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Kultúránk mindenese

A múlt század második felét uraló önkényuralomból kiutat kereső társadalom nemzethű rétegei – a levert forradalom, a megtorlás évei után – szabadabb létre, a közélet megújítására törekedtek. Ki itt, ki ott, ki hogyan tudott. A hatvanas évek közepétől „a
szabadság kis körei” egyre gyarapodtak. Lépésről-lépésre kialakult a népi
kultúrát fölfedező, újjáéledő ifjúság
„nomád nemzedéke”, melynek – az
1973-tól a Népművelési Intézetben
dolgozó – Zelnik József alkotó-szervezőjévé szegődött. Közelről láttam,
tapasztaltam, és sokakkal együtt segítettem szívós küzdelmét az óbudai Selyemgombolyítóért. Ennek a XVIII.
századvégi ipari műremeknek a megmentése, közcélú felhasználása, megszerzése érdekében Zelnik képes volt
minden erőt összpontosítani. Társaival
a fiatal népművészek nyári táborait,
kiállításait szervezte, s eközben – a
„Röpülj Páva” televíziós vetélkedőműsor népszerűségét hasznosítva, a kibontakozó táncház mozgalmat csatasorba állítva – munkálkodott. Elérte,
hogy a tíz éves felújítás során megszépült Selyemgombolyító a magyar
kultúra megújulásának műhelyévé, a
nomád nemzedék valóságos és szimbolikus központjává váljon.
Az ifjú Zelniket igazi, ötletgazdag
művelődésszervezőnek ismertem meg,
aki – bogárhátú kis Volkswagen autójával – a nemzethű értelmiséget és a
magyar kultúrát szolgálta. Közreműködött a kecskeméti kerámiastúdió, a

Az Óbudai Selyemgombolyító

tokaji Makovecz-ház, az etyeki szövőház, a velemi faragóház, a magyarlukafai alkotótábor létrehozásában, a
gercsei pálos templom újraépítésében.
„Bogárhátúján” végigvitte Erdélyen
Kiss Ferencet, Kormos Istvánt és
Nagy Lászlót. Ott volt a Bethlen Gábor
Alapítvány kezdeményezői, a Lakiteleki Tanácskozás résztvevői, a Dunaszaurosz ellenzői között; bábáskodott
a Duna Televízió születésénél. Életem
válságos szakaszában, a hetvenes évek
végén az általa szerkesztett első öt
népzenei nagylemez – Budai Ilonával,
a Muzsikás- és a Vízöntő Együttessel,
s még két Táncházassal – betegségemből valósággal újjáélesztett. Átélt
katarzisom társadalmi megjelenítését
Nomád nemzedék (1981) című könyvében érzékeltem, amely a művelő-

désszervező Zelnik József munkásságának közéleti, kulturális vonását tükröző kortörténeti dokumentuma. Folytatása a táncház mozgalom, illetve a
fiatalok népművészeti stúdiójának utóéletét értékelő Negyven év után címmel megjelent összegező műve, amely
a magyarság közelmúltjának tényfeltáró, elemző leírása és jövőjének fontos előrejelzője is.
Zelnik József életpályáját múltunk
megismerése, az értékek átmentésére
való törekvés, a magyar kultúra megújítása, gyarapítása, egyetemessé tételének szándéka jellemzi. A nevéhez kötődő intézményekkel, alapítványokkal,
televíziókkal, ökológiai könyvtárral, népművészeti, táncház-mozgalmi szerepvállalásaival, a Magyar Bor Akadémiával is ezt szolgálta.
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Zelnik József

Sokak „túlélését”, alkotóműhelyek fennmaradását is segítette. A zöldek jeles
hazai képviselője, a magyar nyelven
egyedülálló ökofilozófiai folyóirat, az
Ökotáj főszerkesztője. Szimbólumkutatóként, etnográfusként, íróként; kultúr– és létfilozófiai, bölcseleti köteteivel új szellemi horizontot nyitott, sajátos, eredeti műfajt teremtett. Művei közül néhány: Régi és új formák; A videó
világa; Az ünnep megszállása; Humán
reform; Vissza az ünnephez; A magyar
kultúra selyemövezetei; A zöld ember;
Tengerkönyv; A nagy szertartás. A bor
csodája Dionüszosztól az eucharisztiáig. Munkásságának szerteágazó sokszínűségéről, szemléletéről, sorsáról
és eredményeiről ízelítőt ad a Kairosz Kiadó „Magyarnak lenni” sorozatában megjelent A magyar kultúra
mindenese című interjúkötet.
„Ki a múltját nem becsüli, a jobb jövőt nem érdemli.” tartja a közmondás.
1998-ban, a Magyarok Világszövetsége hatvanadik évfordulóján, e mottóval
szervezett világkonferencia egyik szekciója Zelnik József előterjesztésében és
vezetésével vitatta meg a „Nemzeti kulturális leltár készítésének programját”
Rendkívüli érdeklődést, vitát váltott ki
csakúgy, mint a Bíró Zoltán – Csapó
Endre vezette ülés is, ahol a „Kulturális kommunikáció és a külföld magyarságképe” témát tárgyaltuk. Hiába
készítettük el a kulturális nemzetstratégiát akkor, mert – Makovecz Magyarok Házát újjáalkotó tervével együtt –

az a Magyarok Világszövetségét szétfeszítő belviszályok miatt máig megvalósítatlan maradt.
1991-ben Zelnik József Gyurkovics
Tiborral együtt dolgozta ki a Magyar
Művészeti Akadémia tervét, s ő kérte
fel Makovecz Imrét, hogy vállalja az
elnökséget. Húsz éves munka és mellőztetés után az intézmény most rangot,
és méltó parlamenti támogatást kapott
ahhoz, hogy tevékenységét a Pesti Vigadóban folytassa, s a magyar kultúra
szétfoszló szövedékeit egybefonja.
1999 júliusában a Selyemgombolyítóban Zelnik Józsefet, „Zorrót” ötvenedik születésnapján tanítványai és
barátai Emlékkönyvvel köszöntötték,
amelyben a magyar szellemi és kultúrális élet színe-java – mintegy harminc
jeles személyiség – megszólalt, köztük Csoóri Sándor. A görögök szerint
„a nagy emberek barátsága, az istenek
ritka ajándéka”. Zelnik József a XX.
század végét meghatározó híres magyarok közül sokak barátságát bírja.
Ez a legnagyobb kitüntetés számára.
Nemrégiben ritka elismerésben részesült. Megkapta a Szentatya által újólag jóváhagyott Templomos Lovagrend
Nagykeresztjét. Ő, aki e régi katolikus
lovagrend kultuszát híven ápolja, e becses kitüntetés első hazai birtokosa.

Gábris Gyula

Földrajzi Múzeum

Minden tudománynak fontos része saját történetének ismerete, megismertetése, amit sokféleképpen lehet megvalósítani. A geográfia csaknem 2500
éves, benne a magyar földrajz is több
száz éves múltra tekint vissza. Még
harminc éve sincs azonban, hogy megnyílt a Magyar Földrajzi Múzeum.
Megvalósításában, és mai képének kialakításában két személynek volt elévülhetetlen érdeme: Balázs Dénes és
Kubassek János megálmodta és
megvalósította az intézményt.
Balázs Dénes – aki sajnos már évek
óta nincs közöttünk – negyven éves korában felmondta szürke minisztériumi
állását azért, hogy megvalósíthassa élete nagy álmát, s a legnagyobb magyar
felfedezők-utazók nyomába lépjen. Korábban már volt két hihetetlenül nehéz
útja, de folytatni csak úgy tudta ezeket,
ha életét, energiáját és minden idejét
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Egyszemélyes expedíció

Balázs Dénes geográfus földünk távoli zugaiba is eljutott. Utazásai nem „állami küldetés„-ek voltak, hanem garasos vállalkozás, hátizsákkal, bakancsban, makacs elszántsággal, a jó szerencsében, s a helybeliek segítségében bízva.
Tongatapu szigetén „kordétaxival”,
a földrészek között, ladikon, csónakon,
luxushajón, de jobbára gyalog tette meg
a kilométereket úttalan utakon.
Kalandos útjáról, kedves emlékeiről
gyűjtőmunkája eredményességéről
gyakran mesélt a Művészetbarátok
Egyesületének összejövetelein, s többször vendégei lehettünk a gyarapodó érdi gyűjteményben. Tudományos tapasztalatai összegzésének befejezése előtt
érte a váratlan halál.
G.T.

Domonkos Béla:Balázs Dénes szobra
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erre szánja. Utazásait egyénileg, és saját költségén szervezte. Ha csak az Európán kívülieket vesszük számba, azok
is közel egymillió kilométert tesznek
ki. Nem öncélú utazgatások voltak,
Balázs Dénest az vezérelte, hogy a
megszerzett ismereteit, szakmai tapasztalatait megossza a geográfus szakmával és az érdeklődőkkel. Huszonhét könyve (öt idegen nyelven is) 159
tudományos dolgozata és 168 ismeretterjesztő cikke, valamint számtalan
előadása jelzi értékes munkáját.
Teleki Pál, a kiváló geográfus 1911ben javasolta egy hazai földrajzi gyűjtemény létrehozását. Balázs Dénes –
miután egyszemélyes expedícióiról hátizsákban hozott anyaga egyre duzzadt – ennek megvalósítását tűzte ki
céljaként, amelyért tántoríthatatlan elszántsággal, kitartó munkával, a reá jellemző dacos, „csak azért is” módon küzdött. A bürokrácia, a kényelmesség, a
felelősség elhárítása, sőt néha a rosszindulat elleni évekig tartó harc végül
eredménnyel zárul, létrejöhetett Érden
a Magyar Földrajzi Gyűjtemény.
Szinte most is látom itt a felesége
mellett ülve Dénest, hogy feszengene,
és milyen kényelmetlenül érezné magát, amikor ünneplik. Őt, aki mindig a
titkár szerepét választotta, aki megszállottan dolgozott, de soha nem vágyott
babérokra. Felajánlották neki az igazgatói tisztet, de azt mondta: „ha kell,
napi tizenhat órát dolgozom az ügyért
ingyen, de a vezetést nem vállalom”.
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Szerencsére megtalálta méltó utódát;
ha Balázs Dénes az Alapító, akkor
Kubassek János a Megvalósító.
A kezdeti gyűjteményt szívós munkával gyarapította. Egyrészt folytatta a
magyar geográfusok, felfedezők és utazók hagyatékának, gyűjteményeinek,
útinaplóinak, jegyzeteinek, leveleinek,
expedíciós jelentéseinek, térképeinek,
fényképeinek összegyűjtését, de növekvő létszámú munkatársaival megkezdte azok feldolgozását, és értő módon történő bemutatását. Érd város vezetésének támogatását megnyerve
sikerült a teljes épületet átalakítani és
kertjében a Magyar Utazók és Felfedezők Pantheonját kialakítva szoborparkot létrehozni; az országos intézményhez méltó környezetet varázsolni.
A Múzeum azonban nemcsak óvja,
tudományosan feldolgozza, közkincscsé teszi értékeit, de Kubassek János
vezetésével alkotó tudományos műhellyé is vált. Könyv-és fényképtárát

sűrűn látogatják, használják a földrajz
és a felfedezések történetével foglalkozó kutatók. A közelmúltban megújult állandó kiállítás mellett rendszeresen szerveznek évfordulókhoz kapcsolódó időszakos tárlatokat, bemutatókat. A város életét színesíti a Helytörténeti Klub és a Múzeumbarát Kör
programja. Külön hangsúlyt helyeznek
az iskolákkal, diákokkal való kapcsolatokra. A legkorszerűbb múzeumpedagógiai módszereket alkalmazva szerveznek órákat, vetélkedőket, táborokat.
A Múzeum a magyar geográfia
egyik központja, amely regionális és
országos jelentőségű tudományos üléseknek, konferenciáknak, ad otthont,
és túlmegy az alapításkor megfogalmazott legmerészebb célokon is.
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Jáki Ferenc

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

Durva bakancsban, mintha épp mostan készülne menni
Ősi keletre, ősmagyaroknak nyomát keresve.
Mint a mesében: várta az úton sok nehéz próba,
Betegség, éhség, fagy meg a hőség, fegyveres rabló,
Sopk buta, gőgös kishivatalnok zárta el útját.
Egytől se rettent, vitte a lába, vitte a vágya,
Hogy megtalálja népe és nyelve ősi hazáját.
Zordon Tibetnek kolostorában magános láma
Gyűjti a sok szót tibeti-angol nagy szótárába.
Kész van a nyelvtan, boldog az angol és Európa!
Kincs van a könyvben: magyar tudósnak szellemi kincse!
És amikor már érzi, hogy célja nem lehet messze,
Sorsa kegyetlen végzete ellen hiába lázad,
Gyilkos a kór és gyilkos a láz, és jaj, egyre fárad:
Hontalan vándor, ott marad holtan egy kolostorban...
Tibetnek szentje, eszmének hőse, boldog utódok
Nagy példaképe, magyarság dísze: hódolat Néked!
Balázs Dénes Debrecenben született, és a Kegyes-Tanítórendi Felső
Kereskedelmi Iskola növendéke volt,
ahol 1943-ban érettségizett. Az intézmény falán ezt emléktáblán örökítették meg. Egy esztendeig Makón,
a Návay Lajos Felsőkereskedelmi Iskola tanulója volt, melynek tanúságát
ugyancsak emléktábla őrzi. Az érdi
temetőben helyezték örök nyugalomra. Síremlékét kőbe foglalt bronzdombormű díszíti.
geröly
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megszületett a Kentaur, a lovasíjász, és
a lovasíjászat, mint versenysport, mint
harcművészet. A nyolcvanas évek végére kidolgozza a szabályrendszert, s
a kilencvenes évek elejétől rendszeresek a versenyek, amelyek egyben a hagyományőrzés ünnepei is. Világszövetsége tizenhat országot ölel át, könyve,
a Lovasíjászat három nyelven jelent
meg. Munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át, 2012-ben pedig a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték.
Harmadszor pedig a Jóisten jobbján
van a helye, mert az íjat, ősi örökségünket visszaadta a magyaroknak.

Lezsák Levente

A lovasíjászat életre hívója

„Egy nyíl révén három ember jut a
mennybe: egy, aki a nyilat készítette,
egy, aki kilőtte, egy pedig aki a nyilat
visszaadta.” Ha ennek a XIV. századi
arab mondásnak hinni lehet, akkor
Kassai Lajos háromszorosan is a Jóisten jobbján üldögél majd a Világfa
aranykoronájának tetejetlen tetején.
Elsőként, mert mesterségét tekintve
íjkészítő. Különös hivatás ez. Abban az
időben, a nyolcvanas években, amikor
úgy döntött, hogy íjak gyártásával keresi családja kenyerét, ilyen szakma
nem is létezett. A hivatal munkakönyvébe csupán annyit írt: asztalos. S honnan jött az íj szeretete? Mint minden
fiúgyermek, ő is vonzódott az ősi fegyverhez, az egyszerűségében zseniális
formához. Saját bevallása szerint míg
társai kinőtték ezt a kedvtelést, addig
őt egyre inkább rabul ejtette az íj, és ez
a megszállottság egyre inkább tudományos, szakmai érdeklődéssé változott. Bújta az elérhető szakirodalmat,
tanulmányozta Cs. Sebestyén Károly,
és Dr. Fábián Gyula, a magyar visszacsapó íj feltámasztóinak munkásságát,
járta a múzeumokat, hogy eredeti, a honfoglalás korából származó íjak maradványait vehesse a kezébe. Merész gondolattól vezérelve elkészül a Kassai -íj,
mely a hagyományos alapanyagokból
készülő reflexíjjal ellentétben megfelel a modern kor kihívásainak. Megőrzi a tradicionális formát, alkalmas a
sorozatgyártásra, így az íjászat és a történelem iránt érdeklődők számára is
elérhetővé válik. Ugyan akkoriban a
múltat még végképp eltörölni kívánták, rá néhány évre a társadalmi változás elementáris erővel hozta felszínre
a múlt autentikus megismerésének és
átélésének igényét. A hazug történelemkönyvek után az emberek valódi értékekre vágytak. Megérezték, hogy a történelmet nem múzeumba kell zárni,
hanem életünk szerves részévé kell
tenni. És ebben Kassai Lajosnak elévülhetetlen érdemei vannak. Emlékszem, amikor a kilencvenes évek elején először fogtam Kassai-íjat a kezembe. Egy íjfeszítő mozdulatból többet értettem meg őseimből, mint előtte
száz könyvből, s szinte villámcsapásként bizsergette meg a karom őseink
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Kassai Lajos

kultúrájának és tudásának nagysága.
Tudom nem vagyok egyedül ezzel az
élményemmel, mint ahogy azzal sem,
hogy az íj további megismerésekre
ösztönzött, s idővel a lovasnomád kultúra teljessége tárult fel előttem.
Ám Kassai nem csupán egy íjat, egy
érzést, hanem egy mesterséget is újjáélesztett. Hite, konok kitartása és szorgalma révén üzeme mintaszerű, sikeres vállalkozás. Sokféle íjtípust gyárt
a szkítától a hun asszimmetrikuson át
a magyar visszacsapóig, s mellette kiegészítő felszereléseket a nyílvesszőtől a lószerszámzatig. Hamarosan akadtak követői is, s ma már az íjkészítés
elismert mesterség, megbecsült iparág.
Másodszor, mert lovai hátán, igazi
kalandozó magyar lovasíjászként végigszáguldotta a világot Párizstól Jordániáig, Kínától az Amerikai Egyesült
Államokig. Versenyen soha nem talált
legyőzőre, útját európa- és világbajnoki aranyak, látványos show-műsorok, és világrekordok fémjelzik. Egyedüliként lovasíjászott huszonnégy órán
át, és húsz másodpercen belül tizennégy repülőkorongot lőtt. Méltó arra,
hogy a „Megszállottak Klubjának” tagjává választották.
Az íj szinte kikényszerítette hogy
lóhátra üljön. Az első suta próbálkozások után ló és ember eggyé vált,

Az íjasmesterségről

A honfoglaló kori mesterségek között
az egyik legrangosabb volt az íjasmester. Félelmetes fegyvert készített,
amely az egész nyugati világot rettegésben tartotta. Regino prümi apát a
kalandozások korában, közvetlenül a
honfoglalás után ezt írja: „Karddal
nem sokat vágnak le, annál többet
ölnek le nyilaikkal, melyeket szaruból
készített íjaikról oly művészettel igazítanak, hogy alig lehet azokat kikerülni”. Az íjkezelés rendkívüli ügyességet kíván, valószínűleg már a gyerekkortól kezdve gyakorolták. A belső
ázsiai népeknek a miénkkel tökéletesen egyforma íjaik voltak… A vogul
világteremtési mondákban az íjkészítést is az égi Teremtőtől tanulta az ember.
Egy Krisztus előtt félezer évvel élő
nagy kínai bölcs Lao-Tze az ég bölcsességét az íjfeszítőéhez hasonlítva
ezt mondja: „Az ég bölcsessége hasonlatos az íjfeszítőjéhez, ami felül van,
azt lenyomja, ami pedig alul van azt felengedi…” Több száz méterre lehetett
aránylag pontosan lőni vele. Ha egyebet nem tudnánk, csak ennyit, akkor is
megértenők a magyar lovashadsereg
döntő és elsöprő fölényét...
A nyilakat a kovács készítette, a hozzávaló vesszőt, s tollat pedig mindenki maga szerezte meg. A nyíltegez sem
az íjasmester munkája volt.
Részlet László Gyula: „A honfoglaló
magyar nép élete” című könyvéből.
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Bíró Zoltán

