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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Pál Mihály
Közös sors, küldetés és felelősség

1954 őszén, mint az idő tájt minden reggel együtt utaztunk
apámmal Gyömrőről Budapestre. Ő a számára kiutalt vár -
ba zári műtermébe, én pedig a Kálvin-tér közeli gimnázium -
ba. Miután leszálltunk a vonatról apám azt mondta: gye re
velem!....valamit meg kell nézned! Hivatkozásomat meg
sem várva, mindjárt hozzátette: majd én igazolom a hi ány -
zá sodat. – Wagner Nándi fantasztikusan szép szobrot min -
tázott…. ezt meg kell nézned! Egyenesen Nándi mű ter -
mébe mentünk, ahol mun ka közben találtuk a szobrászt.  

A műterem – még a háborús következményeket viselő –
ol dalfala egy letakart szobrot rejtett. Az – akkor hallga tag –
Nándi leemelte a lepedőt. A piszkos fal hátterében agyag-
ból mintázott életnagyságú Krisztus függött. Mint felkiáltó
jel lebegett ég és föld között, én megrendülten álltam a lá -
to más előtt… A megkínzott test még a haláltusa görcseit
hor dozta. A kiálló bordakosár, és a lecsúszott zsigerek fel -
puf fasztotta alhas közötti homorulatban hatalmas ko po nya
lenyomata lehet. Az ég felé széttáruló karok ujjait kínok tör -
delik görcsökbe. A jobb kézfej már halott, és élettelenül le -
haj lik, a másik még él, és kóróvá zsugorodva az ég felé
mu tat. Drámai ellentét: … a test zuhan, vagy emelkedik? – 
az egyik kéz él, a másik halott? – hit és kétely borzongat.

Eltelt több, mint fél évszázad, ami kitörölte em lé ke ze -
tem ből a szobrot és a „Corpus” döb be ne tes látványát.

1999 tavaszán Mórra, Nagy Benedek szobrászművész
mű  termébe kerültem. Az öntöde formázó műhelyében vol -
tunk. A műhely ön tőhomokban úszó padlózatát elfedő szo -
borrészletek között lépkedtem, ügyelve arra, hogy ne ta pos -
sak az alkotásokra. Egy szobordarab ismerősnek tűnt. Föl -
emeltem a még cizellálatlan, durva felületű öntvényt. Egy
alsó kar volt, és a kézfej görcsbe merevedett ujjakkal a po -
ros padlón. A gyerekkoromban katartikus élményt oko zó
szobor darabját tartottam megöregedett ujjaim szo rí tá sá ban.
Wagner Krisz tusának halott keze volt! Az ötvenöt évvel
ez előtti emlék élményéhez társult az élet és halál mezsgyé -
jén szenvedő Krisztus alakja.      

Wagner Nándor 1922. október 7-én született Nagy vá -
ra   don. Iskoláit is ott végezte, de művészeti tanulmányait már
Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán fejezte be. A há -
bo rú után Magyarországon telepedett le, és résztvevője lett
a kor ellentmondásokkal, előítéletekkel és kényszerekkel ter -
hes művészeti közéletének. Két szobrával jelentős szakmai
megmérettetésen díjat is nyert, de József Attila egész ala kos
műve bronzba öntve csak a művész ajándékaként csak
2005-ben kerülhe tett Nagyváradra. A Jászai Mari térre ter-
vezett díszkút három fiú alakjával, ha módosított változat-
ban is Lund-ot, és több svédországi város terét is ékesíti.  

Wagner egyik fő műve a „Corpus Hungaricum” még
Budapesten készült. Fiatal gyerekként láthattam agyagból a
vár bazári műterem falára függesztve az életnagyságú Krisz -
tus szobrot. A halál pillanatát ábrázoló szuggesztív alkotásWagner Nándor: Anya gyermekével
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felejthetetlen nyomot hagyott emlékezetemben. Más szob -
rokkal együtt ez is a székesfehérvári Szent István Mú ze -
um ba került. Kőelemekkelpótolva a városban felállították. 

1957-ben családjával együtt elhagyja az országot. A for-
radalom után Svédország fogadta be, ahol állampolgársá-
got is kapott. Lundban telepedett le, ahol portrékat, bibliai
jeleneteket készített. Kidolgozott egy újszerű technológiát,
a görbült felületű, nagyméretű, rozsdamentes acélszobrok
hőhatásból eredő zsugorodásának megakadályozására. En -
nek alkalmazásával tartósan csillogó, fénylő felületet adott  
szobrainak. Ebben a rendkívül termékeny korszakában nyolc
nagyméretű köztéri plasztikáját állították fel Svéd or szág -
ban. „Az angyal”,  a második vi lágháború lengyel ál do za -
tai nak, és menekültjeinek em lé  két őrzi a lundi temetőben. 

Gävle városában 1964-ben elkészült díszkút kompozí-
ciójának „A játszó fiúk”-nak egy újabb változata. A nép -
me sei „Madár”, vagy az ívével égbe emelő „Örökkéva ló -
ság” idézik a művész jelentős mű ve ket teremtő korszakát.  

Wagner 1969-ben feleségül veszi volt ta nít vá nyát Aki y a ma
Chiyo keramikusművészt, és Japánba Mashikoba köl töz nek.

A naritai nemzetközi repülőtérre vezető út melletti park-
ban Wagner öt méter magas, krómacél plasztikája „Az uta -
zók védőszentje” – fényben és csillogó lebegésben –  gyö -
nyö rű látvány. Feleségével megalapítja a TAO Intézetet, a
tehetséges, de szegény fiatal művészek támogatására.

Gömb alakzatba komponált anyaszobra bronzba öntve
Tokióban áll. Gránitból készült változata – a művész sze -
mé lyes ajándékaként – 2012-ben a Budai Vár kör nye ze té -
ben került felállításra. A „Földanya” címet viselő alkotás
gömbbe zárt emberiség... közös sors, küldetés és fe le lős -
ség. Az egyetemes emberiség ideája munkál gondola tai ban.

Wagner Nándor a
„Filozófiai kert”
kompozíció gondo-
latának megva ló sí -
tásával húsz eszten-
deig foglalkozott.
A szoborcsoport
M a s h i k o b a n
került felállításra.
Öt vallásalapítót
 ábrázolt négyen kör -
beállva a kö zépen
lévő fénylő gömbre
néznek – Lao Ce,
Ekh na ton, Bud ha,
Jé  zus Krisz tus, –
Áb ra hám be bur ko -
lózva  a földön fek -
szik. Távolabb  áll -
nak: Szent Fe renc,
Dharma, Gand hi,
mint megvilágo so -
dottak. Eredetileg
huszonnyolc alak
ábrázolásával ter-
vezte kompozíci ó -
ját, de a szobor-
együttes így is tel -

jesnek tekinthető. Ez a mű Wagner Nándor páratlanul ma -
gas értékű életművének összegező és beteljesítő al ko tá sa.

Wagner megfogalmazza vállalkozásának in dí té kát: „Együtt-
működés, egymás jobb megértéséért! – hogy a különböző kul -
túrák és vallási irányzatok képesek legyenek közelebb ke rül -
ni egymáshoz, vissza kell térni a közös eredethez”. Vég -
aka ratában Budapestnek ajándékozta ezt a művét. 2001-ben
a Gellérthegyen került felállításra.  Elmondhatjuk, hogy a vi -
lágban bármerre élt és járt, hírt adott, és hírnevet szerzett a
magyarságnak. Művészetének elismertsége a magyar al ko -
tószellem egyetemes kultúrához való kapcsolódását is je len -
ti. Wagner Nándor művészete méltó és kiérdemelt elisme -
rést kapott a „Magyar Örökség Díj” odaítélésével.

1997. november 15-én halt meg Ja pánban Moka város-
ban. Hitvallását így határozta meg: „Az én működésem itt
is a magyarság hitelképességére törekszik. Én hiszek a mun -
kám fontosságában. Biztos vagyok abban, hogy a hazám ja -
vát szolgáltam munkámmal. Széchenyi útját kell járni, ha
élni akar a nemzet! Annyi szenvedésből és megalázó osto-
baságból kiútra van szükség! Hiszem, hogy munkám egy
kis lépés ebben az irányban.” 

Elhangzott 2013. szeptember 21-én a Magyar Tudomá nyos
Akadémia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadásán.

A Wagner házaspár Székesfehérvárott a Corpus Hungaricum előtt

„Bölcs ember számára minden föld lakható: mert ne mes
léleknek hazája az egész világ.” 
„Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az ösz -
szes értelmetleneké.”   Démokritosz  
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Szerző Katalin
Kodály életrajzírója

A magyar zenetudomány nagy örömünnepe a mai nap. Tu -
do mányágunk köréből először kap Magyar Örökség-díjat élő
kollégánk, Eősze László zenetudós, aki rövidesen 90. szü -
le tésnapját ünnepelheti. Azt a mintegy hét évtizedes életpá -
lyát jutalmazzák, mely Liszt Ferenc és Kodály Zoltán élet -
művének tudományos feltárásával, harminckét évnyi meg -
határozó zeneműkiadói tevékenységével múlhatatlan ér de -
meket szerzett a nemzeti emlékezet zenei értékeinek ápo lá -
sá  ban, meg őr zésében, méltó továbbadásában.

Életpályáját áttekintve bizton állíthatom, hogy az 1923.
no vember 17-én, két nappal Kodály Psalmus hun ga ri cus -
ának bemutatója előtt született Eősze László a Jóisten ke -
gyeltje. Bár életét kortársaihoz hasonlóan nem kerülték el
a magyar történelem viharos sorsfordulói, Eősze László ha -
talmas életművével, szeretetre méltó lényével az örök em -
be ri értékek, a magyar sorsvállalás példamutató képviselője.

Négy éves korában kezdte zenei tanulmányait, majd a
Ko dály-iskolához tartozó Horusitzky Zoltánnál folytatott
tíz éves közép- és felsőfokú zenei tanulmányokkal pár hu za -
mosan 1941-ben iratkozott be a Pázmány Péter Tu do mány -
egyetem német, olasz, esztétika szakára. Zene és bölcsé szet -
tudomány párosításából akkor vált igazán avatott zenetu -
dós sá, amikor 1945-ben német nyelvű bölcsészdoktori ér te -
kezését zenetörténeti témával, „Franz Liszt und die de uts che
Romantik” címmel védte meg. 1943 nyarán, egy wiesba de ni
mesterkurzusnál Walter Gieseking körében még ígéretes
zon goraművészi karriert is jósoltak neki. A megálmodott mű -
vészi-tudományos karriert a háború végnapjai, majd 1945-től
1955-ig az újrakezdés egy évtizedre parkoló pályára tet ték.

1953-tól talált ismét magára: Kodály gyermekkarairól írt
kiváló zenetudományi tanulmánya alapján Eősze Lászlót
maga a Mester kérte fel életrajzírójául. Ezzel a gesztussal
egész életére szóló feladatot és küldetést kapott. Egymás
után születő forrásértékű magyar és idegen nyelvű köny vei,
tanulmányai, cikkei, Kodály szellemében végzett közéleti
tevékenysége mindvégig szintézisben lát ta és láttatta Ko dály
zeneszerzői, zenepedagógiai és nem zet nevelői szellemi
örökségét, az egész világ számára adaptálható üzenetét.

Az olasz államtól kapott tudományos ösztöndíjak ve zet ték
vissza diákéveinek Liszt örökségéhez. Harmincnégy olasz
magán- és közgyűjtemény átvizsgálásával, „119 római Liszt
dokumentum” című  könyvével, Eősze László önmagában
is jelentős opusszal járult hozzá a hazai kutatás tör té ne té -
hez. 1955-től 1987-ig tartó zeneműkiadói munkaköreiben
az ő ötlete volt az Új Liszt Összkiadás elindítása, a hatal-
mas tudományos vállalkozáshoz tartozó Liszt-ku ta tó mű -
hely felállítása és vezetői menedzselése. Ez 1970 óta Liszt
zon goraműveinek kiadásával a magyar zenei élet egyik leg -
fontosabb zenetudományi corpusza. Napjainkban az öt ven -
 kettedik kötet megjelenését várhatjuk. A közreadók közül
Mező Imre és Sulyok Imre áldozatos, több évtizedes mun ká -
ját, az új nemzedék kép viseletében Kaczmarczyk Adrienne
muzikológus ne vét kell e helyen is megemlítenem.

A Liszt- és Kodálykutató Eősze László portréjához kö -
zön ségnevelő operatörténeti munkái, Verdi és Wagner

könyvei, szépírói
erényeket felmu -
tató zenei esszéi
is hozzátartoznak,
melyek csupán
színezik, de alap-
vetően nem mó-
módosítják Eősze
László mun kás -
ságáról alkotott
tisztelgő vé le mé -
nyemet:„Eősze
László Kodály
Zoltán és Liszt
Ferenc életmű vé -
nek ze ne tör té ne -
ti feltárása Ma -
gyar Örökség ”,
olyan magasren-
dű zenei or szág -
építés, amelyhez
igaz, őszinte sze-
retettel, és szív-
ből gra tu lálok!
  A 2013. szeptem-
ber 21-én a Ma -
gyar Tu do má nyos
Akadémia dísz -

termében elhangzott méltatás szerkesztett, rövidített változata.  

Eősze László

Weöres Sándor
KODÁLY ZOLTÁN

Örvendj, Pannonia, szökkenj virágba:
ezentúl én vagyok a te mosolygó lelked,
én állok kicsinyeid ágya mellett,
lépteiket az én dalom fogadja
és csalogatja folyton magasabbra
mint a sziklán vérnyom a vadászt. Ki engem
hallgat már bölcsőjében és tovább:
szándéka ellen is színig telik
szándékommal, s nem ád okot haragra.
Itt minden szívet én vettem magamra,
kezem között melengetem, és rátapad
nem-földi asszonyillat bélyege.
Itt minden lépést én vettem magamra,
alájagördül vérem szőnyege.
Árát megadtam. Örvendj, szökj virágba:
a kóbor széltől elragadtalak,
hogy tiszta szálból szőjjem a jövődet.
Sorsod vagyok, és sorsod az enyém.

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése,
felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni ere -
 detűnek tartják.”                                   Kodály Zoltán
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Erdélyi Géza
A levéltárak kincseinek kutatója

B.Kovács Ist ván
1953-ban szü le -
tett Ri ma szom ba -
ton, és a közeli Ba -
raca községben ne-
nevelkedett. Kö-
zép iskolába Torn -
alján, Kassán járt,
majd Budapesten
az Eötvös Lóránd
Tu do mány e gye -
temenszerzett nép-
rajzból és ré gé szet -
ből diplomát. Hű -
séges maradt szü -
lőföldjéhez, vissza -
tért a Gö mör ség be,
hogy ott kamatoz -
tassa tudását a köz
javára. Vele kapcso-
latosan  el mond ha -
tó, hogy akire a Te -
remtő feladatot bí -
zott, annak lép teit
őrzi, vigyázza, és
irá nyítja. Amikor
igazságtalanul bánt

vele a hatalom, lelki ereje akkor mu tatkozott meg igazán. 
A trianoni döntés után a Szlovákiai Református Egy há -

zak nak nem volt se fórumuk, se helyük az egyházi gyűj te -
mé nyek bemutatása számára. Megkésett létrehozásukra 
B. Kovács István kapott megbízást. Emellett lehetősége
nyílott kulturális és közéleti tevékenységének folytatására
is. Munkássága nyomán vált ismertebbé Gömörország nagy -
 sze rű múltja és küzdelmes jelene.

Felismerte, hogy a levéltárakban valóságos kincsek rej -
le nek, melyek feltárása a múlt valóságos, hamisítatlan is -
me retéhez vezetnek. A régészet szakterületét tekintve a Mé   -
 hi rézkori temető feltárása, és Rimaszombat középkori fő -
te rének kutatása is az ő nevéhez fűződik. 

Publikációi elsősorban néprajzi, régészeti, irodalmi és
helytörténeti szakterületre kalauzolják az érdeklődő ol va -
só kat. Sokrétű közéleti  tevékenységének bizonyítéka a kép -
vi selőség, kuratóriumok működtetése, a Gömör- Kis honti Mú-
zeum Egyesület újjászervezése, a Gömöri Mú  ze um ko ráb -
bi igazgatósága, valamint nyitrai pedagógiai mun kás sá ga. 

Fontosabb írásai: Ada lé kok a gömöri magyarság mesekin -
csének ismeretéhez, Nép rajzi tájékozódás a gömöri kis ne -
mesek utódai között, A kö zépkori Rimaszombat, Baracai
Nép költészet, Gömör-Kis hont magyar népköltészet. Álom -
titkárságom Története cí mű műve „politikai önéletrajza”.
Ér zékletesen bemutatta az amputált országban élő magyar
ér tel mi sé giek küzdelmeit, helytállásuk buktatóit, és veszélye-
it. Íze lítőt ad abból a fenyegetettségben élő nehéz sorsból,
melyben lelki-szellemi munkát végezni nehéz és kocká za tos.

Az elválasztott nemzetrészek képviselőinek elismerése az
ott élő közösséget is kitünteti, és a tovább élést, a  meg ma -
rad ni aka rást is erősíti.  

A 2013. szeptember 21-én a Magyar Tudományos
Aka démia dísztermében a Magyar Örökség-díj átadáson

el hangzott beszéd rövidített, szerkesztett változata.

Ötszáz év versben, dalban

Az irodalom, a történelem és a zene nálam összetartozik. Öt -
száz év magyar történelmét versben, dalban mondom el hall -
gatóságomnak. Mit is keresek én az énekelt versek vi lá gá ban?
Egyszer önéletrajzom bevezetőjében hovatartozásomat így
írtam le: Költők között zenész, zenészek között költő va gyok.
Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek
fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést
képviselném és elfutnék nemzeti hagyo má nya im elől. A Bal -
kán zenei stílusa nem szolgálja, az angolszász muzsika pro -
zódiája megtöri nyelvünk ritmusát. Az utóbbi há romszáz év -
ben a német zene – értékeivel együtt – elvetette, át iga zí totta
még népdalainkat is. A liturgikus egyházi latin zene Is ten nek
köszönhetően csak a költészetre hatott, az ősi zenét meg hagy -
ta a népnek. Megmaradni magyarnak, hogy felismerjen az erre
járó kíváncsi kultúrember, többszörös energiát igényel. Múl -
tunkat átírtákés tönkretették. Jö vőn ket a környező népek el pusz-
tításra ítélték. Megmaradnunk Eu rópában csak kö vet ke ze tes
munkával lehetséges. Ön ma gun kat kell felmutatnunk az idő
szentháromságának je gyé ben. 

A vers értelmezésének támogatására a történelem is me re -
tére, ismertetésére is szükség van. Ez a háttér segíti az ol va sót,

és a hallgatót, hogy 
elhelyezze a mű al -
 kotóját az al ko tás
szü le té sé nek idejé-
re.Azt a korszakot
kell meg is mern i ,
amikor a mű szüle -
tett, és alkotója üzent,
megállapított  vala -
 mit, amit rábízott 
az olvasóra. A vers
han gulatát nemcsak
té mája határozza
meg.A meg szemé-
  lye sí tő szép sza vak,
a cse lekvő gondola -
tok. Az anya nyelv
és tájnyelv együt -
tes ritmizálása se -
gíti a versolvasót. 

Dinnyés József

Szeretettel
köszöntjük a  

hat vanöt éves 
daltulajdo nost!
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Az Ok ta tás ku ta tó
és Fejlesztő In -
tézet Pe da gó giai
Könyvtár és Mú -
ze um tudós ta  ná -
rok, tanár tu dó sok
könyvsorozatának
újabb kö  te té ben
Kósa And rást
mutatja be. Olyan
tu dós-ta nár mun -
kás  sá gá ról szól, aki
tavaly fejezte be a
60. tané vét. Egye -
temi ok  ta tó mun ká -
játmá   sodéves hall -
 ga tó ko rábankezd -
te, folyama to san
vé  gezte, és vég zi.
Itthon két mun ka -
helye volt, az Eöt -
vös Lo ránd Tu   do -
mány  e  gye t e m
(1955-1988) és a
Szent István Egye -
tem (korábban Gö -
döllői Ag rár tu do -

má nyi Egyetem; 1988-). Jelenleg ennek az utóbbinak pro-
fessor emeritusa. Közben összesen mintegy négy évig ven-
dégkutató, illetve vendégprofesszor volt a Római Tu do mány -
egyetemen, Chile több egyetemén, Caracasban a Ve ne zu e lai
Központi Egyetemen és a moszk vai Lo mo no szov Egye te men.

Kósa András életútját sokszor befolyásolta a tu do mány -
ra, és a tanári tevékenységre egyaránt nehezedő nyomás. A
tudományos és a tanári tevékenység mozgástere szűk volt,
de az ő erkölcsi értékrendje, valamint magas szintű tu do má -
nyos felkészültsége lehetővé tette, hogy életműve az adott kö -
rülmények között is teljes legyen.

Értelmiségi körökben címmel 2010-ben a Kairosz Ki a dó -
nál jelent meg tizenötödik kötete. Műfaja kétsé ges, egy biz-
tos nem matematika könyv. Én szerkesztőként a szép iro dal -
mi művek közé sorolnám. 

