, Racine, Moliére, Strind-
berg, Machiavelli, Pirandello, Oszt-
rovszkij, Dürrenmatt, Bulgakov, Gomb-
rowicz, számos román szerző és a
magyarok közül Madách, Jókai, Gár-
donyi, Bródy, Krúdy, Tamási, Örkény,
Sütő, Raffai Sarolta és mások nő-
alakjait. Színészi teljesítménye mel-
lett egyedülállóan szép, ízes magyar
beszéde is kiemeli társai közül.

Bálint Márta a rendszerváltozással
egy időben érkezett az anyaországba,
ahol pályája új fordulatot vett, ám ő
mindvégig hű maradt első éves fejjel
kapott nagy szerepe, a Kasszandra
nyitószavaihoz: „Láng, lobogó láng,
még magasabbra röppenj!” Borot-
vaélen egyensúlyozva, fokozatosan te-
remtette meg azt, amiben ismét önma-
gára lelt: az egyszemélyes színházat.

Telt házas estjei közül, melyek Bu-
dapesten, vidéken, a Kárpát-meden-
cében, Bécsben és Stockholmban,
valamint Európa számos városában
arattak sikereket, említést érdemelnek

a Lénárd Sándor, Kosztolányi Dezső
és Székely János költeményeiből szer-
kesztett kompozíciói, valamint az Új-
kori Fohász című összeállítás. Bálint
Márta teszi azt, amit Latinovits Zoltán
is, hogy igazi színészként nem sza-
valja, nem is előadja, hanem a költő-
vel azonosulva újra is írja a verset.

E remekmívű – második – pálya-
szakasz diadalútja az elfeledett, el-
hunyt nagy erdélyi kortárs, Székely
János 677 sorával kezdődött. Bálint
Márta elérte, amit a versek váteszi
tolmácsa csak nagy ritkán: az ő mű-
sorának hatására került bele Székely
János a középiskolák kötelező anya-
gába. Nem hivalkodásként, hanem Bá-
lint Márta dicséreteként jegyzem
meg, jómagam is az ő előadóestjei-
nek köszönhetően váltam érettségi
tétellé számos fővárosi egyházi isko-
lában. Kell-e ennél nagyobb dicső-
ség színművésznek? Abban a világ-
ban, amikor a globalizáció a valódi
kultúra lecserélésén „fáradozik”, ak-
kor egy elhivatott előadóművész ké-
pes arra, hogy megfordítsa a trende-
ket és kezdi visszavezérelni a közön-
séget a magyar örökség legnemesebb
értékeihez. Amíg éltetjük az élő és az
írott nyelv legtisztább, időtlenebb fog-
lalatát, a magyar irodalmat, addig él a
magyar nemzet a Kárpát-medencében.

Bálint Márta egyszemélyes szín-
házának megrendítő példája a Jókai
Anna: Szegény Sudár Anna című re-
gényéből készült monodráma. A hu-
szadik és huszonegyedik század egyik
legnagyobb magyar írója Sudár

Anna alakjában egy lebírhatatlan lel-
ki erejű erdélyi asszonyt teremt, aki
a trianoni ország-csonkolás után, a
nyolcvanas évek Ceauscescu dikta-
túrájában is őrzi magyarságát, akkor
is, ha ezzel egyedül marad a család-
jában. Szaplonczay Marianne, a Ma-
gyar Történelmi Szalon elnöke egyik
előadás után fogalmazta meg igen
találóan azt, hogy „Bálint Márta, a
hitében, hivatástudatában erős er-
délyi asszony saját színházát »lelki
házzá« tette, ahol minden fellépése-
kor, mint Thália papnője áldozatként
a saját lelkét mutatja be a közönség-
nek az írók, költők gondolatain ke-
resztül. Vállalja a megmérettetést, ho-
gyan ragadja magával a nézőt, hogy
a darab végéig lebilincselje őket.”

Bálint Márta varázserejének kö-
szönhetően teltházas színházi előadá-
sok, vastapsok páratlan sorozata bi-
zonyította, hogy van még hitele e ha-
zában az értékes irodalomnak és az
igazi színháznak, ha ilyen kiemelkedő
közvetítőre lel. Saját szavaival élve az
irodalom és a színművészet hivatá-
sa, hogy jobbik énünkre, isteni kép-
más hordozó voltunkra ébreszszen rá
bennünket magyarokat arra is, hogy
ne csak székelységben, palócságban,
erdélyi, partiumi, felvidéki, csallóközi,
délvidéki, nyugati, anyaországi ma-
gyarságban, hanem összmagyarságban
gondolkodjunk a XXI. században.

Elhangzott 2012. június 23-án a
Magyar Tudományos Akadémia

dísztermében a Magyar Örökség-díj
átadásán.

Bálint Márta

Káosz, szenny hullt e világra,
Súlyos a kabóca szárnya,
És könnyű az ezer mázsa,
A bronzharang sutba vágva.
S zeng a cserépfazék lárma,
Rang a rágalmazás ára,
S ki figyel a bölcs szavára?

Ji King, i.e. IV. század

Aki elveszíti a gyermeki lelkületet,
az elveszíti az igaz lelkületet, az igaz
lelkület elvesztése pedig egyértelmű
az igaz ember elvesztésével. (...) Az
égalatti tökéletes művészi szépsége
eddig még minden esetben a gyer-
meki lélekből fakadt. (...)

Vej Hung, V. század
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A szabadság filozófusa

„Olyan gondolkodóra emlékezünk,
akinek a mai idők számára is lenne jó
tanácsa.” mondta Geröly Tibor, s fel-
kérte Madarász Imre irodalomtörté-
nészt, hogy a háromszáz éve született
(és ritkán emlegetett) Jean-Jacques
Rousseau munkásságát méltassa.

Madarász a filozófus nagy híve. Szá-
zadok, könyvek, lapok című kötetében
tanulmányt írt Rousseau-ról. Beccariá-
ról, Alfieriről, Kölcseyről, Eötvösről
szóló írásaiban ugyancsak említést tesz
a nagy tudósról, akit Kant az „erkölcsi
világ Newtonának” nevez. Madarász
kiemeli a rousseau-i életmű legfonto-
sabb darabjait: a Társadalmi Szerző-
dést, a modern demokratikus politikai
gondolkodás alapművét és Vallomá-
sok című önéletrajzi írását, amely a
„világirodalom legnagyobb önéletírá-
sainak egyike”. Mindezek mellett a
francia enciklopédia zenei cikkeinek
szerzője, melyek újabb bizonyítékai
sokoldalúságának.

Madarász kiragad egy problémakört
a rousseau-i életművel kapcsolatban:
„Rousseau, mint demokratikus gon-
dolkodó, Rousseau, mint a szabadság
filozófusa”, s ennek a kérdésnek a je-
lenléte a francia felvilágosodás idején.

Rousseau-nak nehéz élete volt. Az
embert, aki Beccaria szerint fénnyel
árasztotta el az emberiséget, állandó-
an üldözték, több művét is elégették.
„Fénytársai” közül is többen illették
bírálattal, Voltaire különcnek tartotta.
Sokak szerint a tudományos és művé-
szeti haladás ellensége volt. Rousseau
abban bízott, hogy „holta után kellő-
képpen méltányolják”, azonban ami-
kor a Restauráció diadalmaskodott,
betiltották a műveit. Costant, a liberá-
lis gondolkodó szintén elfogadta ezt a
Rousseau-képet. Madarász felhívta a
figyelmet e kérdés magyarországi je-
lenlétére is: „meglehetősen proble-
matikus Rousseau öröksége” hazánk-
ban. Ludassy Mária képviselte az an-
tiliberális Rousseau nézőpontot, Ma-
darász azonban már korábban is szem-
beszállt ezzel a nézettel: Rousseau-t a
„szabadság filozófusának” tartja.

Az irodalomtörténész szerint a Tár-
sadalmi Szerződést előítéletek nélkül
olvasni „tisztességes és nehéz feladat”.
Rousseau már műve elején kijelenti,

hogy a politikával foglalkozik, de azt
„nem a tények kényszeréből vezeti
le”, hanem erkölcsi és jogi kérdésnek
tartja. Tehát nem az a kérdés, hogy az
embernek egy államban mihez van jo-
ga, hanem, hogy természeténél fogva
milyen jogok illetik meg. Rousseau
szerint az egyén egyesül a többiekkel,
hogy mindenki megvédje, viszont egyé-
ni szabadsága megmarad, csakis ön-
magának engedelmeskedik.Az előadó
hangsúlyozta, hogy a filozófus nem tör-
ténelmileg gondolta el ezt az állapo-
tot: „ez egy fikció, egy idea, egy esz-
me. Valami, ami ideális zsinórmérté-
kül szolgál.” A természeti államban
nem volt biztonságban a szabadság.
Rousseau azt állítja, hogy az állam
megvédi az egyént, s eljut a népfelség
gondolatáig is. Egyetlen ember jogsé-
relme mindenki jogsérelmét jelenti.

Sokan azonban emögött is önellent-
mondást látnak: „Hogyan lehet az em-
bert a szabadságra kényszeríteni?”
Rousseau azonban következetes e kér-
désben is: az embereknek meg kell ál-
lapodniuk, a megállapodásokhoz pe-
dig főhatalomra van szükség. E főha-
talom „elidegeníthetetlen”, tehát a nép
nem ruházhatja át senkire sem fel-
ségjogát. A hatalom oszthatatlanságát
illetően Rousseau azt vallja, hogy nem
összemosni akarja a hatalmakat, ha-
nem hangsúlyozza, hogy a hatalom mö-
gött a nép áll és lényeges, hogy meg-
változtatható legyen az emberek dönté-
se. Szerinte a főhatalom abszolút, mert
az embereknek engedelmeskedniük

kell, azonban ez jogokat és szabadsá-
got jelent számukra. S „mi a kormány?”
„Minden esetben a nép szolgálója” –
mondja Rousseau.Amennyiben viszont
a hatalmat bitorolni akarja, időszakos
gyűlésekre kerül sor, hogy ezt megaka-
dályozzák. Madarász Thomas Jeffer-
sont idézi: „Szembeszegülni a zsarnok-
kal annyi, mint engedelmeskedni Is-
tennek.” A rousseau-i gondolatok ma
is aktuálisak: lefektette a modern de-
mokratikus alapeszméket.

Amikor örökségét tárgyaljuk, saját
korunk problémáival foglalkozunk.

Császár Alexandra

Elhangzott 2012. május 30-án az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban.

Jean-Jacques Rousseau

Baranyi Ferenc
BULLADA

Addig tiszteld a törvényt,
amíg korlátoz önkényt,
amíg hatalmat gátol
s gazságot nem palástol.

A törvény cifra szolga,
szolgálja azt, ki hozta,
ám az, akit kisemmiz:
tökélyében sosem hisz.

Be olykor az se tartja,
ki buzgón megszavazta,
csak addig van hatálya,
amíg nem köpnek rája.

A törvény mit sem érhet,
ha csak táblákra vésed,
ha nincs a szívben önként:
megsütheted a törvényt.

„Az állam és a törvény tekintélyére
ugyanis semmi sem veszélyesebb, mint-
ha olyan törvényeket hoznak, amelye-
ket képtelenség lesz keresztül vinni.”

„...Az emberiség sorsa ma inkább
függ az erkölcsi erőktől, mint bármi-
kor előbb. Az út a vidám és boldog lét-
hez mindig a lemondáson és önkor-
látozáson át vezet.”

Albert Einstein
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Shakespeare emléke

Az a megtiszteltetés ért, hogy 448. szü-
letésnapján, április huszonharmadikán
Budapesten felköszönthettem a nagy
drámaírót. A sokféle jó ügyben fárad-
hatatlan jogász, dr. Nagy Károly figyel-
te mikor esik egybe budapesti tartózko-
dásom a nevezetes dátummal, hogy fel-
kérhessen ünnepi szónoklatra annál a
Duna-parti bronzszobornál, amelyet az
ő kitartó ügyködése révén sikerült fel-
állítani a Korzón, a Vigadó tér sarkán,
ahol minden év áprilisában ünnepséget
tartanak. Nem tudom, mi érdemesített
engem arra, hogy beszédet tartsak ott.

Talán az, hogy ötvenhat éve Angliában
élek és szívom a szigetországi levegőt,
amit Shakespeare is szívott, s bármikor
átmehetek a Blackfriars-hídon a haj-
szálpontosan minden részletében újra
felépített ősi Globe Színházhoz. (Igaz,
a hídon korunkban már nincs póznavé-
gen közszemlére kitéve egy sor bűnöző
vagy felségsértő levágott és oszlásnak
indult feje, mint Shakespeare idején
volt, drámai bevezető élményt szolgál-

tatva a színházba tartók számára).
Nagy Károlynak talán az is eszébe ju-
tott, hogy színpadi szerző unokája va-
gyok, vagy az, hogy apai ágon némi
esetleges közöm van ehhez az érdeke-
sen komponált, a közönség előtt mé-
lyen meghajló Shakespeare-t ábrázoló
szoborhoz, mivel azt eredetileg az
ausztráliai Ballarat város felkérésére al-
kotta a Magyarországtól oly távolra ve-
tődött művész, Mészáros Andor, és ez a
város szerepel apám Mint oldott kéve
című regényében, amely az ausztrál
aranybányákban sínylődő, Mednyánsz-
ky Cézár-ról szól.Aballarati szobor ön-
tőformáit küldte Budapestre Mészáros
Andor fia a másolat bronzba öntéséhez.

Sárközi Mátyás
A közönséget – a
Shakespeare-szo-
borEgylet, aBuda-
pesti Borsodi Kör
elnöke, ésazAuszt-
rália Baráti Kör
nevében – Nagy
Károly üdvözölte.
A drámaíró szín-
padi műveiből és
szonettjeiből kö-
zépiskolai tanulók
adtak elő részlete-
ket angolul és ma-
gyarul.Azalkalom-
hoz illő reneszánsz
muzsika emelte az
ünnepség hangula-
tátBenceGáborkar-
nagy vezényletével.
Németh Sándor elő-
adóművészBenJon-
son „Szeretett mes-
teremnek William
Shakespeare-nek”
című versét mond-
ta el, majd az emlé-
kezés virágai kerül-
tek a talapzatra. A

Belváros-LipótvárosÖnkormányzata ne-
vében Wohlmuth István, a Kulturális
Bizottság elnöke koszorúzott.

A 2003. április 23-án leleplezett bu-
dapesti Shakespeare szobornál tizedik
alkalommal emlékeztek a drámaíró tisz-
telői. Lerótták kegyeletüket a Borsod-
Abaúj Zemplén megyei Szikszó elöl-
járói is.Anegyven éve elhunyt szobrász-
művészAlkotmány utcai műteremlaká-
sának emléktáblájára is koszorú került.

Mészáros Andor:Shakespeare (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

Új Dante fordítás

Dante Alighieri Isteni Színjátékát
Babits Mihály „a világirodalom legna-
gyobb költeményének”, Jorge Luis Bor-
ges „a valaha írt legnagyobb irodalmi
műnek” nevezte. A Szent Poéma a vi-
lágirodalom azon remekművei közé
tartozik, amelyeket sokkal többen is-
mernek távolról, hallomásból, halvá-
nyuló iskolai emlékekből, mint közelről,
személyesen, olvasmányélmény alapján.
Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő új,
nagyszerű Pokol-fordítása formailag hű-
séges és tartalmilag pontos magyarí-
tásban, ugyanakkor ihletett költői szép-
séggel hozza közelebb a mai olvasók-
hoz a magasságaiban és mélységeiben
páratlan, örök-egyetemes értékű dantei
poézist. A Baranyi-Dante régóta várt
megjelenése ünnepi eseménye a hazai
könyvkiadásnak, műfordítás-irodalom-
nak és dantisztikának.

Madarász Imre

A Tarandus Könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent kötetet június 4-én a Pe-
tőfi IrodalmiMúzeumbanmutatták be.A
nagyszámú érdeklődőt Maróti István
azintézménymunkatársa, azAnyanyelv-
ápolók Szövetségének főtitkára köszön-
tötte. Madarász Imre méltatása után a
műfordítás „kulisszatitkairól” is vallott
Baranyi Ferenc. Az új fordításból rész-
letek hangzottak el Kassai Franciska
előadóművész és Keres Emil Kossuth-
díjas színművész tolmácsolásában.
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MÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XIII.

Amiről alább szólok, szigorúan véve, nem „rejtőzködő”
műtárgy együttes, s nehezen illeszthető sorozatunkba. A
„templom” ugyanis nem „elzárt” hely, a képsorozat pedig
nem tekinthető hagyományos „kiállításnak”. Hogy mégis
bemutatjuk, annak oka, hogy a „Pannon szentek és bol-
dogok galériája”, a liturgikus tér más elemeivel, a maga
nemében egyedüli, szellemi-lelki-vizuális élményt kínál. A
kortárs egyházművészet olyan teljesítménye, amely hagyo-
mányt követ, de új megközelítő utakat keres. Szombathely
szőllősi városrészének modern temploma, Marosfalvi Antal
festett fríze még nem szerepel az útikalauzokban, de érde-
mes kitérőt tennie a római és barokk emlékek nyomát ke-
reső utasnak. Nem éri csalódás! Megjegyzem, hogy egye-
temi szakdolgozat írója is választotta ezt elemzés tárgyául.

A Heckenast János Ybl-díjas építész tervezte Jézus szíve
templom két fontos városi út keresztezési pontja közelé-
ben emelkedik, a peremvárosi hitélet teljes szolgálatára.
Karcsú tornya, digitális órája, harangjai, a liturgiai tér, a
többfunkciós altemplom a hagyomány és korszerűség ötvö-
zete. Bejárata árnyas fák alól közelíthető meg. Dr. Konkoly
István megyés püspök 2005. január 29-én szentelte föl.

A sokszögű hajó hangulatát az újszövetség történeteiből
merítő színes üvegablakok és a szentély felett emelkedő,
háromszögű, ólombetétes üvegfal szabja meg. Az expresz-
szionista stílusjegyeket mutató Jézus szíve ábrázolás hű-
vös kék színeivel ellenpontozza a falak és a faburkolat me-
legségét, ahol Prokop Péter reprodukált stációképei sora-
koznak. A tér mélyén íves lépcsősor vezet a megemelt szen-
télybe. Az oltár fölött Vasvárról származó, restaurált feszü-
let „lebeg”. Az oltárszekrény domborműve Jézust az em-
mauszi tanítványok körében, a szószék első oldala a négy
evangélista szimbólumait ábrázolja. Az ötvösmunkákat Né-
methy Balázs helyi mester készítette. Az üvegfal alatt, arany
keretbe foglalva látható Marosfalvi Antal tizennyolc képből
álló, harminchat négyzetméteres kompozíciója, amely há-
rom oldalról szegélyezi a szentélyt.

Nyolc évvel korában, elsőként adtunk hírt a festőművész
„vállalkozásáról”. Már láthattuk első királyunk családját
ábrázoló, a fríz középső részét elfoglaló triptichont. A fel-
szentelésig – Heckenast János elképzelése szerint – továb-
bi három szent egészalakos képe került a templomba.

Az épületegyüttes teljes programját, terveit kidolgozó
építész az ábrázolásra kijelölt szentek körének meghatáro-
zásánál, részben a római provincia, részben a magyar egy-
háztörténet kiemelt személyiségei közül választott. A kro-
nológiai ív – a Dioclecianus parancsára vértanúságot szen-

vedett Pannonia Se-
cundai kőfaragóktól
Boldog Batthyány-
Strattmann Lászlóig
– évezredeket fog át.
A festőművész iga-
zodott a koncepció-
hoz, de a részletekben
a maga elgondolása-
it valósította meg.

