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Hatvan év a képzőművészet szolgálatában
Könyvemaművészetrőlszól,hiszenlegjobbanezérdekel.
A közel ezer kiállításhoz – melyeket rendeztem, vagy
megnyitottam–rengetegemlékfűz.Aművészeknevének
felsorolásaismeghaladnáakönyvterjedelménekhatárát,
pedigtöbbükneknemcsakegy-egytárlatátgondozhattam,
hanemegyesekkiállításátévtizedekigújrarendezhettem.
Méginkábblehetetlenlenneacsoportoskiállításokonszereplőkfelsorolása.PéldáulévekigrendeztemaHódmezővásárhelyi Őszi Tárlatokat, Ábrahámhegyen azegykori
Bernáth növendékek kiállításait,aderecskei Nemzetközi
Grafikai Alkotótelep grafikusművészeinek bemutatkozását.
Sok-sokközelebbiismeretség,barátságszövődöttakiállításokkapcsán,amellett,hogytöbbmunkámcsakegy-egy
alkalomravonatkozott,ésazismeretségektovábbikapcsolattartásáraszorítkozott.Sokanhatottakírásaimrais,ésabbanbízom,hogyazénméltatásom,szakmaimegítélésemis
segítetteművészipályájuksikerességét.
Az1990-esévekelejéigtartotthivatalimunkámaMűcsarnokkeretében.Nyugdíjazásomatkövetőenmegszűnta
sokadminisztrációsfeladat,ésvégrecsakazáltalamkiválasztott művészekkel, és kiállításokkal foglalkozhattam
szabadfoglalkozásúművészettörténészként.ÉvekigművészetitanácsadójavoltamaBudapesti Tavaszi Fesztiválnak,
ésaMűvészeti Alapnak.Jelenlegisaktívandolgozom.
Pályámsoránvoltakolyanalkotókis,akiknekszívesen
rendeztemvolnakiállítást,vagyírtamvolnaróluk,denem
sikerültközelebbjutnomhozzájuk,éstevékenyenrésztvennimunkásságukismertetésében.KözülükcsakhaddemlítsemBarcsay Jenőt, Bálint Endrét,vagyBartha Lászlót. Ebbenperszeközrejátszottazis,hogyőkmásművészettörténészekkelvoltakközelebbimunkakapcsolatban,vagy
közbenelhunytak,éskikerülteklátókörömből.Ámmindig
végigkísértemélet-ésművészútjukat,gyűjtvearólukírtakat,ésdokumentációbanisőrzömalakjukat.Akönyvbelsőborítóinarcvonásaikatateljességigényenélkülkicsiny
fotókkalmegjelenítettem.Köztükszerepelnekazokis,akik
esetenkéntnemalegjobbszívvelviseltettekirányomban.
Hiszentanulságosmindenismeretség.Kötetemtalánmeg-

Kárpáti Éva: „Mimi portréja”
rajzoljaaXX.századmásodikfelének,ésjelenszázadunk
elsőévtizedénekkulturáliséletét,korszakalkotóművészeineksajátosemberi,ésalkotóiarculatát.Tulajdonképpenezegymesekönyv,kiegészítveszámoskorabelifotóval,
illusztrációval.Nemtudományoscikkekben,katalógusbevezetőkben,vagyműelemzésekbenkívántamösszegezniéletutamnyolcévtizedénekregényét.
Abbanbízom,hogyazalbumírásainemcsakérdekfeszítőek,szórakoztatóak,hanemvalamennyiolvasónak,kicsiknek,ésnagyoknakegyaránttanulságokkalisszolgálnak.
(Magyar Képek Kft. Kiadása)
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Tóth Sándor

Össszefüggések

Geröly Tibor és Kratochwill Mimi (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)
KratochwillMimitszorosszálakfűzikaMűvészetbarátokEgyesületéhezannak
1973.áprilisimegalakulásaóta.Fontosszereplőjevoltszámtalanzsűrizésnek,
kiállítási„képválogatásnak”.Szívesenvállalkozotttagtársainkegyéniéskollektív
tárlatainakmegnyitására.Szakmaiészrevételeisegítettékalkotótagjainkategyéni
stílusukkialakításában.Atöbbmintnégyévtizedsoránaművészetiismeretterjesztéstszolgálóelőadássorozatunkfolyamatosszereplőjekéntamagyarművészeti
életjelesképviselőinekéletútját,munkásságátismerhettükmegtolmácsolásában.
KratochwillMimifebruár19-énazErzsébetvárosiKözösségiHázbanéletútjánaknyolcévtizedéből,pályafutásánakhatvanesztendejébőlemlékezetespillanatokatidézett,éskívánságradedikálta„Kalendárium”-át.

Kilencvenöt éve született Prokop Péter
Január8-ánazErzsébetvárosiKözösségiHázbanegyesületünk alapító tagjára
Prokop Péter író,költő,festőművészreemlékeztünk.Művészeténekjelentőségét
dr. Prokopp Mária, azELTEMűvészettörténetiTanszékénekemeritusprofeszszoraelemezte.Elmondta,hogyProkopPéter38évesenkészművészkéntérkezettRómába.TehetségétmégitthonaBudapestiKépzőművészetiAkadémiánfejlesztette,éstöbbjelenetősmonumentálisalkotáson–Sükösd,Szend,Baja,Hegykő
templomaiban–bizonyította,hogyaBibliatanítása,Istenjelenléteavilágban
aXX.századközepénisúj,erőteljes,színvonalasművészetresarkall.
Azarssacraakeresztényművészetfeladatánakazttartotta,hogyegyértelműen,
világosanművésziszínvonalonközvetítseIstenüzenetét.Ennekérdekébentöbbször nekifeszült egy-egy nagy istenélménye megjelenítésének.Az Utolsó vacsora gondolatiságátelőször1957-ben,majdaztkövetőenmégháromváltozatbanmegfestette.AkeresztrefeszítettKrisztustábrázolóképekisazönfeláldozó,
igaziszeretetnekművészimegjelenítései.Afeltámadásdiadala,azemmauszitanítványokszívéneklángolásaazismeretlen,defénylővándorláttántöbbmegfogalmazásbanamennybemenetelcsodásvíziója.Afestővetítettképei,és Prokopp
Máriaszuggesztívelőadásaméltánaratottelismeréstahallgatóságkörében.
AszületésnapkapcsánaJelKiadónálMéhecske módra címmelmegjelent
ProkopPéterkönyvet–melyírásainaktizenkilencedikkötete–Maróczky Erzsébet
mutattabeajelenlévőknek.Geröly-Bársonyi Hilda

Akorareggelfényeifáklábárakötnekaranyszalagot.AzosztrákGert
Jonke novellája, a Georg Friedrich
Händel fejenéhánynapjakerültakezembe;élénkzenekarihangzásban
hallomazőerdejét,évszakokragyogásában„tarkárafestettlégtemplomhajójában” hangszerek áttetsző freskóinak színkavalkádját csodálom.
Belsőképekét,melyekaTheMessiah
–aMessiás hárfazáporában azegyetlenarcot.Azeneszerzőtsúlyosbetegségeutánmegnyugtatóizgalomfogtael–olvasomanovellában–,„rendíthetetlenségkerítettekörül,mintha
egy pillanat alatt minden megváltozottvolna”.Aszövegkönyvszerzője levélbeneztazüzenetetküldte:vigasztalódjék,legyennyugodt,ettőlkezdvesemmisemháboríthatja,életevédvevan.Ésgyűltekakottalapok,zúdultak-csöndesedtekahangzatokegész
éjszaka.Mitremélhetett?Költőienpróbáljaazíróazérzéstvisszaadni:„…
vajoneztatüzetésahálaáldozatnaka
fejéthűsítőlángjaitszólaltatta-emeg,
vagyakezdődővirradatnaktüzevolt
(…).Olyanvolt,minthaszemélyesenazétertterítettevolnaátlátható
megvonalazottkottapapírkéntazasztalra,éskapkodvapontosananapszakokhullám-verésétjegyeznéle…”
Körülzsongakorareggelfényzenéje,azerdőkfelpezsdülősűrűsége,
adallamoscsend,azégbarokkosan
nyitottvégtelensége,amelyrelassanszépen fátyol terül; lentről a hegyre
tódulógomolygásfreskóváváltozik.
Imádsággáatermészetmindenrészlete;ahegyvilág.Ésaszürkéncsillogó
kőisakerti asztalon,afűrésszelkanyarítottfatörzslap,amelynekközepéna
hasadásakárszobrászkézrőlvallhatna.
Aboltozatoserdőszakasz,amely
templombelsőstruktúrájáraemlékeztet,atermészetbenisúgyvanjelen,
ahogyanépítészekköltőifantáziájában,
éshakorunkszervesépítőművészetét
nézzük,nemarrólvan-eszó,hogy
völgyhajlat,bércimagaslategyütt-rajzában a mulandóság feletti végtelen
tükörképlátszik,avalóságégimásában lehet akár az „örök szerelem”
romlatlanideálja,azisteniderűemberreisvonatkozóteremtéselve.
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Tóth Sándor
ÉshamárHändelazeneitablón,arokokóbanaXX.századotismegdobogtatóWatteau olajképe,aTársaság a
parkban.Amottamonumentalitáserdősége,emittaminiatűrkert„gáláns
ünnepélye”.Valamifélelátomás,azadott
kordíszletesrealizmusában.Vas István,
aköltőaztmondtaaképről,hogynekiRameau, megCouperin zenéje,de
nemtudjaelválasztaniMozarttólsem.
Watteauképzeletbelilátóköréhez„félőrültábránddal”fordultkésőbbVerlaine
ésamiGulácsynk.Áloméseszmény.
MintamásikWatteau-kép,azEl,Cytherébe,amely Debussy zongorájánA
boldog sziget-kéntmuzsikál–,Jersey
szigetén,aholafranciakomponista
nyugalmas,derűsnapokattöltött.De
nemálmotéseszménythozavilágnak
aművészet?Öröknekvallottesztétikájávalnemhaláltis?RajongottWatteauértBaudelaire,aFároszokbanekként:
„… tündöklik és kering lobogó lepkeként,/friss, könnyű díszletek közt ezer
büszke csillár/önti a bálra az őrületet
és a fényt.” Baudelaireabszolutizálja
aművészetet,aztán–kitudja?–élete
végefeléminthaHändelpartitúrájábankeresnéavégsőSzót…Irracionális,transzcendens?Mitőlfügg alélek
egyensúlyteremtése?Mennyéspokol
–akarva,nemakarva –együttjelentkezik.Aszépárnyékamindkettőrevetül,atitokfátylatszőmindkettőfölé
–világosabbat,sötétebbet.AHalhatatlanLényrőlalegmodernebbekegyike,
Pierre Jean Jouve eztvallja:A szív ha
ráüt fényed/Homály tetézve szívvel/
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A homályban ha fényed/ Rásüt egyszerre a szív ver (Az olvasata többféle.)
Márdélutáninapszakbanbeszélünk
erről.Vendégeinkegyikeszínházszakértő.Őhozzaszóbaamisztikusélményt,
újdarabokháztájárólatranszcendenciát.Hangsúlyozza:alegújabbnemzedékmennyireszomjazzaaspiritualitást,misztikát.Perszevannak,akiket
ezegyáltalánnemérdekel…A Természetmagyarázat és Psziché címűkönyvethozomelő,amelyötvenesztendeje
jelentmegZürichben.ElőszavátCarl
Gustav Jung,Freud „hűtlentanítványa”
írta,többekköztszinkronicitássaljelzetteseményekről,amelyekjönnek,elsuhannak,és„százidejükvan”.Asvájcipszichiáteraztiselmondja,hogyisismételtenolyanösszefüggésekrebukkant,amelyeketmárnemtudott„véletlen-csoportképzésselvagyhalmozódással”megmagyarázni.Különösegybeesésekrőlvanszó,amelyekértelemszerűen úgy kapcsolódnak egymáshoz,
hogy„véletlentalálkozásukakkoravalószínűséget”mutat,melyet„megmérhetetlennagysággal”kellenekifejezni.
Domokos Mátyás irodalomtörténész
Weöres Sándorrólközreadottemlékezetesmunkája,A porlepte énekes kívánkozikide,amelybenfurcsatörténetolvasható.Domokosleírja,hogyanyolcvanasévekelejénaLukácskórházba,
a„C”épületbekellettjárniakezelésre.Akórházrégimódifőépületeelőtt
eszébejutott:ebbenazispotálybanbetegenfekszikWeöresSándor,jólenne
váratlanulmeglátogatni.Kifogásokra
hivatkozvaelmulasztotta,megnéznia
költőt.Másnapafeleség,Károlyi Amy
„felhívott telefonon –, szemrehányó
hangon:Hallotta,hogybekukkantottam
Sándorhoz,deSándornakrosszulesett
hogyegypillanatrasemidőztembetegágyánál.»Maga,csakúgyátsuhanta
szobán!«Megdermedtemésdadogva
kezdtemmentegetőzni,hogyénnemis
jártambennakórházban,csakarrafelé…”Aztántöprengenikezdett:mivolt
ez?Jungnálkötöttki,akielképzelhetetlennektartottaazoknélkülieseményeket.Hamégisléteznek,akkor„teremtőaktusokként”kellfelfogniőket,
a„folyamatosteremtés”értelmében,
vagyisgondolnunkkell„azegyetlen
teremtőaktusörökkévaló jelenlétéreis.”
Jungnemvoltmisztikus.Figyelmeztet:
„óvakodnunkkell,hogymindenolyan
történést, amelynek oka ismeretlen,

