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MÛVÉSZET BARÁTAIés

N. Drovszky Hedvig 
Fekete György életműkiállítása

A kiállításmegnyitó közönségét, és az ünnepeltet  Takács Imre,
az Iparművészeti Múzeum főigazgatója köszöntötte, majd
Geiger György kürtművész, Kossuth-díjas, Érdemes mű -
vész, és Maros Éva Liszt-díjas hárfaművész adott hang-
versenyt. A tárlat november 4-ig tekinthető meg, majd 2013.
január 8-ig Fekete György szülővárosa Zalaegerszeg, azt
követően pedig Sopron ad otthont az alkotásoknak. 

Páratlanul gazdag, sokszínű életpálya az övé. Belsőépítész,
képző- és iparművész, gondolatainak összegzése cikkek-
ben, könyveiben, a kultúra terjesztéséért folytatott fáradha -
tat lan küzdelem, az Iparművészet című folyóirat indítása és
gon dozása évtizedeken keresztül, s most a Magyar Mű vé -
sze ti Akadémia elnökének széleskörű feladatköre.

Mintha eltévesztettük volna az életkort, s nem a 80. születés-
napi jubileumi kiállításra gyűltünk volna össze. Fekete György
Kossuth díjas belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke hihetetlen aktivitással dolgozik, s jelen van minden
fontos eseményen, újjászervezi a Művészeti Akadémiát ki -
szé lesedett feladatkörének megfelelően. Honnan volt ide je
erre a sok szépséges faintarzia kép életre hívására? „Negy -
ven évvel ezelőtt készült az első ilyen alkotásom. Jelenleg
minden éjszaka kettő-négy órán keresztül foglalkozom ve -
lük, így körülbelül egy hónap alatt készül el egy mű. Mind -
egyikben szerepel valamilyen régi tárgy, egy barokk feszület,
egy régi fénykép, egy gyerekrajz. Mindnek megvan a maga
tör ténete, de nem bánom, ha a néző mást, többet lát beléjük,
mint amit én kigondoltam.” – vallja. A famozaikok a szó ne -
mes értelmében az eszmei mondanivaló mellett a nyers fa
szép ségéről vallanak, amelyek minden pácot és festéket nél -
kü  löznek. Minden egyes kép az alkotói profizmusra jel lem -
ző en egyedileg komponált keretbe foglalt, ezzel is hangsú-
lyozva az alkotás mondanivalóját. Egy sugárzó lélek sodor
magával most is, amikor életmű-kiállítását végignézzük.
Ahogy a kiállításon a belső kör közepére értünk, Fekete György
képzőművészeti arcával találkozhatunk Kaesz Gyula: „Is -
mer jük meg a bútorstílusokat.” című könyvének illusztráto -
ra ként, amelyhez ezernél több rajzot készített. „Ekkor tanul -
tam meg igazán rajzolni” – emlékezett a művész. Hat tab -
lón láthattunk ebből válogatást. 

Emlékeztetett arra, hogy eredeti szakmájával 2002-ben
szakított, belsőépítészeti életművéből akkor a Vigadó Ga lé -
ria rendezett „beszámoló kiállítást”. A mostani Ipar mű vé -
sze ti Múzeumi tárlatára Fekete György ezért képzőművészi,
iparművészi munkái közül válogatott. A Borsos Miklós órá ja
1952-ben, míg a legfrissebb alkotások 2012-ben készültek.



2012. november – december2

Atárlatról Aranykor cím-
mel katalógus is készült.
Megjelent Fekete György
új könyve, a Belső Tár lat.
„Ez a kötet az élet kö -
szön tése, az élet sze re te -
te, az élet tisztelete, az
élet tartalmasságába ve -
tett hit, a hit bi zo má nyos-
sága, a nemzet himnu sza,
az ember bölcs de rű je
miatt Fekete Györ gyé.
Ez a könyv születésnapi
köszöntő. Fekete György
válogatta számunkra ezt
a különleges csokrot szü-
letésnapi ajándékul a bu-
dapesti Vigadó Ga lé riá ban
bemutatott nagy vo nalú,
és alapos életmű-kiállí -
tása mellé. Fekete György

igen gazdag ember: széles körű ismereteiből, műfaji sok ol -
da lúságából, ellenségeinek és barátainak vé le mény árada tai -
ból, tervezői és közéleti munkásságából merített bőven...” 

Ü z e n e t

Üzenem a földnek, fáknak, szeleknek, vizeknek, felhőknek, hegyeknek és völgyek
ölének, hogy köszönöm nelcik a természeti világ felfoghatatlan gazdagságú csodáit,

inspirációik kitüntető érintéseit, s a bennük lüktető képi-tárgyi látomásokat.
Üzenem a madaraknak: turulnak, fecskének, cinegének, nádirigónak, köszönöm,
hogy repülésük titkait elleshettem, csőrükből szomjamat olthattam és énekeiket

bekottázhattam könyveim lapjaira.
Üzenem az égnek: hálás vagyok a küldésért, s hogy érintéseit, bátorításait, gondoskodását

legelesettebb pillanataimban is érezhettem. Köszönöm sorsom iránti figyelmét,
azt a csodát, hogy reményét tudhattam a végső hazatérés biztonságának

Üzenem a szívembe oltott enyéimnek, véreimnek, társaimnak, barátaimnak, hogy
tudom, sem a küzdelmeknek, sem a feloldásukra rendeltetett sikereknek nem volna

esélye, értelme nélkülük. Önmagunknak élve csupán lapos semmittevéssé silányulnak
még a legjobb szándékú igyekezetek is.

Üzenem ellenfeleimnek: bocsássák meg tévedéseimet, és ellenségeimnek, hogy a
művek békítő kéznyújtásaiban enyhüljön meg értelmetlenné válható haragjuk és

szelídüljenek meg a sértésekben mindig méltatlanná váló szavak.
Üzenem a destruktívaknak, a siránkozóknak, amindig másra mutogatólrnak, hogy

ez irányú igyekezetük mind-mind veszteséglistájukat fogja szaporítani, amikor sorsuk
elszámoló biztosa életük egyenlegének elkészítésére majd felhatalmazást kap.

Üzenem az anyagoknak, szerszámoknak, mesterségek tanítóinak, hogy köszönöm
kezeim képességeinek kiteljesítését, és a szellem embereinek, hogy a lét nagy kérdései

iránti figyelmemet felkeltették, éltették és számon is kérték azokban a létfontosságú
órákban, amikor tettekkel kellett bizonyítani a szándékaim tisztességét. Csak

így válhattak az álmok kísérletekké, azok tervekké, hogy nyomukban a művek szárnyaikat bonthassák
Üzenem a Hazának, hogy jutalom volt fiának lenni, bölcsőjében életre ringani,

erős karjaiban emberré érni, közös hajlékába szegődni nemzetmegtartó szolgálatra,
ünnepre, imába foglalt hálaadásra.

Végezetül üzenem mindazoknak, akik mai örömömben együtt osztoznak velem,
hogy igazi áldás volt egy történelmi időben élnünk, s együtt vállalni megtisztelő szerepet

a művészet Istenáldotta varázslatában                Fekete György

Fekete György
VÉGEZETÜL

Amikor semmire sincsen időd, állj meg,
amikor mindent bölcsen megtanultál, kérdezz,
ha ellopták kerted legékesebb virágait,
palántázz helyettük százat, másikat.

Ha szegény vagy, mint a koldus, adakozz,
írj himnuszt két elfelejtett tekintetről,
hirdesd ki fennhangon a köztereken;
álmatlan éjszakákra vágysz, de bűntelen.

Reszketsz a félelemtől, a fogad vacog?
– nyiss ajtót a hívatlan vendég előtt,
megloptak, becsaptak, sebek kínoznak?
– simogass vissza, gyógyulj sokáig, szótlanul.

S ha bár rég nem kíváncsi rád már senki sem,
sétálj jeges esőben, holdfénynél napozz,
kedves halottaidnak írj fontos leveleket,
mesélj nekik a gyermekükről: így imádkozz…
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Kelényi István
A tevékeny ember

A Neumann János Szak kö zép is ko lá -
ban hagyomány, hogy jeles napokat,
pon tosabban kiállításokat szerveznek
kiváló alkotók műveiből. A szá mí tás -
tech nika nem kizárólagos érdeklődési
te rületük az itteni diákoknak, a vízu á lis
kultúra iránt is fogékonyak. A tantes -
tület is támogatja ezen ambíciókat.
Jómagam nyitottam már itt kiállítást,
a szép emlékű (Maconkai) Orosz Lász ló
barátomét, és Szabados Istvánét em lí -
teném. Október 4-én a kilencven eszten-
dős Molnár József festőművész ju  -
bileumi tárlatát méltattam.. Elő ze te sen,
videóról a diákok vallomásai, kritikai
észrevételei hangzottak fel. A sokszínű
életműből kiállított művek láttán így
summázták: „modern művész” a mester.

Valóban a modernség, az aktualitás,
témában és stílusban mindig jelen van
Mol nár művészetében. Már a fő is ko lán
felfigyeltek készségére, ahol Ber náth
Aurél tanítványa volt, majd (kis ideig
ta nársegédként is ott maradt), – dí ja -
kat és ösztöndíjat nyert,... s külföldi ta-
nulmányútjai sem feledtették vele a szü-
lőföld, Nagyréde és környéke em lé ke -
it, s a kétkezi munka szeretetét: mert
amint a  költő mondja,  „a munka nagy
csupán”…Az teszi naggyá az embert,
a szorgalom  és olykor a hosszú élet is,
jelentőssé emelve az életművet. A nép -
élet, vagy életképek – a rokonság, (ap -
ja, anyja arcképei) mellett, mindig a te-
vékeny emberé a dicsőség. Ahogy a re -
neszánszban mondták, a „vita activa”.
Őseitől örökölve e példát, mindig a pon -
tos, realisztikusan megidézett és még is-
mégis afféle emlékező-emlékeztető hó-
doló – „hom mage” gesztussal örö kí tet -
te meg az életteli pillanatokat. Kötő, hím-
ző, szüretelő nők, kezük sosem nyug -
szik, málnát osztályoznak, sőt fiatalon
még olykor táncra is perdülnek, mind
megihletik, amiként a TÁJ is, amiből,
vétetett. Vagy amit most lát öreg sé gé -
re, a műterem ablakából, ha kinéz a
fe neketlen tóra, a Bartók Béla útról, át
a ciszterci-templomot, és festi ta vasz -
szal, nyáron, ősszel, télen… annak meg-
megújuló  arculatát. Talán a hajdani cisz-
terci atyák is eszébe jutnak Egerből,
ahol érettségizett, s  akiktől sokat tanult
emberségből, s ahonnan elindult egy ta  -
nulmányi versenyre, majd a fő is ko lá ra.

Itt barátai, Litkei József, vagy Nagy
László ismét erősítették, tőlük jó szót
kapott a pálya elején, kitartó munkabí-
rása innen is eredeteztethető. Két pél-
da, hogy a falu változásai sem kerülik
el figyelmét. Az utcán két oldalt állnak
az autók, miközben a képen köz tük
lovaskocsi igyekszik felénk.  Az emberi
közösségek magatartása, a megtartó fi-
gyelem is megfogalmazódik képei fő
témájaként. Ilyenek a Permetezők, akik
közül ketten tolják a biciklit, mert  har -
madik társuk gyalogosan ballagdál vö-
dörrel kezében és a pernetezővel a há -
tán.. (Micsoda pontos megfigyelés és
kapcsolat, amit megidéz…!) Jó gra fi -
kus is, egyetlen ívvel húzza meg a gó -
lya röptét, vagy egy portrét  jellemez -
ve,  írókat, költőket is, (Nagy Lászlót,
Tamkó Sirató Károlyt, a lélek-„ mér -
nö keit”, Hat vany Lajost, az irodal már-
mecénást, akik  elsősorban em be rek…

Kedves epizód volt az a pillanat, mi-
dőn  lánya és unokája  (aki fel nőtt ifjú
im már),  de a képein még kisgye rek…–
körülvették, s a sok lelkes gratuláló  sze -
retete, úgy ragyogta körül, mint egy ün-
nepi koszorú. A  Művészetbarátok Egye-
sületében is megbecsülik, ahol a leg -
utóbbi időkig alelnök, zsűriző, kiállí tó,
szervező,  – mindig fiatalos lendülettel
tevékenykedett. Most már lassult ez a
tempó, de örökifjan tartja kezében az

ecsetet, fantáziája és emlékei idézik a
múltat, megörökíti a jelent, s a jö vő nek
is szól ez az aktualitás, az ő modern-
sége. Olykor egy-egy nagy  mester ha -
tása is felvillan, újabban Cézanne, vagy
egy-egy absztraktabb világkép is elő -
bukkan, hiszen tervez ő murális mű ve -
ket is, mozaik-falakat…(Szent Már -
tont.) Megörökíti a „magányos” házat
és a „szoptató kismamát”, hogy ál doz-
zon szinte triptikon-jellegű képén  Any-
jának, felmagasztalva az ÖRÖK-anya-
ságot. Mert tudja, igaz a költői in ten -
ció, „Alkotni vagyunk, nem dicsér ni”.
És most mégis köszönteni illik őt, a
kilenc évtized küszöbén, további al ko -
tókedvet és erőt kívánva mű vé sze té -
hez. Egyik korábbi akvarellje egy öreg
diófát mutat, árnyas-lombos…az alatta
álló alak, szinte az időtlenség Em be re…

Legyen ez az Ő szimbóluma: amíg
élünk, alkotunk, tesszük a dolgunkat.
Színnel, vonallal, ecsettel,  – festő ként,
szervezőként és emberként.   

Geröly Tibor, Kelényi István, Vers Éva, Molnár József és Fenyvessy Gábor

Felolvasták a Falvak Kultúrájáért
Ala pítvány Kuratóriuma elnökének,
Nick Ferencnek a leve lét arról, hogy
a Mű vé szetbarátok Egyesületének ja-
vas la tá ra Molnár Józsefet mun kás -
sága elisme réséül 2013. január 22-én
a Ma gyar Kul túra Lovagjává avat ják. 
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A kiállítással kettős jubileumot kö szönt -
hetünk, hiszen Molnár József ki lenc-
venedik születésnapja mellett is ko lánk
ebben a tanévben ünnepli huszonöt éves
fennállását. Az alapvetően műszaki, in-
formatikai érdeklődésű diákok szá má -
ra immár negyedszázada tu datosan szer -
vezünk olyan ese mé nye ket, fórumokat,
ahol ta lál koz hatnak a művészettel, a kul-
túra jeles kép viselőivel. A mai modern
társa da lomban élők számára az él -
mé nyek és ér zések kreatív kifeje zé sé -
nek fon tos sá gát, a kulturális örökség
is  me re tét kie melten hangsúlyos tudás-
nak tartom. Az önkifejezés, kreativitás,
a nyitottság, él mények befogadása és
ábrázolása kü lö nösen jellemző a kép -
ző mű vészetre. Molnár József művész úr
al kotásai sok színűen mutatják mind -
ezt: műveiben ta lálkozik a hagyo mány
és a moderni tás, a természet és az em -
be rek határtalan sze re te te. 

Köszönöm a kiállítást szervező kol-
légák munkáját! A művész úrnak és a
Művészetbarátok Egyesületének to váb-
bi sikereket, gazdag pályát és rangos ki-
állításokat kívánok, melyekhez a Neu-
mann János Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola továbbra is együtt mű ködő, tá -
mogató partner lesz.

Fenyvessy Gábor

Hubert Ildikó
Szűkszavú, póztalan

Kivételes emberi tartású festőművész,
grafikus és költő (1928-2011), má sok-
kal össze nem téveszthető, sajátos ké -
pi világa tárult fel az egy esztendeje
elhunyt alkotó kiállításán. Ehhez a zárt
emberi magatartásformához az életraj-
zi adatok és dokumentumok magya -
rá zatul szolgálnak. Lelki szenvedése it,
az alkotás folyamatával kapcsolatos
val lomásait nem véletlenül hordozta
ma gában, s pár emberrel oldotta föl e
szemérmes némaságát. Ezek közé tar-
tozott Artner Tivadar és hajdani gim-
náziumi tanára, Benedetta nővér, aki -
vel annak haláláig levelezett. Ám a
kor társ költők versei, (Utassy József,
Tamás Menyhért, Büky Attila, Kiss
Dénes) a fotók, a szigorú szemmel ké-
szített önarcképek, költemények élő -
vé mozdíthatják soha meg nem ismer-
he tő személyét. Mert, bár legtöbbször
elrejtőzött még a kiállítások forga ta -
gá ban is, egész művészi pályája mo -
rá lis tisztaságáról, keresztény kul túr -
kör ben gyökerező értékrendjéről, szü -
lő-, szülőföld-, hazaszeretetéről, valla -
nak. Gyulaj, Dömsöd, Nyer ges új fa lu,
Pusztahencse, Kurd polgárait épp e mű -
vészléttel ritkán járó póztalan szűk sza-
vúsága, emberi egyszerűsége for dított
a maradandóbb, a mű vészet vi lága fe lé. 

Képeinek többrétegűségét is ebben
a keresztény- és  történelmi múlt is me -
ret ben, szülőföldhöz ragaszkodásban
kell keresünk, ez a gyökerekhez kapcso-
lódás adja rajzainak, festmé nyei nek re-
alitását, amelyből tovább lépett az el-
vontabb gondolatiság felé. Az ő megfo-
galmazásában: „…Szilárd talpaza ton
állnunk és tennünk, amit tud ha tunk igaz
hittel, ingadozás nélkül, ez tarthat meg
bennünket. Isten is erre segítsen mind-
végig! Így gondolom én a dolgomat.”  

Bazsonyi Arany utánozhatatlan fan-
táziával álmodja tovább ezt a valósá-
got – legtöbbször meghökkentő rajzi
megfogalmazásban, – így kerülnek
tájai, tárgyai, emberei, érzelmei: a sac-
ralitás-, vagy a képzelet által meg te -
rem tett, különös összefüggésű térbe-
időbe. Művészetében a racionális és az
irracionális, a konkrét és az elvont, az
egyszer megélhető és a mindenki által
átélhető újabb jelentésréteg üze ne té -
vé/szimbólumává válik.  Fecske András

e fikcióba emelt világról így vé le ke dik:
„… Bazsonyi Arany munkáiban el vont
fogalmakkal operáló piktúrával van dol  -
gunk, gondolhatnánk, törvénysze rű len-
ne, ha a forma is követhetné el vont sá -
gában a mondanivalót.” Az átvitt ér te -
lem és el vont forma nehezen  kapcsol-
hatók össze a látványra alapu ló festé -
szet kereteiben, márpedig Ba zso nyi
szándékosan e kö rön belül akar marad-
ni. Fecs ke  ta nul mánya a helyét is kijelöli
Ba zsonyi  mű vé sze té nek „Úgy hiszem,
nem tévedünk ha azt állítjuk: en nek az
embert nemesítő mondaniva lónak,
mint elvont szellemi tartalomnak egy
fiktív tárgyiassággal, mint el vont for -
ma »pótlékkal« való pá ro sí tá sa egye -
dülálló törekvés hazai festé sze tünk ben.” 

Bazsonyi valamennyi rajzát, festmé -
nyét e líraian egybegondolt-egymásba
rajzolt világok üzeneteként kell látnunk.
Képcímei olykor segítenek a képmező
„történéseinek” felfejtésében, de gyak-
ran épp ezek által a (cím)utalásokkal
kerül a művészi láttatás egy többedik
je  lentésrétegű mezőjébe.     

Egyik festményének két címe is van,
s mindkettő talányos. Hazatérő/ Egy -
ko ri lány. Mert mit is látunk? Szelíd
hajlású dombot, tetején egy kápolná-
val, háttérben felsejlő faluval. Akár a
tolnai tájé is lehetne a látvány. A fest-
mény előterében egy fehér, menyasz-
szonyi ruhát sejtető fiatal lány tétován
felénk jön, kezében talán pálmaágat
tart va. S a kérdések máris sorjáznak
ben nünk: Valós ez a táj, a barlang-ka-
takomba bejáratokat idéző dombjával,
a felénk, vagy az égi világ lépcsőso rá -
hoz tartó, már már fizikai jelenlétében
nem is, csak szimbólumhordozó sze -
re pében jelenlévő lány, vagy a lélek vi -
lágának ki vetítődése? Valamiféle szám-
vetés a múlttal? Megfogalmazása a
vágy-jövőnek, ahol a világ szeme elől
elzárva el kell mindenkinek indulnia a
lelki út lépcsősorán hazafelé? Hon nan-
hová kell hazatérni? A látszólagos moz-
gásban valójában minden statikus, hi -
szen a hazatérő, az egykori lány dön-
té sét nem a valóság történéséből lát -
hat juk, hanem a lélekéből – ahogy a
ha zatérő alakjának elvontságát síkban
ábrázolt teste is sugallja. A lágy szí -
nekkel megfestett tájnak perspektí vi -
ku san is, időrendben is szép ritmust ad
a fehér színek kiemelkedése (falu-lány-
templom), s ezzel érzelmi összetarto -
zá sának fontosságát is hangsúlyozza.

Kivételes jubileum

A kiállítás megnyitóján középiskolai
osztálytársai közül jelen volt Bacskay
Ottó és felesége, dr. Csank István, (aki
valamennyiük nevében köszöntötte
Mol nár Józsefet) dr. Erdős László, dr.
Janka Ferenc, Komoróczy László és
Pomozi Árpádné. Megtisztelték jelen-
létükkel Erdélyi Tibor és Er délyi Ilona
– a Népművészet Mesterei – is a kiál-
lí tót. A kedves vendéglátásért dicséret
illeti az ünnepelt lányát Mónikát.

