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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Mozaikok az egyesület születéséről

Négy évtized jelentős idő egy ember életében. In téz mé -
nyek, szervezetek, egyesületek, a bennük résztvevő sze mé-
lyek korát gyakran túlhaladják. Az immár negyven éve ala -
kult Mű vészetbarátok Egyesülete esetében is így van. 

1971-ben a Hazafias Népfront VI. kerületi Bi zott sá gá ban
vetődött fel egy Művészetbarát Kör megalakításának gon-
do lata. Kristó Nagy István és Szíj Rezső kapta a feladatot,
hogy dolgozzák ki a létrehozás feltételeit. A tervek el ké szí -
té sénél több nem történt. A Magyar Nemzet 1973 március
20-i száma A műgyűjtés jövője címmel Szíj Rezső cikkét
közölte. Erre figyelt fel Kun Zsigmond, és bár személyesen
nem is ismerték egymást, még aznap megbeszéltek egy ta -
lál kozót, és megállapodásuk alapján április 5-én a Fáklya
Klub ban – a Magyar Rajzpedagógus Szövetség ta go za ta -
ként – létrejött a Műgyűjtők és Műbarátok Köre. Kik is vol -
tak az alapítók? Bajári Mihály, Bajári Mihályné, Bazilidesz
Barnáné, Búza Barna, Csúcs Ferenc, Dancsházy Nagy Már ton,
dr. Er dős sy Béla, Fischer Ernő, Geröly Tibor, Jakab Károly,
dr. Jáki Fe renc, Katona Áron Sándor, Kelemen Kristóf,
Kiricsi Er nő, Kissling Elemér, Kobza Károlyné, Kun Zsig mond,
Láng Miklós, dr. Lászlóffy Árpád, dr. Lászlóffy Árpádné,
Lezsák Sán dor, Murai Jenő, Osváth Miklós, Pálfy Gyuláné,
Pad lo vics Karola, Papp Gyula, dr. Péter Ernő, Prokop Pé ter,
dr. Soós Imre, dr. Szíj Rezső, Teleki Lajos, Teleki Lajosné,
Ud var he lyi Ferenc és Vörösvári László. Közülük öten él nek.

Megalakulásakor célként az fogalmazódott meg, hogy a
a művészetbarátok körét szélesítse, ismereteiket elmélyítse,
művészi ízlésüket finomítsa, és a gyűjtőmunkát megsze ret -
tes se és kulturáltabbá tegye. Már az első években nyilván-
való vált, hogy a műgyűjtés és a művészetbarátság egyen-
lő értékű fogalmakká ötvöződtek az egységes és oszthatat-
lan kultúra szolgálatában, a múlt értékeinek tiszteletében,
és a jelen tárgyilagos értékelésében. 

Tulajdonképpen a negyven év sem hozott változást ab -
ban, hogy az egyesület zavartalan működéséhez megfelelő
helyiségekkel rendelkezhetne. Bár 1982-ben az István utca
42. szám alatt két helyiségből álló szerény székhelyhez ju -
tot t, de a heti klubösszejövetelek találkozóihoz – ahol ese -
tenként negyven-nyolcvan érdeklődőre is számíthattak – ez

a hely nem volt alkalmas. A teljesség igénye nélkül is nehéz
felsorolni, hogy hol szer vezték meg találkozásaikat.1974-
ben a Postás Mű ve lő dési Központban, 1976-78 között a
Csi li, Rátkai Munkás-Művész Klubokban, és a Derkovits
pincében, az Erdért dísztermében, 1979-ben a Vízivárosi
Ga lériában, a Kossuth Klubban, a Metró Klubban, a VIII.
kerületi Népfront helyiségben, a Nefelejcs utcai pinceklub-
ban, 1988-tól a TSZKER Mária utcai tanácskozótermében,
1991 őszétől a Társadalmi Egyesületek Szövetségének ta -
nács kozótermében, majd a Zsombolyai utcában.

Búza Barna örökös tiszteletbeli elnök
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Később a Bem rakparti Művelődési Otthonban, ahonnan
néhány éve költöztek az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek
Há zába, mely ma Erzsébetvárosi Közösségi Ház. 

A heti klubösszejövetelek célja, hogy a művészet vala-
mennyi ágát, műfaját és technikáját megismerhessék az ér -
dek lődők. Törekvésük, hogy minél szélesebb körben meg -
is merjék (és megértsék) a magyar művészet értékeit és
üzenetét.Többek lehetőséget kapnak arra, hogy maguk is
meg kíséreljék (és gyakorolják) a művészeti alkotás létreho -
zá sának szépségét és nehézségeit, hogy ennek kö vet kez mé -
nye ként reálisabb ítéletet alkothassanak festményről, szo -
bor ról, grafikáról, zenéről és irodalmi alkotásról. Mú ze u -
mok, tárlatok látogatásával is segítik az  is me ret szerzést.

Az általános műveltség fejlesztésével a konfliktusmentes
társadalmi együttélés fontosságára, a másság tiszteletben
tartására és elfogadására ösztönöznek.

Az alkotóművészekkel, írókkal, műkritikusokkal szer ve zett
találkozóik a közvetlen kapcsolatteremtés fórumaivá váltak.

Már az első évektől huszonöt-harminc kiállítás rende zé sé -
vel segítették a képzőművészeti élet szereplőinek bemutat -
ko  zá sát. Sokan itt szerepeltek először kollektív tárlatokon, és
az egyesület szervezésében juthattak önálló bemutat ko zás hoz.  
Ennek az 1970-1980-as években azért volt jelentősége,  mert
hiszen az „amatőrök” részvételét és az absztraktnak mondott
alkotások bemutatását a kulturális irányítás nem támogatta.
És csak címszavakban néhány emlékezetes rendezvényről:
Berecz Antal, Bényi László, Cséri Lajos, Csonka Ernő, Har czy
József, Kürt hy Sándor, Murai Jenő, Szalatnyay József, Sző nyi
Jenő kiállításai. Az 1957-ben Rómába „menekült” Prokop
Pé  ter pap-festő első nyilvános, reprezentatív bemutat ko zá -
sá ra is a Művészetbarátok Egyesülete vállalkozott 1987-ben
a Jurta Színházban. Hetvenedik születésnapján a Csontváry-
terem adott helyet képeinek, majd a Soproni Ta va szi Fesz ti -
vá lon, Szegeden, Baján, Szombathelyen, Bécs új he lyen és
Möd ling ben mutatták be alkotásait.

A Bodrogközi Alkotók Társaságával, a Kárpátaljai Kép ző-
és Iparművészek Révész Imre Társaságával, a Szabadkai Q
Képzőművészeti Csoporttal, a Mödlingi Művészeti Szö vet -
ség gel kialakított évtizedes kapcsolatok nyomán az egye sü -
let több határon kívül élő tagjának munkásságát láthatták
kollektív és egyéni kiállításokon a hazai műkedvelők. Ér de -
kes megjegyezni, hogy az Erdély területén működő kép ző -
mű vészeti csoportokkal „hivatalos” kapcsolat nem alakult
ki, de számszerűleg onnan szerepeltek legtöbben az egye sü -
le ti programokban. 

Hagyomány teremtődött a „Művészetbarátok” mottóval jel  -
zett kollektív kiállításokból, valamint az „évszakok”-hoz kö-
tődő csoportos bemutatkozásokból. Alkotó együtt mű kö dé sük
bi zonyítéka, hogy a Neumann János Számítástechnikai Szak-
középiskolában  50. jubileumi tárlatuk megnyitására készülnek. 

Az alkotók szakmai fejlődését segítették az alkotótáborok.
A történelmi Magyarország területéről mintegy ötszázan ven-
dégeskedtek Lakiteleken, Királyhelmecen, Be rettyó új fa lu ban,
Mosdóson, Gáborjánban és Hencidán. A közösen végzett
mun ka mellett életre szóló baráti kap cso latok szövődtek. 

1988-ban harminc alapító tag vehette át a – nevére vésett
–  Búza Barna tervezte (15 éves) emlékplakettet. 1993-ban ti -
zenkilencen kapták a Kelemen Kristóf mintázta (20 éves tag-
ságukat elismerő) ér met és az alkalomra készült emlékla pot.

Csúcs Ferenc szobrászművész
A Művészetbarátok Egyesületének harminc éves ju bi le u má ra
ugyancsak Búza Barna készített plakettet.

Béres Ferenc halálát követően az egyesület az énekmű -
vész nevével fémjelzett – Cséri Lajos mintázta – díjat alapí-
tott a magyar népzene, a népdal terjesztésében és népsze rű -
sí tésében jeleskedők elismerésére. A kitüntetettek: Balázs
Árpád, Beregszászi Olga, Béres Ferencné, Czine Mihály,
Dévai Nagy Kamilla, Din nyés József, Faragó Laura,
Hegedűs Valér, Kobzos Kiss Tamás, Lengyelfi Miklós,
Lipcsey Edit, Lukácsy Katalin, Nógrádi Tóth István,
Rakaczki József, Rezsnák Miklós, Szokolay Sán dor, Szvorák
Katalin, Tarnai Kiss László.

Obersovszky Gyula emlékét is a ne vével fémjelzett – Búza
Bar na tervei alapján készült – díj őr zi, melyet a költő mun -
kás ságának is mer tetésében, és népsze rű sí tésében, szellemi
hagyatékának ápolásában kiemelkedő ér demeket szerzők
kap nak. Az elismerésben részesültek: Bé res L. Attila, Csete
Örs, Faludy György, dr. Herzum Péter, Kol tay Gábor, dr.
Medvigy Endre, Pomogáts Béla, Pósa Zoltán, Raksányi
Gellért, Rohm Sándor, Rost Andrea, Vigh Kristóf.

Vidovszky Béla, a nemesi kúriák, szobabelsők, és finom
csendéletek festője 1973-ban hunyt el Budapesten. Em lé ké re
– Láng Miklós javaslatára – még abban az évben díjat alapí-
tottak. A Reményi József tervezte plakettet a festőművész
ne vét viselő Gyomaendrődi Képtár- és Helytörténeti Gyűj -
te ményben adják át az arra ér de meseknek. 

Gyakorta kerülnek szóba a negyven év során szervezett
kül földi utazások, művészeti kirándulások, séták, műtermi
látogatások. Olaszország, Hollandia, Belgium, Ausztria épí -
té szeti értékei, Róma, Velence, Firenze, Amszterdam, Bécs,
Bécsújhely képtárai, Pompei romjai,  a nápolyi öböl va rá zsa.
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Kassa Európa Kulturális Fővárosa

Pécs után 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa Kassa.
Az ünnepélyes megnyitóra január 19-én került sor. Japán
üstdobosok művészeti programját szlovák és kül földi köny-
nyűzene- és táncdal-énekesek, dzsessz-együttesek követték.
A műsort néptáncosok fellépése zárta. 

Kassán a város szülöttének, Márai Sándornak 2004-ben
avattak szobrot, amit Gáspár Péter szobrászművész mintá-
zott. A  tér mostantól az író nevét viseli. Márai a közép-euró-
pai sorsközösség szimbóluma, és most esély látszik arra, hogy
létrejöjjön ez a közösség. Legfon to sabb üzenete, hogy „sze -
ret nénk magunkat otthon érezni Kassán, hiszen a múlt érték,
a múlt identitása a jövő alapja.” – hangsúlyozta Balog Zol tán,
az emberi erőforrások minisztere, miután koszorút helyezett
el az író szobránál. 

Erre az alkalomra megújult a Szent Erzsébet-katedrális,
mely az új európai főváros emblémája. A különleges kék,
zöld fényeffektusok álomépítménnyé varázsolták. Fon tos tör-
ténelmi jelentőséggel bír az a tény is, hogy itt helyezték el
II. Rákóczi Ferenc és felesége koporsóit. Kassa városa várja
a kultúrára, a történelmi emlékekre kíváncsi érdeklődőket,
akik felejthetetlen élményekkel térhetnek haza, hiszen a vá -
ros környékén gyönyörű várakat, kastélyokat és fürdőhelye -
ket is felkereshetnek.

A Rovás Polgári Társulás pályázatot hirdetett magyar kép-
zőművészek számára, hogy bekapcsolódhassanak a „Kas sa
2013” BillboardArt programjába. Az államilag kinevezett
programszervezők a szlovák kultúra központjaként és a szlo -
vák művészet fővárosaként kívánják bemutatni Kassát. A
ma  gyar jelleget  háttérbe szorítják. A szlovák szervezetek pá-
lyázatait támogatják, a szlovákiai magyarok pedig program-
jaikat nem tudják megvalósítani. Ezért a Kassára bevezető
főutak mentén 4-8 nagy hirdetőtáblán – havonta cserélve –
kortárs magyar alkotók műveit mutatják be. Ezeket sokan  lát -
ják, és tapasztalhatják, hogy színvonalas magyar művészeti
élete van városnak. 

Szabó Ottó februárban a pozsonyi Új Szó Online-nak nyi-
latkozva elmondta: A Rovás és a Marsteel által meghirdetett
pályázatra tetszőleges számú pályaművel jelentkezhettek az
érdeklődők. A tervek szerint havonta négy művész munkái
cse rélődtek volna, de már márciusban nyolc óriásplakáton  je-
lentkeztek, amely áprilisra  akár tíz is lehet… A pályamun -
kákból a Rovás Galériában kivetítőkön és monitorokon digi-
tális-, valamint májustól év végéig rangos bannerkiállítást
szerveznek a régi Alkotmánybíróság épületében, a Fő ut cá -
ban. Az év második felében a legnagyobb kassai bevásárló -
központban, az Optimában mutatkozhatnak be.  Októberben
a rozsnyói Bányászati Múzeum főtéri Galériájában, novem-
berben pedig a komáromi Limes Galériában szerepelhetnek.
A nyertes pályaművek alkotói meghívást kapnak a Rovás
há romhetes alkotótáborába, amely három helyszínen zajlik:
Er délyben Sepsiszentgyörgy mellett, Szlovákiában Kassán,
Magyarországon pedig a Magyar Képzőművészek Egye sü -
le te tihanyi művésztelepén. A pályázatra folyamatosan lehet
alkotásokat küldeni. A Rovás Polgári Társulásnak az a célja,
hogy elsősorban kelet-közép-európai kortárs magyar kép ző -
mű vészeti gyűjteményt hozzon létre.                             G.T.

Márai Sándor
MONOLÓG 

Akarok még hinni az életemben 
s a mások életében – akarom, 
hogy izmos és erős legyen karom 
s földaloljak egy lobogó ,,igen”-ben. 

Mert megbocsátottam mindenkinek 
s szeretném, hogy nekem is megbocsásson, 
ki tettenért a pózon és családon 
és ne vádoljon többé senki meg. 

A múltat én elhordozom magammal 
új életemre, mint zsákját a vándor: 
hogy éltem egyszer én, Márai Sándor, 

S emlékeimmel elmotozva élnék, 
mert amit érdemeltem, rámtalált: 
kaptam egy életet és egy halált. 

A pápai audenciák lélekemelő pillanatai, a Szent Péter Ba -
zi lika magyar kápolnájának istentiszteletei, a Szent István
zarándokházban szervezett „baráti találkozók”, a felvidéki
mú  zeumlátogatások, az ungvári és munkácsi magyar „gyö -
ke rek”, a rajnaújfalu-i Szent István napi új kenyér ünnepei.
És a hazai „bolyongásaik”. Almáskeresztúr, Pi lis szent ke reszt,
Érd, Vác, Berettyóújfalu, Őrbottyán, Zsámbék, Nyír egy há za,
Fót, Kocsér, Őrség, Surány, Nádudvar, Ópusztaszer, Ba kon -
szeg, Nagy  kő rös, Kő szeg, Kecs kemét, Szentendre. És a bu -
da  pesti programok! Várbeli séták, Mátyás templomi, opera -
há zi, or szág házi látogatások. Baráti találkozók, „kerti be szél -
getések” alkotók és alkotótársak között M. Szűcs Ilonánál,
Murai Jenőnél, Vörös Jenőnél, Marton Lászlónál, Búza
Barnánál, Heil Józsefnél, Heil Editnél, Meiszter Kál mán nál.

Az egyesület munkálkodásának utolsó két évtizedét doku-
mentálja az 1991-ben, a Lakitelek Alapítvány támogatásával
indított Művészet és Barátai című újság. Összekapcsolja a
közel ezer tagot számláló közösséget, és a hasonló létszámú
ér deklődőket, szimpatizánsokat. Egy felmérés alapján – az
ol vasók számát a lap példányszámának négyszeresére be-
csülik. Ez az a célcsoport, amelyik a kiállítások leggyakoribb
látogatója, illetve a művészeti könyvek vásárlója is. Az ő is -
me reteik bővítését, információigényük kielégítését, a mű vé -
sze ti élet irányzatainak, divatjának bemutatását szolgálják. A
szerzők nem akarják meggyőzni az olvasót, csupán a jelen-
ségre, annak motivációjára hívják fel a figyelmet és a döntést
az érdeklődőre bízzák. 

Az egyesület létét – életre hívásának pillanatától – a mű kö -
déshez szükséges feltételek megteremtésének hiánya veszé-
lyezteti. A tagdíj és adomány nem fedezi az alapszabályban
meg határozott célok elérését. Az egyre bizonytalanabb pá -
lyá zati rendszer – mely sok energiát elvesz a tisztségviselők-
től – nehezíti a tervezést és a munka folyamatosságát.

Geröly-Bársonyi Hilda
A cikk alapját az egyesület dokumentumai  képezik. 



A 65 éve született roma festőművész 1994-ben hunyt el!
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Maszk nélkül – Álarcban

A Művészetbarátok Egyesülete 2012 őszén két alkalommal
is műsorra tűzte Matyóföld kultúrájának bemutatását az Er -
zsé betvárosi Közösségi Házban.  Az UNESCO Szellemi
Kul turális Örökség Kormányközi Bizottsága felvette „A
ma tyó népművészet – egy hagyományos közösség hím zés -
kultúrája... mint élő emberi örökségelemet” „Az emberiség
szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.” A
ma tyó népművészetnek ez a sikere minket kövesdieket  büsz-
keséggel tölt el, hazánknak pedig dicsőségére válik. 

Örömmel mondhatom Balázs Árpád zeneszerzővel együtt:
„Az itteni föld, a víz, a levegő, a hagyomány kivételes ké -
pes ségű embereket adott a magyar társadalomnak, a ze ne é -
letnek különösen!” Nagyon jó példa erre az Egyesületben
be mutatkozott nyolcvanéves Bíró József színművész, köl -
tő, aki valóban a matyó föld, a rendkívül egyszerű, tősgyöke-
res matyó emberek szülötte, akit tehetsége Thália papjává tett,
ugyanakkor remek versekkel örvendeztetett meg minket a
„Maszk nélkül – Álarcban” című versgyűjteményéből is.

A címadó vers fő mondanivalója: „Ember maradj – mert
már oly sokan vannak itt maszk nélkül – álarcban.” – ponto -
san rávilágít Bíró József jellemszilárdságára. 

Első témakörbe az önéletrajzi ihletettségű versek tartoznak,
melyekről a háromszoros József Attila-díjas költő, mű for dí -
tó Rákos Sándor így vallott: ezektől távol áll legnagyobb ve-
szélyük, a nárcisztikus öndédelgetés „... versei túlmutatnak
ön magukon, az egyéniben az általánost, az egyetemesebb
ér vényűt akarják tükrözni.” Az Anekdóta rövidsége ellenére
so kat mond arról, milyen sors várt a szegénységben élő csa -
ládra a harmadik gyermek születésekor: „amikor meg szü let -
tem/néhány paraszt összenézett:/jó lesz ez nekünk – kér dez-
ték/egymástól elmerengve,/és nagyokat köptek/a kü szöb re”.

A családi ihletettségű versekből árad a szeretet, melyet a
költő érez rendkívül egyszerű szülei, nagyszülei iránt, és büsz-
ke is iskolázatlan, de becsületes, dolgos őseire. Az Anyám
cí mű versében így vall: „Kövér betűk táncoltak előtte,/de ő
sovány kereszteket rajzolt,/szűk örömét a gond-pók be szőt te,/
s álmaiért csak álmában harcolt.”

„A tardi búcsúban” a család helyzetét írja le, a gyermek  do-
boló-éneklő búcsúbeli foglalkoztatását, istálló beli éjszakáit. 

Filozofáló verseiről Szentmihályi Szabó Péter meg jegyzi:
„Egy művelt, középkorú férfi, sokat tud az életről és a versről,
leginkább magának ír.” A Mértan című versében így vall: „Az
egyenlő mértékek hadában/nem lehettem kiug ró számadat/
csak mogorva vonalzók csapódtak/kiterített/ zé   ró-éve im re”. 

A színművészeti pályával kapcsolatos a „Kiáltás Thália temp-
lomában”, és „A színész” című verse. Tudja, hogy „a min-
denségbe jutó szerepeket kiosztották már” nincsenek illú-
ziói, hősi gesztusai, csak csöndes szava, szelíd em bersége. 