mintoknélkülitértelmezzük.”Viszont
valóbanoknélküliesemények,jelenségekindokolják,hogy„tér,időésokságmellémégegyújkategóriátbevezessünk”.Weöresegyikversében„emberfelettiáramokról”ír.„LétértékelésénekésLétértelmezéséneklegsúlyosabbüzeneteez”–jegyzimegazirodalomtörténész.Többfélespekuláció,
következtetéskísérhetiazelmondottakat,leírtakat.Jómagamvendégemnek
egypárhetemegjelentWeöres-hagyatékból(OrbisPictus)azalábbitidézem:
„Isten gondol öröktől fogva téged,
elméjében léted mint szikla áll.
Mi ehhez mérve habfodornyi élted?
és mit változtat rajtad a halál?”

Tóth Sándor
APASSIONATA
Láttalakazalkony-órán
naplezáróhegyfokon,
fénytőlfényigértaszív
éskéztőlkézigaszirom
Általúszottfellegárnya,
meg-megálltakispatak
Hagytad,arcodhaddfürössze,
mígabokrokhúrzenéje
szenvedélytelenmaradt
Akkorújramegragyogtál,
cseppekleptékaszemed
Balladábaírtmagányod–
Mintmielvégeztetett
Ösvényjártazerdőaljon
elveszőnafűközött
Zöldkeresztjenőttabércnek,
lelkedarraköltözött
Láttalakazalkonyórán
naplementehegyfokon–
Kéztőlkézigértaszív
ésfénytőlfényigaszirom

NOTTuRNO
Mozdulatlanárnyékból
próbáljaelérni
azéjszakát
Holdajóbarátlombkosarábanüldögél
Pókhálókéntszövi
mintázatlansugarát
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A. Tóth Sándor a Varjúvárban
LapunkbantöbbszörírtunkamanapságismételtenfelfedezettA. Tóth Sándor festőművészről.Születésének 110. évfordulóján fő műveiből, párizsi rajzaiból, vázlataiból és
bábjaibólkiállítástrendeztekaBalassiIntézetben.utolsó
nagysikerét2011-benaratta,amikoregyetlenhazaiként–
a külhoni magyarok, Andre Kertész, Breuer Marcell és
Moholy-Nagy László mellett!–amalagai Picassó Múzeum
százhatvanművésztfelvonultatókiállításán.
ÖrömmelnyugtáztamazújabbA.Tóthkiállítást.Viszont
nem itt voltak „végre együtt a főművek”.Azokat hosszú
ideigláthattákazérdeklődőkapápaiEsterházykastélyban.
Segyüttvoltak–mégaművészéletében!–agyőriMúzeumiKéptárbanis.Alegteljesebb„együttlétet”pedig1994benaSzombathelyiKéptárbiztosította.
AzújabbkiállításhíréreelővettemarchívumombólaPápai Kollégiumi Lapok 1932.november-decemberiszámábólkészültnégyoldalasútirajzot.Acímeszerint,„ErdélyKalotaszeg, Beszámolóféle” háromhetes, részben gyalog
megtettutazásairólszól.Újraolvastamaszellemesírást,s
ígyszületettagondolat:aútirajzrövidismertetésévelemlékezzünkajelesévfordulóra.
Ahangulatoscikkbőlkiviláglik,hogyagyűjtötttapasztalatok,élményekmegerősítettékamúgyiselkötelezettmagyarságtudatát.Megfigyeléseithasznosítottatanárimunkájábanéscserkészparancsnokkéntahazafias nevelésben.
Már mögötte volt az út kétharmada, amikor Brassóból
NagyenyedenátKolozsvárraérkezettavicinálissal.Azerdélyi főiskolások konferenciájára igyekezett, de elkésett.
BarátisegítséggelatáborozókutáneredtKiskapusra.Mint
mindenütt,aholmegfordult,ittismegtapasztaltaavendégszeretet.„A faluban teljes a konferenciai hangulat” –írja,s
nyitottszemmelfigyela„kalotaszegi uzsonna”alatt.Hitelesenleírjaafelszolgálólányoknépviseleténekmindendarabját.Azelőadásokegyrészétagótikustemplombantartják. Dicséri Debreczeni László renováló munkáját, aki
„egyházkerületi régészként” ügyelakálvinistaemlékekre.
Azesteitábortűznélegyüttafaluapraja-nagyja:együtt
énekelnek,őmeg–mivelaceruzaésrajzpapír,jellemzően
mindig kéznél van! – rajzolja a gyerekeket.Az esti séta
szinteféktelentánccalzárul.Ahelyiekkezdikés„csárdást
bokáznak”, avidámsereggel„zengjük végig a falut”. Szállást„népes kis család” tisztaszobájábankap.
„Harmadnap megléptem Sztánára” –jelenti.Adjukáta
szótalelkesutazónak:„Jó ki lépés onnan. Gyerővásárhelyt
megtapasztaltam, hogy patkolják a bihalt (bivaly tudományosan), s megkóstoltam a bivalytejet is. Olánádasdon a cifrára fűrészelt oromfalakat vettem szemügyre. Különösen tetszett, ahol az egész dísz pávafarokként terül széjjel. Eredetiségével mulattatott a bűnbeesés ábrázolása, ahol a kígyó
bakának maszkírozva csábítja Évát. Még egy kapaszkodó,
aztán még egy és előttem a nyaralótelep, ahol Koós Károly
dolgozik csendes családi körben. Épít, mert építész, ír, beszél, mert próféta, túrja a földet, mert az örök röghöz kötött ember is ott lobog nyugtalan vérében. A réten keresem
fel, mert most is ott van. Rá is akadtam a fiával, s csakhamar a»Varjúvár«- nak nevezett házban vitatjuk egy változó

A. Tóth Sándor alkotása (fotó:Garas Kálmán)
világ művészi kérdéseit. Ebédre marasztal, s viszontlátásra
válunk el. Utána a faluban egy bolondos angol piktort kerestem, aki tíz év óta rabja Kalotaszeg szépségeinek. Persze
most is csavarognia kellett, s csak legendás hírét hallhattam”.
ugyankilehetetta„bolondos angol?”
Anagytiszteletűúrútmutatásátkövetve,Kőrösfőregyalogolt.Ittapaphúga,Tőkés Irénke akalauza.Betekinthet
atemplomba,megnyílnakaszobák,„ahol a zöld cserépkályhákon még magyar a címer díszlik”.
Másnapmárbúcsúznak.Énekkelfejezikkihálájukata
vendéglátásért.„Én még rajzolom a népet, nótát tanulok a
kocsmárostól, lányoktól”. Aztántovábbindulőis.Bánffyhunyadon,átmászvaakerítésen,építészettörténetivitátfolytatatemplomajtótkitáró,fiatalúrral,akikocsivalBikalon
átelvisziFarmosrais.Nemcsakatemplomrégiköveitszemléli,aboroskancsómélyétis„tanulmányozta”.
Magyarvalkóakövetkezőcélállomás.Szomorúsággal
töltiela kerített,bástyatornyosistenházautánfelkeresett
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„oláh fatemplom”. „Magyar ács művelte magyar minta
szerint”,shasonlómódon„mindenfelé Erdélyben, pompázatos új oláh templomok” emelkednek.Gyerőmonostorraisaromán-gótstílusútemplomvonzotta,azumlingok
festettkazettásmennyezetével.„El-elmerengünk a szaladó
vidék felett” –jegyziföl.–„Mint szorul itt is, ott is összébb
a magyarság egy másik nép gyűrűjétől körülszorítva. Nem
istápolta, nem védte őket senki”. Felvetiafelelősségkérdését. Minden látható volt már régen. „Ezt mi tudtuk és
bevártuk a végét” –zárjakeserűengondolatmenetét.
Kisbeszámolójavégénazifjúságotszólítjameg.Hafáj
aveszteség,akkorsiránkozás,sóhajtozás,csodaváráshelyettcselekednikell.Akistettekissegíthetnek:ápolnibarátságokat,gyűjteni,hogytalálkozhassanak,ha„kis időre
is”. Sint:„Vigyázzatok! A lelki megcsonkítás útban van…”.
Etudaterősítőnyárifelfedezőutatkövetően,1932.őszén
megválasztották ideiglenes tanárnak a Pápai Református
Kollégiumba. „Haladó felfogásom miatt (…) később is
harcolnom kellett” –emlékezettvissza.Szikáralakjátkeményfábólfaragták.Legendás„végleges” tanárránőtt,sletettenévjegyétamagyarművészettörténetbenis.
A.TóthSándorszáztízéve,1904.ápriliselsejénszületett
Rimaszombatban és Zalaegerszegen hunyt el 1980.
október2-án.Sírjafölöttapápai,alsóvárositemetőbensudárfenyőmagasodik.Hasonlókkísértékerdélyiútjánis.
Salamon N.