November 17-én a Szi get szent már to ni
Polgármesteri Hivatal dísztermé ben –
melyet Molnár József Szent Márton mo-
zaikja díszít – Lerner Henrik polgár -
mes ter köszönti a kilencvenéves mes -
tert. A műsorban Hegedűs István zon-
gora- és Schuster And rea he ge dűmű -
vész szerepel. Az alkotó mű vész élet -
útját, példaértékű mun kás ságát Feledy
Balázs mű  vé szeti író mél tatja.
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Drámai megfogalmazású  kép az Édes -
apám húsvétja. A földi léttől elváló
em ber talán utolsó pillanatai ezek: égi
és földi világ között. Mintha az örökké
forgó föld olajos zöldjének egy kis da -
rab káján állna, a levegő kékjében a fel-
hők között Bazsonyi édes apja, az Em-
ber, kezét az örök fény felé kinyújtva.
Tudjuk, hogy ez az átváltozás bármi -
kor megtörténhet és bárkivel. A sze -
mé lyes emlékből éppen ez az arctalan-
ság és időtlenség válthat ki örök ér vé -
nyű séget. A földi létet maga mögött ha-
gyó ember lágy meghajlása köti össze
a földi és égi világnak a köreit. A két
világ közti úthoz angyali útitárs társul,
s árnyékkezeivel szinte megismétli az
emberi mozdulást. A fejet körbefonó
gló riás ragyogás pedig megelőlegezi a
keresztényi lét végső jutalmát.

A több jelentésű világot hordozzák

rajzai is. A Leány időtlen ruházatú
alakja egy tömbbe komponált, az erő -
tel jes mozgású − elutasító? vé del me -
ző? − kezekkel, lábakkal, a megrajzolt,
vagy jelzéseiben hozzátartozó ar cok -
kal. A kézbe temetett arca, és az őt kör-
be fogók drámai pillanata ez, akárcsak
a Kiválasztott átlós kompozíciójának
néma elszántságú, vagy el ha tá ro zá sá -
ban habozó hőseié. A legrangosabb ha-
zai grafikusként kell őt számon tarta-
nunk: Reich Károly, Kass János, Sza lay
Lajos, Kajári Gyula, Kondor Béla mel -
lett. Szerette az aprólékosan kidolgo-
zott részletek ábrázolását az amúgy el-
nagyolt egészben, a térben és síkban lát-
tatás egyidejűségét, a mozgásban lévő
cselekvők arcain megmerevülő ér zel -
mek hangsúlyozását. 

A Gyulaj tér ké pem lí rai vallo más.
Egy fekvő nőalak alig látható kon túrja

fogja ös sze a képmezőt, s földtől elsza-
kadó lebegése? földbe süp pe dé se? alatt
ott van a gyermekkori világ soha el
nem engedett falutérképe. Múlt ból,
Nyo  morúságból, Elmenőben.

A művészi pálya során állandóan
föl bukkanó téma az „utolsó” szó vég ér  -
vényes lezártsága. Bazsonyi a vissza-
hozhatatlan szituációt, a megmá sít ha -
tatlan döntést, a lezárt élethelyzetet −
vagy éppen az utolsó toll és ecset vo -
nást − izgalmas kihívásnak érezte meg-
jeleníteni: Utolsó ölelés, Utolsó harcos,
Az utolsó háború, Az utolsó virág.

Erről a szorító érzésről így vall: „…
egy-egy önálló kiállítás úgy igénybe
vesz fizikailag, hogy alig viselhetem.
Az előkészületek: végigjárni újra kü lön-
külön minden munka elkészülésének
kálváriáját. Újból meglátni, hogy az idő-
nek így marad, ez van, erre voltam ké -
pes. Mint mikor visszanézünk egy-egy
állomásról arra a helyre, ahol... ottma-
rad életünk egy darabja, és mi tovább
megyünk azzal a tudattal, hogy oda töb-
bé vissza nem vezet utunk. Ez a belső
ügyünk. A külső, amit az emberekben
kelt: szorongást, vagy jó érzést is akár.
A visszahang a felelőtlen, vagy felelős
írásokból, vagy az elhallgatásokból!” 

Ez az állandóan önkontroll alatt lévő
művészi magatartás verseiben is han-
got kapott. Költeményei ugyanolyan
erős képiséggel rendelkeznek, amilyen
hangsúlyos támaszt kaptak rajzai, fest-
ményei a szóbeliséggel (gondolok itt
mindazon munkáira, amelyek valamely
egyetemes kultúrtörténeti forrásokra,
vagy a mi történelmi múltunk is me re -
té re épültek, és amely ismeretek bir-
toklását Bazsonyi Arany mindenkinél
feltételezte). Soha nem elégedett meg
holmi felszínes tudással, minden elér -
he tő forrást igyekezett az őt izgató té -
má ról megismerni, mielőtt engedte a
te remtő fantáziát szárnyra kapni. (Mi,
akik a középkor-reneszánsz kor irodal -
mával foglalkozunk, gyakran kaptunk
tőle kutatásokra, szimbólumalakulások-
ra vonatkozó apró feladatokat, kér dé -
se ket.) Van olyan ak va rellbe fogalma-
zott verse is, festménye is – talán ép pen
Simontornyán – ahol az alkotás  lát -
ványába, a kérdések sora is beletartozik. 

Az Esztergomi Keresztény Mú ze um -
ban 2012. október 7-én elhangzott ki -
ál lítás-megnyitó szerkesztett-rövidített

változata.

Emlékmező, gobelin (szőtte: Tímár Kati)



2012. november – december6

MÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XIV.

Győr művészeti életének közeli múltjában kiemelt figyel-
met érdemelnek a magángyűjtemények. A második vi lág há -
bo rút megelőző időkből nagyobb ismeretségűvé a Petz-gyűj-
te mény vált, amely végül múzeumba került. Szép kollekciót
gyűjtött dr. Cor rá di Gyula. Bor sos Miklós említette, hogy az
Anhalzer-család – lányuk Olga Fisch, Amerikában sikeres
művész volt! – ne ves festők műveit birtokolta.
Újabb gyűjtemények a hatvanas évektől születtek. Tóth Kál mán
inkognitóját őrző művészetpártolása mellett, Kolozsváry Er nő
gyűjteménye nemcsak nyilvánosságot kapott, hanem a mű -
vé szettörténészek megkülönböztetett figyelme kísérte. A kor-
társ magyar művészet talán legjelentősebb, koncepciózus
gyűj teményéből rendezett, válogatott vagy teljes kiállítások
itthon és külföldön is sikert arattak. Nem feledhető a „gyűj tő”
érdeme sem, mert tevékenysége révén itt talált otthonra a
Radnai- és Vasilescu-gyűjtemény. E „gazdagodások” ár nyé -
ká  ban formálódott az előzőektől rész ben más irányú ma -
gángyűjtemény. Alapítója Dr. Rechnitzer János egyetemi
tanár, aki családi harmóniában hódol szenvedélyének.

A több szálból szövődő gyűjteménytörténetben három
hely  szín és idősík játszott meghatározó szerepet. A hé der vá ri
szülői ház polgári hangulatát megteremtő képek vizuális
em léke, a pécsi művészeti élet kisugárzó ereje, s a győri új -
ra kezdést követő kiteljesedés jelenleg is tartó folyamat adta
a keretet és a gyarapodás tartalmát. Néhány, a családi hagya -
ték ból származó, hagyományos képhez, kezdetben A Nyol cak
mesterei és Martyn Ferenc művei „társultak”. A „pécsi iskola”
művészei (Gábor Jenő, Lantos Ferenc, Weininger Andor,

Bizse János) később kerültek a gyűjteménybe. Már akkor
ér zékelhető volt, hogy Rechnitzerék nem kötelezték el ma -
gu kat egyetlen irányzat mellett. A XX. század szerteágazó
modernségébe sokféle törekvés talál „helyet”.

A győri újrakezdéshez az irányt  Barta Mária festészete,
és a század festőnőit bemutató szombathelyi kiállítás (Hölgy -
válasz,1998) adta. Alig ismert, kitűnő festők munkái kerül-
tek a gyűj te ményükbe, Járitz Józsától a nagybányai Mándy
Lauráig. Korábban Anna Margit, később Ország Lili al ko -
tá sai egészítették ki a speciális gyűjteményt. Külön „fe je ze -
tet” jelent a Máttis-testvérek művészetének fel fedezése, tü -
ze tesebb megisme ré se az erdélyi utazások so rán. A sokáig
fi gye lem re sem méltatott Máttis Te utsch János kései kor sza -
kának jelentős darabjai ju tot tak birtokukba. A Kassák kö-
réhez tartozó, európai formátumú mester e figu rá lis művei a
„jövő” emberének képi vízióját kísérelték megfo  galmazni
(A mérnök; Aratók; A festő álma).
A gyűjtés újabb területét a Párizsban (is) élő Joseph Ka dar
közreműködésével szélesítették. Érdeklődésük a francia or   -
szági magyar emigráció felé fordult. Személyes találkozások
is segítették a gyűjtemény arculatának módosulását. Márk
An na, Steiner Anna, Nemes Judit vagy Hetey Katalin a „női
vonal” erősödését jelentette. Lucien Herve, Schöffer Miklós,
Hantai Simon, újabban Konok Tamás, azonban kiegyenlíti a
mérleget. Ritkaságnak számítanak Szittya Emil olajképei.
Az évezred első évtizedében vált egyetemesebb jellegűvé a
gyűjtemény. A Győrben, 1995-ben rendezett MADI fesztivál
„eredményeként” számszerűen és minőségében ez a nem zet -
közi (világméretű!) művészeti mozgalom, amely a „moz du -
lat lan” szögletes geometria ellenében hozza létre színes al ko-
tá sait, új rétegként épült a kollekcióba. Ez az irányzat nem -
csak Rech nit zerék otthonában került befogadásra. A MA DI

Galéria rendszere-
sen bemutatja a cso-
port tagjait. Né hány
név a mű gyűj te mény
e ré szé nek kép vi se -
lői közül: Saxon Szász
János, Matzon Ákos,
Ézsiás Ist ván, Fajó
János, Jean Brachet,
Claude Bour guignon,
Horváth Lász ló, Viktor
Hullik, Franco Cor-
te se, illetve Yumiko
Ki mura. A kollekció
fő „csapása” a geo-
metrikus, konst ruk-
tív irány. A Rech nit -
zer Gyűj teményt a
maga teljességében
– már egy új map -
pa lapjait is bemu-
tatva! –  a Győri Vá-
rosi Mű vészeti Mú -
zeum termeiben lát-
hatták a kép ző mű vé -
szet iránt érdeklő dők.

Salamon NándorGábor Jenő: Napfölkelte (1922)
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Balázs Árpád köszöntése

Hetvenötödik szü le-
tésnapjára tetszetős
kül sővel jelentette
meg az Ar gu men tum
Ki adó a zenszerző
több mint százötven
(első köz lé sű!) fény -
képpel il luszt rált me-
moár kötetét, „Vá lo -
gatott életeim” cím-
mel, melynek  kiadá-
sához a szülőváros
Szentes, jelentős ösz-
szeggel hozzájárult. 
Amikor baráti kör-
bensokszor órákon át
hallgattam áradó tör-
téneteit, föltűnt, hogy
a könnyed, szel le mes,
csattanósra csiszolt
elbeszélések mi lyen
hatalmas lexikális is-
meretre, milyen mély

bölcseleti, zenetörténeti és ze ne el mé le ti tudásra épülnek. A
könnyedségnek és mélységnek ez a ritka egysége termé sze te -
sen még csak verbális teljesítmény volt, de később örömmel
tapasztaltam, hogy írásban is meg őrizte a világos és él mény-
szerű előadása minden erényét.

Az elbeszélés középpontjában a fél évszázados zeneszer -
zői életút megörökítése áll, az öntudatos alkotó attitűdjével, de
minden önfényezés nélkül, sok érzelemmel, iróniával és ön-
iróniával. Ott van mögötte a korszak kul túratörténete, mű -
ve lődéspolitikája és sok-sok jellegzetes figurája, nemcsak a
zene, hanem az irodalom, a képzőművészet területéről is, hi-
szen dalainak és kórusműveinek nagy része kortárs költők
mű veire épül Illyés Gyulától Nemes Nagy Ágnesig, s a kép -
ző művészeti életben majdnem annyira otthonos, mint a ze -
nei ben. Egy-egy történet vagy kis portré erejéig a nem zet kö -
zi zenei élet számos nagysága is megjelenik a könyvben Igor
Sztravinszkijtól Aram Hacsaturjánon át Benjamin Brit te nig.

A tartalmi gazdagság és tarkaság fölsorolhatatlan, inkább
a könyv egy szinte elrejtett erényére hívom fel a figyelmet:
ze néről, zeneszerzésről, az alkotás örömeiről és kínjairól ke -
ve sen írtak ilyen egyszerűen, élményszerűen, megvilágító
erő vel – mellesleg minden szakmai „hókusz-pókusz” nél kül.

Balázs Árpád sok titok tudója, számos – kevéssé ismert
vagy éppen ismeretlen – történetet olvashatunk a közelmúlt
ze nei életének kulisszatitkairól, pályatársairól, őszintén, ta-
pin tatosan, szemérmesen, ostorozás és önosto ro zás nélkül. 

Jókedvű, nyíltszívű, „adakozó” kötet, emlékirat ez, egy élet-
szerető, közösségben élő művész vallomása. Nem mérleg, de
összegzés egy zeneszerző rögös, göröngyös útjáról. Leg na -
gyobb erénye, hogy csalódás nélkül, sok újat olvashat ze ne -
tör té nész, pályatárs, kórustag, egyszerű zenekedve lő, sőt az
is, aki kö ze ledni kíván a muzsika kifogyhatatlan szépségű
vi lágához.                                                       Szále László

Balázs Árpád Erkel- és Magyar Örökség-díjas alkotó, Ér -
de mes művész, az Európai Tudományos és Művészeti Aka -
dé mia rendes tagja, öt magyar település díszpolgára ju bi le -
u mát számos rendezvénnyel köszöntötték.

Kiskunfélegyházán a Jankovszki Ferenc vezette  Koncert
Fú vószenekarnak és a Szatmári Imre irányította Ze ne ba rá tok
Kórusának több művet is komponált Balázs Árpád. Ezekből
hangzott el válogatás a Szent István templom kö zön sége előtt.
A koncertről távozókat a templom előtt meg le petés fogadta:
egy Balázs-dallam „felköltözött” a toronyba, az akkoriban
fel avatott harangjáték a „Szülőföldemen” című kantáta ve zér-
motívumával köszönti az arra elhaladókat!

A Zene Világnapján – amely a zeneszerző születésnapja is –
Szentesen, kettős zenei eseménnyel köszöntötték. A „Váloga-
  gatott életeim” kötet bemutatójával, majd a Baranyi Ferenc
szö vegkönyvére komponált Balázs-opera, a „Vádoló múltunk”
koncertszerűen került a közönség elé. Az előbbi Szále Lász ló
és Szersén Gyula színművész, utóbbi az Operaház ki váló
magánénekesei, Cecilia Lloyd, Bokor Jutta, Mas sá nyi Vik tor,
Jekl László, és a Monarchia Vonósnégyes köz re mű kö dé sé vel.

Október 6-án Vonyarcvashegyen ünnepelték, ahol a zalai
Ba latonpart települései képviseltették magukat éneklő, mu -
zsi káló együtteseivel. A programot Kiss Tamás karnagy ko or-
dinálta. A helyi Eötvös Károly Általános Iskola legszebb ter-
mét Balázs Árpádról nevezték el! Dr. Bakonyi Károly sző -
lőnemesítő, a Cserszegi fűszeres „atyja” versére bor lo vag ren di
dalt írt a komponista. Ezt a keszthelyi Helikon Kórus adta elő. 

Okóber 14-én Keszthelyen, a  Városi Könyvtárban, Cséby
Géza irodalomtörténész és Kalapos István előadóművész
köz reműködésével mutatták be memoárkötetét. 

Október 15-én Pécsett a Kodály Központban – Márta
István zeneszerző, a Zsolnay Örökségkezelő NKft igazga tó -
já nak köszöntőjét követően – félszáz (!) Balázs-mű csendült
fel. Köztük számos ősbemutatóként! A hangverseny főszer -
ve zője három Liszt-díjas karnagy, Kertész Attila, Lakner Ta más
és Neumayer Károly volt. 

November 21-én a Honvéd Kulturális Központban a Ma -
gyar Honvédség Központi Zenekara a fúvószenekari teljes
Balázs-reperoárt felvonultatja! A ven dé geket Csizmadia Zsolt
ezredes MH-főkarmester köszönti, a műsort Dohos László
Liszt díjas karnagy, ny. ezredes-fő kar mester vezeti, a mű ve -
ket Kovács Tibor alezredes és Sza bó Imre őrnagy vezényli. 

Balázs Árpád ezernyi szállal kötődik a Művészetbarátok
Egyesületéhez. Számos előadásával bővítette zenei is me re -
te inket, részese volt kapcsolatrendszerünk szélesítésének.  A
népzenei hagyományok ápolásáért végzett munkásságát
Béres Ferenc-díjjal ismertük el.

Geröly-Bársonyi Hilda

A jubileum eseményei

„Minden kifejezésnek van határa. Egyébként is, hogy a ze -
ne mit fejez, vagy mit nem fejez ki, ezt szavakba nem lehet
foglalni, erre csak utalni lehet. Ha a zenét szavakban el le -
hetne mondani, akkor kár volna annyi pénzt költeni ze ne ka -
rokra, hiszen mindent le lehetne írni egy nagy könyv ben.”

Ferencsik János
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Azon a nyáron még be-bejárt a Vas Népe szerkesztőségébe.
Verset hozott, vagy csak tájékozódott a világ dolgai felől.
Minden érdekelte, amely akkoriban történt az országban,
vagy a szűkebb pátriában. Az öregedés nyűgeit hátrahagyva
megfrissült a beszélgetések alatt. Jellegzetes fakó, férfias
han gon beszélt; szép magyaros hanglejtéssel, választékos
szavakkal. Felfénylett a szeme, amikor a gyermekek kerül-
tek szóba. Csupa dal, csupa játék volt az életeleme – igazol -
ták ezt a folyóiratokban és tankönyvekben megjelent versei,
majd a sorra kiadott önálló gyermekverses kötetei. „Nincs
még egy gyermekköltőnk, aki ennyire feloldódna a játékban
és a dalolásban” – jegyezte meg róla egyik legkorábbi mél-
ta tója, a gyermekirodalom művelésében jeleskedő Cs. Nagy
István, a Vasi Szemle egyik korábbi számában. Egy mil li ó -
nál több példányban adták ki versesköteteit, a Me sebolt cí -
mű művét többször is megjelentették. Szá mos ki tün tetést,
díjat kapott, munkásságát József Attila-díjjal is jutalmazták. 

Szerényen, mondhatnánk puritán módon élt, úgy is öl töz -
kö dött; az utcán elvegyült a szürkeségben. Sok ba rát ja, tisz -
te lője volt, szerették és becsülték. Jött, halkan besurrant, és
úgy is távozott. A gyerekek „Erzsi óvónéninek” hívták. A gyer-
mekirodalom elkötelezettje egy ki csit maga is gyerek ma radt…

Akkor még nem gondoltuk, hogy ez volt az utolsó nyara. 
Szombathelyen utcát neveztek el róla, a város egyik leg -

szebb óvodája az ő nevét viseli, s az általános iskolás diákok
minden évben versmondó versenyen emlékeznek meg róla.
Gazdag Erzsi novemberben lenne száz esztendős, s már huszon-
öt éve szeretett városának díszsírhelyén alussza örök álmát.
Síremlékén nem hervad el a vi rág. Ha tárainkon túl is jól is mer-
ték, hiszen több nyelven ol vas hatták műveit. 

Első könyve az Üvegcsengő a Vasi Szemle gondozásában
1938-ban jelent meg  A folyóirat főszerkesztője, az „áldott
em lékű” Pável Ágoston ezzel indította a költészet útján: „…
nem dobverés akar lenni ez a néhány bevezető sor a szerző,
vagy a kiadó javára, nem is az irodalmi kritikának elébe vá -
gó tapintatlan magasztalás. Csak rövid, örvendetes beszámo -
ló arról, hogy eggyel megint szaporodott a magyar virrasz -
tók száma, hogy a magyar sors kálváriás, ködös-fényes or -
szág útján új „fényöntöző ember” érkezett hozzánk, és a kül -
de téses halandók törhetetlen bizalmával kopogtat szívünk
aj taján.” A lelkes köszöntő megjósolta, hogy Gazdag Erzsi
ne vét hamarosan országszerte ismerik majd, mert gyermek-
ver seinél szebbeket még soha nem írtak magyarul. A Nyu -
gat-ban Weöres Sándor üdvözölte a költőt: „Tudtommal ma-
gyarul még senki nem írt ennyire bűbájos gyermek ol da la -
kat” – és felhívta rájuk Kodály Zoltán figyelmét. 

Indíttatása felröptette és valóban hamar ismertté tette ne -
vét. Az egyetemi évek, a közbejött háború és sok más bi -
zony talanság miatt második könyve  jóval ké sőbb jelent meg. 

Gazdag Erzsi – eredeti nevén Sebesi Erzsébet – Bu da pes -
ten született, de gyermekkorától fogva Sárváron ne vel ke -
dett. A tündéri gyermekéveket igencsak mozgalmas felnőtt -
kor követte. Volt gyógyszerész-technikus, szegedi, pécsi,
pes ti egyetemi hallgató, újságíró, háziiparos, gyógynövény-
gyűjtő, művelődési autóval majorokat látogató könyvtáros,

a gyermekek számára azonban megmaradt Erzsi óvó né ninek. 
Nagyanyjától gyönyörű dalokat tanult, a Gaz dag nevet is

tőle örökölte Sárvári éveiben csodálkozott rá az őt kö rül ve -
vő világra, a természet szépségeire. „Először az ablakban ne -
velt muskátlikat csodáltam meg, aztán már reggeltől estig a
mezőt jártam, ismerkedtem fűvel-fával, virággal. Öreg a nyám
summáslány volt; az ország minden tájáról érkező summások
jóvoltából sok-sok gyönyörű népdalt, mesét tudott. Engem a
népköltészet dajkált, az bábáskodott verseim születésétől
kezd ve mindig” – vallotta. Költészetének lényege ebben gyö-
kerezett. A népköltészet, a népdal, a népi mondák stílusele-
mei táplálták indulástól kezdve verseinek erejét, fris ses sé gét. 