Megkapóak a szerelmi lírát képviselő írásai. 1955 óta él
bol dog házasságban első szerelmével – s ezt a versében hang -
súlyozza is: „Azon az úton csak Te jöttél.../és Minden Uta -
kon csak Te jöttél/Kedves, Kedves, Kedves!”

Bíró József szerzői estjét  színesítette Tóth János István ze -
neszerző, előadóművész közreműködése, aki gitárkíséretével
a szerelmi lí rá ból szólaltatott meg néhányat. A verseket fel -
váltva hallhatta a közönség a költőtől és e sorok írójától, aki

egyúttal a házigazda sze-
repét is betöltötte. 

Min den ember szembe-
találkozik az elmúlás fé -
lel mével. Erről a ví vó dás -
ról így szól „Moz du lat -
la nul” című versében „...
s kötél-kedvvel zsör tö lő -
döm e szegény, üres el-
múláson,/pedig hiszem,
hogy minden fehér – de
jaj, az éj is fekete,/ mond-
játok meg: gyönyörűn él-
ni, csöndben lehet-e!?”
Bíró József emberi, köl tő i
értékét bizonyítja bizako -
dó, optimista hangulata,
mellyel a szigetvári hős
Zrínyit idézi versében,
vagy ahogy a „Bíztató”
című verse, melyet akár
ars poétikájának is mond-
hatunk: „Költő/te szorgos
haragok tudója/igaz-át kok
jövendő kalapácsa/ne pi -

henj/ne aludj/ne hallgass” A kis verseskötet nem is vég ződ -
hetne másképpen, mint ahogy maga a költő is – nehéz sorsa
ellenére állandóan mosolyog – írja: „Ne féljetek,/ne féljetek:
egy EMBERT láttam tegnap, / aki NEVETETT!”

Dr. Szedresi István

Bíró József (Fotó: Szedresi I.)

Péli Tamás: Hamlet
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Sz. Tóth Gyula
Croce nem tananyag?

Nem volt az az én diákkoromban, tanárságom idején sem,
most sincs benn az Alaptantervben. Ez nem vált ki vitát.
Nem izgatja a kedélyeket, nem hergelődik fel az indulat, a
kánonok, a szekértáborok másra koncentrálnak. Csak egy
filozófus… De mekkora filozófus! Kell-e nekünk Be ne det to
Croce? – kérdezhetjük Fűzfa Balázs nyomán. (A szombat-
helyi irodalomtörténész Janus Pannonius kapcsán tette fel a
mára legendássá lett kérdést.) Croce élt: 1866. február 25. –
1952. november 20., olasz idealista…, az éppen javítás alatt
álló Wikipédia summázata szerint. Ennél jóval többet tu dunk
meg Kaposi Mártontól, akit Madarász Imre színes, elemző
előadásában a legnagyobb magyar Croce-kutatónak ne ve zett.
Mindkettőjüknek hiszek. A Művészetbarátok Egyesülete ren-
dezésében mutatták be a filozófiatörténész legújabb köny -
vét: Hagyomány és modernség Benedetto Croce esz me vi lá -
gá ban. Rengeteg izgalmas pontja volt az előadásnak. Fontos
a Kaposi Márton által felvázolt modell: a konzervatív– mo-
ern–posztmodern vonulat. Csak ebben a kontextusban ért he-
tő meg az eszmerendszerek alakulása, a folyamat. A poszt-
modern „jött valamiből”, az informatika, a kiberne ti ka se -
gítéségével felerősödve átalakította a „beszédmódot”, telje-
sen újat igyekezett létrehozni, az újraértelmezésekkel szinte
a „múltat eltörölni”. Pedig az éltetés, az élés a hagyo mány
táptalaján lehetséges, „a folytonosság teremtő biztonságá-
val”.  Legutóbb éppen  József Attila Eszmélet című versé  nek
francia fordítása („Éveil” – évej) kapcsán botlottam be le
Croce-ba, eljutva a művészetfilozófia kérdéseihez. És így
ér vényes minden innováció. Így kell közelíteni az újdonságok
meghirdetéséhez. Ebben az értelemben hangsúlyoztam az iro -
dalomtanítási konferenciákon, Szombathelyen és Deb re cen-
ben, a felhalmozott „pedagógiai tudástár” újra fel fe de zé sé -
nek szükségességét, az „újrahasznosítás” jegyében. 

Megtudjuk, Croce-nak nem volt felsőfokú diplomája. Négy
nyelven beszélt, nyelvvizsga nélkül. Gazdag ember volt, anya-
gilag is, életét tudásra költötte. Croce nincs benne az Alap -
tantervben. Talán ezért nem jöttek el „hallgatni a hallgatók”,
vagy mással voltak elfoglalva. Fiatalok helyett ott voltak vi -
szont az „öreg” diákok: sor került Bárány Laci és Szőcs Feri
több mint harmincéves bölcsésztalálkozójára. Az egykori sze -
gedi egyetemistákat én mutattam be egymásnak, annak ide-
jén egy csoportban végezték az irodalmi stúdiumokat.
Meglepődések, jó érzések, régi olvasmányok is előkerültek.
És ott volt a Tanár úr, Kaposi Márton, akinél mindhárman
„hallgattunk”, miközben rengeteget tanultunk. Milyen igaz
a hagyomány erejének erősítése! A hiteles szó összetart em -
be reket, bármerre is bolyongunk a világban, a kapott esz mék
összeterelnek bennünket. Bölcsészdoktori vizsgám el nö ke
Kaposi professzor úr volt az Ady téren, 1981-ben. Har minckét
éve. Azóta is figyelek szavára. Hasonlít Croce-ra, nem vé -
let lenül kutatja folyamatosan. Konzervatív? Mo dern? Poszt -
modern beütésekkel? Croce eszmevilágát követi, ben ne érzi
jól magát. Croce idealista lenne, mint ahogy odabiggyesztve
elsütik a címkét? Ideákkal élő, azokat újra gondol va, ka te -
gó riákat felállító és szétbontó, rendszereket létreho zó és
nyitó filozófus. Klasszikus. (Tanári notesz, 2013. feb ruár 22)

Kósa András
Életművek, portrék, látásmódok

Gyakran jár eszembe Benedetto Croce olasz filozófusnak az
a mondása, hogy az olasz történelmet legjobban Francesco
de Sanctis irodalomtörténetéből lehet megismerni. Leg a lább
ennyire tár(hat)ná elénk a mi történelmünket is egy igazi ma-
gyar irodalomtörténet. Sok, főként hozzánk hasonló viszontag -
ságokon átment nemzet tartaná szerencséjének, kincsének és
életadó erejének, ha irodalma oly mértékben és olyan mű-
vészeti színvonalon ölelné magához történelme nagy esemé-
nyeit és személyiségeit, mint ahogy ezt a mi irodal munk tet te.

A középiskolai irodalom-tananyagot részben az ún. Nem -
ze ti (?) Alaptanterv, részben az érettségiről szóló, 2003-as,
kifutóban lévő kormány rendelet tartalmazza. Az előbbi ál ta -
lá nos útmutatásokat ad, a kormányrendelet viszont már konk-
rét: felsorolja azokat az író kat és költőket (pontosan: 30-at),
akiknek az ismeretét az érettségin megköveteli. Nemcsak fel-
sorolja, de osztályokba is csoportosítja őket, ami nyilván fon-
tossági sorrendet is je lent. A következőkben erről a kö ve tel -
ményrendszerről, egyetlen „megfogható részéről” szólnék. A
táb lázatkészítés ko runk nagy divatja, szellemóriások ese té ben
azonban primitív is, felesleges is. Az első osztály létszáma
hat, a második osztályé tizenhárom, a harmadiké tizenegy. 

Nézzük meg mindezt részletesebben. 
1. Első osztály (NB I.) Életművek: Petőfi, Arany, Ady, Ba bits,

Kosztolányi, József Attila. Alapjában nem lehet kifogásolni,
ha felsorolják azokat a klasszikusokat, akiknek az életművét
– természetesen középiskolai szinten – az érettségizőknek
ismerniük kell. Ez azonban csak akkor ér valamit, ha az vi-
szonylag teljesen egész: nem lenne szabad a sornak Pe tő fi vel
kezdődnie. Néhány századot bizony kiloptak belőle! És csak
elítélni lehet azt a tiszteletlenséget és hozzá nem értést, amely-
nek következtében irodalmunk kiemelkedő nagyságai közül
kihagyták Balassit, Zrínyit, Csokonait, Vörösmartyt, Jókait,
Ber zse nyit, és Móricz Zsigmondot. Az ő életművük nélkül
a magyar irodalom bármely, reprezentatív célú bemutatása
összefüggéstelen, féloldalas, hamis. Vajon kik mertek arra ve-
temedni, hogy Berzsenyi sziklába vésendő, örök be csű sorait
kihagyják a legnagyobb alkotások közül? A  hiá nyol tak nyilván
bekerülnek majd a második osztályba. Na nem mindegyik! 

2. Második osztály (NB II.) Portrék: Balassi, Csokonai,
Ber zsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Mikszáth, Móricz, Rad nó ti,
Szabó Lőrinc, Weöres, Ottlik, Máray, Pilinszky. Jókait és
Zrí nyit szégyenszemre innen is kihagyták. 

3. Harmadik osztály (NB III.) Látásmódok (?): Zrínyi,
Jókai, Krúdy, Karinthy, Kassák, Illyés, Németh László, Ör -
kény, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Do mo kos.
Nem szolgálhat örömünkre, hogy Jókait és Zrínyit csak nagy
nehezen válogatták ebbe az utolsó osztályba.   

Itt olvasható különben a liberális oktatáspolitika egyik
gyöngyszeme is: „A lista bővíthető, legfeljebb két, a fenti -
ek hez hasonló jelentőségű szerzővel.”

Jókai. Arcátlanságnak tartom irodalmunk, sőt egész kul tú -
ránk eme óriási alakjának a „besorolását”. Ő az, akit az el múlt
másfél évszázadban legtöbben olvastak. Generációk fordultak
– fordulhattak hozzá, hogy meg té pá zott nem ze ti önérzetük
bátorításra találjon... Részlet a Meglopott iskolák c. cikkből.
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MÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XVI.

Vas megyében, a Rába mellett, utak kereszteződésében fek -
vő Rum község nem bővelkedik művészeti hagyományok-
ban. Egyedül, jeles szülötte, a Münchenben tanult Rumi Rajki
István keltette hírét a művészet világában. Neves „követője”
azonban nem támadt. Kultusza az újabb időkben formá ló dik.

Már jóval ismertebb a művészettörténetben jártasak kö ré -
ben a közeli falucska, Zsennye neve, híre. Kastélyában ren-
deztek be alkotóházat a háború után a szombathelyi kép ző -
mű vészek. Később a művésztelepek országos rendjébe ta go -
lódott és kedvelt tartózkodási helyévé lépett elő a festőknek,
szobrászoknak és minden más, szép mesterségeket űző min-
denkori vendégeknek. Hatvan év alatt jószerivel a kor mű vé -
szeinek jelentős hányada megfordult az alkotóházban. Idő -
vel valóságos művészfalu kerekedett a kastély körül. Régi há-
zakba vagy újonnan épült otthonokban számos művészcsa -
lád választott végleges lakhelyet.

A két falu együttes említését az indokolja, hogy Rumban él
Szabó Amália, aki évtizedeken át  viselte gondját a zsennyei
alkotóház beutaltjainak. Minden megtett, hogy a vendégek jól
érezzék magukat, nyugodtan dolgozhassanak képeiken, írá-
saikon vagy zenei kompozícióikon.

Megnyerő egyéniségét, szolgálatkészségét változatos for-
mában honorálták a művészek. Elismerő szavaikat legendás
vendégkönyvébe jegyezték. Aláírásukat terjedelmes vászon-
terítőre kalligrafálták. Ő pedig ezeket gondosan kihímezte,
különleges dedikáció gyűjteményt hozva létre.

A szövegben kifejezett hálájukat egy-egy Zsennyén ké szült
vagy magukkal hozott festménnyel, grafikával, szoborral,

éremmel is megerősítették. Így alakult ki az a speciális mű -
gyűjtemény, amely szorongva, falakat feszítve, kicsit el jö -
ven dő sorsára várva őrződik a kis rumi házban.

Nyugdíjba vonult lakója –
manapság súlyos betegség
kényszeríti ágyba! – szí ve -
sen mutatta meg „kincseit”
a bekopogóknak. Nem zár -
kózott el attól sem, hogy
kiállításra kölcsönözzön né -
hány darabot. Sőt! A szom-
bathelyi Médium Galéria a
lehetséges teljességben mu-
tatta be a közönségnek a
gyűjteményt. Szerepeltek a
festmények, grafikák a ju -
bi leumi „Zsennye” retro-
spektíveken is. Legutóbb
Répcelakon állítottak ki egy
válogatást a zsennyei té má-
kat (kastély, park, öreg
tölgy, Sorok-part) ábrázoló
fest ményekből. Amá  lia gyűj-
teménye változatos mű-
tárgy együttes, amely,  el-
té rő szín vonalú alkotások-
ból áll. Tanulmányok, váz-
latok, kész művek válto -
gatják egymást. Aján dé -
ko  zó juk  sajátos vonásait,Szobotka Imre: Zsennyei kastély (fotó: Garas Kálmán)

Szőllősy Enikő: Amálka portréja (fotó: Garas Kálmán)
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stílusát azonban hűen képviselik. Szobotka Imre Be ze ré dj-
Békássy kastélyt ábrázoló festménye akár szimbóluma is le -
hetne, az elpusztult öreg tölgy mellett az alkotóháznak. Mű -
vét őrzi Zsennye meghatározó „visszatérője”, a kastélyban
je lentős műveit alkotó Bálint Endrének. Somos Miklós több
művét is ajándékba hagyta hátra (Női arc, Madonna). A kor -
szak aktív művészei közül festmény képviseli Breznay
Józsefet (Szobabelső), Szentgyörgyi Kornélt (Fák), Vén Emilt
(Patakpart). Sarkantyú Simon tájképe, Orosz János festmé -
nye (Íme, az ember) ugyancsak jellemző alkotás.

Külön is meg kell emlékeznünk Scholz Erik Erdő című
fest ményéről. Ő volt egyike azoknak a művészeknek, akikre
olyan erős vonzerővel hatott a kastély, a zsennyei miliő, hogy
nemcsak művészetét változtatta meg, hanem élete utolsó évei -
ben itt vásárolt házában alkotott. A szobrászok közül Kis
Kovács Gyula, Kiss Sándor, Lesenyei Márta, Tóth Emőke
vált „zsennyei” polgárrá. Természetesen, tőlük is található „em-
lék” a gyűjteményben. Kiss István szobra (Bika), Szőllősy
Enikő (Amálka) terrakotta portréja kiemelkedik közülük. 

Felsorolásom csak ízelítő a gyűjteményből. Számos de di -
kált akvarell, grafika, vázlat, különböző iparművészeti és
szak rális tárgy, bútor zsúfolódik jobb sorsára várva.

A kis „művésztartomány” – számos író, művész telepe -
dett itt le! – a Cicelle háromszög, Zsennye és Rum ma már
művészettörténeti jelentőségű tájszelete a Dunántúlnak. A
hozzá vezető út megismerhetetlen Szabó Amália gyűj te mé -
nye nélkül. Érdemes lenne a turisztikai fejlesztéseken fá ra -
do zó Rum község vezetőinek azon gondolkodni, hogy egy
ál landó kiállítás – központ! – feltételeit megteremtse. A
gyűj tő és családja nyitott az együttműködésre. Az itt élők és
az erre vetődő művészetszeretők, a turisták nyernének az öt -
let megvalósulásán. Addig kellene cselekedni, amíg nem ké ső!

Salamon Nándor

Pécs és Baranya krónikása

Takács Dezső tanár, grafikusművész műveiből nyolc va na -
dik szü le tés napja alkalmából kiállítás nyílt a Széchenyi téri
Pécsi Galériában. Pályája kezdetén két évig Villányban taní -
tós ko dott. 1961 óta szülővárosában, Pécsett él és dolgozik,
ahol el ső önálló kiállítását 1965-ben láthatták az érdeklő -
dők. Rajz tanári munkássága mellett, szakfelügyelőként irá -
nyí totta a város és környéke iskolai rajz ok tatását. 

Ösztöndíjasként a Lipcsei Képzőművészeti Aka démia li -
tográfiai műhelyében dolgozott, ahol eredményesen bő ví tet-
te szakmai ismereteit. 

1977-78-ban részt vett a makói alkotóközösség újjászer -
vezésében. Hosszú évekig vezette a Pécsi Grafikai Műhely
és az Alkotó Pedagógusok Műhelyének foglalkozásait, ahol
a foltmaratás és kőnyomtatás készítését tanította a hazai és
kül földi művészeknek. Az Alkotó Pedagógusok Kép ző mű -
vé szeti Műhelyének alapítója, tizenhat évig vezetője, a Me -
cseki Bányász Képzőművész Kör (most Medgyessy Ferenc
nevét viseli) vezetője volt, emellett több éven át a Nagy a tá di
Te het ség gon dozó Tábor sokszorosító részlegét irányította. 

Főként grafikák kerülnek ki keze alól. A 60-as években
elsősorban ex libriseket készített linotechnikával. Ezidőben
készült tusrajzait a geometrikus-konstruktív felfogás jel lem  ezte.

Takács Dezső alkotása

Ismert sorozatai: Bányászok élete, Régi Pécs, Pécsi kapuk,
Pécs műemlékei, Pécs templomai, Baranyai német nem ze -
ti ségi községek templomai. Mintegy száz önálló kiállítása
volt, Európa több országa mellett a dél-afrikai Pretoriában is
láthatták munkáit. Alkotásait több külföldi és hazai mú ze um,
valamint műgyűjtő is őrzi. Rajzait 1993-ban a Mű vé szet ba -
rá tok Egyesületének budapesti galériájában is  bemutattuk.
Ál landó kiállítása látható Pé csett az Ak vá  rium-Ter rá -
riumban és a Magyar-Német Nyelvű Is ko la köz pontban.

Geröly Tibor

Tadeusz Fangrat
A PÉCSI MINARÉT

Büntetésül – vagy ki tudja mért
áll a sudár torony, kupola,
magános a karcsú minarét –
hajdani hatalmak tanúja.

Körben a tücskök muzsikája,
zöld szőlőlevél a falakon,
a lányok arcán nap sugára, 
török emlék, régvolt hatalom.

fordította: Szirmay Endre
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Madarász Imre
Doni áldozatok

A világ most a történelem talán legnagyobb csatájának, a
sztá lingrádi ütközetnek a hetvenedik évfordulójával fog lal -
ko zik. Mi, magyarok még inkább azzal, ami a „giganto mac -
hi ával” egyidejűleg folyt a Don-kanyarban – vérfolyamok-
ban –, a Második Magyar Hadsereg pusztulásával, mely a
kívülálló szemében csupán „járulékos veszteségnek”, mel-
lékdrámának tűnhet. „Mi néked semmi, nékem egy világ” –
idéz hetjük „Az ember tragédiájá”-ból. Az ember tragédiája
volt ez, csakugyan – a magyar ember tragédiája. Történelmi
dráma. „Második Mohács” – ahogy em le get ni szokás. 

Fájdalmas ez az emlékezés. A fájdalom pedig ritkán segíti a
tisztánlátást. Pedig „tisztán meglátni” nemcsak „csúcsa in -
kat” kellene, de mélypontjainkat is. E „harcot” még nem
„old ja békévé az emlékezés” Szenvedélyes viták, érzelem
fűtötte perlekedések dúlnak, olykor csupán az ürügyén. Oly-
kor korabeli hazugságok, hamis mítoszok is feltámadnak.

Aki a katonahalált úgy nevezi-értelmezi hősi halálnak,
hogy ezzel a magyar katona „háborúba hurcolását” minősíti
hősi vállalkozásnak, az a történelmi és az erkölcsi igazságot
egyaránt meghamisítja, halottaink emlékét pedig meggya -
láz za.. Áldozatok voltak ők: Nemeskürty István az em lé ke -
zésben úttörő könyve, a „Requiem egy hadseregért” ezen
alapigazságát nem cáfolta meg a múló idő, nem érvénytele -
nít hetik kurzusok, pártos tendenciák, politikai aktualizálga -
tá sok. Vannak abszolút, örök-egyetemes morális alapelvek:
ilyen az, hogy mindig a honvédő, sosem az agresszív há bo rú
az igazságos. Mohácsnál eleink a hazát védték a hó  dítóktól.

De a „második Mohácsnál” mit keresett a magyar sereg Vo -
ro nyezs vidékén? Mikor volt az magyar föld? Mikor élt ott
magyar ember? Az ott harcolók sem értették meg, és főleg
nem érezték át vérontásuk mire jó. Ezt az akkori magyar és
német parancsnokság tisztábban felismerte, mint egyes ka -
landor politikusok és mai történelemhamisító zsurna liszták.