Baranyi Ferenc
KÖLTŐNEKLENNIITT…
Ittgyávaságatöprengőmerészség,
úgyvagykemény,hafejjelmégyafalnak,
csakúgykékitt,halegkékebbakékég,
ittnyárlegyél,hogymegfeleljtavasznak.
Ittvillámlégy,alángoklángjalégyitt,
hogyellobbanvaszikránakminősülj,
gyülekezetreméretezdigéid,
hatemplomodbapárbolondbecsődül.
HaittélKrisztus–egykeresztre-szegzés
emegváltandónépnekszintesemmi:
kinékiszántaéletét,legyenkész
napontaértekínhalálbamenni.
Ezértköltőneklenniittnagyobbszó,
mintmáshelyen,holnyáranyár–hiába:
marékdohányértsírenép,spazarlón
féligseszíttpipáitsutbavágja.
Deittköltőneklenniakkorisszép,
haegyüttjárahétszer-elvetéssel…
Felhőmögülelőbukkanvaismét
acsillagonmégtündöklőbbafényjel.
(1965)
„...A görbe út, a féktelenség sehol se jó, vezessen az ész,
közöljön a szó, ez a lényeg, ne legyen több mondás,
mint mondanivaló.”
Lu Csi
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Kósa András

A tanári hivatásról
Nemkívánom,ésnemistudnámmagamattanárkéntjellemezni.Ebbenadiákjaimazilletékesek.Mondjákők,kérdezésnélkülisvoltévfolyamaimegyregyakoribbtalálkozóin.Nagyonérdekes,hogymireemlékeznek20-40évtávlatából.Nemlenneízléses,haóráimfelépítéséről,érthetőségérőlszóló,kitisztultvéleményekettolmácsolnám.Engemazisnagyonérdekel,hogyszokásaimból,azokkülső
megnyilvánulásaibólmilettmaradandó.Néhányközülük:
Sokat adtam a pontos nyelvi megfogalmazásra, anyanyelvünkszabályainak,ésszelleménekmegtartására.Ezt
csakpéldamutatássallehetképviselni,előadásaimban,több
tucattankönyvemben,jegyzetemben.Vizsgákonkülönösen
atanárszakoshallgatóktól,nemtűrtemelanyelvipongyolaságokat,ésfőkéntnemanyegleséget.Azthiszemvolttanítványaimjólemlékeznek.
Érezhetővolt,hogyaholcsaklehetett,igyekeztemkapcsolatottalálnikultúránktöbbiágával.Példáulszívesenhasználtammottókat,könyveimbenéscikkeimbensokfontos
gondolatszerepelnagyjainktól,ApáczaitólAdyig,Mikestől
Dsida Jenőig.Ésperszesokkülföldiírótól,tudóstólis.
Szintemindegyikvolthallgatómmegjegyezte,hogysohasemmilyensegédeszközt,vázlatot,mégegycetlitsem
vittembeazóráimra.Egyrésztigazságtalannaktartottam
volna,hogyén,akárcsakegyóraanyagátis„kipuskázzam”,
tőlükpedigelvárjam,hogyavizsgánfejbőltudjákateljes
félévianyagot.Másrésztmeggyőződésem,hogyazóránigazánélőkapcsolatcsakígyalakíthatókiatanárésadiákközött.Azilyen,mankónélküliórákrajólfelkellkészülni.
Hallgatóimtöbbévtizedtávlatábólisjólemlékeznekrá,
hogyóráimatkivételnélkülöltönyben,nyakkendőbentartottam.Ennekadiákokirántimegbecsülésszándékoskimutatásánkívültörténeteisvan.Egyantikváriumbankezembekerültegynagynakelkönyveltíróháborúelőttikötetecskéje.Elölfénykép:egyszékenülcsodaelegánsöltönyben
(kitűnőszabóműhelyekműködtekakkoriban)kezébenakis
könyvecskéje.AzutánaRákosikorszakalatttöbbszörisláttameztazírót,amesterségesösszegyűréstsejtetőmunkásingben,deformáltsapkábanstb.Különbenezmásértelmiségieknélismegfigyelhetővolt.Azálproletártársaságtólkülsősőségekben iskülönböznikívántam.Öltönnyel,nyakkendővel.
Olaszországiörökségkéntgyakrangesztikuláltam–mondják.Nemolyanmértékben,ahogyaneztegyikkiválónyelvészünktettesokáigatévében.Enyhébben,olaszosabban.
TavalytalálkoztamatévébőljólismertH. Bóna Márta meteorológussal,egykorikedvestanítványommal.Nagyonfelvidított,olyanhűentudtautánozni(hölgyrőllévénszónem
mondommeghányévtávlatából)testbeszédemnekahallgatókfeléirányuló,holezt,holaztkifejezőmozdulatait.
Részlet a Meglopott iskolák című könyvből.
Kósa Andrással Benkei Ildikó beszélgetett.
„A természetes tehetség tanulás nélkül is sokra képes, a
tanulás tehetség nélkül semmire sem megy.”
Quintilianus
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hivatásosművészstátuszáig.Iskoláit,munkahelyeit,kiállításaittekintiát.Néhányművétalaposabbanisértelmezi,és
idézakritikákból,abarátoknyilatkozataiból.Ajobbmegértést
Néhány vidéken megjelent könyvről, kiadványról teszek
számosfotó,írásosdokumentumésreprodukciószolgálja.
említéstakövetkezősorokban.EzekhíreritkánjuttúlaproAsorozatotaSzülőföld Kiadó gondozza.Könyvészetileg
vinciákhatárain,pedigazírásoktöbbfigyelmetérdemelnének.
talánelavulta„külcsín”,azantikizálóbarnaszínalkalmaASzombathelyenélt,általamistöbbszörméltatottVárnai
zásasemszerencsés,különösenegy„színes”festőesetében.
Valéria festőimunkásságátfeldolgozóemlékkönyvethoAkötetetmégisjószívvelajánlom,mertegyrokonszenves
zomszóba.Avasimegyeszékhelyönkormányzatatámoszemélyiségnekállítemléket.
gatjaa2012-benindult„Híres szombathelyi nők” könyvLapunkolvasóiszámáraismerősnevek–F. Csapó Irén,
sorozatot.Azötletadóésaszerzőkszándéka,hogyfelhívKovács Ildikó –ésműveikismegtalálhatókamaszépanjákazutókorfigyelmétazokraa„híres”,különbözőtársatológiában,amelyetegyvalóbankézfogást,együttlétet,ködalmirétegekbőlkiemelkedőhölgyekre,akikmunkásságukzösséget kereső csoportosulás bocsátott közre. 2011-ben
kalmaradandótalkotvasegítettékSzombathelyfejlődését.
nagyoneltérőéletkorú,foglalkozásúésérdeklődésű,azalBárszámosfestőnőtevékenységéttartjaszámonahelyi
kotásban örömöt, a kifejezésben önmagukat megvalósító
művészettörténet,elsőkénta2012-benelhunytVárnaiValéria
személyekalapítottákaGyőri Alkotók Napóra Egyesületét.
kerültasorozatba.Nagy Anna esztétavállalkozottaszerény,
Festő,keramikus,fafaragó,ikonfestő,fotóriporteréppúgy
deértékeséletművethagyóportréjának,pályaképénekmegtagja az egyesületnek, mint költő, regényíró és újságíró.
rajzolására.NemvoltkönnyűazempátiájátsemtagadószerMégazátfedéssemritkaaműveltműfajokközött.Atagok
zővállalása.„Hőse”látványoséletfordulatoknélküliaktív
közülalkotásaikkalnéhányanmársikerekesenszerepeltek.
közszereplő.Alakja,kedvesszemélyiségeelevenenélakorMűködésükhátterétegyzeneiáltalánosiskolabiztosítja,de
társakemlékezetében.Rendszeresenfestett,kiállított,mégis
avároskulturáliséleténekvezetéseissegítitörekvéseiket.
kevésdokumentummaradtutána.Aszerzőafontosadatok
Nyilvánosságralépésükdokumentumaa„Napóra” kéösszegyűjtéséretörekedett,és műveittanulmányozta.Azidő
peskönyv. Céljukatahátsóborítónolvashatómottófejeziki:
issürgette.Írásaelevenemkészülhetettmonográfiának,de
„Csak a derű óráit számolom”.Az„órákat”aműteremtés
asorokközül,asokfényképésreprodukáltműsegítségéörömébenlelikmeg,műveik„szívbőlszületettalkotások”.
velhitelesenjelenítimegazegyén,aközéletiember,ahivaAszerkesztőkegymásnakfelelőoldalakatfűztekkötetté.
talnok,azeredetiségjegyeithordozófestőművészalakját.
Apárosoldalonegy-egykép,apáratlanonversvagymás
VárnaiValiaDerkovitsKörbentanultrajzolni,devalóírásműkapotthelyet.Könnyenfelismerhetőazoldalakszeljábanautodidaktavolt.Tehetségelegyűrteazakadályokat.
lemikapcsolata.Egyikinspiráltaamásikat:versafestményt,
Művésztelepekközösségébenalakítottakisajátstílusát, és
vagyfaragottdobozképeazannaktitkátfeltárókisírás.
műtermébenfejlesztettemesterségbelitudását,TémáitaterAzirodalomban(vers,mese,novella,regényrészlet,esszé,
mészet,környezete,acsalád,avárosadta,deigazábólasaemlékezés)nyolcszerzőosztozik,mígaképeket–akvarellek,
játbelsővilágátvarázsoltahangulatospasztelljeire.
ikonok,kerámiaszobrok,pachworkmunka,selyemfestméNagyAnnaagyökerektőlasírigkísérteéletútját.Kibonnyek,litográfiák–tizenháromalkotómunkáibólválogatták.
takozik előttünk miként jutott el a rajzolgató gyerek a
AlegtöbbversetFerenczy Klára jegyzi.Írásaiformaés
tématekintetébenváltozatosak,
természetiésérzelmiindításúak.
Többektollátahit,aszakrálisgondolatok,életéshalál,amúlóidő
kérdésefoglalkoztatja,degyermekkoriemlékeketisidéznek.
Azalkotásokközülegységes
stílusávalKovácsIldikóégetett
agyagfiguráitűnnekki.Jellegzetesszereplőiavalóéletbőllépnekaszoborlétbe.Azútkeresést
sugallják H. Andorfi Rozália
festményei.KétalkotóikorszakahatárvonalátjelzikF.Csapó
Irénakvarelljei.Megragadóak
Ámonné Tóth Éva ésCsurák
Erzsébet meseillusztrációi.Fuli
Sándor érdekesregényrészlete
többalkotótársatismegihletett.
Országosfigyelmetérdemlő
munkafolyikaVirág Jenő vezetteArt Limes tatabányaiszerkesztőségében.Aművészetiszeml e
Híres szombathelyi nők: Várnai Valéria