Népköltészeti fogantatására igen jó példa a Lepkeesküvő
cí mű verse. Ebben a szerelmes lepkék párbeszéde így hang -
zik: „Leszel-e a párom/Válaszodat várom./Hogyne lennék,
hisz az erdőt/Te utánad járom”. Az olvasó kedvéért csupán
em lékeztetőnek szánom az ismert népdal szövegét: „Hát én
im már kit válasszak,/virágom, virágom./Te engemet, én té -
ge det/virágom, virágom.” Nálánál jobban talán senki sem
fi gyelte meg a gyermeki lélek rezdüléseit. Megfigyelte, ezért
tudta, mivel lehet szélesre tárni a legifjabbak képzeletét. A
felnőtteket is rabul ejtően csigázta fel az érdeklődésüket: mi -
lyen lehet a pillangó menyasszonyi ruhában? Csakhogy ezen
senki nem gondolkodik: se felnőtt, sem gyerek. Gazdag Erzsi
meséiben, verseiben élnek, emberi tulajdonságokkal jelennek

Pósfai János
Gazdag Erzsi szép öröksége

Gazdag Erzsi
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meg az állatok, a tárgyak. Amikor a gém a vargánál bocskort
varrat magának, hazaviszi, tetszik neki, próbálgatja, né ze -
geti – ugyanúgy mint a gyermek, ha új cipőt, új ruhát kap. 

A költőiség magas birtoklását érzi az olvasó akkor is, amikor
a természeti jelenségekről; a télről, a tavaszról, az em beri kör -
nyezetről, vagy az örömről, a bánatról, a munkáról, a hagyo má -
nyokról, a tisztességről szól a költő. Tüskés Tibor erről: „Gazdag
Erzsi a természetet az emberi élet valóságos környezeteként
ele veníti meg, s az embert a természet részeként tekinti. Olyan
szépségekre nyitja rá olvasói szemét, amelyek nélkül csonka,
hiányos lenne az életünk. Mi sem áll tőle távolabb, mint a la-
pos példázat, a pedagógiai tanulság levonása…”

Ha a bogarakról mesél, akkor is az emberről ír. A Száll a
sár kány című kötet egyik verséből, a Házasodik a vakond-
ból idézek: „Futrinkáné Futrinkával/cipeli az ágyat./Megbot-
lanak egy kavicsban,/s bukfenceznek hármat.” Az emberi
tu lajdonságokkal felruházott kis rovarok élnek, valóságo sak,
s így folytatódik a vers: „Fölkelnek és körülnéznek:/Nem
látta meg senki?/Jó lesz aztán lassú lábbal/óvatosan menni!”
Ez a viselkedés, ahogy a bogár a megbotlás után körülnéz; nem
látta-e meg valaki, mert azt nagyon szégyellné, csak az em -
ber re jellemző. A gyermek számára ettől lesz a vers le nyű -
gö zően hihető, hiteles. Gazdag Erzsi nem gügyög, amikor
ver sel, ellenkezőleg; felnőtt módon, a pedagógus tudásával, a
költő mély ihletettségével partnere a játszani akaró gye rek nek. 

Gazdag Erzsitől – velem együtt – többen megkérdezték,
mint költőt kielégíti-e, hogy jobbára „csak” gyermekeknek ír?
Bölcsen és nagyon magabiztosan így válaszolt: „Nehéz át -
tör ni a burkokat, amiket részint az ember, részint a köz vé le -
mény vont körém. Így fogadtak el… de szerintem ez a leg-
egyszerűbb a világon. Soha sem értettem meg azokat, akik

lenézték a költészetnek ezt a nagyon is fontos ágát, s mos ta -
ná ban nagyon boldog vagyok, hogy tehetséges, fiatal köl tő ink
mind többen fordulnak a gyermekek felé, akik osztoznak ve-
lem az örömben, mert amikor készülök hozzájuk, gondolatban
is csak velük foglalkozom. Lámpalázam van, nagy feszültsé get
érzek – és a gyermekszív megérzi ezt. Felfogóképességük,
„antennájuk” még új, azonnal viszonozzák a várakozást, az
ünnepi állapotot. Ha látják és érzik, hogy az ember fon tos nak,
lényegesnek tartja a találkozást. 

Gazdag Erzsi céltudatosan lett a gyermekek költője. Ez ná -
la nem a kirándulás mámorát jelentette. Olyan szolgálatnak
tartotta, amellyel megtaníthatja gyermekeinket a szép magyar
beszédre, megismerteti velük a versolvasás gyönyörűségét,
s később a felnőtteket is útnak indíthatja a magyar irodalom
szá mára. Méltatói többször megfogalmazták, hogy köl té sze te
a legifjabb magyar nemzedékhez szól, költői anya nyel vünk
legősibb, legszebb hangján. Ősi dallamok és ritmusok újulnak
meg verseiben tisztán, közérthetően, téveszt he tet le nül. Weöres
Sándor szerint: „ …meglepő és talán példátlan, hogy egy köl-
tőnő… ennyire hajlékony ütemekkel, ekkora stiláris és tartal-
mi változatossággal jelentkezik. Játékos, ami nő költőnél rit ka-
ság. A formához is van kedve, hozzáértése és ritka-szép ma 
gyar érzéke, és a mondanivaló fordulatai jobban érdeklik,
mint maga a mondanivaló.” 

Találkozásaink valamelyikén maga is beszélt erről. Amit
mon dott ars poeticának is felfogható: „Ne engedjük idegen ízű-
ritmusú versikékkel rontani egységes hallásunkat – mármint
a gyermekekét. A szép magyar stílust szeretném fülükbe csen -
díteni, mikor egyszerű szavakkal, kevés fogalommal, az élet
be láthatatlan gazdagságáról, szépségéről és örömeiről írok.”

Gazdag zeneiségű, vidám versei az óvodáskorúak leg szebb
élményei. Kodály Zoltán több versét is megzenésítette. A
„Ba lassi Bálint elfelejtett éneke” című verséből négy szó la -
mú kórusművet írt. Külföldön is sok helyen játszották; Ja -
pánban, Németországban, Olaszországban és az Egyesült
Államokban. A költőnőt 1982-ben Kodály-emlékéremmel
tün tették ki a zeneszerző születésének századik évfordu ló -
ján. Boldog örömmel mutatta meg az emlékveretet, melyet
pár napja vett át Budapesten. A Kodály Zoltán Em lék bi zott -
ság által adományozott éremhez francia nyelvű „diplomát”
is adtak: „Kodály Zoltán születésének századik évfordu ló ján
a Magyar Népköztársaság Kormányszervei kitüntetik Önt a
Kodály-emlékéremmel. Az Ön alkotótevékenysége nagyban
hoz zájárult Kodály Zoltán életművének a megismer te té sé -
hez.” Műveiért Munka Érdemrenddel, József Attila-díjjal ju-
talmazták, és számos kitüntetésben részesült. Amikor Szom-
bathelyen megalakult az Írószövetség észak-dunántúli csoport-
ja, elnökének választották. Szívvel-lélekkel, fiatalos hévvel,
lel kesedéssel szervezte a régió irodalmi életét. Korábban al -
ko tó, már-már elfelejtett írókat keresett fel, emlékezetes elő -
adásokat szervezett fővárosi előadókkal. Ilyen volt Rába
György Babits-estje, vagy a zalai írók bemutatkozása. A he -
lyi szerzők ugyancsak fórumhoz jutottak.

A bűbájos gyermekdalok, mesék mellett rendszeresen írt
felnőtteknek szóló verseket is. Ezek többnyire napilapok-
ban, folyóiratokban, antológiákban láttak napvilágot. A Vasi
Szemle egy korábbi számában bukkantam rá arra a szép köl-
teményre, melyet „Áprily Lajos fejfájára” írt. Megrendítően
szép „gazdagerzsis” sorokkal búcsúzik a pályatárstól:
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„Fák bólogatnak feléd, s örökké óv a távol. Lábujjaid között
fakad a forrás, kezed gyökér, hajad az őszi fűszál, szemed vi -
rágként világol.” Zárósoraiban pedig a „végső gáton in nen”
arra kéri: „Segíts, hogy indulásom nekem se essen más ként.”

Gazdag Erzsi megőrizte, egybegyűjtötte kiadott és meg
nem jelentetett verseit, reménykedve, hogy a korabeli nyom-
dai nehézségek ellenére egyszer majd kötetben adhatja át ol -
va sóinak. Barátaitól, pályatársaitól nemcsak biztatást, de ér -
té kes támogatást is kapott, hogy reménye valóra váljon. Se -
gí tettek a könyv szerkesztésében, a nyomdai előkészítésben
és a kiadás költségeinek előteremtésében. 

A költőnő ekkorra már nagyon beteg lett, kórházba került,
onnan küldött levelet írótársának Fodor Andrásnak, hogy ír jon
előszót készülő kötetéhez, „… mert az ország másfél tu catnyi
gyermekkönyvem után csak mint gyermekírót is mer…”
Men nyire igaz Fodor András megállapítása: „A magyar köl té -
szethez tartozás belső kényszere, ereje végső maradékával is
arra készteti, hogy versei maga válogatta gyűjteményét Az
utolsó szó jogán még eljuttassa pályatársaihoz, barátaihoz.”
A több mint kétszáz oldalas kötet megjelenését sajnos már
nem érhette meg. Utolsó lapjain viszont – Gergely Gráf Ernő
jóvoltából – olvashatók a kórházi ágyon írt, néha csak sut-
togva tollba mondott, megrendítően szép versei. Gazdag Er zsi
a szerzői kötet bevételét a mozgássérült gye re kek Szent
Erzsébet Egészségügyi Gyer mek ott ho ná nak ado má nyozta. 

Ez lett volna huszadik kötete. Ku ra tóriumra bízták Gaz -
dag Erzsi örökségének a gondozását. Hagyatékából  el ké szült
egy na gyobb válogatás és Meseforrás címmel adták ki, mely
elnyerte Az év legszebb köny ve címet. Óvo dák, iskolák, egyé-
ni előfizetők rendelték meg, volt olyan in téz mény, amelyben
több mint száz kötetet vá sá roltak. A költőnő hagyatékából
több fiatal szerző művének a kiadását is támogatták.

Halálának tizedik évfordulóján jelent meg a Szép szavak
kincstárnoka című könyv, amely dokumentumok és interjúk
alapján dolgozta fel Gazdag Erzsi élettörténetét. A váloga -
tást Merklin Tímea végezte. Az ő munkáját dicséri az a szép
kiállítású képes album is, amelyet szü letésének szá zadik év -
for dulója tiszteletére jelentetett meg a város önkormányza-
ta, és táblával jelölték azt a házat, melyben utolsó éveit élte.

Zórád Ernőre emlékeztünk

A grafikus, karikaturista, a kép -
re gény művészetének nem zet kö-
zileg is egyik legelismertebb kép-
viselője, a Tabán festője 1911. ok-
tóberében született Ba las sa gyar -
ma ton. Tavalyi jubileumi kiállí -
tá sán dr. Nagy Gábor Tamás a
Bu davári Önkormányzat polgár -
mestere a következőképpen jel -
le mezte: „Zórád Ernő, a múlt szá-
zadi gavallér, az utolsó bohém fest-
ményei, grafikái Mikszáth és
Krúdy világát mentették át a XX.

század képzőművészetébe. Egy rég letűnt világról mesél-
nek, amely szinte valamennyi érzékszervünkre egyszerre hat.
Látjuk a Tabánt, Budapest »Montmartre«-ját, a girbe-gurba
utcákat, talpunk alatt érezzük a macskaköves tereket. Szinte
halljuk a híres-neves kocsmákból kiáradó sramlizenét, a kon f-
liskocsik zörgését, a bor csobogását, érezzük a Libanon ét -
te remből kiszálló libasült illatát.” 

A Tabán varázslatos világ volt, amelyről Márai így írt: „A
Ta bániak meglehetősen gőgös emberek. A Szarvas téren, ab-
ban a házban, ahol most a patika működik, hetvenévet élt
egy Tóni keresztnévre hallgató nagybátyám, bizonyos do -
hány jövedéki igazgató, aki arról volt híres, hogy életében so-
ha egyszer sem járt odaát Pesten; gyanús volt neki...”

Október 17-én, az Erzsébetvárosi Közösségi Házban a Ta -
bán képviselője, Vecsey András emlékezett a vá ros rész fes-
tőjére. Méltatása mellett filmkockák, eredeti festmények és
másolatok teremtették meg a sajátos atmoszférát, a vidék
diszkrétbáját. A rendezvényt  Bakó Annamária, a Lítea Könyv-
szalon vezetője, Budavár Díszpolgára megtisztelte jelenlé té vel. 

Geröly-Bársonyi Hilda           

Kilencven éve született Reich Károly

Az Iparművészeti Főiskolán 1948-
ban végzett. Ko necsni György és
Hincz Gyula voltak a mesterei.
1950 óta szerepelt kiállításokon.
Európa több országában járt ta nul -
mányúton. 1965-ben a Lip cseiNem-
zetközi Könyvkiállítás aranyér me -
se. Munkásságát két alkalommal
is Munkácsy-díjjal ismerték el,
1963-ban Kossuth-díjjal tüntették
ki. 1972-ben Érdemes-, 1975-ben
Kiváló Művészi címet kapott. A
vonal fölényes kezű, játékos mes-
tere volt, aki az élet derűsebb ol -
dalán járt. A gyerme kek nek iga zi

barátja, az állatoknak és a természetnek el kö te le zett sze rel -
mese volt. Emberszeretete, finom humora kör nye ze té ben örö-
möt su gár zott. Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban ok tó ber
10-én rá emlékezett Kratochwill Mimi művészettörténész. (g)

Reich Károly rajza

Gazdag Erzsi
A NEFELEJCS DALA

Nefelejcs volt az anyám.
Én is azzá lettem.
Sárga fejű kankalin
hajladoz mögöttem.

Anyám még a patakban
mosta a ruhát
s ha szomjazott égszín víz
locsolgatta száját.

Én a kertben tikkadok.
Az öntözőt várom
s ha valaki leszakít
talán nem is bánom.
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Horváth-Hoitsy Edit
A TÉRKÉP ELŐTT

Kicsiny hazám, e hajlott gyermek
szeret téged, szemérmesen,
gyöngéd, figyelő szeretettel.
Itt, a térképen akkorkácska vagy:
betakarlak a tenyeremmel…
Sosem harsogtam, s dérrel-durral
nem gyűlöltem idegen nációt,
ám, ahol imádkozni szoktam
-belső szobámban -, annyi jót
kívánok néked, mennyi rosszat
akarnokok s acsarkodók okoznak,
míg véres nyállal fertőznek meg
minden szelíd bizakodót.
Nagy szavak, zengő szózatok
és alkalmi könnyhullatások,
és nagypofájú hősmagyarkodások
és búsmagyaros szipogások
vörösbor mellett – nem nekem valók. –

Dülled a mell – az óriáskokárda
már messziről rikolt,
és visít a dalárda,
míg másnap jő a macskajaj,
a főfájás – épp, mikor tenni kéne,
amikor szólni kéne végre –
a fölbuzdulás annyi volt…

Te hetvenkedő, hordók hercege,
a honfitársat tegnap még ölelted,
két csók között tejtestvérnek nevezted;
s a józanulás piszok szájízével,
kiábrándultan, meg se ismered,
s ha majd utad keresztezi,
a lélegzetet is belévered! –
Másnap: Magad vagy – vasárnapi hős –,
zsinóros mente, darutollas csákó
sifónod mélyében rejtőzvé, várnak
újabb parádés alkalomra
– torra, ünnepre, vigalomra.
Így van? – időszakos vitéz, te, kocsma-báró!

Dobogó és drapériák
– egyben tanúk s relikviák –,
csak nézik, hallgatják az ön-kinevezőket,
az ordítókat (hogyha az a módi),
az egymást koszorúzó főket,
a tetszetős, az ál-valódi
hevületeket hirdetőket,
s a pódium lerogyna tán,
egy hangzatos-nagy hazugság hallatán,
s a kelmék szégyenükben szakadnának,
ha nem volnának tehetetlen tárgyak.

Kicsiny hazám – nem kicsinységed a kicsiséged.
Igaz: kívülről nyomorgatnak,
de belülről kettéharapnak
s csócsálnak rossz teóriák – ez eszmeférgek –,
energiáid gyorsan felzabálók,
e telhetetlen kannibálok…
A tisztánlátás száműzettetett,
marad a maradiság – e gyalázat -,
s kufárkodásra is van magyarázat
– az elfajultság leplez tetteket –,
itt harsogások – ott sunyi nézések,
itt honfiak – ott meg világpolgárok;
itt tósztok – amott generálszósz
-mind láthatatlan, bűzös, nagy kelések
törékeny testeden, te drága,
kitt rossz szögekkel liliputi lelkek
szögeztek rá a nagyvilágra.

Ölelnélek, mint édes csecsemőt,
ölelnélek – egyetlen szeretőmet,
de bennem is lassan lankad a lélek,
s már nem tudom, honnan vegyek erőt.
Így hát tested, mi e térképre festve
foltocska csak – ráfektetem a tenyeremre.

Horváth-Hoitsy Edit emléke

Október 24-én az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban a 2007-ben el-
hunyt Horváth-Hoitsy Editre em-
lékeztünk. A 80-90-es évek for-
dulóján súlyos betegség kö vet kez-
tében a klinikai halál állapotába
került. Sikeres volt az új ra é lesz -
tés, és fel é pü lése után kezdett el
írni. Rendkívül igényes volt. Val-
lotta, hogy a különböző témák
más és más versformát igényel-
nek. Ver sei szakkönyvek alapján
születtek különböző formákra. 

Egyetlen kötetének előszavában Baranyi Ferenc a kö vet ke -
zőket írta: „Horváth-Hoitsy Edittel többször tartózkodtam egy
helyiségben, de egyetlen szót nem váltottam vele. Azt sem
tudom, hogy a Művészetbarátok Egyesületének ilyen-olyan
rendezvényein az egybesereglett negyven-ötven em ber kö -
zül melyik volt ő. Mert amúgy rengeteget tudok róla. Verseit
kis példányszámú orgánumokban, fél-amatőr an to ló giákban
évek óta olvasom… Horváth-Hoitsy Edit versei se gítik az ol -
vasót embernek megmaradni. Merthogy őszinték és szépek.
Gyónásszerően személyes a vallomása, még akkor is, ami -
kor egy-egy kultúrélmény hatására ragad tollat, vagy a magyar
történelem nagyjait idézi meg verseiben. Hang súlyozom: szép
verseiben. Oly ritka manapság a szép vers, ame lyik gyö nyör -
ködtet is, nem csupán elgondolkodtat vagy felkavar. Editet
azért is szeretem, mert van bá torsága „divatjamúlt” lenni.” 

Az emlékesten e sorok íróján kívül Keczely Gabriella,
Ke  mény János, Stancsics Erzsébet és Tárkányi Imre mű kö -
dött közre, Varga Júlia fuvolázott.              

Németh Sándor
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Pósa Zoltán
Az alapvető emberi érték állandó

Bethlen Gábor koráról, a hitvitázó irodalom, a humanista eru-
díció, a keresztény virtus mindenható erejéről tanúskodik
Bitskey István professzornak, a régi magyar irodalom nesz-
torának, spiritus rectorának életműve. Egerben született 1941.
március 26-án. Közös alma materünkön, a Kossuth Lajos
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1967-ben
szer zett magyar történelem szakos diplomát Igazi kis egyete-
mi aranykort teremtettek számunkra a vaskorban csodálatos
tanáraink, többek között Barta János, aki Arany János leg-
na gyobb magyar kutatója volt, Bán Imre, aki a barokk iro-
da lom történetének nagymestere, valamint az 1956-ban be -
bör tönzött Julow Viktor, aki a felvilágosodás korának, Fa ze kas
és Csokonai életművének legjobb ismerője volt. Mestereink
büszkék lehetnek tanítványukra, Bitskey Istvánra, aki négy
egri gyakorló iskolai tanév, majd MTA akadémiai aspiran-
túra után 1975-ben került vissza az ősi város egyetemére,
ahol a régi magyar irodalmi tanszéken – 1981-től tanszék -
vezető egyetemi tanárként – nevelte megközelítően négy
év tizeden át diákok nemzedékeit tudóssá, tanárrá.

Legendás kötetei, tanulmányai közül legismertebbek: Hit -
vi ták tüzében (1978), Humanista erudíció és barokk vi lág -
kép (1979), Pázmány Péter (1986), Eszmék, művek hagyo -
má nyok, (1996),  A római Collegium Germanicum-Hun ga -
ri cum és a magyarországi barokk műveltség (1996), Püs pö -
kök, írók, könyvtárak (1997), Retorikák a barokk korból
(2003), Mars és Pallas között (2006). Számos cikk, tanul-
mány fűződik a nevéhez. A Móra Kiadó sikerkötetének szá -
mí tott 1985-ben az Így élt Bethlen Gábor című könyv, amely
tanárok, gimnazisták számára egyaránt hasznosnak bi zo nyult,
ráadásul a sorozatban szokatlanul míves, gazdag nyel ve zet -
tel megírt tankönyv-kiegészítőként is kiváló műnek számí-
tott. Az egyetemisták számára nélkülözhetetlen Bitskey Ist -
ván nak a Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom tör té -
ne téhez - Reneszánsz kor című 1990-es hagyományőrző és
korszerű kötete. Amellett, hogy az MTA levelező tagja, a
Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke, számos munkabi-
zott ságnak részese, többek között az Osztrák-Magyar Kul -
tú ra tudományi Vegyesbizottságnak is. Mindemellett profes sor
emeritusként hű maradt a Debreceni Egyetem régi magyar
irodalmi tanszékéhez. 