Az önálló festmé-
nyek a középtől – Bol-
dog Gizella – jobbra-
balra alkotnak sort,
egyes, páros és cso-
portos, de egészala-
kos portrék formájá-
ban váltogatva egy-
mást.Az egyes képek,
minden részletre ki-
terjedő felkészülés,
és több vázlat, elgon-
dolás után nyerték el
végleges formájukat.
Minden „szereplő”
hús-vér, földön járó
ember, elhivatottságu-
kat az arcok és a mél-
tóságos testtartás, a
jellemző attribútu-
mok és jelképek fe-
jezik ki, s emelik a
szakrális szférába. A
királyok, püspökök,Marosfalvi Antal: Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre (fotó: Marosfalvi Antal)
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szerzetesek, apácák
vagy éppen mesterek,
korhű viseletben, jel-
zésszerűen megfestett
hátterek (épület, táj,
barlang) előtt, egyéni-
ségükre, sorsukra, hit-
béli cselekedeteikre
utaló pózban és színvi-
lágban jelennek meg.
Az egyes festménye-
ket aranyozott kere-
tekkülönítikel,deegy-
úttal össze is kapcsol-
ják. Alsó szegélyükön
olvashatók a nevek és
kis réztáblák őrzik az
„ajándékozók” nevét.

Marosfalvi nem mo-
dellek után festett. Ta-
nulmányaira, életta-
pasztalataira, kutatásai-
ra hagyatkozva, alakí-
totta szereplői arcvo-
násait, karakterjegye-
it. A negyedszáz figu-
ra mindegyike más-
más jellemet, lelki at-
titűdöt tükröz, de ösz-
szességében megfelel
az egyháztörténetben
őrzött hagyományok-
nak. Ugyanakkor ma-
gukon viselik a XXI.
század jegyeit.

Néhány érdekesség-
re hívom föl a figyel-
met. Savariai Szent
Márton, tours-i püspök ikonográfiájából számos elem
ismert, de a kutyák üldözte nyúl itt jelenik meg először.
Eredeti megoldás István királyunk kezében az összefogott
kereszt és kard, de hiányzik a jogar és az országalma. A
szelíd, liliomos Szent Imre helyett itt az elszánt, harcos
férfi áll előttünk, karddal, tegezzel, nyilakkal. Szent Ad-
albert pedig „levetette” püspöki ornátusát és vándor gú-
nyát, csizmát, tarisznyát öltött, botot ragadott. A legionárius
Szent Demetert pedig akkor pillantjuk meg, amikor, mint-
egy mártíromságát elfogadva, ledobja tőrét, sisakját. A leg-
alaposabb tanulmányok Szent Hedvig ábrázolását előzték
meg, amihez Krakkóból és az internetről kapott segítséget.
A részletek sem kerülték el a figyelmét! Boldog Mór írópult-
ján a négy görög kereszt a templomépítés jelképeként utal a
püspök pécsi ténykedésére.

A „kiválasztottak” Európa különböző tájain születtek, de
életük, tetteik, mártíromságuk a kontinens középső tájaihoz
kötődik. E táj szellemiségét sugározzák, s a magyarságon
kívüli nemzetek, a keleti és nyugati kereszténység, ismer-
heti föl a fríz szereplői között a saját szentjeit.

Salamon N.

Boldog-Batthyány-Strattmann László

Miután már igen sokan beletörődtek abba, hogy az irodalom
elvesztette minden közéleti hatását és jelentőségét, íme, a
senki által, sem a politikus, sem az apolitikus szépírás hívei
részéről nem várt és nem vágyott fordulat: magyar írók kö-
rül ismét heves politikai vita tombol. Kell-e, szabad-e isko-
lai tananyaggá tenni Wass Albertet, Nyírő Józsefet, Sinka
Istvánt, Tormay Cecilet, Szabó Dezsőt? A vitához, mely
sajtóhisztériává és pártharccá fajult, s az Óperencián túlról is
hozzászólnak kétes hitelű, ám annál kétségtelenebbül híres és
befolyásos személyiségek, meglehetősen arrogáns hangon.

A jámbor, jóhiszemű humanisták, akár örülhetnének is,
hogy a szépirodalom ilyen szenvedélyeket képes ébreszteni
a Gutenberg-galaxis válságkorában. Csakhogy örömük ko-
rai lenne. Ez ugyanis nem irodalmi polémia a politikában,
hanem pártpolitikai-ideológiai csata írók ürügyén. A litera-
túra ismét a politizálás szolgálóleánya lett.

A jobboldal joggal állítja, hogy Szabó Dezsőt, Nyírőt,
Wass Albertet a kommunista cenzúra száműzte az irodalmi
életből, s az irodalom oktatásból, esetenként a hazából is,
megérdemlik tehát a – legalább utólagos, kései – jóvátételt.
És abban is igaza van, hogy nem igazságos két mércével
mérni: a radikális jobboldali eszmékkel, erőkkel, rendszerek-
kel szimpatizálókat kirekeszteni a „kánonból”, az iskolából,
a köztudatból, ellenben a szélsőbaloldal támogatóit feloldoz-
ni, szerecsenmosdatni, szelektív emlékezettel megdicsőíteni.
Csakhogy a posztumusz kárpótlás nem helyettesítheti azt,
ami az irodalomban a legfőbb szempont: a művészi értéke-
lést. És ahhoz a politikai irányzatos szemléletek, disputák és
harcok aligha vezetnek el. Az alapkérdés: mennyit ér egy
életmű esztétikailag? Aztán következik a szerzői életpálya,
pártszimpátia stb. górcső alá és mérlegre tétele, pártatlanul,
tárgyilagosan. És csak a fentiek alapján és után a hatástörté-
netet, az utóélet, az időszerűség és az irodalompedagógia
kérdéseinek megválaszolása. Mindezt elvégezni irodalom-
történészek dolga, nem pártvezéreké, nem pártkatonáké,
nem párttollnokoké és nem propagandista zsurnalisztáké.

Anevükre és hivatásukhoz méltó irodalomtanárok mindig
is tudták, mi a törzsanyag, kik a kétségtelen klasszikusok,
akik nem hiányozhatnak semminémű irodalom oktatásból.
És azt is, hogy még a legnagyobb remekírókról is vitatkoz-
tak, vagyis a tény, hogy nincs teljes egyetértés egy szellem-
óriás munkásságát illetően nem zárhatja ki őt a nemzeti
Pantheonból. Az értő tanáremberek szabadsága döntsön ar-
ról, a költőfejedelmek, a koszorús írók, a váteszek, a Petőfi
emlegette „lángoszlopok” mellett kiket tanítsanak a magyar
és a világirodalom nagyságai közül. A honi és az egyete-
mes kultúra Parnasszusáról tekintve körül. Nem a napi
pártcsetepaték, sajtópofozkodások mélységeiből, ahonnan –
Kölcseyt idézve – „szédeleg, ha néha felpillant” azokra a
magaslatokra, az örök életűekre, a halhatatlan remekművek
alkotóira a félművelt, avagy teljesen műveletlen tömegem-
ber-percember. József Attilával szólva, „tisztán meglátni
csúcsainkat” a porhintés, az iszapbirkózás közepette aligha
lehet. Emelkedjünk hát fel! Fölébe a hisztériakampányoknak.
Amúzsákig, akik nem lehetnek szolgaleányok, csakis úrnők.

Madarász Imre
Irodalom, politika, hisztéria
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Csiby Mihály
kisgrafikai életműve

A kilencvenedik születésnapját ün-
neplő művészt grafikai munkáit ösz-
szefoglaló alkotásjegyzékkel köszön-
tötte Vasné Tóth Kornélia. A kiadvány
szerkesztésén kívül őt dicsérte a jubi-
leumi tárlat összeállítása is az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban. A Kis-
grafika Barátok Köre Egyesület gon-
dozásában megjelent több mint het-
venoldalas kiadvány példaértékű ab-
ban, hogy a szerző és az alkotó együtt
gondolkodásának eredményeképpen
ideális grafikai életműjegyzék szüle-
tett. Reméljük, hogy ugyancsak igé-
nyes formában a festészetet összefog-
laló könyv is napvilágot lát egyszer.

Vasné Tóth Kornélia a „bevezető
gondolatok” címszó alatt keresztmet-
szetét adja Csiby munkásságának. Ezt
követi az alkotásjegyzék több szem-
pont szerinti és műfajonkénti csopor-
tosításban, majd a válogatott reproduk-
ciók következnek, s végül a bibliog-
ráfiával zárul a kiadvány.

A szerző az életmű főbb irányait ve-
szi számba, amely egyben a művészi
életrajz adatait is tartalmazza. Ebből
megismerhetjük a legelső – még gim-
náziumi mesterként tisztelt Kássa
Gábor tanításai alapján induló életpá-
lya főbb állomásait a 2007-ben áta-
dott Molnár C. Pál Társaság Életmű-
díjáig. Külön hangsúlyt kap a szovjet
munkatáborban eltöltött megpróbálta-
tásokkal teli időszak.

A grafikai életműnek kiemelkedő
része a tudományos illusztrátori mun-
kásság. Csiby Mihály a rovartani ábrá-
zolásban azt tette, amit Csapody Vera
a botanika terén. Nemzetközi viszony-
latban is több elismerést kaptak a raj-
zaival kísért kiadványok, a szerző rész-
letesen sorolja ezeket. Megnyugtató,
hogy munkáinak ezen része a Termé-
szettudományi Múzeumban került.

Külön fejezet foglalja össze szerte-
ágazó egyházművészeti tevékenysé-
gét. Egyszerűbben festészetként is fo-
galmazhatnánk, de ez is csak részben
fedi az igazságot, hiszen ide tartoznak
az előkészítő tervek, egyedi rajzok és
kartonok, sőt biblikus illusztrációk és
alkalmi grafikák is. A lélektani moti-
vációk filozófiai, ideológiai alapját
Teilhard de Charden krisztológiája

adja, és ez az, ami az alkotót egész éle-
tében biztos iránytűként vezette. Egy-
házművészeti tevékenységének elis-
meréseként VI. Pál pápa kitüntető ér-
met adományozott Csiby Mihálynak.

A művészeti pálya egyik összetevő-
je, és egyúttal fokmérője is az alkotá-
sokból rendezett tárlatok jegyzéke. A
kiállítások és közgyűjteményi repre-
zentációk esetében csak a szerkesztő
(legyen az alkotó vagy méltató) sze-
rénységén, illetve a kiadvány terje-
delmén múlik a kiállítási lista hossza.
Csiby Mihály egyéni és kollektív ki-
állítási szereplései 1959-től indulnak.
A közel hetven önálló tárlatát (itthon
és külföldön) nehéz lenne felsorolni,
a szerző ebben az esetben is mérték-
tartóan, de jól súlypontozva emeli ki
a legfontosabbakat, amelyek egybees-
nek a közgyűjteményi reprezentáci-
ókkal; én is a legfontosabbakat idé-
zem: Magyar Nemzeti Múzeum, Ma-
gyar Természettudományi Múzeum,
Ráday Könyvtár, OSZK Plakát- és
Kisnyomtatványtára, Szabó Ervin
Könyvtár, a KBK Egyesület és a
Molnár C. Pál Társaság kiállításai.

Külön fejezetből ismerhetjük meg
Csiby Mihály kisgrafika és ex-libris
szakírói tevékenységét. Ezt is tekint-
hetjük tágabb értelmezésben, hiszen
önéletrajzi vonatkozásai ellenére szak-
irodalmi munkásságához sorolhatjuk
a „Nem kell többé tücsökzene: termé-
szet-rajz (2000), Hit és művészet me-
seszép világa (2004)” című műveit is.

1998-ban írta „Kisgrafika, Ex libris”
című könyvét, amely tematikus és mű-
faji rendszerezésben foglalja össze a
könyvjegy művészetét. Vasné Tóth
Kornélia hasonló szempontok szerint
tárgyalja az alkotó könyvjegyművé-
szetének jellemzőit stilisztikai és tema-
tikai vonatkozásokban. Sőt egy külön
fejezetben taglalja mindazon irányel-
veket, amelyek a jelen alkotásjegyzék
szerkesztésében vezették. Stíluselem-
zése lényegre törő, tematikai rendsze-
rezése pedig olvasmányos. A portré-
sorozatainak szereplőiről rövid műve-
lődéstörténeti ismertetőt nyújt, hason-
lóképpen a magyar történelmi szemé-
lyekhez és eseményekhez kapcsolódó
kultúrtörténeti vonatkozásokat is év-
számokkal és idézetekkel teszi érde-
kessé. A hazai tájakat bemutató sza-
badgrafikák és könyvjegyek tájkarak-
terei révén külön színfoltot jelentenek
az életműben. Újabb csoportosításban
ismerteti az intézményi és jubileumi
ex libriseket, majd jó érzékkel az írás-
mű végére szerkesztette Csiby Mihály
„ars poeticáját” leíró részt.

A tudományos értekezésnek is te-
kinthető tanulmányt követi az alko-
tásjegyzék, amelynek a rövidítésma-
gyarázatát már az előzőekben megad-
ta. A 321 sorszámozott alkotást évszá-
mokra bontva, műfaji (alkalmi és sza-
badgrafika, ex libris) kategóriákba so-
rolva, technikai jelölésekkel ellátva,
ábraleírások kíséretében közli a szer-
ző. A témaismertetéshez szöveg- és
feliratmagyarázatot fűz, a felsorolta-
kat még a méretadatok is kiegészítik.
Ezt követően a tudományos kutatókat
segítendő kereső táblázatokat állított
össze az ex libris készíttetőket, az áb-
rázolt személyeket és motívumokat,
valamint a műfaji besorolást illetően.
Mindezek illusztrálásaként negyven-
négy könyvjegy reprodukcióját talál-
juk. Sajnálhatjuk, hogy a terjedelem
több alkotás bemutatását korlátozta.

Mindezeket a latin jelmondatok és
idegen nyelvű idézetek fordításával
zárja a szerző. A mű végén szakiro-
dalmi ajánló Csiby Mihályról írt cik-
keket és méltatásokat rendszerezi.
Ezekből Lenkey István méltatását em-
lítem, ami 1998-ban jelent meg a por-
tugál Artur Mario da Mota Miranda
által szerkesztett „Encyklopédia Bio-
Biographical of the Contemporary Ex
Libris” huszonharmadik kötetében.



Írás, festés
egyre megy? Vetélytársak? A festés
az első és főszerelem. amaz az utca-
sarkon leskelődve ad randevút, csa-
logat. A festés az otthon kényelmes bé-
kéje. A könyvek mint kerítőnők költ-
ségesek, fölemésztik, amit ecsetem-
mel keresek.
Aki hitét veszti
gőz nélkül maradt vonat, megvakult
lencséjű rakéta, szénhiányban vesz-
teglő áramfejlesztő telep. Agyvelőza-
var a gondolkodásban. Egyre megy:
mindegyik hasonlat érvényes.

Prokop Péter
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Összefoglalásként örömmel állapítha-
tom meg, hogy újabb forrásértékű művel
gazdagodott szakkönyvtárunk, amely
kutatóknak, szakértőknek, érdeklődők-
nek, gyűjtőknek egyaránt hasznos ké-
zikönyveként kerül fel a könyvespol-
caikra, így jó szívvel ajánlhatom nem-
csak nekik, hanem a kisgrafika szerel-
meseinek is. A címlap grafika mottója
pedig „Lumnia in tenebris clariol sunt”
miszerint „Sötétben tündöklőbb a fény”,
azért derítse fel szívünket, mert fény-
sugarai bearanyozzák a kultúra borús
egét, és reményeink szerint nincs mesz-
sze az az idő, amikor szó szoros érte-
lemben is „a haza fényre derül.”

Ürmös Péter

Csiby Mihály grafikája

Bajári Marika köszöntése

Bajári Mihályné 1973-ban az egye-
sület alapítói közé tartozott. Évekig a
közösség pénz- és adminisztrációs
ügyeinek intézője volt. Évtizedek so-
rán elismert műgyűjtővé vált.

Gratulálunk 90. születésnapján!

Jubileum előtt

Keresztesné Margó 1979-ben lépett
egyesületünkbe. Könyvelői képesítése
révén fontos tisztségeket töltött be a
választmányban. Képes levelezőlap
gyűjteménye több kiállításon is szere-
pelt. 85. életévébe lépett. Gratulálunk!

A Vidovszky Képtárról

A gyomaendrődi Vidovszky Béla
Képtár korszerűsítésére pályázaton
hétmillió forintot nyertünk. A közel
százéves épületben új fűtési rendszert,
akadálymentes közlekedést és számí-
tógépes nyilvántartó programot készí-
tünk. Augusztus 31-én Szereday Ilona
grafikus-festőművész és Vadászné Ab-
lonczy Emőke textilművész alkotásai-
ból nyílik kiállítás, melyet szeptember
25-ig tekinthetnek meg az érdeklődők.
Novemberben Szeverényi Mihály fes-
tőművész legújabb alkotásaival ismer-
kedhet meg a tárlatlátogató közönség.
Ősszel immár tizenötödik alkalommal
kerül sor a város tehetséges amatőr al-
kotóinak bemutatására. A következő
években is folytatódik a Békés me-
gyei képzőművészek bemutatása.

A múzeum állandó kiállításai Corini
Margit, Illésy Péter, Pásztor János,
Vidovszky Béla és a százhuszonöt éve
született Holló László munkásságát
reprezentálják. Ez utóbbi művészeté-
nek újra értékelése éppen ezekben az
években történik.

Kóris Györgyné

Antalfy István
TÖRÉKENY ÁG

Törékeny ág,
törékeny élet,
hollókiáltás, gúnykacaj,
felhőtlen égből

kósza villám,

hol van már, aki
rám rivallt
mert volt előttem,

volt utánam,
és valóságban
létezett

agyamba tömörült ködök,
tűzpróbázott emlékezet,

törékeny szív,
törékeny élet,

szeretni kell, őszinte szívvel,
hinni a jót,

tudni a szépet.
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Vitéz Ferenc
Holló László művészetének újraértékelése

Kiskunfélegyházán érettségizett 1904-ben, a fővárosi Min-
tarajziskolában 1909-ben kapott tanári oklevelet. Félegyhá-
zi ösztöndíjjal négy évet töltött Münchenben, Párizsban, itá-
liai és spanyol tanulmányutakat tett. 1912-ben az Union In-
ternationale des Beaux Arts et des Lettres tagja lett. 1914-
ben Debrecenbe települt, feleségül vette Hrabéczy Annát.
Első önálló kiállítását 1923-ban rendezte a Belvedere-ben,
amit az Ernst Múzeumban, a Fényes Adolf Teremben, a
Műcsarnokban, a Déri Múzeumban követtek tárlatai. Alapí-
tója volt a debreceni Művészháznak, az Ady Társaságnak.
1941-ben Szinyei-díjas lett, beválasztották a Képzőművé-
szek Új Társaságába. 1946-ban köztársasági elnöki életjára-
dékot kapott, 1948-ban Londonban, a magyar képzőművé-
szek tárlatán szerepelt. 1956-ban Munkácsy-díjat kapott.
Ugyanebben az évben meghalt felesége. Nemzetközi (Brüsz-
szel: világkiállítás,Antwerpen, Párizs, Varsó, Drezda, Moszk-
va) önálló és csoportos tárlatokon mutatkozott be. 1961-ben
Kossuth-díjjal tüntették ki; feleségül vette Maksa Olgát. El-
ső díjat kapott Debrecen fennállásának hatszáz éves jubileu-
mi pályázatán.Az 1964-ben kapott Érdemes Művészi elisme-
rést újabb vándorkiállítások és gyűjteményes tárlatok kö-
vették. 1968-ban a Francia Képzőművészeti Szövetség által
rendezett „Öt magyar alföldi festő” bemutatón szerepelt Pa-
ris-Montreuil-ben. Egy év múlva állandó kiállítása nyílt Kis-
kunfélegyházán, a Kiskun Múzeumnak ajándékozott festmé-
nyeiből és rajzaiból. Kiváló Művész kitüntetést kapott 1971-
ben, Kiskunfélegyháza díszpolgárává választották 1974-ben.
Ekkor adományozott – fe-
leségével közösen – két-
száz festményt és öt fres-
kót Debrecennek, mely-
ből 1975-ben rendeztek
életmű kiállítást, s a fes-
tőművésznek díszpolgá-
ri címet adományoztak.
AZ UTÓKOR JELENE

Holló László egyszer-
re romantikus és expresz-
szionista, realista és va-
lóságfeletti művészetét
„a kései utókornak kell
felfedeznie, s érzékeltet-
niazokatakülönlegesszá-
lakat, amelyek őt az egye-
temes európai művészet-
hez kötik” – állapította
meg Végvári Lajos mű-
vészettörténész 1990-es
monográfiája végén, fi-
gyelmeztetve arra, hogy
Holló eredetisége és egye-
temessége nem rokonít-
ható egyetlen kortársáé-
val sem. (A kötetet 2007-
ben jubileumi kiadványok

társaságában újra megjelentette Ujváry Zoltán professor eme-
ritus, Holló szellemi örökségének ápolója, a művészi hagya-
ték gondozója.) Öt esztendővel ezelőtt írtuk: talán nem téve-
dünk, ha úgy érezzük, ez a kései utókor már itt van. Az ér-
tékelésben – elismerve a honi piktúra élvonalába emelő kva-
litásokat – arról sem feledkeztünk meg, hogy a XX. századi
magyar képzőművészet meghatározó alakjának grafikai élet-
műve szinte a festői teljesítményével egyenértékű volt.