Czine Tanár Úr

Nem volt daliás idő, mikor tanári, irodalomtörténészi pályáját Czine Mihály
befutotta. Az ő szálfa alakja és egyénisége túlnőtt a korszak kisszerűségén,
ezért szövődött köré már fiatal tanár korában legenda. Ki Czine tanár úrnak szólította, ki Czine Miskaként emlegette,
de ez utóbbiban sem volt tiszteletlenség,
bár tanítványai is többnyire csak így
mondták. A Tanár Úr ugyanis szerette
magáról lelökni a professzori pózokat,
nem az óvatos, kimért távolságtartás,
hanem a barátkozás fakadt a természetéből és hagyta, hogy a szerep helyett
a saját természete irányítsa. Munkásságára, tanárként, irodalomtörténészként is ez volt jellemző. Két „földije”,
a XX. század két klasszikusa, Krúdy
és Móricz olyasféle vonzást jelenthetett számára, mintha önnön természetének két összetevőjét látná bennük: a
nyírségi dzsentrit és a szatmári magyar
parasztot, de mindkettőjükben elsősorban a magyar ember, a magyar sors
nagy megjelenítőjét.
Szécsi Margit mondta egyszer egy
beszélgetésünk során: „Miska az utolsó
magyar lovag”. Ám ez a tömör jellemzés korántsem jelentette csupán a férfiúi lovagiasságot. Inkább egy már akkor is kiveszőben lévő erkölcsi tartásra utalt. A valós értékek, a magyar kultúra melletti kiállás erkölcse volt ez,
amit Czine Mihály irodalomtörténészként vállalt, a maga tudósi előmenetelének kockáztatásával is. Azt a „népi”
irodalmat, és azt az utódállamokban
élet-halál harcot vívó magyar kisebbségi irodalmat karolta fel, amely nem
volt kegyeltje sem a hatalomnak, sem
az úgynevezett „urbánus” köröknek.
Ennél fogva a hatalmi szó, a kritika,
ha a „népiek” köréhez sorolt írókról
volt szó, szinte mindig rájuk ütötte a
„nacionalizmus” vagy a „korszerűtlenség” bélyegét. Ha a Népszabadságban
jelent meg ilyen vád, annak többnyire
egzisztenciális következményei is voltak. Czine vállalt misszióját ehhez a
helyzethez kell mérni.
Nemcsak a maga paraszti családi kötelékei, neveltetése, nemcsak a hodászi kis ház emléke, de a tízgyermekes
családból – tanítója segítségével –
egyedüliként diplomás értelmiségivé

Az ifjú Czine Mihály (fotó: Molnár Edit)

lett Czine Mihály érezte talán erkölcsi
kötelességének a képviseletet és azt a
védelmet, amivel életútján szolgálhatott a magyar irodalom ügyének.
Tanítványai emlékezhetnek arra,
hogy nemcsak Illyés Gyuláról, Németh
Lászlóról, Veres Péterről beszélt előadásaiban a hivatalostól merőben eltérő
értékítélettel, és hangnemben, de csaknem egyedül tőle hallhattunk például
Szabó Dezsőről vagy Sinka Istvánról.
Iskolateremtő tanár volt. Ő volt az kritikusként is, aki nem azon fáradozott,
hogy az írói alkotásban minden áron találjon kivetnivalót, hanem azon, hogy
meggyőzően tegye közkinccsé a benne
foglalt erkölcsi és esztétikai értékeket.
Ezzel is példát adott a hatalmi szempontú, ledorongoló bírálatokkal szemben egy más fajta kritikusi magatartásra. Ott állt a nagy öregek után érkező, vele egykorú vagy nála fiatalabb tehetségek mellett és kiállt értük következetesen. Nagy László, Szécsi Margit,
Sánta Ferenc, Fekete Gyula, Csoóri
Sándor, Ratkó József és sokan mások
tudhatták képviselőjüknek a korabeli
irodalmi élet különféle viszontagságai
közepette. Támogatta az együtt induló
fiatalabb tehetségek csoportosulásait, a
„hetek” vagy a „kilencek”indulását,
és figyelemmel kísérte pályájukat.
Czine Mihály nem ontotta magából

a sok száz oldalas monográfiákat. E helyett írásaival és előadásaival, személyes hitelével és vonzásával híveket toborzott a magyar irodalomnak. Voltak
pályatársai, akik ezt meg is jegyezték,
olykor képességeinek elherdálását vetve a szemére, máskor mások a személyével szemben felgyűlt idegenségük
kifejezéseként, lekicsinylően emlegetve „vándorprédikátori” szerepléseit.
Valóban, akár kiváló képességét, akár
munkabírását tekintve, könyvtárnyi tanulmányt, monográfiát írhatott volna
össze egymaga. Csakhogy tőle valami
mást és alighanem többet követelt a
sorsa. Az ország és az elcsatolt területek magyar íróit látogatva vagy otthonában vendégül látva (Czine Erzsike a
megmondhatója, milyen családi áldozatokkal), könyvtárakat, iskolákat és
művelődési házakat járva a rendszer kulturális politikájával, erkölcsi, esztétikai
ítéleteivel szemben építette a másik Magyarországot. Nemcsak azzal, amit mondott, azzal is, ahogyan mondta, példátlanul szép magyar mondatokban, valóban talán egykori protestáns prédikátorok emelkedettségével és szónoki
igényességével. Azon kevesek közül
való volt, akikben akkor maga a magyarság érezhette megbecsülve magát.
Önálló magyar kulturális politika terhét vette a vállára és vitte életútja végéig.
Állítólag Aczél György egy alkalommal ilyenformán figyelmeztette: „Czine,
magának még a mosolya is kihívó”.
És Aczélnak ebben igaza volt. Kis túlzással mondhatjuk, hogy a világ magyarsága ismerte és szerette ezt a mosolyt. Természetes hát, hogy az a hatalom nem szerette. Ám Czine Mihály
egész élete, munkássága volt a kihívás, jellegzetes mosolya és fejtartása
kíséretében, mert minden mondatával
és gesztusával magyar népe öntudatát szolgálta. Ez volt küldetése.
Czine Mihály misszióját méltán
tekinthetjük magyar örökségünk részének, azzal a bizonyos, mindig szelíd
és mégis kihívó mosollyal együtt.
Elhangzott 2012. december 22-én a
Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében a Magyar Örökség-díj
átadásán.

Czine Mihály előadásaival, jelenlétével
gyakorta megtisztelte egyesületünket.
1997-ben Béres Ferenc-díjjal tüntettük ki.
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jelentős műgyűjteményt szerzett. Főként a baráti köréhez tartozó helyi művészek munkái iránt érdeklődött (Radnóti KoMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
vács Árpád, Jaksa István, Gy. Simon József), de karikatúrái,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XV.
festményei, szobrai tanúsága szerint, maga is foglalkozott a
kép
zőművészettel. Kortársainak alkotásai önmagukban is
Vasvár – Vas megye történelmi székhelye visszanyerte járá„kis
panorámáját” adják a századközép vasi festészetének.
si központ funkcióját! – múltjának fényéből próbál néhány
Külön teremben látható V. Tóth László kollekciója, aki jesugarat megragadni. Áldozatvállalással, múltat őrző, korszelentős alakja volt a szombathelyi művészetnek. Zárkózott
rű városközpont született. A mai igényekhez formálták a kotermészete okolható, hogy életműve nem vált ismertté.
lostort, templomot, művelődési központot és fő teret is. LelEgy másik szoba Szakács László festményeit őrzi. A haket emelő értéket varázsoltak a Mária kultuszból. Felfedezgyaték jelentős részét – hangulatos, szordínós tájak, egyszeték a dimbes-dombos, völgyekkel szabdalt hegyháti tájban
rű, de színes csendéletek! – lánya adományozta.
képpé formálható festőiséget a valaha erre járt festők alkoA „vasi képtár” ötletét Tóth Csaba vetette fel, hozzá tártásában, hagyatékában. Képtárat alapított a kisváros a „régi
sult Torjay Valter festő- művészettörténész, és Károlyi Anna
vasi” művészek alkotásainak. A Domonkos Rendtörténeti Gyűjaz ifjú restaurátor is. Bizonyítani szeretnék, hogy a nagybátemény, a városi múzeum és a Török Richárd Gyűjtemény
nyai szellem és szemlélet visszhangot keltett e távoli provinlátogatókat vonzó köre új látnivalóval bővült.
cia XX. századi festői körében is. A természet megfigyelése,
A nevét kereső képtár – Vasi Alkotók Gyűjteménye, Vasa hangulatok és a szabad levegő – a plein air – hiteles közvevári Képtár stb.!– a Békeházban, régi nevén a felújított
títése, festői átfogalmazása nyomon követhető a műveken.
Tretter-házban kapott helyet. A hagyomány szerint, ebben az
Nagybánya „képi valóságában” is jelen van Egyed Kálmán
épületben kötötték meg 1664-ben a szentgotthárdi csatát köaz ősz színeiben pompázó, városszélt ábrázoló festményén,
vetően a békét. A káptalani tiszti lak felújítva ad otthont a foaki 1912-ben dolgozott a szabadiskolában és szerepelt a nelyamatosan gyarapodó gyűjteménynek. A város központjávezetes jubileumi kiállításon is. A soproni Horváth József
tól néhány perces sétával elérhető intézmény régen vajúdó
két nyáron festett Nagybányán. A neki tulajdonított vasvári
ötlet nyomán született. Alapját Szabadfi József szombathelyi
táj kétségtelen beilleszthető az iskolában készült képek köorvos gyűjeménye és V. Tóth László festőművész özvegyének
zé. Színes, levegős, kellően nagyvonalú festésmódja neheáldozatkész adakozása vetette meg.
zen köthető össze későbbi, sajátos „műteremfestészetével”.
Szabadfi József hányatott sorsú, művészet és művészek iránt
A „közvetítők” hatása könnyen kimutatható az akadémiát
vonzódó értelmiségi volt. A gyógyító hivatást gyakorolva,
végzett V. Tóth László ragaszkodását jelző tájképein (Velemi ősz, Naplemente), de portréi, alakos festményei, enteriőrjei kötöttebb, realista látásmódot tükröznek. Jaksa István:
Nyár című képe akár Nagybányán is készülhetett volna.
Az Adria tarajos hullámzását
ábrázoló Fiume a gyorsan változó impressziók iránti érzékenységét jelzi. Kitűnő akvarellistának látszik Gy. Simon
József, aki meglepő biztonsággal hozta létre a látvány és az
anyagkezelés összhangját. Felfedezésre érdemes helyi érték
(Havas táj, Fasor, Almavirágzás). „Nagybányai sugárzás”
érte a sárvári amatőr festőt,
Németh Józsefet, aki egy „korszakában” a szabadiskolában
dolgozó Gottesmann Alfréd hatása alatt „kereste az utat” (Tavasz, Útszéli kereszt). Szabadfi József festményei közül
a Nyárfasor és a Tavaszi zsongás példa az atmoszférafestésre. Arcmásai (Unger Károly,
Radnóti Kovács Árpád, Artner
Ferenc) színesítik a kiállítást.
Egyed Kálmán: Nagybánya 1912. (fotó: Garas Kálmán)
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Szakács László: Tájkép (fotó: Garas Kálmán)

Biró András
VÍZIMALOM

Három évszázad áll megette,
Kapott azóta sokszor új tetőt,
Ha ember lenne, hétrét görnyedve
Állana meg a nagy folyó előtt.
Két vágyó karját esdve kitárná
S hívná a vizet, jöjjön közelébb,
Bent a malomban őröl a molnár,
Idekünn zúgva forog a kerék.

Mohos kövek közt félig vízben áll,
Háta mögött is egyre gyűl a víz,
Akár az idő: terhes éveket
Múltból jelenbe és jövőbe visz.
S nem áll egyedül: titkos álmait
Őrzik a karcsú, magos jegenyék,
Bent a malomban őröl a molnár,
Idekünn zúgva forog a kerék.

A lábainál, ahol a habok
Ostromolják a síkos köveket,
Halászok ülnek hálóval, horoggal,
Van köztük felnőtt, kamasz és gyerek
S fenn, a nagy hídról nézi őket
Munkás, diákhad paraszt, meg cseléd,
Bent a malomban őröl a molnár,
Idekünn zúgva forog a kerék.
Oly álmosító, furcsa hangulat!
A fodros vízen vörös fény lebeg
S a délutánnak fullasztó tüzén át
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Szakács László emlékszobája –
jelenleg a legegységesebb része
a képtárnak. Autodidaktaként festette egyszerű, érzelmekkel teli
csendéleteit. A látványból kiszűrt
rend jellemzi kevés motívumból szerkesztett tájképeit, amelyek lelki rokonságot mutatnak
a „nagybányaiakkal”.
A kiállítás több értékes alkotást mutat, de a gyűjtemény közel sem teljes. A hely szellemében alkotó művészek tábora lényegesen népesebb. Életművek,
rejtőző alkotások számítanak a
kutatók leleményességére, és türelmére. A kis képtár a felfedezés élményével várja a látogatókat, a kezdeményezés pedig fényes jövőt ígér az ötletgazdának.
Vasvár a művészet kis központjának rangjára emelkedhet.
Salamon Nándor

Hűs alkonyatba vész el a meleg.
A folyó fölött fecskék röpülnek,
Hallani szárnyuk suhanó neszét,
Bent a malomban őröl a molnár,
Idekünn zúgva forog a kerék.

Istenem, de sokat kóboroltam,
De ez a zene mindig elkísér.
Zuhog, dübörög, fojtogat zajával,
Követel, kérdez, tékozol, ígér.
És nem tudok már nélküle élni.
Kinyújtja értem reszkető kezét,
Bent a malomban őröl a molnár,
Idekünn zúgva forog a kerék.

És nézem, nézem, néma áhítattal,
Ő az én sorsom, ő, ez a malom.
Isten, ne büntess, lásd az életem
Itt van, s ahogy van, mind néked adom.
Örök zenéje kísérjen végig
Utamon és majd vezessen eléd,
Bent a malomban őröl a molnár,
Idekünn forog, forog a kerék.
És az árnyékok egyre nőnek.
A nagytemplomban kondul a harang,
Lassúdik minden és csendben elvész
Fény, emlékezés, zúgás, esti hang,
Csak a harangszó zengi még szavát:
– Dicsérjétek az Úrnak szent nevét! –
A molnár most leveszi kalapját
S megáll a zúgó, nagy malomkerék.

Köszöntjük a 2013. május 3-án kilencvenedik születésnapját ünneplő Biró Andrást!
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Kemény Judit

Elfogultsággal forgattam a „Megpróbálni élni…Kemény Judit 1918-2009”
című album formátumú monográfiát.
1984-ben, a győri Városi Könyvtárban
én rendezhettem az „életében legteljesebb, katalógussal is kísért szobrászati
és grafikai kiállítást”. Utókori értékelés
szerint e szerény tárlat mentette meg a
teljes ismeretlenségtől a jobb sorsra érdemes életművet. Fordulat ezt követően sem történt „felfedezése” ügyében.
Jó negyed évszázad után Bretus Imre
„rátalált” a hagyatékra, s kitartó kutatómunkával feldolgozta az életművet.
Kemény Judit olyan családi-szellemi útravalóval indult, amely kedvező
történelmi-társadalmi légkörben akadálytalanul ívelő pálya lehetőségével
kecsegtethetett. Apja – Kemény Gábor
– a magyar nevelésügy „élenjárója”,
nővére – Kemény Katalin – és sógora,
Hamvas Béla, anyja a család biztos kezű „kormányosa”. Az apa meggyőződésből és hittel vállalt „szerepeit”
azonban a nemzeti sorsfordulókban
egymást váltó politikai rendszerek ritkán tolerálták, s ezt megsínylette a család. Közvetve rányomta bélyegét az
„álmok országútján” sikeres kezdőlépésekkel induló, később politikai okból „függöny mögé” szorult művész,
megpróbáltatásokkal teli életsorsára is.
Bretus Imre alaposan, minden fellelhető forrást, s a pálya szempontjából meghatározó, mégoly apró adatot
is feltérképezett. Bár monográfiája időrendre épül, de ha az elemzés úgy kívánta, kitérőket tett, nem ragaszkodott
az elgondolt struktúrához.
Az előszóban megrajzolt egy szűkre
szabott élettörténetet, kijelölt néhány
sarokpontot (politikai légkör, családi
és művésztársi kapcsolatok stb.).
Részletesen foglalkozott a „legendaszerű” apa életútjával. Követhetjük
a szarvasi gimnáziumtól az egyetemi
tanulmányokon át a soproni, majd tordai tanári katedráig. A párizsi ösztöndíjas év után ismét Tordán találjuk.
Szerepet vállalt az őszirózsás forradalom közigazgatásában, amiért román
börtön, majd kitoloncolás vár rá. Ismét tanár Békéscsabán, aztán megbetegszik és kényszernyugdíjazzák. Nehéz időszaka ez a már fővárosban élő
családnak. Publikációk biztosítják a

Kemény Judit: Néger táncosnő
szűkös létalapot. Pedagógiai munkásságát 1948-ban Kossuth-díjjal ismerik el.
E hányatott sorsú családba született
Judit, aki gyermekkorában, majd gimnazistaként is jelét adta tehetségének.
Kedélyére jótékonyan hatott hollandiai
tartózkodása. Líceumban érettségizett.
Aba Novák Vilmos szabadiskolájában
gyűjtötte a művészi pálya alapköveit.
Gondolkodására a család körül kialakult szellemi aura jótékonyan hatott.
1936-ban sikertelenül felvételizett a
Képzőművészeti Főiskolára, de tehetségét már korábban kamatoztatta. Az
akkor még életvidám, derűs fiatal lány
különféle terveket készített, nyomdában dolgozott, lapoknak rajzolt, szerkesztett. 1941-ben házasságot kötött a
baloldali érzelmű Máté Iván Györggyel.

