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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Orosz István
A rendszerváltó művelődéstörténész

Jankovics Marcell illusztrációja a "Mesék és mondák
Mátyás királyról" című kötethez

Na és melyik Jankovicsról? – kérdezte állítólag az egyszeri
diák, amikor felszólíttatott. Csodálkozzunk-e rajta? Bi zo -
nyá ra sokan vannak kívüle is széles e hazában, akik szerint
több Jankovics Marcell nevű csillag is világlik kultúránk
egén. Vannak, akik tudnak az animátorról, az első egész es -
tés rajzjátékfilm, a János vitéz Kossuth-díjas rendezőjéről,
és már többször is látták a „Legek moziját”, a nemrég be -
mu tatott filmkolosszust, Az ember tragédiáját; vannak, akik
ismerik Jankovicsot, a művelődéstörténészt, és nép rajz tu -
dóst, aki oly magától értetődő könnyedséggel beszél a mí -
to szok, a népmesék, és a csillagos égbolt kapcsolatáról, hogy
azonnal megértjük, mi több, el is hisszük, amit mond; má -
sok grafikusként, könyvillusztrátorként ismerik, galériák
ki állító művészeként, és olyanok is akadnak, akik számon
tartják, hogy valaha kulturpolitikusként, a Duna TV egyik
alapítójaként, és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként  se -
gí tette a rendszert váltó közművelődést. Persze azok, akik
vették a fáradtságot, hogy belekóstoljanak az életműbe (a
teljes megismerés ugyanis eleve reménytelen, sőt „sziszi-
fuszi” munka lenne – figyelmeztet kedves szarkazmussal
már a legelső remekmű, egy mellesleg Oscarra is nominált
film címe –, szóval a kóstolgatók számára is hamar ki de rül,
hogy a sok Jankovics igencsak jól ismeri egymást. 

Filmrendezőként a történelem- és néprajztudomány ta -
pasz talatait hasznosítja, mondhatnánk, azokkal „kapcsol be”
(a „kikapcsolódás” édes, együgyű divatját sosem vállalta),
a képzőművész Jankovics állóképei magától értődő ter mé -
sze tességgel őrzik a snittek lendületét, az animált film koc -
kák dinamizmusát, az író Jankovics könnyed és ol vas má -
nyos mondatfűzése mögül Jankovicsnak, a filmdrama turg -
nak sokórányi filmen, és száznál is több forgatókönyvön
is kolázott professzionalizmusa sejlik elő; és ha a kulturális
szakbizottságok hivatalnokaként a művészeket, vagy tu dó -
sokat kell képviselnie, az sem eshet ne he zé re, hiszen maga
is művész, és tudós. A kitüntetett sok évtizedes pályatársa
az imént idézett egyszeri diák  nai vi tásával kér de zett: miért,
még nem kapta meg? Az tán tudatlanságát elszégyellve tet -
te hoz zá: hogyhogy, az egyik Jan ko vics sem? 

A 2013. december 21-én a Magyar Tu do má nyos
Akadémia dísztermében elhangzott méltatás szerkesztett

változata. 
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Marosi Ernő
Képeket rögzítő, megörökítő mester

Szelényi Károly életműve még lezáratlan. Het venéves, de
művészete tárgyi értelemben máris a magyar örökség ré -
sze. Munkásságának dokumentuma mintegy hatvan éve hal -
mozódik. Tizenhárom évesen már ifjúsági fotókiállításon
díjat nyert. Az 1950-es évek közepe óta szolgál híradással
mindarról, amit hazai eseményekről, kultúráról, mű vé szet -
ről, és környezetünkről tudni érdemes. Ez két em ber öl tő nyi
idő, és ki tudná megszámlálni mennyi expozíció, amelyből
a legsikeresebbek, a kiadásra, archiválásra érettek mintegy
helyettünk látnak, emlékeznek és emlékeztetnek – sokszor
már eltűnt, idővel megváltozott, vagy csak velünk fakult –
élet helyzetekre, tárgyakra és tájakra, ismert, vagy csak ti pi -
kus személyekre, s mindezt egy technikával szövetkezett,
megörökített szem, egyéni lá tás mód közvetítésével. 

Ez időben változott az egyéniség, és a látásmód is. Kez -
det ben, amikor Szelényi hosszú ideig a Corvina Kiadó fo -
tográfusa volt, a műalkotások világa állt figyelme központ -
jában. Tárgyak és együtteseik életre keltése, s a legtöbb szak -
értelmet igénylő munka: festmények reprodukálása. Leg ne -
 hezebb, mert a megoldást soha nem a színes felület amúgy
is lehetetlen visszaadásában, hanem a benyomás rög zí té -
sé ben kereste és találta meg. Múzeumi feladatok, mű vész -
ba rátok munkáinak szíves-örömest vállalt fotóin kívül a
nem zeti örökség számos fontos darabját mindenki szá má ra
hozzáférhető reprodukciói tartoznak ebbe a sorba. Ilyenek
a koronázási jelvényekről készült felvételei, valamint a Ma -
 gyar Tudományos Akadémia műkincseinek és épü le te i nek,
a herendi porcelánoknak a dokumentációi.

Már a Corvina Kiadó kötelékében közeli és távoli vi dé -
kek, tá jak, városok és műemléki együttesek fotózása felé
fordult: Veszprém, a Balaton-vidék, Pécs, Eger, a We ker le-
telep, és a főváros megszokott, vagy mások számára el ér -
he tetlen – például légi felvételekkel illusztrált – kör nye ze t,
struktúrák, élethelyzetek dokumentálására. 

Ezek a vállal ko zások különösen fellendültek, és örvende -
tes gazdagsággal jelentek meg akkor, amikor feleségével,
Farkas Arankával, a Magyar Képek kiadói ke re tében eh -
hez szabad kezet is kapott – ahogyan mondani szokás, en -
nek az ambíciónak főleg önmagában volt a ju tal ma. Nem -
csak a feladatok változtak: az eszközök is. Sze lé nyi Károly
mun kássága a fotótörténet utóbbi, forradalminak mondha -
tó tör ténetének is emléke: a tónusos fekete-fehér felvételek
világától a színes diákon keresztül a mai digitális képekig.
És a fotós, aki egy ideig, az Iparművészeti Főiskolán hi va -
ta losan is tanította mesterségét, annak technikai fogásai
mel lett érdeklődéssel fordult a fényképezés elméleti kér -
dé sei felé is. „Hátha minden e világon,/Földi életem, ha -
lá lom/Csak mese, csalódás, álom?” – Ez a filozófikus kér -
dés is a színes emulzió, illetve a pixelek valóságot idéző
varázslatának titkaihoz, a színelmélet kérdéseinek fesze -
ge téséhez vezetett: az eredményt 2012-ben kiadott könyv
a Színek – a fény tettei és szenvedései, Goethe színtana a
min dennapokban szűrte le. Tanulságai nemcsak a színek,
szín  érzetek közvetítésének, és visszaadásának tör vény sze -
rű  ségeit gondolják újra, hanem bizonyítják: ös s zetett szel -
lemi tevékenység a valóság látszatát keltő ábrázolás.  

Szelényi Károlyt nemcsak mint képeket rögzítő, és meg -
ö rökítő mestert ajánlom a magyar örökség gya ra pítói sorá-
ba, hanem, mint tevékeny és kreatív egyéniséget is. Ami -
kor a hazatért magyar koronázási jel vé nyek részletes és pon -
tos dokumentálása volt a feladata. Az or szág alma ragyogó
ezüst gömbje sehogyan sem akarta megtagadni globus
mivoltát. Benne mint konvex tükörben mindig megjelent a
környezet és a fényképész képe is. Végül valamilyen spray-
vel sikerült ezt a tulajdonságát kikapcsolni. Ilyen Szelényi
öröksége is: minden szerénysége, visszahúzódása ellenére
is őrzi tükörképét, felfedező pillantásának emlékét. 

A 2013. december 21-én a Magyar Tu do má nyos
Akadémia dísztermében elhangzott méltatás szerkesztett

változata. 

Szelényi Károly (fotó:Herbst Rudolf)
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Rejtő Jenő egyedülálló életművéhez a háború után elő ször
a Vidám Könyvek sorozatban megjelent néhány köny vecs -
ke révén juthatott az olvasó. A Sirály sorozatban már jóval
a Rákosi-féle cenzúra, és indexre tétel idején túl jelentek
meg hírnév teremtő regényei a Magvető gondozásában. A
példányszám elképesztő: egy-egy regénye hatszáz öt ven ezer
példányban jelent meg, ami csak egyetlen újsággal, az ak ko -
ri Népszabadsággal vetélkedhetett. Em lé keztetőül: a XX.
század meghatározó irodalmi folyóirata  pár száz, nép sze -
rű  sége csúcsán pedig egy-kétezer példányban jelent meg.

Akár Müller úr, a Nova Kiadó tulajdonosa a háború előtt,
az állam is jó lóra tett ezzel a kiadással. Hegedűs Géza
kép telen indokolása szerint e művek ponyvaregények, „egy -
 szersmind” a ponyvaregények paródiái vol tak. Mivel sem -
mi sem lehet önmaga paródiája, ezt ugyanúgy el kell felej te -
nünk, minthogy 38 évesen 1943. január 1-jén meg fa gyott.

Láttam a Magyar Királyi Honvédség jelentését: tífuszban
halt meg január elején. Ennyi tisztesség megilleti Rejtőt,
hogy ez a helyreigazítás kijár az irodalomtörténetnek is.

Miközben huszonévesen bejárta Nyugat-Európát, és nagy -
 szerű tudósításokat küldött példának okáért Né met or -
szágból, ahol szovjet kémnővel is élt, akit elvtársai lőt -
tek le, miközben tudósította a magyar fővárost, de volt

új ság író, sze ren csejátékos, úriember, csodaszerekkel ke -
res kedett Svájcban, amiért két hétig börtönben ült, végül ra -
 ko dómunkásként dolgozott Marseille-ben. Látta és utálta
az egyenként gyáva, csoportosan garázda, részeges légio-
nis tákat, és a híresztelésekkel ellentétben se Afrikában nem
járt, se a légióba nem lépett be soha, pedig többen sze ret -
ték volna ezzel is érdekesebbé tenni a róla szóló mende-
mondákat, mint azzal, hogy kéziratából levágott sorokkal
fizetett volna a kávéházban.

Franciaországban potyautasként került egy hajófenékbe,
és a mogyorószállítmányon élve érkezett Olaszországba,
ahonnan 1932-ben mint idegen állampolgárt kiutasították. 

A közismert Rejtő életmű, amit pesti nyelvezetünkkel
péhovard, regényeknek nevezünk mindössze kilenc esz ten -
dő termése. Amikor pedig már közönséges ponyvaírásra
szorította a kiadó, felvette a Gibson Lavery nevet, hogy ne
gyalázza meg ilyen írásokkal P. Howardot.

Példátlan, hogy minden regényének legalább két, egy -
mástól eltérő értékű olvasata van. Az első természetesen
lé giós-, vagy kalandregény, a másik a mélystruktúra, az

in tellektuális szint. Rejtő két
regényt írt egyben. Kötetei
hatalmas műveltségről, nap -
ra kész tudományos is me re -
tek birtoklásáról vallanak. 

Rejtő korának aktuális tö -
meglélektani tudásának birto -
kában (Le Bon, Kurt Lewin),
és a legújabb társadalomtudo -
mányi ismeretek (Max We ber,
Benjamin Walter) tudásával
alkalmazta a neokantiánus
etikai szocializmust, mi köz -
ben Hegel logikájával csa -
varta visszájára az egészet. 

Valójában egyetlen paró di -
át írt: a Piszkos Fred – tet ra -
lógia társadalomparódia.

Rejtő Jenő szellemisége is
egyidős a világirodalom vele
egykori nagyjaiéval: Sartre:
A fal című kötete, az Undor
című első regénye, és Rejtő
Csontbrigád-jának súlyos 
mon danivalójú eg zisz ten cia -
lista műve is 1938-ban jelent
meg. Camus is ekkor kezd te
írni Közöny című re gé nyét,
melyet aztán a negyvenes
években fejezett be. A párizsi
Gallimard Kiadó – ahol lek -
tor ként alkalmazták – 1942-

től foly ta tá sok ban nagy sikerrel kezdte kö zölni.
A fentiekből következik a kérdésem: miért nem kapta meg

Rejtő sokkal korábban ezt a méltó elismerést?  

A 2013. december 21-én a Magyar Tu do má nyos
Akadémia dísztermében elhangzott méltatás szerkesztett

változata. 

Dr. Szitányi György
Kilenc esztendős életmű
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Madarász Imre
A nagy háború nagy költője

Az idei esztendő legkerekebb fontos, vagy, ha így jobban
tetszik, legfontosabb kerek évfordulója az első vi lág há bo rú
kirobbanásának centenáriuma. Hazánkban túl nagy ké szü -
lő dést a megemlékezésre egyelőre nem látunk. Nálunk az
első világégést mindig erősen beárnyékolta a második. Még
mindig nem tudatosodott kellőképpen, hogy a „Nagy Há -
bo rú” volt az a Pandora-szelencéje, melyből kiszabadult
minden rossz és szörnyűség, ami oly tragikusan határozta
meg a múlt évszázadot: Trianon, a kommunizmus, a fasiz-
mus, a nácizmus és a második apokalipszis. Az első vi lág -
há ború volt a XX. század ősbűne, sőt a nyitánya is annak,
amit „rövid XX. századnak” neveznek, s ami a Vasfüggöny
és a Berlini Fal lebontásával ért véget (nem mellesleg szin -
tén jubileumot kínálva: huszonöt éve). 

Európa más tájain már megkezdték a visszapillantó szám -
vetést. Tavaly decemberben Olaszországban, Triesztben
„Eu rópa 2014: újra találkozni – Újraélni a Nagy Há bo rút”
címmel olyan felejthetetlen konferencián vehettem részt
előadóként, amihez foghatót keveset láttam még, noha ed -
digi pályafutásom során több mint kétszázötven tu do má -
nyos tanácskozáson és kulturális rendezvényen (a könyv -
be mutatókkal együtt közel négyszázon) adtam elő. Az új -
ratalálkozás, és újraélés azt jelentette, hogy az egykor, ak -
kor egymás ellen halálos, tömeggyilkos harcot vívó „nem -
ze tekből, országokból” meghívtak egy-egy kutatót, szak ér -
tőt, többnyire történészeket, hadtörténészeket, de, mint a
mellékelt példa mutatja, irodalomtörténészt is, hogy im már
békében, az egységes és egységesülő Európa polgáraiként
tanácskozzanak, eszmét cseréljenek, szembesüljenek és
szem besítsék egymást a világtörténelem addigi legvéresebb
konfliktusával, nemcsak a konferenciateremben, hanem a
szó szoros értelmében az események színhelyén, az olasz
front helyszínein, lövészárkokban, katonatemetőkben, ki -
ál lításokon is. Nem tudom éreztem e valaha ilyen erősen a
béke, és az európai egység értékét, igazságát. 

Tettem azonban egy váratlanabb, meglepőbb felfedezést
is. Irodalmárként a Nagy Háború magyar irodalmi em lé ke -
zetéről beszéltem a kollégáknak, és a hatalmas termet meg-
töltő érdeklődő hallgatóságnak. Magam sem hittem volna,
hogy a hatás, és a siker csúcsára az előadás ama részével
ju tott, amikor idéztem – pedig csupán részlegesen és pró -
zában – Gyóni Géza: Cézár, én nem megyek című versét.
Utána az olasz állami televízió, a RAI egy műsora számára
is el kellett szavalnom még magyarul is, és még napokkal
később is jöttek a gratuláló e-mailek, meghívások és lelkes
sorok, hogy nagyszerű költészet ez. Egy olasz tanárnő még
azt is leírta, hogy nagyobb, mint Ungaretti. Pedig Giu sep pe
Ungaretti talán az egész XX. századi olasz irodalomnak, a
Novecentónak, a legkiemelkedőbb lírikusa volt, akit erre a
parnasszusi magaslatra épp a carsói csatatereken, az Oszt -
rák–Magyar Monarchia hadserege ellen harcolva, csa-
taszünetekben írott költeményei emeltek. 

Elgondolkodtam: vajon Gyóni nem érdemelne-e „euró-
paibb” ismertséget, hírnevet? És arról is: vajon mi, ma -
gyarok illően-méltóan becsüljük-e őt?

Úgy is mint A Nagy Háború emlékezete. Az első vi lág há -
bo rú a magyar és a világirodalomban című, 2000-ben az
Eötvös József Könyvkiadó Eötvös Klasszikusok sorozatá-
ban megjelent antológia szerkesztője, el kell ismernem: a
Nagy Háború Gyóninál nagyobb magyar költőket is meg -
ihletett, kezdve rögtön Adyval, aki ellen a konzervatív iro-
dalmi ízlés Gyónit egy ideig kijátszotta. De azt is ki me -
rem jelenteni, hogy az első világháború „par excellence”
ma gyar poétája, magyar költői hangja Gyóni Géza volt há -
bo rúellenes, pacifista verseivel. Ő lett a magyar Ung ha ret ti.
Vagy a magyar Wilfred Owen, Siegfried Sassoon.

Gyóni fejlődése példaértékű: A harcias, katonaköltőből
(„papja lettem a gyűlölet-nek”) „a béke katonája” lett. A
há borús hisztéria őt is magával ragadta. Sőt, ő maga is az
általános őrületben, a kontinentális pszichózisban meg fe -
led kezve az írástudó kötelességéről és felelősségéről, be -
állt „az Erő s a Vas”, a „vasizmú hősök” szószólói, a há bo rú
ünneplői, a harcra lelkesítő „gyujtogató, csóvás em ber”-ek
közé, ha nem is olyan szélsőségesen, mint például Olasz -
országban Gabriele D’Annunzio. Gonoszkodó verset írt
„Nyugatra”, a Nyugatosok („Szent Nyugat előtt rajongva
térdeplők”), a „fránya franciások”, az an ti mi li ta ris ta pa ci -
fiz mus képviselői ellen, megátkozta „a kufárok fajzatjá”-t,
az angolokat, dicsőítve az „új Nibelungok” né pét, a német
nemzetet és szövetségesét, a „szűz magyar erő”-t…
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A „turáni ének”-ek-
ben a liberális Ang -
liának és Fran cia -
or szágnak, s a cári
Oroszországnak
egy ként kijutott ab -
ból az „áldott.. gyű -
lölet”-ből, amely ál-
állítólag „meg vált -
ja a világot”…

Csakhogy a gyű -
lölet nem megvál-
totta, hanem el pusz -
otta Gyóni vi lá gát
– s még oly so ka -
két. A front él mé -
nyei hatására ki áb -
rándult Türtaiosz
akkor ráébredt az
igazságra, melyet
már ismert mielőtt
a világőrület el so dorta. Visszatért a propagandauszítás de -
lí riuma előtt, még 1912-ben megal ko tott hatalmas verséhez:
Cé zár, én nem megyek. Késő volt, már elment, miként sok
millió besorozott bajtársa, akik vidáman dalolva, pántli ká -
san masíroztak a „halálszüretre” a „mindent meggondolt,
mindent meg fon tolt” legfelső hadúr, „Cézár parancsá”-ra,
ahelyett, hogy ki mondták volna: „De bitangul a mé szár -
szék  re,/Cézár, én nem megyek.”

Alighanem ez Gyóni Géza legnagyobb verse, mely mél -
tán lett címadója a Kráter-kiadás 2004-es válogatásának.
Nagyobb talán még a leghíresebb, csodálatos, szívbemar -
ko ló „Csak egy éjszakára küldjétek el őket” kezdetűnél is,
mert nem könyörög, hanem tiltakozik és lázad, nemet ki -
áltva Cézárnak, igent mond a békére, az emberre, az egyén -
re, az életre: 

„Élet, élet, szent gyönyörűség,
Egyetlen, mely nekem ragyog.
Cézár, az életem felett
Én is cézár vagyok.

