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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Láng Miklós
Az enteriőrfestés jelessége

Megilletődve állok a ház előtt, ahol a 
XX. század kiemelkedő festő mű vé sze
Vidovszky Béla lakott és alkotott. Ke-
vesen élünk már azok közül, akik sze -
mélyesen ismerték, és itt, a lakásán lá-
togathatták, Vele beszélgethettek. Én
gyakran felkerestem Őt, és a feltoluló
emlékekből fakad elfogódottságom. 

Öt évenként jövünk ide, ez alkalom-
mal százharmincadik szü le tés napján.
Gya kor ta járt az eszembe, hogy mikor
válik újra fényessé művészünk egy kor

csillogó neve, mi kor
nyílik ki az a kapu,
ami nevét bezárták.

A múlt szá zad ele -
jén Vi dovsz ky nagy
népsze rű ség nek ör -
ven dett. Képei min-
den jelentősebb ki -
ál lításon szerepeltek,
és a kritikák osztat-
lan elismeréssel mél-
tat ták mun káit. Fest-
ményeit rendszere-
sen vásárolták mú -
ze umok, miniszté-
riu mok, és állami in -
tézmények. A hu szas
évek elején – velen-
cei kiállítása alkal-
mából – egy enteri -
őrjét megvásárolták
az olasz királynak.

Vidovszky 1915-
től királyi kegyből
ha difestőként te vé -
keny kedett, mind a
keleti, mind az olasz
fronton, és ott ké szült
képeiből több került a bécsi és a bu da -
pesti Had történeti Múzeumba is. A Ma-
gyar Nem ze ti Ga lériában húsz, a Par -
la mentben öt képe található. A Honvé -
delmi Minisztérium tizenkét képét őr zi.

A második világháború után azon-
ban háttérbe szorult, mert nem volt haj-
landó a kommunista rendszert szolgál-
ni, a „szocreál” stílust követni. Két nem-
zedék művészettörténészei nem tanul-
hattak róla. Kutatómunkám dokumen-
tumai – melyeket átadtam a Nemzeti
Galériának is – igazolják, hogy a szá -
zad első felében méltán volt népszerű. 

Tehetségére szerettem volna felhívni
a figyelmet azzal, hogy az azóta End -
rőd del egyesült Gyomán, a művész
szülőfalujában emlékszobát létesítet-
tem alig több mint tucatnyi festmé nyé -
vel. Az elmúlt húsz esztendő után
több mint hatszáz festmény és grafika
képezi a Városi Kép tár gyűjteményét
(köztük huszonöt Vi dovszky festmény).
A Szolnoki Művésztelep törzstagja -
ként vásznain az őt körülölelő tájat
örö kítette meg, ezért az Alföld festő -
jének is nevezték. Az ötvenes évek ele-
jén fedezte fel a Balatont.

Vidovszky Béla: Önarckép
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A balatoni festők alkotásaiból össze ál-
lított képes levelezőlap-sorozatban az ő
festménye is szerepel,  így joggal ne vez-
tek el róla utcát Ba la ton al má di ban is.

Festményeit egyéni látásmód, egy-
fajta ele gan cia jellemezte. Azt vetették
szemére, hogy azok „csak” a pol gári íz -
lést szolgálták, ami így is van, de ez
mégsem ok arra, hogy mellőzzék.

Öt év múlva én már itt aligha be -
szélhetek, de aki majd er re felkérést
kap, reményeim sze rint már a kor el -
ismert művészének egy kori háza előtt,
népes körben em lé kezhet virággal, ko-
szorúval, amit én most tisztelettel a
Mű vé szet ba rá tok Egyesülete ne vé ben
Geröly Tiborral együtt elhelyezek.

Elhangzott 2013. július 2-án, a VI.
kerület Munkácsy Mihály utca 27.

szám alatti emléktáblánál.

A képen Vi dovszky Tamás,Veress La jos,
a Vi dovsz ky család egy hölgytagja,

Láng Miklós és Kő Pál.
Fotó: Geröly-Bársonyi Hilda

Vidovszky Béla hajdani lakásában,
és műtermében ma Kő Pál szob rász -
mű vész él, és dolgozik. A festőt mél-
tató szavai után az emléktáblán csa-
ládja nevében helyezte el a tisztelet
virágait. A koszorúzási ünnepség han-
gulatát még bensőségesebbé tették
Bella Péter tekerőlantjának dallamai.

A legtöbb Vidovszky kép  a család, és
Láng Miklós ön zet len ado má nyai nak
köszönhetően a festő nevét viselő kép-
tárban látható. A jubileumi tárlat kie-
gé szült a Bé késcsabai Munkácsy Mú-
zeumtól, a gyulai KőröspArt Ga lé riától
és a Per  necz ky családtól kölcsön  zött
al ko tá  sokkal. A kiállítást jú lius 6-án
Andó György néprajzkutató nyitotta
meg, majd a képtár udvarán meg ko szo -
rúz ták Pát zay Pál szobrászművész
Vidovszkyról ké szített mellszobrát. Az
ün nepséget je len létével megtisztelte
Láng Mik lós is.          Kóris Györgyné

Jubileum Gyomaendrődön
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Koltay Gábor
Bodogköz színei Budapesten

Amikor Erdélyi Béla és Erdélyi Claudia alkotásaival is -
mer kedtem, nem tudtam függetleníteni magamat attól a
gon  dolattól, hogy két határontúli magyar alkotóemberről van
szó, akik megélték a kisebbségi sorsot. Miért fontos erről
beszélni? Miért akarom erre felhívni a figyelmet?

Emlékeztetni szeretném mindannyiukat arra, amikor mi
ha táron túlról, Trianonról beszélünk – és most nem abból a
szempontból közelítem meg, hogy mi történt 93 évvel ez -
előtt... persze azt is tudni kell – elsősorban gondoljunk arra
a tizenöt évre, ami Trianon után zajlott le a magyar társa da -
lomban. Arra a rendkívüli bonyolult társadalmi fejlődésre
utalok, amelynek következtében a szakadék legmélyebb pont-
jára ta szított ország, nemzet képes volt fölkapaszkodni, föl -
emelkedni a közepesen fejlett európai or  szágokhoz. 

Meg kellene tanulnunk, hogy az ezer sebből vérző min-
den na pok ban eleink hogyan cselekedtek. A leglényegesebb
ezzel kapcsolatban, hogy okos, lényegre látó nagy formátu -
mú politikusainknak akkor volt hova visszanyúlniuk, még-
pedig az emberek lelkének legmélyebb bugyraiban létező ér-
zésekhez, amit úgy hívunk, hogy szeretet, szolidaritás, össze-
tartás. Egy rendkívül mélyről fakadó hittel teli nemzettudat.

Erdélyi Béla és Claudia olyan alkotó emberek, akik sze -
ret nék megfogalmazni mindazt, ami a mi életünkből hosz -
szú évtizedekre szinte teljességgel kiveszett. Azokat az ér -
zé seket, gondolatokat, amelyek nélkül nem lehet nem zet tu -
dat ról beszélni, melyek nélkül híján vagyunk az együtt ér -
zés nek, az összetartozás tudatának még akkor is, ha van már
Nemzeti Összetartozás Napja. Mert híján vagyunk a sze re -
tet nek, ha mindennap elkövetjük a szellemi gyilkosságok
so rozatát, és itt érkeztünk el egy igen jelentős kérdéshez: Mi
a művész feladata? Divatos szóval a közéleti gondolkodás,
a köz dolgaiba való beleszólás főként, hogy a társadalmi ké r-
dések ilyen formán szakítják sokfelé Magyarországot és a
Kárpát-medencét. Másrészt a művész feladata érzéseket,
gon dolatokat megfogalmazni, lehetőség szerint olyan szug -
gesz tív hatásos módon, hogy minél több ember érdeklő dé -
sét felkeltse, hogy hasson. Azt gondolom, hogy mindkettő -
nek van létjogosultsága. Erdélyi Béla és Erdélyi Claudia az
én benyomásom szerint egy rendkívüli belső énnel tá rul -
koz ik a világ felé. Gazdag érzelemvilágukkal értékeket, tit -
kokat, érzéseket ajándékoznak nekünk grafikák, festmé nyek
formájában. Mindez hat gondolatainkra, egészen pontosan
megfogalmazva a hiányérzeteünket pótolja. Bennem azok
az értékek jelentek meg, amit az ember nap mint nap keres
saját magában, a környezetében, és ami kiveszni látszik a
vi lágból. Alakok, virágok az alkotásokban, melyeket ha ki-
csit hunyorítva nézünk akkor ezek csend é le tek, virágkölte -
mények. Emberi alakok, mozdulatok, érzések jelennek meg,
azok a legbelsőbb titkok amelyekről sokszor nem is tudjuk
hogy kincsek, amelyekről csak dadogva szoktunk beszélni.
Ezeknek az értékeknek a fontosságát  nem is tudjuk meg-
fogalmazni nagy léptékben, társadalmi méretekben megélni.

Azt gondolom, amit Erdélyi Béla a vásznakra fest az a
bel ső jó énnek a teljes kivetülése: visszaköszön a szeretet az
emberi szépség az emberi tisztesség... Soha nem lesz egy 

szebb és jobb , becsületesebb világ  körülöttünk, de nemzet
sem, ha ezekhez az értékekhez nem jutunk vissza. Ez vo nat-
kozik Erdélyi Claudia alkotásaira is. Itt apa és lánya mun -
kás sága találkozik, Claudia grafikái által jelen van a Bod -
rog köz: az emberi mozzanatok, történetek, szeretetteljes gesz-
tusok, a női lélekrész éltetőereje. Ezek fontos segítő jelek a
mindennapokban, amikor azt
gondoljuk, hogy nagyon ki-
csik vagyunk és kevesek. Az
alkotóemberek: kép ző mű vé -
szek, fil mesek nagyszerű ado-
mánya, hogy gondolataik, al-
kotásaik által lehetőségük nyí-
lik a világot formálni és meg-
változtatni... Jeleket hagyni,
ahogy Claudia és édesapja
Béla is te szi. Ettől le szünk,
többek! Hagyjuk, hogy  has-
sanak ránk az alkotások, tű -
nődjünk el, hogy mi dolgunk
ezen a világon, és hogyan tud-
juk egymást, a környezetünket, világunkat jobbá és szebbé
tenni. Csak látnunk, észrevennünk kell ezeket a jeleket... 

A Symbol Art Galériában 2013. június 11-én elhangzott
tárlatnyitó szerkesztett változata. 

Erdélyi Béla 1954-ben született Kiskövesden.Ta nul má -
nya it Kassán végezte. Mesterének Löffler Bélát, And rás sy
Kurta Jánost, Seres Jánost, és Vincze Lászlót tartja. Isme -
re teinek bővítésében jelentős szerepet játszott a király-
helmeci székhelyű Bodrogközi TICCE Képzőművészeti
Egyesület, valamint a Művészetbarátok Egyesülete, mely-
nek a lakiteleki és mosdósi alkotótáborában is részt vett. 

Geröly-Bársonyi Hilda

Erdélyi Claudia grafikája Erdélyi Béla festménye

Koltay Gábor

„Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök ma-
gamban minden színt, minden kincset, ami az em be ri sé get
gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét!”

„...Egy lélek, egy ország végtül-végig
magát-tépő: hazám Európa...”

Babits Mihály
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Márkus Béla
Ifjú szívekben él

Ha van irodalomtudós, akit a laudáció kezdetekor nem szent-
ségtörés laudeturral köszönteni, a Győri Bencés Gim ná zi -
um ban végzett Görömbei András az. Dicsértessék hát a
ma kitüntetendő; a „köszönő és megköszönő ige” pedig – a
hatvanadik születésnapja alkalmából íródott baráti méltatá-
sok könyve nyomán – vétessék legkedvesebb költőjétől,
aki ről monográfiát írni dédelgetett terve volt, Ady Endrétől.
Választhatnánk tőle, amit Czine Mihály, „édes bátya” rit -
kán mulasztott el idézni: „a magyarság szükség és érték az
emberiség, s az emberiség csillaghoz vezető útja számára”,
s választhatnánk azt a három sort, amit utóbb oly beleérzés-
sel citált ő maga is: „Kitárul afelé karom,/Kit magyarrá tett
ér telem,/Parancs, sors, szándék, alkalom”. Most mégse ezek
legyenek a vezérlő igék, hanem a kései Ady-versek közül a
magabízó kevesek egyike, az Ifjú szívekben élek, az okkal
való öntudat miatt, de igazodva Illyés többször hivatkozott
gondolatához is, hogy a legnagyobb bátorság a remény. 

Azzal köszöntünk, hát, Görömbei András, közeli ismerő-
seid, barátaid Andora, hogy ifjú szívekben élsz! – s ha fanya-
rul mondanád, emelkedő hangsúllyal, „tényleg?„ tudnánk,
mi re gondolsz. Arra a szemináriumi jelenetre, amit sokszor
szinte élvezettel adtál elő: látod óráidon a kitartóan unat ko -
zó leányzót, s nem restellsz hozzáfordulni: „Magát nem
érdekli az irodalom?”. „Nem” – a válasz helyett az lep meg
in kább, hogy milyen hamar születik, miként az újabb kér -
dés re: „Akkor miért jött a magyar szakra?” – felelet helyett
– a visszakérdezés is: „Hát hova mentem volna?”. Neked
tán ötleted sem volt, hova. Párbeszédetek, utólag annak ér -
zé keltetésére szolgált, felsőoktatásunkat hova sodorta a bo -
log nai folyamat. Ettől azonban még élhetsz eme ifjú – az ó ta
biztos diplomás – hölgy szívében. Az egyenes, nyílt beszéd
miatt, mert nem álltál bosszút, azért is. Ahogy egyik költő
barátod írta professzori munkálkodásodról: „Katedra honn,
Bécsben, s fenn, Finnlandiában, annyiféle fénylet, ahány
ta nítvány van”. Az e fajta fénylethez csakugyan kellett –
má sik költő barátod telitalálatos szavait idézve – „példával
tanítás/megértő figyelem/sistergő türelem/ritka önfegye lem”.
Más fényekhez szoktál azonban, másokhoz szoktattak az
or szág különféle szellemi műhelyeiben dolgozó ta nít vá -
nya id. Ha magad nem vallottad volna, tőlük tudnánk, men-
nyi örömöd telt az egyetemi munkában. 

Ifjú szívekben élsz, Görömbei András, ám nemcsak a
könyveid, írásaid éltetnek. Éltet az a bizalom, és a baráti ér -
zé seknek az a halmaza is, amelyik mint teremtő réteg rá ra -
kó dott a kapcsolataidra. Hogy szelídből élessé villanó te-
kin tetedet követve idősebb szerkesztő költő barátod is
olyan szeretetet érezhetett, mintha együtt gyerekeskedtetek
volna, fiatalabb társaid pedig, hogy nem harsányan, hanem
nagyon is szelíden, ám rendületlen konoksággal, eltö kélt -
séggel az ő hitét is képviseled, és erősíted. Hitét abban – is -
mét egy Téged nagyra becsülő író összegző szavaival él ve
–, hogy a nemzet, a közösség ügyeiben való írói fe le lősség
hirdetése, számonkérése, és kitüntetett megbecsü lése nem
avitt dolog, hogy az értelmiségnek erkölcsi köteles sé ge,
olykor önáldozások árán is, szolgálni a magyarság meg-

maradását, gondozni lelkületét, erősíteni azonosságtudatát. 
Sorolhatnám mennyien, s mennyire meleg szívvel éltet-

nek. Ahogy Te éltetted tanáraidat, mestereidet. Vallván,
amit Bánhegyi Jób gimnáziumi óráin éreztél, azt Deb re cen -
ben Barta János előadásai, és tanulmányai érlelték tovább
benned. Tőle tanultad, hogy hivatásod egzisztenciális ügy,
hogy a személyiséged teljes súlyával, egész habitusával
kell szolgálni, s hogy a jelentős irodalmi műben mindig va -
lami fontos emberi ügy fogalmazódik meg. És sorra vetted
mennyi gondolatot, s biztatást kaptál mindenekelőtt az édes
bátyáidnak nevezett Kiss Ferenctől, és Czine Mi hály tól,
Béládi Miklóstól, Kovács Kálmántól, s Imre Lászlótól, aki -
vel évfolyamtársként ötven éve, 1963 őszén barátkoztatok
ös sze. Nem feledkeztél meg felragyogtatni Julow Viktor tü -
ne ményes egyéniségét, s Tamás Attila példaszerű egyenes -
sé gét, „egyedül is helytálló” magatartását. Monográfia hő -
söd, barátod félbehagyott esszéje zárómondatát e képpen
fo galmazhatta: amíg lesz Görömbei András, és lesz egy ta -
nítványa, addig a magyar irodalom évszázadok óta tartó, jó
ösztöne nem sorvad el. Jelen tanítványod pedig azért idéz -
hette életműved esszenciájaként költészetünk legfontosabb
sorának örök kérését, és erkölcsi kötelességét: „Nyújts felé-
je védőkart!”. Mi, akik nek öreg szívében élsz, míg élünk rád
gon dolva fo hászként könyörögjük: „Nyújts feléje vé dő kart!”

Elhangzott 2013. június 22-én a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.

Görömbei András 

Görömbei András betegsége miatt a díjátadó ünnepségen
nem lehetett jelen. Életének 69. évében június 30-án el -
hunyt. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, 1985-
ben Alföld-díjat, 1987-ben József-Attila-díjat, 2000-ben
Kossuth-díjat kapott. Az Arany János-díjat 2004-ben, a
Czine Mihály-díjat 2005-ben vehette át.
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Marosi Ernő
A gótikus építészet specialistája 

Entz Géza neve kétféleképp is összeforrt a magyar örök-
ség fogalmával. Először is példás jelleme, munkássága, és
ta nítása jelent vállalható, és nemcsak tanítványai által to -
vább adandó örökséget. Szomorúan állapítom meg, hogy
eh hez a hagyományozáshoz ma a sok tekintetben meg za -
va rodott szakma, és annak szétzilálódott intézményei ke -
vés nek bizonyulnak; szükséges a társadalom szélesebb kö -
rű támogatása. Ha valaki, ő bizonyosan nevezhető a magyar
kulturális örökség ismerőjének, munkásának és őrzőjének. 

A XVIII. századig visszanyúló, különösen termé szet tu -
do mányos tendenciával rendelkező értelmiségi család tag-
ja ként, 1932-37 között végezte történelem-latin-mű vé szet -
tör ténet szakos tanulmányait a budapesti Pázmány Péter
Tu dományegyetemen, az Eötvös Collegium tagjaként.
Hek ler Antal professzornál A magyar műgyűjtés tör té ne té -
nek vázlata 1950-ig írta 1937-ben kiadott disszertációját
egy olyan témáról, amely a maga idejében újszerű volt, s
amely különösen fontossá vált napjainkban, amikor a mű -
vé szettörténetben uralkodóvá vált az a nézet, hogy mű vé -
szet mindenkor az, amit annak tartanak. Évekig állástalan
diplomásként, múzeumokban, Széchenyi Könyvtárban gya-
kornokoskodott, míg 1941-ben Kolozsvárott nem jutott ké -
pes ségeinek megfelelő álláshoz. Az Erdélyi Múzeum Egye -
sület könyvtárának, majd levéltárának munkatársaként, az -
tán kolozsvári egyetemi tanárként szinte habozás nélkül fo -
gott munkába: az erdélyi magyar, különösen középkori em-
lékek helyszíni és történeti forráskutatással való feldolgo-
zá sához, publikálásához. 1950-ig, amikor a kolozsvári egye-
temen szerződését felbontották, lerakta Erdély modern kö -
zép kori művészettörténetének alapjait, szaktudásával alátá-
masztva Kelemen Lajos történeti feldolgozását, és kie gé -
szít ve Balogh Jolánnak különösen az erdélyi reneszánszra
vo natkozó kutatásait. Erdélyből visszatérve Budapestre, a
műemlékvédelem folyton változó szervezetében kapott he -
lyet, míg 1957-től 1977-es nyugalomba vonulásáig az Or -
szá gos Műemléki Felügyelőségnek volt tudományos ve ze -
tő je. Ő határozta meg a Felügyelőség kutatási programjait,
kialakította módszereit, irányította és szerzőként is gaz da -
gí totta Magyarország Műemléki Tipográfiájának kiadását.
Tanított az egyetem bölcsészkarán (mások mellett e sorok
író ja is büszkén vallja mesterének), majd a Kép ző mű vé sze ti
Főiskolán alapította meg, látta el tananyaggal és élete vé -
gé ig folytatta a restaurátorok képzését. Jó hírt, megbecsü -
lést élvezett itthon – így mint a Régészeti és Mű vé szet tör -
té neti Társulat elnöke – és külföldön egyaránt, kongresszu-
sok gyakran hívott előadójaként, és 1983-ban, mint a Her der-
díj kitüntetettje is. 1993-ban az akadémiai tagság vá ro má -
nyo sa volt, amikor a születésnapjára kiadott tanulmány kö -
tet átvételére indultában érte a hirtelen halál. 