A két budapesti (az egyiket a Művészetbarátok Egye sü -
le te szervezte), és a celldömölki könyvbemutatón szinte egy-
öntetűen az a vélemény alakult ki, hogy a könyvnek ko moly
irodalmi értékei is vannak. Sikere volt a 2011. évi könyv hé -
ten is. Kósa András bepillantást engedett a hozzá érkezett
levelek sokaságába, de  nem járult hoz zá, hogy idéz zek be lő -
lük. Kivétel volt Renner Ta más gé pész mérnök írá sa: „...most
jöttem rá, hogy napi mun kám ban mennyire beépítem az Öntől
tanult dolgokat, és most nemcsak a matematikára gondo-
lok, (javítom a helytelenül be szélő dolgozókat, ösztönzöm
őket az olvasásra)... kapcsolatban vagyok bizonyos ér tel -
miségi körökkel, de ha tárgyalni megyek közéjük, alig vá rom,
hogy újra hazajöhessek az egyszerű dol go zóim közé...”

Jáki László
Tudós tanárok, tanár tudósok

Kósa András
Globalizmus az oktatásban

Szeretném elkerülni az általánosítást: nagyon sok kiváló kö -
zépiskolai tanár mindent megtesz azért, hogy a felsőbb tanul -
mányokra is alkalmassá tegye tanítványait. Köztük sok igen
okos és tisztességes volt tanítványom. Talán azt lehetne a
szemükre vetni, hogy nem veszik észre a globalizmus egyre
erősebb behatolását az oktatásba. Nem lépnek fel, illetve
nem tudnak fellépni az oktatásirányítók alkalmatlansága, né-
ha átlátszóan ostoba intézkedései ellen. A globalizmus ked -
veli az alkalmatlan emberek fontos beosztásba helyezését.
Ők ezeket a pozíciókat meg akarják tartani, nem kell az el len -
kezésüktől tartani. És ez öröklődik „lefelé” is: a vezetők hoz -
zák a maguk – nem találok jobb szót – sleppjét. És együtt
uralkodnak a pedagógustársadalmon. Szorgalmas bedolgo-
zóivá válhatnak a fogyasztói embertípus ifjúkori elő ké szí -
té sének. Ezek természetesen csak megtörtént ese mé nyek -
kel, példákkal világíthatók meg. 

Egy nagyon egyszerű történetet mondok el. Ez egy kis
csepp, amelyben benne van a hazai oktatás teljesen felkor -
bácsolt tengere. Egy középiskolai osztálytársam hívott fel,
érezhetően ingerült állapotban. „Te mit felelnél arra a kér -
désre, hogy »Mitek?«” Mondom, megfelelő szövegkör nye -
zet nélkül semmit. Hát az ő unokája sem tudott, és így nem
kapott „pontot”. „Pedig Te egyetemi tanár vagy” – szúrta oda
a régi, megszokott csipkelődéssel. 

Meghallgattam az unokát, és utánanéztem a dolognak. A
történet a következő: Központi felvételi írásbeli vizsga a
négyosztályos gimnáziumban. Az anyanyelvi fedőlap első
kérdése a következő: Felelj úgy a kérdésekre, hogy ér tel -
mes szavakat kapj! Lehetne esetleg értelmetlen szavakkal
is felelni? De ez csak apróság, lássuk a további részleteket.
Valamennyi kérdés rövid. (Boldoggá teheti mindazokat,
akik a szövegértés egyetlen kritériumának a rövidséget tart -
ják, és erről rendeletet is alkottak.) Az első kérdés így szól:
„Mitek?” Mit válaszolhat a szegény tizennégy éves gye rek
– vagy bárki – erre a kérdéssé ostobán előléptetett elő szó -
ra? A fedőlap azonban előzékenyen a felvételizők segítsé -
gére is siet a „re…” betűkettőssel (ne terheljük túl szegény
ta nulókat!). A javítókulcs szerint helyes válasz az az „ér tel -
mes” szó, hogy „retek”. A többi kérdés is hasonló:„Mikor?
cu…;cukor; ismét: Mikor? bo…;bokor”; majd, hogy szok-
janak a hiányjelhez is: Miér_? gyö…;gyökér”.

Nyilvánvaló, hogy pszichológusok számára lehetne fela-
dat, hogy a „kérdések”, a segítségek és a válaszok meg ol -
dá sa a feladatot megfogalmazó pedagógus milyen
szellemi eltévelyedéseiből állhatott össze.

E kétségkívül lehetetlen, megengedhetetlen feladatból adó -
dik az általános következtetés. Nemcsak azért, mert le he tetlen
helyzetbe hozza a tanulót, pláne tanulmányainak egy fon tos
állomásánál. Hanem amit a feladat kitűzője (vagy annak a fő -
nöke?)  egy tévé interjú ban mondott. Azt, hogy ez a „feladat„
csak a felnőtteknek nehéz, a gyerekeknek nem, mert ők az ilyes-
mit sokat gya korolják. Mit gyakorolnak? Egy valóban na -
gyon egyszerű szótageltolást néhány meg adott betűhöz. De
mindezt igen ostoba kérdésbe csoma golva. A fel adatot meg -
oldani tudó gyereknek fogalma sincs az ere deti kérdésről.
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MűvéSzETI GyűjTEMéNyEK,
hAGyATéKoK, MúzEuMoK XvIII.

Sorozatom – néhány kivételtől eltekintve! – a műtárgyak,
műalkotások megbecsülésének példáit mutatta be. Ezúttal
szomorú tapasztalatomnak adok hangot.

Kőszegen jártam! Elismerően szemléltem az átépített Ju -
risich tér megszépült színes házait. Örömmel fedeztem föl
Kodolányi László (1944-2010) ötvösművész néhány szel -
le mes cégérét, miután kifejezetten az ő nyo má ba sze gőd tem.

A Chernel utca macskakövein lépkedve értem a Zwin -
ger  hez. Az Öreg bástya borostyánnal szegélyezett kapuján
meglepő tábla fogadott: „Bormúzeum – Eladó”. Ma már
semmin sem csodálkozom! Az em lé ke ze tes művészeti ki -
ál lítások helyszíne is kótyavetye tárgyává süllyedt. 

A kíváncsi turistát itt zárt aj tó fogadja. Meglepetésem döb -
benetté fokozódott, amikor az épület melletti, félig nyitott,
rá csos vaskapuhoz léptem. Pillantást vetve a falak közé szo -
rult, mélyített kis térre, szomorú kép tárult elém. Em lé ke -
ze temben egy szépen rendezett, kü lönös vasjelekből alko-
tott szabadtéri kiállítás látványa élt. Amit most ta pasz tal -
tam, utalva a falon függő különös korpuszra, a „megfeszített
szoborkert” asszociatív szópárral lehet találóan kifejezni.

A nemzetközi sikerekkel is büszkélkedő ötvösművész
1982-ben lépett a kőszegi polgárok so rába. Műtermes ház -
ba költözhetett. Ez idő tájt váltott mű fajt. Ékszerek helyett
cégéreket készített kőszegi boltok fö lé, s szokatlan „szob rok-
kal” jelentkezett. Utóbbiak alap elemeit a földművelés hasz -
nálatból kiszorult szerszámokból – ásó, kapa, gereblye, vil la,
különféle láncok, – és gépek alkatrészeiből – küllős kerék,
eke vas, szekérvasalás – válogat ta. Lelőhelyei padlások, om -

ladozó pajták, roncstelepek. A rozsdás, kopott
„va sak” fémműves műhelyében gondolatokat
közvetítő alakváltozáson mentek át, mű al ko tás sá
lé nye gültek. Megjelenési formájuk a „nyeles”
plasz tikáktól a tárgy kollázsig terjedt. Ese ten ként
fa e lemekkel is kombinálta a fémda ra bo kat.

Udvarán, kertjében néhány év múlva olyan gyűj -
temény létesült, amely már nagyobb teret igé-
nyelt. A kialakuló tárgyegyüttes – az alkotó szán -
déka szerint – a hagyományos paraszti életfor -
mának kívánt emléket állítani. A város és a kő -
szegi múzeum vezetői, a Zwinger melletti „ker -
tet” kínálta állandó kiállítás céljára. Kodolányi
2006-ban „berendezte” a teret. A rudak végére
ko vácsolt talpas plasztikák két kapu körül, mint
egy képzelt katedrális oszlopai, foglaltak he lyet.
Az egyik tűzfalra hasonló elemekből konstruált
feszület került. A rozsdás „vasak” különös tér
hangulatát keltették az Öreg bástya tö vé ben. Ne-
vezték „kapuk útjának” is, mely a múltba ve zet,
az életet adó földhöz, a magvető földmű ves hez.

S ma? – Térdig érő gazban – néhol letaposták
a kíváncsi látogatók! – állnak, rogyadoznak a mű -
vek. Némelyik a földön hever. Az összetettebb
konstrukciók egyes, leváló alkatrészei szétszór-
va, a sarokba hajítva, nyújtanak szomorú lát ványt.
Elhanyagolt, gazdátlan roncs telep képét mutatja.

Berzenkedem a szoborkert siralmas állapota
miatt, hiszen kedves, látogatókat vonzó színfolt
volt az öreg falak között, s egyben a művész ra-
gaszkodását fejezte ki a befogadó város iránt!
Úgy látszik gazdátlanul várja a végpusztu lá st,
mely méltatlan a történelmi múltjára, műemlékei -
re, kulturális hagyományaira büszke vá ros hoz.

A Kőszeg Városért cím kitüntetésnek akkor
volt várományosa, amikor végső küzdelmét vív -
ta a halállal. A díjat sajnos már csak özvegye
Sándor Zsuzsa vehette át. Amennyire ké sei volt
alkotói munkásságának elismerése, legalább eny -
nyire méltatlan Kodolányi László fémmester em-
lékéhez a szoborkert elhanyagoltsága is. Talán
emléktábla kerül rá, hogy élt hat-hét évet?

Salamon N.Kodolányi László: Korpusz (fotó:Garas Kálmán)
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Ürmös Péter
Szimultán formarend bűvöletében

A Kisgrafika Ba -
rátok Körének ren -
dezvényén kö szön -
töttük nyolc va na -
dik születésnap ján
Kő he gyi Gyulát.
A rajz iránti gyer -
mekkori érdeklő -
dést hamar fel -
váltotta a tö rek vés
a művészpálya irá -
nyába. Kü lön bö ző
képzőművész kö -
rökben törekedett
azalapismeretekel -
 sajátítására. A Kép-
Kép zőművészeti
Főiskolán Kmetty
Já nos,Hincz Gyu la,
és Ék Sándor irá -
nyításával tanulta
meg a nemes-gra -
 fikai eljárásokat.
Tudását alázattal,
és nagy mű gond -
dal tö ké le te sí tet te.

Hatással volt rá Barcsay Jenő művészete is. Már Kmetty
mester irányítása alatt megismerkedett a lát vány elemek ku -
bisztikus síkokra bontásával, de a rá jellemző absztrahálás
igazi útját csak később találta meg. Alkotói periódusai kö -
zött van olyan időszak, amelyben visszatér a na tú rához, de
ezek az útkeresések stílusának ki tel jesedését szolgálták. 

A IX. Magyar Képzőművészeti Kiállításon (1962-ben) le- 
tet te névjegyét a kortárs képzőművészetben. Ex libriseivel
1965-ben szerepel először idehaza, két évvel később pedig
a Cannes-i seregszemlén. Kisgrafikai te vé kenysége az óta
is töretlen, sikeresen képviseli hazánkat a nemzetközi könyv -
jegypályázatokon és kongresszusokon. 

A képgrafikáin és könyvjegyein megjelenített témák és
mo tívumok olyan képi átírás eredményei, ahol a modell az
elvonatkoztatás bizonyos fokán már képes egy új, az ere de -
titől eltérő mondanivalót közölni. Kísérletező kedve alap ve -
 tő jellemvonása művészi egyéniségének. 

Pá lyakezdésének lendületét franciaországi tanulmányútja
adta. Néhány hónapig ösztöndíjasként dolgozott a Vance-i
művésztelepen, melynek élményei meghatározóak voltak sa -
játosan egyéni képi világának megteremtésében. 

Műveinek megjelenítését technikai igényesség jellemzi,
készüljön az magas- vagy mélynyomású sokszorosító el já -
rás sal. A precizitás alapfokú követelmény számára mind a
maratott, mind a metszett eljárásoknál. Szívesen választ té -
mákat a magyar és egyetemes művelődéstörténet tárgy kö -
reiből, így például a biblia világából, magyar ős tör té net ből,
vagy a magyar, illetve a világirodalomból. Nádudvari Nagy
János Remény halálig című verseskötetét is ő illusztrálta.

Motívumai őrzik a konkrét (akár természeti) formakapcso-
latokat, de ebben a megjelenítésben az elvonatkoztatást olyan
mértékben alkalmazza, hogy a mondanivalója általános ér -
vé nyűvé váljon. Kedvenc megoldása a szimultán forma kap -
csolás: egyidejűleg és pár hu za mo san egymásra, vagy egy -
más mellé vetített formarendszerrel fe je zi ki monda ni va ló ját.

Több mint húszéves szakmai gyakorlata és elméleti fel -
ké szültsége alapján bízták meg 1985-ben a Műszaki Kiadó
gondozásában megjelentetett „A rézkarc technikája” című
szakkönyv lektorálásával. A könyv szerzői a Kijevi Állami
Képzőművészeti Főiskola Grafikai Tanszékének profesz-
szorai; N. J. Bogomolnij és A. V. Csebikin.

Több művészeti szervezet és egyesület tagja: Fiatal Mű -
vészek Stúdiója (1965); Művészeti Alap (később MAOE –
1961); Rézkarcoló Művészek Alkotóközössége (1975 –
1990); Magyar Grafikusművészek Szövetsége (1994);
Kisgrafika Barátok Köre Egyesületnek, ART 9-nek, és a Kő -
bányai Képző- és Iparművészek Egyesületének. Évek óta
meg határozó a szerepe a Művészetbarátok Egyesületének
Mű vészeti Tanácsában. 

Díjazottja volt számos itthoni és nemzetközi kiállításnak,
ezek közül a legfontosabbak: 1971 – 1. Balatoni Kis gra fi kai
Biennálé (II. díj); 1996 – Millecentenáriumi Kisgrafika Pá -
lyázat különdíja; 2001-2004-ben – Katowicei ex libris pá lyá -
zat (Pa wel Steller fametszetdíj); 2002 – Magyar Művészetért
Ala pít vány és Art 9 művészeti díj; ; 2011 – Kőbányai Kép ző-
és Iparművészeti Biennálé nagydíjasa.

Műveit magán- és közgyűjtemények őrzik. A Magyar Nem -
zeti Galéria Grafikai Gyűjteményében is megtalálhatók
alkotásai. A közelmúltban vehette kézhez a Magyar Kép -
ző mű vé sze ti Egyetemen aranydiplomáját, amihez az egye -
sü let tiszt ségviselői nevében gratulálok, és abban bízom, hogy
tö ret len alkotókedvvel, és jó egészséggel készíti a jövőben is
gra fi ká it mindannyiunk örömére.  

Kőhegyi Gyula (fotó:G.B.H.)

Kőhegyi Gyula: Dekoratív táj
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A jövő reménye

Az 1848-49-es forradalom- és sza -
bad ságharc Magyarország újkori tör -
ténetének egyik meghatározó ese mé -
nye, a nemzeti identitás alapköve. Tár -
sadalmi reformjaival a polgári át a la -
ku lás megindítója, önvédelmi harcá-
val a nemzeti mitológia részévé vált.
Lényegében egyedül jutott el a sike -
res katonai ellenállásig, melyet csak a
cári Oroszország beavatkozásával le -
hetett legyőzni. Az 1848-49-es harc a
magyar nemzet történetének leghíre-
sebb háborús konfliktusa. Sajnos a meg -
torlás is példátlan volt. A hadbírák kö -
zött nem voltak magyarok és a meg-

Zala György: Aradi emlékmű (részlet)

Batsányi jános 
BIZTATÁS

A hazáért élni, szenvedni s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni,-

Barátom! Oly dolgok, melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért (bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek)
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

(1783)

Batsányi János költő, lapszerkesztő 250 éve született.

Kulturális Egyesület el nöke a civil szer-
vezetek együtt mű kö dé sé nek fon tos sá -
gát hangsúlyozta, és a frissen meg je lent
Aradi Vértanúk em lék al bu  má ból aján -
dékozott néhány példányt a je len lé vők -
nek. Szeifried Zoltán kis vár dai fes tő -
mű vész-grafikus – aki egyben a ki ál lí -
tás rendezője volt – az il luszt rációk
elkészítésének fontosságáról beszélt.
Az est programját színe sí tet te Semes-
Bogya Eszter gitárkísérettel elhangzott
énekszáma, és Bella Pé ter al kalomhoz
illő tekerőlantos mű sora.

Geröly Tibor köszönetet mondott a
sze replőknek, és a kiállítás szer ve zői -
nek. A rendezvény a civil szervezetek
összefogásának szép példáját adta. 

Geröly-Bársonyi Hilda

szálló katonaság idegenekből állt. A
terror nem szakította ketté, hanem ösz -
 szekovácsolta a társadalmat. 

A tábornokok vegyes nemzetiségi 
összetételéhez hasonlóan 2008-ban
a kár pátaljai Rahón szervezett kép -
ző  művészeti alkotótáborban három kár -
pátaljai képzőművész Kopriva Attila
(magyar), Yuriy Selevickiy (ukrán), Igor
Lucenko (ruszin) készítette el a vérta -
núk ikonjait. Október 2-án az Er zsé bet -
városi Közösségi Házban Nick Fe renc
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Ku -
ratóriumának elnöke köszöntötte az em -
 lékünnepség résztvevőit, majd Né meth
Sándor idézte eredeti dokumentumok
alapján az 1849-es tör té nel mi időket. 
Őry László, a Kárpátok Mű vészeti és 

Száz perc száz emberért

Beregszászi olga színművész, elő -
adó művész Kárpátalján, Be reg szá szon
született magyar édesapa és ukrán édes -
anya gyermekeként. Zenei tanulmá nya -
it Ungváron végezte, majd Moszk vá -
ban a Színművészeti Akadémián szer -
zett diplomát. A budapesti Szín mű vé -
szeti Főiskolára különleges hallga tó -
ként nyert felvételt. Szereplése kapcsán
tagja volt a Madách-, a kaposvári Csí ky
Gergely-, a Gyermek-, és az Arany
Já nos Színház társulatának. Később ön-
állósult és zenés irodalmi, illetve san-
zonesteket, önálló koncerteket szer ve -
zett, melyek most is előadói reperto ár -
jának részét képezik. Beregszászi Olga
első lemeze Varázskör címmel jelent
meg. Édesapja emlékét idézte a Ma gyar
Feltámadás, amely hamarosan arany-
lemez lett. Sikert hozott számára a Szép
Magyarország című album is. 

Beregszászi Olga  adventkor – idén
december 8-án a MOM Kulturális Köz -
pontban –  tizedik  alkalommal jó té kony -
sági koncertet ad művésztársainak köz -
 reműködésével, és számtalan barátjá-
nak segítségével. Ennek mottója „Száz
perc száz emberért”. 

A bevételből vásárolt adományokat
a legrászorultabb idős emberekhez, nagy-
családosokhoz személyesen juttatja el.
Különleges megjelenésével, egyedi hang -
jával, energiát sugárzó lényével  vi dám -
ságot, vigaszt és hitet visz a kár pát al -
jai Beregszászon élő, nehéz sorsú em -
 be rek megpróbáltatásokkal teli hét -
köz napjaiba. 

Geröly-Bársonyi H.                                      
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Madarász Imre
Illyés Gyula nyugtalanító emlékezete

Harminc éve halt meg Illyés Gyula. Évfordulójának el fe -
le dettsége, életművének napfogyatkozása feltűnő és elgon -
dolkodtató. Lehet, hogy élete végén túlértékelték, de vajon
mai alábecsülése nem nagyobb túlzás-e? Nem arról van
szó, hogy emléke többszörösen és többeknek kényelmet -
len, éspedig nem szorosan vett esztétikai, hanem inkább po-
litikai okokból? Hiszen pályafutása mintegy koncentrálva
mutatta fel, látványosan sűrítette magába irodalmár- és ha -
ta lom-kapcsolatának problémáit, konfliktusait, csap dá it.

Illyés, kivált azok szemében, akik magyarság és európa i -
ság, nemzetiség és egyetemesség viszonyát csakis vagy-
va gyokban, szemben álló, egymást kizáró alternatívákban
képesek elgondolni, nemzetinek túlságosan européer, eu -
ró painak túlontúl népies volt. Jobbról balosnak, ha nem épp
kommunistának, balról nacionalistának címkézték gyak ran,
s bélyegzik nemegyszer ma is. Akik Károlyi Mihály fölött
hazaárulóként törnek pálcát, nem tudnak mit kezdeni Ká ro lyi-
pártiságával, az általa keményen elutasított horthyzmus „lak-
kozói” pedig azzal, hogy a Horthy-korszakban, párizsi szám -
űzetése idején (Hunok Párizs-ban) őt is besorolták, Má lyusz
Elemér kifejezésével élve, a „vörös emigrációba”. A Pusz ták
népe az önmagát túlélt „úri Magyarország” kemény bí rá la ta. 