Melyik Isten nevében trónolsz? 
Mily őrület adott jogot, 
Hogy istenadta életemmel
Játszik a pallosod?”

A przemysli harcos orosz fogolytáborban elborult el mé vel
halt meg pontosan harminchárom évesen, krisztusi kor ban.
Neve, és életművének java mementó és imperatívusz:
soha többé háborút! A mindenkori cézároknak kegyetlen
hadisteneknek az egymásra uszított népek azt feleljék:
„Cézár, én nem megyek.”

Gyóni Géza maga írta Sírverse pedig szelíd eltökélt-
séggel hirdesse országnak-világnak örökkön-örökké:

„Boldog, ki itt jársz, teéretted is 
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”

Stancsics Erzsébet
Az ÉRTELEM PARTRASzáLLáSA

Hatalmas szájjá hízott formás világunk,
benne rommá lőtt szerelmek,
falhoz vert üveg-tehetetlenség.
Létidegen-lét az erőszak rivaldáján,
hangok, hajnalok, fények pohárba fagyva.

Hatalmas szájjá nőtt rémült világunk,
benne eszmék fonnyadnak, melyekből
kiábrándulni sem érdemes már.
Kíméletlenül csiszol számítóvá az új akarat.
Magányos lehetőségek imbolyognak
e sötét, riasztó tájon,
és várjuk valahonnan az értelem partraszállását
a szeretet mólóján.

Nádudvari Nagy János
BOLDOGAN ELVISELNÉM

Itt a Föld ez a kis golyóbis,
és rajta ötmilliárd lélek.
De én Istenem nagyon félek,
remeg nyelvemen még a szó is.

Mert bár sokat tud már az ember,
hajdani titkok zára pattan,
de bennünk ezer akarat van,
s a régi egy akol most sem kell.

Az embercsalád egymás ellen
készül ma is és nagy titokban
tűzokádó bombája ott van
száz óvatosan rejtett helyen.

És termelnek a halálgyárak.
Minden évben több lesz a bomba!
S az ész még meg is hatványozza
hatalmát bennük a halálnak.

Mi lesz a vége? … Én már látom! ...
Óh, bár tévednék, azt szeretném.
Óh, de boldogan elviselném
ezt a „legnagyobb csalódásom”.

Bizony boldogan elviselném,
ha ez az ötmilliárd lélek,
véget vetne a rettegésnek:
a kozmikus lét e bölcsőhelyén…
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MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYEK, 
HAGYATÉKOK, MÚZEUMOK XIX.

Boldizsár Istvánt az Alvó nő, és a Nagybányai park című
alkotás képviseli. A csendélet műfaját egy-egy jelzett kép-
pel Vass Elemér, Iványi Grünwald Béla, Gábor Mária jegy -
zi F. Laner és A. Farrel virágcsendéletei körében. A magyar
„vidék” jelenik meg Márffy Ödön pasztelljén (Kazlak),
Szüle Péter vásznán (Falusi asszony), Pólya Tibor élet ké -
pén (Falusi bál zenészekkel) vagy Pekáry István olajfest-
ményén (Mesebeli falu). Figyelmet érdemel e témakörben
Szőnyi István két rézkarca is (Falusi jelenet, Tájkép). Az
Eu rópát járt építész számára bizonyosan emlékidéző je len -
tő  séggel bírtak az olyan művek, mint Tull Ödön Spanyol
utca vagy Végh Gusztáv Párizst idéző utcaképe. A jelentős
acélmetszetek (Pest a budai partról, Óbuda, Dunai látkép)
Pest és Buda múltja, építészete iránti hivatásából adódó ér -
deklődését tükrözve, kerültek a gyűjteményébe. A „hely”
jellegéből említem a győri születésű Liezen Mayer Sándor
szénnel készült közepes méretű rajzvázlatát.                    

Salamon N.      

Az egykori bencés gyűjteményt megalapozó, újabban Ró mer
Flóris nevét felvett Győri Városi Művészeti és Történeti
Mú zeum az elmúlt fél évszázadban számos életművel, mű -
vészeti hagyatékkal gyarapodott. Egy részük állandó kiál-
lítás formájában látható, míg mások raktárban őrződnek.
Az előbbiek közé tartozik Barkóczy Péter mű gyűj te mé nye,
amely az Apátúr házban kapott helyet. 

Barkóczy Péter (1896-1984) építész diplomáját a műe -
 gye temen szerezte. 1945-től Budapest főépítészeként dol -
go zott. Széles látókörű szakírói munkássága mellett há -
rom száz darabból álló gyűjteményt szerzett feleségével,
Ke leti Piroskával (1905-1993). Az iparművészet, és la -
kás kul túra tárgyai mellett (bútor, üveg, porcelán, kerámia,
óra, ezüst, keleti szőnyeg stb.) mintegy félszáz festmény,
metszet, szobor tartozik a kollekcióba, amely  örökösödési
szer ződés alapján került a Xántus János Múzeum tu laj do -
ná ba. Ennek válogatásából rendezték a kiállítást. 

A bútorok – valamennyi XVIII-XIX. századi mesterek, mű -
helyek remeke! – és vitrintárgyak alkotta környezetben a
festményeké az elsőbbség. Alkotóik között a múlt szá zad
kiemelkedő festőit találjuk, de figyelemre érdemes az elő -
ző századot képviselő, nyugati iskolázottságu Canzi Ágost
Női képmása is. Néhány „műcsarnoki” festő – Stetka Gyu la,
Pállya Celestin, Háry Gyula – mellett mértékadó mes te re -
ink szerepelnek. Így Vaszary János Anya gyermekével cí -
mű színes, széles ecsetvonásokkal festett vászna. Érdekes
Rippl Rónai József mo nogrammal jelzett Omnibusz című
pasztellje. Az „itáliai” képek sorába tartozik Egry József egyik
Taormina változata, valamint Vaszary tengerparti ak  va rell -
je, vagy Aba Novák Vilmos Tengerparti város táj képe.

Vaszary János: Anya gyermekével (fotó:Garas Kálmán)

Barcs János
HONNAN TUDHATNáTOK

Honnan tudhatnátok
a villámok szárnya milyen
végtelen,
hogy a meglékelt Hold-pusztákon
mi az értelem?
hogy az egyensúly művészete 
mit jelent,
hogy sokszor már aggasztó
a perc idelent?
hogy mekkora felhő szakadt le
mögöttem–:
hogy milyen borzongtatóan rozsdás
kaszák közt jöttem?
hogy a boldogságban mekkora
az erő,
hogy szakértő ács nélkül sosem
lesz jó tető?!
hogy kavicsok között is megélhet
a gyökér,
hogy a parttalan éjvirágzás
égtől-földig ér?
Honnan tudhatnátok,
hogy széketek karfája egykor
törzs volt-e vagy ág?
Honnan tudhatnátok
– gyűlölködve –, hány cél felé
rohan a világ?!

(Szigliget, 1983. augusztus 17.)
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Birinyi József
Vár épült a lantpengetéshez

Éljünk a XXI. században a szokás hatalmával, a megújuló
hagyomány erejével, ahogyan azt a Fonó Budai Zeneház
teszi. Működése bizonyítja: parancsra nem lehet szeretni.
Kell az indítóélmény, mint ahogy felmenőink sem azért ta -
nul tak dalt, mesét, táncot, mert kötelezővé tették szá muk ra.
Azért nőttek bele a szépapák mozdulataiba, mert meg é rin tet -
te őket az élmény. Kányádi Sándor soraival (Fe ke te-piros
1972.) „…Még a nyelv előtti ködből/teremti újra –az ösz -
tön?/Akár a szemek mandula–/metszését az anya méh/szent
laboratóriuma?/Honnan járják, honnan hozták?/ Honnan e
mozdulat-ország?/S milyen titkos adó-ve vők/fogják, folyton
sugározván,/az egyazon vér és ve lő/ hul lám hosz szán?”

„A tradíció nem a hamu őrzése, a tűz továbbadása” – sum -
mázta Gustav Mahler. „A tűznek nem szabad kialudni”! –
folytatta Kodály Zoltán. Lukács József vállalkozó, mér nök,
feltaláló, a hazai számítógép építés egyik úttörője, az or vo -
si műszerek, autóelektronika sikeres fejlesztője, gyártója, a
népzene szerelmese, gyűjtője önerőből teremtette meg a Fo -
nót. Szikrával lobbantott tüzet, amely tizenkilenc éve – im -
már nagykorúként – ereje teljében adja tovább a hagyo mány
lángját. A mecénás, a fecske, aki nyarat csinált privatizáló ko-
runkban, és várat épített a lantpen ge tés hez. 

A zene iránti szeretettel életre hívott, hiánypótló Fonó Bu -
dai zeneház, amely „csak egy hosszú lépésre van a város szí -
vétől”, ahová a művészek hazajárnak, a vendégek, a kö zön -
ség katartikus katlana, arcélformáló márka elemmé vált a
fővárosban. A Sztregova utcában ölelkeznek az Andok és
a Kárpát-medence hagyományai. A zeneház közös tudat,
kreativitás, közösségi tér, ahol össze lehet jönni otthon a ha -
gyományőrzőknek, a tiszta forrásból épülő világzenének,
dzsessznek. Hangzik a dal, lendül a láb, surran a tánc. Sze -
rel mek köttetnek az aranykorban. A Fonóból zenekarok,
táncosok, a hagyomány Prima Primissima -, Kossuth- és
Magyar Örökség-díjas nagykövetei indulnak a világ útján. 

Ha szerda, akkor tizenkilenc éve Fonó táncház, ahol min -
denki részese az éltető élménynek. Összművészeti örömfor -
rás. Furulya-, hangszeroktatás, utcaszínház, kézművesek, re -
mekek, koncertek, kiállítások, gyermekjátszók, táncházak.
Az „Utolsó Óra” üzenetét is rögzítő, éltető stúdió, le mez -
ki adó. Száztizenkét Kárpát-medencei zenekar több mint
ezerkétszáz órányi gyűjtésből, felvételből már közel hatvan-
nyolc CD-n az Új Pátria sorozat, a Hagyományok Házával
közös palackposta az utókornak. Héttorony Fesztivál, Bu da -
pest Folk Fest, világzenei nap, dzsessz-műhely, a nép ze nei
újhullám műfajt újító etno-formációk házigazdája. Ez mind-
mind a Budai Fonó, amely állandó a változásban. Ki tel je -
sí ti a mondást: Örökségünk a ma élményével jövőnk alap ja.

„Szeretném, ha mindenkinek lenne lehetősége a kultu rá -
lis áradatban megismerni, és választani azt, amit sajátjának
tekint, ami kapaszkodót ad.” – célozza az in téz mény ala pí tó,
támogató mecénás, Lukács József.

A vár ereje nem a falakban vagyon! A Fonó vezetői, mű -
vé szei, szakemberei, és mindazok, akik érdeklődésükkel,
szeretetükkel jelen vannak a fogalommá vált műhelyben,
hordozzák az erőt. „Nem csupán mi alakítjuk a Fonót,

hanem azok a művészek, akiknek az életműve mellé áll tunk.
Hiszen ők maguk a Fonó” – mondja Horváth László igazga tó. 

A zeneház igazán világra szóló: bekerült a húsz legjobb vi -
lágzenei kiadó közé. 

A Budai Fonó komplex tradíció és értékközpont, a mé -
di án túli akusztikus rétegzenék vára, a hagyományéltetésben
summa cum laude, amely jókedvünket, és az egyetemes em -
beri kultúrát egyaránt méltóan gazdagítja. Éljünk tehát a szo -
kás megújító hatalmával. 

A 2013. december 21-én a Magyar Tu do má nyos Akadémia
dísztermében elhangzott méltatás szerkesztett változata. 

Lukács József (fotó:Végh Dániel)

Böröndi Lajos
zENE

ahogyan fölhangzik a zene
és elsírod magad
a széttépett köd mögül ahogyan
fölragyog a Nap

mert tudod mindig van remény
hétköznapi csoda
kinyújtott kéz amikor úgy
hiszed minden oda

csak tudni kell meglátni
a felkelő Napot
ahogyan a színeket 
érzik a vakok

odatartani arcodat a fénynek
zene leszel te is része a zenének
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Salamon Nándor
Egy legenda nyomában – Koller

A XX. századi magyar művészet legendás patrónusa volt
Koller György (1923-1996). Munkálkodásának fogalom -
körét változatos formában írják le a lexikonok: műgyűjtő,
műkereskedő, művészeti menedzser, galériatulajdonos.
Mind ezt röviden a köztudatban „a Koller” név testesíti meg.
Az érdemeit kidomborító legendák és valós tények szár -
ma záshelye, első sorban a vele kapcsolatba került gra fi ku -
sok, továbbá festők, szobrászok emlékezetében ke re sen -
dők. E források kutatására vállalkozott Feledy Balázs. Han -
gyaszorgalmának köszönhető egy gazdagon dokumentált,
monográfia igényű emlékkönyv, melynek kiadását két év -
forduló is indokolta. Kilencven éve született Koller Györ gy
és hatvan éve indította az
akkor a maga nemében
egyedüli mű ke res ke del mi
vállalkozását.

A kivitelében is elegáns
album rövid bevezetője
felvillantja a főszereplő
célravezető tulajdonsága -
it – tehetség, szívósság,
hozzáértés, lelkesítő erő,
konfliktuskezelő ké pes -
ség, – megszabja a szer -
zői szándékot, és a könyv
szerkezetét.Vo nalve ze té -
se részben követi az idő -
rendet, de azután elá gaz -
nak a fejezetek, s erő tel -
je sen érvényesül a doku -
men tá lás igénye.

Egy írás Orosz István
várbeli galéria mi liő jé -
nek hangulatát ele ve ní -
ti fel. Kratochwill Mi mi
pedig a „Koller je len sé -
get” helyezi mű vé szet -
történeti összefüggés be.

Feledy megrajzolja a
történelmi hátteret. A fordulat éve – 1948! – politikai sze rep -
lőinek felsorolásával érzékelteti a személyi kultusz nyo -
masz tó légkörének kialakulását, hatását a művészeti élet -
re. Bemutatja az állami műkereskedelem intézményeit, a
Művészeti Alap létrejöttét, funkcióját. 

A felvázolt „keretbe” illeszti Koller György életútját, ki -
emelten foglalkozik a háború alatt apja segítségével vég -
zett, üldözötteket mentő tevékenységével. „Alapításai”
kö zül az elsőt, a Rézkarcoló Művészek Alkotóközösségét
1950-ben hívta életre. Bátorítója Szőnyi István, aki neves
kortársakkal vállalta a vezetőségi tagságot. Kapcsolatai
már ekkor is széles körűek. Ennek igazolására a szerző fel-
sorolja a Kossuth díjasokat, akik közül számosan lesznek
később „ügyfelek”. Támaszai sem menthették meg azon-
ban az államosítás, felszámolás kényszere alól (1952), pe -
dig szerzett rokonszenvezőket a politikusok köréből is.

Az alkotóközösség – 1953-ban! – újra megalakulhatott. A
körülmények és a hőskor jellemzésére Kass János visz -
szaemlékezéséből közöl, illetve a Koller által szerkesztett,
később általánosan elfogadott „szervezeti szabályzatból”
emel ki részletet. E szabályzatot alkalmazták hivatalos jó -
váhagyással más, rövid életű, magánvállalkozásra alapo-
zott alkotóközösségek is.

A Rézkarcoló Művészek Munkácsy Mihály Al ko tó kö zös -
sé ge – a megbízott Koller vezetésével! – az engedélyek
birtokában nehézségek közepette folytatta tevékenységét.
Számos megkötéshez kellett igazodniuk (zsűrizés, pél -
dányszám, terjesztés). A vezetői találékonyság, a tagok kö -
rében uralkodó szabad szellem, a szoros baráti kötelékek
mindent felülíró ereje  biztosította a művek születését, ter-
jesztését, és az eligazodást a jogszabályok szövevényében.
Harmonikus együttműködés jellemezte a kereskedelmi 

te vé keny sé get és a művészek finanszírozását. A nyomatok
forgalmazását mozgó ügynökök, fizetési kedvezmények
segítették. A mérhető gazdasági siker mellett fel mér he tet len
a képzőművészeti műveltségre gyakorolt pozitív hatás is. A
fejlődő lakáskultúra igényt ébresztett a műtárgy iránt, s azt
jó ideig a sokszorosított rézkarc elégítette ki.

A műkereskedelem – a Képcsarnok Vállalat zsűrije ré -
vén! – sokáig nehezítette a működést. Csak 1980-ban lép -
hette át a kereskedés a „rézkarc korridort”, amelynek in -
téz ményi kerete is változott. Amerigo Tot a Budai Várban
birtokolt műteremlakásában Koller György megnyitotta ak-
kor egyedüli kortárs művészeti galériáját. Fiatal tervező –
Somlai Tibor – álmodta meg a belső tér architektúráját. A
miliő megteremtéséhez neves szobrász tagok – Amerigo
Tot, Bor sos Miklós, Varga Imre, Melocco Miklós – értékes
plasz ti ká ik kal járultak hozzá. 
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A Koller Galéria megalapításában  Amerigo Tot elévülhe -
tet len érdemeit is tárgyalja a szerző. Gesztusa, segítsége, szel -
lemi jelenléte – mű vei, emlékszobája – is indokolja pá lya -
ké pének beillesztését a könyv szer kezetébe. Egyúttal alkal mat
kínált a vatikáni ma gyar kápolna bemutatására is.

A nyolcvanas években már országhatáron túl is teret nyert
a galéria tevékenysége. Külföldi kiállítások rendezésében is
szerepet vállalhatott. Vonzerejét bizonyítja, hogy kedvelt ta -
lálkozó helye volt a művészeknek, muzsikusoknak, íróknak.
Az „akciók” közül kiemelkedik az Operaház jubileumi ér -
mei nek elkészítése a baráti körhöz tartozó szobrászok köz- 
reműködésével.

A kötetben a művészek megélhetési gondjait sem tagadó
leveleket találunk. A nyilatkozók – Barcsay Jenő, Borsos
Miklós, Reich Károly és mások! – egyértelműen elismerik
Koller György érdemeit, az alkotóközösség szerepét, je len -
 tőségét. Felbecsülhetetlen támaszuk volt, segítségére min -
dig, minden helyzetben számíthattak. Szőnyi Istvánhoz kö -
tődött legerősebben. A kölcsönös bizalmat levelezésük szem -
lélteti. Koller minden szituációban – művészi, egészségi,
anyagi természetű – készséggel állt a rendelkezésére. 

Érdekesek a Kollerék levelesládájából származó írások.
A gyakori partnerek közül Pátzay Pál, és fe lesége, azután
Szalay Lajos, László Gyula, Remsey Jenő em líthető. 

A további fejezetek a galériák alapítóját, szobrász bará-
tait, a külföld „meghódítására” tett sikeres kísérleteit mu -
tat ják be. A kilencvenes évek elején a közösség a negy ve -
ne dik évfordulót ünnepelte! Koller György mun kás sá gá nak
jelentőségét az arcot váltó politika is elismerte: állami ki tün -
tetést kapott. Három évig viselhette még az „aranyke resz tet”.
1996-ban Kass János és Varga Imre búcsúzott a „kemény
próbát” teljesítő baráttól, mecénástól, me ned zsertől.