A gótika specialistája volt, erről számos tanulmánya és a
gó tikus építészet történetét összefoglaló, máig kéziratban
lé tező, 1977-es doktori disszertációja tanuskodik. Nem ke -
vés bé fontos az, amit a magyarországi román kor em lé kei -
ről publikált: egyes emlékcsoportokról, s különösen az Ár -
pád-kori kegyúri reprezentáció emlékeiről. Kinek ne jutnának

erről eszébe a templomok nyugati kegyúri karzatai, mely -
nek jelentőségét az egyetemes művészettörténet-írással lé -
pést tartva ismerte fel. Erőssége volt hatalmas történeti for-
rásismerete, amelyben mindig erősebben bízott, mint az
esz tetizáló sejtések halványlila árnyalataiban. Erre csak egyet-
len példa az ercsi bencés kolostor alapítójának 1185-ös ér -
tel mezéséről szóló tanulmánya, amely szerencsés pilla nat -
ban a he lyes irányba terelte a pécsi székesegyház szob rá szi
díszének  már túlzásokba eső mű vé szet történeti értékelését. 

Évtizedeken át azonban főleg Erdélyt, és művészeti kul -
túráját képviselte az e téren járatlan, és ráadásul elszigetelt
Magyarországon. 1958-ban adta közzé a gyulafehérvári szé-
kesegyházról írott monográfiáját, a részleteiben ugyan sok-
féle bővítést, módosítást megengedő, de egészében ma ra -
dan dó művet. Ezt már 1968-ban követte – először német
nyelven megjelent – az erdélyi XI-XIII. századi épí té szet -
tör ténetének nagy adattára. Magyarul csak más opus post -
hu mum-ként 1994-ben került kiadásra; két év múlva kö vet -
te a folytatás is: Erdély XIV-XVI. századi gótikus épí té sze -
té nek hasonló módszerű összefoglalása. Ez a három mű ala-
pozta meg az erdélyi művészettörténeti kutatások az óta be -
következett hatalmas fellendülését: nemcsak szemlé le té ben,
hanem helyszíni kutatásokra ösztönző adataival is. Így csak
a többé-kevésbé önkényesen kiválasztott csúcsteljesítmé -
nyekről lehetett szó; a középkor kutató szakember szá má ra
azonban természetes gesztus, hogy egy-egy téma kap csán
utánanézzen, mit tudott róla Entz Géza. Ritkán csalódunk.

Köztünk van, bátorít – többek között az eleven kritikai gon-
dolkodásra, amelyet akkor is ösztönzött, ha az ő valamely
tézisének cáfolatára, vagy módosítására irányult. Ta nít vá -
nyai, munkatársai gyérülő csapatának maradjon apa-figura,
az utódoknak pedig legyen példakép!

Elhangzott 2013. június 22-én a Magyar Tudományos
Aka démia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.

Entz Géza
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MÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYEK,
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XVII.

Hiába keresnénk, e sárvári kis műgyűjtemény gazdájának
ne vét a legújabb szaklexikonban, vagy a műgyűjtéssel rész -
le tesen foglalkozó publikációkban. Csupán néhányan tud -
nak róla a városban is. Pedig a kerített, egyszerű földszintes
házban figyelemre érdemes festményeket, bútorokat és ipar-
művészeti tárgyakat őriz Herbáth Ernő. Foglalkozására
nézve: kőműves mester! Egyébként meg, világéletében tö -
rek vő, segítőkész, igazmondó, műtárgyai között ma gá nyo -
san élő férfiú. Egymásba nyíló, kisé zsúfolt szobái jó íz lé -
sét, a szép szeretetét, műveltség iránti igényét tükrözik.

Ez „rejtőzködő” műtárgyegyüttes! Különlegessége abban
rejlik, hogy nem egy pénzmágnás vagy kérkedő újgazdag,
ha nem kétkézi ember gyűjtötte, s szorgos életének doku-
men tuma minden egyes darabja. Alapjait munkával, le -
mon dással vetette meg, a nélkülözhetetlen tájékozottságot,
tudást önképzéssel szerezte. Korán kibontakozó szenvedé-
lye, tárgyainak szeretete máig olthatatlanul lobog.

Herbáth Ernő e ház egyik szobájában született (1941).
Apja műbútorasztalos volt. A művészet iránti fogékonyság
csírája rajzkészség formájában felbukkant a család – négy
testvér! – némely szülöttében. Adottságának az ipar is ko lá -
ban, és mestervizsgájára készülvén is hasznát látta.

Művészet iránti vonzalma kamaszként kezdődött, amikor
is megismerkedett Gottesmann Alfréd festőművésszel, aki
a házuk közelében többször is megfestette a fáktól övezett
kő keresztet. Gyűjteményében egyik példánya ma is erre em-
lékezteti. Gottesmann egyébként Nagybányán Ferenczy 
Ká roly, Thorma János, Réti István szabadiskolájának első
növendékei közé tartozott. Münchenben és Párizsban is ta -
nult. Családjával az első világháború után települt Sárvárra.
Nemcsak festőládáját cipelte, ecsetjét tisztította, de ha te -
hette, minden formá -
ban segítette a sze -
rény körülmények kö -
zött élő házaspárt. E
majdnem családias-
nak mondható kap -
csolat és bensőséges
légkör határozta meg
érdeklődését, szelle-
mi fejlődését, szem-
lélete alakulását. Meg-
ragadták a sokszor lá-
tott, hangulatos fest-
mények, s ez érlelte
meg benne a birtoklás,
a képek gyűj té sének
olthatatlan vá gyát.

Élt az alkalommal,
amikor a Got tes mann
képeket gyűjtő me cé-
nás kávégyáros özve-
gye elhagyta Sár várt,
s ő megvásárolta a fest-
mények egy részét.

Kapott képeket a művésztől, aki megfestette ifjúkori port -
réját is. Idővel, mintegy háromtucat Gottesmann festmény
került birtokába, így az életmű jelentősebb darabjai is. Job -
bára Sárvár környéki tájak, de őrzi a kávégyáros Németh-
házaspár portréját is. Ez a gyűjteményi egység foglalja el az
egyik szoba falait, részben meghatározva annak karakterét.

Érdeklődési köre fokozatosan bővült. Lehetőségei főként
he lyi művészek alkotásainak megszerzését tették lehetővé.
Elsősorban a Nyíregyházáról hazatérő, gyermekkorból is -
mert Lakatos József festészete ragadta meg. Ma a néprajzi
és népvándorláskori motívumokat erőteljes festői invenció-
val ábrázoló festőművész minden periódusát képviselő kom -
pozíciók alkotják a gyűjtemény másik pillérét. Nem túlzás
ál lítani a főművek jelenlétét. Ilyen például a több kiállítá-
son bemutatott Pulykák, a Csekei fejfák vagy a Vereckei szo-
ros. Nem hiányoznak a sárvári vedutákat – a vár, a kápolna
és a hangulatos utcák! – ábrázoló Lakatos festmé nyek sem.

A munkakapcsolatok révén sikerült más, sárvári mű vé -
szek alkotásaival is gyarapítani házi képtárát. Szép kollek-
ciót gyűjtött – szobrokat, érmeket, kisplasztikákat! – Né meth
Mihály szobrászművésztől. Az alföldi iskola jellemzői is -
merhetők föl a városban rövid ideig élő, festőiskolát is szer -
vező Olgyay Ferenc nagyobb méretű tájképén (Legelő csor-
da). Az elszármazott művészek munkái közül a nyár végén
elhunyt Mészáros László két csendélete tűnikik ki. A „vasi”
művészek képviseletében Jaksa István három kis tengeri
tá ja (Nápolyi öböl) helyezkedik el a falon. Alkalmi vásárlá-
sokkal ugyancsak kerültek festmények a gyűjteménybe. Ér -
dekes darab Gyapay H. Nelli Ikonja vagy a szatmári szár-
mazék Paulovics László hármas női portréja. Friss at mosz -
férájú Illés Ferenc Zebegényi kálváriát ábrázoló festmé nye.
A sárvári templomot és kápolnát restauráló Z. Soós Ist ván
realista csendéletével szerepel  gyűjteményében.

Herbáth Ernő szenvedélye nem korlátozódik a kép ző mű -
vé szeti alkotásokra. Az enteriőrök meghatározó elemei a

A sárvári Herbáth Gyűjtemény egy részlete (fotó:Garas Kálmán)
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karbantartott antik hatású bútorok, amelyek értékes köny -
veit, grafikáit rejtik. A szekrények, komódok tetején habán
edények, kerámia tárgyak, metszett üvegek, a tárlókban por -
celán készletek sorakoznak. Kisebb zugokban szakrális em-
léktárgyak, herendi porcelán szobrok láthatók. Fehér, má zas
portrék őrzik jeles személyek – írók, muzsikusok, történel-
mi személyek – emlékét. Az apró tárgyak kiegészítik a pol-
gári életformát meg tes tesítő vegyes műtárgyegyüt tes t.

Herbáth Ernő gyűjteménye joggal tarthat igényt a nyilvá -
nosságra. A fürdőváros vezetői és a gyűjtő keresi a le he tő -
sé gét a közjó szolgálatának. Újabb turisz tikai különle ges -
séggel gazdagodhatna a Nyugat-dunántúli város.   

Salamon N.                                                                       

Az élő Zsóry örökség

Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi
Bi zottsága felvette „A matyó népművészet – egy hagyo má -
nyos közösség hímzéskultúrája... mint élő emberi örökség -
e lemet” „Az emberiség szellemi kulturális örökségének
rep rezentatív listájára.” A matyó népművészetnek ez a si ke -
re, mely hazánknak dicsőségére válik, joggal tölti el büsz -
ke séggel a mezőkövesdieket. A város értékének számít a
Ha das-városrész is nádtetős házaival, ahol tovább ápolják a
hagyományokat. Ehhez kapcsolódnak a város kul túr köz pont-
jai, a Matyó Múzeum, valamint a Mezőgazdasági Gép mú ze um,
a Magyarországon egyedülálló gyűjtemény, ahol a mű kö dés
közben látható gépek a gyerekeknek óriási élményt je len te nek.

Mezőkövesd azoknak is gazdag élményt ad, akik a vallási
tárgyú művészet iránt érdeklődnek, hiszen a gyönyörűen fel  -
újított Városi Galériában látható Takács István alkotásainak
állandó kiállítása. Szülővárosa gótikus kápolnájának fres -
kói, a váci, a szombathelyi székesegyház, valamint a bu da -
pes ti Rózsák téri görög katolikus templom falképei bi zo -
nyít ják tehetségét, és az egyházművészet területén elért sike-
reit. A matyóföld és népe iránti sze re te te érződik azokon a
képein, melyeken a matyó világot örö kí tette meg, amilyennek
fiatalon megismerte, s ahogyan a mű vész szemével látta a nép-
viseletet és a parasztság életét. 

Laczkó Pető Mihály negyedszázada tanulmányozza, il let -
ve gondozza a festő hagyatékát. Élete céljának tekin ti, hogy
az utókor megismerje munkásságát, és megőrizze emlékét.  

Új stadionnal gazdagodott Me ző kö vesd. Az avató ünnep-
ségen kö szöntötték az alapító unokáját, Bernát Istvánt. A
sport centrum, a sportegyesület, a labdarúgó- és kézilabdacsa -
pat felvette a Zsóry nevet. Hírét viszik a Zsóry örökség nek. 

Béres L. Attila

A Művészet és Barátai olvasói több lapszámban is is mer -
ked hettek a matyó fővárosával, Mezőkövesddel. Abban bí -
zom, hogy e térség érdekes színfoltját tárhatom azok elé,
akik a mű vészeti ismeretek mellett a „föld mélyének megcsa-
polt hul lámaiban” is szeretnének fürödni.  

2013 augusztusában hivatalosan is gyógyhellyé nyilvání-
tot ták a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt és fejlődő üdü lő ö ve -
ze tét. A rangos cím elnyeréséhez Vámos Zol tán fürdőveze-
tő, a város alpolgármestere szerint hosszú út vezetett. Az
ősszel kezdődő milliárdos fürdőfejlesztéssel kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy a gyógyvíz adja a város fejlődésének
alapját. A fürdőalapító Zsóry Lajos (1877–1941) főszolga -
bíró, és országgyűlési képviselő birtokán az 1939-ben 875
mé ter mélységből feltört 68 celsius fokos hévíz első für dő -
medencéjét 1940-ben
ad ták át. Mezőkövesd
köz ismert tanár ura, a
már nyugdíjas Szlovák
Sándor erről A Zsóry
Gyógy- és Strandfürdő
története című köny vé -
ben emlékezik meg. A
termálvíz gyógyhatását
már az első kilövellés
után ismerték, de 1968-
ig kellett várni, hogy
gyógyvíznek minősít-
sék. 1984-ben kapott
gyógyfürdő minősítést.
A víz jótékony hatása
már or szághatárokon
túl is jól ismert. 

A népművészet jelen-
tőségét, és ér té két már
Zsóry Lajos is fölismer-
te a XX. század elején.
Tudta azt is, hogy az
idegenforgalom és a
nép mű vé szet össze kap -
cso  lása  lendületet ad a
város gyarapodásának,
kulturális életének. Szentirmai Zoltán:Zsóry Lajos

Sorki Dala Andor
SZŰCSÖS HÁRMAS RÓZSA

Virágból épült korallzátonyok:
matyó népemet átfogó karok,
benne nyilatkozik ki a Szentháromság maga,
hármas egységből keresztény hitünk csillaga.
Virágok pulzáló egyetemessége,
fodros ködhalmazok ritmust adó fénye,
szívdobbanásnyi levelek vérkörei,
élő remény, mely szépséggel teli,
metaforája mindennek, ami lényeg,
rajta pihen a szem, megigazul a lélek.

EREDETI TULIPÁNT

Olyan, mint ívelt arc közepe,
a kezdet és a vég alsó, felső fele,
hajló kelyhek tükrös igézete,
világtartó kéz felnyújtott kérdőjele,
két levél, mi megálmodta a tulipánt,
áldott, teremtő ritmus, hullámokra tekeredő pánt.
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Múltba sóvárgó önarckép

Kinyitottam a színes katalógust, és egy fájdalmas önarckép
nézett velem szembe. Egy riadt tekintetű fej keres támaszt
saját kezében. Címe: Párizsra emlékezve, arra a Párizsra,
aho  va emigrációba kényszerült, mert saját hazájában nem
vé gezhette művészi tanulmányait. Berecz Antal festő mű -
vész ről beszélek. 1935-ben született a felvidéki Tőrincsen,
ahonnan a családot 1947-ben áttelepítették Ma gyar or szág ra.
Elvégezte a Művészeti Gimnáziumot, de a Kép ző mű vé -
sze ti Főiskolán nem folytathatta tanulmányait. 1956. de cem-
berében kalandos körülmények között Ausztriába me ne -
kült, innen Franciaországba került tovább tanulási céllal.
In tenzív nyelvanulás után 1957 őszétől 1960-ig a lyoni
Be aux Arts növendéke. A párizsi Beaux Arts-on fejezi be
ta  nulmányait, ahol kedvelt tanára Morice Bianchon volt.
Nagyszerű lélekábrázolást mutat ez a múltba sóvárgó ön arc-
kép expresszív színeivel. Párizs a fiatal festő reményeinek
a fővárosa, hiszen tanára révén Ford ösztöndíjban is ré sze -
sült. Közben megnősül. Felesége lettországi menekült, aki
Párizsban folytatta építészeti tanulmányait. Nehezen él nek,
hajnalban újságot és tejet hordott, közben rengeteget festett.
Gyűlnek a képek, de nem tudja értékesíteni. 1972-ben át -
te lepülnek Németországba, Bielefeldbe. 

1955-ben is mer ked tem meg Antival. Többen találkoz-
tunk Gruber Béla, fia talon elhunyt kiváló festő barátom

Tímár utcai szobájában. Innen indultunk festeni a köze-
li Schmidt parkba, vagy Zugligetbe. Megfordultunk Szent -
endrén is Remsey Ivánnál, akinek sógora Pirk János volt.
Felkerestük Ilosvai Vargát, Czóbel Bélát. Ezek a találkozá-
sok mély nyomot hagytak bennünk, mert az ő festészetük
igaz és hiteles volt. Ők nem festettek „szocreál” képeket.
Berecz festészete posztimresszionistaként indul, majd egy
konstrukciós szerkezet mentén fogalmazza képeit, de már
a színei intenzívek és a formák torzításától sem riad meg,
sőt tudatosan alkalmazza a groteszk expresszionizmust szür-
reális képzettársításokkal. Első Magyarországi kiállítását
1992-ben Budapesten a Poszter Házban a Mű vé szet ba rá tok
Egyesülete szervezte. Két év múlva Dunakeszin a Körösi
Cso ma általános iskolában rendeztem kiállítást Gruber
Bé la és barátai címen, amire az Új Ember is felfigyelt, és
méltatta. A tárlat szereplői: Gruber Béla, Berecz Antal, Ge rő
András, Remsey Iván, és e sorok írója. Bemutatkozásai
egy  mást követték: Miskolc, Salgótarján, Losonc, Rév-Ko -
má rom.  Berecz Antal sokoldalú festő. Festészete figurális
ábrázolás,mert fontos számára az ember. Modelljeit ér zel -
me ken keresztül közelíti meg, belevetítve saját egyé ni sé -
gét, önmaga vívódásait. Ugyanazok a tágra nyitott szemek
néznek ránk, mint önarcképei többségénél.

A Pomázon látható alkotásokat a Limes Ga lé riá ban ren-
dezett életműkiállítás képeiből Far kas Veronika válogat   ta. 

Kőhegyi Gyula

Berecz Antal és felesége (Elga) 1995-ben résztvevője volt
a Lakiteleki Népfőiskolán szervezett alkotótáborunknak.
Egy későbbi – a kőbányai könyvtárban rendezett – kiállí -
tá sán bemutatott tizenhárom képből álló „keresztútját” a
lakiteleki római katolikus templomnak ajándékozta. Ki -
magasló színvonalú művészi munkájáért 2010-ben Pro
Cul tura Hungarica emlékplakett elismerésben részesült.  Berecz Antal: Párizsra emlékezve

Berecz Antal: Önarckép 2013
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Madarász Imre
Sylvia Plath különös kultusza

Ötven évvel ezelőtt halt meg Sylvia Plath. Harminc eszten -
dős korában, önkeze által. Tragikus halála hozzájárult kul-
tuszához. A kultikus rajongás viszont alakja eltorzításához,
életműve túlértékeléséhez vezetett. Így állt elő az a képte-
len helyzet, hogy noha Sylvia Plath az egyik legtöbbet hi -
vat kozott, olvasott, emlegetett, tárgyalt, vizsgált, elemzett,
ér telmezett múlt századi költő, egyénisége körvonalai mind -
egyre bizonytalanok, sőt, mintha minden róla megjelent új
könyvvel egyre bizonytalanabbá válnának. 

Az amerikai költőnő világszerte a feminizmus „ikonjá -
vá” vált. A szentképek pedig ritkán élethűek. Sylvia Plathot
a női sors mártírjává, jelképévé, legfőbb „hangjává” csak
azon az áron kanonizálhatták rajongói, hogy élet- és ha lál -
tör ténetét meghamisították és írásműveit is csalóka mér-
legre helyezték. „Hagiográfiája” jórészt optikai csalódás, ha
nem épp tendenciózus csalás eredménye. Legalaposabb biog-
ráfusa, Anne Stevenson is elismeri életrajza végén: „Ma ga
Sylvia áldozatul esett a mítosza körüli határtalan rajongásnak”. 