Holló az expresszív festőiség nyelvén szólt nemcsak a pa-
raszti sorsról, az egyediben is az általánost kutató-felmutató
emberi szenvedésről, de a történelem kínálta drámai látomá-
sokról is, a mitológiát a személyes és közösségi sorsátiratok
allegorikus kereteként alkalmazva. Természeti képeiben az
emberi indulatok tükröződtek, mintegy a természet antropo-
morfikus analógiáiban fejezte ki az emberlét könnyű lírai-
ságtól mély drámákig ívelő sokárnyalatúságát.

Portréiban az egyszerű emberek méltósága jelent meg, akt-
jaiban a mozdulat lényegét és a test esendőségét faggatta. Az
önmagukban megejtő, de festménytanulmányok gyanánt is
szolgáló lapjain és autonóm grafikákon az emberi természet
cselekvésértékű karakterét fejezte ki. A sors és az erkölcs
örökérvényűsége, az alkotó ember rendeltetése simult alá a
vonalnak és színnek, ez jelent meg a festőmozdulatokban,
melyek viselkedésválaszokat adtak az emberi sorsra. A mű-
vész érték-racionális cselekvései mögött affektív, érzelmi
indíttatások álltak, melyek áthatották egész művészetét.

E „kési utókor” a reális értékeléshez csak látszólag érke-
zett el a százhuszadik évfordulón, és öt év elteltével is csak
ebben reménykedhetünk. Hogy Holló Lászlónak a legjele-
sebb művészeink között van-e a helye, a XX. század magyar
festészetében? – Arról nekünk nincsen kétségünk!

Holló László: A fehér ló áldozása (fotó: H. Csongrády Márta)
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AZ IDENTITÁS HOLLÓI KONSTRUKCIÓI
Holló László műveinek jelkapcsolatokon alapuló ikonikus (a
hasonlóságelvet érvényesítő), indexikus (valaminek a létét
jelző), illetve szimbolikus (megegyezéses helyettesítő szere-
pű) jellegéről beszélni, a metaforikus és allegorikus vagy a
többféle reprezentációs vonatkozásokat középpontba állítani
talán csak író-esztétai hipotézis lenne, ha erre maga Holló nem
utalt volna – s tette ezt nem is egy alkalommal.

A Koppánnyal és Istvánnal egyidejűleg önmagát azonosí-
tó művész István- és Koppánytematikában született képei-
nél az nem is lehet kérdéses, hogy ez esetben a festő repre-
zentációs-helyettesítő elgondolása érvényesült.Azonban nem
arról van szó, hogy csak a művész azonosult e két (egymás
ellenében ható, ugyanakkor egymást is kiegészítő) szereppel
– tehát nem csak a festő talált rá egy történelmi keretre az
önismereti kutatásokhoz, noha ez is allegória –, de az István
által képviselt, illetve az István-Koppány viszonyban meg-
fogalmazódó kérdések vetítődtek ki az aktuális korra. (S e
történelmi szerepreprezentációk – mint analogikus értelme-
zési felületek – máig érvényesek lehetnek.)

A metaforikus azonosítás, mint a reprezentációnak egy
magasabb és érettebb foka, magát a szimbólumot is megte-
remtette, amennyiben az azonosító vagy az azonosított
megnevezésének elhagyásával is dekódolható a hiányos
metafora (tudniillik, a hiányos metafora szimbólumként
értelmezhető). Az Istvánnal és Koppánnyal történő szerepa-
zonosulás kiegészül a téma és történelmi kor többi szerep-
lőjével: „…az István temetése festményen, ugyanazon a
képen belül, István is és a mellette álló püspök is én vagyok”
– vallotta Holló nemcsak a történelmi festmények e megha-
tározó vonulatáról elemzést készítő Módy György történész-
nek, hanem Nagy László Jánosnak is, abban az interjúban,
amely a Holló Lászlóval készített filmhez került felvételre.

Nagy László János megjegyzi, hogy Holló szavainak hi-
tele, nyomatéka szinte minden történelmi festményen látha-
tó, sőt, az egyes főszereplők arcán Holló arcvonásai fedez-
hetők fel, több szinte egy karakteres önarckép. S a történel-
mi szereplők ábrázolásában kidomborított önarcképjellegre
magunk is utaltunk, sőt, arra is, hogy a Holló-arcvonások
megjelennek a Krisztus-festményeken is.

Meglepőnek tűnhet Holló vallomásának folytatása: „S a
Fehérló áldozás című képen az ágaskodó ló is én vagyok…”
S rögtön ekképp folytatja: „A ló. A Vihar előtt lovai és a kocsis
is, az Őszi szántás lovai és a szántó ember is én vagyok. Én
vagyok a Debreceni csata 1849 sebesült lova s az összes ló,
amit valaha festettem – ez nagyon sok! – én vagyok!”

S hogy miért? – „Mert az általuk megtestesített tulajdon-
ságokkal, helyzetekkel, gondolatokkal azonosulok. Amit
hordoznak, a sorsukkal, amely a magam és a fajtám sorsa is.
A lovak sorshordozó jelképeim.”

Sorshordozó jelképek és magyarságsorsot reprezentáló
szereplők a lovak. A Vihar előtt lovai vagy a magányosan le-
gelésző ló Holló Lászlót és a magyarságot eleveníti meg. Ezt
erősítette meg egyébként Leövey András orvosprofesszor
visszaemlékezése is arról a vihar előtti lovat ábrázoló fest-
ményről, melyet Weöres Sándor kapott ajándékba a műte-
remből. Holló Leöveynek mesélte, hogy a költő azonnal ész-
revette: az alkotással a sajátságos magyar sorsot viszi magával
Debrecenből Budapestre.

Holló tehát kimondta, hogy bizony, ő is jelképeket használ a
festészetében. S a jelkép – természetéből és közös megegye-
zéses voltából adódóan – magában foglalja a felismeréshez
szükséges „párját”. Ha a metafora teljes, az azonosító és az
azonosított együtt adja meg a „magyarázatot”, mely akár a
címadásban is tükröződhet. Festői allegória születik a szim-
bólum életre keltésével, a szituációba helyezéssel, a cselek-
vésrésszé tétellel. És Holló vallomását tovább gondolva, a
festmények szereplőivel az általa nem említett esetekben is
azonosulhat, illetve megteremti az azonosulás lehetőségét.

Így a virág – az általa különösen kedvelt napraforgó, dália
és orgona, a jácint és őszirózsa – Holló László „arcait” mutat-
ja. A téli Tilalmas, amikor a nap már kikezdi a havat, a tanya
és az alkonyi sík, a horizontig érő pára, amelybe „odanyal”
egy vörös csíkot a hunyorgó Nap – mind Holló László lé-
lekarcaira utal. Az aranyeső bokor, a lucernakaszáló, kapáló
és ebédelő paraszt, az esti imára készülő Angelus, Csokonai,
Bartók, s még a faültető Simonyi óbester is Holló László.

Művészete oly mélyre hatolt a hétköznapival és egyete-
messel, az immanenssel és transzcendenssel történő azono-
sulásban, hogy művészettörténet-írásunk ezt – néhány érzé-
keny kritikus kivételével – máig alig volt képes megérteni.
AZ ÖNARCKÉPEK TANULSÁGAI

Holló számára sem a nagybányai, de más posztimpresz-
szionista irány sem mutatott megfelelő utat, ő a naturalizmus
(illetve a realista természetlevűség) lehetőségeit is szegényes-
nek találta, ugyanakkor a divatos avantgárdtól, az abszt-
rakciótól és a formalizmustól is idegenkedett, végül egy sa-
játosan szuggesztív erejű expresszionista szemléletet vallott.

Önarckép (fotó: H. Csongrády Márta)
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Az expresszív látás egyszerű képleteket hoz felszínre: a belső
valóság kifejezésére törekedett. Ám éppen ennek a sokrétegű
belső valóságnak, összetett érzelmi-indulati és szellemi, eg-
zisztenciális világészlelésnek, egyszersmind immanens és
transzcendens létezés-egész kifejezése a leginkább embert és
művészt próbáló feladat. Értjük alatta az immanens és tran-
szcendens viszonyát úgy is, mint a benne foglaltság és a kí-
vülről vagy felülről szemlélés szintetizáló látásmódját.Aket-
tő nem választható külön – e kontextusban nem létezik tehát
egyedi és általános közötti különbségtétel sem, miként nincs
különbség az „információ” (érzelem vagy indulat) és a „köz-
lés” (az érzelem vagy indulat megfestése) között sem.

Holló nemcsak a hétköznapi alak- és helyzetábrázolások,
a táj és ember (ember és ember környezetbeli) kapcsolatát
megidéző festményeknél, de a bibliai, mitológiai és történel-
mi kompozícióknál is önmaga ábrázolásával küzdött. E sza-
kadatlan munkával mindig „önmagát, belső világát, látomá-
sait, vízióit vitte a vásznakra, hogy dokumentálja sajátos, mo-
dern, szuggesztív egyéniségét és lelkületét” – állapította meg
Bőgel József az 1961-es Műcsarnokbeli gyűjteményes kiál-
lításán. Figyelmeztetett rá, hogy önmagán keresztül Holló a
szubjektív lelkivilág és egyetemes emberi lét titkait kutatja.
A jellemzésből azt is kiolvashatjuk, hogy Holló vívódásai
sem csak az egyéniségre vagy egyéni létproblémákra veze-
thetők vissza, hanem a mindenkori aktuális (tehát a modern),
illetve a mindenkor aktuális (tehát az egyetemes) emberi vi-
szonyokra is.Az „egyetemességet” mi sem bizonyítja jobban,
minthogy „a látszólag kisebb terjedelmű tócóskerti világában
ott izzik a XX. század emberének legtöbb problémája, küz-
delme” – fogalmazott Bőgel.

Ugyanitt találunk egy visszatérő párhuzamot Holló és
Rembrandt önarcképsorozatához. Rembrandt fiatalkorától
öregkori összeomlásáig folyamatosan festette önmagát. Be-
tekintést kínált nemcsak saját életébe – aktuális beszámoló-
kat adva pillanatnyi állapotáról –, de szociális helyzetébe is:
az ifjúkori hetykeségtől, a magabiztos tartáson át, a szellemi,
fizikai és anyagi elesettséget kifejező portrékig. Önarcképei-
vel Holló egy olyan modern hagyományba kapcsolódott,
melyben a művész mindent elmond önmagáról, az emberről
(általában) őszinte hitelességgel. „Nézd végig az önarcképe-
ket, s két azonosat nem találsz közöttük – írja Bőgel. – Mind-
egyik valami sajátos hangulatot, érzést, gondolatot tükröz:
vannak vidámabb, oldottabb megfogalmazásúak, akadnak
kesernyések, elborult kedélyűek, s nem egy képről a döbbe-
netes magány, egyedüllét érzése árad. Itt kedélyes, öreges, bo-
hém fejet látsz, amott pedig démonikus erő sugárzik a sze-
mekből, hogy a következőkben már az öniróniát csodáld
meg. Ezt a befelé és lefelé ásást még senki más meg nem csi-
nálta a magyar festészetben, s ebben a sorozatban bizonyoso-
dik be leginkább, hogy Holló László (…) nem egyszerűen az
alföldi festészet utóvédje, hanem ízig-vérig modern művész,
az expresszív ábrázolás, a szakadatlan önfeltárás, tágabb érte-
lemben pedig a modern vívódás, újkeresés magyar mestere.”

Az önarcképeknél sem lehet figyelmen kívül hagyni a
nemzeti jelleget. Ez azért lehet meglepő, mert az önarckép –
ellentétben a történelmi festménnyel, életképpel és tájábrá-
zolással –, a csendélethez hasonlóan, talán legkevésbé tűnik
alkalmasnak a nemzeti karakter kifejezésére. Ugyanakkor
Sőregi János éppen arra utalt 1946-os, a Debreceni Képes

Kalendáriumban megjelent cikkében, hogy a témánál fonto-
sabb az érzés áradó ereje. A téma helyett a kifejezés adja meg
a kép nemzeti jellegét, márpedig ebben az időszakban Hollón
kívül nem volt más magyar művész, aki utolérte volna „szín-
vízióinak keleties ragyogását”. Művészetének magyaros jelle-
gét abban is érezte, hogy bármilyen műfajban, témában is
szülessék a festmény, „a színgazdag magyar erő mellett ott ül-
dögél a keleti szemlélődéssel járó, eltűnődő komolyság, mely
sokszor búsongásba-bánatba, vagy vad indulatba mélyül”.

Az önarcképeken kiütköző Don Quijote-i karakterre a kri-
tikusok között először Koczogh Ákos utalt, majd Pogány Ö.
Gábor is fölvetette a kérdést 1990-ben, az akkor megjelent
könyv, Végvári Lajos Holló-monográfiájáról írt recenziójá-
ban, részben elfogadva Végvári minősítését, miszerint Holló
a magány, az izoláció, a kívülállás művésze is volt. Ez az
objektív viszonyokból és alkati adottságaiból egyaránt adó-
dott. Pogány Ö. Gábor Holló töprengő szemléletét, érzelmi
igazolást is igénylő észjárását, történelemről, társadalomról
vallott felfogását, az emberi természettel és közösségi érté-
kekkel kapcsolatos, kételkedését tartotta meghatározónak.

Expresszív kifejezésében ott van a részvét emóciója, szél-
malomharcában az önmagára utaltság és a néma monoló-
gok, valamint az önmagával (önnön ideáival) viaskodás kö-
zötti eszmehevület. Az önarcképek azt az utat fonják föl
egyetlen nagy szálra, melynek látomásos káprázatú „szín-
bioritmusában” festőileg is igazolódni látszik az emberi
egyedülvalóság iránti elkötelezettsége. „Felelősségteljes hu-
manizmusa nem szorul tantételekre, ehhez a szívéből merí-
tett ihletet, amiért azután művészi tevékenységének sponta-
neitása nem veszélyeztette művei elmélyült gondolatisá-
gát,” bizonyítva: a szókimondás és szabad expresszió meg-
fér a világnézeti komolysággal.

Vidos Zoltán 1967-ben az Ernst múzeumi kiállításon így
méltatta: „Vagy száz önarcképét ismeri már a közönség. [S
legalább további hatvan önportréról van még szó – elkép-
zelhető, hogy a százas szám Bőgel hat évvel korábbi kritiká-
jából származik –; Holló festett önarcképeinek száma meg-
közelíti a kétszázat, s akkor még nem is beszéltünk a több
száz grafikai vázlatról, az önarcképben a helyzetre reflektá-
ló művész önértelmezését is reprezentáló lapokról.] Majd-
nem mind alulról nézve, majdnem mind egyazon arc, egya-
zon kifejezés. Az arcokon, ezeken a képeken át verődik visz-
sza, amit ,élet’-nek nevezünk. A reggel, a dél, az este. A tél,
a nyár, az ősz, a tavasz. Az árnyék, a napfény, a félhomály.
A mozdulatlanság, a mozgás. A ruha, a nyakkendő, a kalap,
a sapka. Az idő, a változás, a háttér, a haj. A haj hátrafésül-
ten, szembelógóan, számos változatban. A színek, a kékek,
sárgák, a szürkék villódznak végig ezeken az arcokon.

Az arcokon, az arcon, ami mindig egyforma kifejezéssel
fogadja mindezt, és néz. Minden változat rajta van ezen az
arcon, csak a mosoly, soha. Nevetés, görbült és megenyhült
mosoly: soha. Rendíthetetlen, sziklaszerű, véglegesen le-
zárt. Valami rembrandti vonás is, bölcs változhatatlanság, a
fiatalság és öregség kifejezése.

Tudom, hogy végérvényben: most élek – de meghalok.
Most itt vagyok, száz változatban, de meddig? Ijesztően
szép és megrendítő száz és száz kép a falakon, sipkával, ka-
lappal, fiatalon és öregen ismétlődve. Sok komor és sötét
kép az elképzelhetetlen biztos tudattal: meghalunk.”
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A kultúra összeköt

A magyar kultúra külföldi megismertetéséért és terjesztésé-
ért 2012. június 23-án Pro Cultura Hungarica-díjjal tüntet-
ték ki Gudrun Brzoskát, a magyar irodalomra szakosodott
ehingeni könyvtár alapítóját, aki mintegy négyszázötven ma-
gyar, illetve magyar származású szerző német nyelvű kötetét
gyűjtötte össze a Duna-parti Ehingenben működő könyvtár-
ban. Magángyűjteményét 2009-ben alapította. Recenziókat és
életrajzokat is közöl a http://www.ungarische-literatur.eu cí-
men szerkesztett honlapon. A kölcsönkönyvtárban több, mint
ezerötszáz kötet és számos folyóirat várja az olvasókat. A
Gudrun Brzoska-
díjat egy magyar
irodalmi est kereté-
ben Mydlo Tamás
müncheni főkon-
zultól vette át a ba-
jor fővárosban, ahol
az Adalbert von
Chamisso-díjas
Doma Ákos is fel-
olvasott legújabb
regényéből.Aszer-
ző 2012-ben kap-
ta meg a Robert
Bosch Alapítvány
rangos elismerését,
amelyet 1985 óta
évente, a Német-
országban élő, és
németül publikáló
íróknak ítélnekoda,
akiknek idegen
az anyanyelve.

Az irodalmi est
keretében a vendé-
geknekabudapesti
kávéházkulturát,
és annak hangula-
tát is bemutatták.
Gál Csaba münc-
heni magyar köl-
tő-zeneszerző elő-
adásában Páloczi
Horváth Ádám, Máté Imre és Tóthárpád Ferenc egy-egy
verse is elhangzott. A dalait németül és magyarul is éneklő
előadót – talán nem véletlenül – a Magyar Rádió a magyar
kultúra követének nevezte. Ő az, aki kortárs honfitársaink
műveit barátaival, művésztársaival rendszeresen színpadra
állítja. Irodalomunk általa otthonra talált a münc-
heni Gasteig-KulturKözpontban is. T.F

Gál Csaba

Tóthárpád Ferenc
JANUSNAK, ODAÁTRA

Drága Barátom! Mit gondolsz Te a versi világról?
Hangod néma, de már századok óta figyelsz.

Más ma a vers, s bár jól viselem, más már a világ is.
Biztos’ látod a bajt. Küldj valamicske jelet

arról, hogy te is észreveszed, hova tart a poézis!
Sok, sok rímfaragó fűzfapoéta terem,

s van, nem is egy, ki a nóvum leplével takarózik,
s vallja, hogy elfeledett, ódivatú ez a hang.

Ám aki éli e versi világot, nem menekülhet:
ritmusa édes kín. Mesterem, érted, ugye?