Bitskey István gazdag életművének középpontjában Páz -
mány Péter áll, ki a Nichomakhoszi etikával vallja, hogy a
jóság „oly tekélletesség, mely jóvá teszi nemcsak azt, aki -
ben vagyon, hanem annak cselekedetit is”. Ám Pázmány to -
vább lép Arisztotelésznél, nála a világegyetem transzcendens
központja Isten. Továbbá az okosságtól vezérelt jóságot tart-
ja értékesnek. Hogyan érvényesülnek ezek az elvek a mai-
tegnapi diákok között. Tegnap, a vörös materializmus és ma,
a fehér materialista pragmatizmus korában?

– Azt gondolom, hogy az erkölcsi tartás minden korszak-
ban elsődlegesen fontos, hozzá tartozik az ember lé nye gé -
hez. Az erkölcsi normák között vannak olyanok, amelyek -
nek nem szabadna átalakulniuk a különböző politikai válto -
zá sokkal együtt. Természetes, hogy korszerűsödik a gondol -
ko dásunk, a részletekben akár módosulhatnak is az emberi

mentalitások új közegbe kerülve, de az alapvető emberi ér té -
keknek meg kellene maradniuk. Erre jó példa Arisz to te lész
Nichomakhoszi etikája, amelyben mindig érvényes etikai nor -
mákról van szó. Ezeket az alapelveket átvette később a magyar
irodalom,  többek között Pázmány Péter, de mások is ki ak -
náz ták a Nichomakhoszi etikában rejlő bölcseletet, a benne
fog lalt erkölcsi elvek máig érvényesek. Egyet kiemelnék kö-
zülük: a szélsőségektől való tartózkodást, ami különösen a mai
nagyvilágban, de még a mi kisebb világunkban,   Ma gyar -
or szágon is fontos lenne, ugyanis az egyik szélsőség gyak -
ran kivált egy másikat, és akkor a kettő között már olyan át -
hi dalhatatlan lesz a konfliktus, hogy nem lehet megkeresni
a középutat, ami egyébként mindenkinek jó lenne. A kompro-
misszumkészség nem jelenti azt, hogy valaki föladja az el veit,
inkább arról van szó, hogy meg kellene kísérelni megérteni
a másik felet, a vitapartnert. Erre Pázmány Péter korának hit -
vitázó irodalma is jó példa. Abban a korban is elhangzottak
szélsőséges állítások, egyik szélsőség vonzotta a másikat, de
Pázmány, főleg amikorra érsek lett és az ország főkancellár-
ja is, akkor már törekedett  arra, hogy megtalálja a szükséges
kompromisszumokat. Sőt, korábban is,  az 1608-as országgyű-
lés idején megkérdeztek több főpapot arról: adjanak-e a pro -
testánsoknak vallásszabadságot vagy ne. A megkérdezett öt
fő pap közül az osztrákok mindegyike nemlegesen válaszolt,
Pázmány volt az egyetlen, aki részletes érveket sorakoztatott
föl az igen és a nem mellett. Azok az érvek maradtak túlsúly-
ban, amelyek szerint meg kell adni a protestánsoknak  a val-
lás szabadságot. Pázmány azt szerette volna, ha az ország több-
sége katolizál, de mégis úgy gondolta, hogy a másik fél ér -
ve it és érdekeit is figyelembe kell venni. A régi magyar iro-
dalmi szerzők példája ma is követendő minta lehetne a tu do -
mányban, a művészeti életben, és a politikában is. Üdvös len -
ne mindőnk számára, ha legalább igyekeznének a vi lág né zeti
szempontból szemben álló felek egymást megérteni, s meg-
találni a jó kompromisszumokat, amelyek a középutat je len tik. 

Mennyire igazak a hírek az egyetemre érkező diákok több-
ségének elképesztő fölkészületlenségéről? Bár tudjuk, hogy ez
semmiképpen sem a tanárok és az iskola hibája, mégis meg -
kérdezném, mint tehet a tanár és az iskola a mai hely zet ben?

– Sajnos még enyhe is volt a megfogalmazás. 1975 óta fog-
lalkozom a magyar szakos egyetemisták képzésével, s fo -
lya matosan érvényesül az a tendencia, hogy rendkívüli mó -
don csökkent a hallgatók alaptudása, amit a középiskolákból
hoznak magukkal. Ezelőtt tíz, tizenöt évvel széleskörű olva-
sott sággal rendelkező diákokkal is találkoztunk még a föl vé -
teli vizsgán. Manapság ez ritka. Sajnálatos módon azért, mert
az olvasás szerepe háttérbe szorult, jelentős mértékben a di -
gitalizáció következményeként. A kérdéskör nagyon össze tett.
Tudjuk, hogy az internet egy másik dimenziót jelent a tá jé -
ko zódásban, a fiatalok többsége onnan szerzi ismeretei nagy
ré szét. Ez önmagában nem baj, de például regények  ol va sá -
sa az interneten, vagy más digitalizált formában, úgy gondo-
lom, nem adhatja meg ugyanazt az élményt, mint amikor
va laki a kezébe veszi a könyvet, benne bármikor előre-hátra
la pozgat, ízlelgeti a kifejezéseket, félreteszi, megnéz, kike -
res kiegészítő információkat szótárakból, kézikönyvekből. Nem
lenne helyes, ha az internet átvenné a könyv szerepét. Az új tech-
nikai eszközöknek sok előnyük van a tájékozódás szempont-
jából, de elmélyült gondolkodásra, olvasásra célszerűbb
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lenne a köny ve ket
használni. Amit a
tanárokról mond,
abban is egyet ér -
tünk. Annyit fon -
tosnak gondolnék
megjegyezni, sem-
miképp nem sza-
bad a magyar és a
történelemtanítás
kiemelten fontos
szerepéről le mon-
dani. Jóllehet tud-
juk, hogy nagyon
sok tantárgy igé -
nyelne magas óra-
számot, s azt is,
hogy az idegen-
nyelv elsajátítása
men nyire fontos,
de megengedhe -
tet len, hogy az

irodalmi alkotásoknak az identitástudatot, nemzettudatot ki -
a lakító, az ember erkölcsi lényét fejlesztő szerepe háttérbe
szo ruljon. Reményeim szerint az új Nemzeti Alaptanterv is te-
het a helyzet megváltozásáért.

A válaszhoz közvetlenül kapcsolódva: a legújabb korban szo-
kás lebecsülni a bölcsészetet, hogy csak ama hírhedt szocia -
lista államtitkári kijelentésre utaljunk. Szabó Zoltán – mint
az óta megtudtuk – többre tart egy másodfokú egyenletet az
egész magyar történelemnél. Mégis, a legélesebb viták e te rü -
leten jelennek meg a tantervi változások idején. Miért fon tos
az irodalom, vagy a történelem ennyire?

– A technika, a természettudomány legújabb vívmányai
óriási lehetőségeket adnak. Jó példa erre az atomenergia.  Eze-
ket viszont békés célokra is, az emberiség elpusztítására is föl
lehet használni. Azt, hogy a technika legmagasabb szintű vív-
mányait mikor és mire használjuk, az emberiség javára vagy
a kárára, mégis csak az erkölcsközpontú humán tu do má nyok
tudják valamilyen módon befolyásolni.  Nagyra értékelve a fi-
zika, a kémia, a biológia, az orvostudomány területén elért
szédítő eredményeket, ahhoz, hogy mindezeket a humánum
szolgálatába állítsuk, szükség van az írók, a gondolkodók, a
legjobb értelemben vett filozófusok nézeteinek tanulmányo -
zására és a következtetések levonására. Hogy a történelem
sza kos tanári énem is megszólaljon, közismert Cicero mon -
dása: Historia est magistra vitae, azaz: a történelem az élet
ta nítómestere. Sokan elkoptatottnak vélik, mert sokszor mond-
juk, de a jelenkorunk történései is igazolják, hogy az elmúlt
eseményekből perdöntő következtetéseket lehetne levonni a
je lenre vonatkozóan. Aki hitelesen akar tájékozódni, s a je -
len ben meg akarja határozni a haladásunk irányait, annak a
múltból mindenképpen tájékozódnia kell. Csak egy gyakor -
la ti példa: ha valakinek súlyos betegsége van és elmegy az or -
voshoz, mit kérdez  először a doktor? Mikor kezdődött, ho -
gyan kezdődött, mikor és milyen tüneteket érzékelt. A diag-
nózis a betegség történetének a feltárásával kezdődik, más -
ként nem tudhatja a szakember sem, hogy a betegség mi -
lyen irányba változtatja meg az élettani funkciókat.

Kiemelkedően fontos mai történelmi helyzetünk megértése
szem pontjából is, hogy lássuk a folyamatot: hogyan jutottunk
el idáig? Milyen buktatók voltak? Minő tanulságokat le het és
kell levonni az elmúlt idők eseményeiből? Persze, ezt nagy-
on óvatosan és szakszerűen kell végrehajtani.  Nem egy szer
hall juk: ugyanolyan történelmi források és ese mé nyek nyo -
mán egymástól gyökeresen eltérő kö vet kez te té se ket von le
az egyik és a másik történész is. Egy valamit tisz táz ni kel-
lene: legyen egy olyan alapvető tényanyag, amelyet min den -
ki elfogad. A történész feladata, hogy a consensus commu-
nist, az elfogadott tényeket elő ször rögzítsük, s csak utána
kö vetkezzen az: ki hogyan ér telmezi a történelmi té nye ket. A
végső értékelésnél a jó komp romisszum keresése nem más,
mint a megváltoztat ha tat lan tények tiszteletben tar tása.  

Az alaptanterv irodalom műveltségterületét illető vita két
ága: milyen szerzőket tanítsanak és  milyen nagy a kortárs
iro dalom szerepe? Vannak, akik fontosnak tartják, a tör té ne -
ti séget. Mások túlbecsülik a kortárs irodalom szerepét az
ok tatásban.  Érvelésük szerint a mi literatúra a beszélt nyelv
ak tualitását hordozza, a gyerekek kritikákat olvashatnak ró -
la a lapokban, így inkább lehet beszédtéma közöttük is, mint
régibb korok irodalma?  Ön szerint szabadna-e a középiskolai
irodalomtanításnak ennyire jelenközpontúvá lenni, vagy ez
is egyike azon téveszméknek, amelyek mérhetetlen károkat
okozhatnak a középiskolai oktatásnak?  

– Az alaptantervvel kapcsolatos újabb vitákban is a szél-
ső  sé gektől kellene tartózkodni. Attól, hogy egy szerző poli-
ti  kai szempontból pro vagy kontra, vitatható, vagy sokak ál -
tal el ítélt nézeteket vall, írhatott akár nagyon jó könyveket is.
A tantervben van tízszázaléknyi szabad választási lehetőség,
ami teret ad a tanári szabadságnak is. Úgy gondolom, hogy a
rop pant heves vita, amely a tervek készítői és a Magyar Ta ná -
rok Egyesülete közt zajlik, éppen emiatt szülhetne mindenki
számára elfogadható kompromisszumos megoldást, hiszen az
alapismeretekre vitathatatlanul szükség van, ugyanakkor a pe -
dagógus személyisége is kibontakozhat az ajánlott tan a nyag
szabad kezelésében. A tanárok egyénisége egyébként is meg-
lehetősen különböző, természetes, hogy mindenkinek van
kedves írója és korszaka, amit sokkal nagyobb lel ke se dés sel
ta nít, mint mondjuk a kevésbé kedvelt költőket és kor sza ko -
kat. A tanárnak sem kell minden tantervben szereplő író min -
den egyes nézetével egyet érteni, de kötelessége át ad ni a diá -
koknak a kötelező alapismereteket. Ebből kö vet ke zik a má -
sik megjegyzésem: semmiképpen sem értek egyet azzal, hogy
csak a XX-XXI. századi irodalmat tanítsuk a di ákoknak, vagy
csak a kortárs literatúra kapjon túlzott hangsúlyt az idézett ér -
velés nevében. A huszadik századi irodalom meg érthetetlen
lesz annak, kinek számára legalább részben nem is meretes a
magyar irdalom hét évszázados története. Ady nak a köl té sze -
tét hogyan érthetné meg, aki a kuruc-kor tö té ne té ről nem tud
semmit, hiszen van számos Ady-vers, ami kapcso lódik a ku -
ruc korszakhoz, például a Két kuruc beszélget so ro zat (Tyu -
kodi pajtásom, Nagy tüzet csináltunk, Merre, Balázs testvér,
Most már nagyon jó). Tinódi modorában is írt egy verset a
világháború idején (Krónikás ének 1918-ból), de akár Ady
Endre, vagy József Attila istenes versei sem ért he tőek igazán
bibliai alapismeretek nélkül. A posztmodern iro da lom is
gyakorta felhasználja a korábbi korszakokban gyökerező, és
fellelhető visszaemlékezéseket. 

Bitskey István
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Tudomásul kell venni, hogy a humán tárgyak, nem csak a tör -
ténelem, hanem az irodalom és a művészetek, a teológia tör -
ténete is, kronologikus ismereteket kíván. Alapvető kü lönbség
a humán tudományok és például az orvostudomány vagy a
farmakológia között, hogy vannak olyan gyógymódok és
gyógy szerek, amelyek teljes mértékben elavultak, így a hoz -
zájuk kapcsolódó tankönyvek egy része is idejét múlttá vál-
hat. Ám a humán tudományok nem így működnek, bennük
sar kalatos szerepe van a történetiségnek, a művekből meg-
tudjuk, hogy az elmúlt évszázadokban miképpen gondol ko -
dott egy író. Mi az, amit már akkor megfogalmaztak, mi -
lyen eszmei, filozófia áramlatok befolyásolták a vi lág né ze -
tü ket. Az emberi élet teljességéhez tartoznak a korábbi ko -
rok em berei, így e teljességet csak akkor tudjuk megérteni,
ha azo kat a régi könyveket megtartjuk a polcokon és ezek-
ből próbálunk egy fejlődési ívet rajzolni, s e vo nal végpont -
ján érthetjük meg a mai helyzetét akár az irodalomnak, akár
a történelemnek, akár a politikának. Summa summarum: én
kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a középiskolai iroda -
lom- és a történelemoktatás közvetítse a korábbi évtizedek,
évszázadok ismeretét is a diákság számára.  

Bízik-e Tanár Úr az irodalom és a tanítás XXI. századi
jövőformáló szerepének megmaradásában, vagy ha tetszik,
a visszatérésében?

– Azt gondolom és remélem, hogy mindenféle értelemben
javul Magyarország, s a magyar irodalom hely zete is. A re ánk
zúduló technikai csodák ideiglenesen elviszik a túlzott ra jon -
gás irányába az embereket, különösen a fiatalokat. Ha son ló
válságot átéltünk már akkor is, ami kor a televízió új don ság -
nak számított, s egyszerre kongattuk meg a vész ha rangot az

olvasás, a színház és a mo -
zi érdekében. Aztán az em -
berek rájöttek, hogy bár a te -
levízió csodálatos ta lál mány,
de ha odaülnek elé és válo-
gatás nélkül mindent meg-
néznek, elzárják magukat az
eleven kommunikációs le -
he tőségektől. Sok minden-
ből kimaradnak, mert sok
fe lesleges időt elpazarolnak,
amellett persze, hogy na -
gyon hasznos ismereteket is
nyerhetnek, sok mindent ta-
nulhatnak, de csak akkor, ha
szigorúan válogatnak, s így
egy idő után megtalálják azo-
kat a műsorokat, melyek épí-
tenek és nemes értelemben
szórakoztatnak is.

Ugyanez a helyzet az in -
ternettel kapcsolatban, mely-
nek képernyője elé na po kig
oda cövekelhetjük ma gun -
kat. Vannak fiatalok (s idő -
sebbek is), akik internet-
függővé vagy elektronikus
játékfüggővé válnak, ezért
sok más élettevékenységből

kimaradnak, és haszontalanul töltenek órákat. Abban bízom,
hogy ezt egyre több fiatal megérti, s hogy a televízió és az in-
ternet is újra a helyére kerül. Legalábbis ez lenne a kívána -
tos. Értelmes módon használjuk, hogy ne szorítson ki más
fon tosfoglalkozásokat az életünkből. A jó könyvek ol va sá -
sát, az emberek egymás közötti eszmecseréjét, a beszélge té -
se ket, a közösségi alkalmakat. Arisztotelész megidézésével
kezd tük, vele fejezzük be: az ember zoon politicon, kö zös -
sé gi lény. Nem élhet úgy, hogy egy képernyő, egy sze mély -
te len tárgy elé ül, és mindent csak tőle vár. Mert ez a maga-
tar tás az egyéniséget egyoldalúvá teszi. Ahhoz hogy teljes
éle tet éljünk, kell a közösséglét, a közösséghez tartozás. A
XXI. században az emberek többsége megérti, hogy fon tos a
nemzeti identitás. Ennek köznapi példája az Olimpia, ame-
lyen nemzetek képviseltetik magukat, és az emberek rendkí -
vül érdeklődően nézik a békés versengést. A kultúra is olyan
magas rendű nemzeti értékeket jelenít meg, amelyek az em -
be riség civilizációját változatossá, sokszínűvé, gazdaggá te -
szik. Remélve hiszem, hogy a XXI. század ezeknek az ér té -
kek nek a kiteljesedése felé tart.  

Davis: A tudás fája

„…az értelem elégséges volna ahhoz, hogy a világot
majd nem paradicsommá változtassa, de ennek ellentmon-
danak az átlagember bestiális szenvedélyei, a logikát nyílt
kér ke dés sel taposó tömeg, és a résztvevő megértést az
ideg bajok körébe száműző vadember.”
„Nem ismerhetek el semmiféle módszert az igazság el é ré -
séhez, csak egyet: a tudományét.”    

Bertrand Russell
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Móricz Zsigmondot, Tamási Áront, az osztályellenséget, a
Rá kosi rend szert, 56-ot, s a félig – félig se sikerült rendszer -
váltást.  Ez az én szavakból font cserkoszorúm, drága kenye -
res barátom! Isten Éltesse a jubiláló hetvenévest! Isten Él -
tessen T. Ágoston László családoddal, könyvkiadóddal együtt!  

Halász Imre  
Elhangzott 2012. október 6-án a Magyar Írószövetség

székházában. 

T. Ágoston László hetvenéves

Ne tartsanak nagyképűnek, se engem, se ünneplő baráto mat,
mivel egy Petőfi verssel kezdem köszöntőmet. „Koszorút kö -
töttem/Cserfa levelébül,/Harmat csillog rajta/Örömkönnye-
imbül./Kinek adnám én ezt,/Kinek adnám másnak,/Mint vitéz
Lenkey...” és innen már tőlem a befeje zés: Élte írójának,
Lenkey János tábornok úr és öccse kései, tá voli leszármazott-

jának, a róluk köny-
vet író, a Bács-Kis -
kun megyei Tass-i
T. Ágoston László-
nak, aki éppen a
„láb fájást tanulja
tőlem”, s megpró -
bál hozzám öre -
gedni. Hi he tetlen:
már ő is hetven -
éves lesz három
nap múlva. Hi szen
negyvenegyné -
hány éve szerkesz-
tőnk kel Ge rendás
Fe renc-cel, tit kár -
nőnkkel Szabóné
Ági val, s a József

Attila-díjas Tuli Józseffel még csupa lobogós fiatalok vol -
tunk. Negyedik kategóriás üzemi új ság írókként pró  báltuk
vi lághírűvé tenni az azóta már felzabált Európa hí rű Ikarus
autóbuszgyárat. Sajnos nem sikerült. 

Sok ez? Nem tudom. Nekem, akinek gyerekkori bará-
taim már rég túl az óceánokon, vagy a túlvilágon élnek,
azóta is erőt, s hitet adó ez a „rövidke” kapcsolat; akkor is,
ha egyre ritkábban látjuk egymást, s fogyatoznak leveleink
is. Drága barátom, Laci! Több mint négy évtizede tanúja
vagyok  írói fejlődésednek, küzdelmednek. Csípni mindig
tudtál – imádtam a glosszáidat!  Meg tanultál mellettünk
szépen mesélni, mondataiddal si mo gatni, nevettetni. Láttam
gyöt rő dé sedet. So káig süket füleknek kül döz getted  írásaidat,
s ingyen is dol goz tál. Sokat izgultam érted, de közben iri -
gyeltem kitartáso dat, szorgalmadat, a már-már fá rasz tó pre-
cizitásodat. Mint könyveid is igazolják, végül mégis Neked
lett igazad. Nem csak szegény, tragikus sorsú tábornokunk
éle té ről, a pad lássöprések éveiről, hanem a halak, s macskák
világából is megtanultál irodalmat csinálni.  