A szélsőséges, önnön ellentétébe átcsapó feminizmus
Syl  viában az örök Férfi, elsősorban az Apa és a Férj ál do -
za tát látja és láttatja. Alaptalanul. Talán leghíresebb verse,
az Apu csakis extatikus vízióként, fantázia-szörnyszülött -
ként értelmezhető: Ottó Plathnak, a német emigráns nyel -
vész professzornak a valóságban az égvilágon semmi köze
nem volt a nácizmushoz, lánya pszichés betegsége oko zó -
já nak kiáltotta ki, bűnbaknak tette meg igaztalanul, igaz -
ságtalanul, méltánytalanul, egyszerre engedve előítéletes,
idegengyűlölő környezetének és beteg lelke démonjainak.
A gyűlöletvers további paradoxonja, hogy noha sokak sze -
rint az Egyesült Államok legkiemelkedőbb második vi lág -
há ború utáni költőnőjének a főműve, tananyaggá tétele leg -
alábbis kockázatos: megannyi leány és fiú vélheti, hogy
szü lei elátkozása, gyalázása, zsarnoknak és fasisztának va -
ló beállítása, megrágalmazása nyithat utat a Parnasszus
csú csaira. Linda Wagner-Martin életmű-monográfiájában
úgy próbálja magyarázni, enyhíteni az apagyalázó „delíriu -
mot”, hogy fő célpontját nem is az édesapában, hanem a
„vámpír” férjben ismeri fel.

Ted Hughesról van szó, a brit poeta laureatusról, akinek
még híresebb feleségével való viszonyát Diane Midd le bro ok
külön könyvben boncolgatja, méghozzá jó vaskosban. Eb -
ből megtudhatjuk, hogy szegény Hughest radikálfeminista
Sylvia-fanatikusok azzal vádolták, szidalmazták: „Te ölted
meg Sylviát!” Ez éppoly valótlan vád, mint Otto Plath le -
ná cizása. Ted Hughes házastársi hűtlensége fokozhatta neje
depresszióját, előidézője azonban alig lehetett, hiszen Syl vi a
már megismerkedésük előtt ismételten öngyilkosságot kí -
sé relt meg, és pszichiátriára is került (erről szól önéletrajzi
regénye, Az üvegbura). Hughest számtalan bírálat érte asz-
szo nya irodalmi hagyatékának manipulálásáért is, ugyan -
akkor kétségtelen tény, hogy Sylvia Plath világhírét az ő
vers  ki adásai alapozták meg. 

Sylvia Plath önveszejtését is agyonideologizálták, hamis
fénybe állították bálványozói. A depresszióból, az ideg össze-
roppanásból görög sorstragédiát csináltak, az öngyilkos

anyát szinte glóriával övezték, amiért nem vitte magával
gyermekeit a halálba. Mióta erény az, hogy valaki nem vá -
lik kétszeres gyermekgyilkossá?

Magyarországon sem az amerikai irodalomtörténeti szin-
tézisek gyarapodása (Ország-Virágos, Ruland-Bradbury,
Bollobás), sem a mértékadó feminista irodalomkritika elin-
dulása (Séllei), sem a költőnő Naplóinak kiadása, sem az
életdrámájából Gwyneth Paltrow főszereplésével készült
szín vonalas televíziós játékfilm bemutatása nem ébresztett
Sylvia Plath iránt a külföldihez mérhető érdeklődést. S a
jelek szerint „halálnapjának” kerek fél évszázados
szomorú ju bileuma sem. Nyelvünkön egyetlen könyv sem
látott nap világot róla. Nálunk még felfedezésre vár.
Reméljük, hogy a kultuszőrületről lemaradva, a
„megkésettség előnyével” a leendő monográfusok, és az
olvasók az igazi Sylvia Plathot fedezik fel. A misztifikált
önpusztító beteg helyett a fájdalmait olykor becses
költészetté szublimáló alkotót.

Sylvia Plath
PÁRBESZÉD A ROMOK KÖZT

Te ráengeded a vad fúriákat
Házam portikuszára: gyümölcsfüzéreket,
Pávákat, lantokat tépsz, elszaggatod
A forgószél ellen állított díszletet.
A falak most romokban: varjú károg
A roncs fényben, a pusztítás felett.
A varázs menekül örvényes szemed
Viharától, mint naptól a boszorkányok.

Tört oszlopok és sziklasivatag.
Állsz nyakkendősen, diadalmasan:
Ülök fekete nézésed alatt,
Görög hősnő egy sorstragédiában.
A pusztításon van-e hatalom?
Győzni a vészen tudnak-e szavak?

(Szabó T. Anna fordítása)
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Zenés könyvbemutató

Június 5-én az Ünnepi Könyvhéten az Erzsébetvárosi Kö -
zösségi Házban a Hungarovox Kiadó új köteteteit mu tatták
be. Geröly Tibornak, a Művészetbarátok Egyesülete el nö -
kének humoros bevezetője meghatározta az est hangula tát. 

Baranyi Ferenc: A sehonnai borbély című kötetét ismer-
hettük meg Ma da rász Imre jóvoltából. A szerzőt egyfelől
min denki ismeri, ám ez az ismeretség inkább felületes, hi -
szen a költő, műfordító rendkívül sokoldalú pályaképe ala-
pos tanulmányozást igényel. A cím találó, hiszen azonnal
Rossini operája jut eszünkbe, melyről következtethetünk a
könyv tartalmára; Baranyi ismert vagy kevésbé is mert mű -
ve ket (például Bánk bán vagy Fekete István Bo gán csa) ül -
tet át saját nyelvezetére, ugyanakkor az ol va só ban nem a
szel lemi alkotás másolásának gyanúja ébred, ha nem az, hogy
újszerű műveket olvas. Úgy is értékeljük az író mun káit, ha
nem fedezzük fel a „másikra”, az ismert ko rábbi műre való
utalást. Emlékezetes ol vas mányélménnyel  gazdagodunk.

Baranyi Ferenc elmondta, hogy a kötetet alkotó művek
bár történelmi korokban játszódnak, de ezek nem idejét-
múlt témák, hanem aktuálisak, egyfajta kordokumentumok
is. A darabokat és librettókat felkérésre, vagy saját ih le tett -
ség re írja. Baranyi a derű és a jókedv dominanciáját is ki e -
melte (pl a Bogáncs vagy Oscar, az oroszlánszelídítő).

Bistey András: Kómában című elbeszéléskötetét Kaiser
László ismertette. A szerző olasz szakon végzett és ismert
új ságíró. Művének szövegbiztonságát hangsúlyozta, és üd -
vö zítően fogadta magát a műfajt – tehát a novellát –, mely
a mai magyar irodalom mostohagyermekének számít. Ezek
az elbeszélések a magyar történelem több időszakából sze-
mezgetnek; úgy, mint a két világháború közötti, illetve a
Ká dár-korszak, de a legtöbb mégiscsak napjainkban játszó -
dik. A kötet erőssége a realista színezet, az ab szurd, esetleg
tabunak számító téma emlegetése, me lyeket a Haj léktalan
című novellából elhangzott részlet jól érzékelte tett, más-
részt a komor témák mögött mindig fel villanó hu mor. 

A beszélgetés során kiderült az író sokoldalúsága: ismert
lapokban publikált (Tiszatáj, Alföld, ÉS), kisgyermek -
korától kezdve verseket írt, ugyanakkor műfordítói te vé -
keny sége is jelentős. Olasz verseket fordít magyarra.

Kis Antónia: Ki szeret jobban? című novelláskötetét
egye di és figyelemfelkeltő stílusban Sz. Tóth Gyula is mer -
tette. A Móra Könyvkiadó nyugalmazott szerkesztőjeként
is ismert írónak ez a harmadik kötete. A beszélgetés során,
és a kö tet zárószavaként is elhangzott, hogy a szeretet hi á -
nya vég ze tes, szomorú eseményekhez vezethet. 

Dinnyés József szép dalaival színe sítette az amúgy sem
unalmas estet. Kaiser László és a dalszerző barátságának
gyü mölcse az a könyv, mely Dinnyés József, a daltulaj-
donos címet és az Életinterjú dokumentumokkal alcímet
viseli. A kötet fotódokumentumokat is közöl, melyhez egy
DVD is társul, amiről a zeneszerző költők versei alapján
készült dalai hallhatóak. Dinnyés József arról „a” könyvtár-
ról mesélt, mely szegedi éveit meghatározta, és jelentő sé -
gét csak fokozta, hogy költőóriásunk József Attila is ott töl -
tötte ka masz kora jelentős részét.

Szlávik Dóra

Hagyományos műteremlátogatás

A hagyományok festője

Meiszter Kálmán
festőművész idén
immár 31. alkalom-
mal hívta családi
há zának kertjébe,
és műtermébe bará-
tait, ismerőseit. A
népes társaságot vir-
tuóz zongorajátéká-
val  He  ge dűs Valér,
és Ágoston László
ének művész, vala-
mint Dinnyés Jó zsef
daltulajdonos szó ra-
koztatta. A házigaz-
da saját versei elő a -
dá sával kedves ke -
dett az őt jelenlé tük-
kel megtisztelő ked -
ves ven dégeinek.
Fotók és szöveg:G.B.H.

Molnár József em-
lékeit, és mun kás sá-
gát katalógus-so ro -
zatban örökítette
meg. Az első kiad-
vány 1997-ben ké -
szült, melyet 2005-
ben, 2009-ben és
2012-ben követett
a folytatás. A most
megjelent hatvan
ol dalon nagyjából az
szerepelt, ami az
előző katalógusok-
ból kimaradt „Mun-
kásságomat átte-
kintve magamtól kér -
dezem: hozzájárul-
tam-e az emberi mi-
nőség gaz da gí tá sá -
hoz? Erről majd azok

döntenek, akik megállnak képeim előtt. Életművem je len-
tős része összegyűjthető lenne szülőfalum hely tör té ne ti
központjában, a Nagyrédei Galériában. Most öt ka ta ló gus -
ban látható az az élményvilág, amit évtizedek alatt lát ha -
tó vá tettem honfitársaim számára.” írja a 91. évében já ró
festőművész. 1958-ban Moszkvában a Magyar Kép ző mű-
vészeti Biennálén is szerepelt A Móricz Zsigmond kör tér
című képével. A katalógus (tévesen) Munkácsy-dí jasként
mutatta be. Egy jeles orosz festő levélben is gratu lált.Bár-
mennyire is furcsa állami kitüntetésben soha nem részesült!



2013 szeptember – október 11

Miért szeretem a Hungarovox kis alakú könyveit? Köny-
nyűek, zsebben elférnek, (nem zsebkönyvek, de zsebre és
szem re valók), könnyen elérhetőek, beleolvashatunk bár -
hol, még buszon is. Útközben: lehet egy novellával több?
És tisztább fejjel szállunk le a megállónál, ami nem a végál-
lomás. Ilyen Kis An tó ni a: Ki szeret jobban cí mű kö tete is. 

És amint kinyitjuk meglepetés fogad: egy árnyalak inte
fe lém. Nem rém, árnykép, a szerző hiteles arcmása, a szer -
ző szerint, és nem bús düledékein Husztnak, de egyenesen
Párizsban a Montmartre-on készült, egy lelkes művész vagy
művészjelölt készítette, ingyen. No, akkor itt sorjáznak majd
a franciás motívumok, gondolhatja elsőre az ember, akinek
szívéhez közel állnak a franciás témák. De nem, itt másról,
többről van szó. De van egy darab: Jamais, toujours – soha,
mindig, ellentétek játéka, mint a libikóka. Két szerelmes
évő dése: két szeretkezés közben, addig-addig, míg: is mét
összebújnak a kölcsönágyon. Kölcsönlakásban. Még ily et?

A vékony kötet huszonegy novellát tartalmaz. Sok jó írás
kis helyen is elfér, miként azt Baranyi Ferenc is nyo ma té -
kosítja a hátsó borítón idézett szövegben. Ezt komolyan vé -
ve, ám műfaji kérdések mélyebb boncolgatásába itt nem
me rülhetek, csupán jelzés szintjén: többnyire két szereplő,
kis utalások a helyzetre, és élénk párbeszéd, és vita, és… nem
veszekedés, hanem beszélgetés. Ami ritka kincs! Pedig ér -
té ke az embernek, éhe az egyénnek. Rögtönzések a minden -
napokból, egy pillanat, egy helyzet, egy téma, s kész a no -
vel la. Ilyen egyszerű lenne? Életünk huszonegy pillanata
vil lan föl. A témák: minden, ami velünk történik. Az élet
dol gai, mondhatnánk Truffaut filmje nyomán. Csak észre se
vesszük, vagy csak dühöngünk, vagy csak elmegyünk mel-
let tük. Kis Antónia fölveszi, lefújja a port, csiszolgatja, el -
te szi. Nem hagyja szó nélkül. A pillanatok szót érdemelnek.
Felmutatja. Nem nagy tragédiák ezek, életvillanatok mintegy
a már két előző, hasonló kötet folyta tásaként.

Általában éles az indítás. Felhívásszerűen jelzi, hogy kon f-
liktus elé nézünk. És kifejező a nyelvezet. Mint például az
Éjszakai történetben: „– Hova, hova, szépségem? Hova si -
etsz ennyire? – A mély zengésű férfihang fátyolként úszott
a fülledt éjszakai levegőben. Nem zavart senkit, csak a sie -
tős lány vette lépteit még sietősebbre.”  Hú, ez baljós tónus,
ennek rossz vége lesz, továbblapozunk, színt váltunk. 

Kedvem lenne bővebben elidőzni más daraboknál is, itt
csak néhány példát említek. És egynél megállok, mu zsi ka -
szó hallik. Itt énekelnek, s nyomban az elején: „Maga rég
nem lesz a világon, amikor én még mindig imádom, ami -
kor…” A gangos bérházban megy a dal, s közben valaki
„ga lambszar-foltot pucol ecetes vízzel”. És az illető nem
csüg ged: „Jöjjön velem nagysád simmit járni, bizsereg a
tal pam, nem tud várni…”. Majd felállítja a vasalódeszkát.
Érezhetően erősödik a teher, masszív székek mozgatására
ke rül sor: „Föl, föl, ti rabjai a földnek…”. Á, nem a sláger-
rá dió bömböl, Slágermami énekel. Miközben takarít. Keze
alatt ég a munka, nem áll meg, csak dalolja: „Megáll az
idő…” „Régi óra halkan jár, belsejében táncospár…” És csak
sürög és forog, ajkáról ki se fogy a nóta. 

Élettörténet vonul el előttünk, a Mami élete, ahogy meg tör -
tént: munkában, csa ládban, dallal. Közeli múltunk  tör té ne te,
hirdethetnénk: Novella-bár, aki húzza: Kis An tó nia, a zon-
go ránál, il let ve a gépnél. De lehetne a cím: Slágereink, avagy
hogyan takarítsunk könnyen, szépen. Hangulat árad. Az
olvasó is dal ra fakad: „Csak hangulat minden minálunk…”
vidámság, humor, dalok… rossz nem lehet – éneklő no vel lák.

És a csattanó? Nincs. Ha csak az nem, hogy bekövetkezik
a várt, óhajtott – szerencsére többnyire – jó. A szép. Meg -
tör ténik velünk. Ez a csattanó, vegyük észre. Mint a Háztáji
olimpia című novellában, a kétkedő felnőttek között meg-
valósul a gyermek álma: „A melléhez szorított pakkal már
ro hant is le a kisfiú a tóra. A hattyúk meg mintha várták
vol   na. Szélsebesen úsztak kifelé, egymás mögött vonulva.
Elöl az arany, középen az ezüst, hátul a bronzérmes, alig le -
ma radva. Igenis van hattyúolimpia.” 

Ja, és ki szeret jobban? Megtudja az ol va só, ha elmerül,
ha belehallgat a novellákba, andalogva, dú dolva. Mert nem az
a fő kérdés: … ki jobban? „Sze res sük egymást, gye re kek…”

Friss hír: Angliában, Londonban egy nemzetközi tehet-
ség kutatón, látványszínházi bemutatóval hatalmas sikert ara-
tott egy magyar társulat. A technika terén minden együttes
ki válót produkált, a magyarok témája és előadása meg rí -
kat ta a közönséget, még a zsűrit is, állva tapsolták meg a
pro dukciót. (Ez ám az „Attraction”.) És mi volt téma? Hát
a szeretet! Ez mostanában történt, „ez történt tavasszal”. S
miközben ezt dúdolgatjuk, tudatosul: ez a jelen része, ez a
je len is! Akkor pedig megtoldhatjuk Weöres Sándor egy -
soros versének végével: („A múlt a jelen alakja;) a jövő a
jelen illata.” Van tehát remény. Ez tartson össze bennünket! 

Sz. Tóth Gyula
Életvillanatok

Antalfy István
FELVETTEM…

Egy szál rózsát leltem az úton.
Gyönyörű, vérző rózsaszál.
Ki látta, ki nem vette észre
a mindennap gondjainál?
A rózsa szép volt, szirma tiszta,
porszem se rajta. Csupa báj.
Felvettem. Mintha kaptam volna.
Gondoltam: talán sorsa fáj,
nem mondta. Hallgatott a rózsa
(az élet senkit nem kímél),
de út porában talált rózsa
tövise a szívemben él.

LETÖRT…

Letört egy újabb fűzfaág,
vihar tombolt felette.
Nem vártunk, nem éltünk csodát:
mi reszkettünk helyette,
mert meghalt ez az óriás,
s hiába lett halála,
a pusztítás, a rombolás,
az szegődött nyomába…
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Prokop kiállítás az örök városban

A Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében Róma
egyik legforgalmasabb terén, a Piazza del Popolón, az Ágos-
ton-rend templomának oldalán álló Galleria Agastiniana  ter-
meiben ötvenhat kép adott keresztmetszetet Prokop Péter
festészetérőL A kiállítást Gianfranea Ravasi bíboros, a Pá -
pai Kultúra Tanácsának elnöke levélben köszöntötte, ki e -
melve Prokop Péter rnűvészetének jelentőségét a kortárs
kép zőművészetben. A tárlatot Győriványi Gábor szentszéki
nagykövet nyitotta meg, majd Németh László, a római Szent
István Ház igazgatója rnutatta be a rnűvészt. A kiállítás ké -
peit a Szent István Ház és a Pápai Magyar Intézet gyűj te mé    -
nyéből állították össze azzal a céllal, hogy a látogató szá -
mára minél jobban érzékelhető legyen a pap művész is ten -
élményének elmélyülése, amely az ihletője volt művészi
szár  nyalásának Rómában töltött negyvenkét éve alatt. A tár-
lat rendezésében is kifejezésre jutott a sokoldalú alkotó di -
namikus egyé ni sé  ge. 

Prokop Péter har -
mincnyolc évesen,
kész művészként ér-
ke zett Rómába. Te -
het ségét még itthon,
a budapesti Kép ző -
művészeti Aka dé -
mi án tökéletesítette,
és több jelentős mo-
numen tális al ko tá -
so n – mindenekelőtt
Sükösd, Szend,  Baja
Hegykő templomai -
ban – bizonyította,
hogy a Biblia ta ní -
tása, Isten jelenléte
a világban a XX.
szá zad közepén is új,
erőteljes, színvona -
las művészetre sar -
kall. Rómában a ter-
mészet káp rá za to san
színes, fénylő gaz -
dag sága, és a több
ezer éves emberi kul -
túra csodái fo gad ták.
Ezek üzenetét nyitott
szívvel, megrendül-
ten, ámulattal szívta
magába. Be irat ko -
zott a római Kép ző -
művészeti Aka dé mi -
ára, ahol kitüntetés-
es diplomát szer zett,
de legfőbb tanítómestere maga Róma volt. A kelták ex presz-
szív, lényegre szorítkozó szobrait éppen úgy csodálta, mint
az ókeresztény bazilikák V-XIII. századi monumentális mo-
zaikjainak lélekbe markoló ábrázolásait, vagy Fra Angelico
és Botticelli lírai dekorativitását. Michelangelo drámaisága

és Caravaggio kérlelhetetlen realizmusa, művészi ereje nagy
tiszteletre késztette. Az európai kultúra e csúcsai a négy ró -
mai évtized alatt újra és újra megerősítették benne, hogy a
mű vészet egyetlen feladata a teremtés, Isten végtelen gaz -
dag ságának, az ember iránti végtelen szeretetének vizuális
megjelenítése. Ebben jelentett nagy segítséget az ő papi mi -
vol ta, hogy a napi szentmisében megújította Krisztus ke -
reszt áldozatát. A zsolozsma ó- és újszövetségi imái áthatot-
ták a mindennapjait. Mivel Rómában nem foglalták le mun-
kahelyi gondok, teljesen papi és művészi el kö te le zett sé gé -
nek élhetett. Sokszor vallott arról, hogy e két hivatás szer -
ve sen összefonódik benne, elválaszthatatlanok egymástól.
Egymást erősítik, ahogyan a Duna és a Tisza összefo lyá sá -
ból is mind a két folyó erősödik, gazdagodik. 