Mert történelemhamisítás azt állítani, hogy katonaőseink
antikommunista-felszabadító „keresztesháború” vitézei vol -
tak. Szabadságharc Hitler oldalán – még ha a másik leg vé -
reng zőbb tömeggyilkos zsarnok, Sztálin ellenében is? Hitler
az orosz népet akarta leigázni, rabszolgasorba dönteni. Az
oro szok a hazájukat, szülőföldjüket, családjukat, önmagukat
védték, nem Sztálint, nem a zsarnokságot, nem a bolsevizmust.

Cinikus hazugság, hogy a Donnál csatáznunk a mi nem -
ze ti érdekünk volt, hogy ezt a véráldozatot kellett megfi zet -
nünk Trianon részleges korrekciójáért. Az eredmény három-
szo ros nemzetvesztés lett. Harctéren megölt, visszavo nu lás -
kor megfagyott, lágerekben elpusztult sorkatonák tízezrei, a
trianoni határok kegyetlen visszatérte, ráadásul az, hogy szov-
jet gyarmat lettünk, a megszállók kommunista diktatúrát eről-
tettek ránk, melynek során katonaáldo za tainkat gyászolni is
csak a cenzúra árnyékában és szo rí tá sá ban lehetett. 

A rendszerváltozás óta végre szabadon emlékezhetünk-
gyá szolhatunk. Emlékezzünk hát azzal a felelősséggel, mely
a szabadság velejárója. S azzal a méltányossággal, amely a
kegyelet hitelesítője.

Kligl Sándor: A háború–A doni harcosok emlékére/viaszminta

Antalfy István
EMLÉK A HADIFOGSÁGBÓL

A dombtetőről messze láttam,
lenn a tó vize szürke volt,
nem járt senki sem a határban,
az országút most nem porolt.

A Nap bíborba öltözötten 
búcsúzkodott nyugat felől,
légóceán közte és köztem,
úgy láttam: minden összedől…

Nem dőlt össze. Csak szívemben
a mérhetetlen fájdalom.
Már csillagok sírtak felettem,
s égő kereszt a vállamon.

„Hitler egy bűnöző, ez világos, de ugyanígy Sztálin is az.
Örök fájdalmat érzek mindazokért, akiket Hitler megölt,
de nem kevésbé fájdalmat érzek azokért, akiket Sztálin
parancsára öltek meg.

Zsarnokoknak, hóhéroknak nincs ideológiájuk, csak fa -
na tikus hatalomvágyuk. 

A múltról vagy igazat kell mondani, vagy semmit.”
Sosztakovics
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A Fejedelem

A magyar és nemzetközi italianisztika
a 2013-as évet Niccolò Mac hia vel li
emlékének szenteli. A Firenzében te -
vé kenykedő reneszánsz politikus, ál -
lamférfi és író sok irodalmi műfajban
alkotott maradandót (például a Mand -
ra góra című komédiájával), mégis el -
ső sorban A Fejedelem (Il prin cipe)
című politikai értekező pró zá járól is -
me rik, amely mű megírásának idén
van az 500. évfordulója. A fejedelem-
ről, annak keletkezéséről, mondan dó -
já ról tartott előadást dr. Ma da rász Imre
italianista a Művészetbarátok Egye sü -
le te rendezésében, az Erzsébetvárosi
Kö zösségi Házban 2013. január 16-án.

Niccolò Machiavelli 1469-ben szü -
le tett Firenzében. A városállam köz i -
gaz gatásában magasra jutott, annak
má sodik kancelláriáját vezette titkári
minőségben. Életének legfontosabb ve-
zérelve: az erős nemzetállam meg te -
rem tése, annak érdekében a politika
„mű vészetének” mindenre kiterjedő is-
merete. Magas rangja miatt sokat uta-
zott egész Európában, így láthatott pél-
dát az erős, jól szervezett nemzetál-
lamra (a Francia Királyság) de a gyen -
ge, szervezetlen, kisebb-nagyobb ál la -
mocskákból álló országokra is (a mai
Németország és a Benelux államok
te rületén létező városállamok). Az
erős ország irányításának módszerta na
az összes művében előkerül. Korának
egyik legműveltebb embere volt.

1512-ben ad di gi élete összeomlott:
a firenzei államvezetésben dúló hatal-
mi harcok áldozata lett és száműzetés-
be kényszerült. Egyik pillanatról a má -
sikra vesztette el rangját, vagyonát, de
leginkább az viselte meg, hogy sok kal
alacsonyabb műveltségű emberek kö -
zött kellett élnie. Mindezen ese mé nyek
miatt rendkívül pesszimista vi lág lá tást
tett magáévá, sokak szerint A Fe je de -
lemnek ez a pesszimizmus az alap ja.

Maga a mű nagyon rövid, alig száz
oldal, mégis az egyik legvitatottabb,
az olvasók véleményét leginkább meg-
osztó írás a világirodalomban. Leg -
főbb témája: hogyan képes egy sze -
mély megszerezni, illetve megtartani
az uralkodói hatalmat egy közösség
(vá ros, ország) felett úgy, hogy uralma
ne kerüljön veszélybe. Saját hatalma
érdekében a fejedelemnek mindent

meg szabad (sőt kell) tennie, füg get le -
nül a tett erkölcsösségétől. Mac hia vel li
szerint ugyanis az emberek ostobák,
gyávák és gonoszok. Mivel pedig az
összes ember ott szedi rá és használja
ki a másikat, ahol tudja, ezért a fe je de -
lem gátlástalanul és bűntudat nélkül
becsaphatja és elnyomhatja alatt va ló it,
ha hatalmi érdekei úgy kívánják. Az
író semmi kivetnivalót nem lát abban
(sőt, szükségesnek tartja), ha az ural -
ko dó hazudik, adott szavát megszegi
és rettegésben tartja az általa kormány-
zott közösséget. A félelemnek sokkal
könnyebben engedelmeskednek az em-
berek, mint a szeretetnek, mivel előbbi-
nél a saját életük kerülhet ve szélybe,
utóbbi pedig (becstelenek lé vén) nem
tartja vissza őket a bűnök el kö ve té sé ben.

A fejedelemnek mindenképpen tud-
nia kell színlelni, sőt képmutatónak kell
lennie. Saját hatalma érdekében bár -
mely magasztos ideológiát felhasznál-
hat (a népakarattól kezdve a vallási elő-
írásokig) mindaddig, amíg ezen ideo -
ló giák mentén erkölcsösnek tűnik.
Hangsúlyozza, hogy a legkevésbé sem
kell betartania az előírásokat, csupán
az elfogadás látszatát kell keltenie.

Mindezek után elég meglepő a mű
utolsó fejezete, ahol a mondandó gyö -
ke resen eltér az eddigiektől. Itt ugyanis
egy buzdítás hangzik el „Itália vissza -
fog lalására”, vagyis a különböző olasz
városállamok egyetlen hatalmas, erős
Olaszországba való egyesítésére. Sok
irodalomtörténész nehezen tud mit
kezdeni ezzel a hirtelen fordulattal, má-
sok pedig az olasz nemzetállam lét re -
hozásának megálmodóját látják ben ne.
Niccolò Machiavelli A Fejedelem cí -
mű munkája már megjelenésétől

kezd ve végletesen megosztotta az ol -
va só kat. Tény, hogy sok zsarnok ural-
kodónak szolgáltattak jó tanácsokat a
mű ben foglaltak, többek között Sztá -
lin nak is. Az is tény, hogy a „machi-
avellizmus”, vagy „machiavelliánus gon-
dol ko dás” szinte minden nyelven az
er kölcs től és emberiességtől teljesen
men tes hatalomgyakorlást, vagy a gát -
lástalan önzést jelenti. Sokáig ördögtől
va lónak tartották a A Fe je delmet, a ka -
tolikus egyház til totta ol va sá sát. 

Érdekes módon voltak és vannak iro-
dalmárok, például Vittorio Alfieri vagy
Rousseau, akik a Fejedelmet nem ta -
nácsadó műnek tekintik (pedig annak
készült), hanem éppen a zsarnoki ural -
kodó, és annak módszerei lelep le zé sé -
nek, bemutatásának. Ők nem vették
észre, hogy a könyv nemcsak le írja az
uralkodás módszerét, hanem egyene-
sen tanácsot ad a fejedelemnek, hogy
kövesse a leírtakat. Ennek bizonyítéka,
hogy mindenhol elhangzik a „kell” (deb-
be) szó, tehát az, hogy a fe je de lem nek
mit kell csinálnia.

Azt is látni kell, hogy az író által át -
élt élmények sajnos megalapozták a
rendkívül pesszimista világnézetét, ez
pedig az ő híres reneszánsz zseniali tá -
sá val párosítva egy olyan művet ho zott
létre, amiről még valószínűleg év szá -
za dokig beszélnek, felsorakoztatva ér -
ve ket ellene és mellette egyaránt.  Már-
pedig pont ez garantálja a műnek és
írója hírnevének fennmaradását.  

Lukács Miklós

arcába öntjük a megvetés moslékját,
mivel le merte írni a fejedelem ural ko -
dási módját: a kormányzás elengedhe -
tetlen föltétele „a cél szentesíti az esz -
közt”. Csak lerögzítette a de facto, így
van-t, a szabadkezet biztosító lel ki -
ismeret-furdalás nélküli kódexet... El -
fogadjuk a könnyebb, célra ve ze tő esz -
közöket is. De ha Jézust vallom mes te -
remnek, hogyan merek hall gatóim elé
állni, akik hisznek szavamnak, ha köz -
ben az a cinikus fölfogásom: a nép ér -
de ke, hogy becsapott legyen, tehát csap -
juk be. Ha egy vásott kölyök a szó -
nok nak, aki transzban áradozik az emel-
vényen, szemébe tükrözi a va kító na -
pot, elnadrágolják érte... Mi az igazság? –
két kednek Pilátussal a fölvilágo so -
dottak.         Prokop Péter

Machiavellinek
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Sok mindent olvastunk, tudunk Cézanne-ról, és ugyancsak
sokszor cso dálhattuk képeit, ha nem is eredetiben. De vajon
ismerjük őt valójában, erőfeszítéseivel, személyiségének leg-
jellemzőbb vonásaival? Ismerjük-e a festőt, aki – minden gyöt-
rődése és kétségei ellenére – életét a művészetnek szentelte?
Tudjuk, hogy bár korában nem érhette meg fáradozása elis-
merését, az utókor bőségesen kárpótolja.

A Szépművészeti Múzeum több hónapig nyitva tartó, Cé zan -
ne és a múlt című kiállítása  alkalmat adott arra, hogy láthas-
suk a posztimpresszionista Paul Cézanne műveit, kulissza-
tit ko kat tudjunk meg azok születéséről, az alkotások rejtve
ma radt körülményeiről. A tárlat nagysze rű ségét töb bek kö -
zött ép pen ez a teljességre törekvés adta. Mindenekelőtt a ku -
rá tor Geskó Ilona érdeme ez, aki sok éven át gyűjtött min-
den in for mációt arról: miként vált kor szakokat meghatározó
festő vé Cézanne, kiknek az alkotásai hatottak rá? A modern
mű  vészet ősatyjának, a kubizmust is megalapozó alkotónak
te  kin tik mindmáig a művészeteket értők, értékelők.

A Pomázon működő Somodi László Képzőművészeti Sza-
badiskola tagjainak társaságában tekinthettem meg a nagy
ér deklődéssel kísért kiállítást. Boldog érzés volt egymás mel-
lett látni a régi, nagy mesterek alkotásait (mintegy negyven
mű vet), hogy csak Raffaello, Poussin, Goya, Delacroix ne -
vét említsem, Cézanne csaknem száz képével, rajzával. Ész-
re venni az eltéréseket, a pluszt, a mást, amit a francia mester
hozzáadott. Segítséget adtak ehhez a kísérő tájékozta tók pá -
lyájáról, művészi útjának egyediségéről, az elődök festői mód-
szereiről. Erőteljes csendéletei, portréi mellett érdemes volt

alaposabban megfigyelni azokat a képeit, amelyeken az ala -
kokat geometriai formákban, mintegy csendélet-jellegű szer-

kezetben jelenítette meg. Itt volt
a két Kártyázók című festmé -
nye, mellettük „mintaként”, az-
az kiindulási alapként Dau mi er
Ivók és Le Nain Kártyázók cí -
mű alkotása. Szom széd sá guk -
ban Adriaen van Ostade mű -
veit láthattuk. Az egyik – a Pa-
rasztcsalád szobában – a Szép-
művészeti Mú zeum tulajdona,
s ennek egy rézmetszet-repro-
dukciója nyo mán készült Paul
Cézanne ké pe, a Pa raszt csa lád
szobabelsőben. A kö vet ke ze -
tes váloga tást dicséri, hogy
Cé zan  ne egy kis mé retű rajza
mellett – a Louvre  gyűj  te mé-
nyé ből – Po us sin híres al ko -
tása, az Et in Ar ca dia Ego cí -
mű mű  is szerepelt. 
A festő nem akart mindenáron
újítani, hanem a saját módján
legjobban mű velte a festésze-
tet. Sokan követték őt. A ma -
gyar mű vé szek közül is töb ben
hi vat koztak rá, mint al ko tá sain
át ható, szellemi és stílusbeli
örök hagyójukra.Paul Cézanne: Kártyázók

Cézanne és elődei

Paul Cézanne: Nő kávédarálóval
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Cézanne tanulmányozta a szá má ra fontosnak tekintett  ré gi e -
ket, és kísérletezve törekedett a termé szet, a valóság lé nye gé-
nek megragadására. Milyen „mű hely titok” jellemezhetné őt
leg jobban, mint az a tény, hogy a ké pe in szereplő modelleket
esetenként száznál is többször megfestette, de a végeredmény-
nyel mégsem volt elégedett a mester. Találóan mondta ta nít -
ványainak Kiss Já nos, a pomázi festőiskola vezetője, hogy
„minden képért meg kell küzdeni!” A francia mestert  az utó-
dok a kitartó, szenvedélyes munkában is példaként követ he tik. 

Tomor Gábor

S. Nagy János a műértő gyűjtő

November havában ismertem meg, amikor tejszerű köd kú -
szik a Szamárhegy és a belváros utcáin. Kíváncsi voltam a
gyűjteményre és az emberre, aki annyira szereti a kint lé leg -
ző várost az ablakkeretek alatt bekúszó csöndjével, hogy be -
sza badítja a lakásába és beborítja vele a falait. Hamar ki de -
rült, hogy nemcsak szívügyének tekinti a szentendrei festé -
sze tet – ami a mai napig sokak szerint nem is létezik – ha -
nem ért is hozzá. Házi tárlatvezetése során az volt a benyo -
má som, hogy a képek is jól érzik magukat a kétszáz éves
műemlék épület hideg falain. Életre keltek a meleg sárga, pi -
ros tetős házak és a város fölött mindig kis sé lilába játszó eget
karcoló templomtornyok. Elővillantak a hóból Bánáti Sve rák
József Szamárhegyet ábrázoló olajfestményén; kiragyogtak
az őszi ködből, és a vihar borította fekete égből Jeges Ernő
ecsetje nyomán, a dunai párából Gy.Molnár István ak va -
relljén, Onódi Béla vásznain pedig a Szentendrei-sziget  sus -
torgó nyárfái és a Bükkös-patak komoran silbakoló je ge -
nye fái közül. Rozgonyi László pasztellképein a macska kö -
ves utcák szürkeségében kigyulladnak ifjúságunk színes lám-
pásai, a nyári éjszakák meleg kocsmafénye. A plein-air festé -
si mód, amelynek a művésztelep egykori alapítói hódoltak,
a napszakokat is érzékelteti, cím nélkül is: Bánovszky Mik lós
képein úgy önti el a fény a Szamárhegyet vagy a belvárost,
hogy érezni lehet a kora reggeli csípős, vagy a délutáni tes tes,
dunai levegőt, ha képzeletben elindulunk a sikátorokon.

A műértő gyűjtő ráirányítja a figyelmet az „ős-szentendrei”
mo tívumokra, amelyek stílusirányzattól és korszaktól füg get-
lenül minden festőnél megtalálhatók: a vörös ház, amely csak
Istókovics Kálmánnál szerepel név szerint, de a legtöbb mű -
vész fantáziáját beindította; a kilátás a templomdombról, a
macskák modorában összebújó házak a lángossütő melletti
fél köríves ablakkal, amelyet még ajándéktárgyakon is szoktak
szerepeltetni, ám mégiscsak más, mikor a fátyolosan fényes
háztetők alatt bújik meg Onódi olajfestményén, a gyerekkor
lelki békéjét idéző hangulatban.

Onódi munkáin a posztimpresszionista hatást mindenki –
aki látott életében három francia impresszionista festményt
– ér zé keli, ámde S. Nagy János az alkotók életével, történel-
mi hát terével is tisztában van, sokukkal keveredett jó barát-
ságba, mégsem fellengző és önfényező előadást tart róluk, ha -
nem ap ró érdekességekre hívja fel a figyelmet. Szinte min-
den al ko tótól őriz egy vagy két  – idősebb vagy fiatalkori – ön-
arcké pet, gyűjteményét méltóképpen megkoronázandó. A mű-
vé szek úgy ábrázolták magukat, ahogy a tükörben látták,
ezért gyakran elkövették azt a hibát, hogy a vásznon vagy
pa   píron jobb kézben tartják a palettát és balban az ecsetet,
holott egyikük sem volt balkezes. Rozgonyi erre is ügyelt,
mikor lefestette magát kalapban-viharban, Bánáti Sverák is
jobb kézzel alkot a már-már pimaszul modern, szinte fotore a-
listának mondható önarcképen. Bánovszky viszont nem fi -
gyelt erre, annyira megragadta a verőfényes Epreskert poé zi-
se, ahol megörökítette magát a budapesti Városliget egyen-
le  tesen feszülő, képeskönyvkék ege alatt. Magam először hal-
lom ezt a szót: sfumato, és én is fölfedezem, hogy állított
Onódi ezzel a reneszánsz techni kával mélységélességet: a
fó kuszponttól távol eső lá tó határ kon túrok nélkül ködbe vész,
arra késztetve a nézőt, hogy közelebb lépjen a festmény hez.  

Az önarcképek után már nem nehéz felismerni a régi
szent  endrei művésztelep négy ifjú festőjét a Pohárköszöntőn,
amelyre Jeges némi öniróniával festette rá a félpucér modellt
san dán stírölő önmagát. A Du na-kanyar fölött az élettől ré -
sze gen ülő ifjak látványa olyan va lós, hogy akár a hatva nas
években is készülhetett volna a kép rendelésre. Ekkor azon-
ban ilyen nem létezett, sőt a háború utá ni hivatalos kánon

agyonhall gatta, til tot ta és elu-
tasította őket. Mi köz ben hallga -
tom, hogy lehet ezen apró lé pé -
sekkel változtatni, mi lyen fá rad-
ságos munka az al ko tók szét-
szóródott képeit fel kutatni, fel-
hívni rájuk a fi gyelmet és el érni,
hogy végre méltó he lyet kapja -
nak a hivatalosan is számontar-
tott mű vé szek között, néha hi -
deg fuvallatot érzek, mintha a
há zon átsuhanna Onódi Béla
szelleme, de meg sem lepő dök
rajta, hiszen Szentendrén min-
den nap olyan, mintha már em-
léknek született volna, akár Deli
Antal nyomasztó tónusú, ho -
má lyosan exponált fény ké pek-
re emlékeztető krétarajzain.

Herold ÁgnesOnódi Béla: Út a Szamárhegyre
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Négy évszak

A szervezők ezt a mottót választották az egyesület tagjainak
bemutatkozásához. Gondolatban most is együtt vagyunk
Molnár Józseffel – Ő a téli hónapokat Szigetszentmártonban
pihenéssel tölti – aki éveken át hasznos észrevételeivel és ta -
pasztalatával mindannyiunk munkáját segítette, irányította. 

Az alkotások átvételekor kevés idő jutott a kiválasztás in -
dok lására, és most sincs lehetőség mindenkiről szólni. A ki -
ál lítók munkáját saját magukhoz viszonyítva lehet megítél-
ni, annál is inkább, mert a hetvenhat szereplő hivatásos és
ama tőr művészek csoportjára osztható, így felkészültségük is
különböző. Mégis valamilyen szabály alapján el kellett dön-
te ni a mű megítélését. Ezek az arány (a kép alkotó elemei mi
módon viszonyulnak egymáshoz); az aranymetszés (a kép
ré   szeinek harmonikus egyensúlya); a vonal, a folt és a tö meg;
a szín és a tónus. A szép nem kép-építő kategória, mert a kor
ízlése szerint változik. A csúnya is lehet jó kép, a szép meg
giccses. A jó kép lenyűgöz, mert az egyértelműség él mé nyé -
vel hat. Ez a varázs hiányzik a rossz képből, ezért unalmas. 