Galériája ma is működik. Emlékét őrzi a Koller-díj. Az
alapítók, a küzdőtársak tábora megfogyatkozott. A galéria
azonban ápolja emléküket – kiállításokkal! – miközben új
„raj” gyülekezik és kér bebocsátást a mai mű ke res ke de lem -
ben is megkerülhetetlen „szentélybe”.

Feledy Balázs emlékezetes szálait bogozgatta a „Koller
le   gendának”. A könyv fejezetei érzékletesen idézik a kort
és szereplőinek speciális körét. Az olvasmányos írást do ku -
mentumok – fotók, műtárgyak, enteriőrök, levelek –  te szik
szemléletessé. A közösség köréhez tartozók névjegyzéke,
a források listája a kutatók, a névmutató az ol va sók eliga-
zodását segíti.  (Corvina Kiadó, 2013)

Salamon Nándor                                                                                             

Ki-ki lelke szerint

Pribojszky Mátyás 1995 ( (fotó:Tóth József Füles) 

Szénási Sándor István
MAGAMNAK CSÖNDESEN

Amit ma megálmodtál, holnap
megunt tárgyként eldobod,
Lehet vágyni, tenni, az idő
másokért – magadért is szalad,
de tiszta lelkiismerettel
lehetünk csak boldogok:
Másként nem tehet, aki szabad.

November derekán Pribojszky Mátyás volt az egye -
sü leti klubest vendége. 1983-ban Ő alakította meg a Ci -
terabarátok Klubját. Sokakkal jót tett, pedig tudta: ez
az, amit sosem bocsájtanak meg azok, akik erre rá szo -
 rulnak. Mesterkurzusokat tartott, és sorra nőttek fel
mel lette a hivatalosan is művésszé váló citerások.  Az tán
az élet megmutatta igazi arcát: „már nem is cso dál ko -
zom, hogy minden citeraművésszé lett tanítványom –
talán egy kivételével? – ellenem fordult. Egy volt ta nít -
ványom iszonyú árulása nyomán érzett emésztő lelki
fájdalom vitt rá, hogy egy novella megírásával el te rel -
 jem a figyelmemet az illetőről… Voltaképpen akár há -
 lás is lehetnék az »árulónak«, hiszen neki »kö szön he -
tem«, hogy a Művészetbarátok Egyesületénél Ki-ki lel -
ke szerint címmel megjelent első kötetem. Akkor kis hí -
ján összeroppantam.” 

Pribojszky Mátyást 2000-ben agyi infarktus érte. Fél ol-
dali bénaság, harc a mindennapokért. Pet ro zsé nyi Esz ter
gondoskodó szeretete nyomán a fek vőbeteg jól beszélő
emberré vált, de a citera örökre ki hullott a kezéből, s pa -
pírra vetett  gondolatai ku szál tak, zavarosak voltak. A fő -
városból La ki te lekre köl töz tek, most pedig Eszter szü lő-
helyén, Tatán élnek. 

A technika jóvoltából a citera is megszólalt, és újabb
írásait a feleség szakavatott tolmácsolásában hallhat tuk.

G. Tibor
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Az emlékezés dokumentumai

A most kötetbe szerkesztett képes levelezőlapok, és
fotók visszavezetik az emlékezetet Eger XIX. századi évei -
be, és bemutatják változásait az l989-es rendszerváltásig.

Tóth Lászlónak köszönhetően a XIX. századi Egert
meghatározó épületekről, utcákról, terekről készült gyűj te -
ménye izgalmas múltbéli „sétára” hív bennünket.

A XX. század vonulatába mintegy belefonódnak azok a
fo tó-dokumentumok, melyek az 1960-as évektől az ezred-
fordulóig mutatják a város képét, arculatának változásait.

Sok-sok filmemből válogattam azokat a felvételeket, ame-
lyek a település dinamikus fejlődésének korszakát idézik.
át alakultak városrészek, változott funkciójuk. A földszin -
tes házak helyén a Hadnagy utca, Csákány utca környékén
emeletes házak épültek A „káposztás földeken” ma a Cse -
bok szári lakótelep áll. Társasházak, új közintéz mé nyek, és
át épített közlekedési utak változtatták a város látképét.

Fotós szenvedélyemnek hódolva folyamatosan fény ké -
peztem a várost, és annak közösségi eseményeit.

Ebből is ízelítőt ad az album, amely korántsem meríti ki a
teljességet, hiszen fiókjainkban még számtalan ké pes  le ve -
le zőlap és fotódokumentáció várja a közreadást.

Remélem, hogy könyvünk a fiataloknak várostörténeti ta -
nulságot, kortársaimnak pe dig örömteli visszaemlé kezést
jelent.    Molnár István Géza  

Molnár István Géza (fotó:Vig Lajos)

Tóth Sándor
MERT FOLyTON JELENNÉ VáLIK A MÚLT

Dolgok, eszmék tengerében
áramló élet, s a tenger
törvénye önmaga, mely
mindig változik. A mozgás
a halhatatlan. Mint hegyi
patak áradásban, hogy
végül megcsituljon. Medrében-tükrén
arcát mutassa annak, ki ívet
szabott lenti és fenti utaknak.
Vizek felett szálló egek háló-
jába fogjon egy-egy részletet

Emlékezések. Köveitekből
épül szívek háza, oltára a Földnek,
melyen naponta fölemeltetik –
In memoriam – mint írva van
könyvek lapjain

így szólal: a szüntelen alkotásnak
a teremtés egységében Atyának, Fiúnak,
Ki Lélek által igazgat örök terv
szerint embert s engedi, emeljen
minden időben hajlékokat
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Prokop Péter
Méhecske módra

Mikor tervezgettem, hogy haza bátorkodom,
puhatolóztam hogyan és hova. Az akkori illetékes udvari-
asan kikísért az autóbusz-fölszállóhoz. Megreszkíroztam a
búcsúzás za va rá ban, mint véletlen eszembe jutott melléke-
set, a nem túl sá gosan érdeklődő kérdést: szülővárosom
csa logató ötlet, de Csepel is kínál meghúzódó lakhelyet.
A válasz kiáb rán dí tóan hangzott: jobb neked az, menj in -
kább Pestre! Talán próféta szólt belőle, de taszítását da rázs -
csípésnek éreztem. Fájt sokáig, rossz emléke belém mar 
azóta is. Utólag igazo lódott ajánlata sem gyógyította ki a
ben nem maradt ful lán kot.

nem sokat érek. Egy érsek sajnálkozva hozta
tudomásomra. A legutóbbi papi körlevél felsorolja a ka lo -
csai ka no no kok dicső rendjét. Én még egy tiszteletbeli ér -
se ki tanácsos sem lettem. Úgy lemaradtam, mint egyéb
hely híján az utol só padban, a szamarak helyére ér de me -
sültem. Onnét apródonként felverekedhetem magam, de
besorozásom ból nincs remény, hogy valamivé vál has sak.

Legalább nem kell maszatos kezemre vigyáznom, hogy
társaságukban jogosuljak. ám nem is igényelem. A ke rí tést
mázoló piktorok szimpátiájával is megelégszem. 

– taglózott le a fékező figyelmezte-
tés. A temetőben nyug vó szavak hősének mintha igaza vol -
na. Dolgos élet után a kö rül vevő tények elutasító csönd, kö -
zönyös fogadtatás, né ma ságba fullasztott ellapozás szinte
bi zo nyítják, hogy mint prófétának igaza volt. 

A jelenlegi állapot, a látszólagos vereség nem teljes dön -
tő jóslat. Szunyogok mellett léteznek egyéb rovarok is.  A
jö vő a jelen fölfogásával nem mindig azonos. A méz a cukor-
betegeknek hátrányos. A vakond szeme a napvilágon nem
érvényes. A ma véleménye holnap esetleg túlhaladott. A
pénz mértékegysége a jövőben kicserélődhet. A pen gő nek
forint léphet a helyébe. Az egynyelvű nem szólhat bele az
idegen afrikai törzsek vitájába. 

pazarló-bőkezűen osztogattam fűnek-
fának képeimet. Ma donnáimat elkönyörögték, s kincs -
ként szét hord ták. Érdekes lehetne ma együtt a ver se nyez -
ve begyűjtött kü lön féle megoldások együttese kiállításon.
Mind más volt, so ha ugyanaz a megoldás. Ez firkás, az
szi gorú rajzos, odapacázott, vagy zárt bizáncisággal ki -
vitelezett. Ki-ki ízlése szerint válogatott. 

hálószobájába, ágya fölé vitte a neki tet-
szőt. Az anya a gyermekszoba fő díszének szánta. A föld-
birtokos a zöldessárgát könyörögte el, hogy várja tőle a nagy
termést. A tarlós-erdős tájba is jól beillik majd.  A citrom-és
narancstermelők klubja az almával játszó jézuskásat vitte.
Az állatorvos a csibeetető Názáreti Szüzet kunyerálta ki. A
csipkés a horgolók és kötődék vezetőjének tetszett meg. A
kék-lilákban fürdő misztikus úr szolgálólányát apáca ha rá -
csolta el. Az absztraktnak is akadt modern barátja. A lo ré -
tó i litánia szereplőit a nyomdász elsinkófálta. Hiába kö -
nyörögtem érte, nem adta vissza. A rajzkiárusítás hevében
festőbarátom is kapott, elvitt egyet a gyűjteményébe. A ki -
állítás megnyitója bevezetőjéért megérdemelte a leg -
szebbet. A lelkendező lányka kicsikarta a piros hajút. 

Év végén az osztályelsőnek elkönyörögték a divatosat. A
volt osztályfőnököm is érdemes volt egyikre. Nem enged-
hettem üres kézzel távozni évek óta nem látott barátomat.
A cikkírónak illett odaadnom a főoldalra elkunyerált Szent
Családot. Irigykedő riválisom nem tudom mit kezdett ve -
le. Papkollégáim sokszor kihasználtak, megpumpoltak…
Nem folytatom tovább. Ezek soha vissza nem sze rez he -
tőek, elvesztek számomra. Most öregen óvatosabb du haj -
ként spórolgatok. A Mária-festő titulust ki ér de mel ve, nem
sajnálom őket. Remélem lesz le he tő sé gem pót lá suk ra. 

nem biztató képeimnek. A kalocsai há-
romezres raktár, ahol a nővérem által gyermekkorunktól őr -
zött összes anyagom birtokoltatik, amelyet halála előtt a vá-
rosra hagyott, kriminális állapotban van. Sajnos magam is hi-
bát követtem el, amikor a város kezéből kivettem a gyűjte -
 ményt, és az érsekség tulajdonába rendeltem. Arra sem tar -
tanak érdemesnek, hogy legalább segítségemet kér jék a ren-
dezésére. Engem okolnak majd közönyös magatar tásom mi -
att. Nekem a jelentkezés szégyenletes és kínos. 

Ráadásul már idegesen várnak halálomra, hogy teljes
sza badkézzel bírjanak a diszponálhatóság dolgában. A ké -
sőbbi utódok engem is belekevernek a haszontalansági
ügy be. Véleménynyilvánításom sértés is a sosem té vedő
bir tokos felé, akinek csókkal körített meghunyász ko dás jár.

Az ajándék elfogadása ellenében legalább valódi bá nás -
 módot igényelhetnék ellenértékül! Nem azért gyártottam
szívóssággal, hogy nagy halmozásom kelletlen ha nyag -
ságuk miatt széthulljon, elkallódjon, hónuk alatt el hor dók
birtoka legyen. Magyarán: egye meg a fész kes fü le müle!

közölt néhány illusztrációs raj-
zomat. Egy nagyhatalmú öspörös szóban hevesen tiltakozott
ellene. Jellemezvén, hogy ez nem Prokop-, hanem po kol mű -
vé szet. Nem sértődtem meg a kifejező karakterizálás mi att.
Sőt örültem a giccses, édeskés, falusi nénikés kontrázás, ész -
revétel miatt. Ráleltem az igazira. Az lenne a nagy baj, ha az
ízlés nélküliek ízlése szerint folytatnám művészetem. 

Primitívül elárulnám az igaz ügyet. Akik néhány szentes
mondatot megtanultak ismételni, a jó Istent is magukhoz já -
ratnák óvodába. 

Részletek a Jel Könyvkiadónál most megjelent kötetből.

Mint festő

Vagy pap, vagy festő

Kár, hogy fiatalon

Elévült döfés

A fiatal házaspár

Se jelene, se jövője

Valamikor az Új Ember
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Béres Ferencre emlékeztünk

Immár hagyományosan december első hetében (az ének -
mű vész születésének havában) a Gagybátorról indult sá -
ros pataki diákra, a képtáralapítóra, a magyar dal fe je del -
mé re emlékezünk. December 4-én az Erzsébetvárosi Kö -
zös ségi Házban – bevezetőként – Hegedűs Valér zongora -
já tékában a nótaénekes legkedvesebb dalai hangzottak el,
majd, mint a rendezvény háziasszonya, a Duna Televízió
műsorvezetője, Erdélyi Claudia köszöntötte a vendégeket.
Emlékeztetett, hogy immár tizenhat alklommal történt Bé res
Ferenc-díj átadás. Az első évben (1997-ben) hárman, azt
kö vetően pedig évente egy-egy személy kapta az el is me -
rést. A megtisztelő cím eddigi birtokosai: Balázs Árpád;
Beregszászi Olga; Béres Ferencné; Czine Mihály (1929-
1999); Dévai Nagy Kamilla; Dinnyés József; Faragó La u ra;
Hegedűs Valér; Kobzos-Kiss Tamás; Lengyelfy Miklós;
Lip csey Edit; Lukácsy Katalin; Nógrádi Tóth István;
Ra kacz ki József; Rezsnák Miklós; Szokolay Sándor (1931-
2013); Szvorák Katalin és Tarnai Kiss László.

A Béres Kamarakórus Hegedűs Szabolcs ve ze té sé vel 

A lovamat kötöttem… című népdal szólalt meg. Hegedűs
Valér sok közös fellépésük felejthetetlen emlékeit idézte.
Beregszászi Olga színművész népszerű dalcsokorral ked -
ves kedett a közönségnek.

Geröly Tibor bejelentette, hogy a Művészetbarátok Egye -
sülete a Béres Ferenc Em lék bi zottság javaslatára az ez évi
díjat Talabér Erzsébet nó taénekesnek ítélte. 

Személyes öröm

Béres Ferenc ne- 
ve után az áll a  lexi -
 ko nokban, hogy dal -
 é nekes. Valóban „jól
állt” neki minden
dal típus, nóta, vi rág -
ének, még egy-két
örökzöld is, de el ső -
sorban nép dal éne -
kesként tartotta őt
számon a köz vé le -
mény. Talabér Er zsi
neve után ezt ol vas -
hatjuk: hangver-
seny- és dal éne kes.
Ez is igaz, hiszen
énekelt ő sokféle
vo kális terméket,
még operát is, még -
hozzá igen te het sé -
gesen. De 1968 óta

elsősorban nótaénekesként tartják őt számon, hiszen ő lett
a Nyílik a rózsa győztese negyvenöt évvel ezelőtt. A fe lü -
letes – és előítéletes – sznobok ezt gondolhatják most
magukban: Nocsak! A komoly értéket képviselő népdal el -
sőszámú előadójáról elnevezett kitüntetést most egy olyan
kapja, aki – még ha szép hangon is – de giccsel fertőzi az
amúgy sem túl egészséges hazai közízlést. 

Igen. A XX. században szép lassan vasfüggöny ke let ke -
zett a két műfaj között. Drótkerítés, aknazár. Régebben, a
XIX. században nem volt ez így. Akkor rangja volt a né -
pies műdalnak. Petőfi verseket énekelt a legegyszerűbb
pa rasztember is, Szénfy Gusztáv, Egressy Béni, később Ba lázs
Árpád zenéjével – és avatta folklórrá a műköltészetet. Ak -
kor még gyakori volt az „átjárás” a népi és a népies között.
Csak a XX. században kezdődött a vádaskodás: a magyar -
nóta giccs, felszínes érzelmekre hat, művészi igénytelen -
ség re szoktat. Pedig korántsem egymásnak feszülő, hanem
egymásra utalt vokális műfajokról van szó. Maga Kodály
Zoltán mondta: „A falura került műzene termékenyítő ha -
tással volt a népzenére, s abban újabb, azelőtt ismeretlen
ala kulatok létrejöttére adott ösztönzést.”

Így van. Az olyan kulturált, jó ízlésű, elhivatott ének mű -
vészek, mint amilyen Béres Feri is volt – vagy amilyen ma
is Talabér Erzsi – felszedni igyekeznek az aknazárat, le -
bon tani a drótkerítést. Hogy újra magától értetődő legyen
az átjárás a két műfaj között. 

Egyébként a múlt században számos olyan eset volt már,
amikor lelepleződtek az előítéletek. Bartók Béla például a
jeles nótaszerző, Szentirmay Elemér egyik dalát, az Utca,
ut ca, ég az utca kezdetűt népdalnak vélte, és fel is dolgoz ta.
Nos: értéktelenebb lett hirtelenjében ez a dal, amikor ki de -
rült, hogy nem népdal? Aztán itt van a nagy nép  ze ne ku ta -
tó, Ádám Jenő, aki a harmincas évek végén a rádióban be -
mutatott egy népdalt, amely így kezdődött: Domboldalon
áll egy öreg nyárfa… (egyébként Béres Ferinek ez egyik

Erdélyi Claudia (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

Baranyi Ferenc
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legkedvesebb repertoárdarabja volt). Nos, kiderült, hogy
a dalt az én hajdani öreg barátom, az ismert operettszerző
Gyöngy Pali bácsi szerzette ifjú korában Zágon Ist ván
szö vegére. Az ötvenes években a Vizslási csárdást is ab ban
a hitben járták el a különféle tánccsoportok, hogy folklór-
ritmusra mozdul a lábuk. Aztán kiderült, hogy Serly Lajos
szerzette a művet. Ezek után joggal kérdezhetjük Len gyel fi
Miklóssal, akinek Miből lett a cserebogár című köny vé ből
vettem a példákat: „Tévedett-e Bartók, amikor Szent ir may
dalából népdalfeldolgozást készített? Tévedett-e ádám Je  nő,
amikor György Pál dalát népdalnak vélte? Tévedtek-e a vizs -
lásiak, és a néptánc-mozgalom, amikor Serly csárdására tán -
coltak néptáncot? Persze, hogy tévedtek. De tévedésük ter -
mészetes. Hiszen a népdal és a népies műdal között élő a
kölcsönhatás.”

Talabér Erzsébet pályafutása alatt azon fáradozott, hogy
ez a kölcsönhatás egyre nyilvánvalóbb legyen, hogy újra aka-
dálymentes legyen az átjárás a két műfaj között. 

Én egyetlen magyar nótát követtem el, Behár György
volt a zeneszerzője. Talabér Erzsi énekelte elsőként ezt a dalt
– még a nyolcvanas években – lemezre. Személyes öröm
is nekem, hogy neki nyújthatom át a Béres Fe renc plakettet. 

Talabér Erzsébet az emlékesten (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

„A nap megégethet,
az étel megmérgezhet,
a szavak megbélyegezhetnek,
a képek megbotránkoztathatnak,
de a zene nem büntethet,
csak élvezetet nyújthat.”