A római tárlat e negyvenkét év művészi érlelődésébe en -
gedett bepillantani. A kiállított ké pek figurális alkotások,
jól lehet Prokop Péter örömmel készített nonfiguratív szín -
kompozíciókat, geometriai alkotásokat, montázsokat is, ame -
lyeken szabadon szárnyal a színek és a forrnák gazdagsága.

Ez nem mindig segíti a nézőt a művész víziójának befoga -
dásában. Az ars sacra, a keresztény művészet feladatának
azt tartotta, hogy egyértelműen, világosan közvetítse Isten
üze netét művészi színvonalon. Célja érdekében többször
nekifeszült egy-egy nagy istenélménye megjelenítésének.

Prokop Péter: A római Szent István Zarándokház kápolnájának főoltárképe (fotó:Geröly-Bársonyi H.)
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Ilyen volt számára a szentmise csodája. Az Utolsó vacsora
című kompozíció 1957-ben, közvetlenül Rómába érkezése
után készült, melyben sok még a narratív elem. Jézus mö -
gött megjelenik a három kereszt. Az apostolok az emberi tí -
pu sokban mutatják be értetlenségüket Jézus tette és szava
iránt. A kép centrális, szimmetrikus felépítése a leonardói
pél dát követi. A három későbbi „utolsó vacsora” fénylő, tü -
zes szí nei sokkal inkább „hitünk nagy titkát” jelenítik meg:
el tűnnek az emberi arcok, és mindent beragyog Isten sze re -
te tének forró lángolása. A keresztre feszített Krisztust ábrá-
zo ló képek is ennek az önfeláldozó, igazi szeretetnek mű -
vé szi megjelenítései. A feltámadás diadala, az emmauszita -
nít ványok szívének lángolása az ismeretlen, de fénylő ván-
dor láttán, s a mennybemenetel csodás víziója több megfo-
gal mazásban szólította meg a látogatókat a tárlaton. 

A tájképek, csendéletek, virágcsokrok, városképek, port -
rék kifejező erejű, fénylő sugárzása hihetetlen derűt, opti-
miz must leheltek. Öröm volt látni a tárlatlátogatók  át szel -
le mült tekintetét. A mély művészi hatásról a vendégkönyv
bejegyzései is tanúskodnak.

A látogatók megismerhették a művész életútját, mun kás -
sá gának dokumentumait, amelyek Itálián és Ma gyar or szá -
gon kívül az USA-ban és Fatimában is hirdetik Prokop
Péter mű vészetének sokrétűségét, és különlegességét.

Prokopp Mária

Díjátadás Csepelen

A tíz éve elhunyt neves pap-festő, Prokop Péter emlékére
alapított díjat idén Tóth Sándor költő, műfordító, publi cis -
ta vehette át az Erdei Éva Galériában. Prokopp Má ri a, az ala-
pító ku rá tor elmondta: „Boldog vagyok, hogy a díjat olyan
művész kapja, aki a nemzet sors kérdéseit sajátjának ér zi.”

Az ugyancsak Prokop Péter-díjas Szabó Ferenc jezsuita
költő, teológus laudációjában kiemelte: „Sok kitüntetést kap-
tál már irodalmi, költői, újságírói, kultúrát terjesztő főisko-
lai tanári éveidben, legutóbb a Pro Cultura Christiana-díjat
a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától. Ismerjük az
Új Ember belső munkatársaként végzett, több mint négy év-
tizedes munkásságodat, más lapokban megjelent írásaidat
irodalomról, zenéről, képzőművészetről, az esztergomi Vi téz
János Főiskolán irodalmat és keresztény világnézetet ta ní tó,
kultúrprogramokat szervező fáradhatatlan te vé keny sé ge det,
köteteidet. Fes tőköltő vagy. Prokop Péter közös barátunk
vi szont költői prózában is tolmácsolta üzenetét.”

Szabó Ferenc arról a barátságról is beszélt, amely hosszú
évek óta a kitüntetetthez köti. „Ő az, aki országgyűlési kép -
vi selőként a kultúra szolgálatában fontosnak tartotta, hogy
ne kem, mint a Vatikáni Rádió szerkesztőjének a nyugati iro -
da lom, filozófia, teológia magyar nyelvű fordítójának, esszé-
it, tanulmányait kötetekbe foglalójának a Pro Cultura Hun -
ga rica-díjat megítéljék”.  

Prokopp Mária művészettörténész-professzor, a díj át a -
dó  ja hangsúlyozta, hogy a boldogságot az ember magában
hor dozza, és aki a művészettel kapcsolatban él, arra ez –
mint ahogy a díjazottra, Tóth Sándorra is – kü lönösen igaz.

Az ünnepeltet Czigány György költő verssel köszöntötte,
és régi barátságukra utalt az irodalom, a mu zsi ka világában.

Tóth Sándor köszönetében kiemelte, hogy a művészbará-
tok nemes társasága mellett a felesége mindenkori segít-
sége, az erő, a biztatás. Ezt a nemes hivatást sohasem, idős
fejjel sem sza bad feladni.

Az ünnepségen zongorán közreműködött a már most
figyelmet érdemlő fiatal művész Zou De Zsolt Mozart és
Liszt egy-egy művének tolmácsolásával, majd a Prokop
Péterhez kapcsolódó személyes emlékek kerültek szóba a
kötetlen  baráti eszmecserén.  

E.É.

Tóth Sándor
MATUTINUM 

Fenyőrigó-ékszer a fatörzsön
Még hallatszik pittyegés 
hajnali álmokon

Neked szól a hang csönd-
királyi reggelen, a kékség
völgyeket övez. Jel, hogy szív 
és értelem földerüljön

Kövekről szólítasz. Vándorként 
erre jársz lélek-évszakon keltegetve
minden halandót, megroppant pallón 
tévelygő csavargót

Mire napod a hegy fölött szikrát vet,
Kezed egyetlen mozdulattal világ-
távolokba nyúl. Az élet egyetlen 
testbe öltözik. Egyetlen a dal, 
mely Neked áldozik

(Bagolyirtás, 2013 július 23.)

KÉKES-TÁVOL-SZÍNBEN

Lombtenger ringat 
vasárnapi órát
Erkélyen ülünk felhők
alatt tárkonyos krémleves
illatából harap az orr
a száj minden ami 
a pillanat ínyenc-rabja

Betölt a táj ihlete 
virágszemekből a látás
unokám szemében a 
remény égboltja
melyről hiányzanak
a gomolyfelhők 
szelíd-kék sikamlások karján 
egyre közelebb kerül a benső 
hullámokat erősítő-elosztó torony

(Galyatető, 2013 július 22.) 
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Szász világ

Tíz éve, 2003 augusztusában hunyt el
Szász Endre festőművész, aki a nép-
szerű és sikeres művész megtestesítő-
je a modern kori magyar festészetben.

Életének utolsó évtizedeit a Kaposvár
közelében fekvő Várdán töltötte, ahol
új otthont teremtett.1926-ban szü le -
tett Csíkszeredán. Anyai nagy szülei Ka-
posváron laktak, így éveket töltött a vá-
rosban a Somssich Pál Gimnázium di-
ákjaként. A Képzőművészeti Fő is ko la
elvégzése után könyvillusztrációival
vált ismertté. Legsikeresebb munkái a
Villon illusztrációk voltak, melyek len-
dületes, érzékeny vonalrajzukkal át lép -
ték a korszak kötelező naturalizmu -
sát. Omar Khajjam verseihez ké szí -
tett sorozata 1964-ben a British Mú -
zeum pályázatán a XX. század har -
minc legszebb könyve közé került. 

A hatvanas évek második felében
ér  deklődése a grafikák után fo ko za to -
san a festészet felé fordult.  Ebben az
időben egy rendkívül virtuóz festő tech-
nikát alkalmazott, amely festékszóró
pisztollyal és az olajfesték visszatörlé-
sével  látványos eredményt hozott. Jel-
legzetes képi motívumait alle go ri kus
portrék sorozatában  je le ní tet te meg.

Szász Endre szakított a magyar vi-
szonyok kö tött, rögzült állapotaival,
amikor a 60-as években elhagyta az or-
szágot. Jó húsz évvel később, amikor
Amerikából visszatért, munkásságát

a közönség állandó figyelme követte.
A 80-as években tovább folytatta iko -
ni kus portrésorozatát, ugyanakkor a
Hollóházi Porcelángyárral együtt mű -
köd ve porcelán alapra égetett kompo -
zíciókban jelenítette meg sajátos vi lá -
gának monumentális alkotásait. 

A festészet mellett iparművészeti tár-
gyak tervezésével is bővítette kollek-
cióját. Az Ajkai Üveggyárban ki vi te -
le zett üvegkristályok, továbbá sző nyeg-
és bútortervek egész sorozata jelleg ze-
tes Szász-féle motívumokkal jelent meg
a hazai műpiacon.  A várdai kastély az
általa tervezett bútorokkal, festmé nyek-
kel,  látványos műtárgy-gyűjteménnyel,
és a gyönyörű parkkal művészetének
romantikus kísérőjévé és kie gé szí tő -
jé vé vált. A kaposvári Vaszary Kép -
tár  ban rendezett emlékkiállítás e sok -
rétű életműbe enged betekintést, me -
lyek október 27-ig tekinthetők meg.

Géger Melinda

Rozsda Endre alkotásai

Az 1956-ban Franciaországba emig-
rált festőművész munkáiból a Várfok
Ga lé ri ában (Várfok u. 11.) nyílt kiál-
lítás. Szürrealista grafikáit, rajzait, fest-
ményeit – melyek többségét most
mutatják be először – november 23-
ig tekinthetik meg az érdeklődők. A
száz éve Mohácson született Rozsda
Endre tanulmányait Budapesten vé gez-
te, Aba Novák Vilmos volt a mestere. 

Alföldi tájképek

Tornyai János az alföldi festészet meg-
határozó alakja volt. Hód me ző vá sár -
he lyen született. A budapesti Min ta -
rajz iskolán Székely Bertalan, Lotz
Ká roly és Greguss János növendéke
volt. Szülővárosa ösztöndíjasaként Pá-
rizsban a Julian-Akadémián is tanul-
ha tott. Kezdetben Mun ká csy stílusát
kö vette, és mindvégig a magyar pa -
raszti sors ihletett ábrázolója maradt.
A pusztán élt, hogy mind teljesebben
azonosulhasson annak világával, ahogy
ő nevezte a „nagy sömmivel”. 

Halálának 125. évfordulóján a sze -
gedi Reök-palotában több mint fél-
száz, többségében magántulajdonban
lévő képeiből nyílt emlékkiállítás. A
művész tájértelmezésében a lírai hang
dominál, így a mondanivaló fő hordo-
zója a színvilág, amely egyszersmind
az érzelmi viharok megjelenítője is.
Alkotásaiban ötvözte az alföldi piktúra
nemes hagyományait, és a moderniz-
must, viszont csak szűkebb pátriája,
Hódmezővásárhely érdekelte igazán.
Néhány ecsetvonással drámai töltetű táj-
ábrázolást volt képes vászon ra vinni.

1984-ben 710 Tornyai festményt ta-
láltak Budapesten egy lakás ta ta ro zá -
sakor (Puskás László jóvoltából ez a
Nemzeti Galéria tulajdonába ke rült).
A „rejtőzködő” alkotásokat el ső ként a
felfedezés évében a Mű vé szet ba rá tok
Egyesületében mutatta be dr. Telepy
Katalin művészettörténész.

Kürthy Sándor
ŐSZI TÁJ

Megszökött innen az élet,
a száraz fű a napot issza
veres krajcár a hullt avar
zörgő, szegényes alamizsna

Kékbe döfnek a csontos ágak
vermek hidege ül a kerten
a csend: lejárt óraszerkezet
állnak a fák bronzba verten.

Fáradt madár
a napsugár
és messze jár
a fénye már
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A Győr közeli Pázmándfaluban született 1913. április 6–án.
Szülői háza ma is áll. Művészeti tanulmányait Pandúr Jó zsef
győri templomfestőnél kezdte. 1929–ben a város ösz tön dí -
já val került Budapestre, ahol az Iparművészeti Iskola gra -
fi kai osztályán Helbing Ferencnél tanult, és Szőnyi István
szabadiskolájában felvételijére készült. 1930-37 között a
Ma gyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár,
majd Rudnay Gyula tanítványa. 1935-től ez utóbbi ta nár se   -
géde volt. 1937–ben a Rotary Club nagydíjával jutalmaz -
ták. A Honvédelmi Minisztériumban katonai és levente öl -
tö zeteket, kitüntetéseket, okleveleket és különböző sport,
ha ditorna jelvényeket, plaketteket tervezett. 1940–ben el -
nyerte a jelentős összeggel járó  Balló Ede-díjat. A rá kos pa-
lotai evangélikus templom részére megfestette a „Menny -
be me netel” című életnagyságú oltárképet, és megtervezte a
templom szakrális berendezését. 

1946-ban – a város meghívására – Bajára költözik, s a
Rud nay Népi Szabadakadémia tanára, később titkára lett.
A  Vojnich – kúriában (ma Nagy István Képtár) kapott mű -
ter met. Tanítványa  volt többek között: Udvardi Erzsébet,
Szur csik János, Göldner Tibor, Osváth Mária, Mözsi – Sza bó
István, Novák Lajos, Weintrager Adolf. 1950–ben, és az azt
követő évben sikeres résztvevője volt a Műcsarnokban ren-
dezett Magyar Képzőművészeti Kiállításoknak. Az ötvenes
évek közepétől a Szolnoki Művésztelep gondnoka, majd a

művészcsoport vezetője. Itt festette a „Lehel vezér Augs burg
előtt” című életnagyságú történelmi kompozícióját. Több
ké pe került a szolnoki Damjanich Múzeum gyűj te mé nyé -
be. Képeit őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, a Kiscelli-, a Ba-
jai Türr István-, és a Győri Xantus János Múzeum is. Első
önálló kiállítását 1955-ben a budapesti Csók István Ga lé riá-
ban Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria alapító
fő igazgatója nyitotta meg. Munkásságát  Janus Pannonius
éremmel ismerték el. 1959-ben a „Mezőgazdaság a Kép ző-
mű vészetben” című országos tárlaton a „Szé na gyűjtők” cí mű
al kotásával díjat nyert. Az Ózdi Kohászati Műveknek nagy
méretű, figurális képet festett, mely az „Olvasztárok” cí met
viseli.1965-ben Galileo Gentile művészettörténész meg hí vá -
sára Milánóban és Firenzében is tanulmányúton járt, és si-
keres kiállításo kat rende zett. P. Bak János alkotásait külön-
bö ző bu da pes ti ga lériák, és a Kép csar nok Vállalat vidéki ki -
ál lí tó termei rendszeresen bemutatták. 

Édes apám Baján nősült, a város legszemrevalóbb lányát
vet te feleségül. Ebből a szerelemből születtem én, és a leg -
szebb portré édesanyámról, mely vetekedhetne a Magyar
Nem  ze ti Galériában Rudnay Gyula Csipkekendős nő című
alkotásával. 1958 óta Budapesten élt, ahol lakásán 1981. no -
vember 23-án 68 éves korában érte a halál.

Munkásságáról „Pázmándhegytől Budapestig” címmel
2010-ben kismonográfiát írtam, amely a BÁV kia dá sában
jelent meg. Születésének 100. évfordulóján, ez év ok tó be -
ré ben az Erzsébetligeti Színház kamaratermében, és a Rép -
ce laki Művelődési Központban emlékkiállítást rendezek. A
budapesti tárlatot Kelényi István mű vé szet tör té nész, az utób-
bit Salamon Nándor művészeti író nyitja meg. 

A. Bak Péter 

P. Bak János:Önarckép

Száz éve született P. Bak János

Pásztohy Domokos
KÉRDŐJELE A NAPPALNAK

Vak koldusok könyörögnek.
Félárbocon függ a zászló.
A cifra bál földig részeg.
S berekedt a kikiáltó.

Megszűrik a szót a bölcsek.
Diogenész bátran ballag.
Nagy lámpással fényes délben
kérdőjele a nappalnak.

Szabad szívű embert keres.
Küzdeni kész, kedves társat,
aki tágas teret tervez
e fullasztó, szűk világnak.

Félrelökik, kigúnyolják.
– Részvét, közerkölcs se védi. –
Mindig így jár, ha rögeszmés
kísérletét megismétli.
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Salamon Nándor
Forró nyári jegyzetek

Esemény bőven kínálkozott a nyár eleji „télben” és a ránk
tört szaharai hőségben. Nehéz volt a testet, lel ket gyötrő
szél sőséges időjárásban rendezni jegy ze teimet. Győr ött,
Szombathelyen és Sárváron azonban – a gondok el lenére!
– szellemet gazdagító történésekben volt részem.

A régi nevét „levető” győri városi könyvtár Kortárs Ga -
lé riájában arról értesültünk, hogy a nagy múltú – 32 éves!
– sokszor izgalmas tárlatokat befogadó kiállítóhely vég-
napjait éli. „Búcsúztatónak” két tárlat „maradt”. A mű vé -
szetek e kedves szentélye a jövőben a Győri Sport mú ze um
céljait szolgálja. Nem kérdőjelezem meg egy állandó ki ál -
lí tás létjogát a sportsikereire méltán büszke városban, de
aligha a legjobb megoldást választották az illetékesek. Is -
mét a kultúrát éri veszteség, a szellemi élet lesz sze gé nyebb.

A nyolcvanadik évét morzsoló Barabás László ma a
győ   ri festők doyenje, töretlen alkotókedvét bizonyította
újab b festményeinek kiállításával. A ma visszavonultan
élő, egykor a város aktív, a művészeti közéletet formáló
alakja  számos sikeres, önálló tárlatot rendezett, díjak sorát
szerezte, szakkört vezetett, a tanítóképző főiskola rajz tan-
székét irányította. Lapok illusztrátora, műkritikák szer zője
volt a hetvenes években. Több világi és szakrális murália
kötődik nevéhez. Kísérletező hajlandóságát egy újszerű
zománcfestészeti módszer kidolgozásával bizonyította. A
kimunkált technikai eljárás visszahatott a korábban hagyo -
mányos utat követő olajfestészetére, nyomai felismerhetők
az „őszikék” képtábláin is. A fényes alapra felvitt olajfesték
sajátos, organikus, több rétegű faktúrát képez a kép síkján.

Az átgondolt kompozíciós rend azonban határt szab a szín-
foltok „önállósodási” törekvéseinek.

Barabás László témavilága, festészetének metodikája ré -
gen kialakult. Változást csupán néhány, kifejező nonfigu-
ratív kísérlet jelent. Amúgy mindig a valóságos látványok,
természetben megfigyelt jelenségek, pillanatok, élmények
inspirálják. Tudatosan törekszik a képelemek tömörítésére,
mondandóját a „kisvilágok” és az érzelmek hullám hosszá -
ra hangolja. Festményei színesek, de mintha dacolni szán-
dé kozna derűt sugárzó ragyogásukkal, a felszín mö gött a

Almási Róbert a kiállításán (fotó:Molnár György)

Barabás László:Műterem (fotó: Molnár György)
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bezártság, magány, mély szomorúság lélekállapotának jelei
ismerhetők föl. Felröppenő madarai, a sziklafalak között
megcsillanó tengerkék, a tetők alatt szorongó tűzfalak, a
bel ső zárt terek, ablakok, árva székek, asztalok árulkodnak
er ről, de egyszersmind utalásokat rejtenek a lélek mélyén
alig megtört, lobogó szabadságvágyról is.

A galéria programjában szerepelt a határon túli ma gyar
művészek bemutatása. Ennek jegyében, a „hattyúdal” rit-
musait a Csallóközben élő Almási Róbert festmé nyei
„ko  pogták”. Fát, márványt farag, textilt is tervez. Mó rocz -
kar csán született (1948), s ma is ott él, dolgozik műtermé -
ben. Jelentős alakja a nyugat-szlo vá kiai mű vé szeti életnek.

Újabb  műveit felvonultató győri kiállí tá sán – 65. jubileu-
ma jegyében! – Kopócs Tibor festő mű vész részletesen ele-
mezte  pályája stációit, mű vé szetének sajátos jellemzőit. 