1943-ban szerepelt először a Nemzeti
Szalon „Szinyei fiatalok” kiállításán.
1945-ben felvették a főiskolára, neves
mesterek és tehetséges növendékek körébe került. Jó szobrásznak mutatkozott,
és nagy lendülettel kezdett munkába.
Az „ív” mégis hamar megtört. Látszólag ugyan azonosult az új eszmékkel – ebben apja és férje hatása érvényesült! – de ez mégsem jelentett
előnyt számára. Kapcsolatot keresett
az Európai Iskola képviselőivel. Az
absztrakt iránti rokonszenvét – ez is
„bűnei” közé tartozott! – tudományos
és technikai érdeklődése is erősítette
(a repülés problémája élénken foglalkoztatta!). Szobrai feltűnést keltettek,
de egyben érdektelenség is kísérte azokat. Főiskolai tanulmányait nem folytathatta. Fokozatosan kiszorult a művészeti életből. 1957-ig ugyan „felvillant” kiállításokon, de évekig nem jutott
önálló bemutatkozási lehetőséghez.
Bretus Imre kísérletet tett a sokirányú ellentmondások magyarázatára.
Vázolta a politikai erőteret – 19451948! – amelyben Kemény Judit kereste a helyét . Mérlegelte a származásban, a családtagok politikai szerepvállalásában rejlő okokat. Bemutatta a
korszak művészeti életében zajló folyamatokat, változásokat (absztrakt,
szovjet befolyás, szocialista realizmus).
Nem talált egyértelmű választ arra,
hogy miért vonult belső emigrációba.
Némi reményt adott az 1957-es Tavaszi Tárlat – ezzel részletesen foglalkozott a szerző! – ahol egyetlen kis
pasztellel szerepelhetett, de a „folytatás” ismét elmaradt. A hatvanas években nagy nehézségek árán elnyerte a
Művészeti Alap-tagságot, de kiállításra csak grafikáit bocsátották. Izgalmas
szobrokat mintázott, a megbízás legcsekélyebb reménye nélkül, „maradt” hát
a grafika és festészet. Mellőzöttségének oka – mindent egybevetve – az
absztrakt kifejezéshez való feltétlen
ragaszkodása. Művészetének eredőire
Dévényi Iván mutatott rá nagy empátiával, Szélesebb körű megismertetésén érdemben ez sem lendített. Újszerű – több forrásból táplálkozó szobrai
– továbbra sem kaptak nyilvánosságot. Hiába állt mellé Martyn Ferenc,
Kürthy Sándor, Szabó Júlia vagy
Masznyik Iván. Helyzete alapvetően a
már említett győri kiállítás után sem változott alapvetően. Feladta küzdelmét.
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Madarász Imre

Köznevelés: vége?

Kemény Judit: Erika

Beteg férje ápolása után az özvegység
szakadt rá, nem maradt ereje a „fal”
áttörésére, a „függöny” szétszakítására.
Bretus Imre gazdag képanyaggal,
bőséges jegyzetekkel kísért monográfiája a rehabilitálás szándékából született. Sokoldalú művész, sokrétegű életművét mutatja be. Két csoportba sorolható szobrai mellett a kitűnő grafikus, érdekes képeket festő, a magasabb
szellemi tartományokban otthonos művész arca bontakozik ki. Külső megjelenésében és tartalmában is igényes kötet talán segíti a művészettörténészek
újabb nemzedékét, hogy megtalálják helyét a múlt század magyar művészetében.
S. Nándor
A fotókat Garas Kálmán készítette.

Vincze József
ÚTICÉL

Elindulok valahová menni,
Seholországba. Ott van a semmi.
Vanországban vannak a vanok,
ahol a kicsik is olyan nagyok.
Vagy a nagyok is olyan kicsik,
hogy láthatatlanul is elhiszik.
FALUSZÉL

Ha az éhező cigánygyerekektől
elveszik a kereket is,
akkor mit hánynak?

A Köznevelés, a mindenkori – már-már
követhetetlenül és megjegyezhetetlenül sok nevű – oktatási minisztérium
(legújabban Emberi Erőforrások Minisztériuma) hetilapja 2012/40. számában a főszerkesztő, Szunyogh Szabolcs
„Elköszönünk?” címmel publikált búcsúlevelet a „kedves Olvasóknak”. A
címbeli kérdőjel és a halovány, inkább
kötelesség diktálta bizakodás valami
mégis kedvező, csodaszerű fordulatban
nem ellensúlyozhatja az elköszönés mármár (ön-)gyászjelentéshez illő szomorúságát: vége. Életének 68. évében (évfolyamában) megszűnt Magyarország
bizonyos értelemben legrégibb lapja:
hiszen az impresszumban hétről-hétre
olvasható volt mint dicső pedigré: „Elődje a Néptanítók Lapja 1868-1945. Alapította: Eötvös József”. Alatta pedig ott
díszelgett minden idők legkiemelkedőbb honi oktatáspolitikusának (és talán legnagyobb regényírójának és állambölcselőjének), az általános tankötelezettséget bevezető Eötvös Józsefnek portréja. A halhatatlan emlékezetű
hazafi, irodalmunk klasszikusa, a valaha élt egyik legnagyobb magyar ember most forog a sírjában. Hát hagyatéka ily utódokra és ilyen sorsra jutott?
Párját ritkítóan gazdag és sokoldalú
öröksége eme kincsének épp most kellett odavesznie? Tudjuk: dúl a válság,
nemcsak gazdasági, de erkölcsi és kulturális krízis is, egymás után „dőlnek
be” újságok, folyóiratok, könyvkiadók
– mégis: nem tudta volna az oktatáspolitikai vezetés megmenteni saját hivatalos fórumát, kiadványát? Vagy nem
is akar hagyományos-nyomtatott formában, gutenbergi módon kommunikálni a pedagógustársadalommal? Elég
neki az elektronikus módszer? (Utolsó
két életévében már a Köznevelés-számok zöme is csupán virtuálisan jelent
meg.) A magyarhoni oktatástörténet és
sajtótörténet egy fejezete ezzel lezárult. Meglehet, az iskolák, egyetemek
és szerkesztőségek jelenlegi rettenetes
állapotában nem ez kelt szenzációt,
felháborodást, tiltakozást, de hosszú távon, történelmileg bajosan pótolható
veszteség és még nehezebben igazolható-mentegethető-magyarázható (talleyrand-i értelemben vett) „hiba” történt.

Izsó Miklós Eötvös szobra Szegeden

Nem magától. Az ítélet az utókorra marad. A gyász miránk: olvasókra, szerzőkre, tanárokra. Akik holtig tanulnak.
Olykor keserűen tanulságos leckét.

Pásztohy Domokos
IRÁNYTŰ HÍJÁN

Mifelénk sokszor fúj a szél.
Korbácsot fon a téli fagy.
S a kihűlt, sápadt napsugár
bocsánatkérőn simogat.

Mifelénk sokszor furcsa kő
hullik a szívre: odabenn.
S ha följajdul a fájdalom:
talán nem hallja senki sem.

Mifelénk sokszor változik,
s más hangsúlyt kap az értelem.
S bár figyelünk: nem látunk át
a kusza szövedékeken.
Mifelénk sokszor meginog
közjók iránt a bizalom.
S elhagyatva sodródunk a
szinuszgörbe hullámokon.

Mifelénk sokszor iránytű
híján: téveteg ösztönünk
félrevezető útjain
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Ég és föld találkozása Esztergomban

A török harcok idején omlottak be az esztergomi vár emeleti
termei. A romok fölött ágyúállásokat alakítottak ki. A betemetett helyiségek feltárására csak 1934 és 1937 között került sor. Építészetileg akkor állították helyre többek között
Vitéz János studiolóját és a kápolnát is. A munkálatokat az
1938-as Szent István-év nemzetközi ünneplésére kellett befejezni, így alapos vizsgálatokra nem kerülhetett sor.
A millennium évében Prokopp Mária művészettörténész és
Wierdl Zsuzsanna festő-restaurátor művész vezetésével elvégezték a falképek felmérését. A 340 év alatt rájuk kövesedett földi maradványoktól, az 1930-as évek cementtömítéseitől, valamint a 60-70-es években történt átrajzolásoktól–
átfestésektől, és műanyag bevonatoktól kellett megtisztítani
az alkotásokat. A nagy szakértelmet, és hosszú időt igénylő
munka során tűntek elő a freskók eredeti ecsetrajzai.
Az esztergomi vár lelkét, a studiolót, és a kápolnát régóta
nem láthatják az érdeklődők. A turisták bosszankodva szembesülnek a munkaterületet lezáró paravánokkal. Prokopp
Mária művészettörténészt arra kértem, ha csak képzeletben
is, de nézzünk mögéjük: hol tart most a feltárás, a kutatás?
Mit tudunk Botticelli közreműködéséről, illetve a dolgozószoba falképeiről. Kérdéseimre a következőképp nyilatkozott:

Tavaly fejeződött be az erősség allegóriájának feltárása, megtisztítása. Előtűnt az eredeti kép, amelytől árad az ember lelki erősségének minden nehézséget legyőző hatalma: a fiatal
leány lendületesen fordul az eldőlni készülő hatalmas oszlop
felé, és szellemi-lelki erejének tudatában, a baljával könnyedén feltartja. A jobbjában lévő buzogány is a lelkéből fakadó
erő jelképe. Átszellemült arcáról és dekoratívan megmintázott, légies alakjáról – egy nagy művész kivételes tehetsége
révén – sugárzik az allegória, az ábrázolás lényege, a Lélek
ereje, győzelme a rossz felett. A művészi reneszánsz loggiában az eredetileg tündöklő, azuritkék háttér előtt álló leány
lobogó szőke haján felismerhetők a színarany szemcsék.
Az esztergomi királyi, majd érseki várpalota első emeleti
reprezentatív termét az erény-allegóriákkal Vitéz János érsek,
Mátyás király kancellárja megrendelésére festették ki az általa alapított Universitas Istropolitana, a nemzetközi jelentőségű négyfakultásos magyar egyetem ünnepélyes megnyitójára 1467 június 20-ra. Az erényallegóriák felett, a boltozaton a csillagos eget ábrázolta a jeles festő a hét bolygó diadalmenetével, amelyből remekművű töredékeket ismerünk.
Az európai léptékben gondolkodó tudós teológus, politikus
Vitéz János programját a kutatás szerint az ifjú Botticelli valósította meg. Valószínű ezzel kezdődött karrierje 1466-67-ben.
A női alakokként ábrázolt erények sorrendje a studiolóban
a következő: Okosság, Mértékletesség, Erősség, illetve az ülő

A studiolo Vukov Konstantin építészmérnök rekonstrukciója szerint (fotó: Wierdl Zsuzsanna)
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– a jelentőségét ezzel, illetve a kápolna közelségével kiemelt – Igazságosság. Az ókori gondolkodás szerint – ahogy
Arisztotelész vallja – ezen erények az ember és az állam életének sarokkövei, amelyek gyakorlással elsajátíthatók. A keresztény felfogás szerint azonban érvényre jutásukat az isteni kegyelem is segíti. A terem egészének „ikonográfiáját” valójában Dante ihlette. Isteni színjátékában a Paradicsom első hét körét az erények uralják, és mindegyiket egy-egy bolygó, Isten kegyelme világítja meg. Dante 1321-ben halt meg,
de világképe még a XV. századot is áthatotta. Vitéz János az
európai tudományos élet mecenásaként Esztergomba hívta
többek között Regiomontanust, aki később a pápa csillagásza lett. Az érsek csillagvizsgálót rendezett be számára. A dolgozószoba boltozata a mennyei szférát, az eget és a bolygókat ábrázolta. A studioló falképei így egységes kompozíció
szerint a hit és a tudomány égi és földi találkozását, kapcsolatát jelenítették meg. A teremben eredeti helyére lehetne viszszaállítani a darabjaiban megtalált úgynevezett zodiákus ívet
a felfestett tizenkét csillagjeggyel. De megmaradt a Mars
diadalmenetének három részlete is. A töredékek is festőjük
kivételes tehetségéről árulkodnak, aki nem karton után dolgozott. Annak nyomai is látszanak, hogy a friss vakolaton a
művész utólag még különböző változtatásokat hajtott végre.
A világviszonylatban is egyedül álló – csak II. Gyula pápa
1508-ban Raffaello által kifestett vatikáni Sala della Segnaturájához hasonlítható – dolgozószoba egységes, átgondolt
kompozíció. Vitéz János programjának kivitelezését a hivatalos iratokban Sandro Mariano detto Botticello néven szereplő művész végezte el, akinek a vakolatba karcolt MB monogramja a mértékletesség allegóriáján látható. De Botticelli
szerzőségére utalnak a felkutatott analógiák, ahogy a képek
lendülete, az ecsetkezelés, a Botticellire jellemző, korábbi
misztikára visszatekintő vízió is jellegzetes „aláírásként” jelenik meg a freskókon. A hírnevet szerzett mester Firenzébe
műhelyt nyitott, és elnyerte a Mediciek kitüntető megbízásait.
Prokopp Mária és munkatársainak eredményeit nem cáfolták, ellenvéleményt sem fogalmazott meg senki. A hazai
szakma – a feltárókon kívül – nem is foglalkozott az esztergomi falképekkel; igaz Botticelli-szakértőink nincsenek. Az
„ügy” előrehaladását azonban legfőképpen az itthon annyira
jellemző fásultság és érdektelenség gátolja. Figyelmeztető
jeleként annak, hogy még mindig nem vagyunk tisztába Európa élvonalába tartozó értékeinkkel. A kultúra terén is általánosnak tűnik a fontossági sorrend betartásának és a „megkülönböztetés képességének” hiánya. És még nem is beszéltünk a kiindulópontról: a korai ízlésformálásról, az igényesség kialakításáról, az iskolai művészeti oktatás felelősségéről.
Pallós Tamás
Az Új Ember 2012. december 16-i számában megjelent
cikk szerkesztett változata.

„Rontott, mert építni akart, Palladio, benne
Csak rontót látál, vad kora, jó ideig.
A művész érzette magát, s Neked én fogok, úgy mond,
Törvényt és példát adni, de nem te nekem.
S ím áll a roppant csarnok, s bizonyítja: ki több itt,
A művész-e vagy a szolgai tompa szokás.”
Kazinczy F.
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Tóth Sándor
KUPOLÁK

(Az esztergomi bazilika 150. jubileumára)
Legyint a század – ajtókat becsukja
Benső tereiben nem látja önmagát
Kívül az éhező keresgél csodákat
Lel boltozódó kék íves kupolát
Telt tekintetekben ha lenne annyi ég,
hogy nyárvégi bogárkák léte beleférne
Sikkadó szemek – aluvó fénypartok
ideig világló fároszos reménye

Lásd csak, a kőközöny szorít birtokába
Súlyosul reád, hogy feltűnő lenne
De fönt a kupolák áldó harmatában
külön nyílik ajtó a pálmás ligetre
Megülnek vállakon madarak lelkei –
Kő és hullám közt csak terméketlen vágyak
Higgyétek, akik dúsabbra értetek,
mécsesek fényében tűnnek el az árnyak
Csupán a belső létközel szentélye
hogyha megvirágzik, csitul el a sírás
Menedék-szívű örökös oltárok
angyali étkére nyílik meg a látás

Bartis Ferenc

ÖRÖKBE FOGADTAM A FÖLDET
Hinni kell kőzetben, növényben, állatban, emberben!
Elembertelenedett korunknak ez a parancsa.
Parancsoljátok meg önmagatoknak: élni kell!
S kell a haláltól való rettegés is az élethez.
Életünk tobzódásában a halál a fékrendszer.
Rendszerezzétek a bölcső-koporsó-egyenletet.
Egyenlet-világrendszerünk tartozékai vagyunk.
Vagyunk krisztusok, júdások, uralkodók és szolgák.
Szolgáljátok egymást, ha tenni akartok Istenért.
Isten nevében sose vétsetek az ember ellen.

Csepeli Szabó Béla
SZÁMVETÉS

Miért tagadjam?
Életem útja bizony nem egyszer
meggörbül alattam,
s megvágta talpam, mint a kés,
én mégis mindig egyenes maradtam,
s megőriztem az emberségem…
Érdem, nem érdem?
Azt hiszem ennyi az egész,
amit elértem.
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A Hősök Kapuja Szegeden

A modern Szeged kialakítását az 1879-es árvíz pusztítását
követő nagyvárosi alaprajzú építkezés tette lehetővé. A
Nagyállomás század eleji kialakítása után egy hosszú és jellegtelen út vezetett a rendezetlen Gizella térre. A városvezetés régen dédelgetett álma volt a palotás Szegedhez méltó
városmag kialakítása. Szerettek volna a belvárosban méltó
emléket állítani az első világháború frontjain elesett tizenkétezer szegedi hősnek. Először a Dugonics téren tervezték
az emlékmű felállítását, de Tápai Antal szobortervét elvetették (ma Kisújszállás főterét díszíti). Lőte Évának az élő, és
a holt katona kétszeres életnagyságú mészkőszobrai viszont
nem illettek ide és feledésbe is merültek. Dr. Pálfy József
már a huszas években egy városkapu tervét vetette fel, de a
megvalósulás végső elindítója Klebelsberg Kunó gróf volt.
Ő a Boldogasszony sugárút és a Gizella tér találkozásánál,
a Tisza felöli DEMKE palotával szemben, a Tanítói Internátus közé a munkálatokkal egyidejűleg három boltíves kapuzatot javasolt. A harmincas években a Dóm tér és az egyetemi épületek felépítése a Palánk és a Gizella tér teljes rekonstrukcióját jelentette. Elbontották a Gizella kápolnát. A Rozália kápolnát végül kereszthajóval bővítve a Lechner téren
építették fel. A fővárosi építész, Pogány Móric tervei alapján szegedi vállalkozók 1936-ra elkészítették a három boltíves kapuzatú épületet. Így egységes magasságú épületegyüttes fogadta az állomás felől érkezőket. Lőte Éva két katonaszobra maga kívánkozott a kapuzat tér felőli oldalán emelt
posztamensekre. Ekkor terjedt el a „Hősök Kapuja” név.
Impozáns, egyenletes magasságú épületekkel körülzárt tér
keletkezett a püspöki palota 1930-as felépítésével, az egyetemi épületekkel, a Széchenyi térről áthelyezett Rákóczi
szoborral (ifj. Vastagh György), a Szőregi csata 1896-ban állított emlékoszlopával, az 1939-ben a Rerrich Béla téren felállított Sárkányölő Szent György, valamint Melocco Miklós
1997-ben felavatott 1956-os emlékművével. Az Aradi vértanúkról elnevezett tér immár a magyar történelmet átfogó
emlékműveivel – a Hősök tere mellett – az országban is
egyedülállóan kínálkozik nagyszabású ünnepi rendezvények
színhelyéül. A „Palota kapu”, a „Városkapu” néven emlegetett épületek gondolatát Hóman Bálint kultuszminiszter, anyagiakkal is támogatta. A boltívek díszítésére eleinte szakrális
freskókat, szobrokat, az épület tetejére pedig Boldogaszszony szobrát tervezték. Pálfy József polgármester gondolata volt, hogy a magyar hősök emlékezetével együtt Horthy
Miklós szegedi elindulása is örökíttessék meg a kapuzatban.
A tervezett freskók elkészítése Hóman Bálint kultuszminiszter támogatásával immár országos jelentőségűvé vált és
túlnőtt a világháborús emlékművek gyakori jellegtelenségein.
A kiírás a hősi áldozatokra és a helytállásra kívánt buzdítani:
”A freskóknak három témát kell megjeleníteniük, a háborús
emlékezést, a hősi halottak dicsőítését és Horthy Miklós szegedi elindulását.” A kapu boltíve freskói vázlataira Márton
Ferencet és Aba-Novák Vilmost kérték fel. A zsűri (Iványi
Grünvald Béla, Szőnyi István, Pásztor János és mások)
javaslatára Aba-Novák Vilmost bízták meg a freskók elkészítésével. Aba-Novák 1936. június 24-én bemutatott tervei
elnyerték a város vezetőinek a tetszését. A tanács szerint