Új művészeti kiadványok
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tematikusszámaigyakranmeglepetéstokoznak.Aképző-és
iparművészetegyesszegmenseivelfoglalkozósorozatban
szervesenilleszkednekaKomárom-Esztergommegyevárosainakművészetimúltjátésjelenétbemutatókötetek.A
Tatabányávalfoglalkozótanulmányokatéslexikonszócikkeket egyesítő gyűjtemények (Kihelyezett tagozat; Fémszobrászok Tatabányán; Képzőművészet Tatabányán),aKépzőművészek Esztergomban kötet után most a Képzőművészek Dorogon a XX. században címmeljelentmegahasonlószerkesztőielveketérvényesítőújabbkiadvány.
A„távoli”olvasószámáraújdonságerejévelhat,hogy
mennyialkotóművész–közülüktöbbenszélesebbkörben
isismertek–kötődöttazelőzőszázadbanahajdanibányatelep,amaivároskulturáliséletéhez.
Amajdkétszázoldalas,gondoskutatómunkávalgyűjtött,
rendszerezett „művészetiszemle”többfejezetretagolódik. A
közelmúlttörténéseittárgyalóblokkotalezárultéletművek,
azátutazókportrégalériájapályarajzokattartalmazófejezeteikövetik.Monografikustanulmány,interjú,emlékezés,
kiállításibeszámoló,kritikaegyaránttalálhatóaszövegek
színeskavalkádjában.Afejezetekhezkislexikontársul.
Agazdagonillusztráltkötetvégénkülönképgalériaés
válogatottirodalomjegyzéksegítiazalaposabbtájékozódást.
S.N.
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Alföldi kentaur

Madarász Imre

Két állati hír
Nemrémhír,ámannálrémesebbhírasajtóból:Egyhuszonháromesztendős,demárbüntetettelőéletűférfiegy
vasútiváróterembenazotttartózkodóutasokszemeláttára
egykismacskát,ahelyiségkályhájábagyömöszölve,elevenenelégetett,tettétszellemeskedőmegjegyzésekkelkísérve.
Tízhavifogházbüntetésreítéltékjogerősen,egyévreaközügyekgyakorlásátóliseltiltották.Varga G. Gábor a Népszabadságban felvetette,hogyazelkövető„ugyaneztmegcsinálja máskor is, netán emberrel is.”.Alighanem túlzó
kommentár,ámbárnemszabadelfelejteni,hogyasorozatgyilkosokról szóló szakirodalom (mert már ilyen is van)
egyetért abban,hogyazembervadász„serialkiller”-ekbűnözőikarrierjébenmenetrendszerűenmegjelenikazállatkínzás.
Azemlítettnapilapmindösszekétnappalkésőbb,immár
kommentálásnélkül,hírtadottegykevésbészörnyű,denem
kevésbéelgondolkodtató„állati”hírről.Egyáltalánosiskolábantornaóraalatt„egykifejlett,nagyméretűpatkány”
jelentmeg,„amitadiákokközrefogtak,ésegyrúddalagyonütöttek”.Azírásígyfolytatódik:„Azakcióbansegítettaz
órátvezetőtestnevelőtanáris.”Ezazeseménycsakazértkeltettfelháborodást,mertközegészségügyibotrányerágcsálók,úgytűnikrendszeresjelenléteegyoktatásiintézményben.Pedigazügymásokbólisijesztőésfelháborító.Iskolás
gyerekek,aziskolaépületben,tanóraalatt,tanárisegédlettel
agyonvernekegyállatot.Mifélepedagógiaez,polgártársak? Ha
aNépszabadságemlítettkommentátoránakszellemébenírnék,megkockáztatnám,hogyapatkányölőkisiskolásokvalamelyikeholnaptalántűzhalállalpusztítjaelállatáldozatát.
Denincsszükségvíziókraésfeltételezésekre:aténymagábanisbotrányos.Éstanulságos.Talánokulnakbelőle.

Holló László (1887–1976)Kossuth-díjasfestő-ésgrafikusművészéletműveévtizedekkelhalálautánisrejtfelfedni
valókat.Művészeténekmegértéséta„rejtettaranytartalék”,
arajzsegíti,ésárnyalja.Máramajdnemateljesfestői,és
grafikaihagyatékközgyűjteményekbekerült.Azadományozottkollekciókatszámoskiadványismertette,értékelte.
Kiskönyvemmintegyhatszáz–az1910,és1960-asévek
között(nagyrészt1937körül)született–ceruza-,toll-és
diófapácvázlat,kroki,rajzijegyzetlaptükrébenigyekszik
boncolgatniaműhelytitkokat.Viharvertnoteszekben,megsárgult jegyzetlapokon, „mellékes” mappák mélyén maradtakmegazalkotásfázisai.Anemzet-ésönsorsotaló
allegóriájábanisérzékimódonkifejező„Alföldi Kentaur”
rajzinaplójaaképpéválásfolyamatábaisbepillantástenged.
Ethnica Kiadás Debrecen 2014.
Vitéz Ferenc
A huszadik századi magyar képzőművészet meghatározó
alakjaként Holló az expresszív festőiség nyelvén szólt a paraszti sorsról, az emberi szenvedésről, a történelemből, és
a mitológiából fakadó drámai látomásairól. Természeti képeiben az emberi indulatok tükröződtek, portréiban az egyszerű emberek méltósága jelent meg, aktjaiban a mozdulat
lényegét ugyanúgy faggatta, mint a test esendőségét.
Újváry Zoltán
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Lelki sebeit a művészet gyógyította
Wallner Jenő Kaposvárfurcsa,titokzatoséletűembere
volt,akirőlkevesentudták,hogyképeketfest.Pedigközöttünk élt hét évtizeden át. Nem végzett festészeti akadémiát,hanemKaposváronönképzésútján,erősművészi
hivatástudattal igyekezett előrejutni a festészeti pályán.
Szűkkörnyezetébenúgyismerték,mintkiválóangol-és
németnyelvtanárt,akikizárólagmagánórákatad.Sokáig
azismeretlenségbenélt.aztánúgydöntött,hogykilépzárt
világából.Megakartalepniazembereketésezjólsikerült.
Nyolcvanéveselmúlt,amikorfestőművészkéntisismertté
vált.Ahírnévmegszerzéséhezmárnemmaradtideje.
1917-benszületettMonoron.AWallnercsalád1928-ban,
azédesapajárásbíróságielnökkétörténtkinevezésévelkerültKaposvárra.WallnerJenőakkortizenegyévesvolt,és
agimnáziumbajárt.1940-bennémet,angolnyelv-ésirodalomszakostanáriokleveletszerzettabudapestiPázmány
PéterTudományegyetembölcsészetikarán.Apját,amagas
rangú bírót az 1950-es években osztályidegennek bélyegezték,smegfosztottákaNoszlopyGáspárutcaiotthonától,nyugdíjától.Azérzékenyfiatalembertmegverték,megalázták.Azanyameghalt.WallnerJenőnemkapottnyelvtanáriállást.Családotnemalapított.1950-tőlsegédmunkákbóligyekezettapjánakésmagánakmegélhetéstteremteni.
MűvészetitanulmányokraaBalázsJánosKépzőművészetiSzabadiskolanyújtottlehetőséget,aholZ. Soós István
tanította.PéldakéntKunffy Lajos festészetelebegettelőtte.
Az 1954-1963 közötti években rendszeres kiállító volt a
KaposváriTavasziTárlatokon.Amikorművészetpolitikai
rendeletszületettarról,hogycsakaMűvészetiAlaptagsággalrendelkezőkképeitfogadhatjaelazsűri,ajelentkezéstWallnerJenőszándékosanelmulasztotta.