Almási festményeinek meghatározó motívuma a rendsze -
rint élethelyzetekben, akciókban megfigyelt, és ábrázolt em-
beralak. Nem törekszik bonyolult mondandók, kompozíci -
ók kiagyalására, jellemzője az egyszerűség. Alkotásait át -
lát ható szerkezetre építi, de nem a forma kiemelését tekin-
ti elsődlegesnek. Vérbeli festő, aki gondolatait, érzelmeit
tisz ta színek széles skáláján jeleníti meg. Az ábrázolás tár-
gyait szűk körből választja, de kiemelten foglalkoztatja a
„nő”, mint az emberi kapcsolatok szereplője. Ebből adódik,
hogy képeit finom erotika testet, lelket felemelő at mosz fé -
rá ja uralja. Foglalkoztatja a ló művészi ábrázolása, s megje -
lenik festményein a szülőföld, a csallóközi táj is. Szem lé le -
te egyértelműen természetelvű, de nem leképező. A látvány
átírásában ötvözi a modern festészet vívmányait, az ért he -
tő ség, a befogadhatóság határait azonban nem lépi át. Ro -
kon szenves festészetét a színhasználat elsődlegessége jel -
lem zi, amely élvezetet jelent a szemnek és az elmének.

Az „új-régi” keretbe szorított Szombathelyi Képtár új ve -
ze tése törekszik egykori fénye, s a közönség visszanye ré sé -
re. Színes, életszerű, aktualitásokra is figyelő tárlatok ren-
dezése szolgálja a célt. Íme, egy „csokor” a kínálatból. 

Folytatatódik a jubiláló vasiak kiállítás-sorozata. Nyáron
a 65 éves Kamper Lajos grafikus mutatkozott be. A kő -
sze gi születésű (1947) művész alapképzettségét a Ki  ra kat -
ren de ző Szakiskolában szerezte. A hagyományos al  kal ma -
zott gra fikai műfajok (Pl: címertervezés) mellett, fő ként a
réz karc foglalkoztatja. Al ko tótelepeken  fő ként Kéri Imre
és Prutkay Péter útmutatása szerint fejlesztette magas szin-
tre technikai tudását. Tagja volt a Vasi Műhelynek, de meg -
ha tá  rozó jelentőségű volt találkozása Pittmann Lászlóval.
Gra fikai gyűjteménye számára sok tanulsággal szolgált. Szá  -
mos ex libris kiállításon, grafikai biennálén szerepelt mí ves
gonddal készült munkáival (Kan ga va, Udine, Lu ga no, Graz,
Kaposvár, Ajka). Pályaíve a kis gra fikától  a mé re tes, olykor
vegyes megoldásokat alkal ma zó egyedire vál tó al ko tásokig
vezet. A méretbeli különbség technikai sok fé le séggel társul
(rézkar, mezzotinto, foltmaratás, cellográfia).

Témaválasztása szűkre szabott, s ez akkor is igaz, ha szí -
ve sen illusztrál irodalmi, zenei műveket (József Attila, Bar tók
Béla) vagy utazási élményeiről ad számot (Olasz impresz-
sziók, törökországi hangulatok), esetleg a történelem lapja -
it „forgatja” (Rovásírás-sorozat). Munkásságának célke -
reszt jében ugyanis az „örök nő” helyezkedik el, alakja vég-
te len változatban foglalja el színekkel kombinált rézkarcait,

vegyes megoldású képeit. Formailag a klasszikus finomsá -
gú, néha epikai tartalmat hordozó ábrázolástól (Három grá-
cia) a telivér életerőt sugárzó ruhátlan testig (Nő tükör előtt),
széles a skála. Nem riad meg az erotika megfogalmazástól
sem (Vidéki erotika, Vetkőző angyal), miként a jelképi át í -
rástól ugyancsak
( Né ger nő, Amsz-
terdam). A férfi
és nő kapcsolatát,
a sze mé lyes séget
hangsúlyozó lap-
jaival fejezi ki
(Ő és én, Az an -
gyal és én). A tár-
lat Kam per ké pi
világának színbe-
li gazdagságát tár-
ja a látogató elé. A
bársony puhaságú
bar na-vörös kar-
cok narancsos sár-
gával, majd az ég-
 szín kékkel gyara-
podnak. A több
szín nyomású réz -
karcok bizonyos
ré  szeit fehérrel fe-
di, és esetenként
villódzó, a szi vár -
vány valamennyi
színében pompázó
ecsetvonásokkal
moz galmas fak-
tú rát hoz lét re.

Kamper a kódexmásolók kitartásával, csendben építi élet -
művét, teljesíti hivatását. Mestersége „cégére” a Példázat ku-
porgó figurája lehetne. Munkássága, a művek szakmai szín -
vonala, egyéni hangja alapján nagyobb figyelemre ér de mes,
s tisztes helyet jelöl számára a kortárs grafikusok kö ré ben.

Félteremnyi helyet foglaltak el az olasz Guido Vedovato
kedves történeteket megelevenítő, bumfordi figurákat ábrá-
zoló kis festményei. A Vámos Rousseau nyomán polgárjo-
got nyert naiv művészet jelenkori képviselőihez tartozó fes-
tőművész egy táj, az olasz Alpok hegyóriásai között élő, ha -
gyományaikat őrző hegy-völgylakók tárgyi, szellemi va ló -
ság rétegeiből meríti témáit. Művei különös tájak, mesefigu-
rák, álomlények ötvözetei, amelyek kulcsot kínálnak egy vi -
szonylag zárt közösség fantáziával telített gondolat vi lá gá hoz.

Vedovato önkényesen bánik az alakok arányaival, a tér áb-
rázolás törvényeivel. Egyszerűségre törekszik, éles kontú rok-
kal rajzolja meg az élénk színezésű részleteket. Képei in -
kább meseillusztrációként hatnak, pedig önálló alkotások.
Látványuk képes jó ked vre deríteni bennünket, és felidézni
gyermekkorunk álomvilágának hangula tát.

Martyn Ferenc Kossuth-díjas festőművész jelmeztervei,
melyeket Weöres Sándor: A holdbeli csónakos című mese-
já tékához rajzolt, a művész özvegye, Földi Margit hagya-
tékaként kerültek az intézmény birtokába. A kis tárlatot a
köl tő centenáriuma alkalmából emelték ki a mappákból.  

Kamper Lajos (fotó: Garas Kálmán)
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Martyn Ferenc lapjainak érdekessége, hogy a figurák jel -
mez terveihez a kivitelezést segítő, magyarázó utasításokat
mellékelt. A mintegy húsz terv „láthatóvá teszi” a játék sze -
rep lőit, többek között Paprika Jancsit, a Púpost, és a Kí gyót.

A Savaria Fesztivál idején az „Ókori témák és mo tí vu -
mok a Szombathelyi Képtár gyűjteményében” című
kiál lítás látogatóit Scholz Erik triptichonja fogadta, majd a
zsennyei gombafonadékot nagy síkokkal kombináló Pom -
pei I-III. Hasonló címmel szerepeltek Ország Lili, írásje -
lekből, faltöredékekből szerkesztett festményei. Sütő Éva
két zászlója oszlopábrázolásaival illeszkedett a „hely” han -
gu latába (Dico Cla udio). Tóth Sándor zsinórból csavart
Három emlékoszlop-a ugyancsak könnyen értelmezhető,
miként Barabás Márton: Kutyacsiga című „oromrészlete”
is összefügg az antik építészettel. Találó Gyarmathy Ti ha mér:
Gaia kompozíciója és Malek Irén kár pitja, a Kövület is.

A sárvári Galéria Arcis két kiállítását azért említhetjük
egy lapon, mert a témaválasztás hasonlósága rokonítja őket.
A „művész arca” képezte az önvizsgálás tárgyát, amely a
Magyar Festők Társasága célzatos „Önarcz ké pek” ösz -
szeállítását hívta életre. Hasonló cél vezérelte Garas
Kálmán, főként muzsikusokat ábrázoló fotóportréit is.

A szakmai egyesület hívószavára közel negyven kortárs
festette meg saját, iróniát sem nélkülöző önarcmását. Ak -
tivitásuk bizonyítja, hogy minden híresztelés ellenére lét -
joga és értelme van az arcképfestésnek, a szembenézésnek
önmagunk arcvonásaival, a szemünkben tükröződő lé lek kel.
Ahány alkotó, annyi megoldása, értelmezése a feladatnak, s
ez egyaránt érvényes a beállításra, a kompozíció meg vá lasz-
tására, a festésmódra, és a stílusjegyekre is. 
Néhány festő kifejezetten „körítés nélkül” az arcra koncent-

rálta a figyelmét (Gyécsek
Jó zsef, Fehér László). Mások
tájba helyezték vagy tárgyak -
kal jelzett környezetbe mutat-
ták meg magukat (Szotyori
László, Szilárd Klára, Lajta
Gábor illetve Kovács Tamás
Vilmos, Szemadám György).
Nem hiányoztak az idő mú -
lására utaló, az életkor jelle -
gét kiemelő munkák (Zoltán
Mária Flóra, Hartunng Sán dor,
Benes József, Kovács Péter),
Volt olyan, aki nem vállalta
ar cát (Orvos András), mások
derűsen néztek ránk (Puha
Fe renc). Akadtak „rejtőzők”
(Szabó Ákos), vagy csak az
árnyképüket mutatók (Ár kos sy
István, Dobay Géza). Néhány
kép az ikonfestés eszközeivel
készült, s volt olyan, amelyik
csak áttételesen értelmezhető
önarcképnek, elvont ka te gó riá-
ba sorolható, vagy a szertelen-
ség ismérveit hordozta ma gán.
Garas Kálmán fotóművész is-
mert olvasóink kö rében. Sár -

várra, diákévei városába mintegy hatvan képből álló válo-
ga tással tért vissza. Munkássága a hazai és nemzetközi ze -
nei életben nagy ismertségnek, megbecsülésnek örvend.
Rang ját a Bartók Szeminárium és Fesztivál, valamint a vasi
kon certek, kiállítások fotósaként szerezte meg. Felvételei
értékes kortörténeti dokumentumok, s megfelelnek a mű -
vészfotó kritériumainak.Világhírű muzsikusok, komponis ták

Guido Vedovato alkotása (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

Gyécsek József: Csipkejózsika (fotó:Garas Kálmán)
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és előadók „élnek tovább” átgondoltan komponált, ér zel -
meket és a lélek belső ragyogását tükröző fényképein
(John Cage, Ligeti György, Lukács Pál, Vukán György és
mások), de nem hiányoznak a jelen zenei életének formálói

sem (Sári László, Marco
Stroppa, Rohmann Imre,
Vásáry Tamás). Külön te -
rem ben kaptak helyet a va si
alkotók (Krieg Fe renc, Tóth
Csaba, Bartek Péter Pál,
Veres Gábor), s néhány,
Szom bathely kulturális éle -
tében maradandó nyomot 
ha gyómű vész, mint Halmos
Béla, Weö res Sándor és
Sebestyén Márta is.

Hírül adom, hogy Veres
Gábor elkészítette Ottlik
Géza író karakteres büszt -
jét, melyet nemrég Kő sze-
gen  a „határon” avat tak föl. 

Egy nemes gesztust is
megemlítek, amely – lehet!
– egyedüli kez de mé nye zés.
Szombathelyen, a Je ney Ga-
léria mediterrán hangulatú
lugasának falán emlékhe-
lyet avattak a közelmúltban
eltávozott helyi kép ző mű vé-
szek (Krieg Ferenc, Si mon
Iván, Várnai Valéria, Dó czi
László, Vértesi Péter, Ben kő
László, Németh Pál) tisz te -
letére. Oroszy Csaba már -
vány domborművén kerá-

mia „névtáblák” őrzik az elhunytak emlékét, amelyek
T. Ta kács Tibor keze munkáját dicsérik. 

A vasi képzőművészek doaenje fittyet hány az elrobogott
évtizedekre; 93. évében, életes derűjével, nála jóval fiata-
lab bakkal állja a versenyt, s mind a mai napig jeleket raj-
zol, jeleket hagy maga után. Miféle jeleket? – A kép ző mű -
vész, a festő képeken, különböző alkotásokban véli meg te -
remteni azokat a sajátságos motívumokat, melyek hosszú
időn át emlékeztetnek rá. Csonka Ernő egész élete – mun -
kás  sága felfogható egy egyetemes jelnek. Ezen belül szám-
talan más – mint például Várpalotán a Nagy bol dogasszony
Plébániatemplom oltárképe, melyet II. János Pál kegykép-
pé nyilvánított, Inotán és Jenőn Jézus utolsó útja tizennégy
stációból álló képsorral dicséri a művészt, vélhetően az időt-
lenségig. Az oladi városrészen épült templom tizenöt dara-
bos stációja olajgrafikával készült. Arany háttérrel mu tat -
ják be az Úr szenvedéseit, a tizenötödik táblán a dicső sé -
ges feltámadást komponálta meg a festő. Ugyancsak jel az
Egyesült Államok egyik tartományában, a hazánkból ki -
sza  kadt premontreiek részére készített festménye is.  

Csonka Ernőt életműve elismeréseként a Magyar Köz tár -
saság Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tün-
tette ki. A köztiszteletnek örvendő festőművésznek ol va só ink
nevében is további sikeres, és boldog alkotóéveket kí vá nunk.

Pósfai János

Bartek Péter Pál (fotó:Garas Kálmán)

Csonka Ernő (fotó:Garas Kálmán)

Csonka Ernő festőművész kitüntetése
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Kettős tárlat

A balatonlellei Kapoli Múzeum Ga -
lé riájában Mocsári Mária kép ző mű -
vész, és Vén Zoltán grafikusművész 
alkotásait láthatták az érdeklő dők.

A két művésznek – bár életüket össze-
kötötték – ez az első közös bemutat -
ko zása. Ennek oka stílusuk különbö -
ző sége. Mocsári Mária leginkább el -
vont textiljeiről ismert, Vén Zoltán
pe dig aprólékos gonddal kidolgozott
grafikáiról, amelyek csakugyan más-
más kategóriába tartoznak. Az egye -
zés kettejük alkotásaiban az absztrak -
ció, és a vonzalom a klasszikus korok
vi lágához, melyeket azonos módon ér-
telmeznek, de különböző módon je -
le nítenek meg. Szemléletük nemcsak
összeköti, hanem ki is egészíti egy mást. 

Mocsári Mária a sámán kultúra jel -
képrendszeréből indul ki, s azokat ne-

mezeire, és szitanyomataira egyé ni -
sé gére jellemző módon installálja.

Vén Zoltán korok, népek mi to ló gi -
á it, a zsidó-keresztény hitvilág tör té -
ne teit gondolja újra, és tárja elénk szar-
kasztikus átirataiban. Jól ismeri a gö -
rög és római mitológiát, a ke resz tény

hitvilág jelképrendszerét. Meg mu tatja
azt, amit a kispolgár csak négy szem -
közt, elfüggönyözött szobában ten ne.

Ligeti Gábor

Sárvártól Budapestig

A Vasi születésű Pongrácz Zoltán
több mint öt évtized alatt érett önálló
látásmódú, saját kifejezésformát te rem-
tő festővé. Minden tudás és tu do mány
– így a művészet is – a „betűvetéssel”
kezdődik, a gondos szó kapcsolással
folytatódik, míg el nem jut a kiírt,
egyéni folyóírásig, ami után egyesek-
nél még a „gyorsírás” – sajátos jelrend-
szerre épülő – fázisa is következhet.
Ezt a verzátus olvasónak, képné ző -
nek dekódolni kell, sőt az sem árt, ha
a sorok között is olvasni tudunk. Ké -
pekre ez úgy vonatkozik, hogy a fel-
szín alatt rá kell bukkannunk a mé -
lyebben fekvő tartalomra. „Színeim
az érzések és az indulatok katlan já -
ban forrnak…” Elemzi önvizsgálattal
művei létrejöttét Pongrácz Zoltán.
Ugyancsak ő jegyezte meg egyik ki -
állítása megnyitásakor, hogy a jó fes-
tők képein is találhatunk hibákat, de
azok legtöbbször csak olyan mérték-
ben vannak jelen, hogy pontosan a hi-
ba emeli emberien éppé, és jóvá a 
szemlélt alkotást. Számára a rajz egye-
nes út a titkok feltárásához. Gyakori
vendége volt a gyulai művésztelep-
nek, ahol alkotói világa a legtöbbet
gyarapodott, és kiteljesedett. Sok ol -
da lúságára jellemző, hogy évekig szim-
fonikus zenekarban hegedült, és ver-
sei, írásai is napvilágot láttak.1975-ben
költözött Budapestre, de a szülőföld-
del kapcsolata folyamatos, és részt
vál lal Sárvár kulturális életében. Visz-
szajár Kercaszomorra is, ahová ked -
ves gyermekkori emlékek fűzik. A 
„leg bátrabb község” címet viselő te -
le pülésen a „Sokarcú Erdély” című ki-
állítását augusztus 10-én hajdani mes-
tere Vörös Fe renc művésztanár nyi-
totta meg, kapcsolódva a falunap szí -
nes  prog ramjaihoz.                     g.t. 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
támogatásával Integrált Közösségi Szolgáltató Teret épít a kiemelten hátrányos
helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapátiban. Az intézmény Bö -
szörményi Lászlónak, a falu jeles szülöttének a nevét veszi fel. Az épületben a
he lyi civil közösségeken kívül helyet kap a Felső-Tisza Völgye Információs
Központ, valamint a Cigány Nemzetiségi Módszertani Művelődési Központ.  A
vendégek „A kultúra hídja” című képzőművészeti, valamint a cigány hagyo -
mányokat és a mélyszegénységet bemutató fotókiállítást tekinthetik meg.

Böszörményi László faluház Aranyosapátiban
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Madarász Imre
Egész nap az iskolában?

A tanévkezdés „vezető híre”, a pedagógus-béremelés mel-
lett, illetve mögött viszonylag kevés szó esett egy másik
újdonságról, amely pedig szorosan kötődik a fi ze tés eme -
lés hez: arról, hogy az idei ősztől kezdve az általános is ko -
lás tanulóknak kötelező délután négy óráig az iskolában tar-
tózkodni. Most nem azzal foglalkozom, hogy a tanítók-ta -
ná rok ily módon megnövelt terhelése mennyire „ellenpon-
tozza” a tökéletlen voltában is örvendetes jövedelemnö ve -
ke dést (vagyis hogy a magasabb fizetésért mennyivel kell
többet dolgozniuk), hanem a kérdést a gyermek és a család
fe lől igyekszem nézni. Egyszersmind, ha szabad ilyen nagy
szót használni, neveléselméleti és társadalmi szempontból is.

A probléma korántsem csak gyakorlati. Szinte filozófiai
mélységű is. Az alapkérdés a következő: ki felel elsősorban
a gyermek neveléséért? A család, a szülők avagy az iskola
és azon keresztül az állam? Nem gondolom, hogy csak szá-
momra nyilvánvaló a felelet: a család, a szülők. Akkor meg
miért bízzák a gyermek aktív napi idejének nagyobb ré szét az
iskolára? Micsoda logika az, hogy anyuka, apuka alkalman -
ként kikérheti lányát, fiát az iskolaigazgatótól, aki ha ép pen
belátó és nagylelkű, ke gye sen kimenőt ad a nebulónak?

Célozgatások hallatszanak arról, hogy „bi zo nyos ré te -
gek nek”, úgynevezett „leszakadt famíliáknak” jót tesz az
is kolai ellenőrzés, oltalom. Na és a többieknek? Felvetik,
hogy a „rendes” családok dolgozó felnőttjeinek is hasz nos le -
het az iskolanap meghosszabbítása. Ezt talán bízzuk rá juk!
Döntsék el ők, hogy csemetéjüket beíratják-e a fa kul tatív
nap közibe. De ne rójunk rájuk felesleges kö te le zett séget. A
diák otthon legalább olyan jól ta nulhat, mint az iskolában!

Egyáltalán: miért kell egy
gyermek vagy ka masz
egész napját kívülről be -
osztani, minden óráját 
más nak szer vezni? Miért
nem szoktatjuk rá a gyer-
meket az idejével va ló fe-
le lős gazdálkodásra? Ah -
hoz, hogy megtanul junk
úszni, bele kell menni a
vízbe, úgy a szabad élet re
is csak sza bad ság gal le -
het felkészíteni. Én, mint
mindenben, a ne ve lés ben
is a szabadság híve va -
gyok. Nem akarok spár tai
pe da gó gi át! Nem min-
denki vélekedik így. Egy
ok ta tás reformer kijelen-
tette: a cél az „egész

napos iskola”. Az kéne még csak! Ne tán olyan „college”-
rendszer is jöhet, amilyenről Lind say An der son rendezte
Ha… (If…) című filmjét? Az ég óvjon  tő le!