(A. Schnabel)

Az a bizonyos Orbán Balázs

1995. február 4-én nagy ünnepre készült Szé kely ud var hely.
Erdélyen kívül sok olyan magyar is, akikhez a médiumok
gondos hallgatása ellenére el jutott ennek a híre. Nagy, köz -
té ri szobor állításának, illetve leleplezésének a színhelye
volt ekkor Udvarhely: az első olyan szobornak, amely a tria -
noni diktátum óta végre egy magyarnak, a Szé kelyföld szü -
löttének, kultúránk nagy adakozójának, Or bán Balázsnak
állított emléket. Az ünnepségen én is részt vettem, képvi-
selve két hazai oktatási intézményt is. 
A Fő té ren és mellékutcáiban sok ezer ember szorongott. Ki -
 vé te lesen fontos esemény volt ez a számukra, még ha köz -
ben arra is gondolhattak, hogy a rengeteg lerombolt ma -
gyar szo borral szemben a mostani egyetlen új legfeljebb
csak kez dete egy várva várt kibontakozásnak. A legtöbb te -
kintet örömöt, bizalmat, ünnepélyességet sugárzott. 

A szobor leleplezését – kulturális műsorok közbeikta tá -
sá val – sok erdélyi, anyaországi, valamint a többi el sza kí -
tott országrészt képviselő politikus és értelmiségi vezető fel -
szólalása előzte meg. A józan időtartamú, gondosan össze -
ál lított, bizakodást sugárzó beszédeket a jelenlévők tet szés -
sel fogadták. Egy kő azonban beleesett a jól működő gé -
pe zet fogaskerekei közé. Az avatásra kiadott programfüzet
tartalmazta a hazai kultúra egyik „mesterének” a felszó la -
lá sát is. Egyszer csak megszólalt a műsorközlő, hogy a mes -
ter beszéde elmarad, valaki más helyettesíti „más fontos
te endőire” való tekintettel. Hideg zuhanyként hatott ez az
ün neplőkre. A mester helyett beugró előadóra úgyszólván
senki sem figyelt. Nem felejtem el egy középkorú férfi han -
gos méltatlankodását: „Mi az, hogy más fontos teendő?
Le het ennél fontosabb neki, pont neki? Csak nem egy Pe tő fi-
szobrot avat Bukarestben?” Környezete helyeselt, a lelkem
mélyén én is. Kerestem mentséget is szá mára, hátha va ló -
ban beteg, csak a távolmaradását bejelentő szöveg volt
ügyet len. De a mondanivalóját – ékes tollú ember lévén –
akkor is eljuttathatta volna ide, akár írásban is.

Az avatási ünnepély folyt tovább, rövidesen a szobor ko -
szorúzása következett. Életemben még nem láttam ennyi vi -
rágot együtt. A főszereplők számomra a székely nép vi se -
letbe öltözött leánykák voltak. Az időjárás nem volt ke gyes,
sütött ugyan a nap, de az évszakhoz képest hi deg volt. Ag -
gódtam, hogy a lengének tűnő népviseletben megfáznak. 

Ez az ünnepség változatlanul él bennem. Értékeit őr zöm,
és itthoni tapasztalataim sem képesek árnyékot vetni rájuk.

Itthon meséltem a szoboravatásról. Szűkebb baráti kö rö -
mön túl legtöbbjüknek az Orbán Balázs név semmit sem
jelentett. Nemcsak tudatlanságról, vagy közömbösségről
volt szó. Találkoztam barbár reagálással is. Egy magasan
kva lifikált tanárnak elmondtam, hogy Székelyudvarhelyen
Orbán Balázs szoboravatásán voltam. Kérdése: „Ki az az
Orbán Ba lázs?” Válaszomat unottan hall gatta, és eli de ge -
nült lelkéből csak a következő kérdésre futott: „És a román
falvakat is végigtérképezte az a bizonyos Orbán Balázs?”  

Sokunk álma egy igazi nemzeti értelmiség létrejötte. Ahol
az adott ígéret kötelez, és ahol alantas gőg nem me ré szel -
het értetlenkedni ama bizonyos Orbán Balázs mun kás sá gán.

Kósa András 
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Tekerőlantosok hangversenye

Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban december 18-án ka -
rácsonyi hangversenyt adott Bella Péter tekerőlantos ba -
rá taival. Az est hangulatát meghatározó zenét követően
Tárkányi Imre mondta el karácsonyi versét, majd Gombai
Zsóka olvasta fel Kiss Antónia ünnephez kapcsolódó írá sát. 

Bálint Károly az együttes tagjainak bemutatása közben a
hangszerek történetéről, és készítéséről is érdekes is me -
re tekkel szolgált. Szabó Péter verses-zenés irodalmi mű -
so rával tette emlékezetessé a meghitt est hangulatát. 

Amikor kigyúltak a karácsonyfa színes fényei a je len -
lé vők együtt énekelték legősibb vallási ünnepünk ismert
dalait. A szeretet ünnepének közeledtén – az év utolsó
klubösszejövetelén – a vendégek apróbb ajándékokkal

kedveskedtek egy -
 másnak, majd csa lá -
 dias beszélgetések
közben régi karácso-
nyi emlékeiket, a
betlehemezés él mé -
nyeit, a „szent es ték”
meghitt pillanatait
idézték.  Az estet már
ha gyományosan
tom  bola zárta, ame -
lyen minden sorsjegy
tu lajdonosa egy-egy
aján dékkönyv bol-
 dog bir   to ko sá vá vált.

Fotó és szöveg:
Geröly-Bársonyi Hilda

Bálint Károly, Farkas Szilárd, Boros Bence (áll), Clive Liddiard, és Bella Péter

„Nem lámpával, ha-
nem szív vel kell ke-
resni az em be re ket,
mivel csak a sze re -
tetnek nyílnak ki a
szívek.”
(Peter Rosegger)

Koncz Eta tárlata

Koncz Eta: Egyedül a télben

A Neumann János Számítástechnikai Szak kö zép is ko lá ban
Koncz Eta tárlatát Hegedűs Valér zongoraművész nyi tot ta
meg. A huszonöt éve működő intézményben a Mű vé szet ba -
rátok Egyesülete évente tavaszi és őszi tárlatokat rendez.

Sorrendben ez volt az ötvenegyedik, ahol immár hagyo má -
nyosan az iskola irodalmi színpadának tagjai ked ves ked tek
műsorral a vendégeknek. 

Koncz Eta egy kis alföldi faluban Konyáron született. Kö -
zépiskolai tanulmányait Debrecenben végezte. Az Ipar mű -
vészeti Főiskolán modern festészetet tanult, majd is me re -
teit éveken keresztül Gádor Emil realista felfogású fes tő -
mű vész tá mo ga tá sá val bővítette.

Célja, hogy művei – ha csak rövid időre is – megbé ké -
lést, nyugalmat árasszanak a tárlatlátogatóknak. A termé szet
világa alkotásainak kimeríthetetlen forrása, de képein nem
a látványt, hanem az átélt élményt örökíti meg. Nem szé pí -
ti, csak kiemeli egy-egy női arc finomságát, felhívja a fi -
gyel met egy szál virág poézisére. Megörökíti a táj téli han -
gulatát, az utcákat, házakat. A világ változik, de a termé szet
szépsége örök. A zsenge tavaszi rügyek, vagy a virágzó fák
láttán rádöbbenünk, hogy létezik boldogság. A lombok közt
átsüvítő szél sugallhat szomorú magányt, ám e színek össz -
hangja megnyugvást kelt bennünk. 

Művei ha zai, és külhoni magángyűjteményekben, és ga -
lériákban is megtalálhatók. Gyakori kiállító. A kép ző mű -
vé szet mellett az irodalom és a költészet iránt is vonzódik.
Több, mint húsz éve tagja a Művészetbarátok Egye sü le té -
nek, és a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek.                       (g) 
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Reményt hozó Új Esztendőt

Megtiszteltetés számomra, hogy én köszönthetem az idei év
első összejövetelén Önöket, és a jelenlévőkön keresztül a
Művészetbarátok Egyesületének tagjait, támogatóit, bará-
tait. Mindig örömmel jövök ebbe a körbe, ahova évtizedek óta
tartozom. Itt mindenkor megerősítenek azon hitemben, hogy

Györgypál Katalin
JANUáR ELSEJÉN

Napfényes új év, köszöntelek!
Nem tudom, mennyi örömöt és bút hozol
-csak örömöt várni, már tudom, dőreség –
elnézem a januári kéklő eget
száraz utakat, háztetőket
lelkem nyugalom járja át
nagy tervek helyett pici sikerek tudata
hatalomvágy helyett
természetes hit másban, magamban
mit szavakba foglalni nem lehet
de tudni s érezni oly megnyugtató –
napfényben úszó új év,
hát csak így, halkan köszöntelek!

a magyar kultúra terjesztése és népszerűsítése nem hiá ba -
való, nem meddő harc. A mi közösségünk, amely 1973-ban
kezdte bontogatni szárnyait, egyre terebélyesedik, annak el -
lenére, hogy háborítatlan éveket nem tudhat maga mö gött.
Előadások sokasága, rendszeres kiállítások rendezése bi zo -
nyítja szervezetünknek azt a törekvését, hogy a művészet
minden ágában értő közönséget teremtsen. Kissé el csé pelt
az a mondás, hogy aki a múltját nem ismeri, ősei te rem tette
értékeit nem tiszteli, az a jövőjét veszélyezteti. 

Az elmúlt évek kedvező változásai mellett kör nye ze tünk-
ben gyakran kell szembe néznünk a politikai áramlatok erő -
szakosságával, a pénz mindenhatóságával, a korrupció kü -
lönböző válfajaival, az emberi értékek lebecsülésével. Nem
véletlen tehát, hogy sokunkban növekszik a kilátástalanság,
a re ménytelenség, és az elkeseredettség. 

Számomra nem sok örömöt hozott az elmúlt esztendő.
Az évekkel ezelőtt életre hívott Krónikás Zenede továbbra
is fennmaradásáért küzd. Létrehozásával az első pillanat-
tól az volt a célom, hogy a Kárpát-medence tehetséges fia -
taljai közül magam köré gyűjtsem azokat, akik a magyar
dalkincset tovább éltetik. Sajnos mostanig ehhez a vállalá-
somhoz sem az erkölcsi, sem az anyagi támogatást nem kap -
tam meg, pedig a közel száz éve szétszakított Ma gyar or-
szág testi-lelki egyesítésében ennek igen jelentős szerepe
van. Tanítványaim ennek a nemes ügynek, a magyar nem -
zet összetartozásának önzetlen, lelkes követei.  

És mit várhatunk az idei évtől? Kapunk-e nagyobb meg -
becsülést, és jelentősebb anyagi támogatást? A döntés ho -
zók meghallgatják-e észrevételeinket, és ha igen, fi gye lem -
be veszik-e azt a helyi, és országos törvények meg ho za ta -
lá ban? Partnerként tekintenek-e ránk oly módon, hogy tisz -
teletben tartják esetenkénti eltérő vé le mé nyün ket? Mint
korábban említettem számomra nem sok örömöt adott a
múlt esztendő. A várakozás kérdéseit közösen is folytat hat -
nánk.  Én azt szeretném, ha 2014-ben valamennyiünknek egy
picivel több sikerélmény, és boldogság juthatna családunk
körében és tágabb környezetünkben.   

Dévai Nagy Kamilla 

Ketten a résztvevők közül (fotók:Geröly-Bársonyi H.)
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Salamon Nándor
Jubileumok, tárlatok

Feljegyzésem az ádvent és két ju bi le um jegyében szü le tett.
A Szombathelyi Képtár gazdag programot szervezett de -

cember egyik délutánjára. Az alaphangot a száz éve szü le -
tett Kossuth díjas Szántó Piroska emlékére rendezett kiál-
lítás adta. Ismeretes, hogy az 1998-ban elhunyt fes tő mű vész
hagyatékának nagy részét az intézmény őrzi. Műveinek ál -
landó kiállítása évekig fogadta a látogatókat a budai Vár kert
rakparton, egykori otthonukban. Műszaki és anyagi okok
miatt, egy ideje zárva tart a Duna-parti „filiálé”. Mosta ha -
gyaték jelentős művei, időlegesen visszatértek Szombat -
helyre, s lehetővé tették a méltó megemlékezést.A tárlat

festményei és grafikái bemutatták a művész pá lya í vét,
jelentős művekkel érzékeltetve az egyes alkotói peri ó -
dusokat. A látogató nyomon követhette a kiskunfélegyházi
kerttől a szigligeti pléhkrisztusokig vezető utat. A kör nye -
ző világra mindig nyitott szem és elme mind megannyi,
művében megtestesült jelével szembesülhettünk. Cso port -
ba rendezve követték egymást a vonalak kalligráfiájába rej -
tőző termények, növények, fák, fokozatosan színesbe vál -
tó virágok. A szentendrei tájak szerkezetét feltáró rajzok -
hoz, festményekhez a szakrális jegyeket mutató, útszéli fe -
születeket ábrázoló képek illeszkedtek. A pasztellbe meg -
ál modott színpompás pillangók, a megszemélyesített nap -
ra forgók, táncot lejtő kukoricakórók, a felnagyított le ve -
lek, szirmok, a szőnyegszerűen kibomló virágcsokrok, és
fü zérek a természethez fűződő szoros kapcsolatát bi zo nyít -
ják. Életszeretetét, az örök szerelembe vetett hitét fejezte
ki a „szerelmesek” sorozatával, de számot vetett a megke -
rül hetetlen halál közelségével is. A két élettani állapot ösz -
sze függéseit legmeggyőzőbben ölelkező, technikailag is
vál tozatos formaadású csontvázpárosai jelenítették meg.

A kiállítás „hozadéka” egy reprezentatív gyűj te mény ka -
ta  lógus, amely adatokkal 197 mű színes reprodukcióját tar-
talmazza. Olvasható benne a „hagyatékozás” története – an -
golul is! – a művész díjai és egy „szellős” bibliográfia.

Sajnos hiányzik Szántó Piroska (legalább egy rövid) élet -
rajza, melyet úgy a külföldi, mint a hazai tárlatlátogatók is
szí ve sen fogadnának.

E kiállítással együtt nyílt meg a „vasi” művészek ha gyo -
 má nyos Karácsonyi tárlata. A nyitottság jegyében, hi va -
tá sos és amatőr alkotók művei kerültek a tágas térbe, te ma -
tikus kötöttségek nélkül. Ebből (is) adódott, hogy vegyes
kép alakult ki a szemlélőben, amelyet tovább árnyalt a stí -
lusok, technikák sokfélesége. A „szóródás” a színvonalra
még inkább érvényes. Mértékadó helyi művészek marad-
tak távol, így a tartalmas, jól megoldott munkák mellett
rend kívül gyengék is szép számban szerepelhettek.

Az ünnepkör hangulatához Hatos Csaba (Behavazott
terasz), Káldy Lajos (Havazás), Szabó Gábor fotósorozata
(Tél I-III.) és Marosfalvi Antal monotípiája (zimankó) il -

leszkedett. Ko vács
Pé      ter Balázspersely-
képei aktuális ada ko -
zásra hívtak. Vá ros
és tájképpel Né meth
János, Radnai End re
és Tóth László je lent -
kezett. A szer ke ze tes
képépítést Bakucz
András(átmeneti tél),
Nádler László fest-
ményeiés Biczó An tal
filozófiai, és fizikai
fo galmakat lát ha tó -
vá alakító komputer
mun  kái (Struk tú ra -
oldódás) kép vi sel ték.
Trifusz Péter sej tel -
mes felhőgomolyai
a barokk festészet

formavilágából merítettek (Barocco). Szántó István ked-
velt mézesbáb figuráit nagyította táblakép méretűvé (Lo vas).
Érdekes megoldást mutatott Foki Éva növekvő számú és
nagy ságú almákból álló csendélet sorozata. A humor Ba logh
István Péter három figuráján (Séta) jelent meg.

A Soproni Képzőművészeti Társaság a Várkerület Ga lé -
ri ában rendezte meg Adventi tárlatát. Hagyományosan
itt mutatták be a Soproni Füzetek ismét gazdag tar ta lom -
mal jelentkező 2013. évi vaskos kötetét. A kiállított művek
többsége a helyi tradíciókhoz igazodó város- és tájkép volt.
Az egyenletes színvonalat képező munkák közül, hangula -
tával és színességével Sz. Nagy Sándor erdélyi tájképe
emelkedett ki. Érdekes karácsonyi kompozíciót készített
Völgyi János. Technikai tudását bizonyította az ak va rel le ző
Gáspárdy Tibor. Új oldaláról mutatkozott be Fejér Zoltán.
Sötét időket idézett csaknem monokróm Trianon-soroza-
tának két darabjával nemzeti tragédiánkra em lé kez tetve.

A Somogyi Galéria felszámolásával megszűnt a pápai
képzőművészek számára a kiállítási lehetőség. A Jókai Mű -
velődési Központ lépcsőháza, emeleti előtere csak jó a ka -
rat tal jelenthet megoldást. Ugyanez érvényes az új, várker-
ti beton-üveg Egészségközpont belső tereire is, bár utóbbi
fehér falfelületei, zárt belső udvara vonzza a képeket, szob ro-
kat. Igazolja ezt a hetvenéves Ézsiás Istvánt ünneplő tár lat.

Szántó Piroska: Triptichon (fotó:Garas Kálmán)
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Rendezői:  maga a szob rász,
és a több alkotásával is sze -
replő Kiss László fes tő mű -
vész(!) legalább három, kon -
cepciós célt próbáltak össz -
 hangba hozni. A retrospek-
tív szándékhoz kap cso ló dott
a „főhajtás” a mester, A. Tóth
Sándor, valamint a régi és
kortárs pápai művészek előtt.
A „nemzetközi” jelleget  olasz
és más nemzetbéli MADI
művész kölcsönözte mű biz -
tosította, de szerepelt né hány
kortárs barát is, melyet né mi
dokumentáció egészített ki.
A többszörösen meg osz tott,
elkülönülő belső terek – be -
járat, lépcsőház, folyosó, tár -
salgó, udvar – eleve kizár-
ta az egységes élményt. Az
ismételten szereplő óriás bi -
ográfiaplakát  két ség te len né
tette, hogy az Ézsiás élet mű
jelöli ki a vezérfonalat.

A bejáratnál a hajdani Kép -
zőművészeti Kör tárgyi em -
lékei, a szobrász tanárainak egy-egy képe, fotók, dokumen -
tumok zsúfolódtak. Az üvegfallal övezett belső udvarban a
nagyobb méretű, anyagában, vagy színesben megjelenő fém -
plasztikák álltak. A feljáróban, vegyesen, saját és mások ki -
sebb plasztikái, reliefjei voltak láthatók. Ezt követték a pá -
pai művészek – Kégliné Kalmár Anna, Kiss László, Heitler
László, Szalay László, Borbély Lajos – munkásságát kép -
vi selő képek. Némely régi mű – Bíró Károly, Somfainé Pa dos
Mária – raktárak mélyéből került elő. És újra Ézsiás plasz -
tikák, közben a Tirnován család alkotásai következtek. Vé -
gül ismét egy falnyi pápai festő zárta a kiállítást, amely így
meglehetősen eklektikusra sikerült, de kétségtelenül tük rö -
zi a jubiláló művész minden téren tetten érhető vitalitását
és szervezőkészségét. A kassáki örökséghez igazodó kons -
truk tív művészete szervesen beépül egy hazai és nem zet -
kö zi stílusvonulatba, de magában helytálló értéket hordoz.

A művelődési központ galériáján Torockói képek cím-
mel nyílt rokonszenves tárlat. Meglepően egységes, színvo na-
las alkotások! Tagadhatatlanul érződött rajta a Pápai Mű -
hely munkáját irányító Horváth Lajos festőművész hatása,
az azonos élményforrás sugárzó ereje. De a képek mögött
felsejlett a törekvés az önálló kifejezésre, de egyben szám -
ve tés is, mérlege egy torockói nyári alkotótábornak. Fel tű -
nő volt, hogy a képek alkotóinak képzeletét – néhány ki vé -
tel től eltekintve! – nem a közismert turisztikai lát vá nyos -
ság, a nevezetes házsor, hanem a Székelykő szikla magasa
ragadta meg. Főként pasztellel dolgoztak, de a tus, a színes
ceruza és az olajjal készült kép sem ritka.