Wallner Jenő fiatalkori önarcképe

Wallner Jenő: Éjjel az erdőn (1997)
Tehetségealapjántalánfelvettékvolna.1965-benPécsett
középfokúkönyvtárosiszakképesítéstszerzett.Négyórás
munkátkapottakaposvárikórházkönyvtárában,idejetöbbirészébenfestett.Úgyvélte,hogyKaposváronRippl-Rónai
József művészeteazegyedüli,amelybőltanulniérdemes,
amelyetkövetniislehet.Később,amikoraz1970-esévekben a nyugati államokba kapott turista útlevelet, a nagy
múzeumokbanszélesítetteművészihorizontját.
Nemvoltolyanbarátja,vagyfestőművészkollégája,akivelgondolataitmegoszthattavolna.A balsors okozta lelki
sebeit a művészettel gyógyította. Magányoséletesoránnem
szakadtelatársadalomtól.Kerülteazembereket,dejómegfigyelőkéntlélekbenszoroslépésttartottvelük.Magányos
fejlődésesoránolyanművésziszintrejutott,hogyképein,
agenerációjábanegyedülállómódon,azüldözöttsorsúemberekérzésvilágánakmegjelenítőjelett.Hiteltérdemlő,
egyéni művésszé vált.A Wallner képek jellegzetesek és
szorosanilleszkednekKaposvárművészetihagyományaiba.
Festészetét a kilencvenes években fedezték fel. 1997-től
többmegyeiésországostárlatonszerepeltésdíjjalisértékeltékegyénifelfogásátéslátásmódját.Asikereketnemsokáigélvezhette,2001-ben,nyolvannégyévesenmeghalt.
Amostanikiállításképeit1997-benaRippl-RónaiMúzeumban,kétévvelahalálautánaVaszaryKéptárban
láthattákazérdeklődők.Sok felfedeznivalót,művésziélménytrejtenekWallnerfestményei.Büszkevagyok, hogy
ilyenművészeisvoltvárosunknak.Horváth János
Az emlékkiállítás 2014. január 24-én nyílt Kaposvárott a
Vaszary Képtárban, mely március 15-ig látogatható.
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Az építészet magyar mestere
Ybl Miklós 1814-ben született Székesfehérváron német
származásúszülőktől:édesapjaYbl Miklós helyikereskedő,amegyeiválasztmánytagja,édesanyjaEiman Anna.
1825-tőlapárizsiCsászáriésKirályiPolytechnikaiIntézetben tanult, 1832-től Pollack Mihály, majd 1836-tól
Koch Henrik építészirodájábandolgozott.1840-benMünchenbenbeiratkozottaBajorKirályiMűvészetiAkadémiá-
ra.1841-bentanulmányutattettItáliába.Hazatérésekorszembesültaténnyel:acsaládanyagigondjaimiatteladnikényszerültekszékesfehérváriházukat.
YblezutánPestenpróbáltszerencsét,aholaHelybeliPolgáriSzabadalmasÉpítőCzéhMestereielsőízbenelutasítottáképítőmesterifolyamodványát.1843.január16-án
Szepesi Ferenc tanácsnok aláírásával kebelbeli kőműves
mesterréfogadták.PollackMihályfia,Pollack Ágoston és
Ybl Miklós megnyitották az Építészeti Intézetet, a pesti
Dorottyautcában.
MegbízástkapottKárolyi Istvántól,hogyépítseátfóti
kastélyát,valaminttervezzemegatemplomot.Hamarosan
Károlyiuradalmiépítészelett.FeleségülvetteagraziszületésűLafite Ida nevelőnőt.1851-benvisszaköltözöttPestre.
1860-banSzéchenyiIstvánisYbltkértefelhogycenki
birtokáratemplomottervezzen,ámagrófmáraterveket
semláthatta.EbbenakorszakbankészültaMúzeumkörúti átjáróház, a jelenlegi Bajcsy-Zsilinszky út 17. számú
bérház és a második világháborúban elpusztult Nemzeti
LovardaamaiBródySándorutcaiRádióépületehelyén.
Hamarosanbúcsútmondottaromantikusstílusnak,sneoreneszánszban tervezte épületeit. Ekkortájt építette fel a
maiBródySándorutcábanaKépviselőházat(maolaszkultúrintézet),melynéhányhónapalattelkészült,Yblpedig
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elnyerteaFerencJózsef-rendlovagkeresztjét.
1870-benmegtervezteaFővámházat,amelyelkészülte
utánszámosbírálatotkapott.Ney Béla miniszterifőmérnök
azonbankorszakalkotónaknevezteazépületet
AzOperaházmegtervezésére1873szeptemberébenmeghívásospályázatothirdettek,melynekpályadíjátYblnyerteel.Akivitelezéskirályitámogatással1875októberében
kezdődött,és1884.szeptember27-énaBánkbánelőadásávalnyíltmeg,amelyenakirályicsaládisrésztvett.
AVárkertBazármegvalósításánisdolgozott(1875-1882),
melyolasz,németésfranciafüggőkertekmintájárakészült.1882-benmegkaptaaLipót-rendlovagkeresztjét,1885.
június21-énpedigakirályafőrendiháztagjávánevezteki.
FolytattaaHild József tervezteSzentIstván-bazilikaépítésétis,majdabudaiVárújjáépítésénfáradozott.unokaöccse,Ybl Lajos issegédkezett:őtervezteakrisztinavárosiszárnyat.YblMiklóseztaművétmárnemtudtabefejezni,1891. január 22-én elhunyt.
Koraistílusátaromantikajellemezte,románelemekkel,
később a neoreneszánsz vált stílusa jellemzőjévé. Sokat
foglalkoztatott,nagyhatásúművészvolt,akitéletébenis
elismertek.Nagyfájdalmavolt,hogybárközreműködötta
Magyar TudományosAkadémia székházának felépítésében,azAkadémianemválasztottatagjaisorába(szembena
mamárkevésséismertSzkalnitzky Antallal,akivelegyütt
dolgoztak).-g„A középület nem elvont szimbólum, hanem részt vesz a minmindennapi életben, s az időtlennel és az általánossal rokonítja. A templomban a világ és az élet általános értelme jelenik meg, a városházában a társadalom szervezete, a színházban pedig az élet, ahogy az emberek megélik.”
Christian Norberg-Schulz

2014 március – április

10
Horváth Iván

Wu Guangzhong
1919-ben.vidékenszületett.Családja
aztakarta,hogyőistanárlegyen,mint
azapja.1935-beniratkozottbeegy
elektrotechnikaiszakközépiskolába,s
tanulóéveialattismerkedettmegZhu
Dequn-nal(1920–),akitkínai-francia
festőnektartanakmanapság,ésakia
NemzetiMűvészetiAkadémiántanult
Hangzhou-ban.Általaismerte,ésszerettemegaművészeteketWu.1936banátiratkozottazakadémiára,de
1937-benkitörtajapán-kínaiháború.
Akitelepítettakadémiávalvándorolt.
1942-benszerzettdiplomát.
1947-benösztöndíjjalPárizsbautazott,hogytanulmányozzaazEcole
NationaleSuperieuredesBeauxArts
munkásságát.Látogattaamúzeumokatéstanulmányoztaazeurópaimodernművészeteket.ElsősorbanVan
Gogh munkássága ragadta meg,de
azonosult Gauguin, ésCézanne művészetévelis.Világossáváltszámára,hogytöbbkulturális,ésvallásikülönbségjellemziazeurópaiésatávolkeletiországokat. 1950-bentértviszszaKínába,hogyrésztvegyenaKínaiNépköztársaságmunkájában.Az
1950–53-asévekbenaPekingiSzépművészetiAkadémiántanított.Azáltalaoktatottfranciaformalistaművészetetazonbannemnéztékjószemmel tanártársai, ezért állást kellett
változtatnia.
1966-banakulturálisforradalommeg-

tiltottaszámáraazalkotástésaművészeti írást, sok festményét meg is
semmisítették.Háromévenkeresztül
átnevelőtáborbakerült,acsaládjától
távol élt. Amezőgazdasági ésbányászati munkákmellett–vasárnaponk ént –festett,deezeknekaképeknek
nagyrészétsajátkezűlegégetteel,mert
féltamegtorlástól.1972-benismétPekingbekerült,szállodákdekorációit,falfestményeitkészítette.1975-benJapánb anakínaikortársfestőkműveiből
kiállítástrendeztek,dekikötésvolt,hogy
csak hagyományosalkotásokkerülhetnekbemutatásra.EzérttértvisszaWu
ahagyományosstílusra,ésképeinagy
elismeréstarattak.
1976-ban,Mao Ce-tung halálaután
Wuésahozzáhasonlóalkotókhatározhattákmegakínaiképzőművészet
irányát.Ellentétbensokmásfestővel,
Wuképesvoltvisszatérniahhozastílushoz,amelyetafranciaországiútja
soránszabottkimagának,samelyet
évekenkeresztülnemgyakorolhatott.
1979-ben napvilágot látott esszéje
máraztbizonygatta,hogymodernizálni kellakínaifestészetet,mertcsak
ezegyesíthetiKeletetNyugattal.Karrierjeaz1979.éviegyénikiállítással
kezdődött.1991-benfrancia kitüntetést
iskapottmunkásságaelismeréséért.
1992-tőlszámosönállókiállításavolt
AngliábanésazEgyesültÁllamokban
is.Elsőkínaiélőfestőkéntmunkáját
bemutattákaMetropolitanMuseumbanis.Írásaibanpróbáltameggyőzni
aművészetetszeretőemberekarról,
hogy nem kell a nyugati absztrakt

Ez a Wu akvarell már magán viseli az európai jegyeket, mert az ég nem üresség,
vagy kompozíciós elem, hanem a valóságos táj egy része. Hiányzik belőle a könynyedség és a filozófiai mélység is, amely a kínai tájképfestészet sajátja volt.

művészeteketgyanakvássalszemlélni.
WuGuangzhong2010-benhaltmeg
Pekingben.Azótaamunkáibekerültek a világ képkereskedelmi hálózatába, méghozzá igen eredményesen.
AnemrégPekingbenrendezettaukciónegy1970-benkészültfestménye
23milliódollárért(mintegyötmilliárd
forintért)keltel.
Teng Hsziao-pingpolitikája,amely
megváltoztattaKínagazdaságiéletét,
azt eredményezte,hogynapjainkravalósvilághatalommávált.Bár Kína vezetésesohasemalkalmazta azeurópai országokáltal megszokottgyarmatosító politikát,mégisattólfélmost
EurópaésazEgyesültÁllamok,hogy
akínaigazdaságihatalomajövőben
gyarmatosítópolitikábakezd,vagyha
ezt mégsem teszi, akkor átveszi az
EgyesültÁllamoktólavilágirányítását.Azt pedig megszokhattuk a másodikvilágháborúbefejezéseóta,hogy
azamerikaihatalmipozíciókemberei
ezt semmiképpen sem akarják megengedni.AhogyazEurópábanmegtörtént
kétezerévvelezelőtt,amikoravilági
hatalmasságok (karöltve az egyházzal)megakadályozták,hogyrajtukkívülislehessenszámottevőhataloma
térségben, úgy most – a már bevált
nyugatinormákszellemében–akínai
kultúránkeresztülindítanaktámadást
ahatalommegtöréseérdekében.Pontosantudják,hogyakínaihatalomalappilléreasajátoscivilizációéskultúra,
sezért fejlődhetettabirodalomteljesen
másként,mintazeurópainemzetek.
Nefelejtsükel,hogyazország,amely
elvesztiidentitását,azelveszítiahatalmátis.Azamerikaipolitikusokfel
tudták mérni,hogysem fegyverrel, sem
blokáddal,de még bojkottalsemkísérletezhetnekKínaesetében(példaapekingiolimpia), mert aznem vezet eredményre. Megpróbáltákkikezdeniahahatalmatademokrácianevébenis,
szép szóvalésfenyegetéssel,desemmiresemmentekvele.Akultúraellenitámadásukazonbanláthatóaneredményessévált.Elárasztottákazországot a silány, erkölcstelen, agybomlasztótermékekkel(afilmtőlkezdve
a hamburgerig), s ami még ennél is
veszélyesebb,afiatalságotegyolyan
szellemiség átvételére ösztökölték,ami
sohasem voltsajátjuk.Azifjúságaz
újdonság varázsának engedveaztgondolta,ezmagasabbrendűéletmódés
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vagynyugati,eztmajdeldöntikajövő
századbanélők.Azviszontegyértelmű
számomra,hogyezeknekamunkáknakalényegemegsemközelítiazévszázadokkalezelőttlétrehozottművek
szellemiségét,akvalitásátpedigvégképp nem.Azpedig,hogyakortársfestőkképeiesetenkéntmagasabbáron
kelnekel,mintazévszázadokkalelőbb
keletkezettek,aztjelenti,hogymindeztanemzetköziképzőművészetimaffia mesterségesen idézi elő, s amely
egyúttalaztiseredményezheti,hogy
azokagyűjtők,akikhorribilisáratfizetnekmaegyWuHuangzhongalkotásért,holnapakárkoldusbotraisjuthatnak.Aműkereskedelemsoktekintetbenkiszámíthatatlan.