Aba-Novák Vilmos alkotása megoldásában is teljes értékű
és művészi alkotás a Hősök Kapuja díszítésére. A főboltozat
munkáit segítőivel (Stefán Henrik, Pataj Mihály, Rozs János)
szeptemberre befejezte. A két kisboltozatra nem vonatkozott
a megbízás. Azok adományokból, a szegedi honvédezredek
megrendeléseiből, és egyéb közpénzekből október elejére
elkészültek. A háromszáz négyzetméter felületet meghaladó
freskók együttese akkor talán Európában is a legnagyobb volt.
Lőte Éva szobrai is a helyükre kerültek, a másik oldalon a
párkányzatig zászlórudak magasodtak. A lábazatokra tizenhat mészkőtáblát helyeztek a hősök neveinek majdani felírására, és föléjük bronzmécsesek kerültek. Mindkét oldalon
a szónoki erkély alatt szalagon a PORTA HEROUM felirat
olvasható. A nagyívek szegélyén hexameterek: „A haladás
útja a dicső múltból a diadalmas jövőbe vezet.” és „Hős fiainak áldozatos emlékét őrzi az élet.”
Az avatásra 1937. május utolsó vasárnapján, a hősök emléknapján került sor. A kormányzó és felesége különvonata
tíz órakor érkezett a Nagyállomásra. Díszes kíséretében József
főherceg, Hóman Bálint, Herczeg Ferenc író, a két ház elnöke, a vezérkari főnök és mások érkeztek. Pálfy József polgármester rövid köszöntőjét követően Hóman Bálint kultuszminiszter avatóbeszédében elmondta: „Hálánkat rójuk
le azok iránt, akik egykor a magyar vitézség és kötelességtudás, a magyar tehetség és áldozatkészség erényével felfegyverkezve indultak el innen Szegedről a nagy küzdelembe
(…) és ifjú életüket adták a magyar eszményekért. (.…) A
Hősök kapuja pedig legyen örök szimbóluma az élet kapujának, amelyen át egy új, tisztultabb élet felé vezet az út
Horthy Miklós nyomában.” A beszédek egyértelműen jelezték a Szegedről elindult szándék agitatív erejét. Lehullottak
a szobrokat takaró vörös drapériák. A kormányzó pálmakoszorút helyezett a szobrokra, majd Aba-Novák Vilmos bemutatta a freskókat Horthynak és kíséretének, aki ezt követően felavatta az elkészült Tanítói kollégium épületét, majd
Alsóvároson az olvasókör falán a nemzeti hadsereg 1919-es
emléktábláját. (Tápai Antal munkája.)
Az országban fellelhető kétezernyi első világháborús emlékmű közül kiemelkedik Aba-Novák Vilmos alkotása, mert
festői tehetségével, és a frontokon végigélt tapasztalataival
kifejezte a háború szörnyűségét, az öldöklés tébolyultságát.
Műve európai viszonylatban is elismert alkotás. Akkor még
senki nem sejtette a közelgő rémes eseményeket.
A freskókról. A kapuzati faliképek alapgondolatát, a keresztény mitológiát, és a háború vízióit a nagy- és a két kisboltozatban fogalmazta meg Aba-Novák Vilmos.
A nagyboltozat tengelyében a feltámadt és ítéletet hirdető
Krisztus nyolc méteres alakját helyezte el a jövőbe vetett hit
allegóriájaként. A harsonás angyalok is a hitbe vetett reményt szimbolizálják.. „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába
onta vért” feliratú szalagot két főangyal tartja. A gyertyával
vigasztaló barátoktól balra síró özvegyek és árvak csoportja
látható, szegediségüket a vízbe merülő alsóvárosi templom
jelzi. Jobbra jeltelen katonasírok fakeresztjei. Egy rohamsisakon mementóként a vörös felkiáltójel a névtelenekre emlékeztet. A Tett allegóriáját a Máriás zászlóból induló képen
a lelkesítő, „Magyarok! Hőseink áldozatos vére kötelez!”
feliratú szalagot két főangyal tartja. Alatta jobbra, a rohamra
induló katonák zárt csoportja élén Horthy kormányzó lovas
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alakja magasodik. Az út nehézségét marcona arcuk és a talpuk alatti tüskékkel teli út jelzi.
A két kisebb boltív freskói a magyar történelem egészébe,
a szegedi hősök és a harcok áldozatainak életébe helyezik a
nagy veszteséggel járó küzdelmeket. A Tisza felőli kisívben
a világháború valamennyi harcterén küzdött ezrednek állít
emléket a mű, felsorolva azok neveit és fegyvernemeiket. A
belső íven a huszárroham, a hadszínterek felsorolásával.
Szemközt a háború keresztjét vivő katonák megrázó képe.
A szalagokon ütközeteik felsorolásával érzékelteti a hosszú
háború ezernyi poklát. Ezen ívben látható még Sárkányölő
Szent György, Szent Borbála, a tüzérek védőszentje és a vöröskeresztes ápoló irgalmas nővér ábrázolása is. A félköríves ablak alatt ferences barátként Aba-Novák portréja látható. A szalagon felirat: „1914-18. A világháborúban dicsőséget küzdött fiainak hódol e művel Szeged város közönsége.”
A város felöli kisívben három portré: az idős Szent István
teljes királyi díszben, Szent László király és Kapisztrán János
barát. A belső boltívben állított emléket a katonák által hazahozott Montellói fának Aba-Novák. A Piave-völgyi véres
harcokban szenvedő negyvenötödik szegedi gyalogezred
katonáinak a golyóktól átlyuggatott fatörzs nyújtott némi
menedéket. A kép feliratai felsorolják a szörnyű harcok tereit. A sírokba menetelő katonák arctalan testét Krisztus két
keze emeli át az égi szférába. A kép drámai hangvételét egy
verselgető százados idézett sorai teszik még megrázóbbá:
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„Uram Isten Látod-e. Látod!
Aratás helyett beszórtad újra
magyar sírokkal a fél világot.
Így volt ez már ezer év óta.”
A Tanítói internátus (ma
Ságvári gimnázium) régi bejáratától jobbra egy meztelen
kard, felirattal. Balról az 1919
nyarán a szegedi nők az új
nemzeti hadseregnek adományozott első csapatzászló képe, felirattal. Ebben az ívben
helyezték el a tervezők és a
kivitelezők, valamint a festőművészek és létesülést segítő méltóságok neveit.
A műalkotás korát meghaladóan – mentesen az álságos
és patetikus ábrázolásoktól –
az áldozatokká vált katonáknak, az özvegyeiknek, és az
árváiknak okozott kifejezhetetlen szenvedést ábrázolja.
Hangot is kapott ez néhány
korabeli kritikában, de az AbaNovák által létrehozott freskó kiemelkedő művészi kvalitása mindezen véleményeket komolytalanná tette.
Az újjászületés. A második világháború alatt a freskókat lényeges kár nem érte.
A háború után megváltozott
az államforma. 1946-ban és 1948-ban a belügyminiszter a
letűnt rendszer vezetőinek a köztereken és a középületeken
még fellelhető szobrainak, arcképeinek az eltávolításáról
rendelkezett. Így 1946-ban Horthy arcképét először lemeszelték, majd 1948-ban az újabb utasításnak megfelelően a
három boltív összes freskóját cementes habarccsal lefedték.
Csak a PORTA HEROUM feliratok, a magasodó katonaszobrok és a zászlórudak maradtak helyükön. Negyven évig
tartott a szürke kaszárnyaszerű állapot. A szegedieket a két
katona kimagasodó alakja emlékeztette a freskókra. Közben
negyven új korosztály csak a sivár és szürke háztömböket
látta. Az emlék és a remény azonban élt. A műről és AbaNovák művészetéről Vinkler László festőművész (Délvidéki
szemle 1942. I. szám) tette közzé esztétikai és szakmai értékelését. Sokáig csak írása volt az egyik legfontosabb és hiteles értékelés a freskóknak.1985-ben pedig Apró Ferenc
helytörténész tizenkilenc szegedi első világháborús emlékmű leírását (Könyvtári szemle I. szám) közölte. A kapu freskóinak leírása mellett azok művészi kvalitásait is elemezte.
Tandi Lajosnak Aba-Novák Vilmos művészetét értékelő írásában jelent meg a harmadik érv. A feltárást szükségesnek
tartja és idézi Supka Magdolna művészettörténész véleményét: „…kétségtelenül döntés és megítélés kérdése a freskók további sorsa.” A város vezetése az állapot felmérésével
Forrai Kornélia restaurátort bízta meg. Szakvéleménye szerint a freskók épek, színei azonban jelentősen károsodtak.
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Király Lajos

VALÓSÁG ÉS ILLÚZIÓ

Megyünk előre araszolva
a láthatatlan hegy csúcsa felé
sziklába véssük körmeinket
s a szikla húsunkba tép
Megyünk előre araszolva
van hitünk akaratunk
és van reményünk feljutunk
egyszer a hegy csúcsára
vérzőn fáradtan tüdőnkben
friss levegő illatával

Megyünk előre araszolva
a láthatatlan hegy csúcsa felé
mikor elértük akkor látjuk
a mélybe tekintve hogy
milyen szép a lenti világ
melytől oly távolra jutottunk

A Hősök Kapuja emlékmű egyik freskója

Anyagiak hiányában ennél tovább nem jutottak. A felújításhoz szükséges pénzt 1992-ben Aba-Novák Judit művészettörténész és Kováts Kristóf – a művész leánya és unokája –
a művész villájának eladása utáni pénzadomány felajánlása
jelentette. Kováts Kristóf hatalmas munkabírással szervezte
a „Ne vakolj freskóra” elnevezésű egyedülálló magyar képzőművészeti aukcióját. A Szegeden rendezett kiállításuk is
gyarapította az alapítványt. A villa eladását követően húszmillió forintos adományukkal, és a város támogatásával 1993
januárjában megkeződhetett a munka.
Forrai Kornélia vezetésével 1995-96-ban a Tisza-felőli kisívben kezdték a feltárást. A nagyboltív freskóit huszohárom
fős munkacsoport aprólékos munkával állította helyre. 2000.
szeptember 29-én – Aba-Novák Vilmos halálának 59. évfordulóján – a szegediek sokasága jelenlétében dr. Trogmayer
Ottó nyugalmazott múzeumigazgató avatta fel. Kováts Kristóf
nagyhatású emlékbeszédét követően a műalkotást dr. Ványai
Éva alpolgármester vette át. A restaurációs munkák 2001-ben
fejeződtek be, melyek hatvanöt millió forintba kerültek.
Aba-Novák Vilmos világszínvonalú freskójának helyreállítása kimagasló művészeti alkotással gyarapította a várost és
az országot. Szeged e nagyszerű tettével nyomasztó szégyenétől is megszabadult. Tiszta lelkiismerettel és büszke bátorsággal tekinthet az első világháború áldozatainak értelmetlen halálát, és szenvedéseit megörökítő monument képeire.
Forrai Kornélia és Tóth Attila összeállításában: „A szegedi
Hősök kapuja és az Aba-Novák freskók restaurálásának története” címmel gazdagon illusztrált könyv jelent meg. (Bába
Kiadó, Szeged 2001.)
Zenei József
„A győzelemnek száz atyja van, de a vereség árva.
Galeazzo Ciano

Szívünkben jajdul a fény
szívünkben vibrál a kétely
a szenvedés megérte hogy
elhagyjuk érte a lenti
létező világot vagy
betelve a csodával
visszatérünk a völgybe
mővelni kertjeinket
nevelni virágainkat

Wrábel Sándor pályaképe

Az 1926-ban született változatos sorsú tehetséges festőművésznek a múlt év őszén – halálának 20. évfordulóján – az
Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában rendeztek emlékkiállítást. Az 1956-os eseményekről festett
képciklusa miatt elmarasztalták, majd otthonát a békásmegyeri lakótelep építése miatt kisajátították. Vitathatatlan, hogy
a magyar társadalom egészét sújtó XX. századi megpróbáltatások Wrábel Sándort és családját fokozott mértékben érintették. Az árnyoldalak ellenére pozitív momentumokra is felfigyelhetünk. A sors csapásait elviselhetőbbé tette a boldog
családi háttér, az erdővel, a természettel, az állatokkal – kutyák, sólymok – ápolt szoros kapcsolat, valamint művészetpedagógiai feladatai, tehetségének olaszországi elismerése.
A kiállításon többségében tájképfestészetéből és portréművészetéből láthattak válogatást az érdeklődők. A mester
művészetét korábbi méltatói is Paál László és Mednyánszky
László tájképfestészetének tehetséges folytatójaként emlegették.
Erdőábrázolásait tudományos alapossággal készítette. Élményanyagát fényképfelvételek sorával rögzítette és ezeket
az alkotói folyamat során segítségül hívta.
Wrábelné dr. Gulla Etelka a hagyaték példás ápolója. A
róla készített arcmás jól mutatja a művész kifinomult lélekábrázoló képességét.
Kőrösné Herein Mária
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Köszöntjük Soltra Elemért

A múlt év december 17-én ünnepelte
kilencvenedik születésnapját!
1941-1948: Képzőművészeti Főiskola, tanárai: Kandó László, Barcsay
Jenő, Bernáth Aurél és Cs. Szabó
László. 1956: Janus Pannonius-emlékérem; 1958: Alba Regia-díj; 1992:
Baranya megye és Pécs város művészeti díja; 1993: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Grastyán Endredíj; 1994: Baranya megyei Közgyűlés
művészeti díja. Pályafutását Kaposvá-
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ron kezdte, ahol rajztanárként dolgozott. 1951 óta Pécsen él, a Baranya megyei képzőművészeti élet egyik szervezője. 1966-1982 között a pécsi Tanárképző Főiskola tanára, 1972-1982
között tanszékvzetője, a Rajz Szakbizottság elnöke. 1952-1957 között a
Képzőművészek Megyei Munkacsoportjának, majd a dél-dunántúli Területi Szervezetnek a vezetője. 1982-ben
jelent meg A rajz tanítása című tankönyve, amelyért akadémiai és kiadói
nívódíj-ban részesült. 1951 óta kiállító
művész. Festészetét kísérletező kedv,
az elvonatkoztatás felé hajló változatos stílusmegoldások jellemzik; legfontosabb öszszetevői a kalligrafikus ábrázolás, a népi mitológiai indítás és a természeti élmény dekoratív átköltése. A
freskó és a mozaik műfaját is szívesen
műveli.
Forrás: Artportál - Tasnádi András

Gyermekmodellje voltam

A Tanár Urat 10-11 éves korom óta
ismerem. Copfba font hajjal rohangásztam a Pécsi Pedagógiai Főiskola
folyosóin. Édesanyám a kolléganője
volt és egy alkalommal megkérte, hogy
üljek modellt, amikor Ő Rembrandt
stílusát mutatja be hallgatóinak Ez
akkor a tanárképzéshez tartozott.
Különös, hogy a többszöri fegyelmezett ülés nem szegte kedvemet, szinte
minden, amit mondott és csinált megmaradt az emlékezetemben. Az elkészült kép sokáig járta a kiállításokat,
majd érettségi után
ajándékba kaptam,
azóta szobám egyik
legbecsesebb éke.
A szerencsém úgy
hozta, hogy gimnazistaként tőle tanulhattam a művészettörténetet, és egy
évig a főiskolai rajzfelvételi szakkörébe is járhattam. A
tanórákon a nagyon
szerény fekete-fehér
diaképek segítségével is képes volt megismertetni velünk a
művészettörténet
nagyjainak értékeit.
Soltra Elemér: Bartók Béla (1988)
Jól emlékszem egy

Barcsay képelemzésre, ahogy letakarta egy-egy részét az alkotásnak, hogy
érzékeljük az egységet és a hiányt. Mint
a rajztanítás módszertanának kidolgozója nekem példát adott, hiszen a pécsi
főiskolán/ később egyetemen/ kollégaként a földrajz módszertanának oktatásában tapasztalatait hasznosíthattam.
Bár a családi örökségem / dédapám
festőművész volt/ inspirált a rajztanításra, Soltra Elemér érdeme is, hogy a
festészettel aktívan foglalkozhatok.
Pécsen az év utolsó napjainak eseményei közé tartozott Soltra Elemér
festőművész köszöntése 90. születésnapja alkalmából. A Művészetbarátok
Egyesülete tagjának gratulálunk, és számos boldog alkotóévet kívánunk.
Dr. Sikó Ágnes

Nádudvari Nagy János
HÓESÉS KÖZBEN

Számlálhatatlan hópehely
lassan, lebegve száll a földre,
hogy puha fehér bundájával
a tél a tájat jól befedje.
Szinte szédülök, ahogy nézem
a nagy hóhullást mozdulatlan,
ahogy esnek a föld felé
halk suhanással szakadatlan.

Eszembe villan: így szállanak
az űrben a galaktikák is,
s a végtelenben csak egy kicsiny
hópehely ez a nagy világ is.
ez a mi tejútrendszerünk, mely
száz milliárdnyi izzó nappal
rohan a mérhetetlen űrben,
számtalan hasonló társával.

Valami titkos, ismeretlen
cél felé, feltartóztathatatlan,
mit nem lehet kimondani
se így, se úgy földi szavakban.
Csak sejtelmes, bús döbbenéssel,
iszonyú parányságunk érzem:
Óh, emberek, mik vagyunk mi
e mérhetetlen mindenségben?!...
„Kimerült vagy és csüggedt. Miért
is ne volnál? Természetesen kimerítő az, hogy folyton ésszerűen akarsz
átlátni egy olyan világegyetemet,
melyet senki sem szánt ésszerűnek.”
Kurt Vonnegut
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Salamon Nándor

Dunántúli Tárlatnapló

A Galéria Arcisban a korán elhunyt Misch Ádám festőművész emlékére rendeztek kiállítást. Z. Gács György főiskolai
tanítványa festészetével és művészetszervező, oktató munkájával szerzett elismerést, de foglalkozott szobrászattal,
később a videotechnikával is. Díjait – itthon és külföldön! festőként nyerte. Oktatató-nevelő tanácsait növendékek sora hasznosította. Élete teljében a művészeti élet minden szegmensében jelen volt, feladatokat vállalt és kezdeményezett.
E tájon a győri művésztelep programjában, a Rába Acélszobrász Csoport szervezésében szerzett érdemeket. A Győri Műcsarnokban 1974-ben rendezett kiállítást, de a megyeszékhely közös tárlatainak is rendszeres szereplője volt.
Sárvári kiállításán „a festőre” emlékeztek. A korai periódusaiból egy-egy jelzésszerű munka került falra. Ezek a
gondosan szerkesztő, különféle motívumokat vegyítő konstruktivista művész idézték meg. A kiállított festmények zöme azonban a vonalakat, formákat, színeket és képszerkezetet kevés kötöttséggel alkalmazó szándékra utaltak. A csaknem szertelen színfoltkavargásban alig ragadható meg egyegy ismertebb alakzat, s ismerhető fel határozottabb rendteremtő szándék. Az alapforma egy ívekkel határolt hajlított
felületű négyszög, amelyhez néha háromszög vagy ovális
kapcsolódik. Az ecset, festék kezelése teljes szabadságot élvez, a gesztusok ezt a „rendet” is szétrobbantják. Az egymáson átnyomuló világos, lazúrosan kezelt színek közé ritkán
ékelődik sötétebb folt, határozottabb fekete vonal.
A jórészt elvont – a címek sem sok fogódzót kínálnak! –

Misch Ádám: Közjáték

talán posztmodernnek tekinthető képei közül a tragédia előérzetét közvetítő 1993-as „Közjáték” kavart föl bennem tárgyiasítható érzelmeket. A körvonalazott, átvilágított emberi
törzs hússzíneibe, gyomortájt szakít bele egy szakadozott fekete folt. Tudat alatt – vagy tudottan? – nem az elpusztító
betegségre történő utalás ez. A tragédia előérzete? – Válasz
nincs, csak sejtés – és szomorú valóság.
Végkifejletében hasonlóan tragikus sorsú Kéky-Magyar Éva
(1931-1998) festőművész is. Küzdelmes pálya jutott a soproni születésű Ágoston Ernő tanítványnak. Alapos ismereteket
szerzett a grafika, a rézkarc és kerámia területén, neves külföldi mesterek irányításával. Élt Németországban, Ausztráliában – itt a bennszülöttek művészete, szellemvilága varázsolta el! – majd hazatért Szombathelyre, végül ismét Németországban élt. Széles látókörű, kísérletező kedvű, nyugtalan