Horváth Lajos a képek formáját is a hegy méretéhez, lát -
vá nyához igazította. Keskeny, álló olajzöld pasz tell jein ural -
kodik a hegy szirtje, amelynek lenyűgöző mé re teit a kép al -
ján látható apró házak, fák, boglyák, ke rí té sek ki emelik.

Pesei Petra otthonos a nagy távlatok és közelképek ábrázo -
lá sában. Akvarelljei frissek, öreg házakat, kapukat meg örö -
kí tő tusrajzai dokumentum pontosságúak. Okker alapra ap ró
színes szálkás vonalkákkal precízen megrajzolt grafikáin kü -
lönös harmóniát teremt. Az erdélyi származású Ughy István
expresszív olajfestményei mélyebb, a turista élményeket fe -
lülíró tartalmat hordoznak. Élénk színei, szenvedélyesen ke -
zelt ecsetje nagy kifejező erőről árulkodik. Érdekes akvarell
eljárást alkalmaz utcaképein Ughy Miklós. A formák kon-
túrjait a fehér papír kihagyott vékony sávjaival helyettesíti.
Rumi Olivér „közel megy” a kiszemelt tárgyhoz, nagy fol tok -
kal jelzi a részleteket. Csuba József figyelmét a sziklás hegy-
oldal struktúrája ragadta meg. A táj jellemző motívumait –
boglya, fa, sziklafal, út a templomhoz – ábrázolja pasztell-
jein Balogh László. Horváth Balázs a lepusztulás rekvizítu-
maiból komponált képet. Amberger Edit és Mező Lászlóné
munkái egészítették ki a csoport „munkabeszámolóját”.

A szombathelyi Vitalitás Galéria Geszler Mária Gar zuly
és Tóth Lívia közös kiállításával zárta az évet. A Mun ká csy-
díjas keramikus képes meglepetésre. Most sem történt más -
ként! Porcelán képei születését ekként indokolta: „Úgy érez -
tem itt az idő, hogy összegezzem minden tragédia, bánat el -
lenére az életemet: Rózsák tövis nélkül (Ez volt a tárlat cí -
me!) – ezt próbáltam a nedves porcelán hajlításával, fes-
tésével, az anyag
merész ke ze lé -
sé vel, olyan fris -
sen és elevenen
előadni, ahogy az
ember lé leg ze tet
vesz egy új nap
hajnalán”. Egy
kortárs festő ké -
pei, továbbá egy
hideg, borús nap
lehangoló él mé -
nye inspirálta,
amelyek az Élet
és Halál sors kép -
letének ki fe je zé -
séhez vezették.
A művek egyfaj-
ta összegzés szán -
dékát is ma gu -
kon viselték, tük -
rözve a keleti kul -
túrák iránti von -
zalmát, szé les kö -
rű műveltségét,
kísérletei ho za -
dékát, sok ol da lú
technikai felkészültségének rendkívül magas fokát.

Tóth Lívia különös hatású, plasztikus, nemez tech ni ká val
készült munkáinak ősforrása az ázsiai, népvándorlás kori kul -
turális örökség, és az erdélyi népművészet. Gondolatait nagy
tudással, műgonddal megformált jelképekkel tolmácsolja.
Az ember és a természet létkérdései – ke let kezés, pusz tu lás,
lüktető élet és az elmúlás – foglalkoztatják, melyek al ko -
tásain is dominálnak. 

Ézsiás István:Kékfestők (f:Garas)

Geszler Mária: Írisz (fotó:Garas K.)
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Az alapsíkból kiemelkedő formák ritmikus ismétléséből szá -
mos asszociációs lehetőség kínálkozik. A nemezelt gyapjú
pu hasága, színvilága nemcsak a szemünket ragadja meg.
Szeretnénk megsimogatni, újainkkal is érzékelni. 

Tóth Lívia: Vízfelület (fotó:Garas Kálmán)

A Smidt Múzeum sokrétű gyűjteményében jelentős a kép -
ző művészeti alkotások száma. Ezekből tematikus tárlato -
kat is rendeznek. Mostanában a figyelem középpontjába ke -
rült Sterio Károly (1821-1862) biedermeier festőművész
kollekciója, amely a Nemzeti Galérián kívül talán a leg -
gaz  dagabb a maga nemében. A bécsi akadémián végzett
mester különösen a portré műfajában jeleskedett, de élet -
ké pei is fontos dokumentumai a „táblabíró világ” korának.
Lyka Károly egyebek mellett, sportképek alkotójaként em -
lé kezett róla. Munkáinak kis kollekciója a leszármazottak
révén került Szombathelyre, majd Smidt doktor tulajdoná-
ba. 1935-ben a Kultúregylet kiállításán is szerepelt. Az ál -
landó kamaratárlat főként portréit mutatja be (Klapka
Gyö rgy, Görgey Artúr, Sterio Klára, Önarckép). Az élet ké -
pek közül az egyik legjelentősebb a Zongorázó nő. 

A Répce Galéria a magyar textilművészet remekeivel zár -
ta gazdag éves programját. A gobelineket a Szombathelyi
Képtár gyűjteménye kölcsönözte. A századvég terméséből
válogatott falkárpitok minden darabját jegyzi a „textil tör -
té  net”. A kiállítók közül kiemelem Solti Gizella (Exodus),
Pérely Zsuzsa (Egy kercaszomori búcsú emlékére), Nagy
Judit (Fabálványlepke) nevét. A textilművészet, a gobelin
történetébe, titkaiba Cebula Anna képtárigazgató avatta be
értő szakszerűséggel a közönséget.

Sterio Károly: Női portré (fotó:Garas Kálmán)

Vitéz Ferenc
A HANGyA FÖLNÉz

A hangya fölnéz a sziklafalra.
Neked csak egy lépés, a kopott
gránitfokot még duplán is szeded.
Lábad alá paripáznak a hajnali,
hűvös illatok, matat kezed a nyirkos
falon, hamuvá ég a szüzek emléke,
toronytitkok hajtanak, selymesen
vonagló, göndörke kis tüzek
hívnak egyre magasabbra, föl, föl…

S megtorpansz hirtelen, mikor
észreveszed csizmád orra mellett
a hangyát, ki hátán cipeli aznapi
morzsáját a létnek. Kikönyökölsz
a toronyablakon, s fölnézel
a pirkadatban lebukó csillagokra.

NÉGy SOR KASSáK KÖzELÉBŐL

Kassák alkonyának fényei vidám szeretők:
reggelre befestik kékre minden madár tollát.
Hetvenkét lépcsőfok alant – áldják a temetőt,
s a vonuló felhők ijedt énekét dalolják.

Kocsis István Tamás fotóművész „Grá di csok” cik lu sá -
hoz készült új verseit adta közre „Ahol” címmel most
megjelent kö te té ben Vitéz Ferenc költő, mű vészeti író.
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Dr. Prokopp Mária
Az esztergomi várkápolna

Az esz tergomi Királyi Vár kápolnája Szent István ural ko -
 dásának negyvenegy éve alatt megteremtette a Ma  gyar
Ki rályságot, amely azt jelentette, hogy a kortárs eu ró pai
uralkodók előtt nagy tekintélyre, elismerésre tett szert. En -
nek az államszervezési, hatalmas bel- és külpolitikai te -
vé kenységnek a központja az Esztergomi Várhegyen épült
palotaegyüttes volt.Szent
István halála után ál lam -
szervezetét sok vihar té-
páz ta, de a XI. század má -
sodik felében Szent Lász ló,
majd a XII. században III.
Béla ismét Európa vezető
állámává tette Hazánkat!
Az esztergomi királyi ká -
polna ezen többszörösen
megerősített államszer ve -
zet európai tekintélyének
beszédes bizonyítéka. III.
Béla hatalmának kézzel 
fog ható emléke, akinek a
jö vedelme azonos volt a
francia, és az angol királyé-
val, amint ezt a  ma is meg-
tekinthető, a Párizsi Bib -
li otheque Nationale-ban őr -
zött, 1185-ben készült ki -
mu tatás igazolja. 

III. Béla Esztergomba ér -
kezése előtt kilenc évig
Bi záncban, a Kelet-Római 
Bi rodalom fővárosában a
ha talmas I. Mánuel császár oldalán, mint trónörökös, részt
vett a kormányzásban. Itt vette feleségül Antiochia her ceg -
nőjét, a francia keresztesvezér, Chatillon Roland lányát.
1172-ben vele jött Esztergomba. Ekkor már nem volt kor -
szerű a 170 évvel azelőtt épült István-kori vár. Ezért azt
teljesen átalakíttatta az akkori legmagasabb európai igé-
nyeknek, ily módon is igazolva európai vezető hatalmát.

1934-38-ban, Szent István halálának 900. évfordu ló já ra
készülve a magyar állam a 340 évi be temetettség után nap-
világra hozta, és most, Szent István halálának a 975. évfor-
 fordulójára, ugyancsak az állam jóvoltából, feltárásra ke rült
a kápolna eredeti, XII. századi kifestésének Európában
egyedül álló, kivételesen magas művészi színvonalú festé-
szeti díszítésének számos részlete. Így mindenekelőtt a szen-
télyben két sorban körbefutó, vörös háttér előtt fenségesen
ábrázolt diadalmas oroszlán, amint a pompásan ívelő zöld
Életfa előtt fénylően aranysárga színben kitölti a re mek művű
palmetta-leveles dekorációval övezett, hatalmas, festett ko -
rongokat. Ehhez a freskóhoz hasonlóan magas színvonalú
ábrázolás nincs Európában, jóllehet az állatok királya min -
denkor a hatalom jelképe volt.

A kápolna gótikus épülete, a szentély falát kisérő ket -
tős oszlopsorral, amely, mint belső támpillér-renszer tartja

a kápolna gótikus, bordás keresztboltozatát, ugyancsak a leg-
korábbi európai épületekhez tartozik. Ezt a szer kezetet az
1934-38. évi műemléki helyreállítás a töredékek alapján vi-
lágra szólóan rekonstruálta, de a festészeti díszítése csak most,
a Wierdl Zsuzsanna festő-restaurátor művész, az ICOMOS
falfestészeti bizottságának európai elnöke vezetésével vég -
zett nagy jelentőségű restaurátori munka révén vált lát ha tóvá.
Most már rekonstruálható a Kápolna tel jes eredeti ki fes té -
se, fogalmat kapunk a III. Béla kori kápolna egykori fény -
lően sárga-vörös-kék színekben pompázó belső vi lá gá ról,

amelyet a nyugati rózsaablak színes üvegkockáin átsütő
napfény tett még színesebbé, amely a kápolna vörös már -
vány padlózatáról további káprázatos erősítést kapott. Ide ér-
kezett 1186-ban a francia király, VII. Lajos lánya, Fülöp
Ágost király testvére: Capet Margit pompás kí sé re  tével.

Tíz évvel később, 1196-ban az elsőszülött fiúk, Imre ki -
 rály felesége, Aragóniai Konstancia, a hatalmas Ara gó -
niai Ferdinánd király lánya is boldogan lépte át a nagy ma -
gyar király kápolnájának a küszöbét. Kíséretében ott volt a
kor jeles trubadur-költője, Peire Vidal. Konstancia, Imre ki -
rály 1204. évi halála után a Sziciliai király, és német-ró -
mai császár, II. Frigyes felesége lett. A Magyarországról
hozott ékköves pompás aranykoronája palermói sírjából ke -
rült a Palermói dóm kincstárába. Ezzel a koronával hallgat-
hatta a szertartásokat ebben az esztergomi királyi kápolná -
ban, amely most tizenhárom év után megnyitja a kapuját az
idei Szent István Év alkalmából.

A felújított kápolna átadása alkalmából – 2013. decem-
ber 15-én –  Esztergomban indította el a Magyar Nemzeti
Mú zeum országos vándorkiállítását  Múzeum körút: év szá -
za dos élmények a virtuális gömbsátorban címmel. A fő -
té ren felállított sátorban bemutatják a múzeum történetét
és intézményeinek gyűjteményét.
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Kiss József
Gyermekkori élményeim

Miskolcon születtem. Városi gyerek létemre erős szálak fűz -
tek a matyósághoz, mivel édesanyám tardi születésű volt,
így a nyári szüneteket nagyszüleimnél tölthettem. Az 1930-
40-es évek élményei számomra feledhetetlenek. Tard több
kilométer hosszú, egy sor utcából álló job bágytelkes te le -
pü lés volt. A külvilágtól elzárt, ősi szokásait hűen őrző fa -
lu ban akkor még mindenki beszélte a tardi nyelvet, gyö -
nyö rű népviseletben jártak az emberek. Egy különös vi lág -
ba csöppentem, ahol nagyon jól éreztem magamat. A  má -
so dik világháború idején fél évig ott jártam iskolába, köz -
ben a tájnyelv is rám ragadt. Amikor 1945 végén visszajöt-
tem Miskolcra, tanítóm  apámat az iskolába hívatta, és pa -
naszt tett ellenem: Kiss úr, ez a gyerek paraszt lett, hallgas-
sa meg, hogy beszél. Osztálytársaim is kinevettek. 

Tardon libákat terelgettem, teheneket őriztem a többi
gye rekkel együtt. Gyerekkori cimboráimra szeretettel em -
lékszem, de főleg a ragadvány nevük szerint említem őket,
mert mindenkit ez alapján jegyeztek meg. Akkor ez volt a
szokás. Az én nagyanyám is csak Jede Erzsu volt. Kér -
dezték tőlem a felnőttek: „Te ki vagy, kiné’ tartózkodol”?
Mondtam, hogy nagyszüleimnél, Nagy Sándoréknál. „Ne
úgy mondd má’, hanem ahogy szólíjják”! Akkor mond-
tam, hogy Jede Erzsuéknál, - így már mindenki ismerte
nagyszüleimet. Én is csak „Jede Józsi” lettem. Gye rek ko ri
pajtásaimat meg így hívták: Gombóta Józsi, Gombóta Bé la,
Fúter Laci, Gazsi Laci, Puci András, Rózsi András, Gúnár
Laci. Legtöbbször közösen legeltettük az állatokat. 

Nagyapám egyik tehene a Szekfű nevet viselte, amelyik
nagyon verekedős volt, még a szarvát is letörte. A Füge,
meg a Rózsi nagyon barátságos jószág volt, ha hívtam őket,
odajöttek hozzám. Reggel már öt óra kor hajtani kellett
őket a „kert” alá. Odakint a mezőn jól éreztük magunkat,
sok játékot és huncutságot tanultam társaimtól: „ágácka”
levélből újságpapírba „cigiritát” csavartunk. Elfüstöltük,
nagyanyám megérezte rajtam a füst szagot, nyaklevest adott
érte. Megtanultam, hogyan kell kovakővel tüzet csiholni, a
taplót meggyújtani. A rétre mezítláb jártunk, esős időben
élvezettel tapostuk a sarat. Az ostor végére csombékot kö -
töt tünk, ar ra sarat gyúrtunk, azzal „lövöldöztük” a te he ne -
ket. Ha valamelyiket eltaláltuk, a tehén fájdalmában fel bő -
gött. Sár ból állatfigurákat, parasztbútorokat formáztunk.
Vi zet rekesztettünk, abba szívesen „tapisgáltunk”. Megta -
nultam fűszállal kukorékolni, bodzapuskát készítettünk,
krump li béllel lövöldöztünk. Bojtorjánnal egymást dobál-
tuk, abból alakokat is készítettünk. Idősebb társunk –
Rózsi András – azt követelte tőlünk, hogy kérges talpát va -
kargassuk. Ha ezt nem tettük, ostorral ránk csapott. A tar di
gyerekek nem unatkoztak. Hamar mun ká ra fog ták őket, de
szabadidejükben sokat játszottak. A tan kö te le zett ség 6-12
éves korig tartott, később ve zették be a nyolc osz tá lyos is ko lát. 

Az emlékek, az élmények ma is elevenen élnek bennem.
Amikor jöttek-mentek az emberek, a köszönésen kívül szól -
tak is egymáshoz: „Kapáni’  megy, Pali bátyám?; De kiát’
a kapuba, vár valakit?”

Az úton jött a nagytisztelendő úr, vele szembe egy idős né ni,

aki elé térdelt, kezet csókolt, a pap pedig megáldotta.
A szomszéd néni reggelenként egyesével engedte az ud -

var ra a tyúkokat, és fenekükbe nyúlva győződött meg ar -
ról, hogy aznap melyikük tojik.

Amikor kikeltek a kiscsirkék, vagy kislibák, egy íznyit
le  nyír tak a lábujjukól, így jelölve tulajdonukat. 

Reggelenként az egyik asszony háromszor körüljárta a
há zát. A sarkoknál megállt, keresztet vetett, úgy ment to -
vább. Így keveredett vallásos tevékenysége a ba bo na ság gal. 

Élmény volt jelen lenni a kisboci világra jö ve te lé nél. A
parasztemberek bábáskodtak is a „kisbornyú” szü le té sénél.  

Falu végén volt a bika istálló. Oda hordták a teheneket,
lo vakat „folyatni” (párosodni). Néhány barátom mondta,
hogy menjünk el, nézzük meg. A tehenet egy menyecske
ve  zette a beállóba. A bikát az orrában lévő karikával egy
legény kísérte a tehénhez. Párosodás közben a legény a me -
nyecskét bosszantotta: „He, Mari néccsak…” A me nyecs ke
a legényt a nála lévő bottal megütötte. Nekem ez külön-
leges látvány, társaimnak viszont termé szetes jelenség volt. 

Nagyszüleim kertje kétszáz méter hosszú volt, a porta az
utca felé lejtett. Kétkerekű taligán itt ereszkedtünk lefelé.
A „jármű” néha felgyorsult, alig tudtuk lefékezni. Egy al -
kalommal fékezés közben a lábam uj ját is leütöttem. Per -
sze csak olyankor kocsikázhattunk, amikor nagy szü le im nem
vol tak odahaza, a mezőn dolgoztak.

Szerettünk „laptázni”. Csak rongylabdánk volt, ami nem
pattogott. Egyik gyerek javasolta, hogy lószőrből kellene
„lap tát” készíteni. Elmentünk az istállójukba és lovuk  far -
ká ból huzigáltuk a hosszú szőrt. Ez veszélyes volt, mert a
ló nagyot rúgott. Kevés volt a lószőr, ezért másik állatot is
meg kellett „látogatni”, és a farkát „mekkurtítani”.A gazda
észrevette, nagyon megszidott bennünket, de megérte, mert
jó labdát készítettünk. 

Nagyanyám kalácsot akart sütni, elküldött a „baótba cu ko ré”.
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Akkoriban még divatban volt a cserekereskedelem is. Tíz
tojást tett a kosárba, hogy hozzak érte cukrot. Én útközben
meggondoltam magam és kilenc tojásért kértem az éde sí -
tő szert, egy tojásért pedig cukorkát. A boltos furcsán né zett
rám, de teljesítette kívánságomat. Hamarosan nagyma mám
is elment a boltba. A kereskedő megkérdezte tőle: „Erzsu
né ném, maga a múltkor a gyerekkel hány tojásért akart
cukrot vitetni?” Nagyanyám mondta, hogy tíz darabért.  Ki -
derült, hogy egy tojást elloptam, amiért cukorkát vettem.
Nagyanyám kért, hogy soha többet ne tegyek ilyet, mert az
Isten mindent lát. Nem kaptam verést, de elszégyelltem
magam, és ez számomra egy életre szóló tanulság volt.