A kép példája annak, amikor a festő meg akar felelni az európai elvárásoknak.
Wu feladta az elveit a szent cél: az eladhatóság érdekében. A grafika egyetlen
szempontból sem felel meg a régi kínai tájképfestészet szellemiségének.
szellemiség,mintazövéké,amelykétvoltakagazdagság,ésahatalommegezer éveváltozatlan.Ennekmegfelelőszerzéseérdekébenazeszmétisfelenmegöltékakortárstájképfestőkleláldozni.Árulásához –sajnos–alapot
kében ahagyomány tiszteletének szelbiztosítottaMaoCe-tungáltal vezelemét,amelymagávalvonjaasajátos
tettpolitikaiirányvonal,azőtkövető,
taoistavilágszemléletleépülésétis.A
mégnálánálisrosszabbhatalmitényefelforgatótevékenységheznemkellett
zőktevékenysége(gondoljunkcsaka
más,csakmegtalálni,akikhajlandók
négyekbandájára),akikannakidején
legalábbilyenhelytelen
iránybapróbáltákterelni
azalkotókat(azúgynevezettszocialistarealizmus jelszavával),ígynem
csodálkozhatunk azon
sem, haezekamegfenyegetett,kisemmizettemberekaTengHsziao-ping
általgeneráltrendszerváltásutánhátatfordítottak
azősihagyományoknak
éselhittékazt,hogyanyugati kultúramagasabbrendűeredményeketprodukálhat,mintahagyományoskínai.Azokpedig,
akiknemakartákmegváltoztatnimunkásságuk
s z e l l e m i  h á t t e r é t,
ugyana kkorjópénzért
akarták eladniaképeiket:
akétkövetelménytötvözték.Wu Huangzhong
isközéjüktartozott.Nem
azéntisztem megítélni,
A kortárs kínai tájképfestők törekvéseit mutatja ez a hogyeza„felemás”művégrafika. Átvenni mindent nyugatról, mert ez a divat. szet jobbvagyrosszabb-e,
Átvenni akkor is, ha ez nem is a kínai ember sajátja. minta„tisztán”kínai,

Li Tai Po
AZISTENEKTÁNCA
Fuvolaszómraénazembereknek
Dalténekeltemmelyszivembezengett

Ésengemetanépekkinevettek.
Ésakkorfájdalommalújrakezdtem
Sahangomatazégfeléemeltem
Sazistenekneksirtamelkeservem.
Sazistenekgyönyörrelhallgatóztak
Biborlókárpitjánacsillagoknak
Ésénekemreboldogtáncbafogtak.
Mostújraéneklekazembereknek
Ésazörömdalátólrészegednek,
Megértenekmársőkisénekelnek.

Juhász Gyula fordítása

Tu Fu
MERENGÉSATAVASZON
Pusztulanép,deélahegy,avíz.
Tavasz.Egyvirágafővárosis.
Futazidő.Skönnyemaszirmokon.
Behmesszeestem.Fájamadárének.
Ahadi-tüzekharmadhavaégnek.
Behörülnékcsakegyhazaisornak.
Ritkuló,fehérhajamvakarom.
Nemtartjamegafésűtsemmaholnap.

Illyés Gyula fordítása

Liu Csen
Ahegytetőnfenyőmered.
Avölgybenzúgnakaszelek,
Tombolnakirgalmatlanul.
Attólafacsakizmosul!
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Dr. S. Nagy János

Barátságom Gy. Molnár Istvánnal
Gy. Molnár István festőművészt1993nyaránismertemmeg,
amikorhatvanadikszületésnapjaalkalmávalkiállításavolt
aFőtériKéptárban.AMűhelyGalériábanültünkHoldas
Gyurival,azakkoridirektorral,hűsölveanyárimelegben.
Afalakonaművészteleprégifestőinekeladásraszántképei
voltak.Váratlanulbejöttegyjósvádájú,magas,karcsú,szakállasférfi,világosszínűkezeslábasban,ingujjalezseren
feltűrve.Rögtöntudtam,hogyművész.Bemutatkoztunk,és
beszédbeelegyedtünk.Megnyerőmodora,férfias,határozott
hangja,éssugárzóintellektusahamarrokonszenvetkeltett.
Avárostszeretőembertismertemmegbenne.Aképtárban
kiállítottképeiatermészetelvűségjegyébenésSzentendrén
születtek,ezértmintgyűjtőkíváncsilettemrá ésalkotásaira.
Előttesohasemjártamazújművésztelepen,gyűjtőilátásmódombehatárolódottarégitelepenalkotókkapcsolatával.Gy.Molnárttöbbszörismeglátogattam,éstanújalehettemazalkotásközbenivívódásainakis.Agyűjtőésafestő
kapcsolatabarátsággáalakult…Néhányalkalommalmegnyitókéntottbábáskodhattamakiállításain.
Gy. Molnár István festő, és grafikus 1933-ban született
Kunhegyesen.AKépzőművészetiFőiskolánhosszúívűpályát futottbeattólkezdve,hogyBernáth Aurél festőosztályából kikerültafőiskoláról.1933-banszületettKunhegyesen.AKépzőművészetiFőiskolánPap Gyula, Bán Béla,
Barcsay Jenő,1956utánBernáth Aurél voltamestere.
Afőiskolaelvégzéseutánsokáighittavilágotmegváltó
modernnonfiguratívművészetben.ApályájaelsőévtizedébengrafikuskéntdolgozottBudapesten.Biztoskezűrajzoló
volt,számtalanrézkarcotkészítettmegrendelésre,amiből
családjávalmegtudottélni.
1969-benSzentendréreköltözésefordulatotjelentettéletébenésművészetében.AkésőbbiProurbe-díjasalkotó
azabbanazévbenmegnyíltújművésztelepállandólakója
lett.Kísérletezőtípus,akiakoraikorszakabsztrahálókifejezésétavilágról,környezetérőlfelcserélteatermészetelvű
képekmegfestésére,amirenyilvánvalóanafővárosikörnyezetutánakisvároshangulatosvarázsakésztetette.Megkockáztatomaztis,hogyakomolygrafikaimúlttalisrendelkezőBernáth-növendékműfajkereséseművészipályamódosításaihasonlóságotmutatnakmesterével.JelentősnonfiguratívéletpályautánSzentendrehangulatitényezőkéntatermészetelvű ábrázolás mellett tör lándzsát olyan korban,
amikorpálya-éskortársaimármindazabsztrakcióésaz
avantgardeszellemébensajátútjukatjárvadolgoznak.
Az új műterem lehetőséget nyújtott a nagyobb méretű
grafikák,éskollázsokkészítésére.Előszörszínesgrafikákat
készített,majdakisvároséskörnyezete,aszabadlevegő,a
térbeniskinyíltvilágazolajfestésreinspirálta.Anyolcvanasévekbenageometriaiabsztraktmellettnépművészeti
motívumokbólépítkezőfestményeketkészített,majdatermészetutánifestéskövetkezett.Apilisihegyekihletteimpresszionistatájképekelköteleztékazolajfestésiránt.Atradicionalistatájfestészetkiteljesedésétjelentetteakisváros
mégérintetlenrészeinekmegörökítése.
Számáraezvisszalépéstalán?Aligha.Acsakspekulatív