Bár még most is botladozunk csak nyomdokaidban,
lásd, sarjadnak azért újkori disztichonok!

Én is a nyelvemen őrzöm, kéjes a mandula íze.
Ráharapok, s nem bánt az, ha a héja fanyar!

Drága Barátom, szállj le a felhők menny-örökéből,
szőrén is megülöd, hozd le a vén Pegazust!

Lássa a Föld, és lássa az ég, csakis általad ékes,
tégedet illet a nagy kincs, a babérkoszorú!

„Nem a legszellemesebb emberből lesz a nagy író, hanem
abból, aki tükörré tud lenni, vissza tudja tükrözni saját
életét még akkor is, ha ez az élet csupán középszerű volt.”

Marcel Proust

Vántsa Zoltán
MÁTRAI EMLÉKEK

Itt a csend, méltóságteljes.
Fénydárdák felhőt szúrnak át.
Három falu pihen a völgyben,
tisztásán őzek húznak át
és tűnnek el a rengetegben.
Sziklák közt csöpp patak siet –
templom keresztje látja útját,
körötte fenyvesek, s liget.

Itt még a nyár leng tüllruhában,
s illatot hint a sok virág.
Itt még zöldell a bükk, a hársfa
és pókhálót ringat satnya ág,
de már a bércek tölgyesében
az ősz ugrásra készen áll!
Színeket fest a bokrok alján,
kóbor felhők közt orgonál.

A csend mégis méltóságteljes,
bársonyán megpihen a szív.
Mielőtt meghalok a Mátra,
talán – még egyszer – visszahív.

Vántsa Zoltánt közelmúltbeli 77. születésnapján szerzői
estje keretében Püspökladányban köszöntötték.1992-
ben a Művészetbarátok Egyesületének kiadásában jelent
meg első kötete „Kitárom bezárt kapuimat” címmel.
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Szeged „kalapácsos krónikása”

A száztíz éve a kisteleki tanyavilágban született Tápai Antal
élete három éves korától Szeged városához kötődik. Cselé-
deskedés után édesapja a Szeged-Rókus állomáson pálya-
munkásként „biztos” álláshoz jutott. Így a kisfiú az Alsóvá-
ros Tiszához közeli utcáin rúgta a port társaival.

Az elemi iskolában a tanítója fölfigyelt rajzkészségére.
Tízéves korában az iskolai feladatul kapott „Milyennek
képzelem a háborút?” fantázia rajzát a Szegedi Napló 1912-
es karácsonyi száma is közölte. A harmadik polgári után
Alsóvárosról a várost övező körtöltésen egy órát gyalogolt
a rókusi vasúti járműjavítóba – lakatosnak tanult. Az ipar-
iskolában Cs. Sebestyén Károly irányította fejlődését. Elbű-
völte a kovácsolás, a fémformálás varázsa és sínszögből
figurákat formált. A rézlemez alakíthatóságának csodája is
rabul ejtette. Lendületes rajzaival elismerést keltett társai
és tanárai előtt. Szorgalmával a kazánkovács szakmát is el-
sajátította a vasúti járműjavítóban. Rajzolni is tanult egy
faszobrásznál, ahol az asztalosok elhalmozták munkával.
Közben szobrokat készített. Volt tanára, Cs. Sebestyén Ká-
roly már a múzeum munkatársaként Móra Ferenc igazgató
úr figyelmébe ajánlotta a „kis Tápait”. Felismerte őstehet-
ségét, és sanyarú gyermekkora küzdelmeit is mérlegelve, a
várostól havi száz pengő ösztöndíjat kért számára az eset-
ben, ha felveszik a budapesti Képzőművészeti Főiskolára.

Szentgyörgyi István tanítványaként harmadévesen a
Tavasz című női aktjával Ferenczy István-díjat és vele há-
rom hónapos római tanulmányutat nyert. A Magyar Intézet-
ben módja nyílt az antik és a modern szobrászat gazdag tár-
házának tanulmányozására. Hazatérve Szegedre, a szobrá-
szathoz nélkülözhetetlen műterem, szerszámok és megren-
delések hiányában, a sikeres kezdéshez kevés reménye volt.
Tavasz című szobrának szegedi bemutatása sikert hozott. A
város megvásárolta és a füvészkertben állították fel.

Az 1931-es szegedi kiállításán kisplasztikáiban már ér-
zékelhető művészi felfogása: a nehéz munkát végzők, a ku-
bikusok, a halászok, az életet adó földből a létükért küzdő
emberek életének expresszív kifejezőjeként mutatkozott be.
Hű marad mindvégig a Mórához kötődő vállalásához:
„…nemcsak szobrász lenni, hanem ember is maradni…”.
Műterme nem volt, helyről helyre vándorolt. Expresszív
szobrai közül a Hálóvető-t – a hajdani szegedi halászélet ma
már kihalóban lévő formáját – 1933 és 1959 között többször
is elkészítette. Bronzba öntetni, és a Tisza parton, a múzeum
közelében felállíttatni nem sikerült. Szobrában a kerek, a
seregnyi ólomgombbal szegélyezett, és súlyos úgynevezett
„pöndörháló” víz feletti szétterítésének a dobása előtti
összpontosítását örökítette meg. A rugóként megcsavart ro-
busztus testben, és a szétterítéshez szétlökődő kezekben rej-
lő kirobbanó erőt tömöríti a Mester. A „Hálóvető” óriási
energiáiban Tápai Antal belső, alkotói erőit is érezhetjük.
Szeged nagy vesztesége, hogy a szobor felállítására évtize-
dekig senki sem gondolt komolyan. A példa sajnos nem
egyedi. Az országos pályázaton nyertes IV. Béla futárja cí-
mű szobrát az első világháború tizenkétezer szegedi hősi
halottjának emlékműveként a mai jogi kar előtti kis park-
ban akarta elhelyeztetni, de a városatyák között most sem

volt elég jóakarója. A Vágtató ló és a Vész hírét hozó har-
cos óriási erőket sűrítő ábrázolásával egy kiváló hősi em-
lékmű került volna Szegedre, de Kisújszállás főterét díszíti.

Szobrászi őstehetségét csak néhány expresszív kisplaszti-
kájában figyelhetjük meg. Tóth Attila szakíró Tápai Antal
centenáriumi emlékkiállítása leporellójában (2002) találóan
említi az Ecce homo (1933), a Kígyómarás (1937), a Toldi
Miklós (1945) , az Ősi keleti népek békeszózata (1941) mű-
veinek terveit. Móra Ferenc, a szeretett Feri bácsi emlék-
művét a leghivatottabb, Tápai Antal formázta meg. A mű
mellékalakja – ásatásainak mindenese – a búzakévén ülő
Kotormány János. A búzakéve az írót, a kengyel és a zabla
a sikeres régészt szimbolizálja. Jobboldali támadások miatt
az avatást Sík Sándor kegyesrendi irodalomtudós nem vál-
lalta. A szobrot borító fehér leplet 1939. november 13-án
indulatosan maga Tápai Antal tépte le az emlékműről. Más-
napra a nyilas suhancok szemetes vödröt tettek az ülő mel-
lékalak fejére. A szobor tetejét nem érték el. A kővel meg-
dobált portrén a fül sérülését utólag javította ki az alkotó.
Szerény avatására csak a háború után vállalkozott a Szege-
di Juhász Gyula Kör. A város hivatalosan soha nem vette át
a kompozíciót. Tápai másik nagyszerű művét, Tömörkény
István egész alakos szobrát 1943-ban állították fel a múze-
um előtti park másik felében. A „kulturpocsolya” a háború
alatti nehéz években tovább mélyült. Alkalmi munkákból
élt, és kiváltotta a lakatos iparengedélyét is, hogy immár né-
gyen megéljenek. Vlasits Károly festőművésszel létrehozták

Tápai Antal: Hálóvető
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a városi rajzkört. (a Tábor ut-
cai szabadiskola néven vált
ismertté és több későbbi ne-
ves művészt indított el pályá-
ján) Én a Széchenyi téri (vas-
utas) szabadiskolában ismer-
kedtem meg az Ő vezetésé-
vel a szobrászi anyagformá-
lás alap jaival, s tartom atyai,
lelki, művészi vezetőmnek.

Valódi, számára igazi mű-
vészi kihívást jelentő szob-
rászi munkát nem kapott.
1950-ben felkérték, hogy
két orosz szobrász kompozí-
ciójáról készült amatőr fény-
kép alapján, másfélszeres élet-
nagyságban, hat hét alatt ké-
szítse el Lenin és Sztálin
együttes emlékművét. Meg-
tisztelő szakmai feladatot je-
lentett a Képzőművészeti Alap megbízása: a Szegedi Nem-
zeti Színház homlokzati fülkéibe készítse el Katona József
és Erkel Ferenc kétszeres életnagyságú, egészalakos műkő
szobrát. Katona József portréja azért jelentett kihívást, mert
a Kecskemétről kapott fotók alapján az arc eltért a közis-
mert ábrázolásoktól. A fejet több nézetből lerajzolta, meg-
mintázta, felrakta rá az arc izmait – így hiteles portrét
kapott. A zsűri igazi „költőfejnek” találta.

A Tisza parti vízitelep elé készített kétszeres életnagyságú
Evezős szobra (1959, vörösréz lemez) többszöri áthelyezés
után végre a Maty-éri nemzetközi evezőspályán lelt helyére.
Érthetetlen számomra, hogy a vörösréz lemez domborításá-
ban olyan utánozhatatlanul egyedülálló technikai tudással
rendelkező művészre miért nem figyelt föl a szakma, a vá-
ros? Két példa: Don Quijote (1967), Apám 90 éves (1967).

Felmerült az igény, hogy alkalmazott grafikai, nyomdá-
szi és épületszobrászi feladatok ellátására képezzenek fia-
talokat Szegeden. A Tömörkény István Gimnáziumban in-
duló tagozat igazgatási feladatainak ellátására és művészeti
vezetésére Tápai Antalt kérték fel. A hivatalokkal és a vál-
lalatokkal folytatott végtelen szervező, egyezkedő és tanterv-
készítő munkák idegőrlései erejét elvonták a szobrászi te-
vékenységtől. Az igazgatással eltöltött évek örökre elvesz-
tek. Kopasz Márta, H. Dinnyés Éva, T. Nagy Irén és Tóth
Sándor művésztanárok irányításával meginduló képzés min-
den várakozást felülmúló sikerré vált. Fél évszázad során ava-
tott kezek alól nevessé vált grafikusok, festők és szobrászok
kerültek a képzőművészeti életbe.

Orvos leánya parancsolta ki kezéből a kalapácsot. Mun-
kálkodó keze és szíve 1986. szeptember 20-án végleg megpi-
hent. Önéletírásában (Életutam 1983) megörökítette szob-
rászi életének minden erőfeszítését, szebb életútra jogosító
művészi szenvedélyeinek minden forrását. Mindvégig meg-
tartotta a Mórától kapott útmutatást, „művészként és em-
berként élni minden körülmények között”. A város által ado-
mányozott díszsírhelyén férfi hátakt vörösréz lemezdom-
borítása jelzi nyughelyét. Munkatársa és kitűnő tanítványa,
Tóth Sándor és Kalmár Márton búcsúztatta a kollégák, az

iskola és a szakma nevében. A szegedi 624. számú Ipari
Szakmunkásképző Intézet felvette Tápai Antal nevét. Sze-
retett városa 2005-ben Tápai Antal művészetét méltató és
műveit pazarul reprezentáló, műveinek szinte teljes körét
és a köztereken felállított műveinek jegyzékét is tartalma-
zó emlékalbumot jelentetett meg.

Zenei József

Az emléktáblát Farkas Pál tervezte

Stancsics Erzsébet
CSAK ÓVATOSAN!

Nekünk csak óvatosan szabad örülni,
taszigálni sem jó a vánszorgó időt.
Játékunk nem szólhat soha emberről,
s letérdelni már szégyen egy szép vers előtt.

Nekünk csak óvatosan szabad szeretni,
mert hátha nem lesz vége ennek a fagynak!
Hiába várjuk fényét, csodáját jönni,
csak köve gurul elénk gyarló szavaknak.

Nekünk csak óvatosan szabad nevetni,
mert-bár holtvágányra tolt, dermedt szerelvény –
mégis átfolyva egymás áramán, újra
lüktetni kezd bennünk az óvatos remény.

Sokszor elfutnak előttem az arcok. S nem tudom, hogy
olyan halálosan bizonyos-e, vajon a sok érzékeny,
fiatal talentum közül valóban azok maradtak-e meg,
akik a legtehetségesebbek voltak. Nem esküszöm meg
rá. Számított, hogy ki volt a szívósabb fakír, kiben volt
több ideg- és lélekerő.

Mészöly Miklós
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Valóban kukacoskodom?

Szép kivitelű havilapot olvastam – a nyelvművelő szemé-
vel. Értelmiségi társaságban megmutattam az erről szóló
írásomat, és az volt az általános vélemény, hogy túlságosan
kukacos vagyok. „Amiket kifogásolsz, azon minden átlag-
olvasó szeme átsiklik” – mondták. És, sajnos, igazuk van!
Mert milyen apróságokat voltam bátor „kikukacoskodni”?
Nem tetszett ez a mondat: „Almádi első, legalábbis az ed-
dig előkerült adatok alapján, cukrászdája.” Én szebbnek ta-
lálnám így: „Az eddig előkerült adatok alapján ez volt Al-
mádi első cukrászdája.” „Részben igaza van a cikk írójá-
nak, mert a Sóhajok Hídja (ekkor még nem létezett) irányá-
ból nézve...” Itt a szórenden változtatnék: „Részben igaza
van ..., mert – az akkor még nem létezett – Sóhajok Hídjá-
nak irányából nézve...” A következő mondatban azt kifogá-
solom, hogy sok benne a zavaró szóismétlés: „Egyesüle-
tünkben... sportágban versenyeztek versenyzőink. Tájfutás-
ban 46 versenyen álltak rajthoz versenyzőink, ezen belül
természetesen ki többet, ki kevesebbet versenyzett.” Ke-
rüljük az ismétléseket:„Egyesületünkben... sportágban
mérték össze erejüket sportolóink. Tájfutásban 46 verse-
nyen álltak rajthoz, ezen belül ... ki többet, ki kevesebbet
vállalt.” „Megkötés, hogy a lakóhellyel rendelkező, tankö-
teles tanuló esetén a tanulmányok külföldön történő folyta-
tását be kell jelenteni...” Írhatták volna ezt is: „Megkötés:
hogyha a tanulónak lakhelye van, a tanulmányok külföldi
folytatását be kell jelenteni...” Egyszerűbb és még rövidebb
is. „... a rendőrség felé érkező kérések...” Ezt az ide nem il-
lő felé szót helyettesítsük a magyarosabb raggal: ... a rend-
őrséghez érkező kérések... „A növények kiválasztásánál ér-
demes arra figyelni...” Ez miért nem tetszik? Azért, mert a
-nál, -nél helyhatározó rag, tehát nem ide való! Hogy he-
lyes akkor? „A növények kiválasztásakor...” „Az épület je-
lenleg is létezik igen jelentős átalakítás mellett.” Talán nem
is kell indokolnom a módosítást: „... jelentős átalakítással.”
„Az etetés mellett még sokat kedvezhetünk ... madaraink-
nak.” Itt sem tetszik nekem a mellett névutó. Jobb lenne
így: „Az etetésen kívül...” Még inkább: „Nemcsak az ete-
téssel, hanem még egyebekkel is kedveskedhetünk ... mada-
rainknak.” Felmerülhet a kérdés: mire jó a mellett névutó?
Egy példa: „Hidegben jó a fűtött kályha mellett ülni.” „Ed-
zőtermünket sajnos az iskola helyiséghiánya miatt költöz-
tetnünk kell. Az átköltözésre május hónapban kerül sor.”
Mindkét mondat javításra szorul: „Miután az iskolában már
nincs hely, edzőtermünket májusban át kell költöztetnünk.”
Ilyen egyszerű! „Mivel (kerékpárút hiányában) kerékpárral
a szabályos közlekedés az úttesten történik, ...” Ebből a
mondatból vegyük ki a történik igét, mert elnyomja a mon-
dat tulajdonképpeni állítmányát, a közlekedik szót. Tehát:
„Mivel (kerékpárút hiányában) szabályosan közlekedhe-
tünk az úttesten...” Olvasóim döntsék el, valóban „kuka-
coskodtam”-e? Láng Miklós

Egyesületünk alapító tagja, a Vidovszky Béla
Emlékbizottság vezetője

november 14-én ünnepli 93. születésnapját.
Gratulálunk!

Architektonikus formastruktúrák

A grafikai válogatás az építészeti formákhoz, elemekhez,
épületekhez, illetve városrészekhez kapcsolódó, azokból
építkező, képi elemeket megvalósító új formaelemeket tár
elénk, az európai, és a magyar építészeti kultúra vizuális al-
kalmazásával. Egyúttal bepillantást enged a néző számára
a grafikai technikákba, melyeket Ürmös Péter virtuóz mó-
don, szinte kivétel nélkül alkalmaz. Látunk itt grafikai lapok
gyanánt rajzot, linóleummetszetet, litográfiát, de számító-
gépes grafikát, sőt szitanyomatot is.

A grafikai lapok gazdagságát fokozza, hogy nemcsak fe-
kete vonalak, felületek jelennek meg, hanem változatos,
szép színes képi elemek is megtalálhatóak rajtuk. Ez igazán
megköveteli a mesterségbeli tudás magas szintű művelését.

Vajon mi indította ezen az úton, ami az építészeti értékek,
jelek, és nyelv használatának e széles tárházát tárja elénk?

Ürmös Péter Pécsett szerezte rajztanári diplomáját, de már
előtte is foglalkoztatták az építészeti témák. Hallgatóként
kezdte kimetszeni a tettyei háztetők rendszerét, amelyet ké-
sőbb színes számítógépes grafikákkal egészített ki, és ame-
lyek e kiállításon is láthatóak. Korán fellelhető az az alkotói
szemlélet, miszerint az építészeti elemek, szerkezetek csak
apropóul szolgálnak, és a képi építkezés autonóm.

A diploma után Salzburgban tanult litográfiát, ahol a vá-
rosi látványt, mint lehetséges grafikai képalkotó elemeket is
tanulmányozta. Újabb diplomája – a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építészmérnöki Karának Rajzi Tanszékén – a színdina-
mikai és építészeti formatermezői volt. Ez közvetlen kapcso-
latot jelentett az építészettel, annak számos vonatkozásával,
de baráti kapcsolatokat is eredményezett gyakorló építészek-
kel is. E kurzus során mélyedt el a színek használatában, a
színharmóniák mesterfokú komponálásában.

A színek, a színdinamika tovább foglalkoztatta, így né-
hány év múlva nemzetközi színdinamikai szakértői diplo-
mát szerzett, amelyet a Milánói, a Berlini, a Kiotói és a Bu-
dapesti Műegyetemen akkreditált. Számos tanulmányutat tett
Európában, melyekről gazdag rajzi- és fotódokumentáció-
val tért haza. Ezekből műtermében grafikai lapok születtek.

A kiállítás összefüggő sorozatok láncolata, melynek ve-
zéreszméje változik, sőt néha a technika is. Azonban közös
bennük az évszázados hagyomány értékmegőrzésének, és a
„jel” hagyásának, létrehozásának művészi vágya. A jel fon-
tosságát Herakleitos így említi: „Az Úr (…) nem mond ki
semmit, Nem rejt el semmit, hanem jelez”.

Tanúi lehetünk, hogy néha a két művészi kiindulópont
szinte eggyé lesz, miként egy karthausi szerzetes Grenoble-
ben megfogalmazta „Aki a jelet elhagyja, öszszedől a háza”.

Másféle sokszínűség is felfedezhető Ürmös Péter életmű-
vében. Nagy biztonsággal közlekedik a grafikai műfajok-
ban, úgy mint képgrafika, emléklap, könyvjegy (ex libris),
és persze a méretekben is, a nagytól az egészen kicsiig.