Mint említettem, barátságunk a mátyásföldi Ikarusban
kez  dődött, de tudtunk nélkül a múltunk is összekötött min-
ket: asztalosműhely Tassról, bognárműhely Szi get szent mik -
lós ról.  Amit apáink tudtak: formálni, finomítani az anyagot,
azt pró báltuk megvalósítani mi is tollal a papír fölött , az író-
illetve számítógép mellett. És még volt valami közös ta lál -
ko zásunk előtti életünkben. A részben anyánkat is pótló, em -
be ri arcunkat formáló öreganyánk szeretete. Ha valami még-
is hi ányzik a barátságunkból, az, hogy istenigazából még
soha nem rúgtuk össze a port, pedig köztudott, akiket igazán
szeretünk, azokkal veszekszünk a legtöbbet. Miután hamar
szétváltak útjaink, erre már nem volt módunk. Még a politi-
ka sem csinált belőlünk ellenséget. Hasonlóan ítéltük meg

Jubileum tekerőlanttal

Október 20-án az Újpesti Katolikus Kultúrházban nagy si -
kerű  koncerttel, közös énekléssel és táncházzal ünnepelte
Bella Péter har min cadik születésnapját.
1987-től 2005-ig az Óbudai Népzenei Iskolában tanult teke-
rőlantozni, majd a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola teke-
rőlant szakának volt tanulója. 2007-től Havasréti Pál ma -
gán tanítványa. Egyesületünk kiállítási megnyitóinak, könyv-
bemutatóinak rendszeres szereplője. Tekerőlantos barátai ból
a közelmúltban önálló kisegyüttest szervezett. 

„...ha a magyar népdal, a magyar népzene és néptánc a
parasztságunk alkotása is –, tulajdonjogát tekintve nem -
csak a parasztságé, hanem az egész magyarságé. Elmúlni
tehát csak a magyarsággal múlhat el.”

Csoóri Sándor
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Salamon Nándor
Művészeti jegyzetek

A textilművészek – a lecsillapult kísérleti korszak és a gaz-
dasági, szellemi válság ellenére, – szinte változatlan al ko tó -
kedvvel ülnek szövőszékeikhez, tervezőasztalaikhoz. A ha -
gyományos gobelin dominanciája mellett, újító szándékból
folyvást új technikai megoldásokon, kifejezési formákon,
mű faji lehetőségeken gondolkodnak. Aktivitásuk tartja élet-
ben a szombathelyi biennálék örökébe lépett, immáron ne -
gyedik számot viselő Textilművészeti Triennálét.

Másodszor fordult elő, hogy a „textil” fogalomhoz bármi-
lyen anyagot, technikát, koncepciót, színt felhasználhattak,
ezt a kiírásban „+” jellel tudatták a pályázókkal. Az öt szek-
ció kínálta lehetőség felkeltette a hazai és nemzetközi mű -
vész társa da lom képzelőerejét, kreativitását.

Mintegy kétszázan küldték be hét méretbeli szélső ség – a
mi nitextil és a többméteres szalag – közé illeszkedő alkotá-
su  kat. A népes hazai és európai csapathoz távoli tájak – ja -
pán, ausztrál, amerikai és brazil – művészei is társultak s mű  -
veik a Képtár valamennyi terét elfoglalták. A „textilünnep”
fé nyét növelte a Lodzi Textilmúzeum vendégkiállítása. Az
elő ző rendezvény díjazottjai pedig a Kőszegi Öregtorony te -

rét vették „birtokukba”.
A képzelet szabad szár -

nya lását a minden akadályt
leküzdő minitextilek je le ní -
tették meg. Az alkotók is mét
bizonyították: jószerivel min-
den fellelhető természetes
és mesterséges anyag alkal -
mas a „fonás-szövés” mű ve-
let révén a műteremtésre. A
skála végtelen – a fémszál -
tól a papírig, gyapjútól a
mű anyag fóliáig, tőzegtől a
falevél erezetéig – s a leg-
meglepőbb kompozíciókban
léphetnek frigyre egy-egy
gondolat, jelkép vagy foga-
lom megjelenítésének szán-
dékával. Lenyűgöző él mény
annak felismerése: mire ké -
pes egy néhány centi mé te -
res tárgyszerkezet, ha a kre a-
tív erő az emelkedett szel -
lemmel párosul. A díjazott
Gertrud Eizinger a cölöpre
épített város vízióját mű a -
nyag, fa- és acél kombiná-
ci ójával hívta elő (Hom lok -
zatok). A másik díjat nyert
mű alkotója, Sejben Lajos
bazaltüregbe rejtett kender,
papír és papír or sók ból szer-
kesztett „Hagyatékot”.

Változatos anyag hasz ná -
lat jellemezte a formához kö-
töttebb szalagok bemuta tó -
ját is. A szövés, hurkolás, var-
rás, ragasztás, és ol vasz tás
mun kafogásaihoz filmszala-
got, bélyeget,diakeretet, gém-
kapcsot, vasszöget, betont (!)
is felhasználtak az alkotók.

A terekben lebegő zász ló-
kat a dekora tív látvány jel le -
mezte. Szo katlan meg ol dá-
sokat is láttunk (Fóris K.,
Bor nem  issza E., Anea S.).Részlet a szombathelyi textilkiállításból (fotó: Garas Kálmán)
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Népes alkotógárda bocsátotta zsűri elé műveit a fal- és tér-
textil kategóriában. A fal síkjához igazodó munkák között
ha gyományos gobelin és festett kárpit (Háger Rita, Málik
Irén, Vásárhelyi Kata, Solti Gizella) mellől nem hiányoztak
az újabb, kísérleti megoldások (Remsey Flóra, Polgár Csa ba,
Papp Anett). Meghökkentőbb műveket azonban a „tértex-
tilek” körében fedezhettünk föl. Ilyen volt Soós Dóra szi ge -
telő csövekből szerkesztett „Fészek” című kompozíciója vagy
Harmati Hedvig vas spirálcsövekből szőtt-font monumentá -
lis Fonatpozíciója. Felkeltette az érdeklődést T. Doromby
Má ria drótháló figurái és vetített árnyékuk adta látványa is.
A tárlat fődíját aligha vitathatóan, a történelmi emlékezést
szolgáló, több ezer, azonos méretű régi postabélyegből szer -
kesz tett Térháló, Vajda Mária remeklése nyerte el.

A design triennálé kiállítói az „ipari textil” helyét fog lal -
ták el. Néhány szép, szőtt, nyomott anyag mellett rep re zenta -
tív, egyedi ruha és divatcikkek „költemények” tanúskodtak a
tervezők fantáziájáról.

Egy korábbi, lodzi vendégeskedés viszonzásaként ér ke -
zett Szombathelyre a világhírű „lengyel textiliskola” nagy
múl tú történetét reprezentáló Lodzi Textilmúzeum kollekció-
ja. A modern textil vezető alakja Mag dalena Aba ko vicz, akit
itt a tér felé „nyitó”, méretes szizál kompozíciója és egy ko -
rábbi gobelinje képviselt. A hatvan év metszetét bemutató
ös szeállítás, félszáz mű, jeleket állított az útról, amelyet a fal
síkjától a tér meghódítása felé, majd a síkhoz vissza térő len -
gyel textilművészet bejárt. Az anyagok változatossága és a
méretek nagysága ragadta meg a közönség fi gyel mét.

A kollektív tárlatok közül élénk figyelmet keltett a Szom -
bat helyi Médium Galéria – lehet, hogy utolsó? – rendez vé -
nye. Nekem a Balaton… címmel, Vas megyei festő mű vé -
szek a tó ihletésében született képeit rendezték egységes lát -
vánnyá „kitalálói”. A korábban Balatonalmádiban bemuta-
tott összeállítás, a szándék szerint, bizonyítani hivatott: az
el  múlt évszázad „megyei” művészeit sem hagyta érintetlen
a Balaton vidékének sugárzó élményvilága. Majd ötven al -
ko   tó egy-egy festménye, főként a megszokott témák, s egy -
sze ri találkozások, pillanatok megörökítéséről ad számot.
Mélyebb átélésre, egyéni értelmezésre kevesen vállalkoz-
tak. Bartha László „Jeges Balaton”-ja (1972) messze kima-
gas lott a „mezőnyből”. A motívum jelképpé alakítására Tóth
Csaba alkotása (Egregyi templom, 1982) adott példát. Han -
gu latos képet festett a finom lilák ködébe temetkező tó ról
Zentai Pál (Holdfényben, 1974). Életeleven színekkel fes  -
tette meg a „Rókarántó”-t (2006) Torjay Valter. Legtöbb kép
a Badacsony bazaltkúpját ábrázolta, de „lefestésnél” csak
né hányan jutottak előbbre. Régi tóparti emlékeket őriztek
Reisz Lajos és Csebi Pogány József munkái. Néhányan a
him bálódzó csónakok látványával tértek haza (Csonka Er nő,
Káldy Lajos). A parttól távolodva talált témát Kecskés Mik lós
(Gulácsi hegy), V. Tóth László (Tihany) és S. Unger Károly
(Káli medence). Több festmény azonban csak jóakarattal köt-
hető a Balaton témaköréhez. A tárlat egésze arról győ zött
meg, hogy a „vasi” festők inkább „csak” úti beszámo lókat
hoztak magukkal balatoni barangolásaikról, üdüléseikről.

Az elismerés hangján szólhatok a mosonmagyaróváriak
kez deményezéséről. Miköben hírek szállongnak in téz mé nyek
leépítéséről, nagy múltú kiállításformák megszűntetétéről, a
kisalföldi város polgármestere a következőképpen vall:

„A fejlődő régió nem mondhat le művészeinek támoga tá sá -
ról”. Pályázatot írtak ki (Szigetköz színei), a hajdani „me -
gye” nevét „felélesztve”, Moson megyei tárlatot szerveztek
és díjakat osztottak! Sőt! Színes katalógust adtak, minden
művész képeit reprodukálva. A „kistérség” művészei mél tá -
nyol ták a „mecénás” szándékát. Huszonegyük mintegy har -
minc munkáját állították ki a Galéria ’94-ben.

A „kis” szalon a festők mellett szobrászoknak, iparmű vé -
szeknek is teret adott. Az I. díjas Karczagi Endre érzelmi
hevülettel, kifejező ecsetvonásokkal, erős színekkel festette
meg portréit. Varga György szobrászként ismert, ma inkább
festőként jeleskedik. Könnyed akvarelljei részesültek most
kü löndíjban. Sipeki Zoltán sárkánymotívumot megragadó
üvegképe érdemesült díjra. Új anyag – intong! – szobrászi
le hetőségeivel élt a III. díjas Ruzsa István. A kiiráshoz iga-
zodva, L. Székely Olga, Murányi Imre, Litresits Olga, a szi -
get közi táj egy-egy festői részletét örökítette meg – va ló ság -
igénnyel. Pintér Éva a nyugvó nap vízben tükröződő fé nyé -
ben pihegő pitypang bóbitákat ábrázolta, sárgában, vö rös -
ben. Németh Csilla a „Szigetköz” motívumait osztotta szét kis
mezőkre, majd összegezte egyetlen kompozícióban. Sárközi
Anikó hasonló elképzelést valósított meg triptichonján, el -
von tabb formákban. Beregszászi Miklós és Németh Brigitta
„hordható” tűzzománc illetve olvasztott ékszerekkel szerepelt.
Gláser Péter a nyár hangulatait szőtte egységes színmo za ik -
ká. A tárlat egésze a vállalkozás folytatását ígéri.

Egy „házzal odább”, a Hanság szélén huszadik éve mű kö -
dik, vonzerejéből semmit sem veszítve, a Ferenczi József
Al kotótábor. A Sarród községben, alapítvány által fenntar-
tott művészeti műhely, egyik szellemi-művészeti vezetője,
Fejér Zoltán soproni festőművész. A „Fertő-Hanság festője”
címet jogosan viselő művész újabb festményeiből – a ju bi le -
um alkalmából! – az impozáns, tájba illő Kócsagvárban ren-
deztek tárlatot. Nem titkoltan okulásul a tábor részt ve vő i nek!

Fejér Zoltán a kis táj természeti alkotóelemeit végletekig
ana lizálva alakította festészetének sajátos karakterét. Az ál lat
és növényvilágot összekapcsolta az ott élők tárgykész le tei -
vel, a paraszti életforma rekvizitumaival. Az emberi testet szer -
kezeti és jelképhordozó tulajdonságokkal felruházva, sa játos
szellemi-mitológiai hátteret „gondolt ki”. Újabb fest ményei
eze  ket a helyi jellemzőket a magyar táj fes tészet ha gyo má -
nyai hoz közelítette, – id. Markó Károly a kiindulópont! –
megérintve az „alföldi festőiskola” ha tá sá tól, de megőrizve a
hansági táj hangulatait, a maga jellemző színvilágát, ecset ke -
ze lését. Képei gondolattársítás forrásai. Tűnődhet a szemlélő,
ha a festményen együtt szerepel a va la ha erre is jellemző gé -
meskút, a kócsag, s egy a felületet ura ló női akt!

A „nyugati portyát” folytatva, Répcelakra látogattam. A
Répce Galériában a Sopronkertesen, (Burgenlandban) a szak-
rális aurát sugárzó, 1986-ban felújított pálos kolostor kö   -
zelségében élő Puli Hor váth Ferenc állította ki Ikonok című
képegyüttesét. A győri születésű (1935) művész 1956-ban
távozott Ausztriába. Bécsben, majd Rockefeller-ösztöndíjjal
New Yorkban tanult. A textil szakmában dolgozott, később
ismét Bécsben folytatott felsőfokú tanulmányokat. Rajz ta -
nári diplomát, néprajzi kutatásaival doktori címet szerzett.

Élete hátterében sokoldalú pályakép rajzolódott. Festett tá -
jat, elvont és expresszív kompozíciókat. Tervezett textilt, mo-
zaikot, és rajzolt mérnöki precizitású városképeket.
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Hosszabb ideje fog lal koz-
tatja az ikonfestészet.
Szem előtt tartja a műfaj
évszázadok során kia la -
kult formai, esztétikai, val-
lási és etikai kö ve tel mé -
nyeit. Híven követi a pra-
voszláv ikonok téma- és
formavilágát (az Egyház
szentjei, Szent György,
Mária Istenanya, Gol go -
ta), de nem másolatokat,
hanem önálló jelentésű
műveket alkot. Ezek azon-
ban megőrzik az antik jel-
leget (régi, évszázados,
érett faalapra dolgozik).

Végül ismét egy lel ke -
sítő példa! Nem régen ír -
tam Németh Mihály sár-
vári szobrászművész ju -
bi leumi kötetéről. Jú ni us
óta állandó kiállítása is
született „elmentett” mű-
veiből. A sárvári Ná das dy-
vár északi bástyájában
a megőrzött kő- és bronz-
szobraiból, köztéri al ko -
tá sai gipszmintáiból és

gazdag éremkollekciójából, dokumentumokból készítettek
kiállítást. Az ősi falak rusztikus közege, a korszerű  technika
és a művekből sugárzó életerő vonzó, harmonikus lát ványt
nyújtó együttest alkot. A vármúzeum gazdag gyűj te mé nye, a
falakat díszítő freskók látványa mellett, most már egy új
művészeti élmény várja, fogadja a fürdőváros emel ke dettebb
szellemi élvezetekre is igényt tartó hazai és nem zet közi ven -
dé geket. Neves szobrász hagyatéka vált a kisváros kö zös sé -
gé nek értékes tulajdonává. Becsülendő örökség!

Puli Horváth Ferenc (fotó: Garas Kálmán)

A kiállítás-megnyitó részlete (fotó: Garas Kálmán)

Szirmay Endre
MINT A DISZTICHONOK

– Éveid vad viharában
éltet még egy lehetőség:

jövődnek fölmutatod
amit a szíved akart.

– Küzdelem, áldozat együtt
életünk értelmes harca;

ősszel, bár lehull a lomb
tavasszal zöldell az ág.

– Veletek s általatok majd
teljesül egykori álmunk:

szétesett részekből áll
össze a győztes egész.
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Pályakezdésük elején álló fiatal képzőművészek kiállításán
jár tam a minap. Az ember számos tárlattal a háta mögött is kí  -
váncsi mennyire ígéretes az új generáció, hogyan veszi bir  -
tokába a világot, illetve miképpen közvetíti élményeit, s ér -
tékítéleteit tapasztalatairól. Erre a KOGART kínál le he tő sé -
get, mely kilencedik alkalommal tárta nyilvánosság elé az
ép pen diplomázott hallgatók munkáit, Friss elnevezéssel. 

A tárlaton – melyen meghívottként zürichi alkotók is részt
vettek – az empátia és a manipuláció jegyében készült mű -
ve  ket láthatott az érdeklődő. Amikor ott voltam, a vasárnapi
ön kéntes tárlatvezetővel együtt alkottunk csoportot, csak ké-
sőbb láttunk feltűnni néhány látogatót. (Magyarázat ként szol -
gálhat, hogy az idő tájt nagy számban igyekeztek az em be -
rek a Nemzeti Vágta eseményeire.) 

Kezdettől fogva hiányérzetem volt, s ez a kiállítótermekben
fokozódott. A művek azt sugallták, ami azért nincs, mert el -
múlt, vagy éppen a jelenben érződik: hiányzik, ami nek fo lya-
matosan lennie kellene. Az alkotói manipuláció által azon is
elgondolkodhattam, ami normá lis helyzetben fel sem tűnne. 

Vajon miért járnak múzeumba, galériába azok, akik fej
nél kül ácsorognak a képek előtt? – tétetik fel a kérdést Kiss
Gábor Attila festményei. Vajon a túlélt, de a sírig velünk élő
múlt erejére, hatásaira kívánt-e figyelmeztetni Kocsi Olga a
gyóntatószékké alakított szekrényben tárolt emlékekkel? (Aki
saját magát is megjeleníti madarak alkotta glóriával ábrá-
zol tan a régiség belső oldalán.) És talán saját félelmeire is -
merhet rá a látogató egy sarokba állított, oldalán a tö ré keny -
sé get jelző, ki tudja, talán semmit nem rejtő faláda láttán?
Feltehetően elég könnyen beleérezhetnek a nézők az al ko -
tók által tudatosítani kívánt helyzetekbe, és különösebb gon -
dot nem jelent annak megértése: a viszályok szélső sé ges sé
fa julása, a háború (Tóth Márton Emil installációján szemlél-
tetve) miképpen képes szétroncsolni a magánszférát. Ke -
vésbé hatott, csupán ötletként mutatott a vízszintezőkből ösz-
szeállított kereszt, amelytől csak egy ugrás volt gondolatilag
eljutni Tóth Zsófia képeihez. Nagyméretű festményein  üres,
és széttört képkereteket látni, melyek mintha a mű vé szi ábrá-
zolás tartalmatlanságára (a világ értelmetlensé gére) utal nának.

Az életük minden területére kiterjedő figyelemmel alkotó
fiatalok munkáiból még két témakört említek: láthattunk a
kü lönböző kultúrák, vallások szokásaira, együttélési formá i -
ra, és a média különösségeire utaló műveket. Egy néhány
hó napos korában elhunyt gyermek hiányáról, gyászolásáról
készült képsorozat (Hermann Ildi összeállításában) követi,
hogyan búcsúzott szerettétől a család a hozzá tartozó tárgyak
be mutatásával, a tükrök letakarásával.  Másik fotóso ro za ton
(Gyur kovics Annától) szobákban fényképezett családi port rék
sorát látni, melyből némi feszültség is érezhető; ez a kü lön -
böző vallási szimbólumok segítségével, illetve generáci ós
ellentétekből egyaránt magyarázható.

Végül kiemelem David Siepert munkáit; ő közel-keleti di -
vat fotókból indult ki. Képein túlzónak ítélt meztelenség mi att
a fedetlen testrészükre pótlékolt öltözetű modelleket mutatott
be. Az eredeti öltözék látványosan elütő módosításával al -
kalmazkodó iparág már sikeresnek is bizonyult – veszik eze-
ket a ruhákat. A manipuláció az egyes országok ban működő

cenzúra mértékét, egyben hatalmát is ponto san érzékelteti –
és íme, hatásosan szemlélteti is.

Biztató képet mutattak magukról a fiatalok. Min den kép pen
tetszik: az új generáció kritikával, beleérzően szemléli kör -
nyezetét, a mai világot.                     Tomor Gábor

Diploma után, kritikus szemmel

Kocsi Olga: Holypest

Tóth Sándor
ESTI ZSOLOZSMA

Nappalunk zsákját csomózza az alkony
Gond öröm cserepe mind belefér
Tárgyaknak színén matatgat az árnyék
Mi időben múló egyszer visszatér

Ami volt végül elviszi az este
Útja-nincs vágynak koldus szekere
Már csak a lobbanó kertalji parázs
Télbe-szőtt lelkek őszi éneke

Terítsd báránykák szívére palástod
Hulljon harmatod áldó gyöngysora
Pendül zsolozsmák éji citerája
Hullámot ringató lelkednek szava



2012. november – december20

Csúcson és mélyponton

Szülőföldem Bezi, itt voltam gyermek,
és ma is sokszor emlékezek a boldog,
felhőtlen gyerekkorra. A középiskolát
az egykori Győri Zrínyi Ilona leánygim-
náziumban végeztem. Martos Mag da
és Túróczy Mária tanították a görög,
itáliai és az egyetemes művészetet,
mely évek meghatározták életutamat. 

A Győri Szeszgyárban vegyészla -
boránsként dolgoztam.Újságíró, író fér-
jem és három gyermek mellett vegyész-
technikusi ké pesítést is sze rez tem. 

A laboratóriumi munka, a lombikban
lejátszódó kémiai folyatok színes ka -
val kádja megjelent festészetemben. A
két foglalkozás egymástól el vá laszt -
ha tatlan volt. Későn kezdtem el feste -
ni, a megváltani a világot ifjúi érzésen
túl, de érett fővel másképpen láttam a
va lóságot. Túróczy Mária, egykori ta -
ná rom a következő intéssel indított
pá lyámon: „a tehetség önmagában ke -
vés, ha nem párosul mellé kitartás, szor-
galom.” A művészi tevékenység során
az ember egyszer a paradicsomban,
más kor a purgatóriumban érzi magát.
Csúcs és mélypontok. S ekkor az ő sza-
vai jutnak eszembe, hiszen ő vezetett
be a fes  tészet, a színek világába. Ké -
sőbb mes te reim voltak Barabás László
és Bor bély Károly festőművészek. Hagy-
ták, hogy a magam útját járjam. 