Még nehezebb helyére tenni kapcsolatát a második vi -
lág háború utáni kommunista diktatúrával. Az ötvenes évek
elején ünnepelt, kitüntetett író volt: vajon reprezentatív
elvtárs vagy fel- és kihasznált „útitárs”? Nagyjából ugyan-
akkor írt a Rákosit dicsőítő antológiába, mint amikor meg -
írta az asztalfióknak egyik legbátrabb és legmaradandóbb
költeményét, az Egy mondat a zsarnokságról-t. E kettős -
ség érződik olyan egykorú drámáin is, mint a Két férfi, az
Ozorai példa, a Fáklyaláng, s a Dózsa György. 1953-ban
bedolgozott a Föltámadott a tenger című propagandisz ti -
kus történelmi filmbe, 1955-ben viszont megjelentette a
felszabadító, „börtön falát is földig romboló” művészet mel -
lett hitet tevő hatalmas versét, a Bartókot. 

1956-os, korántsem radikálisan forradalmi szereplése
miatt éppen akkor került feketelistára, amikor – újfent a
Bartókból idézve – „szív-némaságra” ítélt kor- és pálya -
tár sai visszatérhettek az irodalmi életbe. A visszafogadta -
tás szándéka is motiválhatta az Ebéd a kastélyban meg í rá -
sát, melynek antiarisztokratizmusához, antifeudalizmu sá -
hoz 1962-ben nem kellett bátorság. (Illyés is fel- és beismer-
te: „Földre rogyottat megsebezni rangfosz tó stí lus vét ség…”)

Később, a Kádár-rendszerben ismét nemzeti költővé emel -
kedett. Nehéz lenne eldönteni, csak elismerés avagy irónia
is diktálta Németh László ekkori megállapítását: „Nem le -
het olyan rendszer, amely ne Gyulát tekintse a legnagyobb
élő költőnek.” Személyes kapcsolatát Kádárral és Aczéllal
azóta is felhánytorgatja, felemlegeti mind a radikális jobb -
ol dali Beke Albert, mind a Magyar Narancsban cikkezgető
György Péter. Ám a támogatott író tiltott lett, amikor fel -
e melte szavát az erdélyi magyarok érdekében a Cea u ş e s cu-
zsarnokság ellen: Szellem és erőszak című tanulmány kö te -
tét 1978-ban zárolták, irredentizmussal, nacionalizmussal
vá dolták a „jogsértő nacionalizmust” elítélő „jog vé dő haza fit”.

A rendszerváltozás után e sorok írója cikket publikált Tisz -
tuló (?) Illyés-portré címmel. Ma úgy tűnik, az a zárójelbe
tett kérdőjel időközben megnőtt, úgyszólván kinőtte a zá -
ró jelet. Illyés portréja nem tisztább lett, hanem porosabb.
Egyre kevesebben olvassák, egyre kevesebben írnak róla.
Akkora nagymonográfiát, aminőt még életében Izsák Jó zsef
és Tüskés Tibor tette közzé munkásságáról, halála óta nem
olvashattunk. Az „utolsó költő-fejedelem”, ahogyan Fe ke te
Sándor búcsúztatta, harmadik csúcs verse, a Koszorú sza -
vai val, „hű európaiként / mondandói miatt figyelemre, / bó -
lin tásra becsült más népek előtt is” többet, mást ér de mel ne. 

Illyés Gyula
PERORÁCIó: ZÁRóBESZÉD

„Vígan burittatom hazám hamujával”

Viszem vége felé rosszhírű munkámat,
Melynek irígység, düh, ellenség megártott;
Tűzzel, füsttel, gánccsal mit jövő továbbront,
Noha rontották már régtül vádak, átkok.

Mert Szkítia-kori űzöttségből vitéz
Vezér híján, voltam, szolga-fi én, merész
Állni kalauznak: bár szétszórt és kevés:
Legyen a vándornép tábor-tömör egész.

Szablya hijján vívtam úgy is ím a tollal, 
Toldtam rövid röptét póri virtusokkal.
Követtett híven lent csikasz-, fent holló-raj.
Száll hírem síromról szélverte homokkal.

Szálljon egekig bár, ott is e vég-szóra:
„Ne bánts magyar magyart!” – ott se panaszolva,
mert lehet aliud, ha az a sors bona:
Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra.
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Magyar-olasz Kultúrális évad 2013

Szeptember 5-én a Hungarovox Kiadóban került sor a ma -
gyar, számos esetben azonban olasz könyvek megjelenését
is szorgalmazó itáliai vonatkozású művek bemutatására. Mi-
után harminckét könyvről esett szó, nem lehetett cél az
egyes művek  elemzése, hanem inkább a Ki a dó példa  értékű
te vékenységének bemutatása. Az a nyitottság, amellyel az
olasz irodalom és kultúra megismer te tésére, népsze rű sí té sé-
re törekszik, másoknak is kö ve ten dő mintaként szolgálhat.

A jó hangulatban telt estet Kaiser László, a Hungarovox
vezetője nyitotta meg, aki tréfásan Italovoxnak is nevezte
kiadóját, hiszen lehetne sorolni azokat a példákat, melyek a
névváltoztatást igazolnák, kezdve a Kiadó olaszról ma gyarra
fordított könyveitől az olasz műfordítói tanfo lya mig. 

Madarász Imre irodalomtörténész sokat tett a Hunga ro -
vox „olaszságáért”, hiszen kilenc könyve jelent meg a Ki -
a dónál. A professzor az italianisztikai vonatkozású mű ve -
ket elemezve a kiadó iránti dicséretekben sem fu kar ko dott.
Baranyi Ferenc versesköteteit (Szerelem és nemes szív, A
második végállomás felé, A csoda parafrázisa) olyan for -
dítók sorába állította, mint Babits vagy Csokonai, em lé -
kez tetve e téren hazánk évszázados hagyományaira. 

Verseskötete jelent meg Csoóri Sándornak (Így lásson, aki
látni akar, Válogatott versek magyar-olasz nyelven), Kai ser
Lászlónak (Lángok, tüzek között, Válogatott versek) vagy
Tusnády Lászlónak, akinek Kazinczyról, Madáchról illetve
Lisztről írt kétnyelvű eposza egyedi vállalkozásnak te kint -
he tő. A „nagy” olaszokkal, Dantéval, Machiavellivel is szá -
mos mű foglalkozik, többek között az előadó munkái is
(Machiavelli öröksége, „Költők legmagasabbja”).  Bár leg in-
kább irodalommal foglalkozik a Hungarovox Kiadó, azért az
olasz-magyar diplomáciai kapcsolatokról megjelent köny vei
is fontosak. Ide sorolható például a Réti György szerkesztette

A Palazzo Chigi – Olasz diplomáciai dokumentumok Ma -
gyarországról vagy az olasz-magyar kapcsolatok máig tar -
tó virágzását mutató, két nyelven megjelent A kultúra fái
Balatonfüreden – Gli Alberi della Cultura a Balatonfüred.
Egy újabb, a magyar dantisztikát gazdagító mű megjele né -
se is szóba került (Baranyi Dante Új életének új ra for dí tá sa).

Tusnády László hasonlatokban és szép, magasztos sza -
vakban fejezte ki a Hungarovox iránti  háláját. Nemcsak az
olasz-magyar párhuzamot hangsúlyozta, hanem Dante: Is -
te ni Színjátékával, Kazinczy életművének megjelente té sé -
vel,  Madách: Az ember tragédiájával, érzékeltette a kiadó kül -
detését.Tusnády megjegyezte, hogy dallamosságáért, ze nei -
ségéért az olasz nyelv szerelmese.

Baranyi Ferenc és Madarász Imre (fotó: Geröly-Bársonyi Hilda)
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Baranyi Ferenc a Kiadónál megkülönböztetett tiszteletnek
örvend. A műfordítóként is ismert  író, költő saját fordula tos
életébe engedett bepillantást. Hallhattuk tőle, hogy mi lyen fur-
csa, már-már skizoid környezetbe kerül egy for dí tó akkor,
amikor saját maga által idegen nyelven írt szö ve gét kell
anyanyelvére átültetni. Így történt ez A váltságdíj című víg -
operával is, melyet először olaszul írt. Magyarra fordítása
nehéz vállalkozás volt. Baranyi második hazájának tekinti
Olaszországot, melyet két humoros anekdota is bizonyított.
Egy szerelemről szóló történettel pár huzamot vélt felfedez-
ni saját élete és Dan te-Beatrice kap cso latában.

Kaposi Márton egyik fontos kötetében (Magyarok és ola -
szok az európai kultúrában) arról ír, hogy a nyugati civilizá-
ciók közül az olasz – karöltve a kereszténységgel – nagyban
befolyásolta a magyart. Az olasz mindig is egyfaj ta köz ve -
tí tő nyelv volt, hiszen nagyobb ország lévén többet for dí tot -
tak más nyelvekből, mint a magyarok. A szerző elmondta,
hogy először Madarász Imrével hozta össze a sors, s rajta ke-
resztül ismerkedett meg Kaiser Lászlóval, akinek na gyon há-
lás, amiért felkarolta munkásságának megismertetését. 

A jó hangulatú est előadói közelebb vitték az érdeklődő
hallgatóságot a gazdag múltú olasz kultúrához. Az esz me -
csere baráti beszélgetéssel folytatódott, mely még inkább al -
kalmat adott a személyes vélemények kifejtésére, kritikai ész -
revételek megfogalmazására.

Szlávik Dóra

Baranyi Ferenc
KÖLTŐNEK LENNI ITT...

Itt gyávaság a töprengő merészség,
úgy vagy kemény, ha fejjel mégy a falnak,
csak úgy kék itt, ha legkékebb a kék ég,
itt nyár legyél, hogy megfelelj tavasznak.
Itt villám légy, a lángok lángja légy itt,
hogy ellobbanva szikrának minősülj,
gyülekezetre méretezd igéid,
ha templomodba pár bolond becsődül.
Ha itt él Krisztus – egy keresztre-szegzés
e megváltandó népnek szinte semmi:
ki néki szánta életét, legyen kész
naponta érte kínhalálba menni.
Ezért költőnek lenni itt nagyobb szó,
mint más helyen, hol nyár a nyár – hiába:
marék dohányért sír e nép, s pazarlón
félig se szítt pipáit sutba vágja.
De itt költőnek lenni akkor is szép,
ha együttjár a hétszer-elvetéssel...

Felhőmögül előbukkanva ismét
a csillagon még tündöklőbb a fényjel.

(1965)

Dévai Nagy Kamilla jubileuma

Az előadóművész (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

Dévai Nagy Kamilla negyvenöt éve áll színpadon. Pályája
1968-ban a Nyílik a rózsa, majd a Röpülj páva vetélkedő-
sorozattal indult. 1973-ban a berlini Világifjúsági Ta lál ko -
zón Arany Fesztiváldíjat nyert. 1983-tól tíz évig a Honvéd
Mű vészegyüttes szólistája volt. 1996-ban megnyitotta a
Krónikás Zenedét, Kö zép-Európa első énekes-gitáros elő -
adóművész-képző is ko lá ját. Költeményeit Versvigasz
címmel a Mű vé szet barátok Egyesülete jelentette meg. 1999-
ben a népzene, a népdal terjesztésében és ápolásában kife-
jtett munkásságáért az egyesület alapította Béres Ferenc-
díjban részesült. Jubileumához Gratulálunk!

Elismerések

Cséri Lajos

szobrászművész 1953-ban a Magyar Képzőművészeti Fő -
iskolán szerzett ok levelet. Mestere Ferenczy Béni és Pát zay
Pál volt. Sárrétudvariban – ahol gyermekkorát töltötte –
2002-ben állandó kiállítás nyílt alkotásaiból. Az elmúlt hat -
van év során kifejtett értékes szakmai te vékenységének el -
ismeréséül a Kép zőművészeti Egye tem ez évi diplomaát-
adó ünnepségén gyémántdiplomát ve he tett át. 

Beregszászi Olga

Moszkvában a Színművészeti Akadémián szer zett dip -
lomát, majd ezt követően Magyarországra települt. 2007-
ben szü lő vá rosa, a kárpátaljai Beregszász, 2013-ban lak -
he lye Budajenő képviselő-testülete a színművészt a te le -
pü lés dísz pol gá rai közé választotta.     
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Kóris Györgyné
jubiláló képtár Gyomaendrődön

A képtár épületét 1988-ban vásárolta a Városi Jogú Nagy -
községi Tanács. 1991-ben a város első önkormányzati kép -
viselő-testülete alapítványt hívott életre „Gyomaendrőd Vá -
ros Közgyűjteményeiért”, melynek célja „…a Kossuth út 
11. szám alatti ingatlan felújítása, kiállítóhellyé alakítása, a
Co rini Margit-gyűjtemény, valamint a Vidovszky alkotások
kiállítása, és más helytörténeti dokumentumok gyűjtése.”

A képviselő-testület a képtár létrehozásában nem volt egy -
séges. A többség akarata győzött és a jó döntést igazolja,
hogy a város „gyöngyszeme” a kiállítóhely. Varga Gyu lá né
Katika, a Polgármesteri Hivatal közművelődési előadója -
ként fáradhatatlanul szervezte az átalakítási munkákat, így
1993. december 4-én megnyílt a képtár.
Szerető Béla –  egykori ön kor mány -
zati képviselő – közel két millió fo rint
értékű munkát végzett az épü let áta-
lakításában. A mintegy száz éves épü -
let állagmegőrzése nagy fel adatot je -
lent a működtető ala pítvány nak. Uniós
pályázati támogatásból fű tés kor sze rű -
sítés, és akadálymen te sí tés történt.
Működésünket egyéni támoga tók is
rendszeresen segítették. 

Corini Margit festőművész képeit
városunkra hagyta, hogy azokat ál lan -
dó kiállításon láthassa a közönség.

A Vidovszky-gyűjtemény kezdetben
emlékszobába került. Ennek gondola -
tát Láng Miklós vetette fel, aki a Mű -
vészetbarátok Egye sületének a festő -
művész nevét viselő emlékbizott sá gá -
nak elnöke. 1986. október 20-án, a Ta-
karékszövetkezet helyiségében a fes -
tő íróasztala, olvasólámpája és Pát zay
Pálnak a festőt ábrázoló mellszobra
mellett tizenkét  festménye kapott he -
lyet. Az elrendezésben fontos sze re -
pet vállalt Honti Antal grafikusmű vész.
Jelenleg huszonöt Vidovszky al kotást őriz a gyűjtemény, és
képei az or szág ban egyedüliként csak ga lé ri ánkban lát ha -
tók állandó kiállításon. 

1996-ban a gyomai születésű Il lés sy Péter grafikusmű vész
több mint négyszáz alkotásával gya ra podott a gyűj te mény
a művész fiának, Illéssy Zoltánnak adományaként.

A kortárs művészek – kiállításaik alkalmával –  egy-egy
művükkel, Dr. Ujváry Zoltán professzor Holló László ta -
nul mányokkal és festményekkel  gazdagította a hely történeti
kollekciót. Ma a műtárgyak száma meghalad ja a hatszázat.

Sok jó tanácsot köszönhetünk  Banner Zol tán mű vé szet -
tör ténésznek. A folyamatosan gyarapodó műtárgyak katalo-
gizálásáért dicséret illeti Bula Terézt.

Az elmúlt két évtized során több mint nyolcvan időszaki
kiállítást rendeztünk. Többek között Keserű Ilona, Veszeli
La jos, Kunkovács László, Sigrid Oltmann (Schönek test -
vér városunkból), Lóránt János Demeter mutatkozott be.

Közalapítványunk céljának megfelelően a vá rosunkhoz kö -
tődő, és Békés megyében alkotó kép zőművészek műveit is
bemutattuk. A Békéstáji Mű vészeti Társaság tagjai 2012-től
kiállí tás-sorozat keretében szerepelnek.

A gazdag, és látványos program ellenére sajnos a tár lat lá -
to ga tók száma csökken. A vendégkönyv tanúsága szerint a
városunkba látogatók elragadtatással írnak a látottakról. A
mintegy 25-30 főnyi gyomaendrődi törzsközönségen kívül
sokan talán még a képtár létezéséről sem tudnak. Nem lát -
ták a méltán nevezetes gyűjteményt, és egyetlen időszaki ki -
állításunkat sem tekintették meg. A helyi oktatási in téz mé -
nyek tanulói pedagógus kíséretében térítésmentesen láto-
gathatnák a képtárat, de az utóbbi másfél évben nem éltek
ezzel a lehetőséggel, pedig iskolás korban kellene megsze -
rettetni a kép ző mű vészetet a tanulókkal. Így lehetne felnőtt
ko ruk ban is igé nyük a múzeumlátogatásokra.

A jubileumi kiállítást Banner Zoltán művészettörténész
de cember 1-jén 15 órakor nyitja meg, ahol Corini Margit

ké  pei szerepelnek, melyeket 2014. február 28-ig
tekinthetnek meg az érdeklődők.

Vidovszky Béla: Édesanyám a verandán

1. Jegyezd meg hát magadnak, 
hogy mit se ér a látszat,
és minden más helyébe,
egyet tudj jól akárcsak!

2. Jól jegyezd meg hát magadnak:
művedért ha bölcs szapul,
kisebb szégyen, mintha annak
balgák tapsolnak vadul.

(Iriarte)
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„Képeim az én tükröm!” vallja a szer -
ző Baranyi Péter, s lássuk be nagyon
frappánsan fo galmazza meg egy kiál-
lítás lé nye gét, hiszen mi, fotográfusok,
nap mint nap, névjegyként adjuk át ké -
peinket a megrendelőknek, vagy mint
ma is, tárjuk a mű ér tő közönség elé.

Baranyi Péter rutinos kiállító. 2009-
től kezdődően összesen egy tucatszor
állt műveivel az érdeklődők elé. Ám de
ne higgyük azt, hogy korunk interne -
tes divatját követve  szinte számolatla -
nul szórná a képeket! El len ke ző leg!

Alkotói pályájának vizsgálata, ér tel -
mezése azt mutatja, hogy mindig ko-
moly mondanivalót rejtenek falra akasz -
tott fotográfiái, melyek egyúttal mér-
földkövet is jelentenek ígéretes és si -
ke res művészi pályafutás során. Ki -
törés a mindennapi alkotói rutinból, a
napi átlagnál magasabb szin tű önkife-
jezési forma minden al kotás. 

A kiállítás előzményeként a „Ví zi ók”
című sorozatát,  s annak at mosz fé rá ját
jegyzi, én mégis megkockáztatom, hogy
Baranyi Péter művészetének kulcsa fo -
tóesszéiben rejtőzik, melyek év ti ze de -
ket ölel nek át. Az 1987-es „Ahol az
erek véget érnek”-től az „Elhalt erek”-
ig, vagy a „Holt lelkek” 1988-as első
megjelenésével azonos című és han gu -
latú, de más tartalmú 2011-es al ko tá sig.
Ezek a fotóesszék, mint apró patakok
(„...erek...”) folynak át Baranyi al ko -
tói pályáján: néha eltűnnek, néha elő -
buk kannak, összeérnek, majd szét vál -
nak, s ezzel a dinamikus mozgásuk -
kal építőkövei egyé ni felfogásának. Té -
 má juk erősen kötődik az utazásokhoz
(vasút) és az elmúláshoz. Ezekből az
alkotó- és stíluselemekből építkezik
az „Áttűnés” cí mű tárlat szinte összes
fotográfiája is. A rideg, technicizált, az -
tán magára hagyott környezet le han -
go ló látványa azonban egyszerű ke -
ret té válik a bennük megjelenő cso dá -
latos női portrék hatására.

Baranyi ragyogó arcképekkel ad új
értelmet korábbi műveinek, vagy  ne -
mes egyszerűséggel és eleganciával al -
kot újat. Az itt bemutatott képek ki -
for rott, egységes stílust és kö vet ke ze -
tes, tu datos koncepciót képviselnek.
A néha puritán eszközökkel operáló
„kép a képben”-típusú fotók csak el -
ső pillantásra egyszerűek. Ha kö ze lebb

lépünk hozzájuk – és nem csak fi zi kai
értelemben – megérintenek, mesélni
kezdenek. Adjunk lehetőséget a fo tog -
ráfiáknak, értsük meg és fogadjuk be
őket, mert ekkor kezdődik az a cso da,
amiért mindnyájan alkotunk: hogy ké -
peink szavak nélkül szóljanak. És ezek
azt is teszik: korokról, időkről, lá nyok -
ról szól a történet ... S természetesen
az alkotóról is, aki nem tagadhatná,
hogy amatőr-filmesként kezdte, majd
fotóriporterként. Ő az, aki nem úgy akar
„művészi” lenni, hogy a régi filmes-
előhívós (mai kifejezéssel élve: ana -
lóg) fotózást emeli piedesztálra – da -
cá ra annak, hogy a nyolcvanas években

legendás Szimán Oszkár fotótechni -
kai kurzusát hallgatta, hanem bátran
vállalja: kifejezési módjához, monda -
nivalójának közléséhez igenis alkal -
matos – ha nem a legalkalmatosabb –
minden kellékével, tartozékával egye -
temben a digi tális fotográfia.