Nagymamám mindég estebédet főzött, mert a határból
leg többször későn értek haza. Otthon is sok munka várta. Én
már nagyon éhes voltam, szerettem volna ebédelni. Nagy -
apám nem engedte, mert azt mondta: „Elsőbb az állat”,
(azo kat kellett ellátni, mi csak azután ehettünk!)

Vártam a kenyérsütés idejét, mert a teknő szélén meg-
maradt tésztából finom lángost sütött nagy anyám. Frissen
sajtolt olajjal kentük meg: finomabbat el képzelni sem tud tam.

Gyakran elkísértem nagyszüleimet a határba. Mentünk
„fi alnyi”, egyelni, „gordonyoznyi”. Nagy apámnak lova nem
volt, csak tehenekkel szántott. Nekem kellett a teheneket
vezetni úgy, hogy az egyik jószág a borozdában menjen. 

A szomszédban kukorica növekedett. A tehenet ez in ge rel -
te, engem elrántott, a borozdából kilépve néhány kukoricát
elnyalábolt. Nagyapám az ostorral a lábam szárán vé gig -
hú zott, mert nem jól vezettem a marhát. Este elment a ku -
ko rica tulajdonosához elnézést kért és egy üveg borral „kár -
talanította”. Egyszer szántásnál ész revette, hogy egy nagyobb
rög maradt az eke után. Visszalépett, a kezével szét mor -
zsol ta, széthintette azt. Később értettem meg, hogy a pa -
rasztember mennyire szerette és megbecsülte a földjét. 

Mindég nagy eseménynek számított, amikor nagy a pá -
mék nál gépeltek. A rokonság összegyűlt, hogy segédkez -
zen a munkában. Családunk is megérkezett Miskolcról, szü -
leim, nővérem, öcsém és én. Rövid időre rám bízták, hogy
a töreklyukból húzzam a pelyvát. 

Egy alkalommal nagymamám egyik rokon legényt meg -
kérte, hogy menjen már el a kondához, csalja haza a kis ma -
lacot, mert egyedül erre még képtelen. Bögrébe kukoricát
tett, azt kellett rázogatni, egy-két szemet szórni a kis ma -
lac nak, így lehetett hazacsalni. A három éves öcsém hal lot -
ta a beszélgetést, és elindult ő is a malac után, de nem érte
utol Jóska bátyát. Egyedül bandukolt és eltévedt. A kis ma -
lac és Jóska hazaérkezett, Zoli öcsém viszont sehol sem
volt. Nagy riadalom támadt a rokonság között. Mintegy har -
minc felnőtt összeverődött, és lámpásokkal felszerelkezve
el indultak a konda nyomában zolit keresni. Nevét szólon-
gatva kiabáltak, zörögtek, mert sejtették, hogy a gyerek már
elfáradt, és valahol lefeküdt. „zoltán te, hol vagy? Szóljál
már!” Több óra elteltével találták meg az öcsémet. Nagy -
bá tyám került közelébe, akinek hangjára felébredt, és vá la -
szolt: „tessék, itt vagyok”. Pokrócba bugyolálva hozták ha -
za, mert éjszaka lehűlt az idő. Ennek az eseménynek az egész
faluban híre ment. Több évtized múlva is kér dezgették tő -
lem: „Te veszté el, téged kerestek egész éccaka?”

Ünnepekkor és minden hét végén a házat és környékét
rendbe hozták, a portát felsöpörték. „Met tisz tá kot tunk”– (de -
rékig megmosakodtunk), nagyapám „mebborotvákozott”
és felvettük a szép ünneplő ruhát.

Miskolcról Tardra úgy tudtunk utazni, hogy a me ző ke -
resz tesen leszálltunk a vonatról, és onnan gyalog tettük meg
a több kilométeres utat. Akkor még nem volt buszjárat. Nagy
rit kán nagymamám is meglátogatott bennünket. A 20-25
kilogrammos csomaggal gyalog ment az állomásig, hozta
nekünk a sok finomságot: szalonnát, kolbászt, tömött libát,
tojást, tejfölt, kalácsot, apámnak bort, pattogtatni való ku -
ko ricát, szőlőt. A kosarat vállán ke resztbe téve rögzítette, a
mellénél csombékra kö tötte, majd még egy másik meg pa -
kolt batyut is odaerősített. Ez sem volt elég, a harmadik cso -
magot kézben hozta. Akkoriban Miskolcon még a villam-
osok is ritkán jártak. Meghatottan gondolok nagymamám
sze retetére, aki ennyi mindent tett értünk. 

Tardi élményeim közül a legszebbet szeretném még meg -
említeni. Szombat délutánonként a lányok a felvégen, a le -
gények az alvégen dí szes ruhába öltözve gyülekeztek,
majd „danolva” megindultak egymás felé. Gyönyörűen szólt
az énekük, amely engem magával ragadott. A falu közepén
találkoztak. Akkorra már beesteledett, a csillagok vi lá gí -
tot tak, kezdődött a cuháré, ahol a falu apraja-nagyja jelen
volt. Lámi bátyám egy üveg borért „hermónikán” húzta a
talpalávalót. Mindenki önfeledten táncolt és „danolt”. Tardi népviselet
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A 80 éves János bátya megfogta Mari ángyom „vas tag -
ját”, akit táncra perdített, de az egészen kicsi gyerekek is
táncoltak, taposták a port.

Akkor nem gondoltam, hogy ez a zenei élmény egész
élet pályámat meghatározza. A népdalok csodálatos vi lá ga
rabul ejtett, segített zenei pályaválasztásomban. Negyven
évig éneket tanítottam. A mezőkövesdi és tardi népdalokat
Matyó népdalok címen közreadtam. Szívesen emlékszem
arra az időre, amikor Tardon pávakört vezettem. Három al -
ka lommal „Arany oklevelet” szereztünk. Többször éne kel -
tünk rádióban, sőt a „Röpülj páva” adásában is szerepel -
tünk. A tardi pávakört országos hírűvé tettük. 

Nagyszüleimnél töltött időszakra, tardi gyermekkori ba -
rá taimra mindig szeretettel emlékszem. Én ott boldog vol -
tam. Nem dúskáltunk a javakban, hiszen nagyapáméknak
csak öt hold földjük volt. Nem emlékszem arra, hogy a tar di
gyerekek nehéz sorsuk ellenére, korgó gyomorral, Szabó
Zoltán írása szerint, nyomorúságban élték volna le éle tü -
ket. A tardi gyermekek és felnőttek jókedvű, da lolni és tán -
colni szerető emberek voltak.         Budapest, 2014. január

Pető Margit
MÚzEUMáTADáS

E múzeum nem emléktemető!
Fakult rózsákból nyílik új erő:
Virágozzanak ős – matyó erények
Melyek szerint rég – eleink éltek.
Ők rakták le az alapokat,
Szenteljük meg mi a falakat.
A mindenkori hű emlékezés
Nem nosztalgikus álomkergetés;
Nagyapáink, dédanyáink öröke
Legyen a mi, s unokáink öröme…
Talpunk alatt szilárd a föld,
Szíveinkben akarat
Hogy akiknek gazdag múltja,
Jelene is,
Jövője is megmarad!

(2005)

Schéner emlékkiállítás

A 91 éve született, 2009-ben elhunyt Schéner Mihály Kos suth-,
és Munkácsy-díjas Érdemes Művészre kiállításának rende -
zésével emlékeznek a Vízivárosi Galériában. A Kép ző mű -
vé szeti Főiskolán Rudnay Gyula volt a mestere. Az ő pu -
ri tán színvilága, képeinek kifejező ereje, kirobbanó ex -
pres szivitása hatott művészetére. A népművészet formavi -
lá gának felhasználásával, plasztikai hatásokat kereső, jel-
legzetes stílust formált. 

Szakolczay Lajos irodalom-, művészetkritikus úgy jelle-
mezte, hogy nincs nála nagyobb, felnőttebb, és gyermeket

is megszólító kísérletező.
Angyali ördögei és ördögi
an gya lai ugyanannak a
teremtő fantáziának szülöt-
tei, mint amely fantázia a
magyar motívumokra épí tett
szobrait és vász na it, a ma -
gyar történelemhez kötődő
látomásait ábrázolják. A ki -
állításon festmények, fafigu-
rák, szobrok és textilek bi zo -
nyítják Schéner sokol da  lú -
ságát, szorgalmát, kie mel -
ke dő művészi te  het sé  gét. 

Utolsó alkotóéveinek a II.
kerületi Hidegkút adott ott -
hont.Az öt éve neki ítélt dísz -
polgári címet személye sen
már nem vehette át, né hány
nappal korábban Bu da pes -
ten érte a halál.             g.Schéner Mihály: Győznek a magyar huszárok
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Zsirai László 
Hetven év az irodalomban

A székesfehérvári születésű Biró András idén morzsolja
szűnni nem akaró munkálkodás közepette a 90. életévét.
Ez a tény is arra ösztönzött, hogy  felke ressem, és el be szél -
gessek vele az irodalomban eltöltött hetven évéről. Szí ve -
sen látott, hiszen régen a ba rát jává fogadott; műveit is mer -
tettem különböző la pok ban, folyóiratokban. 

– Honnan erednek irodalmat szerető gyökereid?
– Ezek bizony nem vásárolhatók meg semmiféle plá zá -

ban, vagy piacon, ezek az ember legbensőbb tulajdonai. Hi -
szem, és vallom, hogy fogantatásom pillanatában már ben -
nem voltak ezek a gyökerek. Ahogy mondani szokták, az
ilyesmit őseitől, a felmentőktől örököl az ember. 

– Voltak-e családodban irodalmi ősök, vagy olyanok, akik
különösen szerették az irodalmat?

– Szent István óta huszonöt nemzedék sorsa pergett le.
Enyém, és testvéreimé a huszonhatodik nemzedék helye.
Gyer mekeimé a huszonhetedik és így tovább, mivel már öt
dédunokám növekszik, családomban övék a huszonkilen -
ce dik nemzedéki hely. Itt most sok nevet tudnék sorolni a
huszonegynéhányból. Nyilván az irodalom kedvelője volt
az Esztelnek községből származó Biró István (1449-1524),
Mátyás király udvari tanácsosa, a Corvina Könyvtár egyik
alapító munkatársa. Közelebbről említhetném apai déd a -
pámat, aki több, mint tízezer kötetből álló könyvtárát Ko -
lozs vár városára hagyta. Apai nagyanyám Pap Ilona, el be -
szé lései, karcolatai jelentek meg a múlt század elején az
Új Időkben. Édesapám – az első bélyegszaklap alapítója és
szerkesztője volt a múlt század tízes éveitől – szintén sze -
ret te, és néhány novella erejéig művelte a szépirodalmat. 

– Az Ady-rokonságról elárulnál valamit?
– Anyai ágon az egyik dédapám Ady József volt, akinek

leánya Ady Karolina, az én édes nagyanyám, (édesanyám
anyja), aki Somkutpatakán 1862-ben született. Dédapám,
Ady József öccse volt, Lőrinc, akinek fiai Endre és Lajos
voltak… A Száz év árnyékban, kevés napsütéssel című re -
gényemben leírtam, hogy anyai nagyapám Péli József, és
Ady Endre zilahon, a kollégiumban ismerkedtek össze. Ami -
kor évek múltán Désen, a vasúti restiben felnőttként ta lál -
koztak, Ady ajánlotta Karolina nagynénjét hajdani kollé gi u -
mi társa figyelmébe, mint feleségjelöltet. Ady annyira lel -
kes szavakkal dicsérte az özvegyet, hogy Péli Jóska el ment
„háztűznézőbe” Adyval Karolinához, aki gazdag lévén,
eddig is segítette kölcsönökkel unokaöccsét. Ady bemutat-
ta nagynénjének a hajdani kollégiumi társat. Még az év őszén
1899-ben össze is házasodtak, s az ő frigyükből született
édesanyám Péli Erzsike Désen, 1900 szeptemberében. In nen
hát Ady Endrével a vér szerinti rokonság. 

– Mikor, hogyan kezdődött kapcsolatod a szépiroda lom mal?
– Gyermeklapokban, és az újságok gyermekoldalain

1935-től, tizenkét éves korom óta jelennek meg verseim,
de felnőtteknek szerkesztett lapokba csak tizennyolc éves
koromban jutottam el 1941-ben. A rangot az jelentette,
hogy Herczeg Ferenc az „írófejedelem” hetilapja az Új
Idők közölte verseimet, majd a Magyar Múzsa, az Új Élet,
a Forrás, melynek Szombathy Viktor volt a fő szer kesz tő je.

Biró András

– Bibliográfiai adatok szerint közvetlenül a háború végét kö -
vetően sikeres versesköteted jelent meg 1946 ka rá cso nyá ra. 

– Igen, az Élő beszéd című első nyomtatásban kiadott
ver seskötetem. Ebben segítségemre volt Kassák Lajos, Zelk
Zoltán, és Fodor József.  A következő évben a Baumgarten
Alapítvány ösztöndíjasa lettem. 

– Az 1948-as esztendő nem sok jót hozott. 
– Azon az őszön 270 írót zártak ki az Írószövetségből.

Magam is köztük voltam…
– Mi a véleményed a jelenlegi irodalmi áramlatok létjo -

go sultságáról?
– Lehet, hogy egyesek megköveznek a véleményem mi att.

Mindig voltak úgynevezett „irodalmi áramlatok”, amikkel
vitázni lehet, és kell is. Hatalmi szóval, tiltással egyikbe sem
fojtanám bele a szót! Az irodalomtörténet szerint minden
áramlat elenyészik, amikor átadja helyét egy kö vet ke ző nek.
A 150-200 évvel ezelőtti vitaanyagokat ma olvasva tartal-
muk sokakat mosolygásra késztetne. ám akkor nem mo so -
lyogtak ezeken. Véleményemet közhellyel zárom: „Vi rá -
goz zon minden virág!” A bölcsek tudják igazán: a szirmok
egyszer lehullanak, elenyésznek, mivel a tavaszra nyár, a
nyárra ősz, az őszre tél jön. És az új tavasz? Noha szokott
késni, de eljön! És a bimbók ismét virággá feslenek.

– Hetente jelenik meg tárcád az Érdi Újság hasábjain, s
további könyveket is írsz. 

– Ebben a nyugalmas, csendes, kerttel körülövezett ház -
ban születtek sorra versesköteteim, regényeim, novelláim,
a kutya témájú könyveim, és 1500 cikkem: jegyzetek, tár-
cák, apró szösszenetek. 

Részlet a Poly-Art Alapítványnál megjelent kötetből.
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Búcsú Ferencz Évától

Ady Endre  „A magyar ugaron” –  sorozatból: Ének a por -
ban című versében ezt írja: Rog gyant a lábam, süppedt a
mellem,/Itt az ideje, össze kell esnem./Lerogyok vígan,
elnyúlok bátran,/Rokkantak halmán, nagy éj sza ká ban./
Nagy rokkanásom kinek se fájjon,/Nem első hullás ezen a
tájon:/Ki magyar tájon nagy sorsra vágyik,/Rokkanva ér el
az éjszakáig.

Kedves gyászoló gyülekezet, kedves barátaim, pályatár-
sak – akiknek nevében búcsúzom  Évától! 

Bizony, bele lehet rokkanni a művészetbe – ahogyan
Ady írja! Pedig Ferencz Éva nem átok-zenét, tehát nem a
valóságot énekelte, hanem „áldás-zenét”: az élet – úgy-
mond – „égi mását” tolmácsolta nekünk!

Főleg az utóbbi évtizedekben, amikor is Erdélyi Zsu zsan na
gyűjtéseit szólaltatta meg szépséges szoprán ének hang ján:
népi imádságokat, és apokrif szakrális énekeket énekelt.
De ebbe is bele lehet pusztulni! Hiszen a pódiumi lét, sű -
rített jelenlét. Főleg annak, aki nem visel „maszkot” – mint
ahogy a középkorban a commedia dell’arte-ban  –, ugyan is
a „hivatásosok színjátékában” maszkot viseltek a színpa -
dokon. Goethe így írt a commedia dell’arte-ról: „ a  (maszk
nélküli) természetességnek ezt a fokát csak kivételesen sze -
 rencsés tehetséggel, és hosszú gyakorlat után lehet el ér ni.”
Ferencz Évára tökéletesen ráillik ez a megállapítás. Év ti -
ze deken át nagy tehetséggel, és szorgalommal gya korolta
a természetességnek ezt a szinte elérhetetlenül ma gas fo kát.

Próbálta elérni a tökéletességet! Éva korai vesztét – nem
ez okozta? Ő sohasem kottafejeket énekelt; mert a kottafe-
jek tolmácsolásából még nem lesz katarzis! És nem is utá -
nozta a népi nótafákat – még ha tanult is tőlük! 

Mert az imitálás sohasem visz fel a személyesség és őszin-
te hitelesség magas fokára! Éva nem indult el sem a gép -
zene, sem az utánzás, (rosszabb esetben) a karikatúra felé!
Élő, hús- és vérbe mártott átéléssel tolmácsolt, és a szívét
tette minden dalba!

Erkel Ferenc – himnuszunk zeneszerzője –,  a kö vet ke -
zőt vallotta: „A művészet: fegyelmezett önkívület.” Fe rencz
Éva lelki beteg lett, mert nem viselte a fe gyel me zettség
„maszk ját”, és nem hajlott az  egzisztenciális biztonság ér -
dekében („mint a fű, hogy megmaradjon”!)  sem erre, sem
arra, s szembe nézett a földi igazságtalanságokkal, ame -
lyek őt is érintették: negyvenhárom évet töltött  szín pa don;
ugyanis az első, 1970-es „Röpülj páva” népdalverseny
egyik nyertese volt. De soha senkinek nem jutott eszébe,
hogy a hivatásosok művészeti díját – akár azok  egyikét is!
– megkapja! Nem volt Erkel, vagy Liszt-díja, mint ahogy

sok-sok táncdalénekes pálya -
társa már jóval korábban meg -
kapta ezeket az elismeréseket!
Éva nem tudta feldolgozni az
őt ért tengernyi lelki fájdalmat! 

A napokban hallhattuk –
halottak-napi megemlé ke zé se -
ken – Lázár történetét Jézus
korából, aki feltámadt erre a
föl di életre. Éva már nem erre
a valóságos életre vágyott; nem
az újabb fájdalmakra, a mel lő -
zésekre, nélkülözésekre, sze re -
tet-nélküliségre! Ő talán már az
örök kévalóságot óhajtotta! 

Vajon hívta szeretett édes -
any ja, s nemrégiben eltávozott
férje, aki lelki társa is volt egy -
ben? Vagy csalogatta őt drága -
látos szentje, imádott„ Bó dug -
ságos Szép Szűzmária”-ja,  a
„magyarok nagyasszonya?”
Akiről annyi szépet énekelt, s
akihez oly sokat imádkozott?

Remélem és hiszem, hogy
Ferencz Évát nevén nevezték a

Mennyben – még ha itt a földön méltánytalanul bántak is
vele! És betakarta őt halálakor – meleg, fényességes, védő
köpönyegével – a Szűzanya, az ő lelki édesanyja, Mária!

Drága Éva! Nagyon hiányzol nekünk, és fáj, hogy ilyen
korán elhívott tőlünk a Teremtő! Énekeid azonban – és Te
is – örökké élsz szívünkben!                        Faragó Laura

2013. november 11-én Budapesten, a Farkasréti
temetőben elhangzott gyászbeszéd szerkesztett változata.

„Ebben az életben meghalni nem nehéz. Élni az életet sok-
kal nehezebb.”