A városkép – mint képalkotó motívum – igen jelentős
művekkel szerepel e kiállításon. Ez néha a klasszikus feke-
te-fehér formákra egyszerűsítve, néha pedig logó-szerű áb-
rázolásban történik. Ilyen a moszkvai Madonna, a római
capitólium, vagy a salzburgi dóm és környezete. A párizsi
Notre Dame még fekete-fehér ábrázolás, de a fények és
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ellenfények játékában az építészeti együttes szinte feloldó-
dik, és organikussá válik. Így lesz elfogadható az építészeti
érték az ember számára – aki többek között célja is a mű-
vészetnek. A sorozat utolsó lapja a kék színekben pompázó
Velencét mutatja. Ide tartozik a nagy- és kisméretű rézkarc-
ként is elkészített Pápai emléklap, mely főhajtás, tisztelgés
a szülővárosnak, ahová Ürmös Péter sok szállal kötődik.

Hangsúlyos elemei a kiállításnak a homlokzattipológia se-
gítségével készült ábrázolások; a technikák vegyesek, a folt-
maratástól a szitanyomaton át a számítógépes grafikáig.
Tanúi lehetünk egy újabb – ám számos művön visszakö-
szönő – grafikai képalkotó elem alkalmazásának, mely a tö-
redék. E képi-építészeti elemek csodálatos grafikai érzékeny-
séggel kerülnek ábrázolásra, ám mindig önálló alkotói ötlet
megvalósításaként. Eszembe jut Esterházy Péter, a Harmó-
nia Celestisben írt sora: „A töredék nem attól az, mert hi-
ányzik belőle valami, hanem attól, ami benne van.” A ké-
pek színgazdagok, és megtalálhatjuk rajtuk a színharmóniák
fajtáit. Ennek bizonyítéka a Via Róma.

Az architekturális, homlokzati elemeket néha természet-
hűen, néha képalkotó elemként használja. Egyesül itt az ér-
tékmegőrzés és az önálló művészi megvalósítás. Különö-
sen szép példái e módszernek a Gótika című két kép, de a
montage technikát is alkalmazó stuttgarti utcakép, de ide
sorolódik a Strassburgi Fachwerk, a Rajna menti romtemp-
lom, valamint a Welsi műhely is. Ez utóbbinál a koloritás
és a díszítés – mint vizuális elem – döntő szerephez jut.

Az építészethez való igen értő, és érzékeny viszony érez-
hető a Palladio rajzok, tervek alapján készült – még a címe-
rében is építészeti jelet megjelölő Archigram című lapon,
vagy a Római Konzervatóriumot is ábrázoló színes rézkar-
cokon. E sorozathoz tartozik a „Tisztelet Palladionak” cí-
mű sorozat, mely minden lapján mély- és magasnyomást is
tartalmaz, ezzel a pozitív, negatív hatást is kihasználva.

A műfajok és technikák közötti
átjárást mutatja a koppenhágai
kovácsműhelyből metamorpho-
sison átesett Holmen’s templom
három grafikája. A rajz, a rézkarc
lemeze, és a kinyomtatott mű.

Külön blokkot képez a kiállí-
táson a kisgrafika szerepelteté-
se. Ex librisek, emléklapok látha-
tóak fekete-fehér, de színes gra-
fikai kivitelben. Meg-megjelenik
a lapokon a népi építészet, illet-
ve annak díszítő elemei.

A valóságtól elszakadás, és a
szürrealitás az utolsó rész műve-
inek művészi mottója. Az Arany-
kupola című lap litográfia, ofszet
arany rányomással. Az architek-
tonikus elem csak jó értelemben
vett háttér, hiszen az ember, az
embercsoport ábrázolás része.

A Terra Madre című alkotás
elmeséli nekünk, hogy némely
kultúra piramist épít, egy másik
viszont meddőhányót.Többet kel-

lene tennünk nekünk nézőknek is az Anyaföldért. A római
Ponte Rottó egy kis részén még szinte naturalisztikus az áb-
rázolás, azonban a kép maga igazán a hídépítő elem önálló
képi életre keléséből, a variáció szépségéből építkezik.

Elhangzott 2012. március 30-án az Újbuda Galériában
rendezett kiállítás megnyitóján.

Parti Kőbányán a Borsika utcában

Meiszter Kálmán festő
harmincadik alkalommal
hívta találkozóra műte-
remházába barátait, tisz-
telőit, és persze család-
tagjait, akiket a meghitt
hangulatot árasztó luga-
sos kertben a maga köl-
tötte verses köszöntővel
fogadott. A nyolcvanhét
évesen is energikus házi-
gazda – miközben a ze-
nés műsor tartott – sorra
járta az asztalokat, és

mindenkihez volt egy-két kedves szava, mosolya. Az új
generáció két fiatal, feltörekvő (opera) énekes tagja Göncz
Renáta és Ágoston László egy-egy egyéni számban, és duett-
ben villantotta meg tehetségét. Már a korábbi találkozókról
jól ismert Váradi Edit, Barna István és Dinnyés József
énekszámait, valamint Hegedűs Valér zongoraművész vir-
tuóz játékát tapssal jutalmazta a közönség. A műsor vezeté-
sére, és a nagyvonalú tombola szervezésére Nádor Mara
vállalkozott. Geröly-Bársonyi Hilda
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Salamon Nándor
Tárlatról tárlatra

A pápai Somogyi Galériában négy „kassai” művész mu-
tatkozott be. Életkorukat tekintve a fiatalabb korosztályt
képviselték. Két festő, egy grafikus és egy szobrász al-
kotta a kvartettet. Társulásuk alapja a közös világszemlé-
let, a filozófiai gondolkodás, a szakrális elemek haszná-
lata, a transzcendencia iránti fogékonyság és az absztrakt
megjelenítés. A „kassai” jelző pedig a városhoz kötődé-
sük valós vagy érzelmi mélységű viszonyulását fejezi ki.

Fecsó Szilárd visszafogott méretű képeit rusztikus felü-
letkezelés avatja egyneművé. Kevés, környezetéből kivá-
lasztott motívumból építkezik. Tömörség, szimbólumalko-
tó szándék vezérli. A sötét, plasztikus felületű hátterekből
néhány ütősebb színnel emeli ki a kép lényeges elemeit. Az
ellentéteket arannyal és égetett részletekkel fokozza. A
végleges formát bekarcolt, a szerkezetet kiemelő vonalhá-
lóval adja meg a képnek (Pléhkrisztus, Pieta, Kapu előtt).

A fekete, arany és vörös szín dominanciája jellemzi
Tóth József festményeit. Ez egyben azt is jelenti, hogy szá-
mára a „szín” a gondolathordózó. Formái elvontak, nagy
kontrasztos felületek ütköztetésével teremt feszültséget
képtábláin. Tárgyak helyett fogalmak, eszmék jelszerű
megjelenítésére törekszik (Bűn, Fény felé).

A grafikus Gyenes Gábor nyomatait, elektrografikáit
változatos formavilág, sejtelmesség lengi körül. Somnium-
sorozatán drapériák, emberalakok ismerhetők föl. Biztos
kézzel alkalmazza a különböző technikákat. A kiváltott
látványélményen túl, a tűnődés lehetőségét is felkínálja.

Suchoża József szobrász végzettségű művész, de itt in-
stallációval jelentkezett. Veraicon című munkája a tár-
gyakkal (asztal, könyv stb.) berendezett, lesötétített térben
vetített képekkel, hanghatásokkal kombinált élethelyzetet
teremtett. Az összhatással a lélek felemelésére törekedett,
amelyet a szakrálissá varázsolt térrel valósított meg.

Külön terembe – átmenetileg – A. Tóth Sándor állandó
kiállítása „költözött”. Közös „jelentkezésüket” a Párizst
járt neves festő, bábművész „felvidékisége” indokolta.

A soproni Pannónia Galériában a Sárváron élő Simon
János festőművész mutatta be képeit. Életrajzából kitű-
nik, hogy rendszeres művésztelep és szimpózium látoga-
tó. Különös vonzalmat érez az antik és középkori emléke-
ket, hangulatokat őrző helyszínek – Itália városai vagy
Razgrad, Drianovó, a spanyol Riano, a muravidéki Lendva
– iránt. E tanulmányutakon megfigyelt városképi, építé-
szeti struktúrák érzékenyen befolyásolták képalkotó
szemléletét. A tárlaton látható munkái azonban nem szok-
ványos vedúták vagy úti beszámolók. Élénk képzelete
termékei különös architektúrákból szerkesztett álomváro-
sok, mesés tájak látványaiban jut kifejezésre. A tradíció
és fantázia lép frigyre a Simon János festette képeken,
bársonyos barnák, vörösek, sárgák sejtelmes harmóniáját
teremtve. Pillérek, boltozatok, kupolák, romos falak rész-
leteit rétegezi egymásra s a távlat törvényei szerint vagyFecsó Szilárd: Pléhkrisztus (fotó: Molnár György)

Tóth József: Bűn (fotó: Molnár György)
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síkba vetítve, fest részletekben gazdag „képszöveteket”.
Festményei letűnt korok hangulatát hívják elő az időből,
valóságosnak vagy látomásnak hatnak, de a helyszínek nem
azonosíthatóak. Szűk sikátorokba, ódon városokba, magas
falak közé ékelt kis piazzákra, semmibe vesző lépcsőkre,
hallgatag bástyákra, kis hidakra vezet bennünket, de min-
dahány a holt városok képzetét nyújtja a szemlélőnek. Ala-
pos mesterségbeli tudás, a részek és egész egységét megte-
remtő készség, sajátos világkép, jelekben és szimbólumok-
ban érvénysülő akarat nyilvánul meg festészetében.

ARépce Galéria a régen elhúnyt Cs. Kovács László szob-
rászra emlékezett, folytatva a „vasi” művészek bemutatá-
sát. Érdemes művészünk alkotásai eléggé szétszóródtak or-
szágba, világba. Múzeumok és magánosok őrzik jelentős
szobrait, érmeit, rajzait. Nem
könnyű akár kis tárlatot is
rendezni munkáiból. A rép-
celaki bemutatót a család és
a Szombathelyi Képtár gyűj-
teménye tette lehetővé. Szob-
rai közül a Picasso és az új-
szerű Derkovits portré mel-
lett a Gauguinra emlékezem
című archaikus lányfigura, fő
művei közé tartozik. Láthat-
tunk szoborterveiből (Arany
János), realista kisplasztikái-
ból (Menyecske) és elvont
kompozícióiból (Juventus)
példákat. Újító szellemű kő-
érmei közül a Szentgotthárdi
csata triptichont emelem ki.
Grafikus erényei lendületes
tusrajzaiban érvényesültek.
Különös érdeklődést muta-
tott a lovak, lovasok, törté-
nelmi jelenetek, erdei rész-
letek, ipari tájak iránt. A tár-
laton egy-egy összeállítás

adott ízelítőt e téren elért eredmé-
nyeiből. Említésre érdemes rajza
az 1956-os eseményeket megö-
rökítő hármas kép.

Idén Káldy Lajos csatlakozott
a „vasi kilencvenesek” társaságá-
hoz. Ama „szombathelyiek” közé
tartozik – s ez a megbecsülés jele!
– akit második alkalommal ünne-
peltek gyűjteményes kiállítással a
képtárban. Öt évvel ezelőtt mél-
tattuk festészetét lapunkban is.
Mostani tárlata nagyobb részt újabb
időkben készült munkáit mutatta
be. Nem szolgált különös megle-
petéssel, de megerősítette a festő-
ről kialakult plasztikus képünket.
2010-ben Nagy Zoltán és Prokopp
Mária tanulmányaival kiadott,
monográfia igényű, reprezentatív

albuma már lényegében összegezte hosszú élete és mun-
kássága érdemeit, eredményeit. Rögös utat járt be a keleti
fronton rajzolgató „mérlegkészítő mester”, szabadiskolai,
művésztelepi, főiskolai tanulmányokat végezve a tanári ka-
tedráig, az akvarellistaként szerzett hírnévig, elismert „fes-
tő” státuszig. Az elszántság, kitartás, rendszeres élet és
munkastílus, a festészet értelmébe vetett hit is hozzájárult,
hogy tartalmas pályára tekinthet vissza. Minden témakör-
ben, műfajban otthonos, de hírnevét a magyar borvidékek
régi pincéinek megörökítésével, látványaik megmentésével
érte el. Felbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar néprajz
tudománynak. Számos berogyott, gerince tört, fala omlott
borház, pincekapu emlékét ma már csak Káldy Lajos víz-
festményei őrzik hitelesen.

Cs. Kovács László emlékkiállításának részlete (fotó: Garas Kálmán)

Káldy Lajos:Gyöngyöstarján (fotó: Garas Kálmán)
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Káldy Lajos stílusa a magyar vízfestő hagyományokat
folytatta: derűs színek, finom ellentétek, határozott formák,
fény-árnyékjáték, központozott szerkesztés jellemzi. Har-
móniát sugárzó festményei sikeresen átmentik születésük
hangulatát, s kellemes légkört teremtenek környezetükben.

Új kiállítóhelyről is beszámolhatok!Aszombathelyi Weöres
Sándor Színház változatos közművelődési programjában
szerephez jut a képzőművészet is. A kínálat változatos.
Ezúttal a TAT Galéria mutatta be néhány patronált művé-
szét. A budapesti intézmény komplex művelődési tevé-
kenységet folytat, amelynek jelentős részét a kortárs alko-
tók menedzselése képezi. Kiemelten foglalkoznak a fiatalabb
festők munkáinak publikálásával, értékesítésével.

A kis tárlaton hat művész tizennégy képe került az érdek-
lődő közönség elé. Törekvéseik eltérő irányt követnek,
mégis érzünk közös vonást munkáikban. Jelentősen átírt
műveik hátterében ott rejtőzik a látvány, mint biztos kiindu-
lási alap. A minőség mércéjét jelzik a már egyetemistaként
elnyert ösztöndíjak (Erasmus-, Derkovits-díj), kiállítási sike-
rek és jelenlétük számos hazai és külföldi tárlaton.

A Párizsban komoly karriert építő Azbej Kristóf (1953)
festészetének a sajátosan értelmezett portré, mint képzettár-
sítást gerjesztő elem biztosítja ütőerejét. A meggyötört
arcok mintegy felhívják a figyelmet a lélek mélyét feltáró
szándékra (Fuzionista kiáltvány). Könyv Kata (1984) arc-
és tárgytöredékekből, feldarabolt terekből szerkeszti szür-
realista kompozícióit (Sérült korok I-III.). A reneszánsz
tondót tölti meg mai tartalommal Bodor Lilla (1979). Lát-
szati törvények szerint összerakott formákat ábrázol dom-
ború felületet imitáló, színes festményein (Tondó I-III.).
Szabadon bolyong a színek, alakzatok, szövegek különös
koordinátái között Lukács Andrea képzelete (Maszkok).
Cimbalmos Márta Cedenka (1978) kis méretben, tömö-
ren fogalmaz. Egy-egy motívum segítségével, belső tájakat
vetít sejtelmes vásznaira (Senki földjén I-IV.). Nagyvárosok
nyomasztó légkörét közvetíti, vagy meglepő helyzetek tárgy-
szerű ábrázolását végzi (Kint és bent, Budapest) Köves
Éva (1965), aki felnagyított fotóit ráfestéssel modellálja.

Szemlénket „felvidéki” művészekkel indítottuk. Stílsze-
rűen zárjuk a legjelentősebbek közé tartozó ottani magyar
festő egyéni tárlatával. A Révkomáromban élő, alkotó
Kopócs Tibor a győri könyvtár Kortárs Galériában mutat-
kozott be. A Kárpát-medencében közismert, sokoldalú, el-
méletileg is alaposan felkészült művész. Egyetemi diplo-
máját Eperjesen szerezte, később doktorált. Dolgozott
könyvkiadóban, színházi díszlet- és jelmeztervezőként, több
könyv illusztrátora, tanított, foglalkozott egyedi grafikával
és szerkesztője – 1988 óta – a Szlovákiában megjelenő szín-
vonalas magyar művészeti szemlének, az Ateliernek. Művé-
szeti társulások, egyebek mellett a Kecskeméti Zománc Al-
kotóműhely tagja. Számos kiállítás, elismerés, díj került a
75 éves művész tarsolyába, aki 1974 óta végzi nemzetisé-
giként, fontos, hídépítő munkáját.

Győri kiállításán „a festő” művészetébe nyerhettünk
betekintést. Mintegy harminc táblaképe egyértelműen
látványelvű, közlő szándékú festői szemléletben fogant.
Alakjai, tárgyai, tája és motívumai eredendően valóság-
gyökerűek, de a kép síkján ábrázolt kapcsolatrendszerük-
ből talányos, szürreális látomások, olykor talányos,

megfejtésre váró jelképek, emberi és nemzeti gondokra
utaló, meditatív jellegű művek fakadtak. Rajzuk erőtel-
jes, nagyrészt életörömöt fejeznek ki, élénk, harsogóan
színes formákkal. Különösen vonzódik a női test ábrázo-
lásához. Finom erotika, rokonszenves irónia lengi be
nem egyszer groteszk helyzetben megjelenő alakjait. Je-
lentéshordozó szerepben ábrázolja az állatokat. Több ön-
arcképet is kiállított s láthattunk mesterek előtt tisztelgő
csoportos portrét is (Csernus).

Salamon Nándor

Kopócs Tibor: Októberi párák (fotó: Molnár György)

Cséri Lajos Erdőkertesen

Az 1928-ban Hajdúböszörményben született szobrász- és
éremművész gyermekkorát Sárrétudvariban töltötte. A Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskolán 1953-ban szerzett diplo-
mát. Mesterei Ferenczy Béni és Pátzay Pál voltak. 1953 óta
rendszeres kiállító. A soproni Országos Érem Biennálén
1977 óta, a FIDEM nemzetközi éremkiállításon 1975-től
szerepel. 1971-72-ben az USA több városában tanított szob-
rászatot és egyéni kiállításokon is szerepelt.

Dürer arcmását Nürnbergben, Van Gogh érmét Amszter-
damban, a Nagyanyám emléke című alkotását a wroclawi
éremgyűjteményben őrzik. A ravennai Dante pályázaton el-
nyerte a zsűri különdíját.

Sárrétudvariban – a településnek adományozott érmeiből
– 2002-ben állandó kiállítás nyílt. Életművét a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el. Tárla-
tát az Erdőkertesi Faluházban dr. Pásztor László polgár-
mester nyitotta meg. Közreműködött Domokosné Biró Er-
zsébet és Jóföldi Balázs. Geröly-Bársonyi Hilda
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Nőt Béla hetvenéves

Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Ház-
ban augusztus 28-án Békés Sándor
címzetes főiskolai docens nyitotta meg
Nőt Béla képzőművész hetvenedik szü-
letésnapi jubileumi kiállítását.

Nőt Béla: Idő

Szülővárosában Pécsett érettségizett,
és évekig az orvostudományi egye-
tem biokémiai intézetében dolgozott.
A Medgyessy Ferenc Képzőművésze-
ti Műhely tagjaként gyarapította kép-
zőművészeti ismereteit. Mestereinek
Cseh Lászlót és Gebauer Ernő festő-
művészeket tartja. Szakmai fejlődésé-
ben sokat köszönhet Pandúr József
festőművész-művészettörténésznek.
1991-ben életre hívta a Művészetba-
rátok Egyesületének helyi csoportját.

Galambok és vérebek

Ezen a címen jelent meg az egykori ta-
nár, színházi szakember, a hajdan volt
könyvtáros Kaiser László tizenhato-
dik kötete, mely harminchárom verset
és néhány műfordítást ad az irodalom
iránt érdeklődők kezébe. A szép kivi-
telű könyv címe is igazolja a lírikus ho-
vatartozását. „Jó ez: ettől én vagyok,
/más már nem is lehetek;/s velem van-
nak társamul/galambok és vérebek./ A
Vadmagyarok tartsunk össze című ver-
se a költő szerénységét igazolja. Ő az
a poéta, aki lemond „a magas lóról”
és marad „az alantban, lent,” ha nem
kell a magasban, fent.