És most kérem Önöket, hogy fo tó in
ke resztül fedezzük fel közösen Ba ra nyi
Péter különlegesen egyedi, ro man ti -
kus világát. Fogadjuk a képek üze ne -
tét olyan jó szándékkal, ahogy azt az
alkotó készítette.          Mónos Gábor

A Madách Színház Tolnay Sza lon -
jában elhangzott tárlatnyitó rö vi dí -

tett, szerkesztett változata. 

„Áttűnés”

Baranyi Péter fotója

Fotótörténet

Napjainkban a fényképészet, mint ön -
álló szakma alig létezik. A modern di -
gitális rendszerű eszközök (fény ké pe -
zőgépek, filmfelvevők, mobiltelefo -
nok) XX. század végi elterjedése nem
jelenti a fényképezés tudományának
(beállítás, szerkesztés, különleges vi -
szonyok kö zöt ti munka) fe les le ges sé -
gét, nélkülözhetőségét.

Fontos, hogy az utókor megismerje
ezt az önálló művészeti ágat, amely
két évszázadon keresztül kenyeret is
adott a szakmában dolgozóknak. 

Antalfy István
EGY RÉGI FÉNYKÉP

Akár egy kis ablakkeretben,
úgy fogja közbe az arcod,
„fekete-fehér” bár beszürkült,
mellette hűséggel kitartok!
Egy régi fénykép, keretezve,
szemedben mosolya a fénynek,
letörlöm a port az üvegről,
szeretettel szemedbe nézek.

A „Holnapok tegnapjai” című
verseskötetből.
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Dr. Tar Károly
A könyv művészete

vincze László kiállításán a művészetbarátok körében is mer -
tebb, nagyméretű táblaképei, képgrafikái, rajzai helyett ez -
úttal könyvborítóit, illusztrációit, ex libriseit mutatta be. A
nagy összefüggések, a látványos jelenségek ábrázo lása he -
lyett a kisméretű művek, a sűrített gondola tok, az elkapott
pil lanatok, a rögtönzött mozdulatok vi lá gá ba ka la uzol.

Az alkalmazott jelleg semmit nem von le a mű vek ér té -
ké ből, az önálló műalkotás jellegéből. Talán csak annyi kü -
lönbséget jelent, hogy nehezebb megfogalmazni, a helyes
ará nyokat megtalálni és visszaadni a miniatűr világban  mind -
azt a jelentést, amit a mű hordozni akar, és al kal mazkodni
is kell a nyomtatás technikai feltételeihez és le he tő sé gei hez.

A kiállítás képei igazolják, hogy a bo nyo lult alkotói fo -
lyamatot sikerült megvalósítania. Ugyanazt a látásmódot
tük rözik, mint nagyméretű alkotásai, hiszen a forrása, a gyö -
kere, a szelleme ugyanaz: az erdők friss levegője, a hegyek
kö veinek keménysége, a lankás dombokon átfutó szellő si -
mogató kedvessége, vagyis a marosvásárhelyi természet, a
Szé kelyföld őszintesége és ereje, a művész  te het sége.

Vincze László a grafika nyelvén, a vonalak, a rajzok szi -
kár ságával vagy vaskos feketére, vagy éppen színesre hú -
zott foltjaival szól hozzánk. Jelei világosak, szimbolikája
egyszerre egyéni és egyetemes érvényű. Ezért azonosulunk
gondolataival, szárnyalunk emelkedettségével, és ba rát ko -
zunk érzelmeivel, hiszen ránk hatni akaró alkotó. Köny -
nyedén odadobott, vagy keményen szerkesztett vonalaival
a művészet világába emeli a hétköznapi valóságot, hogy lé -
nyegét megértsük, és magunkévá tegyük.

Természetesen nemcsak lefordítja, átemeli, képi nyelvre
formálja a valóságot, hanem egyéni látásmód ján átszűrve
gaz dagítja is, és egynemű közegbe sűríti. Ezt látjuk versil-
lusztrációin is: kitágítja, gazdagítja, újraértelmezi a megfo -
galmazott világot. Műalkotást hoz létre, amely nem egy -
szer erőteljesebb, mint maga a vers. Ezt teljes bi zo nyos ság -
gal állíthatom saját kötetemhez készített illusztrációiról is.
Elég, ha csak a tanyák életéről szóló versemet bemutató ké -
pi világára, a múltat és a jelent szimbolizáló, süllyedő kis ta -
nyai házra, és a port verő motorra, vagy a magány gyöt rel -
mei ről és az átok nyomasztó, szörnyű, szinte kézzel fog -
ható rettegéseit bemutató alkotásaira utalok. Több mint  há -
romszáz könyvborítót, és mintegy ötszáz ex librist terve -
zett és rajzolt. Többször a szedéstükröt,  a könyv formáját,
képi világát, szerkezeti, nyomdai fel é pí té sét is meg ha tá roz ta.

Izgalmas, érdekes könyvborítói közül  néhányat  em lí tek.
Arany János: Nagyidai cigányok címlapján egyetlen fej je -
leníti meg a  mondandót: egyetlen, de milyen kifejező fej, mi -
lyen szem, orr, bajusz, milyen mesélő, beszélő, jókedvű fi -
gura! Ugyancsak ötletgazdag képi világot látunk a ro ham ra
készülő, vitézlő sereget, vagy a hordón hadonászó bajszos
szónokot ábrázoló illusztrációin. (Ez utóbbi akaratla nul is
napjaink hordószónokaira emlékeztet.) Tiszta és egy szerű,
mégis beszédes Jánosházi György: Bölények miséje című
könyvének borítója is.

Vincze László alkotásainak másik sajátossága az erőteljes,
figyelmet felhívó, gyakran egymásnak feszülő szín vi lá ga.
Igaz ez a Wass Albert könyvsorozatra, amit még erősít a re -
dukált, mégis sok mindenre utaló jelek rendsze re a Far -
kas verem vagy a Nagypénteki sirató című köte teknél. (El -
nyerte az író nevét viselő ala pít vány bo rí tó terv pályázatát.)

Nemcsak ábrázoló, figyelemfelhívó ké pes sége érződik,
hanem a könyv és a nyomdai munka iránti tisztelete, sze -
re tete is. Kiállításával kapcsolatosan a következőképp vall: 
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„Rég vágyom erre a lehetőségre, hogy bemutassam azt,
amit az évek során nyomdászokkal, írókkal, költőkkel,
tör delőkkel, szerkesztőkkel alkalmam volt átélni, hiszen a
könyv (bárki is szerepeljen a borítón) mégis közös mun ka.”
Vincze László ex librisei sokféle hangulatot, üzenetet fo -
galmaznak  meg, mindig a témához kötődő változatos esz -
kö zökkel. Linómetszetű lapjain elsősorban a könyv tulajdo -
nosának lelkivilágát, tevékenységét, tárgyiasult világunk
szá mára fontos motívumait (műemlékek) jelenítik meg,
nemegyszer jóízűen élcelődő, olykor groteszk
hangvételben. Sashegyi Gabriellának metszett
lapján például a he ge dűs figura utal a tulajdonos
művészettel kapcsolatos él ményvilágára, foglalatosságára.
Kányádi Sándor könyve feliratú, sokszólamú kisgrafikája
számomra azt üzeni, hogy ha olvasod Kányádit feljutsz a
Hargitára, ahol megmártózol egy nagy katedrális
misztikus, szellemi világában. 

Első önálló kiállítása 1980-ban Marosvásárhelyen volt.
Azóta – itthon és külföldön – számos önálló és csoportos ki -
állításon (így a Miskolci Grafikai Biennálén) mutatták be
műveit. Díjat nyert Spanyolországban, Lengyelországban.
Liszt Ferenc születésének 100. évfordulójára hirdetett pá -
lyá zaton metszetei első díjat kaptak. Elnyerte Debrecen
Me gyei Jogú Város díját. 1998-ban települt  át Erdélyből,
s a Debrecenhez közeli Sárándon él, és alkot. Ám ko ránt -
sem szakadt el szűkebb pátrájáról, Erdélytől: rendszeres
résztvevője, az utóbbi években vezetője a nagy hagyo má -
nyokkal bíró Incitató elnevezésű bálványosi nemzetközi
művésztábornak. Örülök, hogy egy ilyen egy szerű, puritán,
de nagy formátumú művész közelében él he tek.

(A 2013. szeptember 10-én, a debreceni Benedek Elek
Könyvtárban elhangzott megnyitó szerkesztett változata.)

Lóránt János Demeter
Önvallomás

A nagy vizek földjén, Békésszentandráson születtem. Ez a
vidék, ahol akarva, nem akarva együtt él az ember a
vízzel, a földel. Néhány gyermekkori kép még ma is tisztán
él ben nem: a kora tavaszi veteményesek, a föld színe és
tapintá sa, a kis rögök, amelynek tetejét már szárazra fútta a
szél. Az élénkzöld fűben előbukkanó piros földieprek. A
Körös ta va szi áradásai, amikor félénken húzódtunk vissza
a hatalmassá duzzadt folyó partjáról. A kakukk hangja,
amely be töltötte a Körös fölötti tájat, a nádiveréb
keményebb, nádszálhoz hasonló éneke, a májusi esték
mindent betöltő bé ka brekegése. A nyári, nagy kiszáradt
legelőkön távolba ve sző gyalogút. Az aratásnál, cséplésnél
dolgozó emberek nap tól fehérre szítt ruhában. A falusi isko-
la, ahova néha be men tem édesapám osztályába, a sok
gyerek rám szegeződött te kintete furcsa érzéssel töltött el.
A falu alakjainak jelleg ze tes beszéde, mozgása megje-
lenése még most is meg ha tá rozó élményem. A látszólag
nyugodt táj mégis tele van kis tragédiákkal – magában
hordozva az emberiség nagy bot lá sait is. Ma is ilyen
környezetben vagyok igazán otthon – ez a táj és a benne
lévő emberek adta érzések és gondolatok határozzák meg a
festészetemet.

Lóránt János Demeter – Munkácsy díjas, Érdemes Mű -
vész, az MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
tagjának – kiállítása a gyomaendrődi Vidovszky Béla Kép-
 tárban október 4-től november 27-ig tekinthető meg.

Pásztohy Domokos
KOMPOZÍCIó

Kétlaki élet, több-laki mozgás,
össze nem illő, sok-laki montázs.
Didergő játék hűst kerülőnek.
A forróságért forgó küllőknek
diadalittas szertefutása.
Többre termettség megmutatása.
Gyarlóság-őrző tarka „hodály”:
rockénekesnek néha Kodály,
téveteg papnak hittagadás,
vérszegényeknek a vére adás,
senki királynak álvagyona,
s koldus-dicsekvés: én vagyok a
milliárdosok szeniora.

IRÁNYTű HÍJÁN
(részlet)

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

„Az alkotás kényszerében éppen az az etikusság, hogy
az alkotó a benne felhalmozódott értékeket nem akarja
magának megtartani, hanem át akarja azokat adni az
embereknek.
...minden izmus egy vagy több művész többé-kevésbé
egyéni módszere, amely gyakran minden szándék
nélkül is mindig a régi kép elvetésével kezdődik...”

Moholy-Nagy László
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Salamon Nándor
Művészeti krónika

Örvendetes hír, hogy a korábban megszűnt kisgalériák egy
része az utóbbi időben kezd újra éledni.

Évekig a szombathelyi művészek kedvelt kiállítóhelye
volt a Puskin Galéria. Tárlatai főként az ipari szakmák ta -
nulói között szándékoztak híveket szerezni a mű vé sze tek -
nek, lévén a hely egy szakközépiskola. Aztán megszakadt
a folyamat, amely most újra indul. Legutóbbi kiállításuk,
egykori tanáruk, Pittmann László grafikai gyűjteményéből
válogatott. A kis körkép az 1960-1985 között alkotó gra fi -
ku sok munkáiból ad áttekintést. A rendezvénnyel tisz te leg -
tek a gyűjtő emléke előtt, aki hetven éve született, s már hét
éve nem lehet közöttünk. Tanári pályája idején a korszak
tekintélyes grafikusainak barátjaként jeles gyűjteményre
tett szert. Az értékes alkotások különféle koncepció szerint
csoportosíthatók. A szombathelyi tárlat a „nagy neveket” vo -
nultatta föl. Egyebek mellett, Gyulai Liviusz, Gross Ar nold,
Molnár Gabriella, Szász Endre, Kass János, Gácsi Mihály,
Kondor Béla, Reich Károly, Prutkay Péter lapjai vallottak
a műfaj gazdagságáról, technikai le he tő ségeiről.

A Szombathely Fő terén álló szecessziós korábbi Mű vé -
sze tek Házát ugyan a „privatizáció réme” fenyegeti, de  is -
mét tárlatokat rendeznek a népszerű Pincegalériában. Fia -
tal a most bemutatkozó, Péter Eszter textiltervező és Pál fy
Gyöngyvér szobrász is. A szobrok és faltextilek ígéretes pá   -
lyakezdetet sejtetnek, a kiállítás rendezése azonban nem volt
kifogástalan. Bár nem nagyok az itteni belső terek, de így is
„szellősnek” bizonyult a tárlat. Úgy tűnt, hogy hirtelen öt -
let szülte a bemutatót. A kiállítók személyéről ke ve set árult
el, hogy „Temesváron végeztek”.

Péter Eszter textilképei az útkeresés jegyeit mutatják.
Különböző anyagok (fonal, géz, csipke, papír, prém) tár sí -
tá sával kísérletezik, az alapművelet pedig a szövés. Tech ni -
kája vegyes. A batikolt vászonra ragasztással visz új ré te -
ge ket (Lélekcsere I-II.), míg a szö vött faltextiljein varrás-
sal rögzíti a színességet fokozó rá tét elemeket (Lakoma).

Pálfy Gyöngyvér főként fával dolgozik, két vagy több
ré tegből illesztett alakzatait szintetikus műanyaggal ra -
gasztja. Körvonaluk ívekből rajzolódik, néha áttöréssel gaz -
dagítja a tömbformát, fényezéssel pedig bronzhatást ér el.
Bronz kisplaszikákat is bemutatott. Műveinek címei jel zik,
hogy inspirációit a tengerek világa táplálja (Kagy ló, Me dú za).

A Szombathelyi Képtár – noha csak közelít „férfikora” fe-
lé! – gazdag gyűjteményi egységeket őriz, amelyekben ér -
de kes, alig ismert művek rejtőznek. Ezekből rendeztek ka -
ma ratárlatot. A kiállítás kurátora a grafikai gyűjtemény víz -
festményeiből válogatott. A „Kincsek a raktárból” képeit
még soha nem láthatta együtt a közönség. Szin te mindegyik
mű témája, vagy az alkotója okán érdemel figyelmet. Igazi
meglepetést Székely Bertalan ismeretlen tájképvázlata oko -
zott. Kassák Lajos: Hal című festménye termé szet ta nul má -
nyai közül való. Szigethy István portréja meg éppen 
Kas sák ot ábrázolja, kicsit igazodva a modell stílusához.
Derkovits Gyula: Zalai dombokat ábrázoló kis festménye,
korai munka. Nem forog sűrűn Cserepes István neve, aki
egy Balatoni tájképpel szerepelt, miként Makoldy Józsefé

sem, aki egy datált (1922), nagyvonalú Velemi tájjal idézi
az Alpokalja hangulatát. Láttunk akvarellt Orbán De zső-
től, Bartha Lászlótól. Fábián Gyula városképe hely tör té -
neti ritkaság.Virágszeretete jut kifejezésre Szántó Piroska
Szentendrei írisz című könnyed vízfestményén.

Művészeti kiállítások fogadására is alkalmas a Kámoni
Ar borétum új látogatóközpontja. Ezt ékesen bizonyította
Cson ka Ernő Öreg akác című, visszatekintő tárlatának
rende zésével. Kormánykitüntetését követően itt köszöntöt -
te a 93 éves festőművészt tisztelőinek népes gyülekezete.
„Het ven éves alkotómunka, termékeny művész, gazdag élet -
mű” – jellemezhetjük életútját, művészi pályáját.

Kass János: Szent György (fotó:Garas Kálmán)
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Nehéz dolga van a korlátozott méretű retrospektív tárlat ren -
dezőjének. Csonka Ernő elkötelezettje a természetelvű fes -
tészetnek, mely maradéktalanul tükröződik tájképein, ami
meghatározta a képválogatást. A „hely szelleméhez” iga-
zodva így készült a kiállítás. Néhány kép „visszatért” szü lő -
he lyére, mert a park kies részleteit helyben festette az al -
ko tó. A tájképek a festő hitvallását fejezik ki, s arról ta nús -
kod nak, hogy alkotójuk felfedezte a „vasi” tájban, a Gyön -
gyös patak mentén, és az Alpokalján a nagybányai és bar-
bizoni festészet visszfényeit. E lelki kapcsolat segítségével
valósította meg művészi eszményeit, érvényesítette egyéni
szemléletmódját, a mindenkori termé szeti élményt.

A sárvári Galéria Arcisban szentendrei festő, Rákossy
Anikó mutatta be letisztult formavilágát tükröző képeit.
Az egykori grafikus negyed százada váltott műfajt. Tu da -
tos formateremtő, aki néhány motívum variációjából alkot
képsorozatokat, melyeknek jellemzője, hogy lazán egybe
kapcsolódó, azonos vagy hasonló redukált valóságelemek
ismétlésével tölti ki a képtábla síkját. A pozitív alakzatok
között keletkező negatív tér erős színkontrasztot képez a
rendszerint egynemű alapelemekkel (piros-fekete, kék-bar-
na, hideg-meleg szín párok). A kép szögletes formája és a
motívumok élő lényekre – madár, virágszirom, falevél! –
utaló szövevénye tovább fokozza az ellentétet a festmény
külső és belső „világa” között. Egy képen belül kevés színt
használ, ezek azonban rendkívül dekoratív összhatást köl -
csö nöznek alkotásainak. Meleg barnái, vörösei az őszi levél -
szőnyegre emlékeztetnek, míg az „eget” elfedő, szárnyaló
madarai – talán! – valamilyen elvágyódást, szabadság i gényt
fejeznek ki. Az András- és latorkereszt formáját követő
kompozíciók pedig a szakrális elem megjelenésére utalnak. 

A sárvári vár Folyosógalériája rendszerint a társ mű vé -
szeteknek kínál bemutatkozási lehetőséget. Vitrinjeiben –

könyvbemutatóhoz kapcso -
csolódva! – speciális gyűjte-
ménnyel  is mer kedhettünk.
Gróf Ildikó és Bíró jános
apró herendi porcelánjait
ugyanis a dekorként hasz -
nált városcímerek ro ko nít -
ják, melynek első darabjai
1939-ben, az utolsó pedig
Vas vármegye címerével
1945-ben készült.

Az apró dísztárgyak – kis
tányérok, hamutartók, vá -
zák – akkor kerültek a He -
rendi Porcelángyár termé -
kei közé, amikor a II. vi lág -
háború idején elvesztette
rep rezentatív termékei  pia -
cát. Részben a közönség
sze rényebb emléktárgyak
iránti igényét elégítették
ki. Másrészt a tör té ne lem
sorsfordulatainak kö vet kez -
ménye. A bécsi döntések
nyomán visszatért városok
és vármegyék címerei ke -

rültek  – mintegy emlékként! – a kis porcelánokra. Később
más települések is igényelték cí me rük meg ö rö kítését.

E tárgyak keltették föl a házaspár érdeklődését és szívós
ku tatómunkával gyűjtötték össze a fellelhető példányokat.
Az egyik tárgyon Győr város barokkos történelmi címere
lát ható, viszont mellette egy másikon a „fo gas kerék, ka la -
pács” motívumos változat látható, amely biztos 1945 után
ké szült. A kézzel festett miniatűr tárgyak emlékei múltunk
egy korszakának, de emlékeztetnek készítőikre is.

Csonka Ernő: Sorok hídja (fotó:Garas Kálmán)

Rákossy Anikó: „Y” (fotó:Garas Kálmán)
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A Répce Galéria 110. kiállítása Balogh zsuzsa keramikus
újabb munkáiból válogatott. A kis vá ros lakói kíváncsian
vár  ták a „tömördi kastély mestere” al ko tásait. A jobb sors ra
ér de mes, parkkal övezett tö mör -
di kastély a természet közelsé -
gét, a növények, virágok, termé -
sek formagazdagságát, az el -
mé lyült munka miliőjét bizto -
sítja számára. Bemutatott dísz -
tárgyai – főleg míves gonddal
formált tálak! – alakjukkal, mo tí -
vumaikkal, zománcos szí ne zé -
sük kel bizonyítják, hogy nem-
csak érzékeny e hatásokra, és si -
keresen ülteti át élet- és termé -
szetszeretetét alkotásaira. Tál jai
szabad formájú, körvonalú, gyak-
ran áttörésekkel csipke ha tá sát
keltő „edények”. Egész fe lü le -
tü ket díszítményszövedék – ap -
ró virágok füzérei, levélfol tok, in -
dák, stilizált termések – foglalja
el. Zománc színei visszafogot tak,
finomak, harmonikusan il lesz ked-
nek egymáshoz. Meg je lenésük ele -
gáns, vonzó. For má lásuk  mes ter -
ségbeli tu dásról tanuskodik, mely
időnként bra vúros megoldáso kat
eredmé nyez. Munkáiban a sze-
cesz szió visszfényei, szel le mi sé -
ge tá mad föl, amely a természet
közvetlen pulzusaival egyesülve sajátos egyéni formát ölt
dísztárgyaiban, kerámiamű vé sze tében.