Kéky-Magyar Éva alkotása

természetű művész volt. Úttörője a komputergrafikának. Már
akkor foglalkoztatta az új lehetőség, amikor mi még a számítógépet is alig ismertük. Festészetén a maorik törzsi művészete hagyott nyomokat. Munkássága több periódusra tagolódott, függően attól, hogy gondolatvilágát mi befolyásolta.
A múzeumi osztállyá visszaminősített Szombathelyi Képtárban rendezett emlékkiállítása mind eme korszakait, az
életmű belső összefüggéseit feltáró, s az egységet biztosító
elemeket bemutatta, a maga, eddig nem látott teljességében.
A soproni Képzőművész Körben készült állat- és növény- tanulmányok, akvarellek után szándékoltan naiv festmények
következtek. Seregnyi forma és színpróba, dekoratív jellegű
grafika szenzibilitásának bizonyítéka. Külön csoportosított
komputerképei azért érdemesek a figyelemre, mert a később
elterjedt megoldásokkal, trükközésekkel szemben, ezek valóság- és látványalapú alkotások. Nem manipulált és nyomtatott, hanem a képernyőn létrehozott képet fotózta és hívta elő.
Az életműnek jelentős része viaszfestéssel készült figurális életképek sora. „Beállítottnak” ható alakos kompozíciói
élethelyzeteket, kapcsolatformákat rögzítenek rendszerint
nagyméretű festményeibe, de valami furcsa álomszerűséget
tükröznek (Idegenvezető). Alig modellált, nyers színesség
uralkodik fűrésszel alakított, rétegelt lemez idoljain (Hét nővér), s visszatérően az óceániai ősi művészet formáit-színeit
alkalmazó, jelképszerű festményein. Kéky-Magyar Éva
művészetét életében Szombathelyen kevés rokonszenv kísérte.
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Giczy János: Golgota

Soproni művész, a sajátosan egyéni festői világot festő
Giczy János „Tisztelet a szülőföldnek” címmel a győrménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban rendezett kiállítást. A cím
indokolt, mert egész életműve arra az alapélményre épül,
amelyet szülőfaluja, Alszopor s a máig őrzött bensőséges
kapcsolat élménye táplál. Évtizedek óta a „hűség városá”-nak
lakója, – néha feltűnnek soproni motívumok is képein! – de
az igazi üzenetek a falujából érkeznek. Képeinek visszatérő
szereplői szűkszavú, jelképekkel tűzdelt családtagjai (nagyszülők, apa, anya), szántó-vető, kézműves falusiak, a jellegzetes építmények (harangláb, kápolna, házak), a temető, a
nap, hold, csillagok, ásó, kapa, sarló, kéve, szőlőfürt, kendő.
Ezekből komponálja „egyes” festményeit és néha több részből álló, faragott keretbe foglalt szárnyas oltárait.
Giczy János – másokkal együtt! – hírhozó a valaha volt,
lassan felszámolódó, küzdelmes, mégis békés falusi életről.
Végig kíséri pályáján a közelről látott, átélt szomorú folyamat embertelen hatása. Szomorúsággal tölti el, amely hűen
tükröződik kékes szürkébe hajló színválasztásában is. Nem
nosztalgiát ébreszt, csupán a drasztikus változások aggasztják. Azt sugallják festményei, hogy olyasmit veszítünk el,
ami századok óta megtartó erőnk volt , s ezt sínyli jelenünk,
még inkább nemzetünk jövője.
A Répce Galéria tízéves történetének századik kiállításával ünnepelt, lassan már nem meglepő érdeklődéstől kísérten. A „Száz év magyar grafikáiból” készült válogatás
méltó értékelése volt egy évtized kiállítási programjának. A.
Bak Péter festőművész készséggel kölcsönözte gyűjteményének jelentős darabjait, amelyek kis művészettörténeti áttekintést nyújtottak e korszak egyedi, és sokszorosított grafikai lapokba sűrített törekvéseiből. Egyúttal összefoglalták a
korábban megismert eljárások jellemzőit.
A „palettán” megjelenő alkotások élén Munkácsy Mihály
egyetlen rézkarca, a „Konyhában” állt, míg a sort Tarjáni
Simkovics Jenő lapja zárta. A rézkarcok, linó- és fametszetek, vonalas rajzok és vízfestmények készítői között a kiemelkedő mesterek neve s műve méltán keltett figyelmet.
Munkácsy mellett Benczúr Gyula kőrajza (Jelenés), Ferenczy
Károly színes linója (Izvorai tanya), Kernstok Károly lapja
(Patak partján), Rippl-Rónai József kismetszete (Virágok között) emelhető ki. Az „alföldi festők” közül P. Bak János akvarellel (Szolnoki tabán), Révész Imre figurális kompozícióval
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(Varrólányok), Rudnay Gyula Szénrajzzal (Falusi tragédia),
Zádor István színezett rézkarccal (Halász a Zagyván) szerepelt. A „vérbeli” grafikusokat Olgyai Viktor, Varga Nándor
Lajos, a „modern művészetet” Kádár Béla, Barcsay Jenő
képviselte. Egyedi rajzra László Gyula és Somogyi József
lapja mutatott példát. Az „erdélyiek” közül Gy. Szabó Béla
és Kós Károly „üzent egy-egy metszettel.
A jubileumi készülődéssel párhuzamosan kialakult a 2013.
évi kiállítási terv is. A meghívottak névsora azt mutatja,
hogy követik a bevált koncepciót. Jelzi azonban azt is, hogy
ragaszkodnak az elért minőségi szinthez. Tárlatot terveznek
Illés Árpád, Xantusz Gyula, P. Bak János emlékére. Polgár
Csaba, Fischer György, Mészáros Szabolcs mellett bemutatkozik a révkomáromi Kopócs Tibor tűzzománcaival,
Alexay Zoltán természetfotóival, Balogh Zsuzsa kerámiáival. Élményt ígér Szabó Amália kép- és dokumentumkiállítása, mely a Zsennyén alkotók relikviáit, valamint a Szombathelyi Képtár kortárs gobelinjeit bemutató válogatása.

Benczúr Gyula: Jelenés (fotó: Garas Kálmán)
Erdély kortárs művészetének kis szeletével – Déva és Vajdahunyad! – ismerkedhettek a Szombathelyi Képtár másik kiállításának látogatói. A „Kapcsolatok” című tárlat előzménye
négy szombathelyi művész meghívása, testvérvárosi kapcsolatok jegyében, romániai művésztelepi munkára (TirguJiu). Marosfalvi Antal pedig több városban mutatta be
alkotásait. E „vendéglátást” viszonozták az erdélyi alkotók.
Három festő, két szobrász, egy-egy grafikus, textiles érdekes művekkel érkezett. Alkotásaikban kétféle hatás érvényesül. Kapcsolódnak az európai kortárs művészet irányához, ugyanakkor kitapinthatók a népművészeti gyökerek is.
A festő Balázs Tibor és Titus Baj közel azonos irányt, az
absztrakt expresszionizmust ítéli üdvözítőnek. Élénk színek,
szenvedélyes ecsetjárás jellemzi képeiket.
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Torino Boconicu ugyancsak az elvont kifejezés híve, nagy
síkok és gondosan elhelyezett apró motívumok harmóniáját
vagy éppen ütköztetését hívja elő világos színekkel modellált, szerkezetes festményein.
Dragomir Catalin öblös kiképzésű tömbök belsejéből
bontja ki elnagyoltan faragott, amorf alakzatait. Joan Seo
viszont egyértelműen Brancusi nyomdokain halad,a román
népművészet formavilágával rokon szobraival.
A grafikus Fazakas Tibor Vasarely követőjének látszik, de
az op art irányzaton belül sajátos, kissé rideg stílust dolgozott ki. Gazdagon bánik a fekete-szürke árnyalataival.

Fazekas Tibor: Hullámzás (fotó: Garas Kálmán)

Osztásokkal, éles vonalú formákkal, metsződő egyenesekkel, vonal párokkal, ívek „mozgását” követő görbe
felületekkel tölti meg komoly mesterségbeli tudást mutató
képeit. A textilművészetet Lucari A. Maria képviselte.
Jegyzetemet egy művészeti album rövid ismertetésével
zárom. Cziráki Lajos nemcsak jeles festő volt! Számos tanítványa lépett művészi pályára, de útmutatásait, jellegzetes
stílusát egyedül a Győrben élő Németh Attila – utóda a rajztanári katedrán! – vállalta követendő példaként. Erről tesz
tanúbizonyságot „Emelkedés” címmel kiadott színes albumának képanyaga. Motívumai, képalkotó módszere, térértelmezése és színvilága egyértelműen kifejezi egy képcímmel is alátámasztott – „Cziráki Lajos festőművész tiszteletére” – ragaszkodását, szellemi kapcsolódását mesteréhez.
Az önállósulás, eltávolodás jelei akkor domborodnak ki élesebben, amikor az apa-fia viszony, a féltő szeretet, a bensőséges együttlét pillanatai kerülnek a képek gondolatvilágának centrumába. Ezek között jól megfigyelt testábrázolást,
lélektükröt tartó portrékat találunk. Sajátos színei, a rejtelmes, szürrealista látásmód azonban változatlan jellemzője
képi világának. Az album finom tollrajzai megerősítik, hogy
jól felkészült művész áll a festőállványa előtt, csak a „kötelék” szakad el nehezen. Az sem lehetetlen, hogy nem is törekszik „hűtlenségre”. Az viszont kétségtelen, hogy a képek
alkotója érző ember, aki igaz szívvel szolgálja a szépséget.
„Mindig is úgy véltem,...»hogy a műalkotások életerejét
és hatósugarát a reális és irreális elemek helyes (szerencsés) összevegyítése, összehangolása határozza meg«”
Kassák Lajos

Az ellentétes érzelmek megjelenítője

Baranyi Péter oly szeretettel őrzi génjeiben Pilist és környékét, mint édesapja – Baranyi Ferenc költő – aki Pilisen
született, majd Nyáregyházán, Monoron és Cegléden töltötte gyermek és ifjú éveit, ahová rendszeresen visszajár.
A szülőföldről, a gyermekkori élményekről, az ifjúkori barátokról, a rokonokról, a csínytevésekről és szerelmekről otthon hallott történetek a fiúban, Péterben is észrevétlenül rögzültek. Ezek a helyszínek fotóin képi asszociációval megjelennek, ami a múltat, családja múltját, és az abból kisarjadó
új életet, vagyis az Ő jelenét tükrözik.
Amikor Markovics Ferenc Érdemes- és Kiváló Művész a
múlt év végén megnyitotta kiállítását, azt hangsúlyozta, hogy
Baranyi Péternek a Föld fontos momentum, „hiszen az legfontosabb teremtményének, (az embernek) a keze nyomát
őrzi, mint például, az általa létrehozott, immár a múltat és
elmúlást idéző megromlott és leomlott házfal, vagy mint a
kenyere javát már elfogyasztott, kimustrált csónak... Más
műveiben is szándékosan és következetesen alapoz az ambivalenciára, – ami az ellentétes érzelmek egyidejű megjelenítését jelenti. Jellemző ez portréira is. Számos fotográfusi
érdeme és erénye közül, kitűnik, kiemelkedik, az arcképkészítés iránti vonzalma, és egyben, az e téren belüli eredményessége is. (…) portréképeinél érdemes figyelni azokra az
apró, finom, plusz elemekre, amelyek további egyéni ízt és
bájt kölcsönöznek munkáinak. A fiatal női arcok sora mindig
más környezetben jelenik meg Baranyi fotóin. Ezeknek a „rámáknak” az anyagai, rendre ódon, néma kövek, netán kihullott és elhordott ablakok szegélymaradványai, vagy régi, ám
igazi, míves képkeretek, amelyeken át, valóban élő arcok tekintenek ki a külvilágra. A szép lányarcok egyenként is konkrétak, egyedien kézzelfoghatók és személyhez kötődőek, de
ily módon, keretbe foglalva már „elemelődnek” tulajdonosaiktól, és általánosabb szépségideálokká, jelenségekké, egyben időtlenebbekké nemesednek. Mindezek furcsa, ellentétes érzelmeket keltenek a „befogadó” szemlélőben, de „gondolatokat” is ébreszteni akar.”
A Vörös Krónika címet viselő képsorral „Péter alig titkoltan az atyai örökségre, egyben közös eredetük, az áldott Pilis termő talajára utal, és mindarra, ami kettejük múltjában,
origójában rejlik, súlyosan és meghatározóan. Az apa, Ferenc,
szavakkal teremtett maradandó költészetet, a nyomdokain
haladó fia, Péter pedig a képeire varázsolt poézist. A fiú művein hasonlóan mély, vörös színek, és az éjszaka komor árnyalatai dominálnak, pont úgy, mint az apja által magyarra
fordított Dante-mű, a Pokol soraiban. (…) A magyarság sorsának közös, fontos szeletei – múltunk, jelenünk, jövőnk –
gyönyörűen ötvöződnek, apa és fia jelentős életműveiben.”
Az sem véletlen, hogy Baranyi Ferenc versesköteteinek
borítóját, a Ködsiratót, vagy a Vad vadont fia, Péter fotója
díszíti, – jelezve ezzel „múltuk, jelenük, jövőjük” és művészetük „ötvöződését” és egymás iránti tiszteletét…
Baranyi Péter pályája „a klasszikus magyar iskola nemes
hagyományain indult, de hamar meglelte saját „hangját”, –
és jól felismerhetők egyéni jegyei. Tíz évesen kamerát vett
a kezébe, és beleszeretett a „képiség” világába. Operatőri álmokat dédelgetett, mert a mozgókép drámai háttere izgatta.
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Joseph Nicéphore Niépce, a fotográfia egyik feltalálója készítette „Kilátás a dolgozószobából” címmel.
Visszahozzák elhalálozott őseinket harmad és negyed íziglen, megörökítik fiatalságunkat, régi önmagunkat. A fotó emlékeket idéz. Láthatjuk általa a most 135 éve született Adyt,
vagy a tegnap esti naplementét, a teliholdat, vagy a mai hóesést. És láthatjuk Baranyi Péter művészfotóit is látomásszerű vízióival, szürrealisztikus gondolataival, közlésvágyával.

Ölvedi Krisztina

Baranyi Ferenc

A MONORI KOSSUTH-SZOBORNÁL
Fehérbe fúlt az alkony rózsaszínje,
Az estharangszó álmos, altató,
Milljó parányi pelyhet szórva, hintve
Bevonja Kossuth ércvállát a hó.

Ameddig élt, egy ügye volt: hazája,
Hol zsarnok dúlt és német volt az úr,
S mikor meghalt, egy rabföld mélye várta,
Hol nyugodhatott nyughatatlanul…
De ránk mosolygott mégis a szabadság,
Derítve szolgamillióknak arcát,
S feltámadt százszor-meggyilkolt hazánk.

Baranyi Péter: Áttűnés III.

Állóképek iránti elkötelezettségét atyai barátja Markovics
Ferenc erősítette meg először. És ezzel, gyermekkori látomásai, álmodozásai felé terelgette, amelyekről költő édesapja már korán megállapította, nem más ez, mint maga a
szürrealizmus.Víziók sorozatában ismerhetjük meg ennek
eddigi, plasztikusan szép eredményét.
Baranyi Péter 1991-ben főállású fotóriporterként is dolgozott. Ekkor szeretett bele a színpadok kulissza-világába. Sokat
tanult az ottani példaértékű, a műfajban idősebb kollégáktól.
2009-2011 között, a budapesti Ring Művészeti Képző Iskola hallgatója, ahol 2011-ben alkalmazott fotográfus végzettséget szerez, majd a Studio403 alkotóműhely üzemeltetője lesz, Honfi Márton és Pintér Gábor fotográfusokkal. A
múlt év végén ünnepelték első önálló albumának bemutatóját, melyet „Tetőn – Jegyzetek egy városról.„ címmel, mely
a Hungarovox Kiadó gondozásában jelent meg.
A napokban azon gondolkodtam, hogy mennyivel „szegényebbek” lennénk, ha a XIX. században nem születik meg
a fényképezőgép, illetve a fotográfia, mint a művészetek hetedik ága. Igaz a felfedezés hosszú utat tett meg idáig, hiszen a fényképezés technikai feltételeit, a fény optikai és kémiai hatását már sokkal korábban is ismerték. A fényképezőgép ősét, a camera obsucura képalkotását az arabok is feljegyezték, aminek használata a XVII. század óta széles körben terjedt is a művészek között. Az első sikeres, „maradandó” fénykép 1827-ből Franciaországból maradt az utókorra.

Az eszme él, a nagy szózat testté lett,
Nálunk is végre élet lett az élet,
Megnyugodhatsz már sírodban apánk!

HA NÉHA MEGTÉREK…

Ha néha megtérek poros falumba
s utam mosolygó táblák közt vezet,
a vén Istók, a csősz, csak így köszön rám:
„A Belzebúb hozott, Ferkó gyerek!”

S akármivé formálnak fönn a könyvek,
a sima sor, pallérozott beszéd,
sosem hagyom, hogy másképpen köszöntsön,
s én süvegelem mindig őt elébb.