Az apai gondoskodás sem marad ki
a költő gondolatvilágából. Lányának írt
versében így fogalmaz: „Maradok itt
neked,/kell még az én kezem,/ahogy a
kezedet/el nem engedhetem.”AMondd
című versében feleségének Helgának
ígyvall: „Vonz amélység, shanemvagy,
/semmi lesz a minden:/maradjunk meg
egymásnak/gyönyörű bilincsben!”

Az igényes kötet a Hungarovox Kiadó
munkáját dicséri. A nevemre dedikált
példány könyvespolcom jeles, megbe-
csült darabja.

Barcs János

Böröndi Lajos
OKTÓBER CSÖNDJE

Október csöndjébe vér szivárog,
Feketébe piros.
Reményünk lekapcsolt lámpa,
a lélek szomorúsága
pislákol benne most.

Térdig avarban járunk,
másnak arany talán.
A sok zizegő levél. Nekünk
elmúlás és halál.

Október csöndje súlyos
nehéz ólomkabát.
Elnémult zenedoboz,
harangkondulás.

Kormos csilag mögötte,
és betonszürke ég.
Ma még a kín, a vér, a
szenvedés ma még.

Végh Gusztáv
EMBER VAGYOK

Ember vagyok
s a bűn többszörösen elért,
Tán nem tehetek róla,
de velem él.
Így menetelünk tovább,
Eddig! S ne tovább!
– sikoltom számtalanszor,
de a rokka egyenletesen
forog tovább.

Egy kínai mondás szerint a leghalvá-
nyabb tintával leírt szó is erősebb,
mint a leghangosabban kimondott szó.
Krúdy Gyula irodalmi örökségéhez
horgonyt vetett hajóként azok kapasz-
kodnak a legszilárdabban, akik nem-
csak gondozzák hagyatékát, nem csu-
pán felidézik vitán felül gazdag élet-
pályájának egy-egy állomását, hanem
pártolják, hogy munkáinak táptalaján
új alkotások ereszthessenek gyökeret, s
a megjelent művek az ismeretség újabb
és újabb magasságait érhessék el.

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör nem-
csak az író neve által idézi a boldog
békeidőket, hisz szellemi holdudvará-
hoz tartozó művészek kapcsolatai ré-
vén, a kávéházi kultúra ráérős össze-
jöveteleihez hasonlatos programjaival
behálózza a Kárpát-medencét. Kassa,
Nagyvárad, Lendva, Zenta – csak né-
hány helyszín az egykor volt Monarc-
hia magyar városai közül, ahol Krúdy
kései követői ma is élő kapcsolatokkal
népszerűsítik a magyar művészeti te-
vékenységet. A Krúdy Gyula Irodalmi
Kör kulturális missziójának természe-
tes eszköze a magyar nyelv, mely átív-
el a határok felett, és összekapcsolja a
magyarságot.

Tevékenységük értékét és minősé-
gét mi sem jelzi pontosabban, mint
hogy az alkotói kör mára meglehető-
sen széles pártolói-, mi több, támoga-
tói csoportot vonzott maga köré. Kö-
zülük egyikként Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata is e közösségi célok
megvalósítása mellé állt.

A prózai és verses művek által hor-
dozott üzenetekre érzékeny kerületi
avatottaknak talán ki nem mondott
büszkesége Óbuda irodalmi hagyo-
mánya, melyet Krúdy Gyula sajátos
romantikája alapozott meg, a XX.
században pedig mások mellett Baktai
Faragó József, Hunyadi István és Lukács
Ottó tette Óbuda- szerte ismertté.

Bús Balázs

Részlet a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
Antológiája előszavából

Három évtized

A harminc éve működő irodalmi kör
munkásságát bemutató ötszáz oldalas
vaskos kötetet Király Lajos szerkesz-
tette, Zászlós Levente lektorálta.
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Műfajteremtő album

A művészettörténet számára megke-
rülhetetlen, a művészetbarátoknak iz-
galmas böngészést kínáló vaskos adat-
gyűjtemény jelent meg a múlt eszten-
dőben Miskolcon. A mai divat szerint
hosszú nevet – Miskolci Városi Mű-
vészeti Múzeum – viselő intézményt
a köztudat Miskolci Galériaként is-
meri. Ez olvasható a kötet címlapján
is a boltíves kapualj színes fotója
alatt. Hasonló gazdagságú, művésze-
ti intézmény munkáját adatszerűen
dokumentáló, bemutató könyv nem
volt mostanában a kezemben. Kis túl-
zással, összeállítói hihetetlenül apró-
lékos munkáját műfajteremtő kiad-
ványnak is tekinthetjük.

A bevezetőt, hivatkozások sokasá-
gával, a nyugdíjas igazgató, Dobrik
István művészettörténész jegyzi.Afő-
iskolai művésztelep jubileumi (1948)
kiállításától kezdődően követi a vá-
ros művészeti életének kibontakozá-
sát, a helyi és országos kiállítások szer-
veződését. Emlékezik a vezető sze-
repet játszó művészekre, a grafikai
műhely fontosságára, a grafikai bien-
nálék rendszerének kialakulására. A
növekvő igények hívták életre a Mis-
kolci Képtár, majd a galéria intézmé-
nyét, amely fokozatosan városi intéz-
mények hálózatává alakult. A kiállí-
tási funkciót az összetettebb szerepet
betöltő „múzeum” státusza váltotta
föl. A feladatok sokrétűségét jól szem-
lélteti az íráshoz csatolt alapító okirat.

A kötet első fejezetében az intéz-
ményi egységek bemutatását, rövid
története olvasható. Az idők során je-
lentős helyszín és névváltozások, át-
szervezések kísérik a struktúra kiala-
kulását. Ezt tükrözik az épületeket,
belső tereket, eseményeket és szerep-
lőket ábrázoló dokumentumfotók. A
hálózat ma a városi művészeti múzeu-
mot, kiállító tereket, állandó emlék-
kiállításokat ( Kondor Béla, Feledy-,
Petró-ház), Színháztörténeti Múzeu-
mot, alkotóházat foglal magába.
Elismerésre érdemes gesztus, a ha-
gyományok őrzését bizonyítja, hogy a
munkatársak névsorában (a szolgálati
idők jelzésével) az igazgatóktól a ta-
karítónőkig mindenkit megörökítenek.

Az elmúlt évtizedekben négy igaz-
gató szervezte, irányította a galériát.

Ők emlékeznek, vallanak munkájuk
szépségéről, nehézségeikről, hivatá-
sukról és egyéni sorsuk alakulásáról.
Az interjúkat Filip Gabriella készí-
tette az alapító igazgatóval, Czeglédi
Ilonával, az önállósulást megvalósító,
hosszú évekig irányító Dusza Évával
és Dobrik Istvánnal. Emlékeik nyo-
mán bontakozik ki az intézmény szü-
letésének, fejlődésének története. Bán
András – a jelenlegi vezető – a ma
gondjait, a jövő lehetőségeit sorolja.

Az album formátumú kötet legna-
gyobb terjedelmét az események bib-
liográfiája foglalja el. Az egyes téte-
lek, éves csoportosításban, azonos
rendezési elvek szerint minden elér-
hető, a kiállításokra, rendezvényekre
vonatkozó adatot tartalmaznak. A
sorszám alatt az esemény megneve-
zése, az időpont, titulusaival a rende-
ző, megnyitó személy neve található.
Ezt követik a katalógus adatai, majd
a szerzők betűrendjében a megjelent
cikkek, tanulmányok bibliográfiai le-
írása. A sort az 1967-ben rendezett
Miskolci Országos Kiállítás nyitja és
a 628. tételnél, 2009-ben Máger Ágnes
decemberi kiállítása szakítja meg. A
további tételek az egyes „házak”
munkáját, rendezvényeit dokumentál-
ják a 757. sorsszámmal bezáróan. Ezen
belül további bontásban szerepelnek
az alkotóházat, hangversenyeket, film-
és könyvbemutatókat, a szabadiskola
életét és a művelődési esteket ismer-
tető írások. Külön besorolást kaptak a
disputa-estek, a múzeumpedagógia és

a színháztörténeti múzeum adatai, is-
mertetői.Az adatsorokat időnként több
oldal terjedelmű eseményfotó össze-
állítás teszi életszerűbbé.

A bibliográfia blokkot az egyéni ki-
állítások listája követi, betűrendben, a
dátum és a keresést segítő bibliográ-
fiai sorszám feltüntetésével. Mint ér-
dekesség, tűnik szembe, hogy a leg-
gyakoribb kiállítók miskolci kötődé-
sű művészek (Feledy Gyula, Kunt
Ernő, Szalay Lajos, Fejér Ernő és
Máger Ágnes), de a vendégek köre túl
mutat a régió és az ország határain.
Külön szerepelnek a „páros” kiállítá-
sok és csoportos bemutatók, amelyek
ugyancsak az intézmény vonzásának
határtalanságát bizonyítják. Szembetű-
nő a grafika erőteljes jelenléte, s az
együttműködők, társrendező intézmé-
nyek, műgyűjtők és a Mission Art Ga-
léria aktív részvétele. Listába foglalták
a rendszeres „nagy” tárlatokat (téli tár-
latok, országos grafikai kiállítások,
grafikai biennálék), s az „elhaló” kez-
deményezéseket is (fémműves quad-
riennálék, rajzok, országos jelmez- és
díszletkiállítás stb.). A névmutatót (itt
Benedek Miklós, Csutorás Annamária,
Dobrik István neve fordul elő leg-
gyakrabban szerzőként!) a kiadványok
válogatott listája követi. Kezdetben
szerény terjedelmű, majd könyvmé-
retű katalógusok mellett grafikai map-
pák, sorozatba illesztett levelezés-kö-
tetek, fotóalbumok, esszégyűjtemények
kiadására is vállalkozott a Miskolci
Galéria.Tematikai csoportosításban,
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további fénykép összeállítások színesí-
tik a kötetet, amelyek jól szemléltetik
az összetett munkát, mozgalmas művé-
szeti életet, amelyet a galéria több mint
negyven esztendeje végez Miskolc,
Észak-Magyarország, de az egész haza
szellemi felemelkedése érdekében.

A zárszót Bán András fogalmazta
meg. AVárosi Művészeti Múzeum to-
vábbra is feladatának tekinti, hogy
szolgálja az emlékezést, szervezze, se-
gítse a művészeti műveltség terjeszté-
sét. Lendületesebb nyitást szán – a kö-
zépgenerációra építve – a kortárs mű-
vészetnek. A tradíciók ápolása (a gra-
fikatörténet tudományos feldolgozá-
sa!) mellett az új utak, megoldások,
módszerek folyamatos kutatását és a
nevelés döntő fontosságát emelte ki.

A hagyományok megbecsülésének

szellemében fogant a galéria történe-
tének sajátos, adatszerű feldolgozása.
A személyességet az emlékezők sza-
vai, a fényképsorozatok „modelljei”,
a kiállító művészek, közreműködők
portréi biztosítják, egyúttal a szemléle-
tesség igényét, a vizuális élményt is
szolgálják. A kötet forrásértéke nem
„csak” helyi jelentőségű. Példa lehet
más művészeti intézmények számára is.

S.N.

Szalay Lajos (1909 – 1995)

Szalma Mari jubileuma

Szalma Mari Rábakisfaludon szüle-
tett. Divattervezést tanult a Török Pál
utcai Szépmíves Lyceumban. Ez meg-
határozta életét. Elsajátította azt a
vizuális szemléletet, azt a látást, ami
későbbi civil és festői pályáját jelle-
mezte. A szabad szellem és a huma-
nitás fogékonnyá tették a XX. szá-
zad művészeti irányzatainak megis-
merésére, elfogadására. A rádiónál és
a televíziónál dolgozott, majd nyugdí-
jazásáig a Rátkai Klubot vezette.

1991-ben kezdett újra rajzolni és
festeni. Bátorította férje Szalma Tibor,
és biztatta Pogány Ö. Gábor művé-
szettörténész is. Realista ábrázolás-
sal az alföldi tájképfestészet legne-
mesebb hagyományait követi sajátos
képi látásmóddal. Megértő emberség,
lényének szeretetreméltósága, szabad
szellem, humanitás és derű alakítja
festészetét. Fény az erdőszélen és a
Fény a sötétben című képe a fény/ár-
nyék hatásaira, a fák vízi tükröződé-
seire épül. Ez utóbbi keletkezésének
történetét ismerve mély érzelmi ha-
tású, az ég árnyalt színeinek különle-
gesen szép drámai szürkés-lilás, ké-
kes-sárgás megfogalmazásaival epi-
kus hatású. A természet színeit, a zöl-
det, barnát, sárgát ellentételezik a rit-
kán, de mindig jól használt vörösek,
pirosak. Erre példa a Nyár pipacs-
csal című alkotása. A Virágzó man-
dulafa rózsaszínei a háttérben meg-
festett fák árnyékával bizarr hatást
keltenek.

Alkotásainak egy másik csoportja
a városképek, műemléki épületegyüt-
tesek fotorealista ábrázolásával szü-
lettek. Képi szerkesztése feszes és
pontos. A szín, a faktúra, a rajzos fe-
lületek, a kidolgozottság, a festék la-
za és mégis tudatosan pontos felra-
kása jellemzi. Ezt bizonyítják az
idei nyáron Egerben készült művei.

Szalma Mari képei között emléke-
ket keresünk. Számos külföldi és ha-
zai magángyűjtemény őrzi festmé-
nyeit. 2006-ban avatták fel Sziha-
lom község XVIII. századi műemlé-
ki barokk templomában Stáció soro-
zatát, ahol tizenhat képben fogalmaz-
za meg Jézus szenvedéstörténetét.
Az elmúlt években Csurgón és Esz-
tergomban volt önálló kiállítása.

Munkásságát 2000-ben a Falvak Kul-
túrájáértAlapítvány A Magyar Kultúra
Lovagja címmel ismerte el.

Angyal Mária

Elhangzott 2012. júliusus 24-én a
Magyar Borok Házában (Budai Vár)
a 85. születésnapját ünneplő Szalma
Mari kiállításának megnyitásán.

Szalma Mari (fotó: Angyal Mária)

Művészeti Tárló

A Kondor Béla Közösségi Ház vezető-
je Császár Biró Lilla köszöntötte a tárlat-
nyitó közönségét. Ezúttal tizennegye-
dik alkalommal mutatkozott be a Mű-
vészeti Tárló Közhasznú Egyesület.

Gombai Nagy Károlyné elnök kö-
szöntője után Rózsavölgyiné Domonyák
Gitta képzőművész, művésztanár mu-
tatta be az alkotókat és a műveket. Har-
minchárom kiállító festményeit, tűz-
zománcait, faintarziáit, szobrait, nép-
művészeti alkotásait július 28-ig te-
kinthették meg az érdeklődők. A tárla-
ton szereplők közül a Művészetbarátok
Egyesületének is tagja tagja Ács József,
Ács Valéria Mária, Buczkó Imre, Búza
Barna (1910–2011), Gombai Zsóka,
Pintér István Pál, Sersovszky Zsu-
zsanna és Vargay Zoltán. ATriola Fú-
vósegyüttes (Simándi Éva és Sáska
Gábor) műsorát tetszéssel fogadta a
hallgatóság. Az igényesen rendezett ki-
állítás Buczkó Imre és Sersovszky Zsu-
zsanna munkáját dicséri. -g-

„Picasso fedezte fel, hogy találha-
tunk költészetet olyan tárgyakban is,
amelyek mellett mindenki más kö-
zömbösen halad el, s ebből a felis-
merésből fakad a modern művészet
egyik legfőbb ihletforrása.”

Henry Moore
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Szentiday Klára Mária
Színelmélet, színmérés

Mi a dicsőség?. . .tündöklő szivárvány,
A napnak könnyekben megtört sugára.

(Petőfi

Mi a sugár, ha szín nem fogja fel?
(Madách)

A szín, a színlátás az emberi szem azon képessége, hogy
fény hatására különféle árnyalatokat képes megkülönböz-
tetni. A fizika az elektromágneses sugárzás bizonyos hul-
lámhossztartományba eső részét tekinti fénynek, míg fizioló-
giai szempontból a szín a fény által a szemünkben kiváltott
inger; pszichológiai szempontból pedig nem más, mint
valamilyen – olykor még álmainkban is létrejövő – különös
érzet.

Normális látású (nem színtévesztő) ember szemében a su-
gárzás a fényérzettel együtt, és attól elválaszthatatlanul szí-
neket is képes megkülönböztetni. Három jellemzője:

1./ Színérzet: a szín jellegére utal (például: kék, zöld, stb)
2./ Színdússág (telítettség): a szín erősségét jelenti
3./ A szemünkbe jutó fény mennyisége.
Néhány szó az elektromágneses spektrumról (hullám-

hossz-tartományról):
E sugárzás ismert hullámhossz-tartománya közel tizenki-

lencezer kilométeres nagyságtól a milliméter billiomodik
részéig terjed. A hosszabb hullámok közé sorolható a rádió-
zás hosszú-, közép-, rövid- és ultrarövid tartománya, lénye-
gesen kisebb hullámhosszúságúak a mikrohullámok, majd
az egyre rövidebb hullámhosszúságok felé haladva követ-
keznek az infravörös-tartományok, mígnem elérjük a látha-
tósági tartományt, azaz a fényt. Tovább csökkentve a hul-
lámhosszat, az ultra-ibolya (UV) tartomány következik, majd
a röntgensugarak, s az ezeknél is kisebb hullámhosszúságú
gamma-sugarak észlelhetők, végül a világegyetemből érkező
kozmikus sugarak zárják a jelenleg kimutatható tartományt.

Az elektromágneses sugárzás színtiszta energia, és minél
rövidebbek a hullámhosszak, annál nagyobb energiát szál-
lítanak a hullámcsomagok. Mint ismeretes, a mikrohul-
lámú tartomány nemcsak a hírközlésben, hanem már a
gyógyászatban is használatos, nagy behatolóképessége
folytán hőhatást fejt ki szervezetünkben, erősségét fokozva
ételmelegítésre is használható (mikrohullámú sütők).

Az infravörös tartományba eső sugárzást hősugarak for-
májában érzékeljük, ezek a sugarak melegítenek bennünket,
ha kiülünk a napra, vagy kezünkkel a kályhához közelítünk.

Az UV sugaraknak némi roncsoló hatása is van. Kisebb
energiájú részük barnítja bőrünket, a nagyobb energiájúak
(rövidebb hullámhosszúak) azonban ártalmasak, fényvédő
krémekkel védekezhetünk ellenük, melyek elnyelik e sugár-
zást, megakadályozzák, hogy behatoljanak bőrünk rétegeibe.

Röntgensugarakkal találkozhatunk a gyógyászatban, az
iparban, és számos más területen; a gamma-sugárzás az
egyik összetevője a radioaktív sugárzásnak, pásztája halá-
los, bár megfelelően kialakított orvosi műszerekben gyó-
gyulásunkat is segítheti.

A kozmikus sugarak gyilkolnak, mint a lövedékek.
Köszönhetően földünk mágneses terének és légrétegének,
döntő többségük elnyelődik, mielőtt elérné a föld felszínét.
A maradék azonban érzékeny műszerekkel detektálható, fe-
lelős az úgynevezett radioaktív háttérsugárzásért.

A fényérzet milyenségéért szemünk egyéni sajátosságai is
felelősek. Mondhatjuk, az a hullámhossz-határ, amelytől
kezdve látjuk az elektromágneses sugarakat, a vörös fény
esetében 780…830 nm közé esik, míg az ibolyánál az úgy-
nevezett határhullámhossz a 360…380 nm tartományt fog-
ja át. (1 nm »nannométer« a méter egymilliárdnyi részét je-
lenti, vagyis a tizedesvessző után nyolc darab nulla előzi
meg az egyén pillanatnyi közérzetétől is. Bizonyos állatok a
sötétben is látnak, ők a környezet éjszaka is jelenlévő hősu-
garait érzékelik fényként, határhullámhosszuk nagyobb a
vörösnél, kissé átnyúlik az infravörös tartományba.