Néhány észrevétel a mostani kiállításunkról. Kiss János
képviseli a nonfiguratív ábrázolást „Rügyfakadás” című ké -
pé vel. Az élmény még tetten érhető, ahogy kibomlik a for -
ma. Felfogásához közeli Tóth Júlia „Vitorlák” címet viselő
négy zetes kompozíciója. Mindkettő síkszerű és centrális el -
ren dezésű. Sötét, komor hangulatú érzelmeket ébreszt Ács
Józsefnek a „Szatmárcsekei fejfák” című képe. Juhász Erika
pasztellje hasonlóan sötét, de meleg, tüzes színekkel telített.
Buczkó Imre „Dunakanyar” akvarellje ennek ellentéte: bé -
kés nyugalmat fejez ki a gazdagon differenciált zöldekkel és
a vízfesték áttetszőségével. Ezzel a lágysággal ellentétes
Ghislaine Tonnelier tengerparti akvarellje a színek ke mény -
ségével, kontrasztjával. Vargay Zoltán „Tükröződés” című
fa intarziája a grafika nyelvére egyszerűsíti mondanivalóját
sö tét és világos színre. Bár csak a tükröződést ábrázolja, még-
is értelmezhető. Említést érdemel Tábori Zsuzsánna „Frézia
néni” című litográfiája. Kifejező a rajzkészsége. Benkő Lász ló
„A romok” olajpasztellje üde, friss élménnyel készült. Kü -
lön leges M. Kass Judit „Nyári zápor” című festménye.

Az eső rajzos ábrázolására vállalkozik, ahogy ferde irányban
végigpásztáz a képen. Eszembe jutnak a japán Hiroshige
Utagawa fametszetei, ahogy kimetszi az eső vonalait. Van
Goghnak is van egy tájképe, ahol az ecset nyelével belekar-
colta az esőt a tájra. Ritka az ilyen direkt megfogalmazás.
Figyelemre méltó Szabados István tus, akvarelljén „Őszi
szimfónia” a kínai festészetből ismert kalligrafikus szemlé -
let, ahol a tárgynak szimbolikus jelentése van, erőteljes sze -
rep jut a körvonalnak. A formák körvonalát hangsúlyozza
Tiszttartó Edith világos, halvány színekkel festett „Vi rág -
csend élet”-e. A festészetben csodálatos ez a sokféle meg kö -
ze lítés: a vonal és a folt viszonya, a keménység és a lágyság,
a nyugodt és a mozgalmas. Gondoljunk Dührer és Leo nardo
festészetére. Rajzosan kemény és sejtelmesen lágy. A kecs-
keméti művésztelep kertjét ábrázoló A. Bak Péter festmény
rajzosabb. Fontos számára a képalkotó tárgyi elemek konk -
rét sága. Kemenes Katalin „Répáshuta” című képén egyen-
súlyban tartja a vonal és a folt képalkotó szerepét színesen
tol mácsolva a bükki tájat. Keczely Gabriella mestere a fo tó -
el járásoknak.Technikailag is változatos képeiből a zsűri a
ha gyományos eljárással készült a „Négy évszak” jelleg ze -
tes ségét bemutatók mellett döntött. Gombai Zsóka a „Tél”
című fotójával gyermekkori élményünket varázsolta elénk a
friss hó puhaságával. Bár az iparművészeti és szobrászati al -
kotások elhelyezésére a kiállító teremben nincs lehetőség, a
falon egy keveset mégis sikerült elhelyezni. Gulyás AnnaVargay Zoltán: Tükröződés (intarzia; fotó: Mágnes)

Szabados István: Őszi szimfónia (fotó: Mágnes)
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rekeszzománc technikával Fülöp apostol képét és a Szent
koronát vette és emelte új környezetbe. Értékes munka. Kü -
lönleges „A karneváli bohóc”, a gyöngyhímzéssel készült
kis kép Törökné Csapó Piroska munkája. Nagy Bélától
rendhagyó negatív dombormű a: lábnyo mok a kőben. Címe
„Elmennek a magyarok”. Kemény társa  dalomkritika. 

A négy évszak tematikája változatosan jelenik meg
különbö ző szemlélethez, műfajhoz igazodva. Egyszerre van
jelen: olaj, akril, akvarell, pasztell, rézkarc, litográfia, tusra-
jz, in tar zia, fafaragás, gyöngyhímzés és rekeszzománc. 

Megköszönöm az alkotások kiválasztásában Gombai Zsó ka,
Juhász Erika, Kemenes Katalin, M. Kass Judit és Vargay
Zol tán közreműködését. Köszönöm a kiállítás létreho zá sá -
ban Sifter István, Szabados István és Szabó Péter munkáját. 

Kőhegyi Gyula
Elhangzott 2013. január 9-én az Erzsébetvárosi

Közösségi Házban.

A.Bak Péter Lábatlan
Arató Gabriella                                 Budapest
Arató Irén Budapest
Ács Ferenc Budapest
Ács József Ferenc Érd
Ács Valéria Mária Érd
Balázsné Csordás Zsuzsanna Budapest
Bálint Vera Budapest
Bánki H. Margó Budapest
Bánkuti Emese Dunaharaszti
Beleznay Diana Budapest
Benkő László Pogány
Borsik András Budapest
Buczkó Imre Budapest
Deákné Gvardián Katalin Budapest
Debrecenyi István Budapest
Fehér Irén Budakeszi
Fenyves Mária Annunziáta Budapest
Gombai Zsóka Budapest
Gulyás Anna Budapest
Halpert Mária Budapest
Harmatné Szabó Margit Budapest
Havady Zsuzsanna Budapest
Heil Edit Budapest
Horváth Györgyné (Athma) Budapest
Jezerniczky Katalin Budapest
Juhász Erika Budapest
Kallai Sándor Veszprém
Kara Róbert Budapest
Kardos István Pécs
Karsai Tonnelier Ghislaine Budapest
Keczely Gabriella Budapest
Kemenes Katalin Budapest
Kiss István Kalocsa
Kiss János Pomáz
Kiss Zita Budapest
Kontra Éva Budapest
Kovács János Pécs

Kőhegyi Gyula Budapest
Kőrösi Tamás                                    Kalocsa
Krupa József                                    Budapest
Laukó Pál Budapest
László Lilla Budapest
Ligeti Nelly Budapest
Lizák Mária Pincehely
Mayer Lajosné Budapest
M.Kass Judit Budapest
Mohainé Burián Mária Ágnes Budapest
Molnár Edit Budapest
Molnár Zoltán Budapest
Murányi Imre Mosonmagyaróvár
Nagy Béla Pócsmegyer
Nedescu R. Laura Budapest
Őrsy Attila Budapest
Péch Chikány Béla Dunaharaszti
Pintér Éva Mosonmagyaróvár
Pósa Mária Gyál
Sifter István Budapest
Sorki Dala Andor Budapest
Szabados István Budapest
Szabó Péter Budapest
Szántó Karácsony Tünde Tahitótfalu
Szántó Sándor Tahitótfalu
Szemenyei Klára Budapest
Sz.Varga Irén Budapest
Tarcsányi Ottília Budapest
Tarczáné Szabados Borbála Budapest
Tábori Zsuzsánna D.a. Budapest
Tiszttartó Edith Budapest
Tóth Julianna Budapest
Törökné Csapó Piroska Budapest
Vaderna Éva Budapest
Vargay Zoltán Budapest
Végh Etelka Budapest
Zichó Gabriella Lábatlan
Zombori Katalin Budapest

A Négy Évszak című tárlat kiállítói 2013. január 9. – 2013. február 3.

A  műsorbanBella Pé   ter
tekerőlanton szó  lal tat -
ta megaz alkalomhoz il-
lő dalokat, Semes-Bo gya
Eszter pedig énekszá-
maival, saját gi tár kí sé -
retében szórakoztatta a
kiállítás-megnyitó részt-
vevőit. József At tila Té-
li éjszaka című költe -
mé nyét Pethes Csa ba
színművész adta elő.
Kö szönet jár Lipcseyné
Hor váth Ágnesnek a
háziasszony szerepért,
Farkas Katalinnak pe-
dig a kiállítók, és alkotá-
saik dokumentálásáért. Kőhegyi Gyula (fotó: G.B.H.)
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A Magyar Kultúra Lovagja

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban döntött a Ma -
gyar Kultúra Lovagja cím adományozásáról, melyet minden
esztendőben január 22-én, a Himnusz születésnapján ünnepi
gálán adnak át azoknak, akik kulturális értéket ápolnak és köz-
vetítenek. Ebben az esztendőben tizenkét ország harminc -
hat személyisége – köztük egyesületünk két tagja  – vehette
át az el ismerést a Budai Vigadóban. 

Garas Kálmán (Szombathely) fotográfus, fotóművész a
köz művelődés fejlesztéséért kapta a kitüntetést. A Nyitott Tér
Közhasznú Kul tu rá lis Egyesület alapító elnöke. A Répce
Ga  léria kép ző mű vé sze ti kiállításainak, valamint a Rép ce la ki
Szabadegyetem – Hétköznapi tudomány és művészet című
elő adássorozat kez deményezője, és szervezője. A Rép ce lak -
ról készült képeskönyv fotográfusa és szer kesz tője. A „Kö -
zösségi kultúráért”, és a „2006. Év Vasi Em bere” cím tu -
lajdonosa. A Nyugat Magyarországi Egyetem óra adója. 

Molnár József festőművész a kép ző mű vé sze ti ismeretek
ter jesztéséért vehette át az elismerést. Nagyrédén született.
A Kép zőművészeti Főiskolán Bernáth Aurél növendéke,
majd tanársegédje volt. Később a Műszaki Egyetem ok ta tó ja.
1975-ben római ösztöndíjban részesült. Stílusát, művészi
szem léletét a maga által választott festői törvények szerint
tá gította. Az olajtechnikára alapozott piktúra mellett elis-
mer tek rajzai, pasztelljei, és akvarelljei. Felajánlott alkotá-
saiból nyílt meg a Nagyrédei Galéria. Képzőművészeti kö -
rökben jelentős szerepet vállalt az ifjú fes tőnemzedék tehet-
ségének kibontakoztatásáért. A Művészetbarátok Egye sü le te
ezúton is megköszöni a kö zös ség érdekében huzamos időn
át végzett önzetlen munkáját.     Geröly T.

Balázs József, Nagyréde polgármestere és Molnár József

Faludy ének- és beszédhangra

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na -
pon fejezte be Csekén a Himnusz kéziratát. A javaslatot az
An tal-kormány idején Fekete György mint államtitkár nyúj-
totta be az Or szág gyűlésnek.

Az évfordulós emlékezések alkalmat adnak arra, hogy na -
gyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és tovább -
ad juk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

A számos kulturális és művészeti rendezvényhez kapcso -
lódott a Művészetbarátok Egyesülete és az Erzsébetvárosi
Kö zösségi Ház műsora is, mely Faludy György köl té sze té -
ből válogatott. A költőt baráti szálak fűzték az egyesülethez,
és annak több tisztségviselőjéhez. Évente többször is szerep  -
lő je volt a szerdai összejöveteleknek, és minden alkalommal
vendége Obersovszky Gyula szerzői estjének. Azok közé
tar  tozott, akik a forradalom- és szabadságharc után halálra
ítélt költő életben maradásáért folytatott nemzetközi til ta ko -
zás egyik szervezője volt. Ez is indítéka volt annak, hogy
amikor a forradalom hőse elhunyt, és a Művészetbarátok
Egye sülete nevével fémjelzett díjat alapított, azt elsőként
Fa ludy György vehette át.

A Faludy ének- és beszédhangra címmel elhangzott vers -
zenei összeállítás Gerendás Péter és Turek Miklós elő a dá sá -
ban a költő jellemének, és életének főbb vonásait idéz te.

(geröly)

Faludy György
TUDÁS

Szókratésztől Voltaire-ig és tovább vagy
száz évig, áldás volt az ismeret.
Kik részt kértek belőle, messze láttak,
s mohón szürcsölték, mint a friss tejet,

Tudásukkal az embert segítették,
és megjavították az életet,
habár útközben összetévesztették
a teoriát meg a tényeket.

Az ismeret ma mindenkit magányos
toronyba zár, ahol a téboly szálldos,
hol nem lelünk hitet, harmóniát,

gyógyszert a halál és a jövő ellen,
sem vígaszt. Mentől többet tud az ember,
annál kétségbeejtőbb a világ.         (1993)

„…a derék ember a vállalt küzdelmekért, és ve sze del -
mek  ért semmi más jutalmat nem kíván, csak az elisme -
rést és a dicsőséget.”                              

Cicero
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Szép kiállítás – jelenthetném ki, hisz békés, nyugodt, halk
és kiegyensúlyozott alkotások váltják egymást Vályi Csaba
tárlatán. Tájak, csendéletek, önarckép, geometrikus és or ga -
nikus absztrakt felületek, érzékeny biblikus linómetsze tek.

Izgalmas összevetés – bizonytalanítanám el az érdeklődőt
– folytatva az alkotások elemzését. Hol a posztimpres szi o -
nizmus érzékeny-érzéki színeiben tobzódó lankás táj, hol a
szikár absztrakció, hol meg a szürrealisztikus álomformák
fogják körül a tárlatra látogatót. 

Vályi Csaba kiállítása szép összehasonlítás, elemző és
sze mélyes vallomás a magyar képzőművészet utóbbi hét év-
tizedének izgalmas képi kalandjaiból. Vályi megtanulta egy-
koron mesterétől – Kmetty Jánostól – hogy idézem: „vi zu á-
lis élmény, dráma nélkül nincsen szín és forma, de Kmetty
is tanult valamit még, amit Vályi hitelesít most munkáin,
éspedig Cézanne mondását: „ha a szín eléri teljes gaz dag sá gát,

Szelíd metafizika csendélettel, tájjal

Vályi Csaba: Mediterrán falu

akkor a forma is teljes.” Tehát Cézanne köpenye, Kmetty
ha tása és Morandi meg Chirico bűvölete. Igen a nagy egy -
sze rűsítők és metafizikusok, az olasz monokróm és szi kár -
ság – vagyis az életteli szín és forma – ezek azok a hatások,
melyek Vályi csöndes festményein, metszetein fel fe dez he -
tők. S ezután a nagy, átfogó stílus és intellektuális összegzés
nyomán érünk el Vályi amúgy is intim világának egy újabb
területéhez, az intarziákhoz. Ne tévesszen meg senkit a mű -
faj iparművészeti jellege. Aki olvasta Romain Rolland Colas
Breugnonját tudhatja, az életvidám barokk asztalos, aki a
bú torok művésze volt, az intarziákat képként, a faragott dí -
sze ket szoborként fogalmazta. A Vályi Csaba által készített
kis anyagtanulmányok bútorok nélküli intarziák, de nem tar-
talom nélküli képek. Korábbi rajzain, grafikáin a Veres Pál
bálványait idéző kopjafák, ágak-bogak, az újabbakon pedig
a szentendrei házsorok bonyolult geo met rikus struktúrái fe -
dez hetők fel. Minden mindenkihez hozzátartozik. Nin cse -
nek elhanyagolható elemek az életműben. Vályi kö vet ke ze -
tes. Akkor is, amikor kis csendéletében – mintegy önarckép-
ként – összeépíti a vonalzót, a fakalapácsot, a lebegő polcot.
Vizuális dráma – metafizikus forma. Az árnyék a háttérrel
folytat párbeszédet, a szikár a lággyal keveredik. 

„Még nem fedezték fel, hogy a természet inkább a mély -
ség ben fekszik, mintsem a felszínen” – írja Cézanne. Vályi
Csaba a mélységben lévőt emeli elénk úgy, hogy az érintet -
len és a maga természetességében meglévő átitatódjék a szel -
lem metafizikájával. 

Sinkó István

Elhangzott 2013. január 18-án Budapesten a Marczibányi
téri Művelődési Központban.

Vácbottyánban látta meg a napvilágot. Életének második fe -
le Budapesthez köti, de szülőföldjét, gyökereit őrzi, rendsz-
eresen hazalátogat szülőfalujába. A helyi kulturális élet ön -
zetlen támogatója, a község egyik legrangosabb rendez vé -
nyének a Harangok Napjának emblémáját is ő készítette. 

Az általános-, és szakmunkásképző iskola befejezése után
az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett, fel-
sőfokú képzést vasútgépészeti szakon szerzett. Tanítói már
az iskolában fölfedeztek benne olyan képességeket, mint a
tér látás, a színérzék, és a formakészség. Képzőművészeti is -
me reteit, a szakma technikai fogásait önképzéssel sajátította
el. Ebben segítségére volt a Zebegényi Festőiskola, az Új pes-
ti Képzőművészeti Kör, a Pedagógusok Képzőművészeti Stú-
diója, és jó néhány alkotótábor. Elsősorban a természet je -
len ségei érdeklik, akvarell és akril tájképeket készít, de a port-
ré, az alakos kompozíció, a csendélet sem idegen tőle. Toll-
rajzai és a lavírozott tussal készült képei is figyelmet ér de -
melnek. A grafikusi látásmód festményein is tükröződik.  

Munkásságára jellemző a természetelvűség és az el vo nat -
koz tatás kettőssége. Alkotásain a friss és a tiszta színek, a
finom selymes tónusok jelentkeznek. Képein külön szinté -
zist alkotnak a tradicionális és a modern elemek. Úgy érzi,
hogy a festéssel és a rajzolással tudja leginkább elmondani
azt, amit fontosnak tart.   N. Ildikó

Szabados István nyolcvanéves
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Salamon Nándor
Dunántúli Tárlatnapló 2013/2.

Pápáról arról érkezett hír, hogy a város vezetői a Somogyi
József Galéria bezárása mellett döntöttek. A Fő téri Zichy-
házban 1993-ban nyílt meg a jelentősebb kiállítások rende  -
zé  sé re is alkalmas emeleti teremsor, mely prog ramjaival fon -
tos szerepet töltött be a művészeti hagyo má nyok ban gazdag
vá ros szellemi-kulturális életében. A helyi művészek mellett
az elszármazottak és az országosan ismert alkotók is szí ve -
sen bemutatkoztak. Egy részük művészettörténeti jelentő ség-
gel is bírt. Az önálló és közös kiállítások látogatottsága bi -
zo   nyította a galéria létjogosultságát.

A jelekből ítélve, Orlai Petrics Soma, Somogyi József, A.
Tóth Sándor, Pérely Imre, Cziráki Lajos, Hencze Tamás „vá -
ro sa” most kiállítóhely nélkül marad. Meglehetősen furcsa,
hogy – miközben múltunk, nemzeti hagyományaink őr zé sé -
nek fontosságát hangoztatjuk! – a kultúrájára büszke „Du -
nán túl Athénje” feladja szellemi életének egyik „bástyáját”.
A szombathelyi Médium Galéria után egy újabb bemutat ko -
zá si lehetőséget veszít el a régió mű vésztársadalma.

A kiállítóhelyek többsége – egyelőre –  nem ad ja föl (s el!)
álmait. A Szombathelyi Képtár „csak” önállóságát vesztette
el az újabb átszervezés következtében. Reményeink szerint,
szerepe a szűkös körülmények között változatlan maradhat.
Évadot nyitó kiállításuk – a tavaly elhunyt Dóczi László (1943-
2012) festőművész emléke előtt tisztelegve – találékony cí -
mével („Álom és valóság”), akár a jelen ellentmondásaira is
utalhatna. Természetesen a festő mű vé sze té ben jelentkező
ket tősségre vonatkozik. Egyfelől: motívumai azo no sítható
tár gyak, formák; másfelől: a születő képek egy álom szerű,
lelki táj meditatív jellegű vetületeiként értelmezhetők.

Dóczi László festészete ahhoz a – „vasi” környezetbe
Vértesi Péter által közvetített – festői vonulathoz tartozik,
amelynek követői a „szentendrei művészet” impulzusait sa -
ját egyéniségükhöz igazítva dolgoztak. A hatás kevésbé for-
mai jellegű, a hangsúly a szellemiség vállalására vo nat ko zik.
A végső eredmény egy önálló, zárt képi világ, amely azonos
értékű a művész szerény, szemlélődésre hajló egyéniségével.
Ő azonban e kategórián be  lül egyértelműen „külön utas”.

Termékeny, értékteremtő élet zárult le az utolsó éveiben
be tegségekkel viaskodó művész halálával. A Zalából indult
festő tanári diplomáit Pécsett, majd a Képzőművészeti Fő is -
ko lán szerezte. A szombathelyi tanárképzés jelentős alakja
volt, rajztanár nemzedékek mestere. Életeleme a tanítás és a
festés, de nem törekedett a mindenáron való érvényesülésre.
Ha hívták, vállalta a kiállítás nyilvánosságát, de nem sür gö -
lő dött a kurátorok körül.                             