Majakovszkij

„Az élőknek méltányossággal tartozunk, a holtaknak csak
az igazsággal.                                          Voltaire  
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Elhunyt Szokolay Sándor

Kunágotán született, majd Orosházán nevelkedett. zenei
tanulmányait a békés–tarhosi gimnáziumban kezdte, ahol
1950-ben érettségizett. A zeneakadémián Szabó Ferenc és
Farkas Ferenc tanítványaként zeneszerzést tanult.1952-
1955-ig szolfézstanár volt a budapesti Fodor-féle ze ne is -
ko lában. Diplomája megszerzése után a Magyar Rádió  lek -
tora és szerkesztője, 1962-től önálló művészként al ko tott.

1966-tól 1994-ig a Liszt Ferenc zeneművészeti Fő is ko -
la középiskolai énektanár és karvezető, valamint zeneszer -
zés tanszakán ellenpontot, prozódiát, zeneszerzést tanított. 

Termékeny, sokoldalú zeneszerzői tevékenysége ered -
mé nyeként számos énekes és hangszeres alkotást írt, élet-
művének gerincét azonban operái alkotják. Vérnász című

operájával vált közismertté, melyet a világ huszonhárom
városában bemutattak. Az árpád-házi Szent Margitról szó -
ló műve  (Margit, a hazának szentelt áldozat)  az el ső, mely -
 ben magyar történelmi témát dol goz fel. Ebből ope rafilm is
készült Márton István és Koltay Gábor rende zé sében.

Szokolay Sándor sokat tett azért, hogy az if júság ko moly -
zene iránti érdeklődése a könnyűzene térhódítása ellenére
is megmaradjon. A Tavaszhozó kislány a gyerekek szá má -
ra íródott Móra Ferenc novellája és Balássy László versei
alapján. A Csalóka Péter operájából tévéfilm ké szült. 

A Piros pöttyös labda című rövidfilmhez, és a Csil lag -
sze mű című mesejátékhoz írt kísérőzenéje ifjúság iránti
vonzalmának, kötődésének szép példája.  

Sohasem titkolta Istenbe vetett hitét. Az 1970-es évektől
szaporodtak egyházi művei. Evangélikus el kö te le zett sé ge
öt vö ző dött a szívből jövő ökumenikus gondolatokkal.

Szokolay Sándor vulkanikus alkotóerejű, el len áll ha tat lan
hatású, szenvedélyes hangvételű művész volt, tehetsé gét
nem lehet beskatulyázni. Sha kes peare-ével vetekszik drá -
mai teremtőereje, zenei lírája Arany János-i. Műveit át -
szö  vik a népzene jellegzetességei az egyházi népénekek, a
középkori gregorián himnuszok, a reneszánsz szó fes té szet,
a barokk variációs, és imitációs technika, sőt a tizenkétfo -
kúság, és énekbeszéd is, mindez stiláris törés nélkül, tö ké -
le tes egységet alkotva. Harmóniavilágában újra és újra meg -
jelennek a jellegzetes mixtúrák – énekes zenéjében a vég -
ső kig tiszteletben tartja a nyelv belső életét, lüktetését, hang -
súly- és ritmusvilágát. Hitet, erőt, égi üzenetet köz ve tí tő ösz -
szetéveszthetetlen stílusa egyetemessé és örökér vé nyűvé te -
szi művészetét, mely magába olvasztja Európa min dig meg -
ú juló szellemi áramlatait, „mégis győztes, mégis új ésmagyar”.
Alkotásaiból arc hai kus modernség, képzettársítás-világ,

műveltségből fakadó szé les pa -
lettájú ötlettár, hamis felhan-
goktól mentes magyarság, és mé -
 lyen megélt hit sugárzik.

Nem tartozott egyetlen ze ne -
szerzői csoportosuláshoz sem.
A szakmabeli tudást tartotta a
ze neszerzés legfontosabb esz -
kö zének, de úgy gondolta, hogy
nincs ihletett komponista az Is -
ten adta alkotókészség, tehetség
nélkül. Opusainak száma meg ha -
 lad ja a négyszázat. Kó rus mű vei -
ben több mint harminc magyar
köl tő versét zenésítette meg.
Szö  veg választásával missziót
tel je sített. Műveinek jelentős ré -
 szét történelmi múltunk ih let te.

A Művészetbarátok Egye sü le -
te 2003 decemberében – a nép -
zene, a nép dal terjesztésében, és
ápo lá  sá ban legeredményeseb ben
mun kál ko dók elismerésére 1996-
ban ala pított – Bé res Ferenc-
díjjal tüntette ki.           Geröly

Emlékét kegyelettel őrizzük!Szokolay Sándor (1931 – 2013)

Pető Kovács Júlia
ALKONy

állok elé, mit holnapom hoz.
ám magam olykor végigmérem.
Mit az idő simán elkoboz,
sóhajokkal már dehogy mérem!
Az élet sűrű erdejében
csak nyomvonalak közt ballagok,
világolnak sorsom könyvében
védelmül szelíd kis hajlatok.
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Elhunyt Szirmay Endre

1920 – 2013

Száz éve született Bánsági András

Erdélyi nyomdász dinasztia gyermekeként Temesváron szü -
letett. Színi Zoltán festőművész évekig ingyen tanította a te -
hetséges fiatalembert. Az Iparrajziskola grafikai fa kultását 
ki tüntetéssel végezte. Tanulmányait a Müncheni Akadémi -
án, és Berlinben folytatta. Há rom mesterle ve let is szerzett. 

Négy szívinfarktus után – ha bottal is – szinte minden hé -
ten velünk volt a Művészetbarátok Egyesületének összejö -
ve te lein. Kiállítási megnyitók, kulturális rendezvények je -
len tették számára az élet értelmét. Közel négyszáz könyvet,
fo lyóiratot illusztrált, több mint száz kiállításon szerepelt.
Pla kát jai, reklámgrafikái, festményei többször díjat nyertek.
Mi lá nóban Grand diplomát kapott. 
A németországi Mönchengladbach-ban 1990-ben rende zett
23. Nemzetközi Exlibris Kongresszus tiszteletére negyven
rajzot készített, melyet emlékmappa formájában a Mű vé -
szetbarátok Egyesülete jelentetett meg. 

Terveiben szerepelt, hogy 1994 tavaszán – lakhelyén –  Fe -
rencvárosban életmű-kiállításon mutatja be sokoldalú mun -
kásságát. Ebben hirtelen halála – nem sokkal nyolc va na dik
születésnapja előtt – megakadályozta.                 - geröly -

A Kassa közeli Hernádzsadányban született. Már gyer  mek -
korában elhatározta, hogy pedagógus lesz. Bu da pes ten szer -
zett olasz-magyar szakos tanári diplomát. Negy ven évig
középfokú tanítóképzőben, és tanítóképző fő is ko lán ta ní -
tott. Több főiskolai jegyzet fűződik nevéhez. A ka pos vá ri
főiskoláról került nyugállományba. 

Ötven esztendős volt, amikor Arány és mérték címmel
meg jelent válogatott verseskötete. Mesterének Arany Já nost
tartotta. Tisztelője, és folytatója volt a Nyugat öröksé gé nek.
Gondolati igényesség, formai fegyelem jellemezte ön ki -
fe jezését. Irodalmi alkotótevékenységét a falusi élet ha -
gyo mányai, a szülőföld szeretete, a „felvidéki szellem”,
a népköltészet, a nyugatosok alkotásai, a liberális és hu -
ma nis ta szemlélet, az európaiságra való törekvés, valamint
az Illyés Gyula, Németh László, Nagy László, Sütő András
féle szellemiség inspirálta. 

Szirmay Endre és 2005-ben elhunyt festőművész fe le -
sé  ge Szirmayné Bayer Erzsébet 1979-től voltak tagjai a
Mű  vészetbarátok Egyesületének. Pár be széd (1982), a Szó -
szóló (1993) és a Hűség (1997) című kötetei az egye sület
gondozásában láttak napvilágot. Sok verset for dí tott szlo -
vákból, csehből, oroszból, lengyelből, spanyolból, olasz ból. 

Pomogáts Béla a Somogy című lapban a kö vet ke ző kép -
pen emlékezett Szirmay Endrére: „versei gyakran örö kí -
tet ték meg a somogyi tájat, az élet kisebb-nagyobb ese -
ményeit, szívesen festettek meghitt életképeket, szeretet-
tel idézték fel a magyar költészet hagyományait, testvéri
szívvel siratták el irodalmunk halottait. Elégikus érzéssel
követték az »örvénylő idő« viharzását, mindig az »égő
pil lanat« emberi arcát keresték. A köznapi élet dolgaival
foglalkoztak, érzékeny szeretettel hajoltak az emberi kap -
csolatok alakulása fölé: ez az érzelmi kultúra minősíti
természetüket.” 

Szirmay Endre Kaposvár irodalmi életének egyik meg -
ha tározó személyisége, a település példaadó köz é le ti, és mű -
  vé sze ti egyénisége, a város díszpolgára volt. Egy régi vi -
lág ból előlépett úriemberként viselkedett, előzékeny, és
ba rátságos ember, igényes író, és jóbarát volt.        G.T.     

„Napjaim – kis rózsafűzérgyöngyök –,
elperegnek ujjaim között.
Morzsolgatva ábrándozom arról,
meddig tart a mulandó, 
meddig az örök.”

Tóthárpád Ferenc
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Elhunyt Kristófi János

A XX. század művészetében találkozhattunk az „új szenzi -
bilitás” kifejezéssel. Kristófi János művészetében kitágul ez
a fogalom, mert műveiből felénk áramló melegség mág ne ses
hullámai messziről jönnek, és lelket vigasztaló katarzis ere -
 jével telítettek, ezért méltán nevezhetjük ezt „új szenzi bi lis
humanitásnak”. Ahogy a zenében az ellenpontozott szó la -
mok fegyelmezett rendszere, úgy festészetében a kü lön bö ző
idősíkok, a jelen és a múlt, a városi épületek barokk nagy sze -
rűsége, és a falu bársonyos mély zöldjei egybecsengenek, fe -
lénk sugározva egy olyan emberi, és tárgyi világ har mó niá -
ját, mely csakis az Ő képeinek sajátja. Mi adja ezt a nagy sze -
rű ötvöző erőt? Honnan e képek csaknem felszentelt vallá -
sos alázata, melyekben a múlt, a hagyomány méltósága és
az emberi összetartozás ereje oly harmonikusan egyesül?

Kristófi képei a zene és a képzőművészet ötvözetei. A le -
ü tött képi elemeken, a barokk paloták emelkedett szép sé -
gé   ben a Bach fugák mélyen érző ritmusát érezzük, míg or -
go najátékát hallgatva felidéződnek képei harmonikus szín -
akkordjai. A magányosan ábrázolt női- vagy férfialakok
mellett a háttérből felidéződik bennünk a családi melegség
erőt adó hiteles szépsége, a faluért, a szülők nemes em lé ké -
ért érzett felelősség és kötelesség vállalása.

Miként Richter zongorajátékában, Kristófinál is együtt van
két különleges ellentétes elem. A hihetetlenül érzékeny er -
kölcsi finomság, és a belülről, a lelki kényszerből feltörő
erő, melyek képeit halkszavúságuk ellenére, vulkanikus erő -
vel töltik meg. Művészetének lényege az élet igenlése a ki -
hí vásokkal szemben, mely bearanyozza és átfűti képei fe lü -
letét, egyszerre sugározva felénk festői és zenei hullá mo -
kat. Festészetét átitatja a XX. század eleji Várad játékosabb,
ledérebb könnyedsége, megelevenednek a nagy dísz ka la pos
nők szecessziós házak közötti sétái, a barokk templomok val -
lásos áhitata, a templomépítő főpapok felszentelt ko moly -
sá ga, áldozatos nagysága. Megérezzük az otthon, a szü lő föld,
a gyermekkor kitörölhetetlen emlékeit, azt az erkölcsi irány -
vonalat, amelyhez a művész egy életen át hűséges maradt.
A Kristófi által megfestett hegedű meleg okkereivel, zenei
hangot hallat, akárcsak a balerinái, akik Csajkovszkij mű -

1920 – 2013

vei nek hangulatát idézik érzetünkben. Talán ez az érzet szó
il lik leginkább művészetére, festészetére, hisz új titkokat
sej tet meg velünk az emberről, a tájról. A jelenségek ilyen
irá nyú felszentelése a néző megbecsülése, mel lyel titkaiba
avat, teszi Kristófit humanista, érzékeny festővé.

Jakobovits Miklós

A nagyváradi múzeum főmuzeológusa, Munkácsy-díjas ro -
má niai magyar festőművész 2001-ben írta az előbbi so ro -
kat annak a művészeti albumnak az előszavában, melyben
Banner Zoltán Kristófi János életművét mutatja be. 

Kristófi János több mint két évtizedig volt a Mű vé szet ba -
 rá tok Egyesületének tagja. Alkotásaiból Budapesten több
al kalommal is rendeztünk kiállítást. Az a megtiszteltetés ért,
hogy a Gellért Szállóban és a Hattyú Házban én méltathat-
tam munkásságát. Személyes találkozásaink közül kü lö nö -
 sen emlékezetesek maradnak a lakiteleki, a mosdósi, és a gá -
borjáni alkotótáborban eltöltött na pok. Meg is mer hettük a se -
gí tőkész tanárt, a jóságos, családcentrikus, mindig mo solygó
apát. Hoványi Judittal, a tehetséges szobrász-ke rá mi kussal
1956-ban kötött házasságukból tíz gyermek szü le tett, akik kö -
zül többen is a művészeti pályát választották. 

Kristófi sohasem a közönség tetszése, hanem a saját igé -
nyessége szerint döntött képei témájának meg vá lasz tá sá ban.

Szakmai környezete fes tő mű vé szi tehetsége mellett sok ol -
dalú mű vé szeti ismerete, és példás emberi tulajdonságai mi -
att is nagy ra becsülte.                                              Geröly 

Szirmay Endre
ELJUTUNK-E…?

Lobogjatok villogó vásznak
ropogjatok recsegő tárgyak
zuhogjatok forrongó vizek
sikoltsatok szétfutó sínek
csikorogjatok lángoló fékek
könnyüljetek ránk dőlt nehezékek
mert nem tudni, hogy mi mennyit ér…
holnapig még táplál-e a vér…
– Akik emberül élhettünk idáig
eljutunk-e holnap a sóhajtásig…?

A DIADALMAS ÉLET

Elfelejtették már a dalt
mind, akik tőled üzenetet hoztak
a fény és a csönd zuhatagában
lélekcserélőn szitkozódtak;
s a győzködésben fölsikoltó kezek
vak görcse némán feketéllett
mert minden halál csonfehér csöndjét
fölgyújtotta a diadalmas élet.
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Az egyesület adományozói

50.000.- Ft-ot Majer Mihály László (Budapest); 8.500.-
Ft-ot Réthy Sándor (Balatonalmádi); 6.000.- Ft-ot Wrá bel né
dr. Gulla Etelka (Budapest); 5.500.- Ft-ot Mayer Lajosné
(Budapest); 5.000.- Ft-ot Karsainé Tonnelier Ghislaine (Bu -
dapest); 4.500.- Ft-ot Udvary Pálné (Budapest); 3.500.-
Ft-ot Kacsóh József (Budapest); 3.000.- Ft-ot dr. Erdős
Al bertné (Budapest), Galavics Géza (Budapest), Simonné
Dulai Mária (Kiskőrös), Stirling zsolt (Pécs); 2.000.- Ft-ot
Eredics László (Budapest), Kiss Gábor Iván (Budapest),
Kovácsné Kaizler Gitta (Dunaújváros), Mező Gergelyné
(Budapest), Nagy Vincéné Barna Erzsébet (Debrecen),
Szlo boda István (Pécs), zsoldosné Szőke zsuzsanna (Bu -
dapest); 1.500.- Ft-ot Bárdos Attila (Budapest), Beleznay
Diána (Budapest), dr. Csaba Tamás (Pécs), Fülöp Lajos
(Balatonalmádi), dr. Gesztesi Tamás (Szekszárd), Heil Jó zsef
(Almáskeresztúr), Kiss zita (Budapest), Luczi János (Deb -
recen), Meiszter Kálmán (Budapest), P. Horváth László
(Budapest), Schramkóné B. Margit (Budapest), Szal ká ri
Ró zsa (Jászapáti), Thurzay Gábor (Budapest); 1.000.- Ft-ot
H. Csongrády Márta (Debrecen), Juhász Erika (Budapest),
Kőrösi Tamás Gábor (Kalocsa), dr. Szőke Albert (Bu da -
pest), Vass Józsefné (Budapest); 500.- Ft-ot dr. Be ne decz ky
Istvánné (Szentendre), Csapó Sándorné (Lad), Endresz Jó zsef
(Budapest), Horváth Györgyné (Budapest), Kovács János(Pécs),
Kóris Györgyné (Gyomaendrőd), Ligeti Józsefné (Bu da pest),
Mikulás Józsefné (Üllő), M. Kass Judit (Bu da pest), Rab-Ko váts
Éva (Budapest), S. Nagy László (Bu da pest), Simonné dr. Ber náth
Erika (Pécs), Sütő ágnes (Bu da őrs), Takács Dezső (Pécs),
T. Nagy István (Bá tony te re nye), Vargáné Veiczi Irma (Bu da -
pest), dr. zvada András (Békésszentandrás) küldött.

Az Alapítvány a Közjóért pályázatán programjaink tá -
mo gatására 100.000.- Ft-ot kaptunk.   

Az egyesület új tagjai

Balog Mária (Budapest), Fazekas Dániel (Budapest), Ger lecz
László (Karád), Hegyvári Franciska (Budapest), Knapp
Ferenc (Budapest), dr. Kovács Gáborné (Budapest), Min ker
Tibor (Budaőrs), Monori Sándorné (Budapest), Szekér
Csabáné (Budapest), Szigeti Miklósné (Kőszeg).

Tagsági viszonyának törlését kérte

B. Molnár zsuzsa (Budapest), Fekete Mária (Budapest),
F. Nagy Piroska (Debrecen), Gellért Mariann (Budapest),
Honvári Erzsébet (Nyíregyháza), Németh János (Kis bu csa),
Szautner József (Pécs).

A felajánlható 1 %

Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy
adójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket. 
Művészetbarátok Egyesülete   Adószám: 19816133-1-42 

Király Lajos
NAPJAINK

Térj vissza Mindenség Erdejéből,
Mert oly bűnös lett Szodoma!
Felhőkarcolók hűvösében
Modern Pilátusok és új Golgota.

Térj vissza Mindenség Erdejéből
És elkapnak izmos martalócok!
Arcul ütnek és leköpdösnek:
Üdvözlégy!... – csattannak a bókok

Térj vissza Mindenség Erdejéből, 
Hagyd el atyádat, az ácsot! –
Kész már számodra a kereszt:
Megváltani újra a világot!

Tóth Ferenc grafikája (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

2006. január 1-jén hunyt el Tóth Ferenc. Az 1921-ben
Szeghalmon született grafikusművész átélte a háború és a
hadifogság poklát. Megszakításokkal végezhette el a Kép -
zőművészeti Főiskolát. Egy ideig a Grafikus Művészek Al -
kotószövetségének művészeti vezetője, egy évtizedig a Ki -
rakatrendező Iskola igazgatója volt. Egyesületünkben kü -
lönböző tiszt sé ge ket vállalt, és jelentős szerepe volt a ki ál -
lítások rendezésében, az alkotások kiválasztásában.
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Szántó Sándor festményeiből „Tör -
té nelmi Magyarország” címmel nyílik
kiállítás január 16-án az Er zsé bet li ge -
ti Színházban (XVI. Hunyadvár u. 43/b).
Az erdélyi származású alkotó mun kás -
ságát Szepes Hédi művészettörténész
méltatja. A tárlatot február 10-ig lehet
megtekinteni. 