módonszerkesztettnonfiguratívformációnemelégítikitermészetszeretetét,belsőharmóniájátazeneiképességgelis
megáldottalkotót.Mostegyhosszútermészetetmegörökítő
korszakbólismétazabsztrakciófelévált.AképekenamagyartörténelmimesehősökmintaFurulyás Palkó,vagy
történelmifigurákajanicsári Aga,személyekörülivarázst
álmodjameg,melyamesszeségbe,azidőtlenségbehajózik
apirosRegattán.Atisztageometriaiképszerkesztéstaszínarchitektura sorozatreprezentálja.Aformákfeszesrendben,
atónusgazdagszínekremekösszeillesztésével,aformaés
térhatáseddignemlátottérdekeshatásaitériel.
Felüdüléstatélihónapokbannéhánygeometrikusszínkompozíciószerkesztéseközbenvirágcsendélet, vagyműtermienteriőrfestéseadszámára.Atermészetábrázoláskülönböző
fokozataibanastílustöbbszólamúságátfedezemfel.
Mindalegtöbbfestő,őisrájönaportré,ésazaktfestés
ízére.utóbbiakbólkiállítástisrendezaszentendreiErdész
Galériában.Azaktokongőgösszerénység,bájoskönnyedségsugárzik,melynekfinomszíneianőitestapoteózisátadják!Aképekkedvesekésszépek.Aszépségöröktitok.Ki
tudnámegmondani:miért,mikor,miremondjuk,ésmire
érezzükazt,hogyszép–írjaSzerb Antal.
Azutolsóévekképivilágáttekintvemeggyőződésem,hogy
nálaavegytisztageometriaiabsztrakciócsaka kortársszellemdivatigényétfejeziki,mertGy.MolnárIstván igazánsohasemhittatermészetkizárásávallétrehozottművészetben.
Abiográfiaiadatokattekintveművészipályájaváltozatos.
Kezdetekbenőisakordivatjátkövette.Avilágmegváltó
avantgardeésazabsztraktkülönféleválfajait,mintavilágmegváltásdiszciplináit,őiskipróbálta.Miutánanyolcvanasévekvégénlecsillapodott–ehheztalánutazásaisorán
tettmúzeumilátogatásaiishozzájárultak–visszatértatradicionálisfestészethez.Mindenvisszatérés,újrakezdésnehéz,dekiválórajzkészségeebbenissegítette.Nemhitte,
hogyalátás,ésatermészetkapcsolatábangyökerezőművészetvalahaiskiiktatható,elhanyagolhatólehetne,különben
elérnénkavizuálisművészethatárát,aholafestőitémamondanivalójajelentéktelennéválna.
Szentendreifestővolt-eGy.MolnárIstván?Válaszulaz
1993-asszentendreiKéptárbanrendezettkiállításkapcsán
készültkiadványbólsajátszavaitidézem.(Sajnosvalódikatalógusnemkészült.Valahogyafontoskiállításokrasosem jut
elégpénz!)„Hosszú volt az út, tele tévelygésekkel, de mégis eljutottam vissza, a természettől a természethez. 1986
óta csak a természet után festek, és szabadabbnak érzem
magam, mint valaha. Igaz, többé-kevésbé egyedül maradtam a társadalomban, de részévé váltam a bioszférának. A
természetfestés is élő hagyomány Szentendrén, ámbár lehet,
hogy ezt sokan nem fogják nekem elhinni. Én mégis mindent
megteszek, hogy ez a hagyomány élő hagyomány maradjon.”
Akorszerűségrőlígyvélekedett:„A kor, amelyben élünk
valamilyen formában mindenképpen rányomja bélyegét gondolkodásunkra, és azon keresztül minden cselekedetünkre.
Mindez akaratunkon kívül történik, az idő haladásával naponta születik és naponta érvényét veszíti, a művészetben
nincs meghatározó jelentősége. Az »újdonság tényező« csak
a műkereskedelemben érték, a képzőművészetben elhanyagolható. A jó mű mindig jó, mindig korszerű, kívül áll az időn.
Ma – többekkel együtt – úgy látom, hogy a korszerűség
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tehetünkértékeshagyatékuk
bemutatásáért,alkotásaikművészirangjánakmegbecsüléséért,megőrzéséért.
Gy.MolnárIstvánnemvolt
elkényeztetettalkotó,sema
kritikusok,semaszakmarészéről.Igaz,nemisvolttörtető,könyöklőtípus.Soha
nemfoglalkozottkarrieré-
pítéssel,nemkilincseltbefolyásos kollégáknál, sem
a politikus – művészetpolitikus(ál)barátoknál.Csak
annyiraérdekelteapénz,
hogyfestékre ésvászonrajusson.Számáraafestéséletforma,hivatásvolt.Aműteremcsendesvilágábavisszavonulóintellektus,afinom
belsőhangokraérzékenyszemélyiség életeésművészete a tisztesség idolja volt.
Halálaérzékenyveszteség
minden művészetszerető,
Gy. Molnár István ceruzarajza Szentendréről
gyűjtőésbarátszámára.
Ahogymúlikazidő,hiányaegyreerősebb,nyo
masztóbb…
fogalma a gyakorlatban a műkereskedelem harci jelszava,
Köszönömszemélyemetkitüntetőbarátságodat!
a piacokért folyó küzdelemben”.
ADunaszereteteerősvoltbenne,hiszenalföldiemberléSzentendre, 2014. február
vénszámáraezújdonságotjelentett.Avárostszintekörülölelteafolyó,ezalátványrendkívülimódonelbűvölte.Ő
voltazutolsófestő,akiavároskorabelirégiutcáit,jellegUdud István
zetes„ősmotívumait”olajba„öntötte”.Örökbánatavolta
KOSZTOLÁNYI
településarculatánakváltozása,avárosképbeilletlenházak
megjelenése.Azegyik1995-benkészültceruzarajzát,meAnyanyelvünkszelídszerelmese,
lyetnekemajándékozott,ígyajánlotta:„Szentendreiemlék
legrejtettebbtitkainaktudója.
Dr.NagyJánosbarátomnakavárosról,amígvan!”A„fesTündérvalóságésigazmese,
tőitémákegyrefogytak”,stalánezértisszaporodtakacsendéletek, melyekabelsőnyugalmat,aszépségmikrokozmoszát
ahogytollaasortsoralárója.
megértőemberbelsőharmóniájáttükrözték.
Arakoncátlantincsszemébehull,
Színvilágaisegyénivolt.Művészeténekmárkoraikorésújravisszahull,haelsimítja.
szakábanfelfedeziaszínekjelentőségét,sakordivatjageSzertelenszíveszikrázónkigyúl,
neráltavilágmegváltóabsztrakciótfelcseréliaszínekkelopehaablakáthajnalbanégrenyitja.
rálótermészetutánifestészetre.MűveibenaszínekfinomodSzegénykisgyermekésbúsférfiő,
nak,akompozíciókmintegyzeneidecrescendo-tfejeznekki.
NérócsászársacselédÉdesAnna,
Gy.MolnárIstvánnagyszerűembervolt.Festőiaktivitáavégtelentérésamértidő,
sa,munkabírásaésszorgalmaeredményekéntszámbelileg
mennyekbeszállspokolrahullzuhanva.
iskerekéletművethagyotthátra.Önzetlenbarátvolt,akiMintkönny,peregezerfehérvirág.
velatársalgás–hihetetlenműveltségeésmagasintellektusa révén – rövid idő alatt elfeledtette az elidegenedett
SiratjákazÜllőiútifák.
környezetéstársadalomdepressziótsugárzóhatását.Alig
voltésvanhivatottművészemberavárosban,akivelúgy
Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, újságíró emlékére
tudtambeszélgetniművészetről,irodalomról,tudományról,
szülővárosában Szabadkán egészalakos szobrot emelnek.
azazagondolkodóemberalapkérdéseiről,mintvele.
A Nyugat első nemzedékének legnagyobb alakja 1885. márKöszönetNekedfestőiszolgálataidért,nemeshivatásod
cius 29-én született. A szegény kisgyermek panaszai című
gyakorlásáért,Szentendreirántihűségedért.Aháborútis
(1910) versciklusa hozott népszerűséget számára. Halámegéltnagynemzedéktagjaisorraitthagynakminketfela után hét évig nem jelenhettek meg írásai, mivel az irodalejthetetlenemlékükkel.Egyrenyomasztóbbatúlélőkfelompolitika erkölcsileg elfogadhatatlannak minősítette.
lelőssége,hogyakikmégpályájukszemtanúivoltunk,mit
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Száz éve született Illés Sándor
Egynagyformátumúmagyaríróutolsóevilágilakhelyeés
emléktáblájaelőtthajtunkfejetszületésénekszázadikévfordulóján.Illés Sándor író,költő,újságíró,műfordítóélő
feketedoboznakneveztemagát,pedigelsősorbanvilágító
torony,égőfáklyavolt.Ittállunk,akiknagyrabecsültük,szerettük,példaképünknek,mesterünknektartottukIllésSándort.
InnenkívülrőlislátomaCházárAndrásutcaipatinászuglóiházfalaitképzeletbenátvilágítvaakönyvespolcokkal
körbebéleltszellemifészket,azotthonospolgárilakást,falánatemeriniszülőházatmegörökítőakvarellt,amelyre
Sándorbácsiráillesztetteszüleinekfényképét.
EgyévtizedenátaMagyar Nemzet szerkesztőségébenegyütt
dolgoztunk.Ennekisköszönhetemamegtiszteltetést,hogy
több interjút készíthettem Illés Sándorral, többek között,
amikorFábián Gyula barátunktólátvetteelsőkéntazirodalmiújságíráslegrangosabbkitüntetését,aMikszáth Kálmándíjat. Ésnekemjutottaszomorúmisszió2009.július8-án,
hogyanyomtatottésazinternetesMagyarNemzetbenelbúcsúztassamőtésatemetésérőltudósítsak.
Sándorbácsiírásbanis,szóbanisérzékletesenjelenítettemeggyermek-ésfelnőttélményeit.Úgyannyirafilmszerűenírtésmesélt,hogymár-márazthittemjelenvoltam,
amikorIllésSándor1914.február12-énmegszületettanyájasdélvidéki,temeriniházban.ÍrásaitólésélőszavaitólelvarázsolvamagamisottvoltamaTemerinközelicsaláditanyánis,aholIllésSándorírómégsuttyógyermekként,mezítlábterelgetteakacsát,alibát,amalacotésúgyérezte,
nincsnálaboldogabbgyermekeFöldön.Mintegyszimbolikus kezdetét vette költői írói pályája is azzal a nappal,
amikorédesanyjakézenfogvaelvezetteazimádotttanyátólanemkevésbékedvesszülőházigésaztmondta:na,most
mármenjünkotthonrólhazalakni,mertszeptembertőliskolábakelljárnod.IllésSándorfogalmazásaibankoránmegmutatkozottapáratlanmegjelenítőerő,aképszerűérzékletesség, amely később pengeéles szabatossággal, fogalmi
tisztasággalpárosult.TizennyolcévesfejjelavattaőtköltővéaCsillaghullás,majdrákétévreaHalott mesék című
eredeti tehetséget mutató verseskönyv.A prózaírói nyelv
költőihajlékonysága,ésaszuggesztívmegjelenítőerőmár
aVirradatban címűelső,1938-askeltezésűnovelláskönyvébenmutattaazérettíróígéretét.IllésSándorekkormár
kétesztendejevoltazomboriÚj Hírek szerkesztője,majd
aDélvidék főszerkesztője.Amásodikvilágháborúalatta
keletifrontonhaditudósítóként,aHonvéd címűlapotszerkesztette. A felnőtté avató élmények korán, huszonéves
korábanérett,ifjankészíróvánevelték,kiköltőiihlettelés
mívességgelmetsziaszavakat,mondatokatésújságíróként
isletagadhatatlanulszépíró.
Sorsátmegpecsételte,megjelölte,hogyZomborban1941.
április11-énaMagyar feltámadás címűcikkébenköszöntötteamagyarhadseregbevonulását,megörökítvénaharangokzúgásátésazörömkönnyeket.Sbárhaditudósítóként nem hallgatott a háború borzalmairól, gyászolván a
Visztulábanúszólengyelhősihalottakatésmindenkatonát,Tito partizánjai 1944-ben a halálra keresettek listájára
tették. Ígyaháborúvégnapjaiban,egytitkosésfutóbácskai