Mi a megoldás? Minél kevesebb a kötelező, annál több
a szabadság. És minél több a szabadság, annál jobb a tár-
sadalom és az állam. Ilyen egyszerű ez.

Barcs János
BÁR SOKSZOR HALLHATNÁM SZAVATOKAT

Élj bennem soká te éltető varázs,
ne legyen lelkemben sánta rohanás, 
Hajszold meg ős vérem, pirosló parázs,
vágyból elég ennyi, nem kell nekem más.
Fuldoklok! Ne hagyjatok elveszni!
Szárnyalásomat meghívta a messzi…
A barna földön törött tölgyként állok,
szívem kifaggatták ál-csalogányok…
Véremnek áradón tárulkozó hangját
hamis akarnokok, sárba taposnák.
Bizalom kéne, sokkal több megértés,
baráti biztatás – s nem vérig sértés.
A költőhöz szép szó, anyai féltés…
Bár sokszor hallhatnám szavatokat és
bátrabban állnék lírai csatákba;
vagyok régóta szép szavak kovácsa.
Bár lehettem volna terelő kanász,
aki forró nyáron árnyékban tanyáz…
Letagadott költő – : magának ragyog.
Hiába a kincs! – Megátkozott vagyok?!
Letagadott tollal hullva gödörbe: -
S ott tovább írni megriadt rögökre!
A költői álom ott majd véget ér.
Sok régi emlék a sírodig 

(Budapest-Zugló, 1969)

Elismerések

Gyulai Líviusz 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 

Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, 
Érdemes Művész

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
(polgári tagozat);

Laczkó András 
irodalomtörténész a Népi Írók Baráti Társasága társelnöke,

Lebó Ferenc 
érem- és szobrászművész,

Pataky Albert 
a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, 

az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének
elnöke, a Magyarországi Evangéliumi Aliansz elnök-

helyettese,

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
(polgári tagozat) 

kitüntetésben részesült.

Valamennyiüknek gratulálunk!
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A magyar ex libris száz éve

A kisgrafikák mindegyike szellemi kalandra hív minket a
mű velődéstörténet és művészettörténet közötti mezsgyé ken,
melyhez szeretnék segítséget nyújtani. A rajzok Kő  hegyi
Gyula és Kerékgyártó László jóvoltából már lo gikai rend-
szert követnek, amelyben a hasonlóságok és különbségek
(így például kor- és stílustörténet, technikai kivitelezés, té -
ma választás esetében) önmagukban véve is beszédesek. A
la pok nagy részén az „ex libris” latin szószerkezet ol vas -
ha tó. Ezt „könyvből, illetve valakinek a könyvéből” kife-
je zéssel fordítjuk, a szaknyelv könyvjegynek, könyvtulajdon
jelzésnek nevezi. A késő középkortól használták leginkább
címerábrákkal megrajzolt, majd nyomtatott illetve könyv -
be ragasztott jelzésként, miszerint azok mely főúri vagy
egy házi könyvtárba tartoznak, és nevezhetjük könyvtárjegy-
nek is „ex bibliotheca” kifejezéssel élve. Az ex librisek ren-
deltetése a XIX. század végére módosult, az ex bibli o theca
jellegét részben veszíttve kommunikáci ós szerepet kapott.

Az első gyűjtő egyesület 1909-ben Budapesten alakult
Szent György Céh néven. A társaság saját újságot adott ki
„A Gyűjtő” címmel. Az Iparművészeti Múzeumban ren-
dezték hazánkban az első ex libris kiállítást 1903-ban, tíz év
múlva pedig a nemzetközi se reg szem lét, és innen született
az ötlet a mostani centenáriumi em lék kiállítás rende zé sé re.
Mivel erdélyországi, és tengeren túli művészek is sze repel-
nek, nem túlzás nemzetközinek tekinteni a jelen váloga tást. 

Az 1930-as években újraszerveződtek a gyűjtők, és meg -
alakult a „Magyar Exlibris Gyűjtők és Grafikabarátok Egye-
sülete, amely „MEGE” néven vált ismertté. Lapjuk, a
„Kisgrafika” 1944-ig jelent meg. Az „Ajtósi Dürer Céh”
Debrecenben szerveződött, és csak, néhány évig mű kö dött.
1959-ben Budapesten alakult újjá a „Kisgrafika Barátok
Köre”. Lapjuk a Kisgrafika ötvenkettedik évfolyamában
ne  gyed é vente jelenik meg. 1990-től új néven és egyesületi
keretekben folytatta működését a „Kisgrafika Barátok Kö re
Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület”. 

Az 1900-as évek stílusa, szecesszió (art nouveau) a sajá-
tos formavilágával jelentős hatással volt minden mű vé sze ti
ágra, így a könyvjegyművészetre is. Az ex libriseket a kor
di vatos technikájával, raszteres vagy vonalas klisé techni -
ká jával sokszorosítják. Ezek alkalmasak mindenfajta sza -
bad kézi rajz visszaadására. Az ex libris divatos cseretárgy és
ajándéktárgy, ezért kap hangsúlyt a nyomtatás, egy részt a
hagyományos nemesgrafikai eljárásokkal, illetve a fej lő dő
nyomda- és nyomdásztechnikai meg ol dásokkal.

A XIX. század végi és XX. század eleji utol só békeévek
hangulatát árasztják Olgyay Viktorhoz, és metsző is ko lá já -
hoz köthető művek, valamint a korai Ha rang hy alkotások.

Az 1882-ben Gyomán megalakult Kner, és az 1903-ban
Békéscsabán létesített Tevan Nyomda kiváló grafikusokat
al kalmazott bibliofil kiadványaik tervezésére. Kolozsváry
Sándor, Divéky József mellett többen dolgoztak a kiadók-
nak. A lapjukat tartalmazó tablóra építészek és szobrászok
munkái is kerültek, mivel némelyikük számottevő (kis)gra-
fikai munkássággal bírt, így a polihisztor Kós Ká roly, de
Árkay Aladár szecessziós templomában is gyö nyör köd he -
tünk. Gyakori módszer volt, hogy szobrászrajzokról

nyomdailag készített ex librisek kerültek csereforgalomba,
ilyen Gergely Sándor plasztikusan és tömbszerűen megfor -
mált lapja.A pannonhalmi apátsági templomot felújító Stor no
Ferenc neve hallatán elsősorban nem kisgrafikáit idézzük
fel, most mégis egy szépen rajzolt heraldikai lapjára te kint -
hetünk. Nikelszky Gézától, a Zsolnay gyár egykori de kor
tervezőjétől egy szecessziós vonalvezetésű grafika szerepel.

A második világháború előtti korszak különleges szín-
foltja volt a debreceni élénk grafikai élet olyan alkotókkal,
mint Gáborjáni Szabó Kálmán, Várkonyi Károly, Meny hárt
József, Szoboszlay Mata János, Vadász Endre.  Utóbbi már
saját korában nagy nemzetközi tekintélyre tett szert, lap-
jainak értéke azóta is emelkedik. Külön fi gyelmet ér de -
mel nek Várkonyi Károly fametszetes tagsági je gyei, me lye -
ket az Ajtósi Dürer Cégnek il letve a MEGE-nek ké szí tett.

Élénk szellemi műhely működött Szegeden. Innét indult
Buday György, aki Angliában példátlan szakmai elisme ré -
se ket szerezvén a Royal Society of Painters Etchers and
Engravers tagjai közé választottak. Hasonlóképpen szege-
di indíttatású a később orvosként praktizáló Bordás Ferenc
is, akinek lapjai mindmáig keresettek. 

A második világháborút követően Petry Béla és Németh
Nándor munkássága is Ame  rikában  teljesedett ki. Az idő-
sebb nemzedék itthon maradt tagjai (Bordás Fe renc, Drahos
István, Csiby Mihály, Fery Antal, Kopasz Márta, Nagy
Árpád Dániel, Perei Zoltán, Sterbenz Károly, Várkonyi
Károly, és a lengyel származású Trojan Marian József)

Tavaszy Noémi alkotása
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képviselték a magyar kisgrafikai hagyományok folyta tá sát.
A fiatalabbak Stettner Béla vezetésével bekapcsolódtak eb-
be a családias légkörű szervezőmunkába. 

A pályázatokon időnként a képgrafika, és az illusztráció
nagymesterei is részt vettek, így Gácsi Mihály és Kass
János. Az akkori fiatalabb generáció egy része Bagarus
Zoltán, Bakacsi Lajos, Józsa János, König Róbert, Kő he gyi
Gyula, Nagy László Lázár, Sajtos Gyula, Tavaszy Noémi,
Vén Zoltán) az 1980-as évektől érte el sikereit. 

A határokon túli alkotók is bekapcsolódtak a hazai csere-
forgalomba, így Újvidékről Andruskó Károly, Erdélyből
Cseh Gusztáv, Deák Ferenc, Feszt László, Ka zin czy
Gábor, Plugor Sándor, Gy. Szabó Béla és Vecserka Zsolt.

Az 1900-as századfordulót követően több ismert külföl-
di művész tett hosszabb-rövidebb látogatást Ma gyar or szá -
gon. Walter Crane Erdélybe is eljutott, és itt honi gyűjtők
ré szére is készített exlibriseket. Itthon üdvözölhettük An toon
Vermeylent és feleségét Horváth Herminát, akik a famet-
szés hagyományainak megismertetésére törekedtek. A ma -
gyar könyjegyművészet  elismertetésében szerepet vállalt
Ga lambos Ferenc. Írásai a Klaus Rödel szer kesz tet  te pe -
ri odikákban jelentek meg, és elismerés illeti dr. Hor váth
Hilda publicisztikai tevékenységét is. 

A számítógépes grafikák elterjedése Magyarországon is
nyomon követhető. Kerékgyártó László és Varga Péter
András kísérletező alkat. Az alapötletet mindkettőjük kézi
rajzként fogalmazza meg. Havasi Tamás sikereket ért el
nemzetközi pályázatokon.                          Ürmös Péter

Pető Margit
OKTÓBERI ELÉGIA

Vadászlesen csücsül az ősz:
Varázsfényt lobbant
bokrok sokszemű izzó zsarátja,
parázsló színek melegén
enyh, béke terűl
avar-ágyában szunnyadó tájra.
Öreg fa, útmenti kereszt,
tűz-telen fákja –
– jegenyék őrző díszszázad sora
kíséri elmúlt év nyarát,
mostani jelent
ősz hosszú útján – távoli „oda”
hol múltá lesz e pillanat,
egyszer-volt csoda.
Ősz pipáján köd-füstök erednek
elenyész a látóhatár,
búcsút int nádak-ereknek
madárszárnyon röppenő nyár.

A zsidó kultúra gazdagsága

A Zsidó Nyári Fesztivál célja, hogy minél szé lesebb kör-
ben megismertesse a zsidó kultúrát és a prog ramok sok-
színűségével hangsúlyozza a kultúrák békés egy  más mel-
lett élésének fontosságát. Augusztus 25-től szep tember 2-
ig tizenhatodik alkalommal kerül sor a budapesti ren-
dezvényre, ahol negyven különböző műfajú és témájú pro-
gramon vehetnek részt az érdeklődők. A hagyo má nyok-hoz
híven a fesztivál irodalmi, könnyű- és komolyzenei estjein
hazánk elismert művészei mellett izraeli előadók is fel-
lépnek. Lesz Nemzetközi Kántorkoncert. Lajkó Félix és
Roby Lakatos magyar, cigány, és zsidó népdalok tovább-
gon dolásával szórakoztatják a zsinagóga közönségét.  Elő ször
hangzik el Magyarországon Rossini Mózes című operájá-
nak nápolyi változata. A szólisták – Balczó Péter, Bretz
Gábor, Fodor Beatrix, Horváth István, Kálnay Zsófia és
Rácz István – között lesz két izraeli vendégénekes, Yotam
Cohen tenor, és Ira Bertman szoprán is.    

Az eseménysorozat részeként Ámos Imre és a XX. szá -
zad címmel a Rumbach utcai zsinagógában láthatják a tra -
gi kus sorsú festőművész alkotásait. Az Orosz Kulturális
Központban orosz fotóművészek kiállítása a zsidó hagyo -
má nyok újjáéledését ábrázolja. 

A Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális Központ 1998-ban
életre hívott rendezvénye népszerű ség nek örvend, köszön-
hetően a zsidó kultúra több ezer éves gazdag tör ténetének.

Ámos Imre: Sötét idők (1944)

„...Az erőszak kétszer olyan kegyetlennek hat egy li be -
rá lis időszak után, mint ahogyan a szigort felváltó mér -
séklet meggyőzőbb, mint a terror.”

Ismail Kadaré
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Zománcba égett élet

Katona Áron Sándor művészetében két értékes tanul-
mány segít eligazodni. Elsősorban az angolra fordításában
is jeleskedő dr. Sinóros Szabó Katalin művészettörténész
értő és érzékeny bevezetője, amit már a kezdő sorok is ér -
zékeltetnek. „A nap, a hold és a csillagok ezüstös-aranyos
fénye olvad egybe, a tengerek mindent elöntő árjának, az
égnek és a mindenségnek mély kékje  jelöl ki új dimenzió -
kat, a tűz vörös izzása parázslik a legmagasabb  érzelmi
hő fokon Katona Áron Sándor tűzzománc képein.”

A másik elemző – e sorok írója, aki baráti szálakkal is
kötődik az alkotóhoz – a technikai tudás kiemelése mellé
az „emberi tényezőt” sorolja, még mint azt az etikai
erényt, amivel megformálja  látományait, és álmait:
„Emberek tűzből és fényből”. A már-már prométheuszi
lelkület és hevület invenciózus erejét jeleníti meg. A tűzből
életet varázsol lelket lehelve a képekbe. A legmelegebb
színnel megrajzolt portré is groteszk derűvel mutatja az
emberi arcot és lelkületet. A játékos grafikai megoldások-
ban, kontúrozásban kiemeli a tűzzománc-művészet sajá-
tosságait.A prometheusi hevület és a vulkáni kedv egysz-
erre munkálkodott benne. Olykor az anyag megtréfálta,
felrobbangatott a festék a tűzben. Az anyag dolgozni
szokott, alakítja önmagát, részt vesz az alkotói folyamat-
ban. A humor szelíd és harsány eszközeivel megfricskázza
hibáinkat, és fénybe emeli erényeinket. A teljes emberi lét
kaleidoszkopikus csillámai villódznak a tűzzománc
fényeiben. Elegáns grafikai megoldásokkal és lírai
emelkedettséggel hirdeti a görög étosz igényét. Kezdetben
csak alkotásai lépték át az országhatárt különféle bien-
nálék jóvoltából, végül személyes meghívások révén
ünnepelték, mint magisztert a szakma kiválóságai között. 

1954-től festett, 1970-től kezdett tűzzománc táblaképeket
kezdett készíteni, és ezek tették ismertté. 
Katona Áron Sándor művészi teljesítménye mellett ön zet -
lenségét is felvillantja. Ő mindig szakított időt arra, hogy
tanítványainak átadja a technikai fogásokat. Soha nem volt
féltékeny tudására. Elemzésemet a következőképpen sum-
mázom: Humorral és szépséggel, a régi zománcozás meg -
újított festői fogásaival kimondja szüntelenül, ami em beri.
A szépségre, valóságra a régiek érték-elvére tanít manap-
ság is, a szép, a jó, és az igazság tűz-fényeivel!
Mert a színek világában bravúrosan - festői hatásokra tö -
rekvő, vagyis a színt KÉPviselő alkotó tűzzománc-képei
va lóban festőművészi teljesítmények. A könyv tükrözi a
tüzes színekkel szín-játszó, de a grafikai kontúrokat sem
mel lőző művész törekvéseit. A fotókat Philip János ké szí -
tette szolgálva fénnyel és szívvel a művész kívánságait, s
hogy a művek alapján minél érzékletesebben láthassuk
mun kásságának értékeit. Szinte szó szerint igaz, amit „Zo -
máncba égett élet” címmel, az előszóban Vereckei Zoltán
baráti szavakkal intonál, a Wekerle-telep hangulatát, és a
művész ottani tevékenységeit is idézve, mert hát szűkebb
élettere ez a környék, vagy inkább „környezet”. Tágabb pát-
riája, gyökerei, és nevei is – Áron és a Katona – szé kely szár-
mazására utalnak. A hajdani ősök életformája, motívum-
rend szere tükröződik mű vé sze tében.          

Kelényi István
(Seriart Nyomdaipari Stúdió Kft) 

Katona Áron Sándor: Bohóc

A Művészetbarátok Egyesületének jogelődjét a Műgyűjtők
és Műbarátok Körét – a Magyar Rajzpedagógus Szövetség
tagozataként – 1973. április 5-én a Fáklya Klubban har -
mincöten alapították. Közülük jelenleg hatan élnek. Egyi-
kük Katona Áron Sándor tűzzománcművész. 
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Angyalok, ha démonok 

Ruva Farkas Pál Gipsy Passió címmel 2006-ban megje-
lent kötetében arra vállalkozott, hogy bemutassa a ci gá -
nyok őstörténetét, a népcsoport elképzeléseit, érdemeit, hi -
szen – épp úgy, mint a zsidóság – igen jelentős szerepet
töl tenek be világunk alakulásában. Nemcsak szen ve dés -
tör  ténet, hanem a romák útjáról, mondavilágáról is számot
ad. Megismerhetjük a cigányság ősi legendáit, törzsi szo -
ká sait, és az azok megőrzésére irányuló törekvéseit. 

Ruva Farkas Pál méltatja a cigányság vonzódását a mű -
vé  szetekhez, zenei kultúráját, a cigány nyelvezet és írás-
mód ki alakulásának történetét. Egyik kritikusa, Hermann
Ist ván könyvszakértő a kötetről így vallott: „Olyan ada lé -
kokat ol vashatunk benne, amelyek megmutatják, hogy nem
is me retlen számunkra mindez, hanem történelmünk része.
A ci gányok az évszázadok során fegyvert kovácsoltak, vá rat
véd tek, muzsikáltak, kosarat fontak – egyszóval min dig meg-
találták helyüket a társadalomban, ahol szükség volt rá  juk.” 

Gyurkovics Tibor a kötetet így ajánlotta az olvasónak: „A
cigányság Magyarország legnagyobb és legszebb problé -
mája. Életkérdés az ország, a nemzet szá má ra. Beleforrva,
be leégetve a magyar nép lelkébe, tes té be együtt nő, együtt
sebesedik, együtt gyógyul. Sok száz éves együttélés min-
den gyötrelme, kalandja, vándorlása, éneke, tánca, poronty-
szaporulata, törzsi magánya és büsz kesége, elkülönülése és
összeolvadása a közös fennma ra dás záloga.”

Ruva Farkas Pál könyvét – megjelenésekor – nagy ér -
dek lődés mellett a Mű vé szet barátok Egyesülete mutatta be
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban.

A Kogart Művészeti Alapítvány Galériájában 2013. jú -
lius 25-én a cigány író, költő, szociológus legújabb, An -
gya lok, ha démonok című kötetét ünnepelte a nagyszámú
érdeklődő, akiket a házigazda Kovács Gábor köszöntött.
Hermann István méltatásában hangsúlyozta, hogy a könyv
az igazságot, a valóságot nem szépíti, hanem hitelesen, a szo-
ciográfus alaposságával mutatja be a magyar cigánycsalá-
dok életét. Ruva bizonyítja, hogy mindig van újrakezdés, a
megszerzett tudás a miénk marad, és az élet csak akadályoz-
hatja, de nem szakíthatja meg az utat. A sikert nem lehet
csa lással elérni: a tudás megszerzése, alkalmazása és át a -
dá sa fontos része annak, hogy a sikert és a segítséget nem
várni kell, hanem elébe menni. 

Kölcsönös toleranciára van szükség. Ha nem ismerjük a
ci gányság másságát, másságon alapuló életritmusát, vi lá -
gát, felfogását, akkor előítéleteinket folyamatosan át ö rö -
kít jük gyermekeinkbe. Persze a cigányságnak is magába kell
nézni. A példamutatásban a cigány művészeknek kell élen
járni, mert ez segítheti az együttélés feltételeit. Ruva Far kas
Pál arra is int, hogy a cigányság éljen lélekgyógyító erejé-
vel, amely eredetétől fogva benne lakozik. Egyik írásában fi-
gyelmeztet: „Nem hasonlíthatsz azokra, akik koldulnak, vagy
lopnak. Te a tudományból élsz, de nem a tenyérjóslás ból.” 