Nem kapott külön hangsúlyt, de jubileumi kiállításnak
adott helyet a Bezerédj kastély Győrménfőcsanakon. A ha -
gyo mányoktól eltérően nem visszatekintés szándékával ren -
dezett tárlatot F. Csapó Irén festőművész 70. születésnap-
ját követően. Új művei ismerőinek is meg lepetést okoztak. 

Hosszabb ideig ismét az ihlet-
adó Svájcban festett. Hatással
voltak rá a nyugati mú zeumok
modern gyűj te mé nye i.

Megszabadult a közvetlen ter -
mé szeti látvány le ké pe zé sé nek
kö töttségétől, de megőrizte a mér -
 tékkel átlényegített va ló ság ele -
meket. Két változás dombo rítja ki
új szemléletmódját. Egyik a „na -
gyítás” alkalmazása, amely a hasz -
nált motívumok – gyü möl csök,
virágok – méretét szinte a kép ke -
retéig növeli. A másik a korábbi -
nál bátrabb ecset ke ze lés. Ezek
több, eltérő felfogású mű cso port -
ban is érvényesülnek.

A „múltat” tavas, erdős táj ké -
pe és egy virágcsendélet idéz te.
Izgalmas kísérletnek hatnak pu -
ritán eszközökkel, visszafogott,

hideg színekkel ábrázolt óriás alma és körte csend életei. A
virágszirmok inspirálják a színek kavalkádját te remtő fe -
lületjátékra és a megnövelt szirmok, porzók, bi bék forma -

világából építkező, az absztrakcióval ka cér ko dó, lírai han -
gulatú képek festésére. Négyes so rozata variációs kész sé -
gét, kreativitását  igazolja kék „szir maival”.

Visszatérően „megkísérti” a modern festészet szer ke ze -
tes, síkredukciós szellemi irányzata. Ezek a geometrikus,
néha íves formákkal vegyes kompozíciók idegenek  egyé -
niségétől, érzékeny, belső lobogást sugárzó lelkivilágától.

Tál Gróf Ildikó gyűjteményéből (fotó:Garas Kálmán)

Balogh Zsuzsa: Tál (fotó:Garas Kálmán)
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Feledy Balázs
versenyt futott az idővel

Különösen szomorú az olyan ember
ha lála, aki al kotó személyiség, akinek
ke ze alatt a környezetetét gyö nyör -
ködtető értékes mű vek születnek.
Ko ós Lász  ló, aki nagy fájdalmunkra
– és hihetetlen – már több mint három
éve nincs közöttünk. Élete utolsó év -
ti zede (nagyjából az az időszak, ami-
kor magam is személyes ismeretség-
be kerültem ve le) rendkívül aktív volt.
Miközben felelős műszaki beosztás-
ban dolgozott (majd már készült a
nyug díjas évekre) egyre-másra szü -
lettek plasztikái, domborművei, ér -
me i. Lehet, hogy – így utólag mond -
hatjuk – versenyt futott az idővel, hogy
ami a korábbi évtizedekben legfel-
jebb csak gondolataiban létezett, vagy
álomként volt jelen képzeletében, az
utolsó évtizedben igen in ten zív mun -
kában tárgyiasult. Koós Lászlót min -
dig is sarkallta az alkotás vágya, de
törekvése élete utolsó időszakában
vált művészeti tevékenységgé,  fo lya -
ma tos alkotómunkává. Bizton ál lít ha -
tom: hivatássá. Szobrászi munkássá-
ga esztétikai értelemben is új mi nő sé -
get teremtett. Utazási tapasztalatait, él -
ményeit olyan művekben örökítette
meg, melyek a domborműről alkotott
– sok évszázados – felfogásunkat és
értelmezésünket is megújította. Koós
László falikép domborművei nemcsak
megragadják az adott táj, város, vá -
ros rész, épület látványának lényegét,
hanem térélménnyel is megaján dé -
koz  zák a nézőt. Olyan témákat dolgo -
zott fel a szobrászaton belüli külön mű -
fajban, melyekkel a szakmában igen
ritkán találkozunk. Ezek létreho zá sá -
ban segítette műszaki fel ké szült sége,
manualitása, melyet egyesíteni tudott
mintázási készségével. A mű vek el -
ké szítése sajátos precizitást, el mé lyült -
séget kívánt, mely személyi sé gének
szer ves része volt. A tér iránti ér zé -
kenységét eredményesen alkal mazta
érmei, kisplasztikái terve zé sé ben.
Ezek több esetben olyan kis mé retű
szob rok, melyek magukban hor doz -
zák a nagyobb méretű megva ló sí tás
le hetőségét is. Alkotásaiban a figu rák,
az em be rek ábrázolása felé fordul, és
sikeresen ragadja meg az ábrázolt sze -
mélyiségek karakterét. 

Koós László művészetére a  romanti -
kus szemléletmód, az erős ér zelmi
azo nosulás, a kivitelezés elmélyültsé -
ge, alapossága a jellemző. Életében
kiállításait mindig nagy szakértelem-
mel rendezte. Örömmel mutatta be al -
kotásait a műértő közönségnek. Mind-
ebben kiváló segítőre talált fe le sé gé ben.

Koós László értékteremtő művész
volt. Szeretettel emlékezünk rá. Va la -
mennyiünk fájdalma, hogy tőle már
újabb mű vek nem születhetnek.

A kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Mű -
velődési Központban 2013. október 
28-án elhangzott kiállításmegnyitó 

szerkesztett változata.

Koós Lászlóné (fotó:Oszvald György)

Önarckép 1971 (linómetszet)

új szobor a várban

Bethlen István egykori miniszterelnök
egész alakos szobrát – Stre meny Gé za
alkotását – avatták októberben a Bu -
dai Várban. A Maros-Torda várme gyé -
ben született Bethlen Istvánt 1901-
ben választották képviselővé, és az
1919-21-es időszakot kivéve folya -
ma tosan parlamenti képviselő volt.
1921-31 között Magyarország minisz -
terelnöke. Ellenezte az egyoldalú né -
met orientációt, valamint a kapcsola-
tok megszakítását az angolszász or -
szá gokkal. Hibának tartotta a II. vi lág -
háborúba történő belépésünket és el -
í télte a zsidótörvényeket. A német meg -
szállás idején illegalitásba vonult.
1945-ben a Szovjetunióba vitték, ahol
1946-ban börtönkórházban szív bé nu -
lásban elhunyt. 

Bethlen István bronzszobra asszi -
metrikus pozícióban áll egy megtört
alakzatú bronzáthidaláson, amely a
Trianon utáni szétszakított ország szim -
bólumaként is értelmezhető. Öltözete
dísztelen, polgári jellegű. A mű azt a
Bethlent ábrázolja, aki a nagyon ne -
héz helyzetbe jutott ország érdekeit,
felemelkedésének lehetőségeit keres te. 

Klebelsberg Napok

Az elmúlt évek hagyományait kö vet -
ve a Klebelsberg Kultúrkúria idén is
megrendezi a hajdani kultuszminisz -
ter nevével fémjelzett kulturális he tet.
November 11-17 között emléke előtt
tisztelegve szervezik a kulturális prog-
ramokat, amelyek Hintz Gyula Er dély
cí mű kiállításának meg nyi tá sá val kez   -
dődnek. A Pest hidegkuti Vá rosrészi Ön -
kormányzat által alapított Kle bels berg
Kuno-díjat Csabai Péter elöljáró adja
át. Klebelsberg Kuno és a Collegium
Hungaricum A magyar kultúra kül -
földön a XXI. szá zadban címmel ke -
rekasztal be szél ge tés re is sor kerül. 

„Én nem élek sem a múltban, sem a
jövőben, én a ma gyermeke vagyok.
Nem tudom mi lesz holnap, s csak
azért szállhatok síkra, amit ma igaz -
nak tartok. Ennek az igazságnak el -
fogultság nélkül szolgálni: ez az én
hitvallásom.”      Igor Sztravinszkij
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Máté László
A magyar irodalom garabonciása

Az idén hatodik alkalommal került sor a Czine Mihály-díj
átadására, amelyet a Pro Literatúra Alapítvány hozott létre
2005-ben – ügyvezető igazgatója Végh Károly – azzal a
szándékkal, hogy azoknak a munkáját ismerje el, akik Czi ne
Mihály irodalomtörténész életművét közkinccsé teszik, ápol -
ják, munkájukban az ő gondolatvilágát, szellemiségét is to -
vább éltetik. Hagyománnyá vált, hogy a díj átadásának idő -
pontja Mihály-nap (szeptember 29.), amelyhez eleink éle -
té ben sok fontos esemény kötődött. Mivel  idén  mun ka szü -
neti nap volt, az ünnepségre a hónap utolsó napján került
sor a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében.

Czine Mihály irodalomtörténészt (1929–1999) a saj ná -
latosan korán távozott tanítvány, Görömbei András (1945–
2013) akadémikus vándor prédikátornak nevezte, ami azt
is jelentette, hogy a daliás Tanár Úrnak nem csak az ELTE-n
volt katedrája, hanem mindenütt a világban, ahol ma gya -
rok élnek. De nevezhette volna őt a magyar irodalom hi te -
les közvetítőjének, szószólójának – nagykövetének! – is,
mert az általa megjelenített alkotások és alkotók utat talál-
tak a hallgatóság széles rétegeihez, és sok-sok hí vet sze -
reztek az igényes, különösképpen a magyar irodalomnak,
és az olvasásnak. Elévülhetetlen érdeme, hogy a határon
kí vüli magyar alkotóközösségekről, alkotókról akkor be -
szélt, méltatta értékeiket, amikor ezt a hatalom mellőzte,
el hallgatta, sőt: üldözte, büntette. Ő mindezekre fittyet hány -
va, amolyan garabonciásként járta a határon kívül rekedt
magyar közösségeket is, a magyar kul túra és irodalom ér -
té keinek a bemutatásával adott támaszt az elbizonytalano -
dóknak; egységes magyar nemzetről és  irodalomról be szélt
már akkor, amikor erről sokan még ál modni sem mertek!

Az eddigi öt alkalommal a díj kitüntetettjei a következők
voltak: Görömbei András, Kovács Tiborné, N. Pál József,
Balogh Ferencné, Dobos László, Nagy Gáspár, Bella Mar git,
Cs. Nagy Ibolya, Vasy Géza, Ágh István, Buda Ferenc,
Má té László, Biczák Péter, Kulcsár Katalin és Sipos Lajos.

Az idén Czine Mihály-dijat kapott Hodász Nagyközség
Ön kormányzata. Az értékelő, Babosi László elmondta, hogy
Czine Mihály büszkén vállalta származását és szülőhelyét,
a magyar irodalom nagyjait elvitte Hodászra és bemutatta
a vidéket, ahol felcseperedett. De a település is büszkén vál -
lalja Czine Mihályt, hiszen volt iskoláján emléktábla em -
lé keztet rá, a község könyvtára az ő nevét viseli. A refor-
mátus templomkertben mellszobra áll, a községi nyug dí ja -
sok klubja az ő nevét vette fel, az idén pedig regionális em -
lékünnepséget szerveztek Czine Mihály jegyében, azzal a
szándékkal, hogy hagyományt teremtenek. Nagy József, a
község polgármestere azt is elmondta, hogy a Czine-csa -
lád volt lakóházát emlékházzá-tájházzá építik át, hogy Ho -
dá szon zarándokhelyet teremtsenek Czine Mihály tisz te lő i -
nek, és követőinek.
Szabó András előadóművész volt, aki Czine-ta nít vány -
ként került az irodalom és a művek tol má cso lá sának a bűv -
körébe. Medvigy Endre méltatásában kiemelte a ki tün te -
tett világszemléletének és művészeti hitvallásának tar tó -
pil léreit: nép, nemzet, és az egyetemes magyarság.

Szabó András szerepét nagyra értékelte a régi magyar
irodalom népszerűsítésében (Kecskés Együttes), a népi
írók, és a határon kívüli magyar költők és írók műveinek
tolmácsolásában. Ő gyakran szerepelt Czine Mihállyal Cse -
madok-rendezvényeken, nyári táborozásokon, de Czine
és Béres Ferenc (1922–1996) közös fellépésein: temp lo -
mokban, iskolákban, kultúrházakban, és mindenekelőtt a
budapesti Egyetemi Színpadon. 

Szabó András a kitüntetés átvételekor felidézte utolsó
ta  lál ko zását a Bethlen-díj átadási ünnepségen az akkor már
nagybeteg Czine Mihállyal.

Szolgálat, hűség, hit, derű, minőség

A bemutatásnak – ha dicséret, ha védőbeszéd is –, el ső sorban
tárgyszerűnek kell lennie. Fegyelmezettnek. Szvo  rák Katalin
méltatásakor azonban nem kerülhetem ki az ér zel mes, ma -
gasztos, olykor derűs hangot, de még a poétikus csa pongást
sem. Ezt nézzék el nekem. A felkérés megtisztelő.

Czine Mihályt kölyökkorom óta ismertem. Apám (Kiss
Ferenc irodalomtörténész) szövetségese, fegyvertársa volt
hosszú időn keresztül az „aczélos” hatalommal szemben a
múlt század második felében. Katival három és fél év ti ze de
állok elválaszthatatlan munkatársi és baráti kapcsolatban. Így
megoszthatom Önökkel azt a meggyőződésemet, mi szerint
Katinak örökös takarásban kellett közénk elhoznia a fényt és a
harmóniát. Ennek ellenére már sokféle díjat, ki tün tetést, elis-
merést mondhat magáénak. A legfontosabbak:

- A Népművészet Ifjú Mestere kitüntetés 1980-ban.
- A Röpülj páva televíziós népdalverseny első díja 1981-ben.
- Liszt Ferenc-díj 2000-ben. Az ajánlást annak idején a

Táncház Egyesület felkérésére jómagam tehettem meg.
- Alternatív Kossuth-díj 2010-ben.
- Tavaly A Magyar Kultúra Lovagjává választották, idén

pedig a jól megérdemelt Kossuth-díj. Ezt azért is tartom
kiemelkedően fontosnak, mert sajnos mára az országkép
alakítás egyik legfontosabb elemévé a népies műdalt és a
mágashow-kat emelték, s jó szembesülni azzal, hogy a nép -
zenét is értékelik valamelyest.

Művészi munkái során olyan Kossuth-díjas part nerei voltak,
mint Foltin Jolán koreográfus, Illés Lajos, Szö ré nyi Levente
zeneszerzők, vagy Cseh Tamás nagyvárosi ének mondó.
El ismerően szólt róla többek között: Jókai Anna, Kányádi
Sándor, Csoóri Sándor és Czigány György.

Hogyan is értem én azt, hogy örökös takarásban volt? Már
régóta (vagy talán mindig is így volt?) az jellemző ránk ma-
gyarokra, hogy az értéket sosem fedezzük fel idő ben, de ha
mégis, akkor sem becsüljük meg. Nem vesszük észre adott
esetben egy művész huzamosan kiemelkedő szak mai tel -
jesítményét, példaértékű emberségét. Erről persze tudatosan
gondoskodik hol a hivatal, hol a politika vagy a média,
gyakran a három együtt. Főleg, ha valaki nem a tü lekedős
fajtából való, és eleve kisebbségi létből, óriási hát ránnyal
indul, könnyen beelőzik mások az elismerés te rén. Ilyen Kati
is. Neki mindenért dupla annyit kellett dolgoznia, kétszere-
sen kellett hinnie ahhoz, hogy elismerjék. 

Megalázó nehézségek árán települhetett csak át Ma gyar -
országra, mert mint Janics Kálmánnak A hontalanság évei
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című könyvéből is tudjuk, Csehszlovákiában nem volt ró zsás
akkoriban a magyarság helyzete. Kati sokáig ki ma radt a
jóból. Egyszerűen kihagyták. Áskálódtak is ellene sokan, de
ez nem az az alkalom, amikor erről beszélnünk illik, ma ünne-
pelni jöttünk ide. Ennyit az örökös takarásról.

Mégis, hogyan kapcsolható Szvorák Kati munkássága
Czine Mihály életművéhez, szellemiségéhez? – kér dez he tik
sokan joggal e kitüntetés kapcsán. Czine Tanár Úr elvég re iro-
dalmár, kritikus, egyetemi tanár volt, Kati meg éne kes. Két
teljesen különböző hivatás, más-más dimenziókkal. Mégis,
milyen láthatatlan szálak kötik össze ezt a két élet utat? Nem
feltétlenül az, hogy a neves irodalomtörténész édesapja juhász
volt, s Kati felmenői között is akadtak pász toremberek. Nem
az, hogy a paraszti származás mindkette jüknél küzdelmes éle-
tutat generált. De még az sem, hogy Czine professzor szen ve -
délyesen kutatta és támogatta a ha táron túli magyar irodalom
értékes vonulatát, s Kati is fél éle tet szentelt a felvidéki, erdé-
lyi, csángó magyarok dal kul túrájának. Még az sem, hogy a
kultikus Eötvös Kol lé gium falai között hallgathatta szép -
hangú professzora rendhagyó, gyakran éneklésbe, majd bo -
rozásba torkolló elő a dá sait. Bethlen Gábor nótáját, a Szól a
kakas már… kez de tűt, ki tudja, hányszor dalolhatták együtt!
Hát akkor még is, mi fűzi Katit a Czine eszméhez? Mindenek
előtt a ki sebb ségi lét tudatos vállalása, a szegény emberek
iránti szo li da ritás, a népi műveltség  tisztelete azok a szálak, me -
lyeket egy kulturális UV lámpa azonnal lát ha tó vá ten  ne.
Ennek megértéséhez hadd idézzek Katitól: „Ha mi nem is
érezzük magunkat másnak, érzékeljük, hogy mások más ként
kezelnek bennünket. S végül elhisszük magunkról, hogy ke -
vesebbek vagyunk. Biztosan azért, mert odaát élni mindig
csak korlátozottan lehetett. Az első pofon akkor ért, ami kor
nem mehettem el egy külföldi jutalomtáborozásra, mert ma -
gyar anyanyelvű voltam. Ezt kerek perec meg is mondták! A
palócságom volt a másik hátrány… A palócos gondol ko dás,
az egészen más. Még a humorérzékem is más volt, mert a
vidék, ahonnan származom, a leg zárkózottabb. Otthon a csend

is na gyobb. Beszédesebb. Ami gát -
lás, görcs volt bennem, azt a dal
oldotta fel. Magyarországon nehéz
volt a beilleszkedés, a kollégiumban
cseh lánynak tituláltak. Azóta már
minden átértékelődött. Most már tu -
dom, hogy sok szlovákhasonló képen
gon dolkodik, mint én. Aki a saját
kul tú ráját szereti, az nem tudja bánta-
ni a másikét. Az én magyarságom
legbe lül van, mert ez szubjek tív és a
leg szentebb dolog. Inkább dalolok
ró la. Szerintem minden ma gyarnak 
él nie kéne néhány évet ki sebb ség -
ben, hogy megízlelje mi lyen is az.”

Szolgálat, Hűség, Hit, Derű, Mi -
nőség. Ez a néhány szó ragyog fel
számomra a magyar nyelv nyolc -
százezerre becsült szókészletéből,
ha Szvorák Katira gondolok. Szol -
gál, mert nap, mint nap sugározza
ránk az ének gyógyító erejét. Mint
pedagógus, több ezer gyermekkel

szeretette meg a népzenét. Énekes tanítványai a mű faj legjavát
adják. Mint előadó, felold, gúzsba köt, meg rí kat, beavat min -
ket, egyértelművé téve számunkra, hogy a népi műveltség
elemei ma is használhatók. S ezt bárhol jár, kül föl dön is hite-
lesen teszi. Százezrek figyelmét fordítva a magyar kultúra ér -
tékei felé a világban. Hűséges, mert meg ta lálta Istent. Hű a
hagyományokhoz, családjához, s egy olyan eszméhez, amely
küzd a Kárpát-medence népeinek összefogásáért. Azt keresi,
ami összeköt minket és nem azt, ami szétválaszt. Nem pöröl,
hittel énekel értünk. Derűjét, jó ked vét egy hosszantartó, súlyos
betegség sem bírta lerombolni. Életszeretete hittel párosult, s
az énekkel karöltve le győz ték a Gonoszt. Mint ahogyan ezt a
mitikus időkben az énekmon dók tették. Minden tette, meg nyi -
latkozása minőségi. Mű so rai, lemezei, szakismerete, élet mód -
ja, lakása, főztje, gyer mekei, kapcsolatai, öltözete, humora… –
s be kell is mer nem férfiasan –, még a férje is: egy ritka ké-
 pes ségű kassai férfi.