Sára Ernő grafikus kiállítását ja -
nu ár 10-én a Józsefvárosi Galériában
(VIII. József krt. 70) Feledy Balázs mű -
vészeti író nyitja meg. Köz re mű kö dik
Zsári Tamás szaxofonművész. 

Stancsics Erzsébet költő, író szer -
ző i estjét február 13-án a Kéhli Ven -
dég lőben (III. Mókus u. 22) a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör rendezi. A be szél -
getőtárs Tárkányi Imre lesz. 

Madarász Gyula emlékkiállítását
feb ruár 7-én a Debreceni Kölcsey Köz -
pontban (Hunyadi u. 1-3) Feledy Ba lázs
művészeti író és Hézső Ferenc fes tő -
művész nyitja meg, melyet az ér dek lő -
dők március 2-ig látogathatnak.

Tavaszy Noémi festő, grafikus, Fe -
renc város Díszpolgára „Itt szü let tem”
című tárlatát január 15-én 17 órakor
dr. Bácskai János a kerület polgár mes -
tere nyitja meg a Ferencvárosi Mű ve -
lődési Központban (IX. Haller u. 27).
Az alkotásokat február 10-ig lehet meg -
tekinteni.  

Vargay Zol tán intarziáit, és Bese
Mária kerámiáit a Béke Hotelben (VI.
Teréz krt. 43) január 17-től a hónap
végéig tekinthetik meg az ér dek lő dők.

Az ART 16 művészcsoport „Abszt -
rakt” című kiállítását január 22-től
feb ruár 10-ig láthatják az érdeklődők
az Erzsébetligeti Színházban (XVI. 
Hu nyadvár u. 43/b).

Bálint Vera alkotásait a Szabó Er vin
Könyvtár Lőrinci fiókkönyvtárában
(XVIII. Thököly út 5) február 3-tól
február 27-ig lehet megtekinteni.

Weöres Sándor – „Száz éve” cím-
mel a múlt év nyarán nyílt kiállítás a
Pe tőfi Irodalmi Múzeumban. A hagyo-
mányos elemeket a legmodernebb mul -
timédiás interaktív nyelvi játékokkal öt -
vöző tárlat június 1-jéig látogatható. 

William Shakespeare szü le té sé nek
450. év fordulóján április 23-án 10.30
órakor a drámaíró budapesti szob rá nál
em lék ünnepségre kerül sor. A program
szer vezője dr. Nagy Károly.

Hírek
 

A Kassák Alkotóművészek Tár sa -
sá ga „Táj képkeretben” című kol lek -
tív kiállítása február 10-től március
6-ig tekinthető meg az OTP Bank
aulájában (XIII. Babér u. 9).

Az 5KOR Képzőművész Cso port
HAIKU című kiállítását P. Szabó Er nő
mű vészettörténész nyitja meg február
20-án 18 órakor a Barabás Villa Ga -
lériában (XII. Városmajor u. 44.) A
tárlat már cius 7-ig látogatható.

Molnár–C.  Pál  
18 94-ben (120 éve)
született Bat to nyán.
Külföldi tanulmány -
útjai révén 1919-ben
rendezték első gyűj -
teményes kiállí tá sát
Svájcban. 1929-ben
és 1964-ben a Szi -
nyei Társaság díját,
1936-ban a főváros
jubileumi aranyér-
mét nyerte. Az 1939-
es Párizsi Vi lág ki ál -
lításon Grand Prix-
díjatt kapott. A  ma -
gyar művészetben
egyéni színt jelent
erő teljesen körvona-
lazott festészete. Gra- 
fikái visszaadják a
mozgás és a cselek -
vés jelleg ze tes sé gét.
Festőstílusa Ró má -
ban alakult ki, ahol
a középkori olasz
művészet gyer me ki
hite, tömörsége, egy -
szerűsége ugyanúgy
megihlette, mint a
barokk festészet tör -
vényszerűsége. Haj-
dani budapestei mű-
terme ma mú ze um.Molnár–C. Pál: Mater Dolorosa (illusztráció)

Lázárfalvi A.György
ÖRÖKSÉG…

Sagredok sarja, magyar szív idéz,
egyistenhit áldozati oltárán
őriz monda, szobor – „hithű vitéz”,
örökmécses Gellérthegy sziklavárán.

KILáTáSTALAN

Még fagy markolja földnek kérgét,
mint nincstelen lelkét félelem, -
míg az tavaszra enyhíti mérgét,
nyomor bús jövője mély verem.

SzÉP, S A KÉK

Kék a hegy, a lég, az ég,
szép a fény, a szem; a kék. –
Kék a fény, a szem; a szép,
szép a hegy, a fény s az ég... 

Gyászhír

Kócziánné Tóth Mária (1940– 2014)
a zala megyei Oltárc településen szü -
letett. 1958-ban köl tö zött Budapestre,
a Ganz-Mávag-ban dol gozott. A Vas u -
tas Nép mű vé sze ti Körben gya ra pí tot -
ta ismereteit. 1994-ben lépett a Mű vé -
szetbarátok Egyesületébe. 2002-ben a
Nagy Balogh János ki ál lí tó te rem ben
ren deztük első önálló tárlatát. Bu da -
pes ten érte a halál. Emlékét őrizzük!
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Az egyesület elismerése

Az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége 2001-ben
alapította az Erzsébet királynéról, a főváros hetedik ke rü le -
tének névadójáról elnevezett emlékérmét, amely Lajos Jó zsef
szobrászművész bronzból készült, 10 cm átmérőjű, kör ala -
 kú, egyik oldalán a királynét ábrázoló alkotása.

Az alapító szándéka, hogy ez zel ismerje el azokat, akik ki -
magasló és áldozatos munkát vé geznek. Az Erzsébetvárosi
Civil Szerveztek Szö vet sé gé nek 2013. december 16-án tar-
tott elnökségi ülésén Geröly Tibor, a Művészetbarátok Egye -
sületének elnöke vehette át a kitüntetést, akinek kul tú ra te -
re mtő, és terjesztő közössége több évtizedes munkásságá-
val szolgált rá erre az erkölcsi el   is me résre.

A Művészetbarátok Egyesülete 1973-ban, negy ven évvel
ez előtt alakult meg a Fáklya Klubban, a Magyar Rajz pe da -
gógus Szövetség tagozataként, mint a Műgyűjtők és Mű ba -
rátok Köre. 1979. február 19-én a maga korában nem ke vés -
bé híres Kossuth Klubban közgyűlésen döntöttek egye sü let -
té alakulásukról. Az akkori tisztségviselők neve ma már
tör ténelmi veretű: elnöke Búza Barna, főtitkára dr. Szíj
Rezső volt. 1985-től a főtitkári teendőket – az alapítók kö zé
tartozó – Geröly Tibor látta el, akit 1999-ben elnökké vá lasz -
tottak, s az óta is ebben a tisztségében szolgál. Ez is csak -
nem negyedszázados évforduló, amelynek jelentőségét az
adja, hogy egy civil szervezet életében ez minden évben a pá -
lyázatokon és alkalmi támogatókon múló bizonytalanságok -
kal teli, a megmaradásért, és bizonyító erejű mű kö dé sért va -
ló mindennapi küzdelmet jelentett, és jelent ma is. Em bert pró-
báló, egészségetkoptató, kö zös sé gért végzett ál do za tos mun ka.

Az országos hatókörű Művészetbarátok Egyesülete  négy
évtizedes történelmével már beírta nevét a még csak ez u tán
készülő civil szervezetekről szóló monográfiába, amely köz -
történetünk egyelőre mostohán kezelt, de szerves része. Rend -
kívül sokrétű a tevékenysége: a művészetek valamennyi  ágát
felölelő szándékkal az alkotók és barátaik érdekképvisele -
te, támogatása, az általuk képviselt nemzeti és kulturális ér -
tékek terjesztése; alkotótáborok, kiállítások, előadások és a
közvetlen kapcsolatteremtés egyéb fórumainak szer ve zé se,
általában a szó nemes és rangos értelmében a művészeti és
kul turális ismeretterjesztés.

Az Egyesület szerény, kis alapterületű székhelye 1982 óta
Erzsébetvárosban, a mai István utca (1949-től Landler Je nő
utca, előtte István út, majd 1991-től ismét István, de már
csak utcaként, nem pontosan visszaállítva a helyére zök kent
időt) 42. szám alatt van. Az egyesületnek csoportjai mű köd -
nek Pécsett, Balatonalmádiban, Debrecenben, La ki te le ken,
Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, és Sza bad kán.

1991-től kéthavonta jelenik meg 1500 példányban a Mű -
 vé szet és Barátai című lapjuk. Olvasói a kiállítások gya ko ri
látogatói, és a művészeti kiadványok vásárlói, a műértők és
a műélvezők köréből kerülnek ki. A kiadvány általános ki -
tekintésű, hiteles tájékoztatásra törekszik, de elsősorban az
egyesület kereteiben folyó igen sokrétű képzőművészeti és
irodalmi tevékenységről számol be. Évente több tárlat ren-
dezésével segíti az alkotóművészek bemutatkozását. So kan
itt szerepelnek először csoportos tárlaton. Többen az egye sü -
let segítségével juthattak el az első, önálló kiállításukig.

Ennek különösen az 1970/80-as években volt jelentősége,
amikor az állami  kultúrpolitika gátolta a nem hivatásos kép -
zőművészek, különösen az absztraktnak minősített al ko tók
nyilvánosság előtti fellépését. Az Egyesület érdeme, hogy
az 1957-től Rómában élő Prokop Péter első nagyobb, ha zai
bemutatkozását 1987-ben, majd később a Né met or szág ban
élő Berecz Antal alkotásainak budapesti kiállítását meg -
szer vezte. Először 1993-ban hozott létre festő tagjainak al -
kotótábort a Keleti Főcsatorna partján, majd Lakiteleken
1995-től éves gyakorisággal a Kárpát-medencére kiterjeszt -
ve hívta vendégeit. Hagyomány teremtődött az 1999-ben
kezdeményezett, később az évente sorra kerülő Mű vé szet -
ba rátok mottóval jelzett csoportos kiállításokból, miként az
Egyesület tagjainak alkotásait bemutató Tél a kép ző mű vé -
szetben című tárlatokból is.

Az Egyesület könyvkiadói tevékenységének gazdag ha -
gyománya van, ami esetenként művelődéstörténeti je len -
tő ségű: például Auguste Rodin írásainak első kiadása Tes -
ta mentum címmel 1988-ban, a Rómában élő Prokop Péter
első magyarországi kötete Fügefám alól címmel  gon dozá -
sukban jelent meg.

Említést érdemel, hogy a népi költészet egyik utolsó kép -
viselőjének Nádudvari Nagy Jánosnak hetvenéves ko rá ban
jelentették meg első verseskötetét, melyet még hat másik
követett. És csak néhány név azok közül, akik első kötetük
megjelenését a Művészetbarátok Egyesületének köszönhe-
tik: A kárpátaljai Darabán János, az erdélyi Kósa Bálint,
Láng Miklós, Pribojszky Mátyás, Rédai Gábor, Rudnai
Gá bor, Győry Zsuzsa, Fenyves Mária Annunziáta, Johe,
Jáki Ferenc, Kardos M. Zsöte, Vántsa Zoltán, Kört vé lyes sy
Magda, Kardos Nagy Ibolya, Honvári Erzsébet. És mo -
nog ráfiák Tarjáni Sinkovics Jenőről, Búza Barnáról, Bru sch
Péterről, Határ Jánosról, Kránitz Margitról, Varsányi Pál ról,
Alle Te réz ről, Prokop Péterről, Csepei Tiborról, Osváth
Miklósról, Z.Soós Istvánról, Réti Mátyásról. 

Lajos József:Erzsébet királyné (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)
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Helyesbítés

Sz. Tóth Gyula barátomtól kaptam meg a Művészet és Ba -
rátai lap november-decemberi számát. Gratulálok a tartal-
mas és színvonalas laphoz.
Külön szeretném megköszönni, hogy Pál Mihály „Közös
sors, küldetés és felelősség” című írását az első lapon kö -
zölték. A cikk második oldalán szereplő fotó aláírása – A
Wagner házaspár Székesfehérvárott a Corpus Hun ga ri cum
előtt – téves. A felvételt a Fejér megyei Hírlap közölte Nyo -
mon az idős hölgy című cikkben, 2011 májusában. A fel -
vé telen Wagner Chiyo asszony mellett én állok. 
A szobrászművész özvegyének is elküldtem lapjukat, s vé -
gül ma kaptam tőle a mellékelt fotót, melyen Wagner Nán dor
műveiből, Sakura városban rendezett kiállítás bejáratában
áll. Azt kérte kedvesen, hogyha lehet a csatolt fényképpel
legyenek szívesek kiigazítani a hibás közlést. Örült a cikk -
nek, és tetszett neki lapjuk tartalma.

Nándorról és magamról egy pár szót. Találkozásom Wag ner
Nándorral életem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Egy öregkori egymásra találás, a szobrász és a kül ke res ke -
dő barátsága. Beszélgetéseink során kiderült, hogy mennyi
közös van a két teljesen eltérő életpálya között. Tizenegy
évet éltem Japánban, ott ismertem meg Nándort, és egé szen
haláláig, szinte apa-fiúi bensőséges kapcsolatot tartottunk.
Halálos ágyánál feleségemmel együtt mi voltunk utolsó lá -
togatói. Egy kis földrengés jött, nemsokára kezet szo rí tot -
tunk, és ő örökre elment. Makk István építésszel arra kért
ben nünket, hogy ápoljuk művészeti emlékét, s segítsük öz -
vegyét Chiyo asszonyt.                                Kiss Sándor

Figyelmetlenségünkért az érintettek elnézését kérjük!

Vidovszky Béla 1973-ban bekövetkezett halálát követően a
festőművész, majd 1996-ban Béres Ferenc énekművész,
2001-ben pedig Obersovszky Gyula író-költő nevét viselő
díjat alapított, de a tizenöt, a húsz, és a huszonöt éves tag -
ság elismerésére is készült em lékérem. 

Az egyesület munkája a kerület civil szervezetei
számára is példaértékű.                                dr. Iván Géza 

Ó BáR KIRáLyT ADHATNÉK NÉKTEK...

Ó, Magyarország, szép világ!   
Tudom én, élsz gyötrő láncon.   
Úgy levenném én rabigád,   
Kezem, lásd, nyújtani vágyom.   
Haza, s szabadság: sok dalia   
Ezekért ért oly bús véget.   
Kötelékünk bár fonódna ma,   
Királyt adhatnék néktek!   
Magyar hadd lenne, hadd e-honbeli hős  
Vas a karja, tiszta a híre,   
Derék értelmű férfi, erős,   
S csak a földért verne a szíve.   
Alkotna szabad magyar hazát,   
Örökre – legyőzve az átkot!   
Itt osztaná örömét-bánatát,   
Így lenne hű királytok! 

Erzsébet királyné, Sissi versét Tandori Dezső fordította.

Erőss Attila
A LáNG

Ne oltsátok el a lobogó tüzet!
A vérünkből kipattant szent lángot!
Mely előttünk tágas ösvényt vágott,
s Európának ázsiáról üzent.

Éltető láng, mit templom és iskola
és annyi nemzedék reánk hagyott.
Őrizzétek, mint a fénylő Napot,
hogy ki ne lobbanjon lelkünkből soha!

E láng: az Élet; melegít s világít.
Legyőzi az ármányt, gazok hordáit,
és egybefogja valahány fiát.

Csodákat művel, gyógyít üszkös sebet,
mikor azt hinnéd, hogy minden elveszett,
felráz és kivívja diadalát!

(1993)
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Január 8-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Kö zösségi Házban
(Wesselényi u. 17.) Prokop Péterre
emlékezünk születésének 95. évfor-
dulóján. A „Mé hecs ke mód ra” cím-
mel megjelent kötetet dr. Pro kopp
Mária, az ELTE Művészettörténeti
Tan székének eme ritus profesz szora
mutatja be. A könyvből részleteket ol -
vas fel Maróczky Er zsé bet. A kiadvány
a helyszínen kedvez mé nye sen vá  sá rol -
ható. Házigazda Geröly Tibor.

Január 15-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi  u. 17.) Eötvös
József – Dózsa regénye. Az 1514-es
parasztháború 500. év for du lója.
Ma darász Imre előadása. 

Január 22-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Lakatos
Ist ván és Major Ottó írói pályája,
Toldalagi Pál dalversei – Kop pány
Zsolt előadása. Házigazda Geröly T.

Január 23-24-25-én (csü tör tö kön-
pénteken-szombaton) 11-15 óráig az
egyesület székhelyén (VII. István ut-
ca 42.) a Farsangi tárlat képeinek
kiválasztása. A zsűri tagjai A. Bak
Péter, Gombai Zsóka, Juhász Erika,
Kemenes Katalin, Kőhegyi Gyula,
M. Kass Judit és Ürmös Péter, a Mű -
 vé sze ti Tanács vezetője. 

Január 29-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi u. 17.)
Farsang címmel az egyesület tag-
jainak kollektív kiállítása, mely feb-
ruár 13-ig látogatható. Megnyitja dr.
Kelényi István író-mű vé szet tör té -
nész-kritikus. Gitáron köz re mű kö dik
Semes-Bogya Eszter, verset mond
Tár kányi Imre. Szóvivő Lipcsey Ág nes.
A tárlat megtekintése és a kötetlen
beszélgetés közben az alkalomhoz il -
lő produkcióval bárki szerepelhet. 

Február 5-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Az első
magyar írásos nyelvtöredékek, nyelv -
emlékek, a kódexmásolás ko ra –
Né meth Sándor előadása.

Február  12-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsé bet vá ro si Közösségi Ház -
ban (Wesselényi u. 17.) Pilinszky Já -
 nos a XX. századi magyar köl té szet

Programok

egyik legjelentősebb kép viselője, az „új -
holdas” nemzedék tagja – Kop pány
Zsolt író-kritikus előadása.

Február 19-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (Wesselényi u. 17.) „Mimi ka len -
 dá riuma” – interjúkötet. Ven dé günk
Kratochwill Mimi mű vé szet tör té nész.

Február 20-án (csütörtökön) 17 óra -
kor  Pécsett a Vasutas Művelődési Ház -
 ban (Vá ra di A. u. 7/2) Stumpf Árpád
„zsi ráf” „Borral, tollal” című kiál-
lítását Szentgyörgyváry Péter, a mű -
ve lő dé si ház igazgatója nyitja meg.
Há  zi gaz da dr. Sikó Ágnes.

Február 26-án (csütörtökön) 17 óra-
kor Pécsett a Vasutas Mű ve lő dé si Ház-
ban (Váradi A. u. 7/2) A ka rá cso nyi és
újévi képes levelezőlapok stí lus vál-
tozásai a XIX-XX. században. Dr.
Sikó Ágnes előadása.

Február 26-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Er zsé bet vá ro si Közösségi Ház-
ban (Wesselényi u. 17.) „Zo máncba
égett élet” – vendégünk Ka tona Áron
Sándor tűz zo mánc mű vész.

Március 5-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (Wesselényi u. 17.) Tar Lőrinc
po koljárása (purgatóriumi víziók)
– Tóth Sándor József At ti la-díjas
költő, egyetemi tanár gondola tai.

Március 12-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (Wesselényi u. 17.) „A fekete ku -
tya éjszakája” – vendégünk Szent  iday
Klára. Új regényének be mu ta tó ján zon -
gorán közreműködik dr. Ré pá sy Györ gy.
Az est háziasszonya Far  kas Katalin.
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Ami valóság volt az ősöknek, az va -
ló ság marad, és minden mű vé szet -
ben ez rejlik...

Hermann Broch