Péli Ildikó festőművész úgy fogalmazott, hogy Ruva
Farkas Pál az első író, akinek minden sorában ott lüktetnek
a meg- és átélt élmények. Ruva végtelen szeretettel ír szü -
lő földjéről, minden művében megjelenik az ősök tisz te le -
te, a barátság és a szerelem. A most megjelent kötet címére

utalva annak a meggyőződésének adott hangot, hogy ha
sokat ír az ünnepelt, akkor a démonok angyalokká válnak. 

Farkas Zita, a család képviseletében így vallott: „Ruva
Farkas Pál betűként veti el bennünk az életszeretetet, hogy
átérezzük, amit üzenni akar soraival.”   Geröly Tibor

A kötet borítója

Tisztelet a szülőföldnek

Az őrbottyáni tájházban a Hegedűs Géza Hagyományőrző
Kulturális Egyesület szervezésében a nyolcvanéves
Szabados István vácbottyáni születésű festő, és grafikus
alkotásaiból rendeztek tárlatot. A kiállított képek bi zo nyí -
tották az alkotó erős kötődését szülőföldjéhez. A rendez -
vényt jelenlétével megtisztelte Cserepka András Őr boty -
tyán, Pásztor Béla Veresegyház, és Édelman György Kis -
né medi polgármestere, a megyei közgyűlés képviselője is. 
Az ünnepi műsorban Kiss Imre szavalata, Buza Zsófia gi -
tár játéka és Vadas Beatrix énekszámai hangzottak el. Nagy
sikerrel mutatkozott be az egyesület óvodás néptánc cso-
portja is. A jeles esemény alkalmából a település polgár -
mes tere Szabados Istvánnak emléklapot, és – elsőként –
egy „Nagyközségért” kitűzőt adományozott. Az elisme -
rés nek ezt a formáját hagyományteremtőnek szánják.

„Még a legszerényebb pályafutás eseményei között is min -
dig akad olyan, amelyre büszkén emlékezhetünk vissza.”

Selye János
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Dr. Katona Tamás a nagypoliti ká ban,
én a „kicsiben” dolgoztam. Mindket-
ten hittünk a Magyar Demokrata Fó -
rumban, mindketten csalódtunk.

Az első szabad választásokat kö ve -
tő en vállalta a polgármesterséget. Olyan
időben, amikor sem az akkori kormány-
tól, sem a fővárostól nem szá mít  ha -
tott segítségre.Történész volt, aki szak-
értőként értékelte a múltat, építette a
jelent és tervezte a jövőt. Büszke volt
a Budavári Önkormány zat gyönyörű
épü letére, és a há bo rú ban megsemmi -
sült, és 1998-ban új ra fel állított Gör gey
szoborra, Marton Lász ló alkotására. 

Polgárnak született, magyarnak. Így
is élt. Öntudatosan, emelt fővel. Dön -
téseit  vállalta, de az észérvekre  hall-
ga tott. Önkormányzati munkakapcso-
latunk nem volt mindig felhőtlen. Az
országgyűlési képviselői széles körű
gondolkodásmód, és az önkormány -
za ti feladatok esetenként nem találtak
közös nevezőt. Rugalmassága, se gí tő-
készsége azonban számos ilyen kü lön-
bözőséget áthidalt. Nem ér hette meg
a Várkert Bazár áhított fel ú jítását és
azt sem, hogy a Honvédelmi Fő pa rancs-
nok ság épü le tét szinte eredeti szép sé -
gében, pompájában lát has sa.

Szívesen vállalt előadásokat és mél-
ta tásokat. Évente együtt em lé kez tünk a
Sándor Palota falára kihelyezett em-
léktáblánál dr. gróf széki Teleki Pál ra,

a tragikus sorsú miniszterelnökre.
Amikor Lengyelországban teljesített
szolgálatot Magyarország nagy kö ve -
te ként gondolatait én hoztam Var só -
ból és átadhattam az em lé kezőknek.

Kedves Tamás! A Te gondolataid-
dal bú csúzom. Amit Teleki Pálról ír -
tál, Rólad is szólhatnának. 

„Ember volt és tudós. Tudta, hogy
az ember hibázhat, és tudta, hogy a
tu domány is tévedéseken és eretnek
gondolatokon keresztül juthat csak
elő re. Nem vonakodott a hibák felis-
merésétől és beismerésétől... Szigorú
tanár volt, de mindenekelőtt ön ma -
gá val szemben volt szigorú.

Ma is igaz, ma is helytálló az alap ve-
tő felismerés: a szűkebb és tágabb szü-
lőhaza szeretete, megisme ré sé nek kö-
telessége, cserkészszellemben va ló szol-
gálata. A világ mintha most kezde né fel -
ismerni azt, amit ez a politi kára kény-
szerülő tudós mindig is tu dott: tisz tes -
séges embernek kell ma rad ni a politi-
kában is. A tudós szá má ra az egyet len
bizonyíték, ha azt mondja ki mindig,
amit igaznak tart, és nem arrafelé fi -
gyel, hogy mit vár tőle a divat, a kis -
sze rű érdek, a rö vid lá tó szakmai fel-
sőbbség. A politikusnak is ez volna a
dolga, ez lesz a kö te lessége a jö vő ben:
azt mondani, azt képviselni, amit igaz-
nak tart, azt szol gálnia híven, tisz tes -
ség gel. És a jövő a cser készszellemű
po li tikusoké lesz, a kö telességet ke re -
ső ké, a becsülettel – ha kell, mindha -
lá lig becsülettel – szolgá lóké”.  

Vecsey András     
A 2013. július 22-én elhangzott

gyászbeszéd szerkesztett változata.

Búcsú Katona Tamástól

1932 – 2013

Tiszai T. Istvánné Nagy Gizella
Nagy ecseden született. Első sikertelen
házassága után restaurátor férjé ben
nem csak társát, hanem művészi haj-
lamának kibontakoztatóját is megta -
lálta.Templomokat, oltárképeket, fres-
kókat festettek, restauráltak. Az etye-
ki templom megújítása idején ve szí tet -
te el párját, de a végső munkálatokat
elismerésre méltóan egyedül is befe-
jezte. Nemes István műgyűjtő, res ta u-
rátor közreműködésével a sérült mű -
tár gyak elismert megújítójává vált.
Éveken keresztül az egyesület rendez -
vényeinek elmaradhatatlan részt ve vő-
je volt. Bu  dapesten érte a halál.

Búcsú Gizikétől 

1932 – 2013

Böröndi Lajos
MÉG VISSZANÉZ

még visszanéz és ez marad
az elgázolt virágos rétből
a lepréselt törékeny fűszál
és a fölfénylő mozdulat
fölemelt kéz szétnyíló ujjak
meg a ránk kattant sötét

FÉLELEM

fehér száj az arc helyett
rajz helyett a vonalak
radíroznak valahol
fogyunk

Mindenszentek és Halottak Napja az a
közös ünnep, amikor a fények az el mú-
lásban az élet derűjére is em lé keztet nek.
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Gyászhírek

Gyarmati Dezső (1927-2013) háromszoros olimpiai baj nok
vízilabdázó, a Nemzet Sportolója. A miskolci születésű sport-
ember volt az egyetlen olyan játékos, aki öt olimpián ér met
nyert. Helsinkiben, Melbourne-ben és Tokióban aranyat,
Lon donban ezüstöt, Rómában bronzot, ezzel minden idők
legeredményesebb pólósa. Kétszer volt Európa-bajnok csa-
pat  tagja is, kétszeres főiskolai világbajnok, nyolcszoros ma-
gyar bajnok. Művészettörténészi diplomát is szerzett. A La-
kiteleki Népfőiskola Tanuszodája 2007-től az ő nevét vi se -
li. Lantos Györgyi szobrászművész róla mintázott mellszob -
ra a parkot díszíti. A kivételes tehetségű sportembert már-
cius-áprilisi lapszámunkban –  nyolcvanötödik születésnapján
–  külön is köszöntöttük. Hozzátartozói, barátai és tisz te lői
körében a Farkasréti temetőben he lyez ték örök nyugalom ra.
Bajzák Margit (1935-2013). Az 1956-os forradalom ese mé -
nyeit követően került Franciaországba, ahol egy évtizedig
társa fest ményeinek ér té ke sítéséből él tek. Ekkor is mer ke -
dett meg a modern festészettel. Hazatérve nehezen tudott be -
il leszkedni az akkori magyar valóságba. Huszonnyolc évig
volt hűséges társa Meiszter Kálmán festőművésznek. Hosz -
szan tartó, sú lyos be teg ség után Bu da pes ten hunyt el.
Mertz Ferencné, műkereskedő alapítványunk rend sze res
ado mányozója, el hunyt.                             Emléküket őrizzük!

Pető Kovács Júlia
UGYAN MÁR…

Kérdezzem orvosom, gyógyszerészem?
Nem igazodom ki az egészen.
Kapkodom, hát mit kapok – merészen,
Szép csendben így majd csak elenyészem.

A vérnyomásom ugrál lépten-nyomon,
tudatja magát, ha ájuldozom,
gyakorta néki titkon falazom,
megszoktuk egymást, már ajnározom.

Ritkul a haj, ám ritkul a csont is,
romlik a szerkezet bent is, kint is,
még akkor is, hogyha ránk legyint is,
cipeljük. Mienk. Hogyha kolonc is.

A gyönyörű szempár szürkül, zöldül,
hályogot lát a világegészbül.
A sorshajó himbál kényül, kedvül,
kifutunk majd végül az időbül.

„Nincsen olyan fásult szívű ember, kinek lelke meg ne telnék
komoly megindulással mikor azt látja, hogy egy melegen lük-
tető élet hirtelen eltűnik szemünk elől és úgyszólván pilla -
na tok alatt átsuhan az örökkévalóságba. Ennek a meg in du lás-
nak a szent csöndjében a halál, a vég, kezdetté magasz to  sul.”                                                       

Hekler Antal                  

Fotózás az életem

Azon kevés szerencsések közé tartozom, aki gyermekkori
álmát maradéktalanul megvalósíthatta. Édesanyám egész -
ség ügyi intézményekben dolgozott, és gyakran magával vitt
munkahelyére. Még általános iskolai tanulmányaim előtt
megismerkedhettem a gyógyítás különböző területeivel. Kis -
diákként fordult érdeklődésem a fényképezés felé. Édes a -
pám még erősítette is elhatározásomat, mondván, a fény-
képész a legkisebb faluban is megél munkájából. Örök há lá -
val tartozom biztatásáért, hiszen sorsom úgy alakult, hogy az
egészségügy „fényképésze” lettem. Ehhez segítséget kap-
tam családomon kívül a rokonságtól is, hiszen különböző
alkalmakkor szakkönyveket, fotófelszereléseket kaptam aján-
dékba. Hajdan még a vegyszeres fotókémiai eljárásokat al -
kal mazták a film előhívásához, és a papírképek el ké szí té -
séhez. Kis házi laboratóriumomban gyakorlatot szereztem
a fotózás minden ágában. Hamarosan újságokban, köny -
vekben, kiállításokon láthattam viszont felvételeimet.  

A fekete-fehér fotózás után – a technikai fejlődés kö ve -
tel ményeként – megtanultam a színes eljárás alkalmazásá-
nak módozatait, majd a digitális fényképezés és videotech-
nika különböző eljárásait. 1970-től nyugdíjazásomig – har -
mincöt évig – a Semmelweis Orvostudományi Egyetem fo-
tólaborjának vezetője voltam. Jelentős szerepet kaptam az
agykutatás dokumentálásában, és az egyetemi oktatás se géd-
anyagainak elkészítésében.                   Debrecenyi István

Debrecenyi István a fotólaborban

„Csakis az a tudás ér valamit, amelyet magunk szer zünk
magunknak velünk született érdeklődésből, és szenvedé-
lyes tudásvágyból.”                                 Paul Léautaud

„A tehetség olyan mint a pénz. Az embernek vagy van,
vagy nincs.”                                   Dimitrij Sosztakovics
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Zenei József
Kalevipoeg

Két művészeti ág, az irodalom és a
grafika kimagasló sikerének színhe lye
volt a szegedi Somogyi Könyv tár ol -
va sóterme. Árpás Károly tanár, író,
költő, műfordító és Bakacsi Lajos fes -
tőművész-grafikus munkájának ered-
mé nyeként magyar nyelven megjelent
az észt nemzet eposza, a Ka le vi po eg.

Raffai Mária könyvtáros köszöntő-
je után a mű fordítója, Árpás Ká roly az
észt nemzeti eposz keletkezésének tör-
ténetéről, az átültetés nehéz, de öröm-
teli munkájáról és a húsz kiállított, szá-
mítógépes grafikáról, Bakacsi La jos
il lusztrációs munkáiról beszélt.

A fordítás folyamatában azt is meg-
beszélték, hogy minden képhez csa tol-
ják az ötletet/ihletet adó sorokat ere-
deti nyelven és fordításban. Így már
nemcsak szemléltető művekről, ha nem
húsz önálló, egyedi alkotásról van szó.

Az eposzban a finn Kalevalához ha-
sonlóan az észt történelem hagyo má -
nyai egységbe kapcsolódtak a nép aj -
kán élő balladákkal, és monda vi lág gal. 

Ezt a nemzeti kincset írók, és iro-
da lombarát értelmiségiek a feledésbe
merüléstől mentve gyűjteni kezdték.
Reinhold Kreutzwald észt orvos és író-
társai fokozott erővel folytatták a men-
tést, és rendszerezték a dokumentu mo-
kat. Kreutzwald saját gondolataival kie-
e gészítve alakította egységes verses
eposszá az értékes szövegeket. Az
Az általa 1857 és 1861-között kiadott
óriási terjedelmű dokumentum mint-
egy 20 000 sorát húsz énekre tagolta.

Az eposz a szép Linda és az isteni
származású Kalev gyermekének, az
óriás Kalevipoegnek, a békés földmű-
vesnek, és városépítőnek a hőstetteit
beszéli el, aki végül Észtország ki rá -
lya lesz. Az alvilági erők cselszövése-
it követően megütközik Szárvikkal, az
alvilág urával, és fényes győzelmet arat.
Halálát a vé let len okozza: a tóban ta -
lált cso da kard át vágja a lábát.

A csodás elemekkel átszőtt eposz a
békés munka és a hősies küzdelmen túl
igaz emberi érzelmeket, jóságot, sze -
rel met, gonoszságot ábrázol. A mint-
egy 20 000 sorból álló mű for rásává
vált a művészetnek és az irodalomnak.

Árpás Károly magyar–finnugor sza-
kos tanár ihletett költői munkával

sorra, és mondatra is azonos terje de -
lem ben fordította magyar nyelvre az
eposzt, befejezve és teljessé téve az
ed dig csak egyes részleteket átültető
nemes próbálkozásokat. 

A Kalevipoeg olyan belső drámai
erőt és igaz emberi érzelmeket sugá -
roz, hogy a magyar nyelvi megjele ní-
téssel egyidejűleg az egyes énekek szin-
követelték az erőtől duzzadó, és meg-
kapó líraiságú énekek fontos motívu-
mainak képi megjelenítését.

Árpás Károly néhány korábbi mű vé-
nek ihletet illusztrátorát, a kisgrafika
kiváló művészét, Bakacsi Lajost kér -
te  a metszetek elkészítésére, aki a mí-
for dítások ismeretében örömmel vál -
lalkozott a megkapó szépségekkel és
drá mai helyzetekkel is bővelkedő köl-
teményből az őt megérintő tör té né sek
és érzelmek képi megformálására.
Kitűnően komponált, biztos rajztu dás-
sal, számítógépes grafikai eljárásával
formálta az eposz húsz énekének lel -
kü  le téből a rá hatással bíró értékeket
húsz művészi lappá. Az észt nyelv ze-
neiségét érzékeltük Árpás Károly észt
nyelven írt „Messze van Észtország”
című versének kétnyelvű elő adá sá ban. 

Úgy tervezték, hogy a fordítás az
eredeti mű megjelenésének 150. év -
for dulóján (2011 június) lát napvilá-
got. Végül az Észt Kultúralap jó vol -
tá ból a Hungarovox Kiadó gondozá -
sá ban a múlt év decemberében ke rül -
hetett az olvasók kezébe a két nép kul-
túrájának, rokon lelkületének, és tartós
barát sá gának jegyében. 

László Lilláról

Irígylésre méltó energiával és akarat-
tal bontakoztatja ki alkotói tehetsé -
gét. Életét meghatározta a debreceni
gyermekkor, a Nagyerdő, melyekhez
most is erős szálakkal kötődik. Az
Al föld, a tapolcai medence, a Balaton
környéke és Gödöllő erdős lankáinak
szépsége gyakorta megjelenik ké pe in,
melyek különböző évszakokban, nap-
szakokban különös hangulatú pilla na-
tokat örökítenek meg,  gazdag szín vi -
lá got tükrözve. A magyar festészet ha-
gyományainak legjobb forrásaiból, a
magyar plenair festészetünk nemzeti
tradícióiból építkezik, de stílusa meg-
marad egyedinek. Az örö möt, a bána-
tot, és a küzdelmet tükrözik képei. 

Tanulmányútjai során a Kárpátalján,
Firenzében, Rómában, Velencében,
Nápolyban, Bécsben, Párizsban, Brüsz-
szelben, Varsóban, és Prágában gyö -
nyörködve tanult a régi, és a modern
mesterek remekműveiből.  

Budapesten a Klebelsberg Kultúr -
kúriában júniusban mutatták be al-
kotásait.                                  G.T.

László Lilla: Templom Kárpátalján
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D. Udvary Ildikó
A monotípia mestere

Czétényi Vilmos 1928-ban született
Bu dapesten. Ál ta lá nos iskolai tanul-
mányait Pest er zsé beten végezte. A kö -
zépiskolában többek között Muszély
Ágoston és Csorba Tibor támogatta
mű vészi ambícióit. Az Alkotás Mű -
vész házban Istókovics Kálmán sza -
bad iskolájában készült felvételi vizs-
gájára. 1942-46 között az Országos
Ma gyar Királyi Iparművészeti Iskola
díszítőfestő szakán tanult. A pest er -
zsé beti Misztótfalusi Kis Miklós Népi
Kollégium létrehozóinak egyike, mely
a továbbtanulási lehetőséget is bizto -
sította számára. 1948-tól a Kép ző mű-
vészeti Főiskola hallgatója, mesterei
Bernáth Aurél, Bencze László, Be ré nyi
Róbert, Domanovszky Endre, Bar csa y
Jenő és Szőnyi István voltak. 

Diplomamunkájával 1954-ben sze-
repelt a Műcsarnok Országos Kép ző -
mű vészeti Kiállításán. 1956-ban a tör-
ténelmi események hatására festette
„A magyar jakobinusok kivégzése”
című művét. „Azt a kiábrándulást akar-
tam kifejezni, amely bennem a rend-
szerrel kapcsolatban kialakult” – írja
önéletrajzában Czétényi Vilmos. 

1959-től a Kirakatrendező Iskola rajz
és grafika tanára, majd 1974-1981-ig
igazgatója. Alapító tagja volt a Fia tal
Művészek Alkotóközösségének, az Át-
lók Művészeti Társaságnak, és a Ma -
gyar Reklámszövetségnek. Tagja volt
a Képzőművészek Szö vet sé gé nek, a
Magyar Festők-, a Ber náth Aurél-, és a
Zuglói Képzőművészek Tár sa sá gá nak. 

A festészet mellett grafikákat is ké -
szített, és illusztrálásra is vállalkozott.
Az 1970-es évektől munkássága fő
területét a monotípia jelentette, mely -
nek egyik legkiválóbb mesterévé vált.
1992-ben kiállításához kapcsolódva je-
jelent meg Monotípia című albuma. A
Pesterzsébeti Múzeum gyűj teménye
több alkotását is őrzi. 

Grafikai munkásságához tartozik szá-
mos plakát- és könyvterv. Festőként az
akril tempera, az olajpasztell és a kol -
lázs felhasználásával alakította ki sa -
játos vegyes technikáját. Művei a gra -
fika és a festészet különleges öt vö ze -
tei. Alkotásait a grafikai technikák bra-
vúros ismerete és alkalmazása, va la -
mint az elmélyült morális ér zé keny ség

jellemzi. „A modern törekvések, az
avantgarde – mint követendő példa –
soha nem tudott megigézni.” – vallja. 