Izmusokkal sosem köteleztem el

ma gam, egy általam kitalált irányzatot
követtem, a lírizmust. Lírát, köl té sze -
tet szeretnék láttatni a szemlélővel, s
elérni, hogy képeim megérintsék a lel -
kü ket. Hitvallásom, ars poeticám: Úgy
szeretnék hatni az emberekre, mint
szel lő a remegő forró nyári  leve gőre.
1989-től rendszeresen szerepelnek al -
kotásaim kiállításokon. Közel har minc
önálló tárlatom volt. Közülük néhány:
Győri Szeszgyár, Enesei Kastély, Győ-
ri Galéria, Zürich, Luzern (Svájc), Re -
gensburg (Németország), Egyesült Ál  -
lamok, Kanada. Csoportos ki állítások
rendszeres részt vevője va gyok. 

Kerámiával is kísérleteztem, Ko vács
Ildikó képzőművésztől tanultam. Győr -
újbarát önkormányzata bronzba ön tet-
te, s felállíttatta a faluban Kos suth La jos
és Liszt Ferenc szobraimat. Meg tisz te-
lő, hogy Győrújbarát díszpolgári címe
után ebben az évben szülőfalum, Bezi
is díszpolgárává fogadott.

F. Csapó Irén

Harmónia és állandóság

Lassan húsz éve, hogy először ta lál koz-
tam Tiszttartó Edithel. Megragadott sze-
 mélyisége, a halk, udvarias fi gyel mes -
sé ge, a lényéből áradó kedvesség, a
szépség tisztelete. Nem tudtam, hogy
gyártásvezető volt, a filmstúdióban dol-
gozott, így aktív életét is művészet-kö-
zelben töltötte. Azt sem tudtam, hogy
rögös út vezetett az alkotás, a festés
min dent felszabadító le he tő sé gé hez. Szá  -
momra Edith mindig a harmó nia, az
állandóság és a szépség festő je volt .

Művészete a realizmushoz kapcso -
ló dik, számára a látvány az el sőd le ges.
És az érzelem. A szép képen kívül fon-
tos a nyugalom, a belső líra, a medita -
tív hangulat. Így képes üzeneteket köz-
vetíteni, megfesteni az időtlenséget és
az örök változást, megtalálni a virágok
csendjében az egyetemes összefüg gé -
seket, törvényszerűségeket. A csend-
életfestéshez a rendet és a harmóniát.

Meghatározó von zó dása a nö vé nyek-
hez, a virágokhoz. Festészetében az ér-
zelemmel telített anyag érzékisége, a
formák, felületek szuggesztivitása, a
természeti, lírai mondanivaló és a képi
fantázia érvényesül. Az élet, a virágok
és a táj szeretete, a formán belül élő
finom, halk színek ereje, a fények és a
színek összhangja: ez az Ő saját világa.

Virág csendéletei két csoportra oszt ha-
tók. Az egyik a németalföldi festészet
de korativitását követő munkák. Ilye nek
a Kalocsai csokor, a Rózsák, a Fehér
íri szek és az Ünnep. Tökéletes kom-
po  zíció, elegáns megfogalmazás, har-
mónia. A virágcsendéletek másik cso-
portja kedvességükkel, sze mé lye s sé gük-
kel érintenek meg. Ezek szeretetből szü-
lettek. Ilyen az Ibolya citrom mal és a
Rózsák kiscsokra. Két Napraforgó ké -
pet látunk: egyik reprezentatív, a má -
sik egy száradó napraforgó csend é let.
Ez maga a hervadás, a nyár… vagy va-
lami másnak a vége… 

Stílusdiktátumok nem kavarták fel,
nem befolyásolták kortárs művészeti
kí sér letek, és azok változásai. De is meri
ezeket. Megérintette a kísérletező kedv,
a formabontás.(Királyrét, Ablak felől). 

Somogyi János festőművésztől kap -
ta az alapokat, értő szemekkel vigyáz-
ta munkáját Gádor Emil és Pogány Ö.
Gábor. Leggyakrabban Losonci Mik-
lós, Be recz ky Ló ránd és Geröly Tibor
nyitotta a kiállításait. Én leg szí ve seb -
ben a Margitszigeten az Eu ró pa Házban
rendezett tárlatára gondolok. Gyönyörű
hely, nagyszerű kiállítótér, jó képek.

Angyal M.

A 2012. szeptember 22-én a Benczúr
Hotelben elhangzott megnyitó

szerkesztett, rövidített változata.

Tiszttartó Edith: Hősök kapuja
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A tehetség nem tűnik el

Csák József a Budapesti Műszaki
Egye tem Építészmérnöki karának  do-
censeként 1980-ban doktorált. Ma is
rajzot, betű- és írásművészetet tanít
az egyetemen. Mérnökként la kó há za  -
kat, nyaralókat tervezett. Ének ó rákra
járt, (Hoór-Tempis Erzsébethez és  Ne-
ményi Lilihez)  amikor környezete biz-
tatására próbaéneklésre jelentkezett
az Operaházba. Sikerét bizonyította,
hogy hamarosan lírai tenor főszere pe -
ket énekelt. Legismertebbek közülük
Verdi Álarcosbáljából Riccardo és
Puc cini Toscajából Cavaradossi volt.
A Magyar Állami Operaházban és kü-
lönböző kontinensek világhírű ope ra -
házaiban ünnepelték. Oratóriumokat,
dal okat , operetteket  énekelt, és a ze -
ne irodalom különböző műfajaiban je -
leskedett. Addigi dr. Szincsák Jó zsef-
ből Csák Józsefre változtatta nevét.

Mindig feszítette a vizuális közlés
vágya. Azt szerette volna megrajzol-
ni, amit nem lehetett elénekelni. Fes -
teni kezdett:  pasztell-, akvarell-, és olaj -
képek kerülnek ki keze alól. Az el -
múlt évtizedben immár három mű vé -
szeti műfajban biztonsággal jóked vű -
en, kiegyensúlyozottan alkot. Szín pa -
don, kiállítóteremben és egyetemi ka -
tedrán is sikeres. 

Reneszánsz lelkű ember, igazi hu ma -
nista, akire az élmény, a szépség, a kör-
nyezet, és a természet cso dája egyfor-
mán hat. Az emlékek, a vizuális él mény
és a személyesség festészete az övé. 

Akvarelljeit laza ecsetkezeléssel fes-
ti. Témája  az organikus környezet, a
táj impressziók átiratai, melyeket ké pi
szerkesztése, tudatos komponálása, ter-
mészetes színei és fényei tesznek ma -
ra dandó élménnyé. A tér és a faktúra
egymás ellenpontozásaként jelenik meg
tájképein és tárgyakat, virágokat, épü -
letbelsőket ábrázoló csendéletein is.
Megteremti az asszociáció és a to vább-
gondolás lehetőségét is. Égfestései, a fel-
hők azok vetületei, árnyékai, a szí nek
tük rö ződése a víz felületén, és ezek ha-
tá rainak összemosódásával lesz teljes.  

Tárgyakat ábrázoló képein rendszert
és  rendet teremt. Játszik  a térrel és a
síkkal, így absztrakt kompozíciókat
hoz létre. Fénnyel teli és árnyékos fe -
lü letek, a színek harmóniájára épülő
di namikus struktúrák váltják egy mást. 

Csák József  hétéves kora óta él Bu -
da  pesten. Az anyai  nagymama Mé hes
Rozália Kisvárdán jó hangú fiatal lány-
ként esküvőkön, búcsúkban, bá lo  kon
énekelt. Hívták magukkal a ván dor szí -
nészek – de ő maradt! A tehetség nem
tűnik el, hanem öröklődik. Unokája foly-
tatja az ő életét, sikeres, boldog, ki e gyen-
súlyozott ember, aki örömöt, nyugal-
mat oszt ma ga körül.

Angyal Mária

Elhangzott 2012. október 2-án a
Budai Várban a Magyar Borok

Házában.

Csák József

Kanizsa József
CSENDESÜL BENNEM

Csendesül bennem
Az ifjúság
Bölcsek kövét ujjak
Morzsolják…

Szememben szigor
Fénye gyengül
Szívem a régi,
Élek: e m b e r ü l …

Köszöntjük a közelmúltban 
70. születésnapját ünneplő írót,

akinek 1958 óta jelennek meg versei,
meséi, publicisztikai írásai.  

Erzsébet Napok

Az 1867-es kiegyezés után, ha korlá-
to zott formában is, de hazánk füg get -
len ségre tett szert. Ennek birtokában
fel gyorsult a fejlődés és az 1849-ben
meghiúsult városegyesítés után 1873-
ban véglegesen létrejött Budapest, az
ország fővárosaként. A Király utcától
északra VI. kerületként Terézváros, s
ettől délre, VII. sorszámmal, név nél -
küli kerület született. 

A városrész öntudatos és lokálpat ri -
ó ta polgárai az uralkodóhoz fordultak,
hogy lakóhelyüket feleségéről elne vez-
hessék. Ferenc József beleegyezésével
ez 1882-ben megtörtént. Erzsébet ki -
rály né nagy és nem titkolt rokonszen-
vet táplált népünk iránt. A VII. kerületi
polgárok névadása ezért is esett rá. 

Évente Erzsé bet Na-
pok keretében emlé-
lékezünk az ese -
ményre. Idén, az Er-
zsébet vá rosi Civil
Szerve ze  tek Szö -
vet sé gé nek kez de -
mé nyezésére (mely-
nek tagja a Mű vé -
szetbarátok Egye -
sülete is) Névadás

– kézfogás címmel, Vat ta mány Zsolt
polgármester fővédnökségével 7. és 8.
osztályos tanulók részvételével, já té -
kos formá ban hely történeti ve tél ke -
dőt szer veztünk. Kezdetként a helyi
Er zsé bet város című lapban megjelent
kereszt rejtvényt kellett megfejteni. En -
nek meg oldása a ke rület egyik leg szebb
szecessziós épü letének, a Wes se lé -
nyi ut cai cipész ipartestület 1905-ben
épült székháza tervezőjének – Kopeczek
György – a neve volt. A második fordu -
lóban a gyerekeknek városrészünkre uta-
ló al ko tást (szobor, levelezőlap, fény -
kép, bé lyeg terv, rajz, festmény és ha -
sonlók, sza bad akaratuk szerint) kellett
ké szí te ni ük és mobiltelefonnal 3-5 per-
ces filmet, ha son ló céllal a saját is ko -
lá ikban. A 3. és 4. fordulóban há rom -
fős csapatokban, ta ná ri kísérettel, ál lo -
máshely ként ki je lölt színházakat, mú -
zeu mo kat, neves kézművesek mű he -
lyeit ke resik fel, és eközben derül majd
ki a so ron kö vet ke ző feladat. Ennek meg-
oldása is logikai gondolkodásra kész -
te ti a lelkesen versenyző diákokat.

dr. Iván Géza
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Varga Ödön Tibornak, Edmundnak egy képe viseli ezt a
cí met, amely esszenciálisan magába foglalja utóbbi évek-
ben folytatott festői gyakorlatának főbb látványi elemeit, s
talán kifejezi ars poeticáját is. Edmund hosszú ideje kötődik
Szentendréhez, amelynek atmoszférája, művészei nagy ha -
tással voltak rá. Folyamatosan alakította azt a szuverén lá tás -
módot, amely kapcsolódik a XX. század magyar piktúrája e
jeles innovatív folyamatához, ugyanakkor nem felejtkezik
el arról a tradícióról, amely egy magyar festő fejlődésében,
belső művészi építkezésében nélkülözhetetlen. Érezzük, hogy
valóságos mesterein túl – Almár György, Kürthy Sándor és
Soós Imre milyen érzékenyen alakítja szemléletét, melyben
letagadhatatlanul ott van Kassák Lajos, Barcsay Jenő, majd
Balogh László és Aknay János festői formateremtése is.
Edmund szemléletét meghatározza egy konstruktivisztikus,
geometrikus kompozíciós rend, melynek azonban egyik
személyes eredménye, hogy végső soron sosem távolodik el
a természeti látványtól. A naturális formákat átírja, s a mér-
tani alakzatok szigorúan logikus szerkesztésével fejezi ki
mű vészi mondandóját. Edmund egyszerű, puritán mo tí -
vum világból építkezik, ez művészetének erőssége. Mintha
először felbontaná, ízekre szedné az előtte heverő látványt,
majd úgy „rakja össze”, hogy abból létrejön az „ed mun di”
kép világ. Foglalkoztatja az intimitás, és a monumentalitás is. 

Színei tudatosan szerkesztettek, élénk kolorit hatja át mun-
káit, ugyanakkor jó ízléssel, biztonsággal készít mo no króm
kompozíciókat, ezek finom lebegése új értékkel gaz da gítja
festészetét. Képei kompozíciós rendjében nagy sze rephez
jut a sajátságos ritmus, amely di na mizálja munkáit. 

Edmund bölcselkedései között így ír: „Minden ember annyit
lát a világból, amennyit látni akar, vagy befogadni képes.”
Ő – képei tanúsága szerint – sokat képes befogadni. Festői
ér tékei hagyományokban gyökereznek. Feledy Balázs

Az Újpest Galériában 2012. szeptember 20-án elhangzott
kiállítás-megnyitó rövidített, szerkesztett változata.  

Varga Ödön Tibor: Kör-tánc (2009)

Hagyomány és modernizmus

Mezőkövesden Pető Györgyné Vámos Margit íróasszony
hagyatékából nyílt kiállítás „Virágzó örökségünk” címmel.
Hatvanöt tablón ékeskedtek a könnyed vonalú matyó mo tí -
vu mok, kiegészítve hímzett mellényekkel, blúzokkal, bi zo -
nyítva, hogy a hagyomány tovább él az utódokban. A tárla-
ton lánya – e sorok írója – festményein is láthatták a matyó
formavilág, színvilág elevenségét. Az unoka, Csonka And rea
hímzései napjaink használatos ruhadarabjain jelenítették meg
a népi örökség motívumait.

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy 1911-ben a pesti operabálon matyó hímzéses ru há -
ban jelentek meg az akkori nagyságok. A díszes ruházat
mel lett szigorú követelmény volt a viselkedés, és a helyes
testtartás is. Ma már a világörökség része a matyó hím zés,
ezért is fontos nemzeti kincsünk megőrzése. 

Laczkó Pető Mihály képzőművész-tanár kifejtette hogy a
motivumok jelképisége sugározza a gyökerek-szárak; bim-
bózások-kivirágzások folytonosságát. Az élet iránti tisz telet,
az „életigenlés” hiányzik mai életünkből,  mű vé sze tünk ből.

Eluralkodik a pusztítás, az agresszió. Aki gyűlöl, és ha rag -
szik, az nem képes szépet alkotni! A mi dolgunk hogy a nép-
művészetekben rejlő mögöttes tartalom – eme titokzatos erő
– tovább éljen, mert a magyar népművészet minden egyes
al kotása „értékek jelképes hordozója!” Az összmagyarság
kultúrájának gyönyörű szelete.                         Pető Margit

A matyók virágoskertje

„A néphagyomány nagy nemzetfenntartó erején kívül
szük ségünk van a magas fokú nyugati művelődés minden
vív mányára. A néphagyománynak emellett azt a szerepet
szánjuk, hogy minden vonalon alapjául szolgáljon a ma -
ga sabbrendű művelődésnek, de annak ne csak színt, ha -
nem belső tartalmat is adjon.”

Győrffy István
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Madarász Imre
Korunk tévéhőse: a sorozatgyilkos

A spengleri „nyugat alkonya” kevés területen nyilvánul meg
olyan szembetűnően, mint a tömegkommunikációban és a
tömegszórakoztatásban, kiváltképp a televízióban. Mor  bid
szójátékkal úgy fogalmazhatnánk, a televíziós csa tor nák ban,
különösen a kereskedelmiekben, főműsoridőben leginkább
vér folyik. Az a Goethe emlegette „különös nedv”, amellyel a
világirodalomnak sem mennyiségileg, sem mi nő ségileg  nem
csekély részét írták, melynek tehát nem ön ma gában vett jelen-
létével van baj, hanem túltengésével és mű vészietlen ábrá-
zo lásával. A kriminek  nél külözhetetlen kelléke az erőszakos
ha lál, ám annak  brutali tá sa, embertelensége  fokozódott és ri-
asztó ütemben eszkalálódik Napjaink krimi an tihőse nem a
gazdag örököst teszi el  trükkösen láb alól a va gyonáért, ha -
nem nőket és gyermekeket, legszívesebben ka masz lá nyo -
kat gyilkol sorozatban, pszichopata kéjjel, sza dista kínzá-
sokkal, nem ritkán csonkításokkal és emberevéssel tetézve.
A szexuálpatológiai sorozatgyilkos korunk valódi té vé hő sé -
vé vált, egynémely adókon késő délutántól öreg éjszakáig
egymás után kizárólag efféle emberször nyekről szóló film-
sorozatokat sugároznak. El lehet képzelni, hogy egy olyan or-
szágban, mint a miénk, ahol nemzetközi összehasonlításban
is kirívóan magas a tévéfüggők száma, ho gyan hat a televí-
ziónézők százezres-milliós tömegére, hogy naponta négy-hat-
nyolc órán keresztül embertársaik kín halálát, megcsonkított-
meggyalázott holttestét, „csontja it” („bones”), hóhéraik-mé-
szárosaik beteg kielégülését nézi, fogyasztja, fogadja be, te -
szi magáévá. Rangos film aka dé miák- és szemlék díjazta fil-
malkotásokban is bámulhatja az intellektuális kannibált, aki
civilben kifinomult mű vé szet él ve ző, művészlélek, művelt,
ha nem épp tudós személy (ne tán éppenséggel Dante-kutató
Firenzében), gonosz géniusz. Kimutathatatlan és bi zo nyít -
ha tatlan e produkciók hatása a po tenciális ámokfutók „gyil -
kos elméjére”. viszont kimutatott és bizonyított a té vé erő -
szak szerepe a publikum in ger kü szö bének emelkedésében:
a híradónézők immár ásítozva, váll-vonogatva térnek na -
pirendre a sokadik bankrablás híre fö lött, meg sem rendül-
nek arról értesülvén, hogy saját há zá ban leütnek, kirabolnak
egy idős hölgyet. Hol vannak már a hat vanas évek, amikor
Sergio Leone egyetemes filmmű vészetben korszakos west -
ernjeit túlzott kegyetlenséggel vá dolták? 

A diagnózis és a terápia egyaránt nehéz. Felfoghatatlan,
hogy napjaink ideges, stresszelő, szorongó, nyugtatókon élő
embere miért vágyik még a „nyolc óra szórakozás alatt, ki -
kapcsolódásképpen (?) is végletes idegfeszültségre, fé le -
lem re, iszonyodásra. Lélektani talánnyal állunk szemben.  A
megoldást nem hozhatja el az egyesek által ostoba módon
visszasírt-visszakövetelt cenzúra. És nemcsak azért nem,
mert az a „betegségnél rosszabb ellenszer” lenne, hanem an -
nak okán sem, hogy az internetérában a tévécenzúra mit sem
érne. Marad az örök gyógyír: a nevelés, a műveltség ter jesz -
té se, Gárdonyi szavával az „embernemesítés”. A Széchenyi
szorgalmazta „kiművelt emberfőket” nem zavarja meg a vé -
res szórakoztatás, rájuk nem veszélyes a virtuális Co los se um
mű-vérengzése. De a felvilágosodás Fényei  terjesztéséhe-
olvasásra volna szükség – tévéfüggőség, „tévéidiotizmus”,

funkcionális analfabétizmus helyett. Gutenberg forradalmát
nem temetni kellene, hanem felújítani.

Dávid Attila: Nem történt semmi

Rédai Gábor
ÉTERMÉRGEZÉS

Száll a szavak pernyéje, korma,
arcomba szórja
sok csélcsap csatorna.
Jönnek, mennek a (rém)hírek,
álhírek, ferdítések,
nem hisz már senki, senkinek,
talán magamnak se hiszek.
Már fabatkát sem érnek
a szép beszédek,
kódolt üzenetek, elhallgatások,
azt sem hiszem, amit látok.

Szirénhanggá hangszerelték
a hatalom ostorpattogását.
A média torkából
bódító, mérgező gázok,
sugallatok és kommentárok szivárognak,
vöröslő köd takarja a napot,
tematizálja a gondolatot,
s a valótlan világok
magas kulisszái mögül
a nagy mágus, koreográfus,
farkcsóválássá szelídítette
a vicsorgó éhséget.
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Közel negyven esztendeje  több szépirodalmi műfajjal fog -
lal kozom. Rengeteg könyvet olvastam kezdetben kedvtelés-
ből, majd hivatásból, ami kedvtelésem lett. Sok felé hi vat -
koz tam a vesszőparipámmá vált Gárdonyi-gon dolatra: „A
bányász rátalál egy aranyrögre. Bizonyára nem a sarat vizs-
gálja, amely rátapadt, hanem az arany értékét. A kritikusnak
is csak az aranyat kell keresnie az irodalmi terme lés ben.” 

Vajon más tekintetben, az irodalmon kívüli civil életben
nem ugyanígy kellene készenlétben állnunk a jó, a szép, az
igazán hasznosítható meglátására?

Az általam kimagaslóan szeretve tisztelt Gárdonyi Géza  a
következőket állapította meg az esz té tikáról: „A testben szál -
ló lélek nem jön üres táskával Isten országából. A sok min-
den útravaló között magával hoz egy mágnestűt is, amely nek
egyik vége az elhagyott lelki világ felé mutat.” Ez a mág -
nes tű a mi ítélőképességünk. Egyik vége arra mutat, ami
szép. Másik vége meg arra, ami nem-szép.