Esős idő után szivárványhíd jelenik meg az égbolton.
Ilyenkor az történik, hogy a vízcseppecskék összetevőikre
bontják a fehér fényt. Ugyanez a jelenség megismételhető,
amennyiben üvegprizmán bocsátunk át fehér fénysugarat.

A fehér fény tehát nem más, mint az úgynevezett spek-
trumszínek összessége, amelyek színdússága száz százalé-
kos, és milyenségük egyetlen adattal – a hullámhosszal –
jellemezhető. Bár az egymást követő színek összefolynak,
szemünk ennek ellenére szétválasztja őket, az átlagos embe-
ri szem hétféle színt különít el („Hétszínű minden szivár-
vány” – mondja egy nóta!)

Érdekes tulajdonságokkal ruházta fel a természet a látó-
szervet. Ha megfigyelünk három különböző színű lámpát:
vöröset, sárgát és kéket, ugyanazon fényteljesítményt beál-
lítva a sárgát igen erős fényűnek látjuk, míg a másik kettőt
jóval halványabbnak. Ennek oka, hogy az úgynevezett lát-
hatóság, vagyis szemünk fényérzékenysége hullámhossz-
függő, a szivárvány középső színeire érzékenysége maxi-
mális, míg a határ-hullámhosszak felé haladva a szemérzé-
kenység fokozatosan csökken. Mindezért Napunk a felelős,
ez égitest emissziós spektruma, vagyis az általa kibocsátott
fény hullámhossz-függősége tükörképe a szemérzékenység-
nek. Röviden: szemünk azokra a fénysugarakra a legérzéke-
nyebb, amelyekből a legtöbbet sugároz ki a Nap!

Az ember mindent meg szeretne mérni. Példának okáért
igényt tart arra, hogy az egy kiló cukor az mindenhol egy
kiló legyen, akármelyik boltban vásárolja is. A fizika a szí-
nekhez is rendelt mérőszámokat; aki például festeni óhajt,
az közölni szeretné az eladóval, milyen színárnyalatú, mi-
lyen telítettségű festéket akar vásárolni, illetve milyen tulaj-
donságú világítótestre tart igényt.

A CIE (Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság) 1931-
ben szabványt alkotott a színek ábrázolására. A síkbeli ábrá-
zolásmód a spektrumszínek és a kevert színek XY- koordi-
náta-rendszerben tünteti fel a színeket, ezáltal az egyes szín-
pontokhoz (x,y) koordinátapáros rendelhető.

Az 1. ábrán látható a színpatkó, ennek peremén helyez-
kednek el a spektrumszínek (a szivárvány színei!). A patkó
belsejében találhatók a keverékszínek, az árnyalatok függ-
nek a patkó peremétől mért távolságoktól. Igen jellegzetes a
bíboregyenes, mely a láthatóság határán lévő ibolyaszínt és
a vöröset köti össze. Tegyük fel, hogy rendelkezünk ilyen
ibolya és vörös festékkel. Ha fele-fele arányban keverjük
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össze ezeket, a bíboregyenes felezőpontjára jutunk. Az ibo-
lya felé haladva egyre „kékebb”, a vörös felé egyre „vörö-
sebb” árnyalatú bíborszínt kapunk!

Apatkó súlypontjában helyezkedik el a „C fehér pont”, ki-
fejezve, hogy a fehér valamennyi spektrumszín keveréke.

Amennyiben a színdússágot, (telítettséget) és a világossá-
got is ábrázolni szeretnénk, háromdimenziós színtest szük-
ségeltetik. Szemléletes képet nyerünk, ha feltételezzük, hogy
festékünkbe különböző mértékben fehér festéket keverünk.
Ha növeljük a fehér festék arányát, egyre jobban világosod-
nak a színek. Végül összemosódnak, s a csúcspontban, a fe-
hérben egyesülnek. Ekkor nullává válik a telítettség (2. ábra).

Maradva az előző kísérletnél, a világosságot ábrázolhat-
juk úgy, hogy festékünkben ezúttal fekete festéket keve-
rünk. Ebben az esetben a fehér pont helyén lévő szín sem
marad állandó, fokozatosan elszürkül (így nyerhető a szür-
ke skála), majd feketébe, a világosság tagadásába megy át.

Aszíntest a színpatkók soka-
ságából tevődik össze, mé-
retük mind felfelé (telített-
ség), mind lefelé (világosság)
csökken, végül a fehérbe, il-
letve a feketébe csúcsosodik.

Afizikából ismeretes szín-
koordináták, melyek segít-
ségével festékek, világítótes-
tek jellemezhetők, a valóság-
ban bonyolult számítások
útján határozhatók meg, ám
értékük az 1. ábra koordiná-
tarendszerének relatív egy-
ségein alapul.

A szín-elemzésnél különb-
séget teszünk az emissziós
és a reflexiós színek vizsgá-
lata között, e két csoport egy-
mástól némileg eltérő mé-
réstechnikai módszereket kí-
ván. Az emissziós színkép a
lámpák, fénycsövek és egyéb
fénytestek, valamint a ter-
mészetes fényforrások suga-
rának a színét jelenti, míg
reflexiós színkép esetén va-
lamely felületről visszave-
rődő fény színe képezi az
elemzés tárgyát.

Színméréssel hazánkban
az Országos Mérésügyi Hi-
vatal foglalkozik, főként szí-
nes felületek és egyéb anya-
gok színkoordinátáinak meg-
határozásával. A vizsgálan-
dó felületet adott paraméte-
rekkel rendelkező normál-
lámpával világítják meg,

amely etalonlámpa a lehető
legjobban utánozza a Nap
által kibocsátott fehér fényt.
A visszavert fényt megfe-
lelő szűrőkkel ellátott fény-
érzékelőkre vetítik, melyek
válaszjelét felhasználva bo-
nyolult számításokkal hatá-
rozhatók meg a színkoordi-
náták. A számításoknál az
egyszerűség kedvéért nem
a teljes színpatkó összete-
vőit használják fel, hanem
az úgynevezett komple-
menter (kiegészítő) szín-
párokat, illetve színhárma-
sokat, melyek keveréke jó

Színpatkó ábrázolása XY koordinátarendszerben. (1. ábra)

(2. ábra)
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közelítéssel fehér (inkább szürkésfehér) színt eredményez.
Ilyen párok: ibolya-sárga; kék-narancs; zöld-vörös. Szín-
hármasok: ibolya-zöld-vörös (additív színkeverés); ibolya-
sárga-vörös (szubtraktív színkeverés).

A reflexiós színek erősen függnek a felületet megvilágító
fényforrás színétől, a külvilág vagy valamely világítótest fé-
nyének színe további komponensként járul hozzá a sze-
münk érzékelte színhez.

Az emissziós színek vizsgálata jelenetős haladásra tett
szert a korszerű képmegjelenítők gyártástechnológiája terén.
Az additív színkeverésnél különféle színű fényeket vetítenek
egymásra, ezen az elven működik a színes tévé, ekkor az
összetevők világossága összeadódik. Szubtraktív keverésnél
a fehér fényből színes szűrők segítségével színes tartomá-
nyokat „vonunk ki”. A változatosság növelhető, amennyiben
többféle színszűrőt helyezünk egymás fölé.

A színes televízió képernyője piciny pontocskákat tartal-
maz, amely három részből: az additív színkeveréshez tarto-
zó három színösszetevőből áll. A képpontok három össze-
szetevője a közölni kívánt színinformációtól függően halvá-
nyabban vagy erősebben sugároz, illetve azokat egyidejűleg
nagy sebességgel vibráltatjuk. Szemünk a gyors rezgéseket,
illetve a képponton belüli színeltéréseket nem tud követni,
hanem a kívánt keverékszínűnek látja az egyes képpontokat.

A gyakorlatban előforduló, izzó fénytestek jellemzésére
gyakran alkalmazzák a színhőmérséklet mérőszámát. A szín-
hőmérséklet azon fekete sugárzó hőmérséklete, amelynek
színe megegyezik a kérdéses lámpa színével, pontosabban
arányos annak emissziós spektrumával.

Ideális „fekete sugárzó” a Nap – természetesen csak a vi-
lágűrben, ahol nem érvényesül légkörünk színszűrő hatása –,
ezt jól megközelíti a korommal bevont sugárzó test, melyet
etalonként használ a méréstechnika. Reflexiós vizsgálatok-
hoz fehér etalonokat is alkalmaznak, ezek bárium- vagy
magnézium-vegyületek, melyeket lemezekre felpárologtatva
igen jó közelítéssel abszolút fehér színű rétegek nyerhetők.

Amikor megállok egy hírlapárus előtt, csodálkozom, hogy or-
szágunk miképpen bír el ennyiféle napi-, heti- és havilapot,
legkülönbözőbb témájú folyóiratot. Ezek között nem látom
sem a Művészet és Barátai-t, sem a KLÁRIS-t.

Egyesületi újságunkat nem kell bemutatnom, hiszen azt
rendszeresen, évente öt alkalommal megkapjuk. Legfőbb
ideje azonban szólni az immár a XXI. évfolyamában járó
Kláris című, kéthavonta megjelenő lapról, de előbb annak
lelkes, nagyszerű alapító-főszerkesztőjéről, dr.Györgypál
Katalinról. Bemutatásához több hely kellene, mert rendkí-
vül érdekes személyiség, és igen sokoldalú, széles körben
ismert; úgy is jellemezhetem, hogy az irodalom elkötele-
zettje. Miért olyan különös ez? Azért mert az alapképzett-
sége villamosmérnök; kutató munkát végez, eléri a kandi-
dátusi fokozatot. Minden érdekli, még az olyan „férfias” te-
vékenység is, mint a sportrepülés. Minden szabadidejében
olvas, sőt könyvei is megjelennek. Erős hittel megindítja a
Kláris című folyóiratot, amely húsz éve alatt irodalmi éle-
tünk részévé válik. Méltán, mert a példányonkénti, nem ke-
vesebb, mint hatvan oldalon megtaláljuk a szépprózát (ben-
ne a gyermekirodalommal is), a tartalmas esszéket, majd a
legutóbbi számból sorolom a rovatok címét: Riport, Vallo-
más, Fórum, Képzőművészet, Filmművészet, Irodalomtör-
ténet, Színháztörténet, Könyvespolc, Színház, Színészport-
rék – a múltból. Megismerkedhetünk sok kezdő és érett ver-
selő: Antalfy István, Kanizsa József, Király Lajos, Stancsics
Erzsébet, Szántai Sándor, Tárkányi Imre írásaival. Büszke
vagyok arra, hogy az én publikációim is gyakorta megje-
lennek, s egyesületünk tagjai – sokan kedves barátaim, is-
merőseim – érdeklődéssel olvashatják.

A folyóirat érkezését mindig örömmel fogadom, és hosz-
szú heteken át forgatom. A lap nem jelent konkurenciát
egyesületünk kiadványának, ezért nyugodt szívvel ajánlha-
tom olvasóinknak. A fővárosiak megtalálják az Írók Bolt-
jában, de olvasható a www.klarisujsag.hu honlapjukon is.

Láng Miklós

A Kláris folyóiratról

Györgypál Katalin
ŐSZI KERT

Tenyérnyi boldogság
napsütötte őszi faág
percnyi nyugalom
az óramutató szinte megáll
ellazul a homlok, az arc, az áll
enyhe szellő fut végig rajtad
menekül a közeledő árnyék elől
még vár az élet, a fény, a siker csendje!
Ragyog, ragyog a Nap a szeptemberi égen,
és nem tudsz betelni vele.
Magába sűríti minden reményed.

S lám, egyszer ennek is vége

Pulai Sándor nyolcvanéves

Akörnyék ismert,
hajdani bérfűré-
szelője munkája
közben gyűjtötte
a tájegység tör-
téneti és népmű-
vészeti tárgyait,
melyből néhány
éve létrejöt a La-
kiteleki Helytörté-
neti Gyűjtemény.
A Népfőiskolán
szervezett alko-
tótáborok részt-

vevői maradandó emlékeket őriznek a Sanyi bácsi roman-
tikus erdőszéli kis házában töltött piknikekről. Az ihletadó
találkozást sebtében készült rajzok, festmények is őrzik, és az
itt szövődött baráti szálak talán soha el nem szakadnak.

Geröly Tibor
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Jubileumi emlékezés

Berettyóújfaluban a Bihari Múzeum
konferenciatermében május 9-én a
kilencvenöt esztendős korában el-
hunyt Soltészné Szathmári Erzsébet
születésének 100. évfordulójára emlé-
keztek. A város Erzsike nénije Nagy-
váradon született, és már a harmincas
években versei, novellái jelentek meg
helyi folyóiratokban. 1939-ben ment
férjhez, a második világháború Buda-
pestre sodorta a családot. Később Be-
rettyóújfaluba telepedtek le azt remél-
ve, hogy Várad majd visszatér, és haza-
mehetnek. Sajnos nem így történt.

Gyakran vett kezébe ecsetet, és
1988-ban a helyi Szabó Pál Kollégium-
ban rendezték első kiállítását. Képei
eljutottak Szegedre, Hajdúszoboszló-
ra, Debrecenbe – és a Művészetbará-
tok Egyesületének szervezésében több
alkalommal – Budapestre is.

A mindig vidám, kitartó, szorgal-
mas, sokrétű tudással, remek szellemi
képességekkel megáldott Erzsike
néni életrajzát Szeifert Ferenc hajdani
polgármester, Csapóné dr. Gombos
Piroska ügyvéd, dr. Ökrös Zoltán cím-
zetes főjegyző, Kurucz Imre képző-
művész és Seres Katalin nyugdíjas pe-
dagógus egészítette ki.

A megemlékezést a család nevében
fia, dr. Soltész György köszönte meg.

A festmények, korabeli naplók, ver-
sek, vendégkönyvek felhasználásával
rendezett kiállítást Kállai Irén múze-
um igazgató ajánlotta a jelenlévők, és
a művészetbarátok figyelmébe.

Nyírő Gizella

Magányos próféta volt

A Magányos daru címmel 1996-ban
megjelent verseskötetben a kapások
költőjeként ismert Nádudvari Nagy
Jánosról Gergely Mihály a követke-
zőket írta: „Sorsvéset az ő útja is,
nem átlagos élettörténet. Sorsa: szü-
letése, génjeiben az ősöktől kapott
örökség; tehetsége és munkaszorgal-
ma, olvasási szenvedélye emelte fel-
jebb környezete, s az átlag fölé, a köl-
tészet szférájába. Tapasztalatai, olva-
sási élményei, a falusi iskola után if-
júként már szellemi testvéreit kutat-
ta, s választotta mestereinek Veres
Péter-t, Szabó Pál-t, Sinka István-t.

Milyen sajátosságok emelik a ver-

sek javát költészetté? Írójuk hiteles ta-
núsága, hűsége és értékismerete. Re-
formátus családjában, s faluja társa-
dalmában kapott hite, erkölcsi tiszta-
sága, tisztessége.”
A Művészetbarátok Egyesülete je-
lentette meg valamennyi verseskö-
tetét. Az első 1991-ben Éltető fény,
a hetedik 2009-ben Pünkösdi fény
címmel dr. Hegedűs Lóránt püspök
előszavával látott napvilágot.

1922. augusztus 9-én született. Az
elmúlt év január 25-én a nádudvari
temetőben Bényei József így búcsú-
zott tőle: „Ő még azok közül való volt,
akik ismerték a csillagok járását, a
dűlőutak porát, az érő gabona ízét, a
tűzön sült krumpli és kukorica édes-
ségét. Ő még azok közül való volt,
akik ismerték és betartották a szere-
tet törvényeit, és azt szeretné, ha mi
is megtartanánk azokat.” G.T.

Nádudvari Nagy János
MIT ÉRNEK?

Mit érnek a betűkoporsók,
mit lehet kezdeni velük?
Ha a lelkünkben egy szikrát se
tud lobbantani erejük.
A hullaszagú szépség mit ér?
Ragyogása csak hideg jégfény,
nem áramlik át varázsa
a fényt szomjazó szívek kérgén.

Mit érnek a betűkoporsók?
A kriptaszagú halott könyvek,
mik a világra nagyon sokszor
lélek nélkül, halottan jönnek?
És még az okos esztéták se
tudnak beléjük életet
lehelni, bár rááldoznak
néha egy egész életet.

Sólyom emlékkiállítás

Aházigazda jogán Szabóné Simó Anikó
köszöntötte a Maconkai Orosz László
Galériában 2012. július 6-án nyílt em-
lékkiállítás résztvevőit. Rendezését a
három éve elhunyt Sólyom Zoltán fes-
tőművész legközelebbi barátai – Németh
Sándor és Jaskó György – kezdemé-
nyezték. A bemutatott képek többsé-
ge is az ő tulajdonukból került a lá-

togatók elé. A szervezők közös em-
lékeiket idézték, a közreműködők –
Pánti Anna és Pető József operaé-
nekesek, valamint Hegedűs Valér zon-
goraművész – Sólyom Zoltán legked-
vesebb dalait szólaltatták meg. (g)
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Búcsúzunk

A Csók család Erdélyből származik,
Csók Rémó Budapesten született,
de szüleivel Párizsba költözött. Ha-
zatérése után Gallé Tibor festőisko-
lájában tanult, ahol Heinz Henrik volt
a mestere. Csók István kétszeres Kos-
suth-díjas festőművésztől tanulta az
olajfestést.ABudapesti Műszaki Egye-
temen építőmérnöki oklevelet szer-
zett, majd a Miskolci Egyetemen hid-
rogeológiát hallgatott.

Alkotásai Olaszországba, Ausztriá-
ba, Franciaországba és Amerikába is
eljutottak. 2003-ban készített Sikoly
és fájdalom című alkotása a IV. WIP
(World Institute of Pain) Nemzetkö-
zi Kongressus emblémája volt. 2011-
ben jelent meg Életmű Könyve. Fest-
ményeit a XV. kerületi Közösségi
Házban, és a Maconkai Orosz László
Galériában is láthatták az érdeklő-
dők. Csók Rémó 2004-ben csatlako-
zott a Művészetbarátok Egyesületéhez.

Feleségével – Vitával – ötvenhá-
rom évig éltek boldog házasságban,
aki ez év június 29-én hunyt el. A
szeretett társ elvesztésének fájdalmát
nem tudta elviselni, és utána ment az
égiek országába. Hamvait, és a gyá-
szolók fehér virágait a budapesti Nép-
szigetnél fogadta magába a Duna.

1924 – 2012

Dr. Bérczi Lóránt ciszter öregdiák,
gyémántdiplomás közgazdász, ban-
ki tisztviselő, a Dont, az erdélyi fron-
tot és orosz fogságot megjárt tarta-
lékos zászlós befejezte változatosan
küzdelmes életútját. Fotóművészként
könyvekben, képes levelezőlapokon,
naptárakon számtalan fotója látott nap-
világot. Kedvelt témája volt a nép-
viselet és a műemlékek megörökíté-
se. Ugyancsak fotóművész Gábor fiá-
val az Operaház és a Keszthelyi Fes-
tetics Kastély című könyveket il-
lusztrálták. Az Operaházról készített
diaképeit az egyesületben – melynek
1988 óta volt tagja – nagy sikerű elő-
adásokon mutatta be.

Hamvait a nagymarosi családi sír-
boltban helyezték örök nyugalomba.

1920 – 2012

Pásztohy Domokos
ÉGBE REPÜLT

Úszik a vízben a rönk.
A parton sűrű a cserje.
Széttörik rajta a napfény:
szilánkok hullnak alá.
Apróra zúz az idő
minden büszke egészet.
Lyukas fazék meg
görbe kanálka
jelzi az egykori házat.
És aki itt élt:
süppedő sírján nefelejcs kéklik.
Kutyája messze szegődött,
galambja égbe repült.