Olvasom Kati honlapján, hogy több nyelven énekel. Har -
minckét év alatt több mint háromezer koncertet adott há rom
kontinens harminchét országában. Harminc tematikus önálló
lemeze jelent meg.

De ami mindennél fontosabb szerinte – ismét őt idézem:
„A friss harmat, zsenge családom, egy siheder vö rös fe nyő gör -
bén nőtt ága, búbos kemencénk, esti litániák, mosolygó kan -
kalinok, tündöklő szemek, barátaim, kacsintó partifecs kék, a
moha, a páfrány, egy impresszionista naplemente...”

Ne sorold tovább Katikám! Adassék meg számodra min-
den földi jó, de cserébe sokáig énekelj még nekünk!

A 2013. szeptember 30-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban
elhangzott laudáció szerkesztett változata.

Szvorák Katalin a Petőfi Irodalmi Múzeumban

A Művészetbarátok Egyesületének Béres Ferenc-díjával
1997-ben Czine Mihályt, 2009-ben Szvorák Katalint 

tüntettük ki.
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Az első világháború kitörése előtti esztendőben, egy a pan -
nonhalmi ősi monostor alatt meghúzódó, kis nádfedeles, tor -
nácos falusi házban fiúáldás érkezett. A Szent István kori lo -
vag nevét megörökítő község, Pázmándfalu nevezetessége –
két templomán kívül! –, hogy itt született és itt is nyugszik a
nyelvújítás korának jeles papköltője, Pázmándi Horváth End re.
Ez a gazdálkodó, szőlőművelő közösség ismét nevezetes fiút
adott a magyar kultúrának. Száz éve, 1913. április 6-án indult
a XX. század magyar festészetében jelentős szerepet játszó
festőművész, Pázmándhegyi Bak jános életútja. Merthogy,
a falunak „hegye” is van, ezt jelzi a szülőhely iránti ra gasz ko -
dást kifejező P. betű. Kiállításunk – csepp a tengerből! – e je -
les napra, egy értékekben gazdag életmű alkotójára em lé ke zik.

A jubileumot azért is hangsúlyozom, mert a bajai és szol -
no ki művésztelep életében kiemelkedő érdemeket szerzett
fes tő centenáriumáról megfeledkeztek az egyébként erre is hi-
vatott országos és vidéki múzeumok, intézmények. Hogy még -
sem merült feledésbe az évforduló, az fia, A. Bak Péter ér de -
me. Több tárlatból álló sorozatot szervezett, melyet a répcela-
ki, huszonegy képet bemutató tárlat zár. Természetesen ezek
nem pótolhatnak egy átfogó, összképet nyújtó kiállítást. 

P. Bak János gyermek, és ifjú éveinek, majd művészeti ta -
nulmányainak, főiskolás szemesztereinek keretét meg ha tá ro -
zó korszakot hosszú ideig, csupa elmarasztaló jelzővel illet-
ték a történészek, amelyben – úgymond! – elzárták a népből
va ló tehetségek tanulásának, érvényesülésének útját. A mű vé -
szek sorsa nemkülönben nyomorúságos volt, hirdették né -
mely művészettörténészek. Ma már másként látjuk, hiszen a
két világháború közötti években – a gazdasági világválság ide -
jét leszámítva! – eleven művészeti élet pezsgett. S nemcsak a
fővárosban! P. Bak János példája bizonyítja, hogy e közegben
a fölismert tehetség talált kibontakozási lehetőséget. Erős aka -
rattal, szorgalommal elérte célját. Javára vált, ha a sors ösz -
szetevőiből néhány mellé szegődött.

A gyermekéveire a család szegénysége nehezedett. Nyáron
szünidei pásztornak, urasági munkásnak szegődve, segített sze -
rény fizetségével a négy gyermeket nevelő szüleinek.Tanítója
felismerve tehetségét meggyőzte a szü lő ket: „Ne engedjék el -
kal lódni”. Így került a győri Pandúr Józsefhez, akit templomi
festőként említenek, pedig akadémiát végzett, kiállító művész
volt.Nevét főként jeles tanítványai – Borsos Miklós, Illés Ár pád,
Endrédy György – életrajzai örökítették meg. A római tanul-
mányútjáról megtért mester fogadta inasnak némi fi zet ség fe -
jében 1926-ban a tehetséges parasztgyereket, Bak Jánost.

Győrben figyelmet keltett a tizenhárom éves fiú sorsa.
Szauter Ferenc polgármester városi ösztöndíjat biztosított szá -
mára a művészeti tanulmányok folytatásához. Útja szinte zök -
kenőmentes, mert kibontakozását megértő, mes terek egyen -
gették. Az Iparművészeti Iskolában Helbing Fe renc neves
grafikusművész, szabadiskolájában Szőnyi Ist ván, a Magyar
Királyi Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár, majd Rud nay
Gyula, aki később tanársegédnek vette maga mellé. Főiskolás
nyarait művésztelepeken – Nagykanizsán, Nyír egyházán –
töltötte. Közben ösztöndíjasként tanulmány úton járt Ró má -
ban. Ötévi felkészülés után, 1937-ben kézbe vehette dip lo -
má ját, s elnyerte a Rotary Club kiállítási nagy dí ját.

A tehetség utat tör magának
A haza szolgálata  hadrendbe szólította. Négy szer mozgósítot-
ták, s részt vett a Trianon vétkeit időlegesen korrigáló be vo -
nu lásokban. Az ecset azonban nem pihent. Tájképeket, falusi
életképeket, portrékat festett. 1940-ben a Balló Ede ösz tön díj
fémjelezte az amúgy szegény festőművész elismerését. A há -
ború alatt a Honvédelmi Minisztériumban tervező-rajzoló mun-
kakört kapott: ruhákat, jelvényeket, ér dem ren de ket terve zett. 

Rendszeres résztvevője volt – többször díjnyertese is! – a
kollektív kiállításoknak, mégis úgy döntött, hogy szeretett mes -
 te rével vidékre köl tö zik. Rudnay Gyula szabadiskolát, mű vész -
telepet szervezett Baján. Miután sokat volt távol, ezért annak
vezetését legkedvesebb tanítványára ruházza, aki a tisztség -
gel járó feladatok mellett alakrajzot és művészettörténetet is
ta nított. Tanítványai közül most csak kettőt említek, a kö zel -
múltban elhunyt Udvardi Erzsébetet és a Szom  bathelyi Fő is -
kola Rajz Tanszékén oktató Szurcsik Já nos Érdemes Mű vészt.

Alkotásait – Baján töltött éveiben – a realista szemlélet, biz-
tos képépítkezés, a formákat határozottan meghúzott körvonal,
és a színek sötét árnyalatai jellemezték. Minden műfajban, tech -
nikában otthonos volt. Külön is érdemes megemlíteni a lé lek
mélységét kutató portréit és remek női aktjait.

1953-ban a nagyhírű, az alföldi iskola sajátos magyar szem -
léletét megalapozó szolnoki művésztelep gondnokságát bíz-
zák rá. A környezeti változás érzékenyen befolyásolja festé -
sze tét. Alapállása nem módosul, de színei megvilágosodnak,
témavilága szélesebb körűre bővül. Meghatározóak a szolno-
ki táj motívumai: mezei tájakat, városrészleteket fest. Ro kon -
szenv vel ábrázolja az alföldi parasztok munkáját, élethely ze -
te it. Gyakrabban nyúl a pillanatok élményeinek gyors rög zí -
té sére alkalmas akvarellhez. Képei szerepelnek az országos
kiállításokon, a közönség vásárlásaival jelzi rokonszenvét. Köz -
gyűjteményekbe is kerülnek képei. Jelentős megbízást telje sít,
amikor Jászberény számára történelmi tárgyú falképet, pannót
fest – „Lehel vezér Augsburg előtt” címmel. 1955-ben –
negyven évesen! – végre megrendezheti első önálló, egyben
budapesti kiállítását a Csók Galériában. 1956-ban a pécsi or -
szá    gos kiállításon Janus Pannonius éremmel díjazzák.

1958-ban visszatér Budapestre. Remek csendéleteket fest.
Képeinek szigorú keménysége fokozatosan fellazul. A for mák
mintegy feloldódnak a levegő és a fény világító közegében.
Ecsetjárása kevésbé részletező, a folthatások jutnak érvényre,
de kifejező ereje nem veszít intenzitásából.

Budapesti műterme értékteremtő műhely, ahol a vidék las san
kimúló ősereje tör felszínre ecsetje nyomában. Időnként erőt,
és friss élményt keresve el lá togat szülőfalujába. Ott festett ké -
pei a látvány mellett megörökítik földijei lelkének rezdüléseit
is. A modernizmus ájulatában szenvelgő műkritikusok és díj -
osztók azonban érzéketlenek maradtak a rangos életmű ér té -
kei iránt, így az igazi elismerés elmaradt.

Salamon Nándor 

A 2013. október 16-án a Répcelaki Galériában elhangzott
beszéd szerkesztett változata.

„A művészet számára minden szép, mivel átható tekin-
tete minden lényben felfedezi a jellegzetességet, vagyis
a belső igazságot, amely a forma alól kitűnik. És ez az
igazság a szépség maga.” Rodin
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Péterffy László: Bethlen Gábor

Bethlen Gábor szobra

Kolozsvárott 2013. október 23-án az
al sóvárosi református templom kert -
jé ben felavatták a 400 éve fe je de lem-
mé választott Bethlen Gábor egész ala-
kos szobrát. Balog Zoltán, az em be ri
erőforrásokminisztere be szé dé ben a fe -
jedelem életének tanulságaként fo gal -
mazta meg, hogy bármilyenek is a kö -
rülmények, mégis lehet, mégis ér de -
mes tenni. Akkor is, ha a geopolitikai
viszonyok kedvezőtlenek, akkor is, ha
erős a belső viszály. Fel kell is mer nünk,
hogy az életünkkel, a munkánkkal tar-
tozunk népünknek, családun k nak, jö -
 vőnknek. Erdély nagy fe je del mé nek
szobra azt is üzeni, hogy arra ér de mes
menni, amerre együtt tud haladni a kö-
zösség. – jelentette ki a miniszter.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés al -
elnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány el -
nöke büszkeségre buzdította hallga -
tó ságát, amiért voltak olyan magyar ál-
lamférfiak, akik példát adtak vallási és
nemzeti türelemből. Meg em lítette, hogy
Bethlen adott az erdélyi románoknak
anyanyelvükön írt bibliát. Jó lenne, ha
Európa végre tudomásul venné a ma -
gyarság jogos szabadságigényét, amit
nemzetünk 1848-49-ben, majd 1956-
ban vérrel szentesített – tette hozzá.

Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke is mához szó -
ló üzenetet fogalmazott meg. „Van-e ma
magyar ügy, amelyik felülemelkedik
a csoportérdekeken?” – tette fel a kér -
dést. Képletesen arra kérte a fejedel-
met, hogy fél szemmel tekintsen a
templom mögé is, ahol az egyháztól el-
elsajátított telken – az egyház akarata
ellenére –  sport létesítmény épül.
Böjte Csaba ferences szerzetes a szé -
kelyek nagy menetelését említve fel-
idézte, hogy az 1867-es osztrák-ma gyar
kiegyezést 1857-ben magyarok tíz ez -
reinek Mariazellbe vezető za rán dok la -
ta előzte meg. Ferenc József osztrák
császár ennek hatására „rúgta ki a bel -
lügyminiszterét”, és kezdett tárgyalá-
sokat a magyarokkal. Higgyünk ab ban,
hogy a párbeszéd mindent megold.
Higgyünk abban, hogy érdemes kibon -
tani a zászlót, érdemes elindulni alatta. 

A közadakozásból felállított Beth len
Gábor szobrot, a fejedelem nevét vi se -
lő alapítvány ügyvivő kurátora, Ba kos
István adta át „az idők végezetéig”

szóló megőrzésre az Erdélyi Re for má-
tus Egyházkerületnek. 

Az avatási ünnepséget követően a
re formátus templom karzatán megnyi-
tották az Erdélyi Református Egy ház -
kerületi Levéltár Bethlen Gábor ok le -
velei című kiállítását. Az érdeklődők
megtekinthették az erdélyi református
lelkipásztorok utódait nemesi rangra
emelő okleveleit, a fejedelem saját ke -
zű adomány- és nemesi levelét.

Az MTI híre alapján 

Kitüntetések

Csoóri Sándor
költő-író, a  Magyar Művészeti Aka dé -
mia nagy dí ját;

Dávid Katalin
művészettörténész, a Magyar Mű vé -
sze  ti  Akadémia élet mű  dí ját kapta.

Bajza józsef
SóHAJTÁS

Múltadban nincs öröm,
Jövődben nincs remény,
Hanyatló szép hazám!
Miattad vérzem én.
Miattad zeng panaszt
S örök bút énekem:
Sötét felhőd alatt
Ez élet gyász nekem.
Oly sok küzdés után
Örvény s hullám közűl
Segélni part felé
Egy csillag sem derűl.
Ki szívet alkotál,
S belé érzelmeket,
Szeretni lángolón
Hazát és nemzetet;
Kinek hatalma szab
Törvényeket, határt!
Oh népek Istene!
Küldj egy reménysugárt.

A költő-író 155 éve hunyt el.

Fekete György
FELISMERÉS

Jobbnak igazán
az mondhatja magát,
akinek a múlt sem
ócska holmi
és képes föléje
toronyként
magasodni.

KÖLCSÖN

A tehetség önmagában
még nem alkotás,
csak súlyos, gazdag,
nyomasztó tartozás,
Istenünktől lehet
Pazar kölcsönbe kapni
és művekbe illik
bőséggel visszaadni.
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Béres L. Attila
Az örökségbe kapott szabadság okán

Van, aki megáll, van, aki kérdi: itt mi történik? Van, aki érti,
van, aki csóválja fejét, van, aki könnyet hullat, imádkozik,
virágot, koszorút hoz, és van, aki emlékezik, beszél. Miről is?
Az 1956. október 23-án kivívott, s elődeinktől  örök ségbe ka -
pott szabadságról, az októberi ifjakról, a pesti srácokról.

Azoknak, akik megmaradtunk, akik tovább ad hat juk az esz -
mét, akik „leheletünkkel állunk strázsát”. Azok em lékét őriz -
zük, akik 56-ban az utcára vonultak: egye temisták és pro-
fesszorok, munkások és értelmiségiek, köl tők és ka to nák,
akik mint megáradt tenger megremegtették a világot. Nem
vártak csendben, kimondták: „Elég volt!”

Sokan elmennek a Keszkenő utca 35. számú ház előtt.
Az egykori lakóhely falán a Mű vé szet ba rá tok Egyesülete
és a kerületi Önkormányzat emléktáb lát ál lított. Vajon el ol -
vassák a feliratot? „Ebben a ház ban élt 1969-től haláláig,
2001. március 15-ig Ober sovsz ky Gyula (Oby) író, költő, fő-
szerkesztő, az 1956-os forra da lom- és szabadság harc hő se.” 

A táblán látható plakettet Búza Barna mintázta. Az író,
költő, főszerkesztő emlékét őrzi még az őrbottyáni al ko tó -
ház márványtáblája, Beremenden egy tér, va la mint a Cor -
vin-közi és a Fiumei úti sírkert márványba vé sett felirata is.

Meg mi is, akik elhoztuk az emlékezés virágait, koszo -
rúit tiszteletünk jeléül 1956 hősének az örökségbe kapott
szabadságért. Obersovszky Gyula október 23-án ott volt a 
Magyar Rádió ostrománál. Másnap megalapította az „Igaz -
ság”-ot, a forradalmi magyar honvédség, és ifjúság lapját,
majd „Élünk” címmel indított illegális kiadványt. Röp lap -
jai tö megeket mozgósítottak, az 1956. november 23-ai
„né ma” – és a december 4-ei „nőtüntetés” szervezője volt.
De cember 6-án éjjel letartóztatták, majd 1957. jú niu sá -
ban első fokon izgatás bűncselekményének vádjával négy
év szabadságvesztésre ítélték.

Az ügyész súlyosbításért fellebbezett, a Legfelsőbb Bí -
róság 1957. június 24-én az államrend ellen irányuló ösz -
szeesküvés vádjával halálra ítélte. Ignotus Pál és Faludy
György kezdeményezésére indult nemzetközi tiltakozás
ha tására az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatták.
Együtt raboskodott többek között Gáli Józseffel, Men sá ros
Lászlóval, Perbíró Mátyással, Faddy Ottmár ferences ren -
di atyával is. Az akasz tófa tövében is „pozitív erkölcsi kö -
telet font magának”. Ott született verseit, – később – re gé -

nyeit, drámáit, újságcikkeit pórusoknak ne -
vezte. Az írók közül utolsóként, (1963-ban)
közkegyelemmel szabadult. 1967–1989 kö -
zött a Sportfogadás című lap szerkesztője
volt. Írásait Oby Gyula álnéven jelentette
meg. A rendszerváltás idején a Történelmi
Igazságtétel Bizottság és az Igazság Baráti
Társaság alapító tagja. 1991-ben az új ra in -
du ló Igazság, majd az Élünk fő szer kesz tő -
je, valamint a forradalom har minc ö tö dik
év fordulóján újraindított Vagyok című egy -
személyes fo lyó irat írója, szerkesztője, ki -
adója és rik kan csa volt.

Már több mint tizenkét éve nincs közöt-
tünk, de szabadságszeretetére, igazságkere-
sésére, a kor „bajai” miatti „üvöltésére” máig
emlékezünk. És verseire is, mert Ober sovsz ky
Gyula nemcsak az 56-os forradalom hőse
volt, hanem a magyar irodalom XX. szá -
zadi nagy költője, drámaírója is. Pórusainak,
verseinek négy hatalmas kötetét Prelűd ha -
lál után címmel anyagi erőfeszítések árán
adta ki. Obersovszky Gyula jó barátom is

volt. Má so dik apámként tiszteltem, szárnysegédének ne -
ve zett. Mellette maradni kitüntetést jelentett. Azonosulást
lelkével, szellemével. Lassan elfogynak barátai. A Mű vé szet -
barátok Egyesülete elnökének Geröly Tibornak a ja vas  la -
tára  ha lá lá nak másnapján életre hívtuk a nevével fémjelzett
emlékbi zottságot, melynek javaslata alapján Ober sovszky-
díjban részesülnek a szellemi hagyatékának, iro dal mi mun -
kás sá gá nak népszerűsítésében, és terjesztésében je les ke dők.
Itt említem a kitüntetettek nevét: Faludy György költő,
Raksányi Gel lért színművész, Rohm Sándor nyom da tu laj -
do nos (2002), Rost Andrea operaénekes (2003), Koltay
Gábor filmrende ző (2004), Vigh Kristóf zeneszerző
(2005), Pomogáts Béla irodalomtörténész, kritikus (2006),
Pósa Zoltán író, költő (2007), Csete Örs fotográfus, (2008),
szerénységem, mint újságíró, szerkesztő (2009), Dr. Her zum
Péter forgatókönyvíró, filmrendező (2010), Medvigy Endre
irodalom kutató, szerkesztő (2011). 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei – köz -
tük Obersovszky Gyula is – az utókortól nagyobb tisz te -
le tet, és megbecsülést érdemelne! Emlékük legyen ál dott!

(A 2013. október 22-én a Keszkenő utcai emléktáblánál
elhangzott beszéd szerkesztett, rövidített változata.)      

„A forradalomban lehetetlenség megmondani, hogy hol
kezdődik és hol végződik a bűn.” Étienne Rey 
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obersovszky Gyula

TÚLFORRADALMÁR EZ A PóK
mondják rám mostanság

Túlforradalmár
azaz csillapíthatatlan

nincs benne béke
vágy az elnyúlásra

Ennek folyton folyton
verekednie kell

Lőni
s mindegy hogy kire mire

Nem nem barátaim

Az igazság hogy még csak
forradalmár sem vagyok

szimpla forradalmár
„túl” előzék nélkül való

Valami pőre lelkiismeret
Igen az vagyok

s nem tudok élni
elszabadított kutyák között

Valami pőre lelkiismeret
remekbe szabott ember

idegen az emberi nemben
örök honát kereső 

hontalan
Az vagyok

aki vagyok
cserélhetetlenül

Szívemen az Isten ül
s magányos

A Keszkenő utcai emléktáblánál a kerületi önkormányzat
képviselői mellett az egyesület koszorúját Ge röly Tibor, a
haj dani munkatársak és családja nevében Béres L. Attila
új ságíró-főszerkesztő, Bolgár Sándor zeneszerző-új ság -
í ró, dr. Herzum Péter rendező-forgatókönyvíró helyezte el.
A ba rá tok, tisztelők nevében Herboly László, Lukács Já -
nos né, Kadocsa Gyula helyezte el az emlékezés virágait.
Az ünnepség méltóságát emelte Bella Péter alkalomhoz il -
lő tekerőlant muzsikája, és a Szabó Péter tolmácso lá sá ban
elhangzó néhány Oberosvszky-vers. 