Anyanyelvünk
egyetlen szava – Péter, itt vagyok – kisikolt az idegen,
nyüzsgő tömeg bábeli zűrzavarából.
Tíz napot töltöttem Kalocsán: a régi kötődések, a gyökérélmények, a gyerekszaladgálások elfeledtették Rómát,
mintha nem is éltem volna harminc évet idekint.
A szülőföld, a visszalopakodó emlék, a Tomori meg az
alsó utca. A Vajas áporodott partja: kábítószer. Narkózisukban elaléltam, mintha tőlük soha el se hűtlenedtem volna.
Prokop Péter

2013. január – február

20

A Szellemi Örökség Ünnepe

lékestet Geröly Tibor köszöntötte. Tárkányi Imre Béres Ferenc
emlékére című saját versét mondta el, Dinnyés József zsoltárénekes pedig a református Béres Ferencre emlékezett.
Lipcsey Edit előadásában a „Svéd ima” hangzott el, majd a
Béres Ferenc Kamaraegyüttes szólaltatta meg az énekművész legkedvesebb dalait Hegedűs Szabolcs vezényletével.
Szántai Sándor egy „várbeli” rendezvény kapcsán született
prózáját olvasta fel. Geröly Tibor elmondta, hogy a mai alkalommal a tizennyolcadik Béres Ferenc-díj átadására kerül
sor. Az emlékbizottság javaslatára (vezetője Baranyi Ferenc)
az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy a 2012. év kitüntetettje Rezsnák Miklós nótaénekes legyen.
Gyermekkorát Sopronban töltötte, ahol a család zenei
érdeklődése megszerettette vele a magyarnótákat és operettdalokat. Már középiskolás diákként saját gitárkísérettel virágénekekkel szerepelt a rádióban. Az iskolai rendezvényeken szavalatokkal és énekszámokkal rendszeresen szerepelt.
Színművészeti főiskolára készült, de jelentkezése nem járt
sikerrel. Szombathelyi katonaévei után 1970-ig a megyeszékhely kulturális életében vállalt szerepet. Budapesten dalénekes és konferanszié működési engedélyt szerzett. A rádió- és a televízió műsorokból közismert, népszerű énekes.
A kitüntetés átvételét követően – Hegedűs Valér zongorakíséretével – az ünnepelt versekkel és magyarnótákkal kedveskedett a közönségnek.
Geröly-Bársonyi Hilda

1922. december 3-án Gagybátorban, Abaúj-Torna vármegyében, a kis cserháti faluban született Béres Ferenc. 1996.
július 19-én a Farkasréti temetőben Czine Mihály gyászbeszédében úgy fogalmazott az énekművészről, hogy egész
életében az egyetemes magyar énekkultúrát szolgálta. Haláláig olthatatlan szeretetet érzett Sárospatak iránt, ahol a Református Főgimnáziumot végezte. Ennek jeléül 1968-ban képzőművészeti gyűjteményének jelentős részét a Sárospataki
Képtárnak adományozta, mely a XVIII. századi iskolaépületben létesített képtár alapját képezte.
A Művészetbarátok Egyesülete 1997-től Béres Ferenc nevével fémjelzett díjjal ismeri el a népzene, a népdal terjesztésében és ápolásában legeredményesebben munkálkodókat. A magyar ének, a magyar dal fejedelme hangjával, énekeivel egybekötötte a világ különböző tájaira szakadt magyarságot, s megszólaltatta a teljes magyar történelmet. A kilencvenedik születésnapi emlékesten Hegedűs Valér zongoraművész idézte J.W. Goethe szavait: „Du gleichst dem Geist
den du begreifst…” , vagyis „Te azonossá válsz a Szellemiséggel, amit magadénak vallasz…” . Béres Ferenc életútja sok
pályatársa számára példát adott. Hagyománya, öröksége olyan
tiszta és erős, hogy nemcsak a múltban és a jelenben, hanem
a jövőben, az ifjú szívekben él tovább. Hegedűs Szabolcs
zongoraművész hangsúlyozta, hogy ennek a teremtő erőnek
jegyében született a Béres Ferenc Kamaraegyüttes. A maVénségemre megbékéltem
gyar dalkincs és dallamvilág összekovácsolja a fiatalokat az
együttesben, és ez a kulturális összetartozás teremt kapcso„A magyarnóta giccs, felszínes érzelmekre hat, művészi
latot az értékeket becsülő nyitott szívű hallgatósággal. Az
igénytelenségre szoktat. Magát a nép művészetének igyekállhatatos, elkötelezett tevékenység az általa sugárzott, máig
szik hitetni, pedig a leglilább kispolgári dzsentritermék.”
érzékelhető tiszta akarat útján késztet és formál minket.
Mindnyájan érezzük,
hogy fogékonyabbak
leszünk a szépre, és
erősödik a hagyományok iránti tisztelet.
A szeretet és a hivatás folytonos munkája, az értékrend
megbecsüléséért és
elismeréséért folytatott küzdelem valamennyiünket harcosabbá tesz, és az
előadásokból, valamint a hallgatóság
szeretetéből fakadó
erő naponta megerősíti hitünket és elkötelezettségre ösztönöz – nyilatkozta
Hegedűs Szabolcs.
Béres Ferencnét (Erzsébet Asszonyt) és
ifjú Béres Ferencet,
akik megtisztelték
jelenlétükkel az emBaranyi Ferenc, Geröly Tibor és Rezsnák Miklós (fotó: Mágnes)
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Évtizedekkel ezelőtt
vetettem papírra ezeket a sorokat, egyik akkori napilapunk zenekritikusaként. A fiatalok kérlelhetetlenségével ítélkeztem, sarkosabban fogalmazva,
mint a „példamutató
nagy ikerpár”. Mert ők
sem szerették a magyarnótát. Bartók így
vélekedett róla: „…az
a baj, hogy előkelő állásban lévő hivatalos
zeneművészek ezt a
népies műzenét komoly, magasabb rendű
zenének igyekeznek
Lipcsey Edit (fotó: Mágnes)
feltüntetni és más igazán komoly és magasabb rendű magyar zenének léptennyomon elébe helyezni…” Kodály sem volt kíméletesebb a
népies műdalokról szólva: „Ezek egy múló, sőt letűnt korszak termékei, azzal szoros összefüggésben vannak, és nagyrészt ma már ki is mentek a divatból.”
Hogy vénségemre megbékéltem ezzel a műfajjal, abban
nagy része volt Béres Ferencnek, aki ízléssel, nagy műgonddal adta elő a népies műdalokat is, nem pedig hatásvadászó,
ríkató röcögtetéssel. Ő át tudta emelni a nótákat a szubkultúra világából a kultúra fogalomkörébe. Az autentikus népdaloknak pedig tudósa, teoretikusa is volt. Egyszer, hakniból jövet, lenyűgözően magyarázta nekem, hogy a „Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt” kezdetű népdal voltaképpen egy szeretkezés gyönyörű, költői leírása.
A Béres-plakett azokat illeti meg leginkább, akik az ő útján
haladnak tovább. Rezsnák Miklós mindenképpen ilyen művész. Az ő előadásában a magyarnóta népdalnak hallatszik,
a sláger sanzonná nemesül, a folklór pedig a maga romlatlanságában szólal meg. Mindenképpen megilleti őt ez a szép
kitüntetés. Gratulálok hozzá úgy is, mint régi barátja.
Baranyi Ferenc
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A boldogságból szeretet fakad

Sokféleképpen megélhetjük, ünnepelhetjük adventet: akad,
akinek elcsendesülést jelent, mások zajos üzletekben sodródnak… Az ünnepek előtti négy hét egyben a bűnbánat és
a megbocsátás ideje is. Vajon van-e ma időnk, erőnk ahhoz,
hogy magunkba nézzünk? Pedig kellene, bizony kellene!
A karácsony előtti időszak a lelki sepregetésre szólít. Az
Advent azt üzeni: elérkezett az önvizsgálat, kapcsolataink
rendezésének ideje. Napjaink rohanásában azonban sokszor
éppen a Tartalomra nem jut idő: – ki vagyok én, miért vagyok itt, mi dolgom az életben?
Az ünnep a gyökereit kutató, önmagát újra megtaláló ember boldogságát fejezi ki, ami a Szeretetből fakad. A szeretet
nagy erő, és szeretetből adni az igazi boldogság! Még emlékszem a gyermekkori karácsonyi ünnepekre, a nagy várakozásokra, azután kisfiam csodálkozó felkiáltására: „Jé, ez
igazi!” A gyermeki csodavárás teljesült, a játékvonat elindult!
Kisfiamnak Zolikának 1962 karácsonya előtt a következő
verset írtam: „Ébredj kisfiam,/dobd le paplanod,/egy leány
már feldobta/az égre/piros hó-labdátokat:/a Napot. A látóhatár/szélén az a köd/egyszer magától felszáll/ha este/kicsi Jézuskának meg-/köszönöd. Ünnepi kézzel/húzd szét ablakod/rojtos csendjét, s láthatod,/vállukon/már cipelik a fákat/fáradt Anyák:/csizmás Angyalok!”

Szirmay Endre
RAGYOG

Havat virít a téli erdők ága
fagyott zörget a száradó avar
varjút röptet a messzeség homálya
s a szitáló csönd árnyakat kavar.

Emlékeid vackolódnak a hóban
bizonyosság villog szemed bogarán
remény fürdik a tékozlódó jóban
és ragyog hitünk a holnap aranyán.

Bella Péter és Semes-Bogya Eszter (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)
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Karácsony a családok meghitt ünnepe, mely az utóbbi években kissé megkopott, de hiszem, hogy lassan visszanyeri
eredeti tartalmát: egymás szeretetét.
Az 1940-es években Mezőkövesden Szent József szerepét
játszottam, amint vándoroltunk szállást keresve Máriával…
Ez a gyermek-emlék még ma is él bennem, így született
meg Karácsony lesz… című versem.

KARÁCSONY LESZ – FEHÉR GYÖNYÖRŰ
Mária
látod csillagot szór a jászol
mosolyod hozza a
széna illatot
s józsefed száraz pálcája
ím kivirágzott –
Te akartad
mert rettentő az ács
ki magának készít
ágyat
koporsót

Te kívántad
mert rongyos a halál is
ha előtte régen nem szerettünk…

már megkopott térdeden a fény
simogató
lázas kezektől
háromkirályi csók lobog
szorító
véres ajkadon
de te megvártad a virágzást:
bontsd ki fejeden búzakazladat
s termő lepedők fehérjét
fogadja be kacagó öled
mert
szép voltál a csókban
s még szebb leszel az éjben
selymes
szűz-szalmán vétkezünk
mi csodára váró
tiszta vétkezők –

Karácsony lesz
fehér
gyönyörű
és majd megszületik bennünk is
a játék.

Igen, életünk nagy ajándéka „a Játék”
Áldott, Békés Ünnepeket kívánok Önöknek és a
Művészetbarátok Egyesülete valamennyi tagjának.
Biró József (színész-költő)

Elhangzott 2012. december 19-én az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban.

Biró József köszöntőjét ünnepi műsor követte, melyben Dévai Nagy Kamilla
Liszt-díjas előadóművész,
Keres Emil Jászai Mari- és
Kossuth-díjas, Érdemes Művész, Bella Péter és SemesBogya Eszter szerepelt, majd
a Béres Ferenc Kamaraegyüttes zárószáma előtt
Hegedűs Szabolcs karnagy
osztotta meg gondolatait a
közönséggel.
„Elküldé az Úr Angyalát…, hogy köszöntse Szűz
Máriát…” A karácsonyi várakozásnak, az adventi elmélkedésnek legszebb megnyilatkozása Szűz Mária
köszöntése az Úr Angyala
által. „Ave Maria…” „Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes , az Úr van teveled…” A zeneirodalomban művészi ihletettséggel
írt imádság az egyetemes
világirodalom egyik legszebb jelenete. Az asszonyi
Dévai Nagy Kamilla
alázat és engedelmesség,
az Anyaság Hivatásának és a Tiszta Hit vállalásának elfogadása. A Megváltás minden áldozatának, kemény feltételeinek és drámai végkifejletének szolgálata. „Ime az
Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a TE Igéd
szerint…” Évfordulók különös fordulatait látjuk.
Nemrégiben Béres Ferenc
születésének 90. alig két
hét múlva Kodály Zoltán
születésének 130. évfordulójára emlékezünk. Kodály
Zoltánra, a Nemzet Nagy
Tanítómesterére, akinek
szellemi vonzáskörébe
Béres Ferenc pályája is kibontakozott. Számos népdalfeldolgozása és kórusra írt remekműve közül
ilyenkor karácsony hangulatában áhitattal megihletnek mindnyájunkat az „Esti
Dal” jól ismert sorai: „Adjon Isten Jó éjszakát/Küldje hozzánk Szent Angyalát/Bátorítsa szívünk álmát/
Adjon Isten jó éjszakát!/…
Adjon Isten jó éjszakát!”
Szép Ünnepet mindenkinek!
Keres Emil (fotók: G.B.H.)

2013. január – február

Ne csak fogadkozzunk

Mindenekelőtt szeretnék boldog, sikerekben gazdag Újesztendőt kívánni a
kedves megjelenteknek, családtagjaiknak, barátaiknak, hozzá jó egészséget,
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örüljünk annak, amit a sors tálcán kínál nekünk, és hacsak lehetséges, ne
keseredjünk el akkor sem, ha gondokkal sújt bennünket az élet. Azt mondják a bölcsek: amin az ember nem segíthet, azon ne bánkódjék.
Még egy örömforrás, melyre felhívom kedves társaim figyelmét: a természet szeretete. Aki teheti, művelje a
kertjét, vagy ha nincs birtoka, sétáljon,
kiránduljon, tegyen egy szép utazást.
Búcsúzóul újólag minden jót kívánok, köszönöm, hogy meghallgatták
újévi gondolataimat.
Szentiday Klára Mária
Elhangzott 2013. január 2-án az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban az
ünnepi hangverseny előtt.

Szentiday Klára Mária (fotó: Mágnes)

kevés gondot, és megpróbáltatást.
Több mint három éve vagyok tagja
a Művészetbarátok Egyesületének, elmondhatom, hogy örömmel töltöttek
el ezek az évek, számos képzőművészeti alkotásban gyönyörködhettem,
megismerkedhettem irodalmi alkotásokkal, élvezhettem zenei előadásokat,
melyekre a koronát számomra a zongorahangversenyek tették fel.
Az elmúlt évet a Szilveszter zárja, e
napon elgondoljuk, mit tettünk jól, s
mi volt az, amire talán nem vagyunk
túl büszkék. Az újév napja a fogadkozásoké, ilyenkor születnek a nagy elhatározások, a tervek, melyek egy része – sajnos! – csupán ábránd marad.
Amikor tervezgetünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy mi – a Művészetbarátok Egyesületének tagjai – szerencsés emberek vagyunk! Egyrészt,
mert képesek vagyunk átélni a művészeteket (ha annak csak egyetlen ágát,
már az is hihetetlen érték), másrészt
magunk is alkotói vagyunk a műveknek, közöttünk szép számmal vannak
festők, irodalmárok, zenedarabok interpretálására képes emberek. Magam
a pozitív életszemlélet híve vagyok, és
másokat is igyekszem meggyőzni, hogy

A közönség nagy tetszése fogadta Erkel
Ferenc: Hunyadi László, és Rossini:
Sevillai borbély című operáinak nyitányát, melyet Liszt Ferenc II. magyar
rapszódiája követett. A négykezes átiratok előadói M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész és dr. Szűcs Lajos zeneszerző voltak. Farkas Katalin operaénekes – M. Hajtun Zsuzsa zongorakíséretében – népszerű operetteket és század eleji dalokat énekelt.

Farkas Katalin (fotó: G.B.H.)

A műsort Brahms: V.-VI. Magyar
tánca zárta. A művészek szerepléséért
Geröly Tibor – ajándékkönyvek átadásával – mondott köszönetet.

M. Hajtun Zsuzsa és dr. Szűcs Lajos (fotó: Geröly-Bársonyi Hilda)

2013. január – február
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P. Horváth László
DIALÓGUS

(Raksányi Kutya emlékére)

– Tudom, hogy ott voltatok,
hogy sírja mellett
egy kis fát ültettetek.
Hogyha a nyári napfény
keményen zuhog,
a majdani lombbal sírjára
hűs árnyékleplet terítsetek.
De még mindig nem tudom,
hogy miért volt Kutyu?!

– Egy anyai levélben,
mikor még katona volt…
Ez a szó az anyai szívtől
a szívére ült,
és haláláig hűséggel ott maradt.

– Jó, értem. Magyarul… ráragadt.
Egy színésznek mi szüksége volt erre?
Ha a színészete a
csillagok felé repült
a kutyasága nem rántotta vissza,
hogy a sárba, porba leverje?
– Nem. Mert a színészete alatt
kutyadühös emberség is volt.

Csak ne vigyorogj! Tudom,
hogy mit akarsz mondani.
Hogy azért meg-megitta,
mert kutyául szerette azt a kis bort.
Igen.
De így, a színész, minden aljasságba
ilyenkor még jobban belemart.
És az értetlen butaságba is.
Mert kutyamód ingerült volt, ha látta,
hogy valami rossz, hamis.
Fogd már föl, és ti mind, mind,
ha van egy kis eszetek,
hogy ő is tudta, hogy hiába ugat,
mert a karaván halad
és ő gyakran lemarad…
De azt is tudta, látta
a sok süket, vak előtt,
hogy minden karavánban
a könnyel, vérrel, rabolt holmival
dugig tömött szekerek…
Hogy minden szekér előbb-utóbb
tört kerekére leül.
És fogd már föl még azt is
vagy mind, akik vakok, vagy még süketek,
bár az emberséges Kutya már nyugszik,
de a nyomában

mindig vannak néhányan
itt, akik
ugatnak!
Akikre hiába suhintanak,
hogy kussolj,
ne ugass!
Ugatnak,
ugatnak
emberül.
– Egy nagy frászt
emberül!
Kutyául! Csak kutyául!

– Igen!
Amíg az úttalan kutyasorsúak
csak kutyául érezhetik magukat!
De köztük mindig akad,
mindig akad majd, aki ugat,
ugat,
ugat
emberségről emberül!
Emberségről emberül.

2012. szeptember 29.

„...csak a felületes szemlélő hiheti, hogy a színészmesterség csupán felhőtlen öröm és boldogság. Hogy csak úgy
önfeledten lubickolunk a népszerűség habjaiban. Kétségtelen, hogy ezen az égbolton is feltűnnek arannyal szőtt bárányfelhők, szívet remegtető, mámoros pillanatok és meg
nem ismételhető csodák. De az évtizedek summázásakor
mégiscsak az a döntő, hogy a kereszt roppant súlya nehezedik a válladra. Ezt a súlyt egy-egy korszakodban szívesen letennéd, és messze menekülnél tőle. De nem teheted.”
Raksányi Gellért
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Rendhagyó művészpálya

Tavaly augusztusban ünnepelte volna kilencvenedik születésnapját a Temes-Torontál vármegyei Máriaföldén született Kelemen Kristóf, aki több mint tíz éve nincs közöttünk.
A félárva fiú gyermekként került Szánthó László temesvári egyházi szobrász és oltárépítő szárnyai alá. 1940-ben a
Kelemen család a Szeged melletti Sándorfalvára, majd Beregszászra települt. 1942-ben jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára. Kisfaludi Stróbl Zsigmond tehetségét látva felkarolta, de miután ösztöndíjra nem volt jogosult, a felvételi
vizsgát elhalasztotta. Jelentkezett a Színművészeti és Filmművészeti Kamarába, ahol rögtönzött vizsga alapján ideiglenes működési engedélyt kapott, és két színtársulattal bejárta szinte az egész országot. A háború után jelentkezett a
szegedi Móricz Zsigmond népi kollégiumba, és az egyetemen jogi hallgató lett. Tanulmányait betegsége miatt meg kellett szakítania. A szanatóriumban bőven volt ideje a mintázásra és 1948. március 15-én Sándorfalván felállították első
köztéri szobrát, amely Petőfit ábrázolta.
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Művészetét érmeiben, kisplasztikáiban, nagyméretű szobraiban
emberközpontúság, lélekábrázolás jellemzi. Több mint harminc köztéri portrészobra áll az ország különböző településén.
Kelemen Kristóf sokoldalúságára jellemző, hogy versmondóként gyakran szerepelt rendezvényeken, kortársai alkotásainak zsűrizésére is vállalkozott. Mint a Művészetbarátok
Egyesületének alapító tagja, a vezetőségben különböző tisztségekre jelölték, választották.
Egész életében hű maradt Sándorfalvához, ahová mindig
vissza-visszatérhetett, ha életútján átmeneti nehézségei adódtak.
Életművét lánya és unokája múzeumi kezelésbe Simontornya
városának ajándékozta.
Kesztyűs Ferenc
Elhangzott 2012. november 21-én az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban.