Pásztohy Domokos Budapesten szü-
letett. Esztergomban tanítói, Pécsett ma-
gyar-történelem szakos tanári képesí-
tést szerzett. Kezdetben a közigazga-
tásban, később könyvtárban, majd az
oktatásban dolgozott. Első kötete

1995-ben „Jégcsapba oltok aranyágat”
címmel látott napvilágot. Később
„Ahogy a versek tornya nőtt”, „Fe-
detlen fejjel”, „Parázson át”, „Árnyak
fölé”, és „Egyszerű párbeszéd” vol-
tak köteteinek címadó versei.„Ölelkező
esztendők” mottóval 2004-ben napló-
részletei és kisprózai írásai, 2010-ben
„Egyetemesség – magyarság” címmel
válogatott versei jelentek meg a Vö-
rösmarty Társaság kiadásában.

A Művészetbarátok Egyesületének
1989-től volt tagja, ahol több szerzői
esten is szerepelt. Polgárdiban élt.

1925 – 2012

Paudits Zoltán
BEVÉGEZTETETT

Mennyország, pokol,
földön és égen,
ki tudja, mi a rossz
és mi az érdem?!

Kiszakadt létben
súlytalan vagyok,
elvitték az álmom
kóbor angyalok...
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Peterman Istvánné, P. Baranyai
Stefánia – vagy, ahogy Nyugat Kár-
pát-medencében ismerték Stefi, Ke-
let Kárpát-medencében Saci – bőven
kapott áldott erőt és szent megbíza-
tást. Kőszegen született, 1971-ben köl-
tözött Budapestre. A negyedik iksztől
tudatosan ismerkedett a művészetek-
kel, az emberi lét termő titkainak fel-
fedezésével, és karjai alkotó ereje ál-
tal létrejött szobrokkal, festményekkel
és fafaragásokkal szépítette környe-
zetét. Budafok, Zugló, Művészeti Tár-
ló, Óbudai Mazda Szalon kiállításai-
nak fővárosi állomásai. A felvidéki Ki-
rályhelmec és a felső szabolcsi Ara-
nyosapáti munkásságát meghatáro-
zó vidéki települések, amelyeken kü-
lönböző művészközösségek – mint a
Művészetbarátok Egyesülete, a Kele-
ti Nemzetközi Alkotókör – tagjaként
sáfárkodott tehetségével. Szobrainak
jelentős része az egyszerű embert, tisz-
ta, őszinte érzelmet, és az egyes jel-
lemeket teszi halhatatlanná. Festmé-
nyeinek többsége Kárpát-medence tá-
jait örökítik meg. Önzetlen volt. Ak-
tív közösségi élete mellett alkotásai jó-
részét elajándékozta. Igy lett gazda-
gabb a neszmélyi iskola Kossuth Lajos
és Kölcsey Ferenc, Dunaalmás Cso-
konai Vitéz Mihály és Lilla, Nagy-

1941 – 2012

tarcsa Puskás Tivadar, Veszprém Kos-
suth, valamint a franciaországi Lour-
des Szent Péter zarándokháza „Szűz
Mária a Kisjézussal” szobrával, vala-
mint Aranyosapáti iskolája Böször-
ményi László domborművével, A Fal-
vak Kultúrájáért Alapítvány 1999. ja-
nuár 22-én a Kultúra Lovagja címet
adományozta Petermanné Baranyai
Stefániának.AMűvészetbarátok Egye-
sületének 1988 óta volt tagja. Függö-
nye legördült, jutalma a túlvilág és az
emlékét megtartó szeretet.

Nick Ferenc

A 2012. augusztus 10-én a neszmélyi
temetőben elhangzott gyászbeszéd

szerkesztett változata.

Udud István Jánkon született. Kö-
zépiskolai tanulmányait Mátészalkán
végezte. Egerben magyar-történelem
szakos tanári, később Budapesten kö-
zépiskolai tanári oklevelet szerzett.
A költészethez a versmondáson ke-

resztül vezetett az útja. Versei 1962
óta jelentek meg, melyek önismeretre
és helytállásra biztatnak. Első kötete
Emlékek sínpárján címmel 1987-ben
látott napvilágot, melyet szinte kété-
venként újabbak követtek. Szervezé-
sünkben Budapesten szerzői estjére

Udud István
BOCSÁSS MEG, ISTENEM!

Bocsáss meg nékem, Istenem,
hogy tőled így eltántorodtam,
Fénylett sok bálvány is nekem,
eszme-lőréktől tántorogtam.

Jaj, nem maradtál friss szenem
tömjénillattal! Háborogtam
teellened, beismerem.
Ó mennyi fertőben forogtam!

Irgalmat nem remélek én:
az erény, kicsorbult ekém,
nyomán magot alig vetettem,

hát csak maréknyit aratok.
Uram, rám sújtson haragod,
ne azokra, kiket szerettem.

is sor került. Fehérgyarmaton élt. A
szülőföld szeretete tette a vidék leg-
képzettebb idegenvezetőjévé. Egye-
sületünknek 1991 óta volt tagja.

1937 – 2012

M. Bakos Mária életének nyolc-
vanharmadik évében elhunyt. 1945
február 14-én Nagykanizsán kötött há-
zasságot Barcs Jánossal. A második
világháború utolsó évében, amikor az
emberek az óvóhelyeken kerestek me-
nedéket, ők egy új élet hitével és re-
ményével indultak közös útjukon. Já-
nos alig múlt tizenhét, Mária pedig
még be sem töltötte a tizenhatodik évét.
Hatvannyolc küzdelmes, megpróbál-
tatásokkal teli évet töltöttek megér-
tésben és boldogságban. Budapestről
Tökölre, majd Szigethalomra költöztek.
A mindig mosolygós Marikától a cse-
peli temetőben vettek végső búcsút.

Barcs János
SZÍVEMBEN VAN REJTVE

Hatvannyolc éven át nagyon szerettelek:
S közösen győztünk le sok sötét felleget.
Köszönöm hűséged, tiszta lélek voltál:
Szívemben van részedre egy örök oltár.

Szerelemben, szeretetben, életen át:
Őriztük a megesküdött litániát:–
S amit nekünk rendelt Nagykanizsán az Úr,
Sírig őrizted lelkedben – irgalmatlanul.
(Ma negyed éve, hogy a Klinikákra vittek!)

Szigethalom, 2012. június 15.



Varga Ödön Tibor kiállítását „Osz-
tott világ” címmel szeptember 20-tól
október 7-ig rendezik az Újpest Ga-
lériában. (Budapest, IV. Árpád út 66).
H. Tóth Maja festményeiből júli-
usban a Zila Galériában rendezett tár-
latot Udvarhelyi András nyitotta meg.

A„Tíz év után – Egri festőtábor” ti-
zennyolc résztvevőjének alkotásaiból
szeptember 6-án tárlat nyílik az Orszá-
gos Mezőgazdasági Könyvtár és Do-
kumentációs Központban (I. Attila u. )
Tiszttartó Edith képkiállítását szep-
tember 22-én 17 órakor a Benczúr
Hotelben (VI. Benczúr u. 35.) Angyal
Mária nyitja meg. Közreműködik He-
gedűs Szabolcs zongoraművész. A tár-
lat megtekinthető november 17-ig.

Meiszter Kálmán „Ecset és toll” cí-
mű kiállítása és költői estje a Macon-
kai Orosz László Galériában (XVI. Bat-
sányi u. 28-32) szeptember 26-án 18
órakor nyílik. Közreműködik Hegedűs
Valér, Lázár Csaba színművész és Szász
Katalin énekművész. A kiállítást ok-
tóber 12-ig lehet megtekinteni.

Szénási Mihály „Alföldi hangula-
tok” című kiállítását a Gyulai Művelő-
dési Házban (Béke sgt. 35.) szeptem-
ber 18-án Dézsi János nyitja meg, me-
lyet október 19-ig lehet megtekinteni.
Csák József (operaénekes) grafikai
műveiből október 2-án 17.30 órakor a
Magyar Borok Házában (Budai Vár I.
Szentháromság tér 6.) nyílik kiállítás.
Közreműködik Hegedűs Valér zongo-
raművész. A tárlatot november 4-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők.
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Hírek

„Napisten havában” címmel Gulyás
Anna, Erdei Kvasznay Éva, és Semes
Bogya Eszter alkotásaiból a Magya-
rok Házában (V. Semmelweis u. 1-3.)
rendeztek kiállítást. A tárlatot június
6-án Filip Tamás költő ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe.

A VI. Pesthidegkuti Festőverseny
alkotásait (szeptember 3-16) a Kle-
belsberg Kultúrkúriában (II. Templom
u. 2-10) tekinthetik meg az érdklődők.

Vágóné dr. Iván Katalin amatőr
festő képeiből június 7-től 29-ig a Szek-
szárdi Informatikai Szakközépiskolá-
ban rendeztek kiállítást.

H. Csongrády Márta fotóit „Fran-
ciaország magyar szemmel” címen a
Hajdúhadházi Galériában április 26-tól
május 12-ig láthatták az érdeklődők.

Keresztes Zsuzsa rongyképész al-
kotásaiból Balatonkenesén a Kultúra
Házában július 27-től augusztus 9-ig
rendeztek kiállítást.

Csík Gabriella festményeit az Eg-
ressy úti Pagoda Galériában júniusban
láthatták az érdeklődők.

Mándoki Halázs Zsóka festményei-
ből a XIV. kerületi Suzuki Házban jú-
nius 28-től augusztus 26-ig rendeztek
kiállítást.

Hét alkotó „Portré-önportré” cím-
mel mutatkozott be május 10-től június
3-ig az Erzsébetligeti Színházban. A
kiállítást A. Bak Péter ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe.

Koncz Eta és Rehorovics Anita
festményeiből augusztus 16-án nyílt
kiállítás a Zila Kávéházban (XVIII.
Üllői út 452.), melyet szeptember 19-ig
lehet megtekinteni.

Keczely Gaby elektrofotóit „Színek
és formák” címmel szeptember 8-13
között láthatják a Lilaköd Könyves-
kávézóban (XIII. Tátra u. 22).

Vályi Csaba festményeiből az Új-
pest Galériában „Emlékek” címmel jú-
nius 21-től július 8-ig rendeztek kiál-
lítást, melyet Feledy Balázs nyitott meg.

Somkutiné Mile-Bácsi Irén kiállítá-
sát Debrecenben a Szabó Magda Köny-
vesboltban R. Simon Katalin újságíró
nyitotta meg június 27-én.

Vargay Zoltán intarziaképeit szep-
temberben a Velence-tavi Galériában
(Agárd, Sigray u. 1.) láthatják az ér-
deklődők.

„Anyám az álmok nem hazudnak” cím-
mel Petőfi Sándor verseiből összeállí-
tott önálló Keres Emil előadóestet
szervezett a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
a Zila Kávéházban.

Áldozó László olajfestményeiből a
Kozármislenyi Művelődési Házban ren-
dezett kiállítást szeptember 7-én Sikó
Ágnes nyitja meg.
„Leplezetlenül – Akt Art16” címmel
kiállítást rendeztek az Erzsébetligeti
Színházban (XVI. Hunyadvár u. 43/b),
melyet szeptember 6-án dr. Kelényi
István művészettörténész nyitott meg.
Szeptember 23-ig látogatható.

Keres Emil (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

Csák József: Budafok, Kálvária utca
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Elismerések

Jókai Anna
Kossuth-díjas író, a budapesti II.

kerületi Klebelsberg Kuno
Emléktársaság elnöke életművéért

a
Magyar Érdemrend

nagykeresztje;

Béres József
vegyész, a kémiai tudományok

kandidátusa, a Béres Gyógyszergyár
Zrt. elnöke,

Kondor Katalin
újságíró és

Lator László
költő, műfordító

a
Magyar Érdemrend

középkeresztje;
(polgári tagozata)

dr. Kubassek János
geológus, az Érdi Földrajzi

Múzeum igazgatója
és

Tarnai József
József Attila- és

Babérkoszorús-díjas író, költő,
műfordító

a
Magyar Érdemrend

tisztikeresztje;

Bálint Márta
színművész,

Banner Zoltán
művészeti író, művészettörténész,

költő, előadóművész,
Kligl Sándor

szobrászművész,
Madarász Katalin

előadóművész
és

R. Törley Mária
szobrászművész

a
Magyar Érdemrend

lovagkeresztje;

Lévai Jánosné
katolikus hittanár, Kecskemét

város önkormányzati képviselője
Magyar Ezüst Érdemkereszt

kitüntetésben részesült.
Valamennyiüknek gratulálunk!

Az egyesület adományozói

5.000.- Ft-ot H.Á. (Budapest), Nagy
Ernő (Szombathely); 3.000.- Ft-ot Re-
sánszky Mária (Budapest); 2.500.-
Ft-ot Buktáné Fikner Piroska (Nagy-
igmánd), Kainzné Pósa Mária (Gyál);
2.000.- Ft-ot Koó É. Lídia (Dunake-
szi), Losonci Lilla (Szentendre), Szal-
kári Rózsa (Jászapáti); 1.500.- Ft-ot
Berényi Sándor (Kőszeg), dr. Gesztesi
Tamás (Szekszárd), Kovács Hajnalka
(Leányfalu), Zsedényi Lilla (Budapest);
1.000.- Ft-ot Pál József (Újfehértó);
500.- Ft-ot Csapó Sándorné (Lád),
Dér Győző (Dunakeszi), Gulyás József
(Budapest), Jobbágyi Homolya Jenőné
(Budapest), Katona Áron Sándor (Bu-
dapest), Késmárkiné Fürjes Piroska
(Balatonszárszó), dr. Kalapáthy Karo-
lina (Budapest), Kósa András (Buda-
pest), Pongrácz Zoltán (Budapest),Tóth-
Pál Zsuzsanna (Kaposvár) küldött.

ABudavári Önkormányzat 80.000.-,
az Erzsébetvárosi Önkormányzat
180.000.- Ft-tal támogatja program-
jainkat.ALakitelekAlapítvány a 2012.
május-júniusi lapszámunk nyomdakölt-
ségét 171.675.- Ft (támogatásként) ki-
fizette.AKözjóértAlapítvány 150.000.-
Ft-tal támogatja egyesületünket. A
2011.éviszemélyi jövedelemadó1%-os
felajánlásából 69.072.- Ft-tal része-
sedünk. A törvény jogot ad arra, hogy
2012-ben fizetett adónkról is ugyanígy
rendelkezzünk.

Kőhegyi Gyula:Dührer angyala

Alapítványi adományozók

6.000.- Ft-ot Wrábelné dr. Gulla Etelka
(Budapest); 5.000.- Ft-ot Anonim
(Sopron); 2.400.- Ft-ot dr. Perneczky
László (Budapest); 2.000.- Ft-ot Béres
Ferencné (Budapest), Kiss Zita (Buda-
pest),Nagy Sándor (Mosonmagyaróvár),
Réz Gyula (Ercsi); 1.000.- Ft-ot Biró
József (Budapest) küldött. A személyi
jövedelemadó 1 %-os felajánlásából az
alapítvány 2.348.- Ft-tal részesedett.

Kőhegyi Gyula „Grafikai mozaikok”
című kiállítását a Békásmegyeri
Könyvtárban (III. Füst Milán u.26.)
szeptember 14-től október 16-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők.

Aranykor

Professor emeritus Fekete György Kos-
suth-díjas, Érdemes művész famozai-
kokat, rajzokat, illusztrációkat, kisplasz-
tikákat, tárgyakat és könyveket bemu-
tató kiállítása szeptember 29-től novem-
ber 4-ig tekinthető meg az Iparművé-
szeti Múzeumban (IX. Üllői út 33-37).

Pintér István Pál festményei október
7-től november 4-ig az Unio Galériá-
ban (VII. Dob u.73.) láthatók.

KállaiJúlia grafikus és Szőke Sándor
szobrász alkotásait láthatták az érdek-
lődők augusztusban Gyomaendrődön
a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűj-
temény és Képtárban.

„Cézanne és a Múlt: hagyomány
és alkotóerő” címmel október 26-tól
2013. február 17-ig a festő életművét
és a múlthoz való viszonyát tekinti át a
Szépművészeti Múzeum kiállítása.

2012. évi lapszámaink támogatója
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Programok

Molnár József: Nóci és Macó

Szeptember 19-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a Vasutas Művelődési Házban
(Várady u.7.) Nyári alkotótáborok
tapasztalatai – kötetlen beszélgetés.
Házigazda dr. Sikó Ágnes.

Szeptember25-én (kedden)17órakor
Pécsett az Alajos utcai Művelődési
Házban Tárlat–2012 címmel a pécsi
csoport tagjainak alkotásaiból rendezett
kollektív kiállítást Stirling Zsolt nyitja
meg. Október 19-ig lehet megtekinteni.

Szeptember 26-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u.17.) Ze-
nés, verses beszélgetés, köszöntések.
Vendégünk Bella Péter (tekerőlant),
Semes-Bogya Eszter (gitár), Szabó
Péter (zongora), Pethes Csaba (szín-
művész). Házigazda Tárkányi Imre.

Október 3-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Zenés
gálaműsor a Zene Világnapja tiszte-
letére. Közös rendezvény a Molnár
Antal Zeneiskolával. Közreműködik a
zeneiskola Ifjúsági Zenekara, a Száz-
tagú Cigányzenekar Ifjúsági Kamara-
együttese, Hegedűs Valér zongoramű-
vész, Szeredi Krisztina énekes és a „te-
kerős barátok” Bella Péter vezetésével.

Október 4-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Számítástech-
nikai Szakközépiskolában (XIV. Ke-
repesi út 124.) Molnár József festőmű-
vész jubileumi kiállítását (90 éves!) dr.
Kelényi István művészettörténész nyit-
ja meg. Műsort adnak az iskola ta-nu-
lói. Házigazda Fenyvessy Gábor igazga-
tó. A tárlat november 9-ig látogatható.

Október 10-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) A vonal
fölényes kezű, hajlékony, játékos mű-
vészére, a 90 éve született Reich Ká-
rolyra emlékezik Kratochwill Mimi.
Házigazda Molnár József.

Október 17-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) Zórád Ernőre,
a Tabán festőjére emlékezik Vecsey
András, a Tabán képviselője. DVD is!
Házigazda Geröly Tibor.

Október 19-én (pénteken) 15 óra-
kor a XIII. kerület Keszkenő utca 35.
számú háznál Obersovszky Gyulára
emlékezik Medvigy Endre irodalom-

kutató. Közreműködik Dévai Nagy
Kamilla előadóművész és Pethes
Csaba színművész. Koszorúzás.

Október 23-án (kedden) 16.30 órakor
ŐrbottyánbanObersovszkyGyulaalko-
tóházánálGeröly Tibor emlékezik 1956
hősére. Közreműködik Béres L. Attila
(vers) és Bella Péter (tekerőlant).

Október24-én (szerdán)17.30órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Hallgass
Anakreonra - Horváth-Hoitsy Edit
költőre emlékezünk. Közreműködik
Németh Sándor, Keczely Gabriella,
Kemény János, és Tárkányi Imre.

Október 31-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a Vasutas Művelődési Házban
(Várady u. 7.) Gebauer Ernő művé-
szete – dr. Pandúr József előadása.
Házigazda dr. Sikó Ágnes.

Október 31-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Fénnyel
jöttem – Kanizsa József szerzői estje.

November 7-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Maszk
nélkül – Biró József színművész-köl-
tő szerzői estje.

Ügyelet
az István utcai székhelyen 14-17 óráig

Október 26-án (pénteken) és
November 23-án (pénteken)

Tárkányi Imre
Október 29-én (hétfőn) és
november 6-án (kedden)

Geröly Tibor

Programjaink támogatói
Budavár-, Erzsébetváros-, és

Budapest Főváros XIII.
kerületének önkormányzata,

és a Közjóért Alapítvány.