Festményeit ritkán címkézte, dátumozta, de ez a tárlat –
ren dezői megoldásával – bizonyította, hogy a „folyamat” meg-
bontható, az elhelyezés szisztémája változtatható, de az egy -
mást váltogató festmények egy mélyen beágyazódó gondo-
la ti rendszer szerves részét képezik. Ugyanakkor minden kép
önálló tulajdonságokkal, kifejező eszközökkel élő és ható al -
ko tás. Sajátos szerkezete, motívumai, színvilága és tartalma
ré vén kiállja az összehasonlítás próbáját.

Szellemi forrásvidékeit kutatva, tagadhatatlan a zalai, vasi
táj, a falvak gyérülő életformája iránti vonzódása. Az épített

környezetet, a tárgyakat, szerszámokat és velük élő, mun -
kál kodó embereket transzponálta festményeibe. Kezdetben
erősebben kötődött a valós látványhoz, a képelemeket a tér
mélységéhez igazítva rendezte vásznain. Alakjai bábsze rű ek.
Változást jelentett a nézőpont megemelése, igazodása a sík -
hoz, ez időtől mintegy „felülről” tekintett a lenti világra. A
kép síkot néha váltotta föl a reliefszerű ábrázolással, kol lá -
zso kat alkotva. A következetes ragaszkodás kifejezésre ju tott
kedvelt színei alkalmazásában is.

Az emlékkiállítás meggyőzően igazolta, hogy Dóczi Lász ló
festészete nagyobb figyelmet érdemel, mint amiben éle té ben
részesült. Számára elegendő volt a kép megfestése, mert úgy
vélte ezzel teljesítette a „feladatot”. Távol állt tőle a „ba bér  szer-
zés” kényszere. 

Művészettörténeti tény, hogy a Szombathelyi Képtár 1985.
február 20-án nyitotta meg kapuját a közönség előtt. A kerek
évfordulókon, munkatársai rendszerint jelentősebb rendez -
vénnyel emlékeztek. Most nem volt ilyen alkalom, a meg -
vál tozott státusz mégis indokolt egyféle visszatekintést. Az
emlékezéshez közel három évtized kiállítási plakátjaiból vá -
lo gatott száz darabot a tárlat rendezője.

A művészeti kiállítások szertartásrendjén tűnődve, Frank
Já nos utalt arra, hogy „a tárlatot rendezi valaki”, ahhoz meg-
hívó és a „képek unokatestvére”, a plakát is dukál. A hír ve rést
kö vetően, sor kerül a megnyitásra, többen-kevesebben meg -
te kin  tik a tárlatot, majd hivatását teljesítve, lebontják. Mi ma-
rad utána?  – Esetleg megőrzött meghívó, vendégkönyvi be -
jegy zések, talán néhány fotó, újságcikk, s a mappába he lye -
zett plakátpéldány. Izgalmas kísérlet előkeresni, bemutatni
az idő e tanúit, a még élő látogatókban élményeket éb resz teni.

Az új nemzedékek számára meg bizonyítani, hogy nem
most kezdődik a történelem. A plakátok amúgy sok minden -
ről tanúskodnak. Egyebek mellett a kor nyomdai techni ká -
já ról, a grafikusok felkészültségéről, fantáziájáról, az in téz -
mény változó anyagi lehetőségeiről.

A kiállításra került plakátok jelentős hányadát a kezdettől

Dóczi László: Révben (fotó: Garas Kálmán)
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intézményi grafikus, Reczetár Ágnes tervezte, így ez rész -
ben számára is a teljesítménye felmérésére kínált le he tő sé -
get. Nincs oka szégyenkezni! Szép  életműre tekinthet  vissza.

Az első években az egyszerű grafikai megoldások domi nál-
tak, legfeljebb egy-két szín, redukált formaelem és szöveg
kom binálására nyílott lehetőség. Kivételt jelentett a Thys sen-
Bornemissza kollekció Magyar Nemzeti Galériával „kö zös”
plakátja. Ezt a szintet csak jóval később sikerült meg kö ze lí -
te ni – a kiállítások szervezésében is. A „fejlődés” kö vet ke ző
lépcsőjét jelentette egy-egy festményrészlet egyszínű reduk -
ci ójának felhasználása (Kassák-, Kepes György-, Va sa re ly-pla -
kát). Amikor engedélyezték az igényesebb színes plakátok
használatát, egész festmények kerültek, néha keretbe fog lal -
va, a hirdetmények szövegeinek illusztrálására (Bur gen lan di
múzeumok kincsei). Minőségi, tartalmi, művészi és szemlé -
le ti változást a számítógépes tervezés jelentett, amely a ki -
lenc venes évek közepétől szinte a végtelenre tágította az al -
kal mazott grafika művelőinek kifejezési lehetőségeit. A ki ál -
lí tott munkák nagyobb része ezt a formai-technikai vál tást,
az attraktív megjelenést szemlélteti.

A sárvári Galéria Arcis – és a szülőváros! – Lakatos Jó zsef
75. születésnapja alkalmából rendezett kiállítással tisztelgett
a képzőművész előtt. A teljesség igénye nélkül, de mégis hi -
te les képet villantott föl a magyarság múltja, hagyományai
iránt elkötelezett pálya korszakairól. A ké peket jórészt köz-
és magántulajdonból, és a műteremből válogatták, jeléül an -
nak, hogy munkássága nem hagyta érintetlenül pátriája mű -
vé szetszeretőit, és a mecénásokat sem. 

Három periódus különíthető el a tárla ton: festmények, gra -
fikák és faragott-festett re li e fek.

A győri, majd még hangsúlyozottabb mértékben nyíregyhá -
zi évei alatt a falu világa, a paraszti életforma és a népmű -
vé  szet inspirálta. Sajátos stílusát legtalálóbban, talán a „népi
konstruktivizmus” jelzővel illethetném. Mély empátiával is -
mer te föl a kisalföldi, szatmári, hajdúsági, nyírségi falusi épí-
té szetben a racionális szerkesztés ismertető jegyeit. A va ló -
sá gos térben kidomborodó vonalakat, formákat beforgatva a
kép síkjába, hangsúlyozott, vastag kontúrokkal, a köztes fe -
lü leteket néhány színnel kitöltve, teremtette meg sajátos erő -
terét szerkezetes festményein (Szerena-lak, Sárvári árkádok).

Kárpát-medencei tanulmányútjai, barangolásai, a honfog -
la lás korának tanulmányozása során ismerte meg alaposan
őseink művészetét. Olyan forrást fedezett föl, amelyből bő -
ven merített faragott, vésett, festett fatáblái, rovásírásos plasz-
tikái megformálása során (Dozmati regős ének). Az ötvös-
munkák parafrázisai, formarendje és motívumai az átírás köz-
ben átlényegültek, új jelentést nyertek. Felnagyítva, megnö -
velt méretükkel köztéri plasztika alakjában vagy akár in téz -
ményi falak díszeiként, művészetünk folytonossága mellett
tesznek hitet (Rakamazi turul, Ibrányi lelet, Szkíta lovas).

Amikor visszatér szülővárosába, ismét felfedezte a soha
nem feledett, vászonra kívánkozó festői motívumokat. Fo lya -
matosan festette meg a sárvári vár jellegzetes tornyát, épü -
le teket, utcarészleteket (Tikászkép sarok), a Rábapart füze-
seit (Csend a Rábán). A kiállított festmények hitelesek, gon-
do san felépített szerkezetükre világos színtónusú síkok épül-
nek. A képcédulák arról tanúskodnak, hogy e művek recep-
ciója is kedvező: A magánosok és vállalatok, közületek fa -
la i ról költöztek ideiglenesen a boltívek alá.

Lakatos József kiállítása a Galéria Arcis jubileumi eszten-
dejének egyik kiemelkedő, jelentős eseménye. 

Lakatos József: Busók (fotó: Garas Kálmán)
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Lakatos József: Itatás (fotó: Garas Kálmán)

Az intézmény több, figyelmet ér -
demlő tárlattal „ünnepel”. Tö rek -
vései országosan elismert rangot
vívtak ki. A művészek szí ve sen ál -
lítanak ki Sárváron, a hangulatos
miliőben. Így lesz ez évben is.
Íme, néhány tárlat a kínálatból!

A gráci művészek ven dé ges ke -
dése az élénk nemzetközi kapcso-
latok gyümölcse. A hazai kiállítók
sorából kiemelkedik Jankovics
Marcell Kossuth-díjas grafikus-
mű vész tárlata. Bemutatkozik a
Ma gyar Festők Társasága. A „va si”
művészek közül ezúttal Biczó An tal
festőművészt és a fotót képviselő
Garas Kálmánt várják. Meg em lé -
keznek Kerényi Jenő Kossuth-dí -
jas szobrászról. A kortársak közül
Lux Antal festőművész szerepel
meghívottként. A lista Rákossy
Ani kó, Krepsz István és Józsa
Bálint kiállításával válik teljessé.

A szegedi Hősök kapujáról

Kedves Tibor!
Örömmel olvastam a Művészet és Barátai legújabb szá má -
ban a szegedi Hősök kapujával foglalkozó cikket. Az írás kö-
zéppontjában Aba-Novák freskói állnak, ami természetes, hi-
szen remekművek. Az épület építészeti tervezőjéről, ma gá -
ról a Hősök kapujáról azonban igen kevés, pontosabban csak
egy rövidke mondat esik: a fővárosi építész Pogány Móric
tervei alapján szegedi vállalkozók 1936-ra elkészítették a há-
rom boltíves kapuzatú épületet. Pogány Móric nem egysze -
rű en építész, hanem építőművész volt. Az 1878-1942 között
eltelt élete folyamán sokat alkotott, nemcsak épületeket ter-
ve zett, hanem sírboltokat, emlékműveket. Ő tervezte a magyar
szabadságmozgalmunknak, különösen a XX. és a XXI. szá -
zad fordulója táján emlékezetessé vált emblematikus pont -
ját, a Batthyány Lajos kivégzése helyén álló örökmécsest. Az
épület tervezőjeként rendszeresen járt Szegedre, és személye-
sen ellenőrizte a munkálatokat. Többet érdemelt volna neve
puszta megemlítésénél. Kamasz koromban egyszer magával
vitt egy szegedi útjára. Ugyanis keresztapám volt. Aba-No vák-
kal is nála ismerkedtem meg. Az elyziumi mezőkön sétáló
mű vész nyilván nem emlékezik rám, de számomra mind a mai
napig emlékezetes a vele való néhány találkozás. 
Magyarországon mindig, minden eseményről születnek vic-
cek. Ez alól a szegedi Hősök kapuja felavatása sem lehetett
kivétel. Főleg művészkörökben járt a következő vicc arról,
hogy mit mondott a művészeknek Horthy, mikor az ünnep-
ségen bemutatták neki a három alkotót. 

A szobrot tervező Lőte Évának – Éva maga ezt ellőte.
A freskókat alkotó Aba-Nováknak – Novák hagyja aba.

Az építőművész Pogány Móricnak – Pogány egy munka.
Budapest, 2013. február 16.

Szívélyes üdvözlettel
Dr. Del Medico Imre

Tisztelt Geröly Tibor Úr!

Nagyon szépen köszönöm a MŰVÉSZET és BARÁTAI
cí mű folyóirat példányait.  Én sajnos  már  nem tudok részt
ven ni az egyesület által  rendezett  közös kiállításokon, nem
tudok  járműveken közlekedni. Férjem  halála után  nincs se-
gítségem… az  egyesületnél  kiállítást  nem tudtam rendez -
ni. Ennek  több oka  volt. 
Egyéni sikereimről csak annyit, 1996  óta festek. Képző és
Ipar művészeti  gimnáziumban  grafika  szakon végeztem,  utá -
na  három évig  tanultam  a litográfiát, és a kemigráfiát –  ez
egy vegyi grafika –  a  szakmámban  dolgoztam  nyugdíja -
zá somig.  1996 óta olajjal festek. Több díj mellett egy nem zet -
közi ezüst elismerést is kaptam. Ezzel  befejeződött pályafu -
tá som.  Szerettem volna az egyesületnél  is egyénileg  kiállí ta-
ni, de ez sajnos  nem sikerült.  Hogy miért? Fogalmam sincs.
Ugyanakkor  2012-ben   megjelent  egy háromszáz  oldalas
ver ses  könyvem,   aminek  nagy sikere  volt.  Szeretnék  el kö-
szönni Öntől  és az  Egyesülettől  mivel ebben  az évben  töltöm
nyolcvanadik évemet. Most már keveset  festek, nincs ér tel me. 
Tisztelettel  küldöm üdvözletemet

H. Czékmány Ilona.

Bősze Éva
NEHÉZ AZ ÉLET

Nehéz az élet.
Számolj százig!

Elül benned minden kis ideg.
Tótágast álljon a másik!

Mi van? – Nem kérdi meg!
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Cséri Lajos 85 éves

Öt évvel korábbi születésnapján Csor ba
Géza a következőképpen jellemezte:
„…a kényszerűen és szüntelenül raj-
zo ló szobrászok közé tartozik (…)
Cséri Lajos annak a szob rász nem ze -
déknek a tagja, akik még a klasszikus
modern mesterektől tanulták a plasz ti -
kai formálást; ő nevezetesen a modern
magyar szobrászat egyik legnagyobb
alakját, Ferenczy Bénit mondhatja mes-
terének. Tőle tanulta az érzékeny for-
ma alakítást, a kifejező erőt, és főleg
azt a valamit, ami a nagy francia mes -
ter, Aristide Maillol óta a modern plasz-
tika legnagyobb erényének mondható,
az úgynevezett „befelé mintázás” (nem
felületi, hanem tömegalakítás) tu do má-
nyát. Ezt az örökséget azután, az újabb
stílusáramlatok hatására, jelentősen to-
vábbfejlesztette, főleg az expresszivi -
tás irányába. Munkásságának számot-
tevő részét teszi ki éremművészete.” 
Február 27-én tanítványai, barátai és
tisztelői az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban köszöntötték a nyolcvanöt éves
Cséri Lajost. Bereczky Lóránt – a Ma -
gyar Nemzeti Galéria nyugalmazott fő-
igazgatója – így vallott: „első ta lál ko -
zá sunk óta negyvennégy év telt el. Et -
től a pillanattól mondhatom barátom-
nak. Olyan barátnak, akinek értő fi gyel -
me és tisztelgő szeretete nélkül sokkal
kevesebb lennék, illetve lenne minden-
ki, aki barátjának tekinti. Közszolgák
voltunk megismerkedésünk idején. Tő-
le tanultam meg a szolgálat szó igazi
tartalmát, a segíteni akarás, és segíteni

tudás keservét és gyönyörűségét. Fan -
tasztikus életút az övé: próba té te lek -
kel övezett, pályát módosító életviha -
rokkal terhes, mégis kiegyensúlyo zott,
derűvel és életszeretettel megáldott évek.
Azt hiszem nem túlzás azt állítanom,
hogy a mások megelégedettsége, előbb-
re jutása adott erőt Cséri Lajosnak sa -
ját élete szervezéséhez. Tudja a saját ér-
tékeit, de sohasem hivalkodó. Nem is -
me ri a gyűlölködést, az irigységet. Egy-
szerűen varázslatos személyiség, aki -
ből árad az életszeretet és környezetét
bearanyozza a humora.”

1953 óta résztvevője volt minden je -
len tősebb hazai és külföldi éremkiállí -
tás nak. Fontos tisztségeket látott el a
Népművelési Intézetben, a Művészeti
Alapnál és a Kulturális Mi nisz té ri um -
ban. Dürer-érmét Nürnbergben, Van
Gogh-plakettjét pedig Amszterdamban

mú ze um őrzi, Amerikában és Ja pán -
ban jelentős magángyűjtők birtokosai
al  ko tásainak. Egy esztendeig New York
állam Cortlandi egyetemének mű vé -
sze ti tanszékén portré, érem és kis -
plasz tika készítését tanította. 

Cséri Lajos gyermekkorát Sár rét ud -
variban töltötte. Tisztelete jeléül ado -
má nyából 2002-ben állandó kiállítása
nyílt, ahol költők, művészek, tudósok,
történelmi személyiségek arcmásai, az
egyetemes kultúra alakjainak portréi so-
rakoznak. A városban Kossuth-, Pe tő fi-,
Széchenyi és a költő Nagy Imre szobra
áll. Köztéri szobrával találkozhatunk
Zánkán, Zircen, Bárándon, Haj dú szo -
boszlón és Hódmezővásárhelyen is.
Életművét méltóképpen reprezentálja

Bereczky Lóránt

Jutasi Andor: Cséri Lajos műtermében
címmel  néhány évvel ezelőtt készült
film je is, melynek vetítése az ünnepsé-
gen nagy sikert aratott. Az ünnepeltnek
Kőhalmi Ferenc egykori minisztériu-
mi munkatársa Michelangelo teljes élet -
művét bemutató albumot Geröly Ti bor
adta át. Cséri Lajos korábbiakban vá zolt
pályaképéhez hozzáfűzte, hogy kö zel két
évtizede az egyesület elnökségének tag-
ja, művészeti kérdésekben tanácsadó-
ja. Ő mintázta a Béres-díjasok plakett-
jét, és a közel két évtizeden át Poszter
Kupa néven ismert (öt országot magába
foglaló) kispályás labdarugótorna ér mét.
Ars poeticája: megmutatni az embernek
az embert. Nem meghökkenteni akar,
mint a mai alkotók közül sokan, hanem
ebben a zaklatott világban felmutatni a
szé pet, a nyugalmat, a szeretetet, amely
minden lélek mélyén ott lakik. 

2001-ben a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat Művészeti Kölcsey Fe renc-
díjában, 2006-ban pedig Sár rét ud va ri ért
Érem kitüntetésben részesült. A la -
kó  he lye szerinti önkormány zat Bel vá -
ros-Lipótváros Pro Ci vi  bus-díj-at ado -
má nyozott. Mun kás sá gáért a Magyar
Köz társaági Ér  dem rend Lo vag keresztje
és a Ma gyar Köz társasági Ér demrend
Tisz ti ke reszt je ki tün tetést kapta. 
Szöveg és fotó: Geröly-Bársonyi H.

Cséri Lajos művészi életútja jelentős.
Sárrétudvari állandó kiállí tá sa szakmai
felkészültségét, és az em be rek iránti sze-
retetét bizonyítja. Sor sát megpróbálta -
tások kísérték. Ennek ellentmond ha tár-
talan optimizmusa, segítőkészsége és
humora. Ezek a tulajdonságok kedve -
ző hatást gyakoroltak művészetére. 

Konyhájában egy fali sző nyegen so -
kat mondó szöveg ol vas ha tó: SZA BAD
KIKÖTŐ!Aki ehhez az asz talhoz ül,
gondjá ban, bajában megértésre, jó ta -
nácsra, segítségre mindig számíthat. 

Miután kiállí tá sán alkotásai közül
nemcsak személyes jelenléte, hanem
arc  má sa is hiányzik, arra gondoltam,
hogy megfestem, és ezt a képet a mai
napon Önöknek ado má nyo zom.

Legyen személye és otthona so kunk
számára még sok évig sza bad ki kö tő!

Oláh István

Elhangzott Sárrétudvariban 2013.
február 22-én.

A szobrász portréja
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Pósfai János
A gyermekirodalom tudora 

Nyugdíjazására készült, számolta a
he teket, napokat, amikor majd hozzá-
foghat a Magyar Tudományos Aka dé -
mia megbízatásának teljesítéséhez,
hogy megírja a gyermek- és ifjúsági iro-
dalom történetét. Évtizedek óta gyűj-
tötte a dokumentumokat, miközben ver-
seket írt, tanított és tudós cikkeket kö -
zölt az ifjúság neveléséhez. A szombat -
helyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő-
iskola irodalmi tanszékét vezette, és
aktívan részt vett a nyugati országrész
irodalmi életében. Cs. Nagy István jel -
legzetes, meghatározó alakja volt a
vasi tájköltészetnek. Fiatal korától kezd-
ve írt verseket, melyek jegyzett fo lyó -
iratokban kaptak helyet. Illyés Gyula:
Válasz-ában és Kassák Lajos: Kor társ-
ában, majd később a Csillag-ban, az
Új Hang-ban, az Életünk-ben, és több
vidéken megjelenő folyóiratban. Hosz-
szú ideig kötetben nem láttak napvilá-
got írásai. A szombathelyi vá rosi ta -
nács jóvoltából 1969-ben Csak az a
hű ség címmel jelent meg első kö tete. 

„Elkötelezett voltam kezdettől, első
kísérleteimtől a mai napig. Azon az ol -
dalon, ahol a puszták népe jelentette az
első melegítő közösséget” – írta a könyv
utószavában. Egy példával világította
meg verseinek természetrajzát: „A pusz-
ták népét előbb életközelből, az tán
Illyés könyvéből ismertem meg…
Verstörekvéseimben kamasz korom
óta ebből a megfelelésből indulok ki.” 