Zsirai László

MEGFOJTHATATLAN
(Kutas Lászlónak)

Sokatmondó a szobrok némasága,
megszólal minden méltó mozdulat.
A karnagy int és látszat-bénasága
feloldódik egy pillanat alatt,
mert társai, a hangszeres zenészek
szívéből szárnyal száz szimfónia.
Megfojthatatlan a művészi lélek,
védelmezője hű harmónia –

S lehet bármilyen szomorú az élet,
az árnyék párja mégiscsak a fény.
Szólongatnak szép szoborköltemények,
édes dalt tanul tőlük a remény.

Még ebben az évben felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Barcsay Jenő, Ferenczy Béni, Rabinovszky
Máriusz, Mikus Sándor és Pátzay Pál voltak a mesterei.
1956-tól a Képzőművészeti Kivitelező Vállalatnál dolgozott különböző vezető beosztásokban. 1953 óta szerepelnek
művei a jelentősebb nemzetközi kiállításokon, valamint a
Műcsarnokban és az Ernst Múzeumban.
Kelemen Kristóf „hagyományos” szobrász volt. Amikor a
műalkotás értékeléséből igyekeztek kikapcsolni a józan értelmet, ő akkor is ragaszkodott a hagyományokhoz, amely
forradalmi tettnek számított. Jó érzékkel állt ellent a divatok
nyomásának, és létrehozta a maga történelmi arcképcsarnokát. Örömét lelte a kemény homlokdudorokban, az erős, sörényes szemöldökök játékában, az ajkak zártságában, duzzadó nyíltságában, a lesimuló vagy égnek álló hajzatban, a
különböző szakálldzsungelekben.

Kibomlik, mint az élő rózsa szirma,
mint hűs teremben forró hangulat,
a mester kezébe csomagolt minta,
s megmarad minden méltó mozdulat.

„Ha valamely műalkotás nem a természeti jelenségek
reprodukálását tűzi ki céljául, ez nem jelenti azt, hogy
menekül az élettől – hanem éppen ellenkezőleg: a valóság mélyebb rétegeibe kíván behatolni, s nem arra való,
hogy megnyugtasson vagy elkábítson, hogy formáinak és
színeinek kellemes összhatásával kielégítse a jóízlést és
életünk díszítésére szolgáljon, hanem hogy ennek az életnek a jelentőségét kifejezze, s erőfeszítésre sarkalljon.”

„...A szobrászat iránt fogékony szemlélőnek is meg kell
tanulnia, hogy a formát egyszerűen mint formát érzékelje,
függetlenül attól, hogy mit ábrázol, vagy mire emlékeztet.”
Henry Moore

2013. január – február

26

A Krúdy Kör antológiája

Nemcsak a múlt mesél

Farsang Károly nyugdíjas éveiben
kezdett írni és festeni. Számos irodalmi egyesületben ismerik verseit, gondolatokat ébresztő prózáit.
Nemcsak olvasmányos, hanem tanulságos is két új könyve. Az író érdekfeszítő visszaemlékezései szinte tananyagként is használhatók lehetnének az ifjabb korosztályok számára.
„Életrajzi tragédiáim” című kötetének egyik írása fájdalmas nemzeti tragédiánkra emlékeztet: a Don-kanyarban
elpusztult honvédeinkre. Egy kis csoport megpróbál hazajutni a frontról.
Kilencen vágnak a viszontagságos útnak, s csupán egyikük ér haza. Öten
útközben meghalnak, négyüket egy német egység elfogja és dezertőrökként
kivégzés lesz a sorsuk. Kerék János
megmenekül. Ő meséli el az írónak kálváriájukat. Farsang Károly megdöbbentő hűséggel rögzíti a történetet,
emléket állítva az ártatlanul elpusztult
magyar honvédeknek. Szomorú tény,
hogy a németek háborúja miatt a magyar ifjúság színe-java pusztult, mint
a történelem során már oly sokszor…
A kötet címadó írása saját életét tárja az olvasó elé. A háború utolsó évében – tizennyolc évesen – a nyilasok
elől bujkál, megtagadva a bevonulási
parancsot. Az orosz csapatok munkára
viszik, ahonnan sikerül megszöknie.
A normalizálódó Budapesten munkát
vállal és elindul a felnőtté válás útján.
Hamarosan behívják katonának, és néhány év múlva főhadnagyi rangot ér
el. A forradalom után leszerel, és újra
fizikai munkát vállal, legutoljára a Pasaréti Filmgyárban dolgozik.
Könyve – ismereteinket bővítve – érdekes áttekintést ad a magyar nép keletkezéséről. Az Árpád-házi királyok
korától veszi sorra küzdelmeinket, fennmaradásunkért – az álszent Európában!
Új megvilágításba helyezi a második
világháborút követő „újraelosztást”,
és érdekes adatot közöl: az amerikai
elnök azt javasolta, hogy a vesztes Magyarországot csatolják Nyugat-Németországhoz. Ha ez így volt, az szégyene a győztes nagyhatalmaknak.
Farsang Károly elítélő szigorral ír a
nyugatról, amely mindig megfeledkezett rólunk, és kijelenti: „a történelem
bizonyítja, hogy minden birodalom…

Farsang Károly

világrontó tevékenységébe bukik el.
Ez csak idő kérdése…”
az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatosan is kifejti véleményét Farsang Károly. Minden ellenállás dacára mi is részesei voltunk,
amely ártatlan magyar katonák halálát, és a két nép ellenségeskedésének
kiújulását jelentették. Végül – egy új
fejezetben – felsorolja azokat a magyar
tudósokat, akikre az egész világ elismeréssel gondolhat, mint ahogy az író
is büszke magyarságára, az elmúlt évszázadok küzdelmeire. Keserűen teszi
fel a kérdést: „mi mit kaptunk mindezért a világtól?”
„Mesél a múlt és a jelen” című könyvében a magyar nép eredetéről, egyedülállóan szép nyelvünkről szól jeles
kutatók és tudósok feljegyzései alapján. Indulatosan elhárítja azokat a nézeteket, melyek kétségbe vonják nemzeti voltunkat Európában. Újszerű megközelítésben foglalkozik az élet kialakulásával és Isten létezésével is.
Farsang Károly novelláiban az elmúlt évtizedek történéseit írja meg. A
Rákosi korszak hangvétele ironikus.
A természet szeretetének bizonyítéka,
ahogy a madarak, rovarok, fák novelláiban megelevenednek.
Jóízű humor jellemzi buddháról, a
mosolygó I. János Pál pápáról, és a
titokzatos halálról szóló írásait.
Farsang gondolatgazdag és sokoldalú. Állításaival vitát is provokál!
Tárkányi Imre

Vaskos kötet a „Három évtized” címmel megjelent kiadvány. Átfogó gyűjteménye egy munkálkodásában, gondokban és örömökben gazdag művészeti együttesnek. Mondhatnám esszencia, amely megmutatja mire képes az
elkötelezettség, a közös cél a harminc
évvel ezelőtt életre hívott közösség,
amely Krúdy Gyula nevét választotta.
Ma harminc perc alatt több információt röpítenek ránk a tömegkommunikáció csatornái, mint korábban egy év
alatt. A munka és az abban rejlő öröm
nem kerül a híradások szalagcímére.
Antológiánk célja, hogy bemutassa a
körénk csoportosuló alkotók munkájának egy szeletét, mely az elmúlt harminc
év során született, s része lett a művészeti életnek, az irodalomtörténetnek.
A kör alapító elnöke Szőke Miklós
volt, aki sajnos már nem lehet velünk.
Tehetségükkel, elkötelezettségükkel sokan segítették az irodalmi csoportosulás erősödését. Közülük csak néhányat
említek: Ágoston László, Czine Mihály,
Fodor András, Gergely Mihály, Kende
Sándor, Kopré József és Sellei Zoltán.
Gyarapították rendezvényeink sokszínűségét a „vendégszereplők”, akik előadásukkal gazdagították örökké új ismeretekre vágyó, szép iránti érdeklődésünket. Rendszeres kapcsolat fűzi a
Krúdy Kört más egyesületekhez, melyek országhatárokon is túl ívelnek,
biztosítva a közös nyelv örömteli cseréjét, gyarapítását. A több évtizedes
munkálkodáshoz szakmai tudását adta
a Biró Family Nyomda is, mely kezdetek óta kiadványaink kivitelezője.
A könyvek, melyeket kézbe vehetünk, évszázadok óta hírt adnak az élet
eseményeiről. Ott vannak múltunkban,
hagyományainkban, jelenünkben, és remélem ott lesznek a jövőnkben is. A
könyvek rögzítik a gondolatok örök
rendjét és üzenetét: szellemet és tudást. A civilizáció során reményeim
szerint a könyv varázsa megmarad teremtő erőnek, a némák megszólaló nyelvének, a vadszőlővel befuttatott emléknek. A könyvben él a szellem előkelősége és nemessége, az ifjúság szikrázó fénytörése, szilajon és bátran,
amely mesterség és művészet is egyben.
A Három Évtized címmel megjelent
kötet Krúdy Gyula szellemi örökségének

2013. január – február

27
Varga István

Az elmúlás lírikusa

Király Lajos

védőszárnyai alatt megmutatja íróinak,
költőinek, alkotóművészeinek méltóságteljes és mértéktartó felelősségét a
közösségi életben. Tekintélye van, de
nem az az elsőrendű feladata, hogy
csodálják, hanem, hogy bebizonyítsa
elkötelezettségét a másokért való felelősségvállalás ésegyüttműködés terén. Elmondja, hogy amíg lehet, hogy kellene élni. A költőknek az a feladata,
hogy a jelen nehézségeire és a jövő veszélyeire felhívják olvasóik figyelmét.
Idézem Szőke Miklós Árpád versét:
„Ne szólj, ha nincs mit mondanod,/Ha
van, úgy bűn a hallgatás!/Sebaj, ha jelzőit elhagyod!/Ha szólsz, legyen az
számadás!/Gránitkeményre vésd a szót,
/Ne szülje csak az alkalom!/Vaskos tömörön álljon ott/A lényegre törő tartalom.
Az antológia írásait Tárkányi Imre
és Szénási Sándor válogatta, fotóit
Kanizsa József készítette. A szerkesztést Király Lajos, a Krúdy Kör elnöke,
a lektorálást Zászlós Levente vállalta.
Stancsics Erzsébet

Antalfy István

VERSEK SZÜLETNEK

Szeretem a csendet,
könyvek némaságát,
könyvek halk beszédét,
versek halk imáját.

a múltról szól hozzánk. Arra tanít bennünket, hogy ne higgyük, hogy nincs közünk a történelem nagy kérdéseihez, drámáihoz, konfliktusaihoz. Ne higgyük,
hogy mi már egy befejezett történet után
vagyunk hétköznapi életre kárhoztatva.
Vén Zoltán nagy különbséget tud tenni a halál és az elmúlás között. mert soha nem a halálról beszél, hanem az elmúlás ábrázolója ő, grafikáiban is költő, igazi lírikus. És mint ilyen, mondjuk
újfent: a reménynek jegyese.
Megkockáztatjuk: talán még arra is gondol egy-egy alkotását késznek tudva,
hogy okul, tanul belőle valamit a ma emembere. Ki tudja, Ki tudhatja? És lehet, hogy mosolyog ilyenkor egy keveset.

A teremtő ember mindenkor a halállal
viaskodik, de a reménynek jegyese is:
mert az alkotás maga is a hit gyönyörű
példázata. A mű az életre mosolygás!
Vén Zoltán nagy küzdő, derék harcos. Szeressük nagyon, mert grafikáiba gyönyörűen csomagolta nékünk az
emberiség múltját! Hogy ezzel a nehéz
teherrel, imbolyogva menjünk, de menjünk a jövőbe…Nézzük a képeket, és
bizony magunkat látjuk. Hiába Daidalos és Minotauros alakjait ábrázolja, a
labirintus térképe a mi kezünkben van.
S mögöttünk ott ama labirintus, ahonnan ki kéne találnunk, hogy eljussunk
célunkhoz. Tudjuk: a térképek nem ponA Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művétosak, s midőn kiismertük a labirintus
szeti Társaság folyóirata a „Somogy”
valamennyi furfangos zegzugát, s hin2012. október-decemberi számában
nénk: birtokában vagyunk a szükséges
megjelent írás szerkesztett változata.
tudásnak, új zugokat hoznak létre, másfajta szabályok érvényesek a kijutásra. Legyünk konkrétak: hívjuk életnek a folyamatot.
A csodás halászatnak rég vége,
a vízen járás ideje
is lejárt, emberfia
megismételni soha nem tudja már.
„Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket” – de hisz
emlékszünk jól. Ám
ami maradt a történelem nagy tanításaiból, az csak csipetnyi illúzió.Valóságos apostolokban szűkölködik a
világ. Ezt az illúziót ismeri és tudja
nagyon Vén Zoltán.
Fonyódon ésBudapesten élve is otthonosan mozog a görög és a római mitológiában, a keresztény hitvilág jelképrendszerében, de ne
higgyük, hogy ezeknek a témáknak az
ábrázolásakor csak
Vén Zoltán grafikája
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Búcsú Szigeti Miklóstól

1933 – 2012
Munkakapcsolatból formálódott négy
évtizedes barátság emlékfoszlányait
próbálom sorba állítani, hiszen Miklós
mindig szerette maga körül a rendet…
Személyes szereplését mindig a közösség szolgálatának tekintette. Ahogy rajongva szeretett felesége, Zsuzsa-aszszony mondta: Miklós elsősorban nem
az enyém, hanem a városé volt…
S most a város falából kidőlt egy kő.
Egy olyan szikla, amelyikre mindig támaszkodhatott az, aki a nemzet és a város nemes céljait kívánta szolgálni.
Az őszinte hit, a jobbításért való tenni akarás ösztönözte, és mindig remek
partnereket tudott maga mellé állítani
a város és az igaz ügyek érdekében. Ma
is jó érzéssel tölt el, hogy több mint
harminc évvel ezelőtt a Várszínház létrehozásában segíthettem Neki, mivel
a belföldi turizmus fejlesztése okán felkaroltuk a kezdeményezést. Az Ő elgondolása volt, hogy a Kőszegi Várszínházban olyan magyar történelmi
drámákat mutassanak be, amelyek erősítik a nemzeti emlékezetet, ugyanakkor a kortárs magyar íróknak alkotási
és bemutatási lehetőséget kínálnak.
A nyolcvanas évek elején háttérbe
szorult nyugati határszélen még bátorság kellett a magyar nemzeti kultúra
ügyéért oly határozottan érvelni, mint
ahogyan ezt Szigeti Miklós tette.
A Várszínház előadásaihoz élvonalbeli művészeink színe-javát megnyerte,

visszatérő szereplő volt többek között
Bánffy György, Bács Ferenc, Bencze
Ferenc, Keres Emil és Oszter Sándor.
Sosem felejtem el azokat a szívszorító perceket, amikor Páskándi Géza:
Az ígéret ostroma című Várszínháznyitó darabjának a bemutatója előtti
délután az egész társulattal eljöttünk a
hős Jurisics Miklós várkapitány sírjához és elénekeltük a Boldogasszony
Anyánk régi népi himnuszunkat.
Szigeti Miklós remek ötletei és hozzáértése vezetett a Patikus című Haydn
opera bemutatójához a kőszegi patika
előtt, vagy Mascagni: Parasztbecsület és
Leoncavallo: Bajazzók című operáinak
előadásához a templom előtti téren.
Szerette a fiatalokat, a gyermekeket,
éppen ezért kezdeményezte, és hét
éven át sikerrel működtette a Kőszegi
Gyermekfilm Szemlét. Ez a program
végre elismerést is hozott neki: 1987ben a Magyar Televíziótól egyedüli civilként nívódíjat kapott olyan kiváló
művészek társaságában, mint Törőcsik
Mari és Kállay Ferenc.
Ő találta ki a História-futást is, ami
azért kezdődik tizenegy órakor, mert a
Kőszegi ostrom emlékére szóló harang is akkor kondul meg…
A nemzetközi kapcsolatok alakításában segítette őt kiváló nyelvtudása, és
a tíz éves turisztikai hivatalvezetői gyakorlata. Kiépítette a ma is működő testvérvárosi együttműködést.
A város neki köszönhette, hogy 1986ban Liszt Ferenc születésének 175., és
halálának 100. évfordulója alkalmából Cziffra György, a XX. század elismerten legnagyobb zongoraművésze,
koncertet adott a Jézus Szíve templomban. Kezdeményezésére a művész Kőszeg város díszpolgára lett, mégpedig
ugyanazon a napon, mint 140 évvel korábban Liszt Ferenc. Miklós szeretettel emlegette, hogy a zongoraművészgéniusszal milyen meghitt beszélgetéseket folytattak. Most újra együtt vannak az örök hazában…
Reményik Sándor: Végrendelet című
versével búcsúzom: Fáradtságom adom
az esti árnynak,/Színeimet vissza a szivárványnak./Megnyugvásom a tiszta,
csöndes égnek,/Mosolygásom az őszi
verőfénynek./Sok sötét titkom rábízom
a szélre,/Semmit se várva és semmit se
kérve./Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:/Kétségeim az örvényekbe szórom./A holtom után ne keressetek,/

Leszek sehol – és mindenütt leszek.
Drága jó Miklós, nyugodj békében!
Némethné Kemenes Mária
Elhangzott 2012. december 18-án
a kőszegi temetőben.