Az őrbottyáni emlékháznál az önkormányzat kép vi se -
le té ben Cserepka András polgármester és Benedek Éva, a
FI DESZ nevében Czimer Diána és Lukacsics Károly, a
Vác  bottyá ni Hagyományőrzők, a Hegedűs Géza Egye sü -
let fiataljai, Béres L. Attila és Geröly Tibor koszorúzott. 

Az emlékezés virágai

Gross Arnold kiállításai

A tordai születésű groteszk, ironikus hajlamú grafikus, a
hétköznapok kis csodáinak, és apró emberi gyarlóságainak
költői ihletésű ábrázolója 84 éves. A Képzőművészeti Fő -
iskolán Hincz Gyula, Kádár György, Konyecsni György és
Koffán Károly voltak a mesterei. Születésnapja kapcsán a
Gellért-fürdőben és a Cafe Dorottyában is tárlata nyílt. A
világszerte elismert művész ma is rendszeresen dolgozik,
és minden évben kikerül keze alól néhány szép műalkotás.
A fenti részletet leg u tóbbi karácsonyi képéből választottuk.  

Szirmay Endre
A PARTOK ELŐTT

Gyakran csak épphogy botorkáltam
az értelem kusza útvesztőiben,
vagy elhagyottan, bukdosva tévelyegtem
a tudás tüskés rengetegeiben,
tépett, sodort a zengő, zúgó ár
az ismeret forgó örvényein át,
hogy nem láthattam védő partot, révet
és nem hallhattam szárnyas szimfóniát.

pedig a sejtés, a költészet hite
nem árult el sehol, semmiért, soha,
utak, örvények és elszabadult ár
űzött, mint démoni vágyak mámora;
mert hittem a jövendő szent igazakat,
az adakozó szépséges sokat,
tudtam – a ködön túl mégis elérhetem
az otthont védő békés partokat.
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Búcsú Fülöp Lászlótól

Hetvenkét éves korában elhunyt Fü -
löp László, a Debreceni Egyetem (az
ő idejében Kossuth Lajos Tu do mány -
 e gye tem) nyugalmazott do cen se, Jó -
zsef Attila-díjas irodalom tör té nész.
Csönd  ben, szinte észrevétlenül ment
el, úgy, ahogy jó ideje már élt. Ha lál -
híre még az egyetemen belül sem kel -
tett kü lö nö sebb feltűnést, nemhogy
az in téz mény falain kívül. Sokak sze -
rint már életében elfeledték. S mintha
maga sem tett volna ez ellen semmit.
Inkább ér te. Bő húsz éve úgy-szólván
rej tőz köd ve töltötte napjait, nemigen
lehetett lát ni sem őt személyesen, sem
publi ká cióit. Ellentétben legtöbb kol -
lé gá já val nyugdíjba vo nu lá sa nemcsak
mun kahelyéről, de szak májából is visz -
szavo nulást, kilépést je len tett. A rend -
szerváltozás időszaká ban ötven esz -
ten  dős fejjel távozott az egyetemi és
tu  do má nyos életből, ak kor, amikor
megannyi kor- és pálya tár sa karrierje
felívelt, ter mékenységük fokozódott,
publikáci ós tevé keny sé gük dina mi zá -
ló dott, je len létük erősödött. Pe dig sem -
mi olyat nem írt, nem publi kált, ami
kompromittálta volna. A  Deb receni iro -
dalmi lexi kon-ban azt ol vas hatjuk,
„be tegsége miatt vonult nyug díjba”
ám ez talán még sem volt ilyen egy -
szerű, és szok vá nyos. Az a be teg ség
nem biztos, hogy testi kór volt, jócs-
kán idő előtti nyug dí jaztatását nem
feltétlenül csak egész ségi okok in do -
kol ták… Volt, s ma radt rejtélyes, és
ti tokzatos  Fülöp Lász ló el tűnésében. 

Pedig az 1941-ben született egye -
te mi oktató, az Alföld folyóirat szer -
kesz tője nemzedékének jeles iroda -
lom tudósa volt. Monográfia-„tri ló gi á -
jából” a Pilinszky János (1977) és a
Kaffka Margit (1987) kapott figyel-
met és elismerést, a Studia Litteraria
tematikus számaként napvilágot lá tott
Schöpflin Aladár pályaképe (1993)
már lényegében ismeretlen-vissz hang -
 talan maradt. De talán még in kább
erős sége volt a tanulmányírás. Az Élő
köl tészet (1976) mellett kivált Rea liz -
mus és korszerűség (1987) című kö -
te té ben olvashatunk kitűnő mű e lem -
zé se ket kutatási területe, a XX. szá zadi
ma gyar irodalom té ma kö ré ből, Kosz -
to lá nyi Dezső, Babits Mihály, Kas sák
Lajos és Né meth Lász ló epikájáról.

Tu do má nyos mun kás sága zenitjét alig -
hanem monog ra fi kus ta nulmány kö -
te te, a Kö ze lí tések Krú dy hoz (1986)
jelenti, a gazdag Krúdy-szakiroda lom
egyik legragyogóbb re mek lése, tu do -
má nyosság és ih le tett ség, szaksze rű ség
és olvasmá nyos ság ritka-sze ren csés
szintézisének leg bra vú rosabb pél dája a
Változatok a gaszt ronómiai té mára
című esszé.

Fülöp László „hatkönyves” értékes
örök sé  gét nem szabad a feledés ho má -
lyá ban hagynunk! S a Fülöp-titkot is
egy szer –  lehetőleg minél előbb –
feltétlenül meg kell fejtenünk!

Madarász Imre

Elhunyt Ferencz éva

Gyergyószárhegyből elszármazott szé -
kely család gyermekeként Szol no kon
látta meg a napvilágot. Ferencz Éva a
Magyar Televízió Röpülj pá va! című
énekversenyének díjazottjaként vált
ismertté. A Színház- és Film mű vé -
sze ti Főiskolán diplomázott, majd a
Kaláka és a Honvéd Mű vész e gyüt -
tes sel szerepelt, később prózai, mu si -
cal, és operett műfajban aratott sike rt. 

Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató új
irányt adott művészetének, életének.
Együtt járták a Kárpát-medencét, kö -
zö sen gyűjtött legendák, történeti éne -
kek, imák adták Ferencz Éva reperto -
árjának darabjait. Első lemeze 1997-
ben a Világ békessége címmel jelent
meg, melyet tíz  év múlva a Vi lág vál -
 ságáért követett. Ferencz Éva a ma- 
gyar lelkiséget őrző zenei és pró zai
hagyományok elkötelezett ápo lója és
közvetítője volt. Hittel vallotta, hogy
minden ember küldetéssel jön a világ-
ra. „Én igyekszem a küldetést telje sí -
te ni: visszahozni az em be rek nek mind-
azt, ami hiányzik az életükből. Azt, ami
tiszta, ami jó, ami szent.” Rend sze re -
sen szerepelt katolikus temp lo mok ban,
intézményekben, jó té kony sá gi koncer -
teken: terjesztette a hitet, az ér téket.

Munkásságát Magyar Örökség-díj-
jal, II. kerületért Emlékéremmel is -
merték el. Klebelsberg Kuno-, Tinódi
lant-, és a Széchenyi Társaság dí já ban
részesült. A Falvak Kultúrájáért Ala -
pít vány a Magyar Kultúra Lovagja cím -
mel tüntette ki.                       (g)

1951 – 2013

Meghalt Beda László

1956 – 2012

Szekszárdon született. Gyermekéveit
Szedresen töltötte. Tolnán érettségi -
zett, Szekszárdon mechanikai műsze -
rész képesítést szerzett. 1989-es rok -
kant nyugdíjazása után szabadidejét
rajzolással és festészettel töltötte.Val-
lotta, hogy nagyobb figyelmet kell for -
dítani a természeti szépségek meg ö -
rö kítésére, és emléket kell állítani a le -
tűnt idők építészetének. Több egyéni
kiállításon mutatták be alkotásait, rend -
szeres résztvevője volt kollektív tár-
latoknak. Elismertségét bizonyítja, hogy
két országos tárlaton közönségdíjat
nyert. 1980 óta volt tagja a Mű vé szet -
barátok Egye sü le té nek. Geröly Tibor                

„A halál küszöbén is úgy kell élni,
mintha az egész élet előttünk vol na.”

Tolsztoj
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Mets György halála

1942 – 2013

Betegágyánál találkoztunk utoljára.
Ke ze-ügyében láttam vázlatfüzetét,
gra fitceruzáját. Ereje fogytán volt, de
a körülötte lüktető kórházi pillanato -
kat, embereket megörökítette. Érezte,
hogy kevés az ideje, pedig még sok
dolga lenne. Májusban nagy sikerű ön -
álló kiállítással búcsúzott  dunaharasz-
 ti barátaitól, tisztelőitől. Szerény, hasz -
nos kö zös ségi ember volt.

Fiatalkorát, iskolás éveit  Erdélyben
Erdődön élte. Kilencéves korában ta -
lál kozott Szatmáron Litteczky Krauss
Ilona festőművész rajztanárral, aki nem-
csak a mesterségre tanította, ha nem  ki -
bontakozó személyiségére is jó hatás-
sal volt. Emberséget, kitartást, lá tás mó -
dot, és széleskörű mű vé szet tör té ne ti is -
 me reteket köszönhet neki. 

Alkotóévei elején grafikáin és fest-
ményein az erdélyi fenyveseket, he -
gye ket, a nagybányai tájat örökítette
meg. Később figurális festészete telje-
sedett ki, írók, költők, színészek port réi
mellett bibliai témájú képek ke rül tek
ki keze alól. 1990-ben családostul Ma-
Magyarországra, Du na ha rasz ti ba te le -
pült. 2011-től tagja volt a Mű vé szet ba -
rátok Egyesületének. Ha lá lá val ismét 
mindannyian sze gé nyebbek lettünk. 

Bánkuti Emese

Schrott Géza emléke

A nyugalmazott iskolaigazgató, Kő -
szeg zenei életének meg határozó alak-
ja befejezte földi pályafutását. Több in -
tézmény, egyesület, alapítvány és ön -
tevékeny közösség mondhatja ma gá é -
nak mindazt, amit ő képviselt. Szóvá
tet te mindazt, ami meggyőződése sze -
rint a képviselt közösség, vagy a vá -
ros érdekét nem szolgálta. Vé le mény-
nyil vánítása személyét esetenként
hát  rá nyos helyzetbe hozta. Egyetértett
Bá  ró Eötvös József meggyőződésével,
mely szerint „Az élet viharaival szem-
ben olyan légy, mint a madár, amely
ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe
zu han, hanem a magasba száll.” 

Életét áthatotta a zene szeretete, a vá -
 ros kórusmuzsikájának szolgálata, akár
a gimnáziumi énekkart, a város gyer-
mekkórusát, a Barátság Vegyeskart,
vagy a Concordia-Barátság Énekegye -
sületet vezette. Több mint ötven évet
töltött karnagyként a város zenei éle -
té nek szervezésében. A hagyomá nyok
ápolása mellett új kezdeményezések
is jellemezték. Alapítója volt a Kő sze -
gi Baráti Körnek, ott volt a Polgári Ka -
szinó, a Borlovagrend tagjai között,  az
SOS Magyarországi Egyesülete ve -
ze tőségében. Életeleme volt a vá ro sá -
ért való tenni akarás. Többször aján-
lottak számára állást más városokban,
de ő hű maradt a szeretett Kő szeg hez.
Ide kötötte minden, ami gyermek ko -
ri emlékként, „megszállott” mun ka vál -
lalóként, közéleti em berként ki töl töt -
te dolgos mindennapjait.

Szilágyi Imre

1940 – 2013

Pethes Csaba-díj

Az 1946-ban született színművész olyan
híres filmekben szerepelt, mint a Híd -
ember, A Falu jegyzője, vagy A fekete
kolostor. Ismert sorozatokban is lát hat-
tuk. Szinkronszínészként hí res sé gek nek
kölcsönözte hangját. Alapító tagja volt
az V. kerületi TereFere Egye sületnek,
ahol a rendezvények gyakori sze rep lő -
je volt. A díj életre hívásával  emléket kí-
vánnak állítani a hirtelen, fiatalon el -
hunyt személyiségnek. Pet hes Csa ba
egye sületünkben is sokat tett az iro da -
lom, és a művészet népsze rű sí té séért.
Élményt nyújtó versmondása em lé ke -
 ze tes marad so kunk szá má ra.

„A természet csapásai láttán meg vetjük
a halált, a társadalom csa pá sai láttán
megvetjük az életet.”         Chamfort

Bősze jános 
(1913–2013)

Szombathelyen született, és a II. vi lág -
háború forgatagában hagyta el Ma gyar -
országot. 1945-51-ig Grazban élt, majd
Chicagóba költözött. Évekig egy üveg -
művészeti stúdióban dolgozott, mint
grafikus, melyet később megvásárolt.
Főleg színes, figurális temp lom ab la ko -
kat tervezett és kivitelezett, de mun kát
vállalt műgyűjtők, és magánemberek ren -
delése alapján is. Jelentős szerepe volt a
Chicagóban élő magyarok összefo gá -
sában. Harminc esztendeig a magyar
szervezetek ünnepi rendezvényeinek 
dekorációit díjmentesen készítette. Az
1956-os forradalom- és szabadság harc
emlékére készített kis szobrának erede-
tije a chicagói Szent István templomba,
egy másolata Szakonyfaluba került.
Chi ca gó ban érte a halál. Bősze Éva
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Az egyesület adományozói

8.500.- Ft-ot Varga Ödön Tibor (Budapest); 7.500.- Ft-ot
Fenyvesvölgyiné Tóth Mária Zsuzsanna (Bakonszeg);
7.000.- Ft-ot Mayer Mihály (Budapest-Párizs); 5.000.- Ft-ot
dr. Keresztes Sándorné (Budapest); 4.000.- Ft-ot Kerekes
Anna (Dunaharaszti); 3.500.- Ft-ot Bunyik Zoltánné (Haj -
dúbagos), Dániel Mária (Budapest), Kékesné Dézsi Éva
(Budapest), Nagyné Gecse Erzsébet (Decs); 3.000.- Ft-ot
dr. Róbert Péter (Budapest), 2.800.- Ft-ot Perneczky Lász ló
(Budapest); 2.500.- Ft-ot dr. Aranyi Attiláné (Budapest),
Kovácsi Erzsébet (Budapest); 2.000.- Ft-ot Biró József
(Budapest), Gulyás Anna (Budapest), Karsainé Tonneiler
Ghislaine (Budapest), Kerékgyártó László (Budapest), Nagy
Sándor (Mosonmagyaróvár), Papp Judit (Pécs), Réz Gyu la
(Ercsi); 1.500.- Ft-ot Antalfy István (Kecskemét), dr. Cse -
pe li Béla (Budapest), F. Csapó Irén (Győrújbarát), Jenei
Lászlóné (Budapest), Kallai Sándor (Veszprém), Kiss Kál -
mán (Budapest), Máté Lászlóné (Budapest), Péter Zoltán
(Budapest), Pintérné Ősz Amy (Szombathely), Szatmári Edit
(Budapest), Ürmössy László (ózd); 1.000.- Ft-ot Cso  hány
Kálmánné (Budapest), dr. Gesztesi Tamás (Szek szárd),
Kovácsné Végh Etelka (Budapest), Sánta György (Vá sá ros -
namény); 500.- Ft-ot Bajári Mihályné (Bu da pest), Bóna
Gézáné (Balatonrendes-Pálköve), Busmann Sán dor né (Bu -
da pest), dr. Csuka Imre (Berettyóújfalu), Éliásné No vák
Ve ro nika (Budapest), Hegyvári Franciska (Budapest), Kés -
márkiné Fürjes Piroska (Balatonszárszó), Kökényné Fehér
Erzsébet (Cegléd), Lehelné Ecsődi Judit (Budapest), dr.
Ma yer József (Budapest), dr. M.Tóth Antal (Veszprém),
Pásztohy Domokosné (Polgárdi), Simonné D. Mária (Kis  kő -
rös), Szántó Sándor (Leányfalu), dr. Szemenyei Klá  ra (Bp.)  
A Magyar Művészeti Akadémia a Művészet és Barátai ez
évi megjelenését 350.000.- Ft-tal, az Alapítvány a Köz jó ért,
programjainkat újabb 150.000.- Ft-tal támogatta. A jö ve -
de lemadó 1 %-os felajánlásából 32.361.- Ft-tal ré sze sed tünk.

Az alapítvány támogatói

5.000.- Ft-ot dr. Erdős Albertné (Budapest); 2.000.- Ft-ot
Borovitz Tamás (Budapest); 1.000.- Ft-ot Bényi Esz ter (Bu -
dapest) küldött.
A jövedelemadó 1 %-os felajánlásából a Művészet és Ba -
rá tai Alapítvány 18.390. Ft-tal részesedett. 

Farsangi tárlat

2014. január 29-én az egyesület alkotó tagjainak mun kái -
ból az Erzsébetvárosi Közösségi Ház dísztermében Far sang
címmel kollektív kiállítást nyitunk. A műtárgyak a nép ha gyo -
mányokra épült farsangi szokásokat örökítsék meg. A Víz -
ke reszttől a tavaszvárásig terjedő időszak jeles eseményeit
tükrözzék. A tárlaton szereplő képeket a Művészeti Tanács
tagjaiból álló zsűri január 23 (csütörtök), január 24 (pén-
tek), és január 25 (szombat) 11-15 óra között válassza ki az
egyesület Budapest, VII. kerület István utca 42. szám alatti
székhelyén. Célszerű két-három falra akasztható állapotú (egy
méternél nem nagyobb) alkotást bemutatni. Terveink sze rint
mindenki csak egy képpel szerepel.           Kőhegyi Gyula

A tagsági díjról

Az éves tagsági díj hosszú idő óta változatlan, vagyis aktív
keresőknek 3.000.- Ft, egyébként ennek fele, 1.500.- Ft.
Korábban lapunkban átutalási postautalványt küldtünk, de
számunkra legkedvezőbb, ha rendezvényeinken személye -
sen, vagy banki átutalással kapjuk az összeget, mely ado -
mán nyal együtt is továbbítható.

OTP bankszámlaszámunk

11706016-20020031

A felajánlható 1 %-ról

Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy
adójuk civil szervezetek számára adható 1 %-ával tá mo -
gassák a Fővárosi Törvényszéken 1765 számon bejegy zett,
majd 1999-ben közhasznú szervezetté minősített

Művészetbarátok Egyesületét 
Adószáma: 19816133-1-42

Postaládánkból

Kedves Tibor!
Nagy örömmel olvastam az Édesapámról szóló megemlé ke-
zést a számomra oly kedves verssel.(És persze a Gö röm  bei
Andrisról írt sorokat is, meg sok minden mást.) 
Az általad szerkesztett folyóirat pótolhatatlan munkát vé -
gez, és különösen fontossá válik oly feledékeny ko runk ban.
Áldozatos munkádhoz erőt, jó egészséget, áldást kívánok:

Kobzos Kiss Tamás

Tisztelt Művészetbarátok Egyesülete!
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Aradi
vér tanuk ünnepének előestéjén a kárpátaljai és ukrajnai kép -
zőművészekkel együtt bemutatkozhatok Önöknél mun ká -
immal. A szabadságharc mártírtábornokainak arcképei-
vel jöttem a tárlatra, és remélem kapcsolatunk a jövőben gyü -
mölcsöző lesz.

Tisztelettel: Szeifried Zoltán 

Szavalóverseny

A Kardos Nagy Ibolya Irodalmi Alapítvány Ku ra tó ri u ma
kétévenként, most nyolcadik alkalommal hívja nemes vers -
mondó vetélkedőre Lőrinci körzetének fiataljait. A Kardos
Márton kezdeményezésére életre hívott alapítvány fáradha -
tatlanul munkálkodik a névadó példaadó életének és irodal -
mi munkásságának megismertetésén. A versmondó ver seny -
re 2014. február 22-én (szombaton) délelőtt kerül sor. A
zsűri munkájában a Művészetbarátok Egyesületének kép vi -
selői is részt vesznek.                                      Bényi Tamás
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Régi betlehemes játék

Ahogyan haladok az élet fájának deresedő lombozatában, úgy
tűnnek elő a gyermekkor  emlékei. A tiszai halászatok a nagy -
apával, a kérészek rajzása a víz felett, a varsák lerakása, majd
a halakat kutató nagypapa öröme a ficánkoló halak láttán.
A sándorfalvi nyarak örömei a nagymamánál. A bandázások
a rokon családok gyermekeivel, a szérűskertben a csép lé sek
láttán az önfeledt bámulások, és a fürdőzések örömei a Macs -
kás tóban. Elmaradhatatlan fára mászások! Örömök a vá ro -
si gyerek falusi vakációján. És a tél! Kor cso lyá zá sok az al -
sóvárosi vizek jegein, a Tisza malom Vám téri víz tá ro zó ján…

Hatvanöt éve a Szent Imre fiú polgáriban a népszokások
és a népi játékok között a Betlehemezésről is tanultunk. A
betlehemi istállóról, a bárányokról, a juhászokról, a három
ki rályról, a Szent Családról, a jászolban fekvő Jé zus ká ról.
Képzeletemben láttam is az eseményeket… hallottam a bá -
rányok bégetését, mint a sándorfalvi nyarakon, és meg e le -
ve nedtek a szereplők is… a pásztorok, a királyok, az istálló…
Nagyon beindult a tizenegy éves gyermeki fantáziám… A
kor szerű tanelveket valló iskola... szaktantermi oktatás
mel lett gyakorlati képzést is folytatott. Tan mű he lyek, gya -
korló kert. Papír-, fa-, drót-, és fémmunka; kertészkedés... 