Gyermekkorát szülőhelyén Kő szeg -
patyon élte, „ahol az Alpok hegy vi dé -
ke a Pannon dombokra omlik.” Úgy
sejtette, »a táj patakjainak tisztasága,
halmainak szelídsége a lelkével ro kon;
vadoni páfrányait, gyöngyvirág hullá-
mait odahímezte versei tisztásaira« –
írta róla főiskolai tanártársa. Erdész
édesapja, kertet művelő édesanyja „szí-
vébe írta az emberi ábécé elkötelező
jeleit.” Iskoláinak elvégzése után több
mint harminc évig tanított Bu da pes -
ten, Salgótarjánban, majd a szűkebb
pátria székhelyén Szombathelyen. Kő -
szegpatyról indult, s végül is a vidéket
választotta örökös tanpályának. 

Két-három évvel a Csak az a hűség
című kötetének megjelenése után a
Magvető Kiadónál az Emberi ábécé,
később az Olimpiász című könyv 

kö vetkezett. Az ország szinte valameny-
nyi irodalmi- művészeti lapja, folyói-
ra ta elfogadta és szívesen közölte írá-
sait. Utoljára Zebratánc címmel gyer-
mekverseket publikált a Móra Kiadó
jóvoltából, a Tankönyvkiadó pedig meg-
jelentette a Jövő olvasói című pedagó-
giai írásokat tartalmazó kötetét.

Mi az oka, hogy túl az „emberélet
útjának felén”, gyermekverseket adsz
olvasóid kezébe – kérdeztem tőle ak -
koriban. Don Quijote-re hivatkozott,
aki sok lovagregényt olvasott, míg kö -
zel az ötvenhez, szikáran és elszántan
fölcsapott kóborlovagnak. Bús ké pű nek.

„Korban magam is közel a Lo vag -
hoz, annyi gyermekverset összeol vas -
ván, nem állhattam ellen a »hét éven
felüli« vers kísértésének” – indokolta
döntését. Időközben csaknem száz kri-
tikája jelent meg a gyermek köl té szetről,
ifjúsági irodalmunk egyik legjelentő -
sebb műfajcsoportjáról. Doktori disz-
szertációját is ebből a témakörből írta.
„Gondolom, ez a »beolvasás« még
nem teljes magyarázat” – tette hozzá.
„Kellett ehhez az is, amit Kardos
Lász ló boldog dajkaszellemnek ne vez:
az érzékenység alkati hajlama, a gyer-
mekpártiság, a szemlélet öncson kí tás
nélküli gyermekisége.”

Három felnőtt verseskönyve után –
hátországul az említett tanulmá nyok -
kal és alkattal – vállalkozott an nak bi -
zo nyítására, hogy felnőtt a gyermek vers
kényes műfajához. Bevallotta: a gyer -
mekvers-írás erőpróba volt szá má ra. 

Ezek az írások nemcsak mondani-
va lójukban, de formájukban, stílusuk-
ban is felnőttesen szólnak gyerme ke -
inkhez. Pontosabban: felnőtteknek sem
haszontalan időtöltés az olvasásuk. Ez
nem rontja, sokkal inkább emeli ér té -
küket. Arra törekedett, hogy felnőtte-
sen szóljon a gyermekekhez. Annyi el -
méleti megfontolás, kritikai írás után
nem is választhatott volna más meg ol -
dást. Ahogy ő fogalmazta: a „vegy tisz-
ta” gyermekvers önmagát olt ja ki. Sze-
rinte ezért tagadják iroda lom tör té né -
szeink többen is az ifjúsági irodalom
fogalmát, létjogosultságát. Minden bi -
zonnyal igaza volt  Cs. Nagy Ist ván nak
abban, hogy rossz a vers, ha „csak”
gyer mekvers. Önellentmondó kép ződ-
mény, esztétikai képtelenség. Azt kel-
lene feltételeznünk, hogy a felnőtt ol -
va sónak érdektelen legyen. Ha teljes
értékű a mű (akár egy négysoros

szójáték-vers is) „hét éven felülisége”
egyúttal korosztályok fölöttiséget is
jelez. Cs. Nagy István gyermekversei
– szándéka szerint – ehhez a mércéhez
igazodtak. Nem beszűkítőek és ki sa já -
títottan gyermekiek, hanem kitágítóak
két irányban: a gyermekiből a felnőtti -
be, a felnőttiből a gyermekibe csap át
a rétegezett jelentés. E nélkül fabatkát
sem ér a gyermekvers, mert össze té -
vesz ti a gyermekit a gyermekdedség -
gel, az egyszerűt a primitívséggel.

Számos pedagógiai tárgyú írása, mű-
ve ma is eleven forrás. Először kö zép -
iskolai ifjúsági irodalmat írt még 1966-
ban. Ez volt az első önálló könyve,
amelyhez Békefi Antal fűzött zenei ki -
e gészítőt. Ezt követte a tanító- és ta -
nár képző főiskolák számára kiadott if -
júsági irodalmi jegyzete, majd a har-
madik mű, melyet a Tankönyvkiadó
je lentetett meg A jövő olvasói címmel.
Ez az olvasáspedagógiai kötet A ta ní -
tás problémái sorozatban látott nap vi -
lá got. Módszertani segédkönyv ta ní -
tók és magyar tanárok számára: az ol -
va sóvá nevelés lehetséges rendsze ré -
nek első kifejtése. Műfajonként halad
a szövegapróságtól (mondák, találósok
stb.) a regényig. Kitüntetett szerepe
van benne a mese, a monda műfajának,
és a verskedveltető gyakorlatoknak.
Sok féle játékos, vetélkedő típusú fog -
lalkozást ismertet, ugyanakkor a kor -
szerű, felfedeztető, kutató könyvtári
olvastatás modelljét is felvázolja. 

Cs. Nagy István
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Cs. Nagy István munkatársa volt az
Életünk című irodalmi és művészeti
folyóiratnak. Versein kívül – főleg az
if júsági- és gyermekirodalom tárgy kö -
ré ből – sok-sok tanulmányt, könyvre-
cenziót publikált benne. Kapcsolata
ugyan ő szerinte nem volt még annyira
bensőséges a folyóirattal, mint ahogy
emlékezetében Kassák Kortárs-a élt.
Szerényen, tapintatos büsz ke séggel me-
sélte, hogy egyetlen év alatt négy szer
szerepelhetett Kassák folyóira tá ban. 

Újabb verseskötetén dolgozott. A
Gondolat Kiadóval tárgyalt egy tanul-
mánykötet kiadásáról. „Szerződésem a
pozitív lektori vélemény ellenére csu -
pán az ígéret fokán van” – jegyezte meg
rezignáltan. Vajon sejtette-e akkor, hogy
már nem érheti meg a kiadását? 

– Jól érzed magadat Szom bat he lyen,
elégedett vagy azzal a mik ro kör nye -
zet tel, amely naponta befolyásolhatja
közérzetedet? Kérdeztem tőle egy al -
ka lommal. Ágh István akkortájt meg-
jelent Üres bölcsőnk járása című köny-
véből idézett. Nagy László öccse
Veszprémben döbbent rá, hogy vagy
falun, vagy Budapesten kell élnie. Ő
azonban, akit ez a táj dajkált, és indí-
tott el a világba, szereti és bírja a Szom-
bathely-méretű városi életformát – min-
den gondjával, problémájával együtt.
És budapestinek, falusinak, és szom-
bat helyinek tartotta magát: tudta, hogy
a provincializmus ellen meg van a kel -
lő védettsége, bárhol lakjon is. És val-
lotta – milyen fontos és szép tanítás is
ez egyúttal! –, hogy a vidéki kulturális
élet erősítése nemcsak Illyés Gyula sze-
rint egyik legfőbb feladata mind annyi -
unknak, akik vidéken élünk és al ko tunk. 

– És mi az elképzelésed a jövőről? –
tettem hozzá. 

– Az, amit „A  jövő olvasói”-ban meg -
írtam. Hiszek az olvasóban – felelte. 

Halálakor – ennek most éppen har -
minc esztendeje – százak és százak áll -
ták körül a koporsóját. A főiskola he -
lyet tes igazgatója mondott gyász be -
szé det barátai, pályatársai nevében.
„A végső tiszteletadás hoz  va la mennyi-
ünket  a köszönet és a kötelesség hozott,
hogy el múló életétől elköszönjünk és
sorsának múló múltjával szembenéz-
zünk” – mondotta. Idézte gaz dag pá lya-
ívét: „utánozhatatlan emberi arculata,
melynek udvariasság volt a formája, a to-
lerancia a tartalma. Csen des ségében volt
a hatalma és állha ta tos ságában az ere je.

A lélek és a gondolat mélyen él to -
vább. Költő és nevelő volt, akinek a ko-
nok jóság az eszménye, a legártatla nabb
emberfajta, a gyermeklélek formálása
minden stúdiumának végső tar talma.
Esendő emberként ezeket szolgálta ma-
ga is; sebezhetően, befelé ví vódva,míg
a sokat próbált szív meg állt.”

Öt évvel később a Berzsenyi Dániel
Ta nárképző Főiskola irodalmi tanszé -
ké nek oktatói Abszolútum címmel em-
lékfüzetben összegezték az Emberi ábé-
cé, az Olimpiász legemlékezetesebb ver-
seit, Elemi címszó alatt pedig híres
epigrammáit. Az Abszolútum néhány
sorával zárom emlékező írásomat: „A vi-
lágköltészet  egész története/nem hí vott
létre olyan/abszolútumot,/mint egyet-
len érvényes szabadságmozdulat,/mert
az maga a megálmodott élet.

Cs. Nagy István
KÉT BORS-ÖKRÖCSKE

Két bors-ökröcske
nyomult a ködbe,

nyomukban kettő,
épp tizenkettő.

Sorompós uton
csörgött a járom,

tilalmas uton
eget kongitón

siklott porozva
penge, csoroszlya.

Alagcső-mélyben
lapult a reggel.

Két bors-ökröcske
ráfujt a ködre.

herceg parlagja
fénylett alóla.

Két bors-ökröcske
ráfujt a ködre,

ködben szántónak,
kurjongatónak

házat emelt ott
s mindent rábízott.

Elismerések

Nagy Miklós Kundnak, a Népújság
mun katársának, helyettes- majd főszer-
kesztőjének, művelődés-szervezőnek, a
Magyar Kultúra Napján Szarka Gá bor
konzul Pro Cultura Hun garica em lék-
plakettet adott át.  
Nagy Miklós Kund neve és személye
szo rosan össze függ Marosvásárhelyen
a kép ző mű vészeti tárlatok megnyitójá-
val. Élet célja az er délyi magyar kul -
túra ápolása, nép sze rűsítése. Szorgos
munkásságát több in terjúkötet és mű -
vészeti monog ráfia dokumentálja. A
Bernády György Közművelődési Ala -
pít vány alelnöke. 

Pósa Zoltán író, irodalomtörténész
életműve, példamutató élete és a ke -
resz tény erkölcsiség szel le mé ben foly-
tatott irodalmi tevékenysége elisme ré -
seként Pro Cultura Újbuda ki tün te tés -
ben részesült, melyet a kerület polgár -
mestere dr. Hoffmann Tamás adott át. 

Balogh József költő, irodalomtanár
(1951–2011) posztumusz a Nap-Szi -
get Alapítvány Bánkuti Miklós-dí já -
ban részesült, melyet özvegye Zász lós
Leventétől, a hagyaték gondozójától
vehetett át a Magyarok Házában.

Buczkó Imre festőművész, a Nap-
Sziget Alapítvány Kuratóriumának dön-
tése alapján Búza Barna-díjban ré -
sze sült. Az elismerést a szob rász mű -
vész unokája Réczey Bálint adta át.

Buczkó Imre munkásságát Be recz ky
Lóránt, a Magyar Nemzeti Galéria ny.
főigazgatója méltatta. Az 1936-ban
Nyírlövőn született festőművészt a Kép-
zőművészeti Főiskola vonzotta, a csa -
lád tanácsára azonban – a biztos meg -
él hetés tu da tában – a Bu da pesti Mű -
sza ki Egye temen szerzett dip lomát.
Rajztehetsége pályáját  kísérte. Mun ka-
helye a Ferihegyi Repülőtér volt, ahol
felelős beosztása mellett a művészet
világába menekült. Cseh István sza -
bad iskolájában, majd a Fáklya Mű ve-
lődési Központ Képzőművészeti Stú-
diójában – Domonkos István, majd
Fischer Ernő irányításával – fej lesz -
tette festészeti ismereteit.Első önálló
kiállítását 1976-ban a Ferihegyi Re pü-
lőtéren rendezték, ahol negyven éven
át szolgált műszaki mérnökként, ga -
lé riavezetőként és a képzőművészeti
közélet meghatározó egyé ni sé ge ként.
Elismert művészeti író.                  -g-
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Soproni füzetek 2012.

Vannak még csodák! Ide sorolom a Sopronban Sarkady Sándor
szerkesztésében évente egyszer megjelenő „művészeti an to -
ló giát”, a Soproni Füzetek című kiadványt, amely a kultúra
ellen ható erőkkel szembeszegülve, a nehézségeket le gyűr ve
él tovább. Decemberben, mintegy karácsonyi ajándékként,
1978 óta immár a huszonhatodik kötetét vehették kézbe mind-
azon olvasók, akik érdeklődnek a „Civitas fidelissima” szel -
le mi-kulturális élete iránt. A füzetből idővel vaskos kötetté
te rebélyesedett, gazdag tartalmú, antológia és folyóirat öt -
vö zete több irányú olvasói igényt szolgál. A polcnyi terje del-
mű sorozat a kor soproni kultúrtörténetének meg ke rül he tet -
len forrása. Országosan elismert szerzői révén – Ra kovsz ky
Zsuzsa, Büki Attila, Kerék Imre, Takács Tibor, Szokolay
Sándor, Kovács József László – kö tő dik a honi szellemi élethez.

A legújabb kötet több mint háromszáz oldalon a jubileum
jegyében került összeállításra. Ötven esztendeje, 1962-ben
alakult meg a Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiuma. A lel  -
kes csoport tagjainak megjelenési vágya öltött formát az 1978-
ban megszületett „füzetben”, amely megteremtette az elin-
dulás, a „kiugrás” rajtkövét. E széles alapról jelentős költői,
szépírói, művészi pályák íveltek föl, különböző delelőpon-
tok magasáig teret biztosítva a helyben maradóknak is. 

Az antológia szerkezete, rovatai korán kialakultak, de eze -
ket rugalmasan kezelte a szerkesztőség. A hangsúly az iro-
dalomé, de tér jut a képzőművészetnek, helytörténetnek, a ze-
nének, recenzióknak, a vallási élet köz le mé nyei nek is.

A kötetet nyitó emlékbeszéd a hűség napján hangzott el.
Sarkady Sándor a város megtartásának hőseire, szereplőire
em lékezett, de szavai mögött érezni lehetett az ő hű sé gét ki -
nyilvánító szándékot is. E „kaleidoszkóp” színes elemei, csil -
logó fényei közé tartoznak a nyolcvanéves Hertay Mária
gra fikusművészt, és az ugyancsak hasonló korú Kovács Jó zsef
László professzort ünneplő köszöntők.

Az antológia harmadában közel fél száz szerző versei, no -
vellái követik egymást. A már említett költők mellett Bö rön di
Lajos, Tóthpál Árpád neve cseng ismerősként a versolvasók
körében. A népes költőcsapat fogyatkozik. Négy szer ző társ -
tól vesz búcsút a szerkesztőség (Kadosa Beatrix, Mezei La jos,
Novák Mária, Fekete Ildikó).

A képzőművészetet, a kiállításokat megnyitó szövegek és
a megszokattnál több illusztráció képviseli. Mintegy bi zo -
nyí téka ez a hagyományápolásnak (a kortárs művészek mel -
lett az elhunytak munkáit is közlik: Roisz Vilmos, Sterbenz
Ká roly). A tárlatnyitók pedig élénk mű vé sze ti életről adnak
számot. Életművek (Sulyok Gab ri el la), emlékkiállítások (Rá zó
József), önálló (Fejér Zoltán), csoportos (sarródi alkotótá-
bor) és páros tárlatok (Szabó Katalin, Dedinszky Mária)
mél tatását olvashatjuk. Felfedezés is akad (Szepes Gyula, B.
Raunio Maria), s nem hiányzik a népművészet, és a fotó sem.

A tanulmányok közül Benedek Katalin Kisbaconban el -
hangzott előadása (Benedek Elek szoborábrázolásait veszi
számba) és Cs. Varga István lapszéli jegyzetei (A bor és az
irodalom) érdemes külön figyelemre. Utóbbi a bor kul túr tör -
ténetében barangolt, s idézetek sokaságával – Hip pok ra tesz-
től Márai-ig – tesz hitet a mértékletes borivás kultúrája mellett.

A jegyzet rovatban olvashatunk visszaemlékezéseket a

Művészeti Kollégium hajdani, ma is aktív alkotó tagjainak
tollából. Imponáló listát állított össze Bősze Balázs az iro-
dalmi élet azon szereplőiről, akik „fogták a kezüket”. Büki At -
ti la egy hegyfalui szerzői est, Hegyi Ferenc az összejö ve te -
lek hangulatát idézi. Az eszmecserékről ír Zentai László.

A további jegyzetek Horváth József festőre, Nagy Gás -
pár-ra, Winkler Oszkár építészre emlékeznek. Hárs József
családi naplók töredékeiből rekonstruál egy korrajzot. Kovács
Jó zsef László apja alakját hívja elő a múltból. Elbúcsúznak
Molnár László múzeumigazgatótól is. A szemle rovat Bősze
Balázs ol vasónaplójából közöl műbírálatokat. A negyven-
nyolc alkotás reprodukciója fontos dokumentáció! 

S.N.

Csepeli Szabó Béla
ÍRÁSTUDÓK

Míg ifjan járjuk a hegyet
felkiáltójelek vagyunk,

de lám mint vén írástudók
hátunkra véve az eget

nagy, görbe fák közt ballagunk,
s kérdőjelekké változunk.
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Bihar képi üzenete

Újabb kiállítással ajándékozott meg
ben nünket Tóth Sándor festő mű vész-
tanár. 1960-tól napjainkig több alkalom-
mal volt lehetőségem megszemlél ni,
mél tatni olajfestményeit.

Ez a tárlat eltérő: életmű jelenik meg
előttünk, mely igazolja a hetvenöt éves
művész fiatalos, magát is megújító ké-
pességét. Tóth Sándor elhozta ide azon
festményeit, amelyeket megélt tapasz-
talatai, elraktározott emlékei diktáltak,
formáltak színes képekké. Derűs, friss
színekkel tárja elénk Bihar szépségeit,
s hozzánk hozza Európa értékeit. 

Olajfestményei harmóniát áraszta -
nak. Színvilága megnyugtat, általa rá -
cso dálkozunk a szépre, a ritkán látott
je lenségekre. A választott témák egy
része a letűnt falusi környezet vissza i -
dé zése: Hencida, a szülőfalu emlékeit,
a nádtetős házak, düledező deszkake -
rí tések, a szikár akácfák és a környék-
beli tanyák világa. Másrészt kitekintést
ad Európára. Úti élményeit közvetíti a
festészet nyelvén képpé komponálva.
Munkáiból egy érett, szolid, nyugodt,
csendes alkotó üzenete szól hozzánk.
Műveiben a harmóniát, az értékrendet
tárja elénk ebben a zavaros, hangos,
vi szályokkal terhes világban, ahol az
egymás melletti rohanásban nincs időnk
még a baráti beszélgetésekre sem. A
képek szép, tiszta emberi kapcsolato kat
hordoznak, sugallanak.

Alacsony horizontú alföldi kör nye -
zet be, Bihar kis szögletébe vezetik a
tár latnézőt. Ez az ő igazi otthona, egy -
ko ri bölcsőhelye, folytonos ihletője.
Gyermekkorában ez volt „a világ kö -
ze pe”. Varázsa máig él lelkében. Újra
és újra rabul ejti, formákba, színekbe
foglalja az ember alkotta világot. Ki -
me ríthetetlen tárháza a falusi kör nye -
zet, régi porták, hangulatos utcák, a Be-
rettyó folyó és környéke, a szépen viru-
ló termőföldek parcellái. A szülőföld
iránti lángoló érzelem gazdagsága árad
a gondosan komponált felületeken. Tu-
datosan transzponálja a való világból
ka pott képi élményeket. Tiszteli a tu dást,
a mesterséget, és ezzel a tiszta fényű
magatartással ajándékoz meg bennün-
ket. Kellemes színvilága teszi még von-
zóbbá a környező világtól kapott ih le te t.