A szép érzése kellemes nekünk. Tisztábbnak, jobbnak, ne -
me sebbnek érezzük tőle magunkat. Megfeledkezünk a tes -
tünk ről, s mintha csak lélek volnánk, könnyűnek, szabadnak,
boldognak érezzük magunkat.

A nem-szép érzése kellemetlen, néha bosszantó, néha utá -
la tos, undorító. Testünk rabjának érezzük magunkat. Me ne -
kül ni szeretnénk. A nem-szép érzése állati.

Isten azért adta belénk ezt a két érzést, ezt a mágnestűt, hogy
gondolkodás nélkül is tájékozódhassunk: merre haladjunk?

A szép érzése vonz az igazság, jóság, tökéletesedés felé.
A nem-szép érzése elfordít, elhajt a rossztól, az ártalmastól.

Közel negyven esztendeig kellett várnom hivatott szak-
mámban, amíg a JEL című spirituális és kulturális folyóirat-
nál, ahol a szépirodalmi rovat vezetőjeként tevékenykedhe -
tek, Rochlitz Bernadett főszerkesztőtől azt a feladatot kap-
tam, hogy ismertessem az olvasókkal a Dr. Batthyány csa lád -
jának naplói, krónikái 1907–1931 című könyvet, amelyről  ki -
derült, hogy a szombathelyi Martinus Kiadó jeles kiadvá nya. 

E munka (Dr. Puskely Mária SSND és Dr. Salacz György
kiváló összeállítása!) olvasása közepette terelődött fi gyel -
mem egy fájdalmasan rövid életű, ám annál érzékenyebb
lélekkel rendelkező fiatalemberre, az időközben boldoggá
avatott Dr. Batthyány-Strattmann László „európai hírű szem-
sebész, a szegények áldott emlékű orvosa” fiára. 

Batthyány Ödön gróf (1900–1921) a rácsodálkozás tanul-
ságával tudott élni. Őszintén sajnálom, hogy mindössze két
tel jes évtizeddel ajándékozta meg a sors, ám az az ajándék,
amit ő adott a világ népének – öröklétű. Elsősorban azért,
mert a művészetben leledző állandóságot fejezi ki. 

A zongoraművésznek készülő ifjú kivirágzó értelmének
szir mai az Isten által alkotott legnagyobb műben, a termé -
szet ben gyökereznek. Ahogy imént említett könyvismer te -
tőm ben (Jel, 2011. 5. szám, 154. p) írtam: Az e könyvben
először publikált, az 1920-as esztendő első felében kelt nap -
ló filozofikus magasságokban jár gondolatilag. Ödön ér zé -
keny lélek, az emberi-családi szeretet és béke hirdetője, s mint
Isten feltétlen híve, különösen jeles természetbarát: „Te ge -
zem a vén fákat, a madarakat, a nyulakat, a vizet és minden

mókus bizalmasan kandikál odújából, ha sétálgatok. Semmi
sincs, ami az embereket annyira egyformának tünteti fel, mint
a természet. Itt eltűnik minden mesterkéltség, minden óva -
tos ság és »szaloncsalás«, minden ember érzi, hogy ember, és
eb ben a pillanatban nem is akar más lenni; a Teremtőnek egy
al kotása, mint minden, csak a többinél tökéletesebb.” A tár-
sa  dalmi nyugalom és hasznosság vonatkozásában tett ész re -
vé telei kiegyensúlyozottak. Egyes feljegyzéseiben oly mó don
ír, akár a legbölcsebben látó, legszebben fogalmazó írók,
(no  ha a nyelvhelyesség nem sajátja a Batthyány-gye re kek -
nek, hiszen idegen nyelvi környezetben nevelkedtek – ám ér -
zületeik feddhetetlen magyarságról vallanak). „Amíg meg-
tartom a hitet, a vallást iránytűnek, nem lehet baj és érzem,
hogy Isten és a boldogságos szűz Mária segítségével nem is
lesz baj soha” – vallja, majd ennyire választékosan fogalmaz:
– „Üdítő eső szakad le az égből, a föld föllélegzik, én is.”
Eddig az idézet recenziómból, amiben Batthyány Ödön magvas
gondolatait igyekeztem eljuttatni az olvasók minél szé lesebb
rétegeihez. Törekvésem most sem más, hiszen Batt hyány Ödön
érzelemvilága visszhangra érdemes az ér ző lelkekben.

Saját gondolatainál-téteményeinél jobban semmi sem ké -
pes bemutatni az embert. Az előbbi idézetből kiviláglik, mi
vezette az ifjú Batthyány grófot az általánosan értékes és el -
fo gadható bölcsességig. „Mit veszekednek az emberek egy -
mással, miért pusztítják egymást, hisz vannak ezerszer fon -
to sabb és érdekesebb dolgok, mint az, hogy egymásnak a
már úgyis rövid életét megrövidítsék” – szinte kihallatsza -
nak e sorok a naplóból, akár az unalomig ismételt, ám széles
ér vénnyel máig sem betartott, szelíd parancs. Érdemes oly -
kor odafigyelni a fiatalokra, a gyermekien tiszta gondola-
tok kal rendelkező új erőkre, akik közeli hagyományból őr -
zik még az eredendő ártatlanság tiszta motívumait.   

Batthyány Ödön gróf hazaszeretete szintén példaadó: „Óh
ma gyar szív becsüld meg mid van és ne gondold, hogy oly

Zsirai László
Állandóság a művészetben

Németh Mihály:Boldog-Batthyány-Strattamann László 
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könnyű hazád nélkül meglenned. Magyar ember, ha va la mi -
re való,  »kozmopolita« nem lehet. Nem mondom, hogy ne
utazzál, azt sem, hogy hosszú időt ne tölts külföldön, de ne
feledd el, hogy hol van a te hazád, mert ha elfelejtenéd, te
lész minden tekintetben károsodott”.  

Olykor az az érzésem, hogy mindmáig érvényesen maradt
óhajjal írt, Köpcsényben kezdett és Körmenden folytatott
naplójába (1920. január 1-től március 31-ig), amelyről így
vall: „Szerelmes vagyok a naplómba. Némely zeneszerzőt a
kottapapíros ihleti meg, engem a naplóm. Valahányszor ke -
zem be veszem, megmutatja legbensőmet, mint egy tükör,
me lyen valódi arcunkat látjuk, amilyen éppen most, és nem
aminek képzeljük. Mint mikor egy jó baráttal beszélgetünk
legintimebb ügyeimről; mindig örülök, ha kezembe ve -
szem, hogy lelkem egy-egy fényképét ragasszam be. Meny -
nyit jelent a megfigyelő tehetség az életben, azt hiszem, nem
kell mondanom. Aki magát és másokat jól megfigyel, és ez
által érti tetteiket, az sokra megy és életrevaló”.

Nos, érzésem szerint máig érvényes megállapítása magas
szociális érzékenységről tesz tanúbizonyságot: „Bizony ma -
nap ság ritka, ha találunk valakit, ki még más emberek dol-
gaival is törődik. A modern világ vallása a haszon, istene az
egoizmus. Hangulatom deprimált. Nem egy nagyszabású
kel lemetlen esemény az oka, száz meg száz apró tényező hat
itt össze, melyek ezen érzésben nyilvánulnak meg”. A mű -
vé szetről és saját szerepéről a művészetben pedig köz vet le -
nül így töpreng: „Híres akarok lenni és halhatatlan, itt az
em berek közt tovább élni miután már rég lekopott a sír kö -
vemről az írás. De göröngyös út és veszélyes. Meg azután
érdemes-e arra törekedni és méltó-e? A művészetben, mint
mindenhol, csak az boldogulhat, kit a sajtó tol és ki minden
ideális, azaz igazi művészetet elvet és a helyett különcködik
és rútat produkál. A művészet, mely arra való, hogy az em -
bert fölemelje és eszébe juttassa szellemi életét és maga ál -
lá sát, óh a művészet, mely szép, jó, nemes és igaz – mivé
fajult! Menny a fülledt levegőjű, zsúfolt színházakba, nézz
kö rül a képcsarnokokban és kiállításokban, és ha nem rom-
lott már el ízlésed, mondd meg, hogy igazam van-e? – Üz let,
üzlet, ami vonz, ami elkel, azt produkálják és legyen még olyan
aljas, művészetnek nevezik. Undorodom mindettől. De mivel,
hála Istennek, nem szorulok arra, hogy zenével ke ressem
kenyeremet, dolgozni fogok, ahogyan nekem tetszik”.  

Ezek az 1920. március 17-én keltezett sorok évtizedeken
át érvényes üzenetek maradtak, s Batthyány Ödön gróf éle -
té ben még nem létezett a televízió. Ha igen, mit gondolha-
tott volna a napjaink televíziós csatornáin sugárzott szel le -
mi szennyezésről? A halhatatlanság titokban minden mű -
vész vágya, álma, ám ezzel igazában nem törődik, amikor
al kot. Legfeljebb „csak” megfelelni szeretne annak az öröktől
fogva és örökig tartó elvárásnak, ami aztán művészi erejé -
nél és hitelénél fogva teszi halhatatlanná. 

Batthyány Ödön művészetre, zenére vonatkozó nap ló -
rész  letét olvasva Franz Schubert eszménye ötlött fel ben-
nem, aki vajmi keveset törődött a zeneszerzőket kihasználó,
kottákat másoltató, képmutató kiadók világával, vagyis az
üz lettel. Korán, azaz hamar – hiszen alig több mint tíz esz-
tendővel élt többet a napló bejegyzőjénél – és viszonylagos
szegénységben halt meg, ám annál gazdagabb örökséget ha -
gyott az utókorra. Művészete, halála után száznyolcvannégy

évvel is sűrű boldogsággal szolgálja a zenekedvelő em be re -
ket, szerzeményei a művészetterápia alkalmas eszközei.

Gárdonyi Géza, akivel az esszé elején példálózni kezd -
tem, egyetlen mondatban fogalmazta meg a könyvkiadás lé -
nyegét: „Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek”.
Véleményem szerint, nem hagyható figyelmen kívül gróf
Batthyány Ödön naplójának példamutató tanítása sem a tel-
jes világ emberiségére érvényesen, mert a nemes erkölcsű
életre és művészetre vonatkozó, örök érvényű állandóságai
két ségtelenül hatnak. Érdemes ezekkel megismerkedni és
ezeket hétköznapjainkban is gyakorolni.

Gondolatébresztő csendéletek

Kerékgyártó László Nagyváradon, hajdani Alma Ma te ré -
ben mutatta be talentumának gyümölcseit.

Művészete több síkon bontakozott ki, melyben jelentős
sze repe volt mestereinek. Kristófi János festőművész-tanár
a piktúra,  Mottl Roman művésztanár a grafika forma nyel -
vé nek rejtelmeibe, Kis Elek festő- és textilművész pedig a
formatervezés- és tárgyművészet világába kalauzolta. Ezek
az irányok addig kiaknázatlan lehetőségek tárházát nyitották
meg számára. Mindegyikük megtermékenyítő erővel hatott
a másik szakterületre, így a paralel egymás mellet gyakorolt
mű vészeti ágakban mindig újabb eredményeket tud felmu-
tat ni. Ehhez töretlen kísérletező kedve társul. 

Kerékgyártó László képzőművészetében a festészet att -
rak tív és domináns ágazat. A koloritás problémakörében a
har  mónia keresése egyfajta vezérelvként jelenik meg. Ezt
kez detben a monokróm színvilágban találta meg, majd a
szí nes szürkék között egyre több telítettebb szín kontrasztja
nyújt olyan élményt, mint amikor a nagyvárosi háztömbök
tö vében hasad a hajnal, és a reggeli párában és ködben ren-
det vágnak az első fénysugarak. Vásznain szűkebb pátriája
a budapesti Józsefváros épületei, palotái és bérházai bonta -
koznak ki  (Práter utca, Külváros, Mikszáth tér). 

Kosztolányi Dezsővel együtt érzi és mondja – „Ó én sze -
re tem a bús pesti népet,/Mely a Külső-Józsefvárosban té -
pett/Ruhákban jár vasárnap délután...”majd szorgalmasan
festi, rajzol ja, megörökíti őket (Egy szürke hajnal).

Nem feledi a bihari tájat, a nagyváradi emlékeket. A vár
mo tívumának egy-egy feldolgozása elmaradhatatlanul sze -
re pel minden kiállításán. Jelképes erejű képe a Szent László
alakját idéző kompozíció, de a személyeket ábrázoló festmé -
nyei is többlet mondanivalóval telítődnek (Tempfli Atya).
Csend életei is továbbgondolkodásra serkentenek, nem áll
tőle távol a szimbolikus megoldások keresése (Kód), ame-
lyek nemegyszer elvezetnek minket a magyarság megma ra -
dá sának aktuális problémaköréhez (Kampány).

Munkásságának fontos területe a grafika, amelynek egy
különleges ága a könyvjegyművészet, vagy az ex librisek
vi lága. Új utakat keres, ez pedig a számítógépes grafika. 

A metszetek műfajában is az ötletet gyors ceruzavázlattal
ve ti papírra, ami majd a számítógép segítségéval kap szí ne -
ket, feliratokat és nyer végső formát. Tűnődés című képe va -
lójában önarckép. Belső merengéseire világít rá a költői
idézet: „Gondolatod tiéd marad,/Mint táncos mozdulata/Mit
senki nem visz haza”                                       Ürmös Péter
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Gérecz Attila-díj

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntő
szavai után L. Simon László, kultúráért felelős államtitkár
ki fejtette: senki sem tudhatja, milyen jelentős életművet ha -
gyott volna hátra Gérecz Attila, ha nem éri fiatalon a halál.

Húsz esztendővel ezelőtt Kárpáti Kamil, a Stádium Kiadó
vezetője azért alapította a díjat, hogy írótársának emléket ál -
lítson. Azért november 7-én emlékeznek Gérecz Attilára,
mert 1956-ban ezen a napon érték a halálos lövések. 

Gérecz Attila költészetét Szakolczay Lajos iroda lom tör té -
nész méltatta. Felidézte, hogy a fiatal költő az írók közül
egyedüliként harcolt fegyverrel a zsarnok ellen. „Elbukása
ellenére, mert ugyan szitává lőtték testét, győzött. Szelleme,
az igazság és forradalom szelleme mindig jóval több, mint a
küzdő, lankadó, fáradó test” – fogalmazott. Kitért arra, hogy
az öttusa bajnokként is ismert alkotó a váci börtönben érett
költővé, életműve példa arra, hogy „a szabadságnál nincs
drá gább kincs”. Az is egy kivételes teljesítmény, hogy a váci
börtönből úgy szökött meg, hogy a jeges Dunát átúszta.

Korábban többek között Lackfi János, Szakács Eszter, Ora -
vecz Péter, Grecsó Krisz tián, Mestyán Ádám és Kele Fodor
Ákos részesült Gérecz Attila-díjban. Ebben az évben az elis-
merést az 1986-ban Budapesten született Izsó Zita vehette
át. Írásait eddig többek között az Alföld, a Kortárs, a Ma gyar
Napló, az Élet és Irodalom, a Hitel és a kolozsvári Helikon
kö zölte. Első verseskötete a Tengerlakó címet viseli.

Izsó Zita
ISMERETLEN KATONA SÍRJA

az apja nagy ember. még sokra viszi.
nevet nem ad neki. nevét helyette
egy utca viseli,
ő meg az oltár előtt
megkapta egy másik férfiét
mint ahogy uralomváltás után átnevezték a marx teret,
pedig a férfi nem is, csak a neve kellett,
ami mögé elbújhatott.
kicsit úgy érzi magát, mint aki
egy idegen sírról fejfát lopott.

LÉGZÉSGYAKORLAT

rácsokkal veszi körül kertjét,
és úgy nyírja a buckákon a füvet,
mint  börtönőrök a rabok haját.
néha kifekszik a napra,
és kikapcsolja a melltartója pántját
hogy ne legyen olyan csíkos a háta,
mint az elítéltek rabruhája.

A Duna Palotában a Magyar Mű -
vé szeti Akadémia Képző- és Ipar -
művészeti Tagozata mintegy ötven
művészének ötvenhat alkotásából
nyílt kiállítás. Többek között Aknay
János, Bukta Imre, Fekete György,

Gyulai Líviusz, Kő Pál, Lugossy Mária, Makovecz Imre, Mol nár
Edit és Szemadám György munkáit mutatta be a tárlat. 

Fekete György, az akadémia elnöke kö szöntőjében arra fi -
gyelmeztetett, hogy a testület tagjai szá má ra az október 23.
kör nyékén érzett gyász nem merülhet ki a pusz ta bánatban,
mert 1956 emlékéből "roppant erejű inspirációt" lehet me rí te ni.

56 év 56 kép

Makovecz Imre: az 1956. október 25-i sortűz áldozatainak
emlékére (fotó: G.B.H.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója, va -
lamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja al -
kalmából  október 23-án  Erzsébetváros Önkormányzata a Ró -
zsák terén lévő Szent Erzsébet Templomnál tartott megemlé -
kezést. A korabeli eseményeket Rónaszékiné Keresztes Mo nika
or szággyűlési képviselő és Vattamány Zsolt, a kerület polgár -
mes tere  idézte. A zenés, verses irodalmi műsor után  R. Törley
Mária „Angyal” szobránál a Művészetbarátok Egyesületének
képviseletében el helyezte koszorúját Geröly Tibor is. 
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Emlékeztünk...

Október 19-én a Kesz ke nő utca 35.
szá mú háznál, Ober sovsz ky Gyula
haj dani lakóhelyén emlékeztünk az
író-költőre, 1956 hősére. A kivételes ké-
pességű, forradalmi hevülettel megál-
dott, az Igazság című lap hajdani fő-
szerkesztőjének alakját Medvigy End re
irodalomkutató méltatta. Pethes Csaba

színművész és Béres L. Attila újságíró
előadásában Obersovszky Gyula ver-
sei, Dé vai Nagy Kamilla elő adó mű vész
tolmácsolásában pedig az alkalomhoz
illő dalok szólaltak meg. Az emlék-
táb lánál a kerület alpolgár mes te re,
Ho lop né Schramek Kor nélia, Béres L.
Attila, az Obersovszky Em lék bi zott ság
vezetője, Geröly Tibor, Herboly László
és dr. Herzum Péter helyezte el az em -
lékezés és tisztelet virágait. 

A 2001-ben alapított díjat ebben az
esztendőben Obersovszky Gyula szel -
lemi hagyatékának, és irodalmi mun -
kás ságának ápolásáért, népszerű sí té sé -
ért, terjesz téséért Medvigy Endre iro-
dalomkutató-szerkesztőnek ítélte a Mű-
vészetbarátok Egye sü le té nek elnöksé -
ge. A díjazottnak gratulálunk!

Medvigy Endre, Geröly Tibor és Dévai Nagy Kamilla a Keszkenő utcában (fotó: Geröly-Bársonyi Hilda)

Obersovszky-díj

Őrbottyánban

Emlékezők Őrbottyánban (szöveg és fotó: Geröly-Bársonyi Hilda)

Október 23-án Obersovszky Gyula em-
lékházánál Geröly Tibor arra em lé kez -
tette a jelenlévőket, hogy húsz eszten -
dővel ezelőtt a „szeretet és békesség,
tü relem és belátás, szolidaritás és rész-
vét, szabadság és felelősség” gondo lata
je gyében hívta birtokára Ober sovsz ky
Gyula a magyar szellemi- és társadal-
mi élet több száz képviselőjét. E házra
tíz éve került emléktábla, hogy őrizze
a szellemi szabadságharc kivételes kép-
viselőjének alakját. 

A költő börtönben született legismer-
tebb versének elhangzása után Bella
Péter tekerőlantján az alkalomhoz illő 
dallamok csendültek fel, majd a tisz te -
lők elhalmozták virágaikkal az em lék -
he lyet. Cserepka András polgármester 
az önkormányzat koszo rú   ját, a hajdani
munkatársak kegyeleti virágait pedig
Béres L. Attila újságíró helyezte el.
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Búcsúzunk

Várnai Valéria művészi hitvallását így
fogalmazta meg: „Soha nem akartam
korszerűnek látszani. Engem bos szan-
tanak a humánumnak fittyet hányó, a
lefutott nyugati szenzációkat majmo -
ló, utánzó hóbortok. Szerintem az em-
ber magával hozott képességeit, adott-
ságait bontakoztassa ki. Ne kívülről irá -
nyítsák! A gondolataival, az egyé ni sé -
gével összhangban lévő formát keres-
se. Ha a változtatáshoz nincs meg a
belső indíték, motiváció, felesleges a
változtatás, a minden áron újat aka rás.”  

Festészetét többen Krúdy világához
hasonlítják. Egyik méltatója szerint –
az író „vattafinom emlékpárlatait, tit -
kokat sugalló belső tájakat idéz.” Ké pei
világát nevezték „hamvas elégiának”
„bársonyosan derengőnek”, amely „az
em lékek könyörtelen, de szépsé ges tá -
vo lodását, néha megigézett közelsé gét
juttatja a szemlélő eszébe.” Kri ti ku sai
szerint „az egyszerre megnyugtató és
fölkavaró” Várnai-képeket az „em lé ke-
zet aranypora vonja be, és a meg fes tett
tárgyakon, személyeken ott lát juk, érez-
zük a gyógyító idő nyo mát, de az emlék
egyúttal fájdalmas is, se be ket sajogat.”
„A komor, sötét tónusú szí nek által
felkeltett borongós hangulat, ez a sok-
féleképpen ér tel mez hető szomo rúság,
amely… valahol mé lyen, egyéni vagy
kollektív tu da tunk ban ben ne rej  te zik.”
Belső képeket, hangulatokat tett lát -
ha tóvá, a múltból őrzött emlék ké pe ket,

vagy a jelen  pillanatait, amelyek va -
la mi időtlen távlatot képesek megfog-
ni. Sötét tónusai között va lódi öröm -
ként tűnnek fel a sárgák, pi rosak, ró -
zsa színek, zöldek, melyek mindig pi-
cikék a nagy egészhez képest.