Emlékforgácsok

1951-ben tanulókként találkoztunk a
Jurisics Miklós Gimnáziumban. A kettes határövezetben éltünk. Itt állomásozó orosz katonák, határőregységek
rendszeres igazoltatás közúton, vonaton.
A hatvanas évektől Kőszeghez kötött a munkám. Ifjúsági Napok címén
több hetes kulturális programot hirdettünk, és a Belügyminisztériumban sikerült elérnem, hogy évente húszezer
darab olyan meghívólevél készülhessen, amellyel szabadon lehetett utazni
Kőszegre. Ez akkor nagy kegy volt,
mert nem kellett a lakhely szerinti rendőrségtől külön engedélyt beszerezni, a
Kőszegre érkezéskor és elutazáskor is
külön a hatóságnál jelentkezni. Szigeti
Miklós ekkor Kőszeg város idegenforgalmának irányítója és szervezője volt,
nemkülönben régi barátságunk alapján
mindenben a legfontosabb támogatóm. Együtt utaztunk a Dunántúli Jazz
Zenekari Fesztivál együtteseinek meghívására, valamint a nyitrai kulturálisés sportélet irányítóival tárgyalni, delegációikat invitálni különféle kőszegi
rendezvényekre. Budapestre kerülve részese voltam a várszínházi előadások
megszervezésének, mint ahogy ő is
segített a Nemzetközi Poszter Kupák
lebonyolításában. A kispályás labdarugótornáknak Kőszeg többször is házigazdája volt, még úgy is, hogy a História Futóversenyen az öt országból
érkezők együtt futottak a helyiekkel.
Közösek az emlékeink a Jurta Színház
megnyitásáról, a Mödlingi Művészeti
Szövetség kőszegi és budapesti kiállításáról, sok-sok baráti találkozóról.
Halála pótolhatatlan veszteség nemcsak nekem, hanem egyesületünknek is.
Geröly Tibor

2012. november-decemberi lapszámunkban (a 28. oldalon) búcsúztunk
az 1924-ben született Ferencziné
Bachó Zsuzsától, akinek neve a nekrológban tévedésből nem szerepelt.
Olvasóink elnézését kéri a szerkesztő.
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Paudits Zoltán

Bartos Aranka

ÖNÉLETRAJZ HELYETT

Úti keresztfa tövénél a vándor, ha
leroskad, s a látóhatáron túlra tekint,
ősi erő szövi át csendjét, mint annak,
aki békét nyer a szavak reményzöld
sűrűjében, e viharpihentető nagyerdő
közepén… Már gondolati formában
is zenél a magyar szó, Istentől való
nyelv a mienk, ahol hittel rak
fészket a költészet:– tölgyfalomb
sátorban a dalos madár. Az emberi lét
talaján annyi a buktató, ahány a lépés,
de a tilosba tévedt, űzött elme, ha
elfárad, itt nyugvóhelyre talál, mert
versben a szó megdicsőül, mint déli
sugár az úti kereszt pléhkrisztusán.
1932 – 2012
Bácsborsódon született, de gyermekkorától Baján élt. Évtizedekig a helyi
Ady Endre Könyvtár munkatársa volt.
Szoros barátság fűzte az Isztambulból
Bajára költözött könyvtáros-óvónőhöz
Moretti Gemmához, a több kötetes íróhoz. Bartos Aranka első verse 53 éves
korában jelent meg. Ugyanebben az
esztendőben novellapályázaton díjat
nyert. Verseskötetei: Oxigén (1992);
Szabálytalan ima (2002); Tűzmadár
(2008). Egyetlen novelláskötete Varjúének címmel 2004-ben látott napvilágot. Helyi kiadványokban, megyei és
országos lapokban, antológiákban (Teredben élek, Kézjegy, Csongrádi Műhely,) rendszeresen szerepelt. A magyar
nyelv szerelmese volt, amiről vallotta,
hogy az önmagában is költészet. Festő- és szobrászművész testvérbátyja révén is a művészetek vonzásában élt.
Szerény, visszahúzódó emberként ismerték. Évtizedeken át egyedül élt, de
ne nem volt magányos. Egyszerűsége,
tiszta embersége, segítő szeretete vonzotta hozzá embertársait. Írásaival soha nem kilincselt, ezért szinte teljes
életműve kéziratban maradt az utókorra. Munkásságát 2001-ben a Baja Város Kultúrájáért címmel ismerték el.
Végakarata, hogy lakóháza – mely testvérbátyja alkotásait őrzi – legyen Bartos
Endre Emlékház. A Művészetbarátok
Egyesületének 1999. óta tagja, és rendszeres támogatója volt.
Pálmai J.

Gyászhírek

Bakonyi Károlytól a Testnevelési- és
Sportmúzeum első igazgatójától a Fiumei úti temetőben vettünk végső búcsút. A Dunakeszin született sportvezető 1969-ben került az intézmény
élére. Két évtizedes munkálkodása idején mintegy kétszáz kiállítást szervezett a magyar sportolók és a magyar
sporteredmények megismertetésére. Az
Ezüstgerely pályázatok szervezésével,
a művészi igénnyel készült, a sport, az
olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát bemutató alkotások
születését várták a művészektől. Tagtársaink egy része ily módon is kapcsolatba került Bakonyi Károllyal, másrészt olimpiatörténeti előadásaival,
olimpikonok személyes bemutatásával
többször szerepelt klubösszejöveteleinken. Hosszú betegség után 79 éves korában hunyt el Budapesten.
Csécsei Béla Budapest-Józsefváros
egykori polgármestere hosszú, súlyos
betegség után, életének 60. évében elhunyt. A rendszerváltást megelőzően
egyesületünk „felügyeletét” a VIII. kerületi tanács látta el. Nem nézték jó
szemmel a heti klubestek rendezését,
az előadások témáját és hangulatát.
Csécsei Béla – a felelősök helyett –
levélben garantált „háborítatlan” jövőbeli működést egyesületünknek.

FÉLELEM

Üresen hallgatok,
a sötét égboltra
mászik tekintetem,
mint halálos kór,
lassan burjánzik
bennem a félelem.
AZ ÉLET

Lassan csorgó, langyos
víz az élet,
örömöd csak néhány
pillanatban éled,
s ha a megszokás
lámpát gyújt benned,
dalod már elénekelted.

Tóthárpád Ferenc

UTOLSÓ KÍVÁNSÁG
(Pogány ima)

Egy nagy fa mellé temessetek!
Gyökerének ezer ága
roppantson a másvilágba!
Éltemben, ha szerettetek,
földi létem maradványa
hadd szivárogjon a fába!
Ott, hadd öltsek sok-sok testet,
s felszisszenő levelekben,
bűneimet hadd szenvedjem!
Harmatcseppet hadd könnyezzek
kifeszítve ezer ágra!
Hadd lehessek koronája!
A LEGUTOLSÓ LÉLEGZET UTÁN

Enyém lesz a néma titok,
amint feltör hűs sóhajom,
s párát lehel béklyóimon.

Reményeim halála
utasít föld-magányba.
Engesztel a fenyőerdők illata,
életem sok talánya,
így borul száz virágba.
Itt a titok része vagyok!
A létezés e féltekén,
kínok vannak szívem helyén.
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Hírek

„P. Bak – 100” címmel Lábatlanban a
Közösségi Házban P. Bak János festőművész emlékkiállítását február 15-ig
lehet megtekinteni.
Sikó Ágnes alkotásaiból „Kőzetek,
ásványok, metszetek” címmel 2012
decemberében nyílt kiállítás Pécsett a
Vasutas Művelődési Házban.
Mándoki Halász Zsóka festményeit
Csepelen a Nagy Imre Galériában január 14-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Resánszky Mária festményeiből 2012
decemberében Kőbányán a Pataky Galériában rendeztek tárlatot, melyet január 10-ig lehet megtekinteni.
Ghyczy György alkotásaiból január
7-én nyílik kiállítás a Hotel Mercure
Museumban, melyet február 6-ig láthatnak az érdeklődők.
Krupa József festőművész és Szabó
Ferenc fotóművész közös kiállítását
2012. december 14-én dr. Kelényi István
művészettörténész nyitotta meg, mely
a „Magyar tájak a XX. században” címet viselte. A tárlatot január 7-ig láthatják az érdeklődők.
A Tallós Prohászka Művészeti Egyesület (Mosonmagyaróvár) évzáró kiállítását a Fehér Ló Közösségi Házban
dr. Nagy István polgármester országgyűlési képviselő nyitotta meg, melyet
január 6-ig láthatnak az érdeklődők.
Ács Valéria Mária kerámiáival sikeresen szerepelt az Érd térségében élő
kerámikusok betlehemi témában született alkotásainak tárlatán.
Lengyel Géza „Egy tanár regőséneke” című verseskötetét a Tamási
Lajos Munkás Klubban (Csepelen) január 22-én 16 órakor mutatják be.
Lakatos József képzőművész viszszatekintő kiállítását – hetvenötödik születésnapjához kapcsolódóan – a Sárvári Nádasdy-várban február 3-án
Kondora István nyitja meg, melyet
március 5-ig láthatnak az érdeklődők.
Czinege Edit kerámiáiból „Magyarnak lenni jó” címmel – a Magyar
Kultúra Napjához kapcsolódva –
január 22-én a Tatai Magyar Zoltán
Művelődési Központban nyílik kiállítás, ahol közreműködik Petrozsényi
Eszter színművész is.
Vályi Csaba festő munkásságát a
Marczibányi téri Művelődési Központban Sinkó István méltatja január 18-án.

Bárdos Attila
TÉLI
HARANGSZÓ

Fázik az Isten,

– mert olyan világ van ma

hazugság robban.

Fagyott lélekkel
hajléktalan lopni jár
telihold alatt.

Kerítés mögül
mérges kutyák ugatnak
a hóesésben.
A fagyoskodás
mindent leegyszerűsít
mint az éhség is.
Munkanélküli
férfiak pénz nélkül
huszonegyeznek.
A Véndióban
újévet ünnepelnek
a törzsvendégek.

P. Bak János: A pipázó csikós
Prokop Péter születésének 94. évforBéres Emléknapok
dulóján a pap-festőre, az íróra emlékeznek a csepeli Szent József OtthonA Gagybátori Református Egyházközban január 7-én. A tíz esztendeje elség, a község önkormányzata, a Kraszhunyt művész pályáját dr. Prokopp
nokvajdai Általános Iskola, az Encsi
Mária művészettörténész méltatja.
Városi Művelődési Központ és az AbaA Kisgrafika Barátok Köre alkoúji Honismereti- és Helytörténeti Egyetóinak – Antoon Vermeylen, Bardócz
sület az énekművész születésének 90.
Lajos, Bálint Ferenc, Csiby Mihály,
évfordulója alkalmából december eleÉles Bulcsú, Havasi Tamás, Horváth
jén Béres Ferenc emléknapokat renHermina, Imre Lajos, Kerékgyártó
dezett. A magyar dalköltészet elköteleLászló, Kőnig Róbert, Kőhegyi Gyula,
zett énekesére Rakaczki József Béres
Sajtos Gyula, Salamon Árpád, Tavaszy
Ferenc-díjjal kitüntetett tanár emlékezett.
Noémi, Ürmös Péter, Varga Edit, Vályi
Csaba és Vén Zoltán – munkái február
6-tól az Országos Széchenyi KönyvPosztumusz elismerés
tár Kisgalériájában tekinthetők meg.
Urmánczy Losonci Lilla alkotásaiból február 7-én a Stefánia PalotáDr. Losonci Miklóst, a közelmúltban
ban nyílik kiállítás. A festő a közelelhunyt szentendrei írót, irodalomtörmúltban édesanyja nevét vette fel
ténészt, az Országos Petőfi Társaság
művészneve elé, képeit is így jegyzi.
elnöksége meghatározó kutató, népVincze József új verseskötete „Lészerűsítő és kultuszápoló tevékenysélek-dal” címmel a Kráter Műhely
géért Petőfi-díj elismerésben részesíEgyesület kiadásában jelent meg. A
tette. A kitüntetést özvegye Losonci
könyvet az író szoborképei díszítik.
Lilla Pápán vette át az emlékhelyek
Salamon Nándor tollából megjelent
26. nemzetközi találkozóján.
a Kisalföldi művészeti lexikon új, átdolgozott, frissített, reprezentatív kiaKelényi István művészettörténészdása a Magyar Nyugat Könyvkiadó
nek Magyar Kultúráért-díjat adogondozásában. (Vasszilvágy, 2012.)
mányozott az ART-16 Művészcsoport.
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Az egyesület adományozói

17.000.- Ft-ot dr. Vargay Zoltán (Budapest); 10.000.- Ft-ot
dr. Iván Géza (Budapest); 8.500.- Ft-ot Bárdos Attila (Budapest); 5.000.- Ft-ot H. L. (Budapest); 3.500.- Ft-ot D.M.
(Budapest), F. Csapó Irén (Győrújbarát), dr. Keresztes Sándorné (Budapest), Laukó Pál (Budapest), Pintérné Ősz Amy
(Szombathely); 3.000.- Ft-ot dr. Aranyi Attiláné (Budapest),
dr. Rostás László (Kaposvár), Ürmös Péter (Budapest);
2.500.- Ft-ot Bíró András (Érd), Zsedényi Lilla (Budapest);
2.000.- Ft-ot Ács Valéria Mária (Érd), Kacsóh József (Budapest), dr. Kertainé dr. Németh Mária (Budapest), Mártonka
Miklós (Budapest), dr. Róbert Péter (Budapest), dr. Szabó
Tibor (Szeged); 1.500.- Ft-ot dr. Csepeli Béla (Budapest),
Fehér Zoltán (Budapest), Harmatné Szabó Margit (Budapest), Háziné Erdész Gabriella (Mosonmagyaróvár), Heil
József (Almáskeresztúr), Jakabné Garbóci Mária (Budapest), Juhászné Ladó Magdolna (Budapest), Majer Mihály
László (Budapest), dr. Mayer József (Budapest), Mayer Lajosné (Budapest), Péter Zoltán (Budapest), Rosta Erzsi (Budapest), dr. Simonné dr. Bernáth Erika (Pécs), Sorki Dala
Andor (Budapest), Sütő Ágnes (Budaőrs), Szalkári Rózsa
(Jászapáti), Sz. Fehér Viola (Budapest); 1.000.- Ft-ot Balázs
Tiborné (Budapest), Bálint Veronika (Budapest), Beleznay
Diána (Budapest), Bényi Eszter (Budapest), Bíró József
(Budapest), Kintliné Lizák Mária (Pincehely), Kiss Jenő
(Budapest), Sramkóné Borsos Margó (Budapest), dr. Szunyogh Lászlóné (Budapest), dr. Szőke Albert (Budapest),
Zombori Katalin (Budapest); 500.- Ft-ot Arató Andrásné
(Budapest), Ács Ferenc (Budapest), Bálint Vera (Budapest),
Busmann Sándorné (Budapest), Endresz József (Budapest),
Horváth Györgyné (Budapest), Juhász Erika (Budapest),
Katona Áron Sándor (Budapest), Kékesné Dézsi Éva (Budapest), Késmárkiné Fürjes Piroska (Balatonszárszó), Kiss
Kálmán (Budapest), Koós László (Budapest), Kovács János
(Pécs), Kőrösi Tamás Gábor (Kalocsa), Mikulás Józsefné
(Üllő), Papp-Váry László (Budapest), dr. Szemenyei Klára
(Budapest), Tarcsányi Ottília (Budapest), dr. Tillmann Jánosné
(Budaőrs), Ürmössy László (Ózd) küldött.
A Magyar Művészeti Akadémia pályázatán a Művészet
és Barátai lapunk megjelentetésének költségeihez 600.000.Ft támogatást nyertünk. A Közjóért Alapítványtól működési költségeinkre. 150.000.- Ft-ot kaptunk

Az alapítvány támogatói

20.000.- Ft-ot Zöld Ildikó (Budapest); 3.000.- Ft-ot Heil
József (Almáskeresztúr) küldött alapítványuk számlájára.
Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat,
hogy adójuk civil szervezetek számára ajánlható 1 %-ával
támogassák a Fővárosi Bíróságon 1765-ös számon bejegyzett, majd 1999-ben közhasznú szervezetté minősített.
Művészetbarátok Egyesületét.
Adószáma: 19816133-1-42

31

Alapszabály-módosító közgyűlés

Dr. Kollmann J. György és Nick Ferenc (fotó:Geröly-Bársonyi H.)

2012. december 15-én – az új Civil Törvény követelményeinek megfelelően – rendkívüli közgyűlésen módosítottuk
egyesületi Alapszabályunkat. A dokumentum elkészítésére
dr. Kollmann J. György alelnök és Béres L. Attila elnökségi
tag kapott megbízást. A tervezetet két alkalommal az elnökség meghallgatta és megvitatta. A Nick Ferenc elnökletével
megtartott közgyűlésen dr. Kollmann J. György előterjesztésében tárgyalt Alapszabályt a jelenlévők két ellenszavazattal fogadták el. Elvetették azt a javaslatot, hogy az egyesület kebelén belül Klebelsberg Kuno Emlékbizottság is
működjön, tekintettel arra, hogy a volt kultuszminiszter emlékét és munkásságát több országos, illetve helyi szervezet
is ápolja, népszerűsíti. A hozzászólók egyértelműen csatlakoztak a közgyűlés elnökének álláspontjához, mely szerint
az egyesület hajdani kiválóságainak az emlékét kell ápolni,
akiknek az életútja szorosan összefonódott civil szervezetünk életével, és mások figyelme az ő érdemeik elismerésére mindez ideig nem terjedt ki.
László Katalin
jegyzőkönyvvezető

Sorki Dala Andor
EMLÉKOLTÁR

Emelni kőre követ, szóra szavakat.
Hóra épített, jégvárépítő gondolat.
De tüzet rakni a lemenő nap fényéből a földre,
máglyát szítani, azt járni körbe-körbe:
mely múltat igéző mámorában virraszt…
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Programok

Január 4-én (pénteken) 10-15 óráig
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) a „Négy évszak” című tárlat alkotásait átveszi:
Gombai Zsóka, Juhász Erika, Kemenes
Katalin, Kőhegyi Gyula és M. Kass Judit.
Január 9-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) a „Négy évszak” című kiállítást megnyitja Kőhegyi
Gyula grafikusművész. Közreműködik
Pethes Csaba színművész SemesBogya Eszter (gitár) és Bella Péter
(tekerőlant). Megtekinthető február 3-ig.
Január 16-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Politika és
erkölcs: Machiavelli és a machiavellizmus. Ötszáz éves „A Fejedelem”.
Madarász Imre irodalomtörténész
előadása. Szóvivő Geröly Tibor.
Január 23-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan: Faludy
ének és beszédhangra. Verszenei öszszeállítás Gerendás Péter és Turek
Miklós előadásában. Versszínház. Szóvivő Lipcsei Ágnes.
Január 30-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költő szerzői estje.
Közreműködik Keres Emil Kossuthdíjas, Érdemes- és Kiváló Művész és a
Varsádi Zsuzsa szerkesztő támogatásával működő vak zenészekből álló Landini együttes. Szóvivő Geröly Tibor.
Február 6-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Mit üzen a
mai lányoknak Dorottya? Vidám farsang versben, prózában, zenében.
Szóvivő Keczely Gabriella. „Terített
asztal” a vendégek hozta étel-italból.
Február 13-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(Wesselényi u. 17.) Derengő városmúlt címmel Koppány Zsolt író szerzői estje. Beszélgetőtárs Geröly Tibor.
Február 14-én (csütörtökön) 17 órakor Pécsett a Vasutas Művelődési
Házban (Várady u. 7.) „Vonalak, foltok, színek” címmel Sárosiné Németh
Gizella és Stirling Zsolt kiállítását
dr. Sikó Ágnes nyitja meg.

Ügyelet
az egyesületi székhelyen
Február 5-én 14-16 óráig
(Kemenes Katalin)
Február 8-án 14-17 óráig
(Tárkányi Imre)
Február 11-én 14-17 óráig
(Geröly Tibor)
Programjaink támogatói
Budavár-, Erzsébetváros-, és
Budapest Főváros XIII.
kerületének önkormányzata,
és a Közjóért Alapítvány.

Baranyi Ferenc (fotó:Geröly-Bársonyi H.)

Február 20-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban,
(VII. Wesselényi u. 17.) A történelem, mint a szabadság története –
Emlékezés Benedetto Crocé-re Kaposi
Márton új könyve kapcsán. Bemutatja
a szerző és Madarász Imre irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Február 27-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a Vasutas Művelődési Házban
(Várady u. 7.) dr. Pandúr József művészettörténeti előadása. Házigazda
dr. Sikó Ágnes.
Február 27-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Ház ban (VII. Wesselényi u. 17.)
Cséri Lajos szobrászművészi pályája. Köszöntjük a 85 éves alkotót.
Március 6-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban Vilá gok, népek, emberek
– Halmos Antal író szerzői estje.
Beszélgetőtárs Geröly Tibor.

Györgypál Katalin
JANUÁRI ÉJ

tündérálmokat hozol felém
semmitmondó édes szavakat
belémnyilalló fájdalmakat
régmúlt idők hűs-hideg szelét
a jelen illanó igazát
s a jövő fenséges keservét
míg csak fel nem tárul a lélek
legvégső mélységes magánya

„ A beszéd emberi, a hallgatás isteni, de holt és kegyetlen is: meg
kell tehát tanulnunk mindkettő művészetét...
„Az ember célja a cselekvés, és
nem a gondolat, bár az volna a nemesebb.”
Carlyle
2013. januárfebruári lapszámunk
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