Festészete főiskolai tanulmá nyai nak
befejezése óta több évtizedes tapaszta-

latból, európai képtárakban, nagy mes-
terektől szerzett ismeretek so ka sá gá -
ból ötvöződik. Tóth Sándor megtalálta
helyét a világban, gyökeret vert a táj -
ban, tudatosan egyéniségének belső vi-
lágába vonul. Az ő eszménye a szép-
ség, a jóság, a tisztaság és harmónia vi-
lága. Nem a zaklatottságot, az irigy sé -
get, a megbotránkoztatást közvetíti. A
lélek békéjével alkot. Minden festmény
a gazdag életút örömteli pillanata. 

Tóth Sándor lokálpatrióta, bihari, de
európéer is. Szereti szülőföldjét, de
gyakran eljár az európai kultúra szín-
helyeire, ahonnan gazdag él mények -
kel tér vissza, és ihletettségében fest-
ményekbe foglalva közvetíti monda ni-
valóját. Bemutatja milyen kontinensünk
másik része. Ezzel gazdagítja is me re -
te inket, felszítja érzelmeinket, fokoz-
za vágyainkat távolabbi területek tá ja i-
nak, településeinek, kultúrájának meg-
ismerésére. Színessége, egyedisége mi-
att kiemelten foglalkozik Velencével,
ahol a fények, a víz, a reflexek uralják a
sikátorokat, apró tereket és a romanti -
kus vízi utcákat. Színes, hangulatos fest-
ményei melegséget sugároznak a nyi-
tott szívű, érzékeny lelkű nézőknek.

Dr. Matolcsi Lajos

Elhangzott 2012. november 6-án
Berettyóújfaluban a Bihar Vármegye

Képgalériában.

Tóth Sándor: Öreg szekér kertben pihen

Nádudvari Nagy János
KI ISMERI?

Ki ismeri a bús
faluvégeket?
A lassan ballagó
öreg néniket?
A szabadon ugató 
didergő kutyát,
régi házakon
kuvik huhogást?

Ki jár arra néha
bepillantani,
hogy nem hiányzik-e
nékik valami?
Melyik miniszter
vagy rangos valaki
kocsija mer néha
erre hajtani?

Egyiké se. Itt még
most is nagy a sár.
Erre esetleg csak
költő hogy ha jár.
Ő kaput nyit néha,
s be-bepillant még:
csak őt ismeri a
sáros faluvég.

megszeppenve sompolyogtam a biztos elmélettel
bíró festők mögött. Ma lenézem a nagyképűeket, akik holtbiztosra mennek,
tud ván tudják mit akarnak. Inkább hálálkodom, hogy megmaradtam min -
dig ösz tönös kezdeményezőnek. Prokop Péter                                                                

Tanulásom kezdetein
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Baranyi Ferenc:
ÉN  MENJEK  EL?

Én menjek el?
A tömjénfüst gomolyogjon odébb,
mert a templomban
az ördög vert tanyát?

Én menjek el?
Órástól a torony?
Nem pedig a harang,
amely Angelust kondít akkor is,
amikor félreverték?

Én menjek el?
Belzacár faláról
az írás tűnjön el,
nem pedig az ereklyék meggyalázója
a fal fedezékéből?

Hogyan mehetnék – éppen én – el?

Nem hagyhatom itt a pilisi dolinákat,
ahol megtanultam,
hogy magyarok, tótok bánata
mindigre egy bánat marad;

sem a nyáregyházi akácerdőt,
ahol már kölyökkoromban kiderült,
hogy nincs meggyőzőbb
a csend érvelésénél;

sem a dunai szél borzoló unszolását
a Vizafogó-parton,
ahonnét békés pecázók
haragvón sereglettek át – ha kellett – 
a Váci útra.

Hogy mire unszol  MOST  a Duna – 
csak partján élve hallom.

Ezért /is/ kell maradnom.

KINCSNEK  LÁTSZHAT

A történelem szemétdombjára kerülni
korántsem végállomás.
Például az is visszaszedhető onnan,
ami még negyvenötben került oda.
Kiglancolni se kell,
mert az újralobbant szittya káprázatban
kincsnek látszhat,
ami már újkorában is kacat volt. 

Gyarmati Dezső köszöntése

Gyarmati Dezső a kö -
zel múltban ünnepelte 85.
születésnap ját. A há rom-
szoros olimpiai bajnok
vízilabdázó bejárta a vi -
lá got, de soha nem sza-
kadt el hazájától. Élete
egyik legna gyobb él mé -
nyének az 1956-os ese -
ményeket tartja. Csak ke-
ve sen tudják róla, hogy
mennyire vonzódik a mű-
vészetekhez, és hogy mű-
vészettörténészi dip lo mát
is szerzett. Egy alkalom-
mal arra is vállalkozott,
hogy Lakiteleken szer -
ve zett al ko tótáborunk zá-
ró-kiállítását megnyissa. 

Nyolcvanadik szü le -
tésnapjától (2007) a La -
ki teleki Nép fő is kola Tan -
u szo dája az ő nevét vi -
seli, és azóta  áll itt a róla
mintázott mellszobor is,
amely a hódme ző vá sár-
 he lyi születésű, Csong rá -
don élő Lantos Györ gyi 
al kotása. g.t.
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Szeretem a pilisi dolinákat Évek óta sokadszor volt januári vendégünk Baranyi Fe renc.
Születésnapja „környékén” rangos szerzői esten is mer -
ked  tünk korábbi és újabb írásaival. Gondolatainak ezúttal is
jeles tolmácsolója akadt. Keres Emil Kossuth-díjas, Ér de mes-
és Kiváló Művésztől nagy átéléssel hallottuk a Hazaérve és
a Körözvény című verseket. A közönség figyelemmel és de -
rűvel hallgatta a Kétféle méz a madzagon című pró zá ját is.

Baranyi Ferenc költői pályája egyetemi éveiben indult,
első verseskötete még 1962-ben „Villámok balladája” cí-
men látott napvilágot.1976-ban kapott József Attila-díjat,
és sok elismerő cím mellett a közelmúltban Kossuth-díj ban
is részesült. Körünkben jól ismert zenei szakértelme, kép -
zőművészeti érdeklődése, nemkülönben műfordítói mun -
kás sága is. A Művészetbarátok Egyesülete kiadásában je -
len  hetett meg 2002-ben a „Színigazság, avagy a színek igaz-
sága” című kötete, melyben megverselt képek szerepelnek. 

Varsádi Zsuzsának köszönhetően rendezvényünket meg -
tisztelte jelenlétével a Landini együttes. Kovács Pál, a ze ne -
kar vezetője elmondta, hogy nem véletlenül vették fel még
1976-ban Francesco Landini, a XIV. században élt itáliai
vak zeneszerző nevét, ugyanis közülük senki se lát. Hét köz -
na pokon telefonközpontosként, zongorahangolóként, ke fe -
kö  tőként dolgoznak. Több száz zeneművet ismernek, érdek-
lő dési körük a középkori zenétől a kora barokkig terjed,
melyek megszólaltatásával közreműködésük nemcsak han -
gu latossá, hanem em lé ke ze tessé is tette a január 30-i ren-
dezvényt az Erzsébetvárosi Kö zösségi Házban.

Az ünnepelt és a zenekar tagjai egy-egy szépen dí szí tett
torta mellé illatos virágokat kaptak, majd Baranyi Ferenc a
Hun garovox Kiadónál megjelent legújabb kö te teit dedikálta.

(geröly)Baranyi Ferenc (fotó: Geröly-Bársonyi Hilda)

A Landini együttes (balról a negyedik) Kovács Pál zenekarvezető (fotó: Geröly-Bársonyi Hilda)
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Elhunyt Krieg Ferenc

Ismét szegényebb lett a „vasi művésztársadalom”. A szombat -
helyi kórházban  elhunyt a mindig jókedélyű Krieg Fe renc.

Nehéz művészpályát jelölt ki számára a sors, bár a kezdet
bíztató volt. Gallé Tibor szabadiskolájában tanult, majd fel -
vé telt nyert a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Berényi Ró bert
és Burghardt Rezső növendéke volt. A katonaság, hadifog -
ság elodázta a tanulmányokat. A folytatás helyett a kenyérke-
resők élete várta. Olajkutatókkal jutott Mongóliába. Egye -
dü li magyar festőként, élményeiből teljes periódusra terjedő
képi beszámolót hozott a távoli országból. Nagy utazó hí ré -
ben állt, úti vázlataiból képek születtek. Egyes művei elju-
tottak Kínába, Koreába és több kelet európai országba is.
Alkotásain gyakran feltűnnek a Távol-Kelet motívumai, a
mongol építészet és tájkörnyezet emlékei. Különösen ked ves
volt számára a velencei karnevál színes forgataga. Gazdag
for rást jelentett a vasi táj is. Alkotókedve  a Szajki ta vak nyu-
galmat sugárzó, színekben pompázó környezetében fo ko zó dott.

Kollektív tárlatok rendszeres szereplője volt. Egyéni kiál-
lí tásokon is gyakorta bemutatkozott. Mozgalmas, életszerű
fest ményeit mindenütt rokonszenvvel fogadták. A tárlatmeg-
nyitók vendégeként kamerájával dokumentálta is az ese mé -
nyeket. Sokáig reménykedett, hogy szülővárosában Za la -
eger szegen gyűjteményes tárlaton mutathatja be alkotásait,
ahol 1976 óta nem volt tárlata. Vágya nem teljesült. Már
csak emlékkiállítással tiszteleghet a város művészfia előtt.

Megérdemelné! Szakmai elismerést számára csupán a megye
által adományozott Batthyány emlékérem jelentett.         S.N.                                                                                                         

Krieg Ferenc (1921 – 2013)

A teremtő szeretet világossága

Prokop Péter emlékkiállítását 2013. április 4-én (csü tör tö -
kön) 16.30 órakor a Szent István Bazilika lovagermében dr.
Varga Lajos püspök, a Katolikus Gyűj teményi Központ igaz-
gatója, és Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnöke nyitja meg. A tárla tot Dr.
Prokopp Mária művészettörténész mutatja be. Köz remű kö -
dik Bodza Klára, a Villő énekegyüttes és Vedres Csa ba.

Prokop Péter első – ténylegesen nyilvános – kiállítását 1987.
június 22-én a Jurta Színházban nyitottuk meg. A Mű vé -
szet barátok Egyesületének nevéhez fűződik első magyar or -
szá gi könyvének kiadása is. 

Gomola György
RÓMAI ÉS BUDAI KERTEK

Rómában Prokop Péter festőművész
Teremtett művészi kertet,
Budán Geröly Tibor rendet
Rakott a kőből és házat emelt –
Művészet otthonát megteremtők,
Mesében ”…egymásra leltek…”.
Sugárút Buda és Róma között,
A tett példája e két kert:
Szégyellni és örülni tanít
És mindkét kert tavaszba öltözött:
Zarándokhely, két gyöngyváros fölött.

(1991)
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Hite és tartása életre szóló példa

Hajdúnánáson született. Érettségi után, 1949 és 1954 között
a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta ta -
nulmányait. 1954-55-ben Bicskén, majd 1956 és 1958 k ö-
zött a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt se géd lel -
kész. Az 1956-os forradalom- és szabadságharc idején vál-
lalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagy-
kőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben szolgált.

1963-tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyü    -
lekezetének, 1983-1996 között a budapesti Szabadság té ri Re-
formátus Egyházközségnek a lelkipásztora. 1991-1997-ig
a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi el -
nöki tisztét töltötte be, 1991-től 2002-ig pedig a Du na mel -
lé ki Református Egyházkerület püspöke volt.

1996-tól nyolc évig volt a budapesti Kálvin téri Re for má -
tus Egyházközség lelkésze, 1995-től a Magyar Református
Egy házak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnöke, 1991-
ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tisztelet-
beli elnökévé választották. 1993-ban a Veszprémi Egyetem
cím zetes  tanárává nevezték ki, 1999-től 2003-ig a Károli
Gás pár Református Egyetem tanára, majd tiszteletbeli pro-
fesszora lett. Kolozsváron díszdoktorrá avatták.

2013. február 16-án Budapesten a Fiumei úti sírkertben
tisz telői méltatták életútját. Sipos Miklós szatmárnémeti lel ki
pásztor kiemelte, hogy „soha el nem némult ajkán az evan -
gé liumok evangéliuma”. Békési Sándor, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Hittudományi Karának professzora teo -
ló giai életműve jelentőségét hangsúlyozta. Ugyanakkor a
püs pök mindig a szószéki beszédet tartotta elsődlegesnek.
Em lékeztetett arra, hogy doktorálási kérelmét elutasították,
ezért 1979-ben a svájci Bázelben „Az Istenkérdés szempont-
jairól”címmel német nyelven írta és védte megdisszertációját.

Dr. Hegedűs Lóránt (1930 – 2013)

Életében negyvennél is több könyve jelent meg. Közülük ta -
lán a legismertebb a „Nyitás a végtelenre” című kötet, mely-
ben Ady, József Attila és Németh László műveit elemzi teo -
ló giai, irodalmi, esztétikai, filozófiai szempontból. A „Ro -
din tól Krisztusig” című munkájában a Biblia, a biblia tör té net
hatvannégy jeles személyiségét, közösségét mutatja be egye-
dülálló teológiai, exegetikai, homiletikai, vallástörténeti lá -
tás móddal. Méltatta Ady Endréről szóló négykötetes monog-
ráfiáját is, ami a legteljesebb Ady szintézis. Befejező kézira -
ta it már betegágyából küldte nyomdába. Hegedűs Lóránt el -
é vülhetetlen érdemei között említette a Baár-Madas és a Ló -
nyay Gimnázium, valamint az egyetem megnyitását. 

Bakay Kornél régész-történész, nyugalmazott egyetemi ta -
nár „felülmúlhatatlan jelenségnek, prófétikus zseninek” ne -
vez te a néhai püspököt. Tarlós István főpolgármester He ge -
dűs Lóránt nyughelyét dísz sír hellyé nyilvánította. 

Halála súlyos vesztesége egye sü letünknek is, hiszen gya -
kor ta vállalt előadást, beszélgetést rendezvényeinken. Mély
emberi és baráti kapcsolat fűzte Nádudvari Nagy Jánoshoz,
akinek írói munkásságát minden lehetséges formában támo-
gatta. A kultúrpolitika képviselői sem őszinte ma gyarságára,
sem keresztényi hitvallására nem tartottak igényt. Első verses-
kötete hetvenéves korában jelenhetett meg a Mű vé szet ba rá -
tok Egyesülete gondozásában.                                      G.T.

Böröndi Lajos
MENNYDÖRGÉS, HÓVIHARBAN

Történelmünk csupa sár, eső.
Történetünkben folyton fúj a szél.
Sűrű, vastag köd takarja,
és néha ragyogja csak be a fény.

És hó esik, történelmünkben hull a hó!
És nagyapáink bakancsa a Don-kanyarban.
Meggyulladt bőrünk olykor összeér,
és villámlik az őrült hóviharban.

Jövőnkből építjük fel nótázva a múltat,
és életben tart bennünket a „mégis remény”.
A napsütéses délutánok méze,
az egymáshoz vonzó szenvedély.

Hogy épül valami, néha álmodunk is.
Közös ház, haza, végtelen
az ember naivsága, kétségbeesése,
hite, hogy a remény nem reménytelen.

SUMMÁZAT

Ruháinkat még életünkben szétosztották.
(Marakodtak rajta.) Házainkra szemet
vetettek. (Akárcsak lányainkra.)
Veszélyes nép vagyunk.

Sehogyan sem akarunk kipusztulni.
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Jávor Béla
Arany, ezüst

Valahányszor kinyitottam a kis kerti
ka put és hátrasétáltam a házba vezető
ajtóhoz, mindig lenyűgözött a kert bu -
ja sága. Az ajtó sosem volt zárva, s
ahogy beléptem, mintha templomba
ér tem volna, mert a műterem mé re tei,
az északi oldalfalat helyettesítő ha tal -
mas üvegablak mind erre utaltak, s
persze a képek. Nemcsak a falon, de a
földön mindenfelé. S a legnagyobb, az
éppen munka alatti, amely ott állt a
mo torral mozgatható festőállványon,
s amely ritka kivételtől eltekintve min-
dig szentkép volt. És kétoldalt az üres
és tele festékszórók, ecsetek, hatalmas
pálmák és hibiszkuszok, fényképek, szá -
rított virágok laza összevisszaságban,
és a macskák, akik (sic!) oly termé sze -
tességgel élték világukat, mintha e sok
minden nekik szolgálna.

Egy városban születtünk, a Duna mel-
lett, Baján. Hamvas Béla szerint a ma -
gyar mediterránum itt Tapolca alatt
kez dődik, és kiszélesedve, mint egy
szok nya, magába foglalja Zalát, So mo-
gyot, Baranyát és a Duna alsó fo lyá -
sát. Baja bizton a legmediterránabb ma-
gyar város; rokona Zárának, Fiu mé -
nek, Spalatonak. Baján nyári délben
úgy süt vissza a meleg a Főtér varázs-
latos bazaltköveiről, hogy a Szent há -
romság szobron az Atyaisten szapo -
rább szárnycsapásokra bíztatja a Szent -
lelket. Baja délre néz, itt még a beván-
dorolt svábok is lecsót esznek és szár-
mát, minden második étel paradicso-
mos, paprikás, a Duna is délre fo lyik.
Baján születni kivételes sze ren cse,
mert Baja igazi szülőföldnek való hely. 

S mégis Baja egy országban van Ba -
da csonnyal, nemcsak Ma gyar or szág -
ban, hanem a magyar mediterránum-
ban is. Mit ír Hamvas? „A helynek va -
la mi rokonsága van az arannyal, amit
a mediterrán vidéken csak Provence-
ben látni, néhol a kisázsiai partokon,
és Nagygörögországban...... A levegő -
ben aranyszemcsék csillognak, mint a
dalmát szigetek között a mistralban, és
ebben a tündöklésben érik a szőlő.”

Baján születni és Badacsonyban fél
évszázadot átélni – kivételes sze ren -
cse, s még inkább az, hogy festeni kel-
lett! Mert e tájon jó kiülni a szőlő kö -
zötti malomkő asztalhoz, nézni a

Szentgyörgy-hegyet, egy kancsó bort
meginni a délutáni napfényben, és no -
vellát írni, olyant, amelyben kicsordul
az aranyfény a lapok közül – de men-
nyivel szebb festeni. Ez a táj megszüli
a maga művészét. „Difficile est sati-
ram non scribere” – írta Iuvenális –
„ne héz dolog szatírát nem írni”. 

E helyt nehéz dolog nem festeni. A
kisasztalon az elmaradhatatlan pogá-
csák, a kávé, és egyszer még a Kos -
suth díját is kézbe vehettem. – Milyen
nyápic ez a Kossuth – gondoltam –, de
hisz a díjat nem a bronzszobor je len ti.

Jól esett kéthavonta, negyedévente
legurulni ide a Római útra a csobánci
szőlőből, hozni egy palackkal az olasz-
rizlingünkből és kicsit megbeszélni mi
történik a világban, Badacsonyban, s
főként Baján. Mert Baja senkit nem
ereszt el; élhetünk bármely táján az
országnak, a világnak, mi halálunkig
bajaiak maradunk. És jól estek a fi -
nom csipkelődések is, mert hisz nehéz
dolog szatírát nem írni.

Nem volt haragosa, és senki, aki –
ha ismerte –, ne szerette volna. Olyan
volt a személyisége, mint a képei. Azt
mondják, a kutyák egy idő után ha -
sonlítani kezdenek a gazdáikra; vagy
hogy mindenki olyan ügyvédet talál
magának, mint amilyen a személyi sé -
ge; bizton tudom: a festmények is a

festőre hasonlítanak. Er -
zsike haja ezüst volt, a szí -
ve arany. Sosem sietett,
sosem láttam idegesnek,
sosem kapkodott; oly hó-
fehérek voltak a gondo-
latai, mint a téli Balaton,
és sosem volt köztük ria -
nás. Nem lehet véletlen,
hogy ez a lélek megjelent
a vásznakon is: arany
tűnt fel a Háromkirályok
palástján, a badacsony ör-
si domboldal naplemen-
téjében, a Kisjézus gló -
ri ájában –  ezüst a Tó je -
gén, az angyalok szár nya-
in, a Szűzanya kö pe nyén.

Arany és ezüst – máig
a két legfontosabb, emb -
lematikus érc; hisz ha va-
lamit első- és másodsor-
ban jelezni akarunk, ak -
kor arany- és ezüstérmet
adunk neki. Példát adott
valamennyiünknek, akik

őt magát is, nem csak képeit is mer tük.
Miként is gondolta az a Jézus – akit

annyiszor megfestett, ott messze dé -
len, egy másik tó, a Genezáreti partján
–, miként gondolta a szeretetet?

Látom a szemét: ha ezt most halla -
ná, legyintene, és gyorsan másról kez-
dene beszélni. „Inkább azt mondja meg”
... – szokta volt kezdeni.