Geszler Mária kerámikusművész
Várnai Valériáról így vallott: „... alko tói -
élete alatt sokat »föstött « el nem is mer -
ten, mások dicsfényétől ár nyé kol va, de
az idő az értéket mérlegre teszi és mű -
veit igazi nagy mű vészetnek láttatja.” 

Húsz esztendeig a Szombathelyi Mű-
velődési- és Sportház gazdasági igaz-
gatója volt. Jelentős segítséget nyújtott
– az akkor még Rómában élő – Prokop
Pé ter életmű-, és Szalatnyay József re -
habilitációs-kiállításának rende zé sé hez.
Nyug díjazása után közreműködése ré -
vén a Vitalitas Ga léria a város legje-
lentősebb kiállí tó helyévé vált.Várnai
Valéria 1995 óta volt tagja a Mű vé szet -
barátok Egyesületének.1936 – 2012

Takács Tibor
NEM MENEKÜLHETSZ

Nem menekülhetsz olyan könnyen,
leszel mint költöző madár,
ami visszaszáll, visszaröppen

s nem lehet menekülni már,
gyűlik a baj, már itt a másik,
a múló idő sose fáj,

ultrahang-vizsgálat, parázslik
a lüktető ér, s benne én,
az erek pattanó faláig

szorítja szívem a remény.
Mi vár rám? Újabb s újabb műtét!
Minden ér holnap kőkemény?

Várok. Hogy mostan kiderítsék,
mi zajlik bennem, és mi lesz?
Lesz-e még tavasz-kék a kék ég.

amiért élni érdemes?! 

Budapesten született. Humán ta go za tos
gimnáziumban görög és latin nyelv -
ből is érettségizett. A Képzőművészeti
Főiskola után a Pázmány Péter Tu do -
mányegyetemen általános mű vé szet -
tör ténetet tanult, tanári képesítést szer-
zett. Görög-római régészeti tanulmá -
nyo kat is folytatott. Külföldi társas uta-
zások idegenvezetőjeként is ismerték.
Különböző budapesti iskolákban har -
minc két évet tanított. Gyémánt- és vas-
diplomás pedagógus volt.1989-től a
Sző nyi István Képzőművészeti Kört
(Városvédők Egyesülete) vezette. Az
egyesületi al ko tó tá bo rok nak (La ki te lek,

1924 – 2012

Mosdós, Kis kun maj sa) nemcsak részt -
vevője, hanem szakmai segítője is volt.
Szakszerű előadásai, tárlatmegnyitói
közönségsikert arattak. A Mű vé szet ba -
rá tok Egye sü le té nek 1989 óta volt tag-
ja. Budapesten érte a halál.

Antalfy István
ÚTRAVALÓ

Csak egy kis táska. Benne van
az életem. Nem írt szöveg,
csak úgy…

és csupa vallomás,
az eljátszott élet-szerep.

Markánsan, ami volt (múlt idők,
legalább legyen az magam)
útravalóul, úgy viszem
ami szívemben benne van.
Törékeny. Vállalt. Ismerős
(hiteles?) sok hullámverés,
akár (ellentmondás?) való,
„Nagy életről”

Ez az egész.

Útravaló, amit Te adsz,
(érdem nélkül) a szeretet
viszem magammal, mint akár
egy harapásnyi kenyeret.
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Elhunyt Szinte Gábor

1928 – 2012

Szinte Gábor művészi hajlama korán megmutatkozott. Ha -
marabb rajzolt, minthogy megtanult beszélni. Ez a kedv te -
lé se végigkísérte iskolaéveit. Döntő jelentőségű élmény volt
számára (1938-ban), hogy nagyapja barátjának, a zsögödi
Nagy Imrének Vigadóbeli kiállítására magával vitte édes -
any ja. Ekkor látott életében először képeket, tárlatot. El ha -
tá rozása, hogy festő lesz, egy életre szólt. A kőbányai Szent
László Gimnáziumban kitűnő eredménnyel szerzett érettségi
bizonyítványt, mely időszakra úgy emlékezett, mi szerint nem
ő volt a kitűnő tanuló, hanem a gimnázium volt kitűnő iskola. 

1946-ban egyhangú szavazattal felvételt nyert a Kép ző -
mű vészeti Főiskolára Bernáth Aurél osztályába. 1951-ben
fo gadták el diplomamunkáját. Ekkoriban a Bortnyik irányí-
totta főiskolán a személyi kultusz légköre uralkodott. 

Szinte Gábor 1955-ben – elsők között – részesült a Der -
ko vits-ösztöndíjban. Feladta tanári állását, és Olaszországba
szeretett volna utazni, de kérését a minisztérium illetékesei
el utasították. A forradalom után – 1956 decemberében – már
nem kellett engedély ahhoz, hogy Itáliába indulhasson. 1957-
től Firenzében a Accademia delle Belle Arti freskóosztá-
lyában tanult. A következő évben rendezi első önálló kiállí -
tá sát a firenzei Pallazzo Stozzi-ban, a művészet felleg vá rá -
ban. A tárlatot az Olasz Köztársaság Elnöke nyitotta meg.
Letelepedést kínáltak neki Olaszországba, Fran cia országba,
Egyiptomba, Amerikába, ő azonban 1959-ben hazajött. Mint
„disszidens” festőművész itthon nem kapott megbízást, így
kezdte el díszlettervezői tevékenységét. Első sikere (1961-
ben) a Madách Színház Kaukázusi krétakör-ének díszlete.
1978-ban tanszékvezető tanárrá nevezik ki a Kép ző mű vé -
sze ti Főiskolán, mely tisztséget 1991-ig viselt. Megszervezi
a díszlet-jelmeztervező tanszéket. 1999-ig száztizenhét szín -
mű, és három film díszletét készíti el, hatvanöt tervét letétbe
he lyezte az Országos Széchenyi Könyvtárban. Harminc évig
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán „stílus és szcenika”
tárgyat tanított rendező,- gyártásvezető- és szí nész hall ga tók nak.

Jelentős munkája többek között a gyöngyösi Művelődési Ház
hatalmas színes üvegablaka, a keszthelyi Helikon Szál ló
és a hévízi Thermál Szálló faintarziája. 

2003-2004-ben  II. Szilveszter szülőfalujában, a fran-
ciaországi Aurillac melletti Saint-Simon plébániatemploma
számára a pápa életéről fal kép sorozatot festett. A Szent
Korona és Szent István hirdeti az egész világnak, hogy
Magyarország az Európát megalapító legelső államok között
volt, amikor a mai államok legtöbbje még nem is létezett. A
száztíz négy zetméteres mű a ma em be re számára teszi
elevenné a korai kö zépkor világát és sze mé lyeit, akiket hoz-
zánk hasonlóan az emberiség jövője fog lal koztatott. A kép-
sorozat elkészítését a Cziffra György Ala pít vány
kezdeményezte, és ki vi te le zé sé re Szinte Gábort a Mű -
vészetbarátok Egyesülete kérte fel. A ké peket – a pápa irán-
ti tiszteletből – ajándékként készítette, sőt a kivitelezés költ -
ségének egy részét is magára vállalta. 

A budapesti Rezső téri templomban tizenöt stációból álló
golgota képeit, a pusztaszabolcsi plébánia templomban pe -
dig Szent István és Szent László életét ábrázoló ólomüveg
ab lakait a közelmúltban szentelték fel.

Írói munkássága is jelentős. Egy méltatója a kö vet kezőket
ír ja: „Szinte Gábor a gondolat varázslója. A művészet és a
tör ténelem mestertanára, aki titkos összefüggések ös vé nyei -
re csábít bennünket az útikönyvek banalitásai helyett. Va -
rázs pálcájának intésére a múlt árnyaiba élet költözik. Az épí -
tőkövek és a műalkotások szólni kezdenek hozzánk.” Köny-
vei: Velence és Firenze titkai; Róma, Nápoly, Apulia tit kai; Sza-
bad szemmel; Tett és semmi más. 

Rákosmente lakossága Szinte Gábort díszpolgáraként tisz-
telte, 2011-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének kö zép-
ke reszt je a csillaggal kitüntetésben részesült.

Geröly Tibor

Elismerések

Szakolczay Lajos 
közíró, kritikus, szerkesztő 

Arany János- és Tamási Áron-díjban;

Agócs Sándor 
költő, szerkesztő, 

a Lakiteleki Antológia Kiadó vezetője 
Márton Áron-emlékérem kitüntetésben 

Csukás István, 
a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom területén
végzett munkásságáért, halhatatlan mesefigurák

megteremtéséért, elévülhetetlen érdemei elismeréséül
Magyar Ifjúságért-díjban részesült.

Gőczéné Kovács Gabriella 
újságíró-tanár, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen

gyémántdiplomát vehetett át. 

Valamennyi kitüntetettnek tisztelettel gratulálunk!
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Hírek

Jáki Ferencre, egyesületünk alapító
tagjára irodalmi műsorral emlékeznek
november 13-án 14 órakor a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár VIII. kerületi fi -
ókkönyvtárában (Kálvária u.12). Aven-
dégeket Porhajasné Hravecz Mar git kö -
szönti, a műsort  N. Pető Ilo na vezeti.

Kallai Sándor festményeiből és gra-
fikáiból a Veszprémi Piarista Temp -
lom ban augusztus 1-től szeptember
20-ig, a Megyei Könyvtárban  október
3-tól 27-ig rendeztek kiállítást. 

A. Bak Péter alkotásait „Emlékezés
a forradalomra” címmel október 18-tól
november 22-ig láthatták az érdeklő dők.

Benkőné Kovács Márta festmé nyei-
ből október 7-én a Budapesti Béke Ho-
telben nyílt kiállítás, melyet november
3-ig látogathattak.

A. Bak Péter műgyűjteményéből
„Ma gyar Grafika” címmel október
30-tól december 2-ig az Erzsébetligeti
Színházban láthatnak válogatást.

Szeverényi Mihály festményeinek
tár latát november 3-án a Gyoma end rő -
di Vidovszky Béla Városi Könyv tár ban
Kóris Györgyné nyitja meg. Közremű-
működik Sipos Fanni, a Gyo ma end rő -
di Komédiás Kör tagja. Az alkotáso kat
december 14-ig lehet megtekinte ni. 

Szánthó Imre grafikáiból, festmé -
nyeiből Leányfalun az Aba-Novák Ga-
lériában október 13-án „Szentendrei
pil lanatok” címmel nyílt kiállítás, mely
november 3-ig tekinthető meg.

A művészeti kritika aktuális kér -
dé seiről beszélget Szénási Miklós, Tóth
Dénes és Vitéz Ferenc november 14-én
Debrecenben, a Kölcsey Központban,
a Holló László kiállítás terében. Ho -
gyan látják az irodalom, a színpadi mű-
fajok, a képzőművészet meg í télését? 

A Pomázi Bauhaus Festőiskola
tag jai – alapítója Kiss János festő mű -
vész – a Budakalászi Művelődési Ház-
ban szeptember 25-től október 18-ig
kollektív kiállításon mutatkoztak be.

Mohainé Burián Mária Ágnes fo -
tó iból „Repülj madár, repülj” címmel
a Nagytétényi Könyvtárban október
25-től november 30-ig látható kiállítás.

Keczely Gabriella és Kemény Já nos
„Szimbiózisban” címmel ren dezett ki -
ál lítása november 12-től de cem ber 9-
ig tekinthető meg az Óbuda Primus Ét -
te remben (III. Nagyszombat u.3.)

Kiss János festménye

Tóth Sándor Kölcsey-díjas festő -
művész „Hetvenöt év” című jubileumi
ki állítása november 6-30-ig tekinthető
meg Berettyóújfaluban a Bihar Vár me-
gye Képgalériában.

Havady Zsuzsa iparművész „Vissza-
tekintve” című tárlatát a Fővárosi Sza bó
Ervin Könyvtárban október 4-31-ig te -
kinthették meg az érdeklődők.

Deli Julianna és Szalkári Rózsa mű-
vésztanárok közös kiállítását a Jász a -
pá  ti Vágó Pál Múzeumban október 5-
én Velkeiné Pócz Ilona nyitotta meg,
melyet a hónap végéig látogathattak.

Kőrösi Papp Kálmán alkotásait az
Érdi Városi Galériában Szakolczay La jos
művészettörténész ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe. 

Sz. Varga Irén „Átváltozások” cí mű
kiállítása a Csepeli Munkásotthonban
(XXI.Árpád u.1.) november 10-én nyí-
lik és december 7-ig tekinthető meg.

Csordás Zsuzsanna „A lélek har-
mó niája” című tárlatát október 17-én
Ba  latonfüreden az Óvárosi Mű vész ká -
vé házban Somogyi Józsefné könyv tá -
ros nyitja meg, melyet november 16-ig
láthatnak az érdeklődők. 

Ghyczy György alkotásait a Cafe
Vian (V. Hercegprímás u. 15.) ven dé -
gei december 17-ig lát hatják. 

Tálas Ernő „Énekes életem” című
szerzői estjét november 8-án rendezik
a Kéhli Vendéglő Krúdy Szalonjában.   

Kaszás István „Ló és Lovas” című
ki állítását a Hadik Ká vé házban (XI.
Bar tók Béla út 36.) Be recz ky Lóránd
nyitja meg, mely december 31-ig látható.

Rosta Erzsi alkotásaiból „Em lék ké -
pe  im” címmel rendeznek kiállítást a
Pa  goda Galériában (XIV. Egressy út
17-21.) melyet november 28-tól 2013.
január 29-ig lehet megtekinteni.  

Barcs János író-költő november 22-
én 18 órakor a Magyar Világ Est ven -
dé ge lesz. „Vascipőjében” érkezve a sze-
líd kavicsok üzenetét hozza. Köz re mű-
ködik Kovács Zoltán tárogatóművész.

Heil Edit, Gráf Attila és Rigó Attila
festményeit a VII. kerület Rottenbiller
utca 10. szám alatti Deák Ferenc könyv-
tárban november 23-tól december 16-
ig láthatják az érdeklődők. 

Halmos Antal író szerzői estjén ok -
tóber 15-én a Pallas Páholyban Geröly
Tibor volt a beszégetőtárs. 

Szvorák Katalin koncertjére no -
vember 29-én 18 órakor kerül sor a  
VI. kerület Eötvös u. 10. szám alatt.

Klebelsberg Napok

Négy évszak

Az egyesület tagjainak alkotásaiból
2013. január 9-én 17.30 órakor kiál-
lítás nyílik az Erzsébetvárosi Kö zös -
ségi Házban. Témabeli kötöttség nincs.
A képátvételre felkért személyek dön-
tenek arról, hogy a mű a kívánt szín-
vonalat eléri-e (célszerű több alkotás
bemutatásával választási lehetőséget
biztosítani a bírálóknak). A kiállítási
tárgyak átvételének időpontja: 2013.
január 4-én (pénteken) 10.00-15.00
óra között a VII. kerület Wesselényi u.
17. szám alatti közösségi házban.

Molnár József

A Ciszterci Szent István Gimnázium,
a Klebelsberg Kuno Emléktársaság és
a Művészetbarátok Egyesülete 2012.
no vember 13-20 között a néhai vallás-
és közoktatási miniszter 137. szü le tés -
napja kapcsán kép ző mű vészeti ki ál -
lítást rendez, előadásokat és zenei prog-
ramokat szervez. 

Száz perc száz emberért

Beregszászi Olga hagyományos jó té -
kony sági koncertje december 9-én (va-
sárnap) 18 órakor lesz a MOM Mű ve -
lő dési Házban (XII. Csörsz u. 18.) 
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Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy
adójuk civil szervezetek számára ajánlható 1 %-ával támo-
gassák a Fővárosi Törvényszéken 1765 számon bejegyzett

Művészetbarátok Egyesületét,
vagy a 3028 számon nyilvántartott 
Művészet és Barátai Alapítványt.

Mindkét szervezet közhasznú.
Művészetbarátok Egyesülete adószáma: 19816133-1-42

Művészet és Barátai Alapítvány adószáma: 18015504-1-42

Keres Emil
KARÁCSONYESTI TŰNŐDÉS    

A titkolt vélemény, mint a mag kikel :
– a beszéd  zenéje árulkodik,
az éber elme nemcsak szóra figyel,
arcodról is olvassa jeleit.–

De mit ér e tény ha egy vad ősies
lény,– szelíd létedre,– vívni kényszerít?
A dzsungel törvénye  adja a hitet
neki,- bár nem győz,– amikor leterít.

Öregasszony zárt ajakkal koldul,
s, hogy ne vacogjon ide-oda tipeg.
Havazik! Ismét itt a tél, a hideg

Szenteste van! Testes harang kondul,
s mert ez a zene is egyfajta beszéd,
kezem melegítheti már a kezét.

Minden kedves olvasónknak Áldott, Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Az egyesület adományozói

11.000.- Ft-ot Fenyvesvölgyiné Tóth M. Zsuzsanna (Ba kon -
szeg); 10.000.- Ft-ot Szigeti Miklósné (Kő szeg), Tóth ár pád
Ferenc (Kőszeg); 3.500.- Ft-ot Far kas Katalin (Budapest),
Csuka Imre (Berettyóújfalu); 2.000.- Ft-ot Jenei Lászlóné
(Budapest); 1.500.- Ft-ot Gulyás Anna (Budapest), Szántó
Sándor (Tahitótfalu), Őrsy Attila (Budapest); 1.000.- Ft-ot
Anonym; 500.- Ft-ot Bajári Mihályné (Budapest), Deb recenyi
István (Budapest), Kiss János (Pomáz), Kovácsi Erzsébet
(Bu  dapest), Rosengart Béla (Budapest), Schőne Ká rolyné
(Bu dapest) küldött. Köszönjük!

Töreky Ferenc grafikája

Töreky Ferenc kilencven éves

A címzetes egyetemi tanár, grafikusművész Nemesvitán
született.  Előbb pedagógiát, pszichológiát, zenét, kul túr tör té -
ne tet és művészettörténetet tanult. A budapesti Képzőmű-
vészeti Akadémián 1952-ben tervezőgrafikai dip lo mát szer zett.
Tervezett plakátokat, kiállításokat, prospektusokat, nyom -
tatványt, csomagolóanyagot, szállodák, intézmények, válla -
la tok, városok információs rendszerét, arculatát.  Köny ve ket,
folyóiratokat illusztrált. Születésnapján gratulálunk!        

OTP számlaszámunk: 11706016-20020031
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Programok

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. Közreműködik Tóth
János István gitárművész. Házigazda
Szedresi István.

November 14-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u.17.) Kon rád
Ignác a lovak festője. Kontra Mária
portréfilmje. Házigazda Molnár Jó zsef.

November 21-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) a ki lenc -
ven éve született Kelemen Kris tóf szob-
rászművészre emlékezik Kesz tyűs
Fe renc. Házigazda Heil Edit.

November 28-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Ma tyó nép-
hagyományok. Előadó: Kiss Jó zsef ha -
gyománygyűjtő. Közreműködik Kiss né
Réczey Erzsébet. Közös éneklés. Há zi -
gazda Szedresi István.

November 28-án (szerdán) 17 óra -
kor Pécsett a Vasutas Művelődési Ház -
ban (Várady u. 7.) Alfons Mucha cseh
festő mű vész munkássága. Előadó:
Pan dúr József művészettörténész. Há-
zigazda dr. Si kó Ágnes.

December 5-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u.17.) Béres
Fe renc-emlékest és díjátadás. Köz -
re mű ködik többek között az énekmű -
vész nevét viselő kamarakórus He ge dűs
Szabolcs vezetésével, Hegedűs Valér
zongoraművész, Rezsnák Miklós nó ta -
énekes Házigazda Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költő. 

December 12-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Harminc
éve alakult a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör. Ünnepi műsor a Három évtized
címmel megjelent antológiából. Köz -
re működnek a kör tagjai és Tálas Er nő
operaénekes. Műsorvezetők: Fenyves
Má ria Annunziáta; Tárkányi Imre. Há-
zigazda Király Lajos.

December 15-én szombaton 9.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
(VII. Wesselényi u. 17.) második eme-
leti civil klubjában az egyesület rendkí -
vü li, Alapszabály-módosító közgyű lése.

Előadó dr. Kollmann J. György. A köz-
gyűlést Nick Ferenc vezeti.  

December 19-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Ház ban (VII. Wesselényi u.17.) Közös
karácsonyunk. Ver ses, zenés műsor.
Szeretetvendégség! (Mindenki a maga
hozta süteménnyel, itallal kedves ke -
dik a közösségnek.) Köz re mű ködik
Bella Péter (tekerő lant), Dévai Nagy
Kamilla (gitár), Hegedűs Valér (zongo-
ra), Pethes Csa ba (vers), Tár kányi Im re
(vers). Házigazda Geröly Ti bor.

Január 2-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Vára -
ko zással, Hajtun Zsuzsa zon  go ra -
mű vész és barátai koncert jével kö -
szöntjük a 2013. esz ten dőt.

Január 4-én (pénteken) 10.00-15.00
a Négy évszak címmel rendezen dő
kollektív kiállítás alkotásainak át vé te -
le a VII. Wesselényi utca 17. szám alatt.

Január 9-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) a Négy év szak
című kollektív kiállítás megnyitása. A
tárlat  feb ru ár 3-ig látogatható.

Január 16-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Madarász
Imre irodalomtörténész előadása.

Programjaink támogatói
Budavár-, Erzsébetváros-, és

Budapest Főváros XIII.
kerületének önkormányzata, 

és a Közjóért Alapítvány.

Ügyelet az egyesület István utcai
székhelyén 14.00-17.00 óráig

2013. január 11-én   Tárkányi Imre
2013. január 7-én    Geröly Tibor

2012. évi lapszámaink támogatója