A gyermeki fejben, és lélekben megfogalmazódott a fel -
adat. Betlehemezzünk! Szervezzünk csapatot az osztály tár -
sakkal! Kell egy betlehem is… Készítsünk! Édesapám asz -
talos volt, így a tervezést követő kivitelezés nem jelentett nagy

feladatot. Félméteres alapélű házformát terveztünk. Édes-
apám  összeállította a vázat. Még fogórúdjai is voltak a köny -
nyebb szállításhoz. A bevonáshoz szükséges papírmunka szak-
tudását elsajátítottuk az iskolában. Közepébe a színes bet le -
hemi jászol került a Szent Családdal. Mécses és fonálra fel -
függesztett színes papírcsillag volt az „égi jel”  

A társulat szervezése, a szerepek tanulása, öl tö ze tek, és
jelmezek! Nekem volt egy kis lengyel bundám. Ha azt ki -
for dít om, az öreg juhász szerepének megfelelő figura le he -
tek benne. Egy másik társam a nagypapája kardját hozta el
a Gyertyámos utcából. Bocskai nagykabátjában és kar do -
san ő lesz az egyik király! A Zerge (ma a Batthyány) ut cá -
ban, a kertszomszédban lakó gyermekorvos fia, akivel csak
a kerítésen át közlekedtünk, és a másik házbéli nagy fiú volt
ugyancsak két király. Kabátra húzott ingben, sapkára tű -
zött festett papírcsákóban – egészen jól néztek ki! A szülők
emlékezetével kiegészített iskolai szöveg volt az alapunk.
Otthon rendeztük a főpróbát. A családból és a szom széd -
ság ból összeállt alkalmi zsűri megfelelőnek ítélte a produk -
ciónkat. Boldogok voltunk, tele a várakozás izgalmával… 

December 13-án, Luca napján kezdtük meg a „ven dég já -
tékunkat” a Szentháromság, a Zerge, a Bokor, a Szi vár vány,
az Alföldi utcákban. Mindenütt szívesen láttak bennünket.
– A produkciónk már az első napon véglegesült; egyre bát -
rabbak, magabiztosabbak lettünk.

Jó hangú gyermekek voltunk:  „Pásztorok, pásztorok ör ven -
deznek, sietnek Jézushoz, Betlehembe…” énekeltük. Utá na
mi, a pásztorok lekuporodtunk, és alvást színleltünk. Ko pog -
tatással, zörgetéssel érkezett meg a három király: Gáspár,
Menyhért és Boldizsár. Érdeklődően kérdezték, hogy mer re
találják a Kisdedet, mert követték az égi jelet, hogy meg -
született a Megváltó. Ajándékaik átadásával akarnak Neki
hódolni. Hajlongtak… Befejezésül  megmutattuk a mécses -
sel bevilágított betlehemünket. Búcsúzásul ismét éne kel tük:
„Pásztorok, pásztorok örvendeznek…”. Végül nagy bá rány -
bőr bundás öreg pásztorként mondtam: „Hurka, kolbász, sza-
lonna, pásztoroknak jó volna, ha a gazdasszony adna. Mind -
annyian nagyon belefáradtak a vigyázásba, a királyok meg
a hosszú utazásba…”. A vendéglátók előkeresték a nekünk
szánt egy vagy két forintot. Mi pedig hálásan eldöcögtünk,
hangos „kezit csókolom” köszönéssel… 

A szereplés élményének nagyszerűsége, a sok kedves csa -
lád vendégszeretete, a kisgyermekek félénksége, majd a kí -
váncsiságuk övezte őszinte érdeklődés, nem utolsó sorban
a materiális eredmény –  élénken él emlékezetemben. Nagy -
szerű tett volt! Tizenegyedik évesen lelkesen és a gye re kek
felelőtlen bátorságával egy „társulatot” szerveztem, és  pro -
dukciónkkal sok kisgyermek szemében  fellobbant a rác-
sodálkozás felejthetetlenül tüze. 

Édesanyám  büszke volt ránk és leginkább kisfiára. – Ki-
csinyke volt a karácsonyfánk, szerény ajándékot kaptunk,
de mégis boldogan bújtunk be a nővéremmel a kendőbe csa -
vart, meleg téglával előmelegített ágyunkba, a fűtetlen szo -
bába. Együtt örültünk a Szenteste boldogságának. Sze rény
volt a karácsonyunk, mert Édesapámat az akkori elne ve zés-
sel „B” listázták, mert felszólításra sem lépett a pártba.

Édesanyám sok évvel később sírva mondta: „Kisfiam,
ha akkor te nem betlehemezed össze azt a harmincöt forin-
tot, akkor nem lett volna karácsonyunk…”     Zenei József
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hírek

Kudlik júlia és Szvorák Katalin leg -
újabb lemezét Döbrentey Ildikó gon -
do lataival októberben mu tat ták be a
Bu davári Evangélikus Temp lomban.

Prokop Péterre képeinek kiállításá-
val emlékeztek a Kalocsai Érseki Hi va -
tal ban,ahol az érdeklődőkDobrova Ti bor
Antal: Pro  kop Péter mesél című kis -
filmjét is megtekinthették.

Keresztes zsuzsanna rongy képeit
a Kecskédi Művelődési Házban no -
vem berben láthatják az érdeklődők.

F. Csapó Irén alkotásaiból Kó dolt
vallomások címmel Ménfőcsanakon
ren deztek kiállítást, melyet november
30-ig tekinthetnek meg a látogatók.

A Budai Képzőművész Egyesület
tagjai decemberben az Országos Me -
zőgazdasági Könyvtár és Do ku men tá -
ciós Központban (I. ker. Attila út 93)
mutatják be legújabb alkotásaikat.

Salamon Nándor művé szet tör té nész
a Répcelaki Városi Könyvtárban elő -
a dást tartott Engelsz József ötvösmű -
vész munkásságáról. 

Ghyczy György Táj vonalak című
ki állítása november 13-án nyílik a
Kap tár-ban (VI. ker. Révay köz 4).

Kaizler Gitta képeiből december
7-től a Dunaújvárosi Evangélikus Temp -
lomban rendeznek tárlatot. 

Dániel Mária alkotásaiból novem-
ber 13-án az óbudai Kulturális Köz -
pontban nyílik kiállítás. Ez alkalom-
ból kötetlen beszélgetést is szer vez nek
Radnai István író-költővel.   

Fehér Irén festményeit a Hotel Mer -
cure Museum Galériában (VIII. Tre -
fort u. 2) november 4-től a hónap vé -
géig tekinthetik meg az érdeklődők. 

Mándoki halász zsóka Kerek egy
esztendő című tárlatát a Hotel Ben czúr-
ban (VI. ker. Benczúr u. 35)
november 9-től 2014. január 3-ig
tekinthetik meg a műbarátok. 

Bánkuti Emese festményeiből a Ho -
tel Oriental-ban (XIII. ker. Fáy u. 61)
november 2-től rendeznek kiállítást. 

Bálint vera a Bakelit Multi Art Cen -
terben rendezett Diploma nélkül cí -
mű kiállításon Átváltozás című ké pé -
vel sikeresen szerepelt. 

Balázsné Csordás zsuzsanna fest -
ménykiállítását Balatonfüreden a Re -
formátus Üdülőben november 5-ig lát -
hatják az érdeklődők.

A MúoSz Karikatúraművészeti 
Szak osztályának kiállítását ok tó ber -
ben lát  hatták az érdeklődők a Fe hé  ren-
Fe ke tén Galériában.

Kemenes Katalin képeit októberben
a Ma mai son Hotels and Residence-
ben tekinthették meg az érdeklődők. 

Simon M. veronika Los Angelesi
ki állításom képei című tárlata no vem -
ber 29-én nyílik a GéS Alapítványi
Gimnázium és Szakképző Iskolában
(VIII. ker. Mikszáth Kálmán tér 1),
melyet karácsonyig lehet megtekinteni.

urmánczy Losonci Lilla Szent end re
31 című egyéni kiállítását a fennállásá-
nak ötvenéves évfordulóját ünneplő
Vu jicsics Tihamér Zeneiskolában (Szent -
endre, Dunakorzó 16) dr. Dietz Ferenc,
a város polgármestere nyitotta meg. A
műveket Feledy Balázs művészeti író
méltatta. A festményeket 2014. június
30-ig lehet megtekinteni. 

A Bozsó Gyűjteményben (Kecs ke -
mét, Klapka u. 34) A művészet szóljon
a lélekhez címmel Koszta józsef
festőművész kiállítását 2013. november
17-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Detzky júliamagyar várakról és temp-
 lomokról készült akvarelljei és Foltin
Brúnó Istenes metaf(l)órái a Gyömrői
Evangélikus Templomban láthatók. 

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör meg -
alakulásának 31. évfordulóját ünnepel -
te október 17-én óbudán, a Kéhli Ven -
dég lőben. Ez alkalommal mutatták be
a Krúdytól-Krúdyról című antológiát is. 

hubert László Dusnokon élő festő
Hitvallás című festménykiállítását de -
cember 7-én Kiss István rajztanár nyit-
ja meg Baján a Bácskai Kul túr pa lo tá -
ban (Szentháromság tér 3). A tárlatot
2014. január 4-ig lehet megtekinteni.

Szénási Sándor István válogatott
ver seskötete Ne siess, idő! címmel a
Krúdy Kör kiadásában jelent meg. 

Csontváry Kosztka Tivadar szü le -
té sének 160. évfordulóján az Er zsé bet -
li geti Színházban (XVI. Hunyadvár u.
43/b) december 10-én kiállítás nyílik az
ART-16 Művész Csoport rende zé sé -
ben,mely 2014. január 13-ig látogatható.

Sorki Dala Andor Ahol magyar föld
van – szakrális hitvallás a hazáról cím-
mel december 12-én nyílik ki állítás a
Lipták Villában (XIV. Hermina út 3) 

Medvigy Endre és Pomogáts Béla
ta nulmánykötetét, valamint Kiss Dénes
és Sárándi józsef verseskötetét de -
cem ber 11-én 17 órakor a Magyar Író -
szö vet ség székházában (VI. ker. Bajza
u. 18) Pécsi Györgyi irodalomtörténész
mu tat ja be. Házigazda Serfőző Simon.

Dabóczi Mihály szobrászművész és
Palatinus viktória festőművész kö -
zös kiállítása november 15-én 17 óra -
kor nyílik a Molnár-C. Pál Műterem-
Múzeumban (XI. Ménesi út 65), mely
2014. február 8-ig látogatható. 

M.Kass judit Hegyek, vizek, színek
című kiállítása 2014. január 2-tól te -
kinthető meg a MOM Kulturális Köz -
pontban (XII. Csörsz u. 18). A kö zel -
múltban Révkomáromban a Cse ma dok
Galériában láthatták alkotásait az ér -
deklődők.

Lengyel kiállítás. A Belváros-Li -
pót város Lengyel Nemzetiségi Önko-
rmányzat megalakulásának ti zen ötö -
dik évfordulója alkalmából Ma gyar -
or szágon élő lengyel művészek al ko -
tásaiból rendeztek kiállítást az Átrium
Galériában. A tárlaton részt vett tag tár -
sunk Manyák Mariola is. 

Gyarmati Dezső emlékestet rendez
november 20-án (szerdán) 18 órakor
a Polgárok Házában (VIII. ker. Visi u)
a Nemzeti Fórum. Köszöntőt mond
Lezsák Sándor.

Angyal zoltán festményeiből, Csi bi
László fafaragásaiból és Szántó K.
Tünde tűzzománcaiból december 19-
én az Erzsébetligeti Színházban nyí-
lik kiállítás, melyet egy hónapig lehet
megtekinteni. 

Petrás Mária kiállítását december 3-án az Erdély Művészetéért Alapítvány Galériá-
jában (V. ker. Falk Miksa u. 8) Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitja meg. 

Kassai Franciska
MINT HULLó Hó

Az élet-termést fedi félelem-fá tyol,
s a tegnapelőttbe visz az álmom,
holott a tegnap is messze van,
szívembe hordom súlyosan.
Elém tornyosul annyi kérdés,
mint hulló hó, a sok érzés
bennem úgy kavarog.
Az évek vetése mit hozott?
Szemem takarja félelem-fátyol…

Hol késik az én fényes aratásom?
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Petrás Mária alkotása

Minden kedves olvasónknak
Áldott, Békés, Boldog 

Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Szénási Sándor István
KARÁCSONYI VERS

Messze szálltak a vadlibák,
szüreti vidám dallamok,
szerelmes arcú őszi fák,
fénypillantású hajnalok.

Mint elhagyott kedves a táj,
még fájdalommal visszanéz,
de elfagyott a rózsa már,
más csillogás a fagy, a dér.

Holnap mégis megcsodáljuk
az első hópelyhek táncát,
Jézus születését várjuk,
díszítjük a karácsonyfát.

Ahogy gyufásdobozba fogsz
s dolgára engedsz bogarat,
tény, akiért tenni tudsz most,
hogy te is legyél boldogabb!

Lehet, így kapunk életet,
vergődő lelkek a világ
ablakán: Te megszánsz minket
Istenem, egy nap hajnalán.

Emlékkiállítás

Önarckép

Gruber Béla ikergyermekként szü -
le  tett Budapesten. Apja korai halála
után kénytelen volt középiskolai ta nul -
mányait megszakítani, és segédmun kás-
ként, illetve dekorációsként dolgozott.
1956-ban vették fel a Kép ző mű vé sze -
ti Főiskolára. Bernáth Aurél nö ven dé -
két zseninek tartotta, Kmetty János
pedig úgy vélekedett, hogy tehetsége
nagyobb annál, mint amit a főiskola
számára nyújthat. Sokat ígérő mun -
kás sága hirtelen halála miatt tragiku-
san félbe szakadt. Önarckép-sorozatát
éle tének utolsó szakaszában részben a
fő iskolán, részben az ideggyógyinté -
zet ben ké szítette. 

Halálának ötvenedik évfordulójára
no vember 21-én, az Újpesti Ga lé ri á -
ban (IV. kerület Árpád út 66) Gelléri
István rendezésében emlékkiállítás nyí-
lik. Gruber Béla munkásságát Szűcs
György, a Magyar Nemzeti Galéria fő -
igazgató-helyettese méltatja. A tárla-
tot december 8-ig lehet megtekinteni. 

Tárkányi Imre
KARÁCSONY ESTE

Most csend van,
És csak egy fénylő
csillag ragyog…
És elindulnak
a napkeleti bölcsek,
és meleg subában
a pásztorok.
A pici Gyermek
jászolban pihen
és rácsodálkozik 
a rút világra.
Körötte békés
bárányok kérődznek,
és száll a légben
a meleg pára.
Angyalok énekelnek
a kunyhó felett
és zengik a béke
himnuszát.
Karácsony van –
és szeretet,
énekelj Te is,

Nádudvari Nagy jános
CSAK A BÖLCSEK

Csak a bölcsek ismerik Őt meg,
azok mennek hozzá ma is
Azok maradtak meg hívőnek
oly sokszor kigúnyolva is.
Kik többet tudnak a tudósnál,
s leborultak előtte mélyen,
épp úgy, mint szegényes jászlánál
kelet bölcsei tették régen.

Ma is és mindig csak a bölcsek!
A gyermekként még hinni merők,
hozzá ma is csak ezek jönnek,
a gyermeki szívvel szeretők.
Mások csupán ünnepelnek, de
talán azt se tudjuk, miért?
És nem mennek el Betlehembe,
egy lépést se tesznek Jézusért…

„Minden ember egy külön világ.
Hogy eljussunk ebbe a világba,
Nincs más híd, csak a szeretet.”

Walter Goes

Paudits zoltán
LEHET MINDIG…

Lehet mindig fordulat,
elhagyni a rossz utat
és harcolni a jóért,
a tiszta, igaz szóért,
a hazáért, a vérért,
egy szabad magyar népért.
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Programok

November 6-án (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17) Szabó
Lőrinc, Nadányi zoltán és Dsida
je nő költészete – Koppány zsolt elő -
adása. Házigazda Geröly Tibor.

November 7-én (csütörtökön) 17
órakor Pécsett a Vasutas Művelődési
Házban (Váradi A. u. 7/2) T. hardy
judit kiállítását dr. Koltai Dénes nyit -
ja meg, melyet december 4-ig (12-18
óra között) láthatnak az érdeklődők.
Házigazda dr. Sikó Ágnes.

November 13-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u. 17) Ide-át
– Pribojszky Mátyás szer zői estje.
Közreműködik Pet ro zsé nyi Eszter
színművész. Házigazda Geröly Ti bor.

November 14-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Szá mí tás -
technikai Szakközépiskolában (XIV.
Kerepesi út 124) Koncz Eta festmény -
tárlatát Hegedűs Valér zongora mű vész
nyitja meg. Irodalmi műsor ke re té ben
közreműködnek az iskola tanulói. A ki -
állítás december 18-ig tekinthető meg. 

November 20-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17) A Nyu -
gat harmadik nemzedéke – vas Ist ván
és Radnóti barátsága. hajnal Anna
lírája, Kálnoky László és vészi End re
költészete – Koppány zsolt elő adá sa.

November 26-án (kedden) 17 órakor
Pécsett az AUKA Művelődési Ház -
ban (Alajos u. 2) a 80 éves Balogh
György „Alkony” című jubileumi ki -
állítását dr. Pandúr József festő mű -
vész-művészettörténész nyitja meg,
melyet december 17-ig (14-18 óráig)
látogathatnak az érdeklődők. Há zi gaz da
dr. Sikó Ágnes.

November 27-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17) Gár do nyi
Géza – a tanító. Részletek novellá i ból,
regényeiből, egyházi szer ze mé nyei ből,
verseiből. Énekel, prózát mond Fa ra gó
Laura. Házigazda Geröly Tibor.

December 4-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház ban
a Béres Fe renc-díj ünnepélyes át adá -
sa Ta la bér Er zsé bet nó ta éne kes nek.
Köz re mű kö dik a Bé res Ferenc Ka ma -
rakórus Hegedűs Sza bolcs ve ze  tésével.

Hegedűs Valér zongora művész és  Be -
regszászi Olga színmű vész. A kitün-
tetést Baranyi Fe  renc Kos suth-díjas
költő, és Geröly Tibor az egyesület el -
nöke adja át. Szóvivő Erdélyi Clau dia
a Duna Televízió mű sor ve ze tő je.

December 11-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a Hotel Delanta Panzióban
Lu ca-napi vigasságok – Házigazda
Sárosi Istvánné; dr. Sikó Ágnes. 

December 11-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17) A Nyugat
negyedik nemzedéke. Nemes Nagy
Ágnes és Rákos Sándorlírája. Kop pány
zsolt előadása.Házigazda Geröly Tibor.

December 18-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u. 17) Egye -
sületi Ka rácsony. Bella Péter és te -
 ke rő lan tos barátainak: Bálint Ká  roly,
Cli ve Liddiard és Farkas Szi lárd ün -
 ne pi koncertje.Németh Sándor, Sza bó
Péter, és Tárkányi Imre műsora.

2014. január 8-án (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u. 17) Dé vai
Nagy Kamilla újévi kö szön tő jét kö -
vetően Prokop Péterre em lé kezünk
születésének 95. évfordu ló  ján. A „Mé -
hecske Módra” címmel megjelent kö -
tetet dr. Prokopp Mária, az ELTE Mű-
vészettörténeti Tan szé ké nek emeritus
professzora mutatja be. A könyv a hely -
színen megvásárolható.

január 15-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi  u. 17) „Eötvös Jó zsef
Dózsa-regénye” Az 1514-es pa raszt há -
ború 500. évfordulója. Madarász Im  re
előadása. 

január 22-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u) Lakatos Ist ván és
Major ottó írói pályája, Told ala gi Pál
dalversei – Koppány zsolt elő a dása.

Beregszászi Olga (fotó:G.B.H.)

A Művészet
és

Barátai
megjelenését

támogatja

Ez évi programjainkat 

Budavár- és Erzsébetváros Ön kor   -
mányzata, a Lakitelek Ala pít vány, a
Nemzeti Együttműködési Alap és
az Alapítvány a Közjóért támogatja.

„Egy műnek a való értékét csak maga
a mű mondhatja el, mások csak be szél -
 het nek róla.”                       Egry József