Kedves Erzsike! Most éppen inkább
ezt mondtam meg – sajnos már csak
így utólag.

Múlt szombaton Baján temettük
Udvardi Erzsébetet.

Elhangzott 2013. február 22-én a
Magyar Katolikus Rádióban.

Udvardi Erzsébet (1929 – 2013)

Pető Kovács Júlia
ALKONY

Állok elé, mit holnapom hoz.
Ám magam olykor végigmérem,
Mit az idő simán elkoboz,
sóhajokkal már dehogy mérem!
Az élet sűrű erdejében
csak nyomvonalak közt ballagok,
világolnak sorsom könyvében
védelmül szelíd kis hajlatok.
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Sorki Dala Andor
IN MEMORIAM UDVARDI ERZSÉBET

Hétfőn egy karcsú, finom ívű nádszálat derékba tört
a szürke párákon végigfutó aranyos rianás.
A Megváltó gyolcsfehér leplében, fényes jelenésben;
mint a képein, a tó gyöngyöző tükrén arra járt.

Nem háborgó hullámokat csendesített kezével.
Szemét körbevitte a dombokkal lélegző tájon;
könnyű ködként lebegtek az alig felsejlő fák,
kis házak térdepeltek le előtte, - vigyázón.

Most egy kiválasztott művészlelket hívott magához,
aki felragyogott a nemzeti kultúra horizontján.
Vele zarándokoltunk az örök szépségek felé,
az otthona kegyhely, – feloldozást sugároz tán.

Az alkotó csendben rokonává szerette a világot,
kezét titkokkal teli ezüstös látások vezették.
Esendő emberként szólottak előtte a szakrális bölcsek;
műterme szentély volt és vendégei: a testté vált eszmék.

Az Istenfiú gyöngéden, karjaiban vitte.
Sás, nád hajladozik az ég aranyokkerén;
menti álmainkat a Menny ibolyaszín vásznán,
béke és üdvösség regnál minden képén.

Az alkotás kínzó gyönyörűségével új színeket teremt:
tovább él közöttünk a tó lelkét megnyerő 
„Táblaképfestő Szent.”

2013. február 4.

Egy műértő publicista emlékére

Dr. Soós Imre (1921 – 2013)

Mint magyarországi Van Gogh kutató, hozzáértéssel gyűj -
tötte a holland mester művészetével kapcsolatos méltatáso -
kat, aktualitásokat, amelyekről rendszeresen hírt adott a Mű-
vészet és Barátai, illetve a Kisgrafika periodikák hasábjain.
Az a szoros szakmai kapcsolat, amely a holland Neuen vá -
ros Van Gogh Gyűjteményének szakembereivel ki a lakult, ar-
ra ér demesítette, hogy megossza tapasztalatait az ér dek lő -
dők kel. Évtizedes gyűjtő- és kutatómunkája során számos
olyan megállapításra jutott, mely hozzájárult a holland festő
életművének jobb és teljesebb megismeréséhez, meg íté lé sé -
hez. Közvetítő levelezésének közreadása még várat magára,
pedig szakmai szempontból is fontos lenne. 

Sok hazai művészt megnyerve könyvjegyeket, plasz ti ká -
kat, érmeket készíttetett Van Gogh emlékére, mely év ti ze -
dek során kisgrafikai és plakett-gyűjteménnyé alakult, mely -
ből egy válogatás ma is látható Neuenben. 

A külföldi szakmai kapcsolatok, valamint utazásai révén
egyéb eseményekről (Rembrandt Amszterdamban, a Bar ness
Alapítvány kiállítása) is beszámolt, ami nemcsak fi gye lem -
felkeltő szempontból, hanem kultúraközvetítés tekintetében
is jelentős. Hasonlóképpen a Portugáliában megjelentetett,
A.M. da Mota Miranda szerkesztette Kortárs Ex Libris Mű -
vészet Életrajzi Enciklopédiájában hat magyar művészt mu -
ta tott be, segítve európai ismer tségüket. Pub li kált a belga
Graphiában, és az olasz M. Filippis kiadvá nyai ban is. 

A közel ötven év során született írásainak legtöbbje: a Mű-
vészet, a Műgyűjtő, a Múzsák, az Építők Lapja, a Mű vé szet
és Ba rá tai és a Kisgrafika című lapokban látott napvilágot.  

Dr. Soós Imre sok évtizedes munkája során számos
művésszel került baráti kapcsolatba.
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Munkásságukat bemutatta az Építők Műszaki Klubjában,
vagy írásaiban reprodukciók kíséretében. Többek között
Czim ra Gyula papírkarcait, vagy Vén Zoltán rézmetszetű
pa rafrázisait. Ezek a barátságok sok olyan élménnyel gaz da -
gí tották (Cs. Kovács László, Terukazo Oishi), amelyekről
ké sőbb írásaiban is megemlékezett. Művészettörténeti szem-
pontból – ötven, hatvan év távlatából – többet forrás ér té kű -
nek tekinthetünk. Ilyenek például az 1942-es firenzei festő-
versenyen indulók méltatása, köztük Nagy Gyula szereplése is. 

Dr. Soós Imre írói munkássága nagyobbrészt a Mű vé szet -
ba rátok Egyesületéhez és a Kisgrafika Barátok Köréhez kap -
csolódik. Cikkei nyomon követték az egyesületek életének
eseményeit, gyűjtők és művészek tevékenységét. A különbö-
ző művészeti ágak értő kritikusa és propagálója volt. Év ti -
ze dekig a Kisgrafika újságot szerkesztette, ami saj tó tör té ne -
ti leg is jelentős teljesítmény. Ebben a minőségében a külföl-
di lapok híreit is fordította, illetve a sajtószemlét válogatta.

Dr. Soós Imre a Heves megyei Polgár-telepen született. A
piaristák budapesti gimnáziumában, majd az Egri Érseki
Jog akadémián tanult és 1944-ben a Pázmány Péter Tu do -
mány egyetemen szerzett államtudományi doktorátust. Ame-
rikai és francia hadifogságból hazatérve államigazgatási te -
rü leten dolgozott a Belügyminisztériumban, majd nyugdí-
jazásáig vállalati jogász volt. 

A művészeti közéletbe 1957 után a Magyar Nemzeti Ga -
lé ria Baráti Körén keresztül kapcsolódott, ahol alelnökké
választották, mely tisztségéről 85 éves korában mondott le.
Alapító tagja a háború után újjászerveződő Kisgrafika Ba rá -
tok Körének. A hetvenes években – Almár György épí -
tésszel – művészetbarát kört szervezett az Építők Műszaki
Klubjában, ahol tizenegy év alatt 236 kiállítást, rendez vényt,
találkozót szervezett. Az 1973-ban életre hívott Mű vé szet -
ba rátok Egyesületének alapító tagja volt. 

Ürmös Péter

Balogh József
SZÁMOT ADNI

Bizony számot kell adni egyszer,
mint vizsgákon a hallgatóknak,
torz szavaknak egy költeményben,
a térden csúszó talpnyalóknak.

Számot kell vetni percről percre,
megvallani a számítósdit,
csak az igazat mérlegelve
kacatolni a bóvli ósdit.

Beismerni a Teremtőnek 
összegarázdált éveinket,
s örökkön bízni, hinni abban:
irgalma talán felment minket.

Az egyesület adományozói

10.000.- Ft-ot Mayer Mihály László (Budapest); 8.500 Ft-ot
Varga Ödön Tibor (Budapest); 7.000.- Ft-ot Feny ves völ gyi né
Tóth Zsuzsanna (Bakonszeg); 5.000.- Ft-ot Molnár József
(Budapest); 4.500.- Ft-ot dr. Zvada András (Bé kés szent and -
rás); 3.500.- Ft-ot Kainczné Pósa Mária (Gyál), Kerekes
Anna (Dunaharaszti); 3.000.- Ft-ot Birdmayer Erwin (Kő -
szeg); Ürmös Péter (Budapest); 2.500.- Ft-ot Bunyik Zol -
tán né (Hajdúbagos), Császti Jenő (Sásd), P. Buruzs Gyula
(Kőszeg); 2.100.- Ft-ot dr. Csorba László (Vecsés); 2.000.-
Ft-ot Lukács Jánosné (Maglód), dr. Sápiné dr. Fülöp Éva
(Bu dapest); 1.500.- Ft-ot Bősze Éva (Kőszeg), Déri György né
(Budapest), Dér Győző (Dunakeszi), Faragó Éva (La ki te -
lek), Jakabné Garbóci Mária (Budapest), Kallai Sándor
(Veszprém), Kovácsné Kaizler Gitta (Dunaújváros), Luczi
János (Debrecen), Mohainé Burián Mária Ágnes (Bu da -
pest), Schőne Károlyné (Budapest), Simonné Dulai Mária
(Kiskőrös), Thurzay Gábor (Budapest), Urmánczy Losonci
Lilla (Szentendre), Zana András (Balatonfüred), 1.000.- Ft-
ot H. Csongrády Márta (Szeged), Papp S. Gábor (Siófok);
500.- Ft-ot dr. Csaba Tamás (Pécs), Éliásné Novák Ve ro ni ka
(Budapest), Kiss József (Budapest), Kóris Györgyné (Gyo -
ma endrőd), Kökényné Fehér Erzsébet (Cegléd), Lehelné
Ecsődi Judit (Budapest), M. Hajtun Zsuzsa (Budapest), Som-
kutiné Mile-Bácsi Irén (Budapest), Szalma Mari (Bu da pest),
Takács Dezső (Pécs), T. Nagy István (Bátonyterenye), dr. Var-
gáné Veiczi Irma (Budapest) küldött. Köszönjük!

Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy
adójuk civil szervezetek számára ajánlható 1 %-ával tá-
mogassák a Fővárosi Törvényszéken 1765-ös szá mon be -
jegyzett, majd 1999-ben közhasznú szervezetté mi nő sí tett

Művészetbarátok Egyesületét.
Adószáma: 19816133-1-42

Az egyesület új tagjai

Csepreghy Éva (Budapest), Gulyás József (Budapest),
Je zer nicky Katalin (Budapest), Kemény János (Budapest),
Knopp Ferenc (Budapest), Ligeti Józsefné (Budapest), Ma jer
Mihály László (Párizs-Budapest), Németh János (Kis bu csa),
Tóth Julianna (Budapet).

A tagsági díjról

Az éves tagsági díj hosszú idő óta változatlan, vagyis ak tív
keresőknek 3.000.- Ft, egyébként ennek fele, 1.500.- Ft.
Ko rábban lapunkban átutalási postautalványt küld tünk, de
számunkra legkedvezőbb, ha rendezvényeinken sze mé  lye-
sen, vagy banki átutalással kapjuk az összeget, mely ado -
mánnyal együtt is továbbítható.

OTP bankszámlaszámunk 
11706016-20020031 
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Hírek

Gyógyít-e a művészet? Művészet-e a
gyógyítás? – a Marczibányi téri Mű ve-
lődési Központban dr. Medgyesi Já nos
háziorvos előadássorozatának témája a
stressz, a szorongás és a depresszió, il -
letve a zene gyógyító szerepe. A feb ru ári
vendég  Balázs Árpád zeneszerző, Ér -
de mes Művész  volt.

„Kocsis István világa” címmel a
Bu dapesti Székely Kör március 13-án
az Aranytíz Kultúrházban (V. Arany J.
u.10.) könyvbemutatót rendez. „A szak-
rális szerelem”, „A Szent Korona esz  me
időszerűsége”, és „Az ál do zat” cí mű kö-
teteket dr. Medvigy Endre iroda lom ku-
tató méltatja. 

Várnai Valéria (1936-2012) festő -
mű vész emlékkiállítását február 22-
én a Szombathelyi Vitalitas Ga lé riá ban
(11-es Huszár u.19.) Zsámbéki Mó ni ka
művészettörténész nyitotta meg, me -
lyet március 22-ig tekinthetnek meg az
érdeklődők. 

A Vizuális Művészeti Hónap díja-
zottjainak alkotásaiból a Budapesti Mű-
velődési Központban (XI. Etele út
55.) február 28-án nyílt kiállítás. A tár-
latnak Farkas Kati is szereplője. 

Vágóné dr. Iván Katalin kiállítását
„Gyöngyeim” címmel Szekszárdon a
Szent László Szakközépiskolában már-
cius 10-ig tekinthetik meg.

A Srimai Terasz Alkotótábor részt-
ve vői „Sós levegő” című kiállítását feb-
ruár 15-től március 10-ig az Au gust Se -
noa Horvát Klub Galériában rendezik.

„Nyírő József író élete és mun kás-
sá ga” címmel március 3-án Vácott a
Pi arista Gimnáziumban dr. Medvigy
Endre irodalomkutató tart előadást. 

A Budai Képzőművészeti Egye -
sü let tízéves jubileumi kiállítását
feb ruár 26-án Óbis Hajnalka ókor tör -
té nész nyitotta meg a Klebelsberg Kul -
túr kúriában, melyet március 17-ig te -
kint hetnek meg az érdeklődők.

Az „Art 16” művészcsoportaz 1848-
49-es magyar forradalom- és szabad-
ságharc emlékére  márci us 22-ig tárlatot
rendez a Napfény Ga lé riá ban (XVI.
Hunyadvár u. 43/b). Ki ál lítók: A. Bak
Péter, Krupa József, Zic hó Gab ri el la.

Györgypál Katalin „Egy nyáron át”
című könyvét március 21-én a Zila
Kávéház Krisztina Cukrászda Ga lé ri á-
jában mutatják be (XVIII.Üllői út 452). 

Király Lajos „Gondolatok a lé lek ről
és a világról” című kötetét Cse pe len,
a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub -
ban (XXI. Árpád u. 1.) március 12-én
mutatják be az érdeklődőknek. 

Szabados István festőművész ju bi -
le umi kiállítását március 21-től április 
18-ig lehet megtekinteni a Zila Ká vé -
ház ban (XVIII. Üllői út 452). Szü lő fa -
lujában Őrbottyánban április 13-án
nyitnak tárlatot alkotásaiból. 

Tarczáné Szabados Borbála fest-
mé nyeiből februárban a Központi Sta-
tisztikai Hivatal könyvtárában rendez -
tek kiállítást.

A Fotónégyes – Kemény János,
Keczely Gabriella, Mohainé Burián
Mária Ágnes, Bánky Tibor – fény -
ké peiből Bicskén a Batthyány Kas -
tély ban április 13-án nyitnak tárlatot.

„Tavaszi zsongás” címmel a Dési
Hu   ber Művelődési Házban (IX. To -
rony ház u. 17/b) a József Attila la kó-
te le p festői mutatkoznak be. Tárlatuk
– M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész
közreműködésével – április 6-án 16
órakor nyílik, és május 31-ig látható. 

Sifter István fotóit a Szent Lukács
Gyógyfürdő és Uszoda ivócsar no ká ban
februárban láthatták az érdeklődők.

Lizák Pálma tűzzománca

László Dániel „Mária út” című ki -
ál lítását március 22-én a kecskeméti
Bozsó Gyűjteményben (Klapka u.34)
dr. Bábel Balázs kecskemét-kalocsai
érsek nyitja meg, melyet április 7-ig
tekinthetnek meg az érdeklődők.

William Shakespeare szobra tíz
éve áll Budapest belvárosában a Ho -
tel Marriott szállónál. Az angol drá-
ma írás nagy alakja születésének 449.
évfordulóján április 23-án (kedden)
12.30 órakor a fővárosban működő Bor-
sodiak Baráti Köre műsoros ko szo rú -
zási ünnepséget rendez. 

Bálint Vera festményeit Egerben a
Hotel Flórában (Fürdő utca 5.) márci -
us 18-tól augusztus 20-ig láthatják az
érdeklődők.

Simonné Dulai Mária „Kincsek a
kiskőrösi turjánosban” című kiállí tá sát
március 22-én a kecskeméti Ter mé -
szet Házában dr. Boros Emil, a Kis kun-
sági Nemzeti Park igazgatója nyitja
meg, mely április 27-ig látogatható.

A Magyar Örökség és Európa Egye -
sület tizenöt éve alakult. Március 23-
án, a Magyar Tudományos Aka dé mi -
án hetvenedik alkalommal adják át a
Magyar Örökség-díjakat. 

Ve rő cén március 9-én kollektív kiál-
lítás nyílik „Nők a kortárs al ko tó-
művé szetben” címmel.

Tavaszy Noémi festő- és grafikus-
művészt – a múlt év őszén – 85. szü le -
tésnapján a Duna Pa lotában rendezett
kiállításán köszöntötték. Januárban a
Kis grafika Barátok Köre szer ve zé sé ben   
az életpálya fontosabb állomásairól, si-
ke reiről – kudarcairól – val lott a több
mint háromszáz kiállításon szereplő, a
jövő terveiben élő alkotó. 

Búza Barna: Krisztus
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Programok

Március 6-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Halmos An tal
szerzői estje (Az arab világ és Izrael,
az iraki háború és az Arab Tavasz; A
Baltikum országai és Csecsenföld; Kí -
na és Kuba; A terror válfajai;) Vetített
képek. Az új kötetek megvásárolhatók!
Be szél ge tő társ: Geröly Tibor;

Március 13-án (szerdán) 16.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) A sza -
bad     ságharc mítoszai – dr. Her mann
Róbert történész előadása, majd az
RS9 Színház ünnepi műsora (A Kö -
zösségi Ház szer ve zé sében);

Március 14-én (csütörtökön) 15.00
órakor a XIII. Keszkenő utca 35. szá-
mú házon elhelyezett Obersovszky
em  léktáblánál csendes koszorúzás.

Március 15-én (pénteken) Őrbot-
tyánban Obersovszky Gyula emlék-
táb lá jának koszorúzása.

Március 20-án (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Pacsirta-
ál cás sirály. Ady Endre a modern ma-
gyar költészetben. Kosztolányi és Ba bits
el len szenve – Koppány Zsolt író elő -
adása. Házigazda Geröly Tibor.

Március 21-én (csütörtökön) 17.00
órakor Pécsett a Vasutas Művelődési
Ház ban (Várady u.7) Szloboda Ist ván
Útkeresés című kiállítását dr. Sikó Ág-
nes nyitja meg.

Március 27-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Egy tanár
re gőséneke. Lengyel Géza szerzői est je.
Közreműködik M. Hajtun Zsuzsa zon-
goraművész és Haraszti Elvira tanuló;

Április 3-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Ady-Babits és
a Nyugat című lap „halála” – Kop pány
Zsolt író előadása.

Április 10-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Ház ban
(Wesselényi u. 17.) Köl té szet Nap ja –
Él hitében a nemzet cím mel Sorki
Da laAndor szer zői est je. A költőt be -
mutatja Balázs Tibor az Accordia Ki -
adó igazgatója. Köz re mű ködik Nav -
ra til Andrea népdal é nekes, Bors Ani kó
előadóművész, és Gö rög Patrik ma -
gán énekes. Szóvivő Ge röly Ti  bor.

Április 11-én (csütörtökön) 17.30
óra  kor a Neumann János Szá mí tás -
technikai Szakközépiskolában (XIV.
Ke repesi út 124.) Pro kop Péter (1919-
2003) festőművész emlékkiállítását
Tóth Sándor költő nyitja meg. Meg te -
kinthető május 14-ig.

Április 17-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Szár -
nyaló dallamok címmel dr. Répásy
György zongorahangversenye, és  
Ami  kor még fiatalok voltunk cím-
mel  Szentiday Mária Klára em lé ke -
zik Balázs Dénes geográfus-kutató-
val közös természetjárásaira.

Április 24-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban Kiss János „A fény felé” című tár-
latát Kő hegyi Gyula grafikusmű vész
nyitja meg. Kötetlen beszélge tés. Köz-
reműködnek a Molnár Antal Ze ne is ko-
la tanulói. Megtekinthető má jus 12-ig.

Április 26-án (pénteken) 14-17
óráig Nyílt Nap az egyesület István
utca 42. szám alatti szék helyén. 

Május 8-án (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Boccaccio.
Hétszáz éve született az olasz széppró-
za és a modern európai novella meg te-
remtője, a Dekameron szerzője. Előa-
adó Madarász Imre irodalomtörténész.

Május 11-én (szombaton)
9.30 órakor (ha tá ro zat kép -
te lenség esetén 10.00 óra-
kor) az egyesület rendes
évi közgyű lése az Er zsé -
betvárosi Kö zös ségi Ház -
ban (VII. Wesselényi utca 
17). Szavazni csak a 2013.
év re érvényes tagsági iga-
zolván nyal lehetséges!
Az idei évtől a tisztség vi -
se lő ket nem kettő, hanem
három évre választjuk.

Prokop Péter önarcképe

2013. 
március-áprilisi

lapszámunk 
megjelenésének

támogatója

Ügyeletes
az egyesület István

utcai székhelyén

Gombai Zsóka
március 11-én 
Geröly Tibor
március 25-én 
Tárkányi Imre

április 19-én
14.00-17.00 óráig