Bár maga is hangoztatta a hagyo má-
nyok iránti elkötelezettségét, mű vé szi
kifejezésmódja nagyon is autonóm.
Színei legtöbbször visszafogottak, még-
is erőteljesek. Színvilágaéleteutolsókor-
korszakában egyre jobban kivilágo so-
dik, de ekkor is megmarad a határo-
zott színfoltokban, a sötét-világos kont-
rasztokban való gondolkodása. Je len -
tős hatással voltak rá a pesterzsébeti
plébániatemplom Nagy Sándor fes-
tet te freskói, melyek, mint írta „szin -
te a szemem előtt készültek, szemlél-
tető és rendkívül lelkesítő hatással vol-
voltak rám. Ezen kívül még Kondor
Béla grafikáinak látványvilága be fo -
lyá solta közvetlenebbül munkáimat.”
Elbeszélő jellegű művészetének fő
té mája az ember. Egyéni lét él mé nyek,
és emberi kapcsolatok tárulnak fel
szinte minden munkájában. Drámai
hang vételű alkotásainak belső iz zá sát
még inkább kiemeli kompozícióinak
puritán képszerkesztése, lényegre tö -
rő sűrítettsége. „Vonzódása a tra gi kus
színezetű balladákhoz különösen sa -
já tos karaktert ad művészetének.” –
írta róla Engel István festőművész. Ő
maga így vall erről: „…ekkor ké szí -
tet tem (1960-70-es évek) első drámai
monotípiáimat, amelyek a kiszolgál-
tatottság, az elnyomatás, a gyász, a re-
ménytelenség kifejeződései voltak.”
Művészetének humánuma az egyes

ember és a közösség iránti fe le lős ség-
érzete minden alkotásán tetten ér he tő.
Sosem engedte meg magának az ön cé-
lú bravúroskodást. „Czétényi rajzi te -
hetsége a vonalak könnyed és biztos ve-
zetésében mutatkozik meg legjobban…
az egyik fő erénye, hogy a grafika mes-
terségbeli eszközeit egy egész világ áb-
rázolására igyekszik felhasználni. Az
emberiség sorsa és az egyes ember éle-
te a szimbólumok rajzolatain egy más-
ba vetül.” írja róla Perneczky Géza.
Kárpáti Kamil magányos jelenség nek
tartot ta kora képzőművészetében. 

Az alkotó tíz éve hunyt el. Em lék ki ál -
lí tása a Pest er zsé be ti Mú zeum Gaál
Imre Galériájában (XX. ker. Kos suth
u. 39) október 20-ig látogatható.

Czétényi Vilmos alkotása
Kiss Tamás

FIAMNAK, HANGSZEREIHEZ

Pendítsd csak kobzod, citerád,
gitárod, lantodat
valahol tört szemeket látsz,
meggyötört arcokat

El kell találni, kit, mi bánt,
s kinek melyik való,
hangold arra a húrt, a fát,
légy te örömadó. 

Egy délkörnyi örömet szelj,
hogy csorduljon leve,
a mindenségből, ennyi kell,
hogy gyógyuljunk vele. 

Egy karcnyi fény, parányi hő
hiányzik már nagyon
e vak, e lassan őszülő
magányos csillagon. 

A tíz éve elhunyt költő szü le té sé nek
100. évfordulóján emléktáblával je-
lölték azt a debreceni házat, melyben
55 évig élt és alkotott.

Bárdos Attila
ŐSZI CSÖND

Idő-csiszolt kavics vagyok,
az vagyok már, az vagyok.
Száraz avarban gázolok.
Fogy már a fény. Hallgatok.

(A katalógusszöveg szerkesztett változata)
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Hírek

H. Csongrády Márta fotó- és kép -
ző művész jubileumi kiállítását a Deb -
receni Művelődési Központ Bel vá ro -
si Galériájában augusztusban rendez -
ték. A tárlatot Arany Lajos mű vé -
szeti író nyitotta meg.

Edmund (Varga Ödön Tibor) fest-
ményeit a budapesti Filmes Ház ban
jú niusban mutatták be, melyeket Ma ta
János rendező méltatott.

Antalfy István új versei a Hol na -
pok tegnapjai címmel jelentek meg.
A 89 éves írónak Visszhang címmel
1990-ben látott napvilágot első kö te te.

A Jászapáti Művésztelep tizenhe -
tedik alkalommal fogadta az al ko tó -
kat. A Vágó Pál Múzeum adott he lyet
a frissen készült festmények, gra fi -
kák bemutatásának. A találkozó szak-
mai irányítója ezúttal is Szalkári Ró zsa
rajztanár-festőművész volt.

Barcs János gyermekversei Volt
egy szer egy piciny sün címmel a
Nyírségi Gondolat Könyvtára so ro -
zatban látott napvilágot. 

Mezei Zsuzsa és Csobaji Zsolt ki -
állítását szeptember 18-án 17 órakor
az Újpesti Galériában (IV. ker. Árpád
út 66)  dr. Feledy Balázs nyitja meg,
mely október 6-ig látogatható.

Mándoki Halász Zsóka festmé -
nyei ből a Monori Vigadó Galériában
szeptember 2-től szeptember 27-ig
látható kiállítás.

Kerékgyártó László alkotásainak
tárlata október 1-jén 17 órakor nyílik
az E-Galériában (V. ker. Falk Miksa
u. 8), melyet november 1-ig tekinthet-
nek meg az érdeklődők. 

Kanizsa József jubileumi szerzői
est jét szeptember 23-án a Kőrösi
Cso ma Sándor Kőbányai Kulturális
Központ KÖSZI-Kő CAFÉ-ban (X.
ker. Előd u. 1.) rendezik. Be szél ge -
tőtárs Oszvald György fotóriporter. 

Piktor címmel a IX. kerületi Pa let ta
Szakkör tagjainak kiállítása (vezetője
Heil Edit) szeptember 20-án nyílik Bu-
dapesten a Rottenbiller utca 10. szám
alatti Deák Ferenc könyvtárban. 

Honvári Erzsébet új versei és pró-
zái az Örökségünk Kiadó gon do zá sá -
ban A Lélek húrjain címmel je lentek
meg. Első kötetét 1991-ben Kiáltó
csönd címmel a Mű vé szet ba rá tok
Egye sülete adta az olvasók ke zé  be. 

Vargay Zoltán intarzia táblaképeit
az Országos Mezőgazdasági Könyv -
tár és Dokumentációs Központban
(I. ker. Attila út 93) szeptemberben
tekinthetik meg az érdeklődők. 

Rab-Kováts Éva 70 éves jubileu-
mi, és mozgássérült barátai, Nav ra til
László, Tassy Jolán, és Rizmayer Já nos
kiállítása október 5-én nyílik az Arany-
tíz Kultúrházban (V. ker. Arany J. u).

Tavaszy Noémi Barátaim a fák
címmel nyílt kiállítása a Ró zsa völ gyi
Galériában (V. ker. Szervita tér 5) ok -
tó ber 1-ig tekinthető meg.

Bálint Vera Gégényben töltötte
ifjú korát. Az ez évi falunapra „haza-
hívták”, ahol harminc festményét te -
kint hették meg az érdeklődők.

Bata Mihály festményeit Sió fo kon
a Retro Kávézóban (Kálmán I. sé tány
9) júliusban láthatták az ér dek lő  dők.

Bálványos Huba Munkácsy-díjas
gra fikusművész emlékére szeptember
27-től november 2-ig Kis kun fél egy -
házán a Hattyú-házban (Szent János
tér 9) rendeznek kiállítást. 

A Nyitott Műterem Művészeti
Klubja (VII. ker. Dózsa György út
46.) alkotóinak kiállítását október 2-án
14 órakor Ghyczy György festő mű vész
nyitja meg. Közreműködnek a Bihari
Táncegyüttes tagjai. A tárlat 2014.
január 27-ig tekinthető meg.

Liu Shilin kínai festőművész tár-
latát az Actor Szállóban (IX. ker.
Vi ola u. 10-14) Herzum Péter te le ví-
ziós életmű-díjas rendező nyitotta meg,
mely szeptember 16-ig látogatható.

Vargay Zoltán: Kála (intarzia)

Ozsvári Csaba ötvösművész 50. szü-
letésnapja alkalmából július 27-én em-
emlékkiállítást rendeztek a zugligeti
Szent Család plébánián. A tárlat a „For-
mát öltött hitvallás” címet viselte. 

Király Lajos új kötete Az énekes
madár címmel je  lent meg. A tanme -
sék nemcsak felnőtteknek szól  nak.

Dániel Mária kiállítása a MÚOSZ
székházában (VI. ker. Vörösmarty u.
47/a) látható, mely a Szirmok és gyö -
kerek címet viseli. A tárlat megnyi tá -
sán Rad  nóti Miklósra, és a költő örök
múzsájára Gyarmati Fannira em lé -
kez tek. Közreműködött Bé kés Attila.

Dömök Elíz válogatott verses kö te -
te Lelkemnek gyöngyei címmel a Rím
Könyvkiadónál látott napvilágot.

Goór Imre és fia Garti Goór Im re
festményeiből a kecskeméti Bozsó
Gyűj teményben (Klapka u. 34) ren-
deznek kiállítást. A tárlatot – amely
szep tember 29-ig látogatható – Fe le dy
Balázs művészeti író nyitja meg.

Vinczellér Imre alkotásaiból „Ke-
reszt metszet” címmel a Duna Pa lo tá -
ban rendeztek kiállítást a festő mű vész
hatvanadik születésnapján. A tárlatot
Jókai An na nyitotta meg.

Dr. Smidéliusz László „Az evan -
gé likus népoktatás kezdetei Rép ce la-
kon és környékén” címmel szeptember
25-én tart elő a dást a városi könyvtárban. 
F. Csapó Irén Liszt Ferenc szobrát
2011-ben állították fel Győr új ba rá ton,
de rövid idő múltán ellopták, és felda-
rabolták. Az alkotó az idős komponis-
tát most nagyobb méretben újra min -
tázta, melyet Salamon Nándor mű  vé -
szeti író ünnepélyesen avatott fel.

A győrújbaráti szobor
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Az egyesület adományozói

10.000.- Ft-ot dr. Erdős Albertné (Budapest), Szabó Béla
(Bu dapest);  5.000.- Ft-ot Barazuti János (Újszász), Nagy
Ernő (Szombathely); 3.500.- Ft-ot Déghy Rita (Budapest);
3.000.- Ft-ot Máté Lászlóné (Budapest); 2.500.- Ft-ot
Göczéné Kovács Gabriella (Budapest), Illár Erzsébet (Bu -
da pest); 2.000.- Ft-ot Kiss József (Budapest), Mándoki
Ha lász Zsóka (Budapest), Werbánszky Ernőné (Bu da pest);
1.500.- Ft-ot Bágyi István (Pécs), dr. Csuka Imre (Be -
rettyóújfalu), dr. Dévényi Domonkosné (Budapest), Szu nyogh
Lászlóné (Budapest); 1.000.- Ft-ot, prof. Dr. Gyurkovits
Kálmán (Mosdós), Tóthárpád Ferenc (Kőszeg), 500.- Ft-ot
Somogyi Szántó Béla (Biatorbágy), Somkutiné Mile-Bá csi
Irén (Budapest), Vincze József (Dunakeszi) küldött.
Az Alapítvány a Közjóért 100.000.- Ft-tal, a Budavári Ön -
kor mányzat 80.000.- Ft-tal, az Emberi Erőforrás Mi nisz -
té riuma 250.000.- Ft-tal, az Erzsébetvárosi Önkormányzat
300.000.- Ft-tal, a Lakitelek Alapítvány 250.000.- Ft-tal
tá mogatta egyesületünket. Köszönjük! 

Az egyesület új tagjai

Dr. Erdős Albertné (Budapest), Dömökné Nagy Erzsébet
(Budapest), Koday László (Monor), Szabó Béla (Bu da pest),
Kovács Krisztina (Pozsony), Mezei Zsuzsanna (Bu da pest),
Ürmös Péter (Budapest), Zsoldosné Szőke Zsuzsanna (Bp).

Tisztelt Geröly Tibor 

Örömteli, nagy meglepetést jelentett számomra Baranyi
Ferenc kedves és megtisztelő „tagfelvételi kérelme” a Mű -
vé szet és Barátai harmadik számában. 

Napjainkban, amikor a kultúrának, sokféle művészeti ese-
ménynek igényes bemutatása, ismertetése nem tartozik a
tá mogatások élvonalába, maximális elismerés illeti meg
ál dozatos munkáját a Művészet és Barátai lap szer kesz té -
sé ért, fenntartásáért!

Országossá tágítja ismereteinket, gazdagítja és felfrissíti
tu dásunkat a kortársainknak, vagy más elhalt nagyja ink -
nak életét, alkotásait bemutató írásokkal, tanulmányokkal,
em lékekkel.

Örülök, hogy ezentúl olvasója, – és lehetőségem szerint
tá mogatója – lehetek a lapnak, és az egye sü let nek!Sajnálom,
nem „fiatalítom” a tagság átlagos élet  korát! 
Tisztelettel és köszönettel:                            Erdős Tilda

Rendhagyó tárlat

Pestszentlőrincen a
Ró zsa Művelődési Ház
(XVIII. kerület Vá ros -
ház u.1-3.) adott ott hont
Keczely Gaby vegyes
stílusú, technikájú és
témájú festmény-kiál-
lításának. A házigazda
szerepét vállaló Csillag
László köszöntője után
László Elemér festő mű -
vész méltatta a képeket. 

A spaklival készített
szi lánkos fiúarc ke mény,
sugárzó, vibráló tekinte-
tére hívta fel hallga tó sá -
ga figyelmét. A „tupfo -
lással”, ujjával festett
kép az alkotó édes any ját
ábrázolja, mely techni ká-
ja révén nyugalmat, bensőséget, és meg hittséget sugalló
érdekes, rendhagyó fény-árnyék kompozíció. 

Az est hangulatát fokozta e sorok írójának lírai és já té kos
versmondása, Domokos László és Molnár Piroska ja pá no -
sí tott Petőfi vers változata, Rehorovszky Gábor szintetizá-
toron megszólaltatott zenéje, és Bittner Judit éneke.

A tárlatzáró után a számítástechnika oktatásában je les -
ke  dő Keczely Gaby tanítványai is elhozták a művelődési ház-
ba rajzaikat, festményeiket, melyet a nyár folyamán láthat-
tak az érdeklődők. A kollektív kiállítás záróeseményeként
baráti beszélgetés keretében értékelték egymás munkát,
majd a KÖLTŐTOLL társaság hangulatos műsorát él vez -
hette az érdeklődő kö zönség.

Kemény János

Keczely Gaby: Egy fiú a házból

Tagdíjfizetés

A jövő évi tagdíjat 2013. december 31-ig kérjük kiegyen-
líteni. Ennek számunkra legkedvezőbb módja a személyes
befizetés (rendezvényeinken, ügyeleti időben az egyesület
székhelyén), vagy postautalványon, illetve banki átutalás-
sal.Összege: 3.000.- Ft, nyugdíjasoknak 1.500.- Ft.

Számlaszámunk: 11706016-20020031

Király Lajos
MICHELANGELO

Mosolytalan-napok madarát etetted
gond és keserűség magvaival 
áradó-öröm torkodból nem röppent
bántottad jaj szenvedő önmagadat
mégsem volt kenyered derékhajlító
könyörgés fájdalmas büszkeség vérző
rózsái kezedben égtek húsodból nőtt
és szívedben gyökeredzett a bánat
Próféta érintésedre élőt szültek a
kövek: tisztán jött világra széptestű
Dávid megszületett önmagad-képe
Bölcstekintetű Mózes s ha esténként
lepihentél sírtak alaktalan kősziklák
jöjj megszabadítani őket lebontani
jaj rideg kő-burkaikat
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Október 16-án (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17) József At ti la
istenes versei – betegsége – sze rel -
mei – halála. Koppány Zsolt elő a dá sa.

Október 22-én (kedden) 15 óra kor
Obersovszky Gyula emléktáblájá-
nak koszorúzása a XIII. kerület Kesz-
ke nő utca 35. számú háznál. Szer ve -
zi Bé res L. Attila.

Október 30-án (szerdán) 17 óra kor
Pécsett, a Vasutas Művelődési Ház -
ban (Váradi A. u. 7/2) Pandúr Jó zsef
művészettörténeti előadása. Szóvivő
dr. Sikó Ágnes.

Október 30-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (Wesselényi  u. 17.) Eöt vös 
József „uralkodó eszméi” (Gon do -
la tok állambölcseletéről születése bi -
centenáriumán) – Madarász Imre
elő adása. Közreműködik Dinnyés
Jó zsef daltulajdonos.

November 6-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u. 17.)
Szabó Lőrinc, Nadányi Zoltán és
Dsida Jenő költészete – Koppány
Zsolt előadása.

November 13-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(Wesselényi u. 17) „Ide-át” címmel
Pribojszky Má tyás szerzői estje. Köz-
reműködik Petrozsényi Esz ter szín-
művész.Házigazda Geröly Tibor.
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Programok

Szeptember 12-én (csütörtökön) 17 óra-
kor Pécsett, a Vasutas Művelődési Ház-
ban (Váradi A. u. 7/2) Válogatás cím-
mel Teigl Bé lá né kiállítását dr. Si kó
Ágnes nyitja meg. Köz re mű kö dik
Bog dán Adrienn, Bogdán József,
Die nes Rebeka, Vajda Lajos. A tárlat
október 9-ig látogatható.

Szeptember 18-án (szerdán) 18 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Márai és
a bor címmel Mészáros Tibor-nak, a
hagyaték gondozójának az előadása.
Közreműködik Tárkányi Imre. Há zi -
gaz da Hamvas Levente Péter. 

Szeptember 25-én (szerdán) 17 óra-
kor Pécsett a Vasutas Művelődési Ház-
ban (Váradi A. u. 7/2) Nyári táborok
tapasztalatai, tanulságai. Kötetlen be-
szélgetés. Házigazda dr. Sikó Ágnes.

Szeptember 25-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u. 17.) „Én
írónak készültem, semmi másnak.”
– a 135 éve született Krúdy Gyulára
emlékezünk. Közös rendezvény az
író nevét viselő irodalmi körrel. Kö-
szöntőt mond Király Lajos. Köz re mű-
ködnek Barna István, Dunai Tamás,
Fóth Judit, Hegedűs Valér, Keres Emil,
Maráth Nóra, Pető József, Regényi
Ildikó, Tálas Ernő. Házigazda Feny ves
Mária Annunziáta.

Október 2-án (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) A Mun ká csy-
emlékév nyitóprogramja. Kiállí-
tás a munkácsi alkotótábor ké pei -
ből. Mél tatja Őry László (Meg te kint -
he tők ok tóber 16-ig.) A Falvak Kul tú -
rá jáért Alapítvánnyal, a Kár pát al jai Ma -
gyar Kép ző- és Ipar mű vé szek Révész
Imre Társaságával, va la mint a Kár pá -
tok Művészeti Kul tu rá lis Egye sülettel
kö zös rendezvény. Közreműködik
Bella Péter, Németh Sándor és Semes-
Bogya Eszter. Há zigazda Nick Fe renc. 

Október 9-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) A Nyugat
második nemzedéke. Egy világzseni
József Attila  – születése – és köz é le-
ti lírája.Az óda, mint a modern magyar
költészet egyik legnagyobbja. Elő adó
Koppány Zsolt. Köz re mű kö dik Sza bó
Péter. Há zi gaz da Geröly Tibor.

Munkácsy Mihály:Önarckép

Programjaink  támogatói
Budavár- és Erzsébetváros Önkor-
mányzata, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Lakitelek Ala pít  -
vány, és az Alapítvány a Közjóért.

Ügyelet
az egyesület István utcai székhelyén

Gombai Zsóka
november 11-én, november 18-án;

Geröly Tibor
november 25-én;
Tárkányi Imre

november 8-án, november 29-én
14.00-17.00 óráig

Kanizsa József
SZÉP EZ AZ ŐSZ
Az ősz megérintette
arcom s hajam.
Belefészkelődik
lelkembe s titokban
megmételyzi
fény-virág életem.
Szép-e az ősz? már
magam is kételkedem.