látogatásután,–aholmegfogadtaédesanyjának,
hogy nemírtöbbéegyetlensortsem,–kalandregénybeillőszökéssel,egy
életveszélyes,éspusztító
vihar sötétjét kihasználvajutottátazanyaországba.Egysvábfaluban, Hartán bujkáltnapszám osként.AkitelepítettnémetekhelyéreaFelvidékről
elüldözött,és idebetelepítettekközötttalálta meg
életehűségestársát. KésőbbötévenátHartáról
ingázva,Csuka Zoltán délvidékrőlelszármazottköltő,majd
Veres Péter, Szabó Pál, Lestyán Sándor támogatásávalelőszöraSzabad Szó,annak1949-esmegszűnéseutána Friss
Újság szerkesztőségébenkapottmunkátéshorvátbólfordítvakezdteeljelentősséterebélyesedettműfordítóitevékenységétis.Ámamindenkorábbinálszörnyűbbdiktatúraazutóbbilapotismegszüntette.Kiváló,akkorisőszinte
riportjainak,szociografikusnovelláinakköszönhetőenegyretöbbenismertékelazanyaországiírótársakközülisIllés
Sándorkivételestehetségét.s1950-benbeajánlottákaMagyarNemzetviszonylagjóindulatúbalosannépfrontosfőszerkesztőjének,Boldizsár Ivánnak.„Ettől kezdve egyszer
sem hagytam el nemzetes őrhelyemet” Mindösszeaz1956-os
forradalomutánítélteőtegyévszilenciumraaMÚOSZfegyelmibizottságaszolnoki,ésújpestiforradalmitevékenysége miatt.A tollat kilencvenkét esztendős korában sem
tettele,csakfeleségének,hűségestársánakhalálakor.
Epáratlanéletútéséletműbirtokosa,idézveaSzékelyföldön született kollégát, Varga Gabriellát, Illés Sándor
utolsóköteteinekszerkesztőjét„Sándorbácsiegykivétellelteljesítetteédesanyjánaktettmindenígéretét:ugyanisaz
írástnemhagytaabbahaláláig.Ámezazegyetlenidézőjelesszószegésisajaváraírható.Annak,akiazsenilángjegyét
viseliahomlokán,nemszabadhallgatnia.”Viszonylagkevesentudják,hogyTitopartizánjai,kikről1990előttcsak
aszabadságcsillaghomlokúfiaikéntvoltszabadbeszélni,
negyvenezerártatlanmagyarciviltgyilkoltakleamásodik
világháború napjaiban, illetve a megtorlás békeidejében.
Illés Sándor világító tornyából elsőként tárta a világ elé
(1977-ben)aSirató címűregényébenapartizánokbácskai
tömegmészárlását.Aregényötösmegjelenésecsak1990után
folytatódhatottazAkiért nem szól a harang,azUtolsó napok,
azIrgalom napja,aReménység hídja címűregényekkel,illetveazÚjvidéki kaland címűnovelláskötetszámoselbeszélésével.Magnetikuserővel,költőierudícióvaljelenítette
megakisbírótörténetét,akitapartizánhóhéroksortüzenem
találtel,shalottnaktétetvemagáttúléltesajátkivégzését.
Megrázóésfölemelőapartizánlányokáltalmeztelenrevetkőztetettmagyarfiúkeseteis,akiketaHimnusz éneklése
közbenmészároltakleasátániamazonok.IllésSándormegörökítetteBujdosó bácsi hősiességénektörténetét,akinek
megkegyelmeztekvolnaajugoszlávkatonák,haleköpia
magyar zászlót, de inkább a halált választotta…1990-ig
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zárultazéletmű.IllésSándortaminőségmellettazimponálómennyiség:harmincöt önálló könyv, és a legalább tizenöt kötetre való cikk halhatatlannáteszi.Nemcsakatémák
különlegessége,hanemakifinomultanbölcs,atragédialátón
könnyedstílus,ésformavilágiskimondatjavelünk:IllésSándor
tanultanisíróiőstehetségvoltmindenműfajban.AKárpátmedencefeketedobozánakneveztemagát,énhozzátenném:
égőfáklya,világítótorony,váteszvolt,akitudta,hogyazíró
számáraalegnagyobbbűnelhallgatniazigazságnakakára
felétis.ŐrámaradéktalanuligazMárai Sándor mondása:az
írótegyesegyedülaműveivédhetikmegakortársakésaz
utókortámadásától.Mégcsaknemisaműveiminősége,hanemaszándék,melyegyíróiéletmunkájánátvilágít.Nos,ez
arejtélyessugáréserő,amagyarságfeketedobozánakésfároszánakhitelesenvégigvittmissziójaavatjaIllésSándor
életművétörökérvényűvé.Sezatudatésbizonyosságisteszi,hogyIllésSándorimmárnyugodtannézhetlereánk,ünneplőkre,századikszületésnapjánIstenországából.
Pósa Zoltán
A 2014. február 14-én a zuglói Cházár András utca 18.
számú házon – Illés Sándor utolsó lakhelyén – elhelyezett
emléktábla leleplezésekor elhangzott emlékbeszéd
szerkesztett változata.

Vántsa Zoltán
MADÁCHISZÍVVEL
kéziratbanmaradtakaHartai emlékeket megörökítőkönyvek,akárazerőszakostéeszesítésről,akárafajialaponkitelepített, ártatlan magyarországi németek internálásáról
szóltak. S ami a leghihetetlenebb: 1990 előtt nem jelenhetettmegIllésSándorMiképpen mi is megbocsátjuk című
regénye,amelyanémetfasizmusrémtetteitörökítettemeg
egymegrázóemberisorsinterpretációjában.Főhőse,Sára
asszonygyermekeitelvesztette,sejtéseszerintnáciátnevelő
táborban formáltákőketbirodalminémetté.Ahaszidlelkületűzsidóasszonymegtalálja,vagymegtalálnivéliegyikleányát.Magaissejti,nembiztos,hogyigazavan,ámolyannyira megkedveli azt, akit megtalált, hogy kései magzatáváavatjaaleányt.Csodálatostörténet,melyetIllésSándor
költőifinomsággallebegtetveírmegaszeretethimnuszaként.
Ámezaregényishúszévvelszületéseutánlátnapvilágot.
Egyiklektoraszerinterrőlazátnevelőtáborrólmindenkinek
eszébejutnaAuschwitz,Birkenau,Majdanek,Buchenwald
mellettKolima,Vorkuta,VácésRecskis.Kárpáti Kamil költőt,
egykorirecskiinternáltat,azÍrószövetség1956-eslapja,a
Szózatfőszerkesztőjétidézve:„falak nélküli börtön volt.”
IllésSándoregyetlensortnemírtleagyűlöletkeltésszándékával.Azvoltacélja,hogyemlékművetállítsonhősöknek,ésáldozatoknak,shogylegalábbaNémeth László féleszellemihazábanegyesítseaKárpát-medencemagyarságát.
Életútjátsok-sokszenvedéséskalandtetterendkívülivé,
egyedülállóvá,emlékezikazújságíróraDr. Liszkay Gábor,
aMagyarNemzetigazgató-szerkesztője.utolsókötetében
Búcsúzik a kapitány nehézszívvelválikmegatolltól,de
vigasztadottnekiis,olvasóinakisazatudat,hogyteljességgel

Roppantderékkal,hajlottháttal,
kutakodomazemlék-széfben.
Áporodottlevegője
/azózon-dúsmegneölje/
elvarázsolazŐszben–Télben.
Ésbeszélamúlt,rekedthangon....
Tudja,hogyjóbarátvagyok.
Lant-zeneszóléstáncrakelnek,
évszázadokrólénekelnek
atéglák,tárgyak,papírlapok.
Énamúltbólerőtmerítek.
Márnincsjövőm–csakjelenem.
Mindenpercbencsatákatvívok,
ottaholkell–ész-tüzetszítok....
Hálásamúlt,sénszeretem.
Testembenamadáchiszívvel:
areménytnemadomfelsoha!
„EMBERKÜZDJÉSBÍZVABÍZZÁL”

FölöttedaTeremtőáll,
saHolnap–nemleszmostoha!
A Debrecenben élő Vántsa Zoltán első verseskötete
„Kitárom bezárt kapumat” címmel 1992-ben a Művészetbarátok Egyesülete kiadásában jelent meg.
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Farsangi tárlat
AzErzsébetvárosiKözösségiHázban
január29-énazegyesülettagjainakkollektívtárlatafogadtaavendégeket.A
házigazdaszerepétvállalóLipcseyné
Horváth Ágnes köszöntőjeutánSemesBogya Eszter gitármuzsikájáthallgathattákajelenlévők,aki1990ótaszerepelkülönbözőműsorokbanmagyar
dalokat,evangéliumiénekeket,kortárs
költőkmegzenésítettverseitadjaelő.
Ismertfafaragókéntis,amagyartörténelmimúltatálmodjaalkotásaiba.
Márhagyomány,hogyéventekollektívkiállításonmutatkoznakbeaMűÜrmös Péter

Lipcseyné Horváth Ágnes
vészetbarátokEgyesületénektagjai.A
falakonazegyesületharmincöttagjánakmunkájalátható.
Alegismertebbalakoskodószokás
magyarnyelvterületenamohácsibusójárás.Adélszláverdetűsokácokfaálarcos felvonulásairól már a XIX.
századból vannak feljegyzések, bár
ezekáltalábanavigadalombotrányos
részleteithangsúlyozzák.Mivelazálarcokaszereplőknekinkognitótbiztosítottak,viszonylaggyakrankerült
sorverekedésre,nőkmolesztálására.
AXX.századfolyamánaztáneztaz
izgalmasünnepetsikerültmederbeterelni,ésekkorterjedtelabusójáráselnevezésis,melynektörténéseitamagyarfestőkközültöbbenismegörökítették.Kőhegyi Gyula ésM. Kass Judit
ötletevolt,hogyazezévikollektívkiállításmottójaafarsanglegyen.
AMűvészetiTanácssok-sokalkotásbólválogattaatárlatképeit.Azel-

múltévmájusától,amikorisMolnár
Józseffestőművészkoráravalótekintettelefunkcióróllemondott,azegyesületközgyűléseÜrmös Pétertválasztottaerreaposztra.Őafiatalabbkorosztályhoztartozik,1956-banszületett.
1978-ban Pécsett tanárként végzett,
majdlitográfiáttanultSalzburgban.A
Műegyetemenszíndinamikaidiplomát
szerzett.Irodalmikötődésűképgrafikáit,illusztrációit,exlibriseitahagyománytisztelet,atermészetelvűszemléletésfriss,maigondolkodásegységejellemzi. Két alkalommalisjártösztöndíjasként Olaszországban. Évekig
aKépcsarnoklektorátusán dolgozott.
A kollektív kiállítás a látogatók
ízlésétfejleszti,ítélőképességétreálisabbáteszi.Összehasonlításilehetőségetteremtstílusok,festészetieljárások,gondolatimegfogalmazásokközött.AMűvészetbarátokEgyesületénekszervezésébenéventetöbbkiállításrakerülsor.Amaibemutatkozásnakmégisjelentőségetad,hogy áprilisban születésének negyvenegyedik évfordulójára emlékezhet ezacivilszerveződés,amelyatöbbiegyesülethez
hasonlóanfennmaradásáértküzd.

A zsűrizésről
AFarsangiTárlatzsűrizésénektapasztalataitkívánommegosztani.Abizottságba–mintaMűvészetiTanácsvezetője–A. Bak Péter, Gombai Zsóka,
Juhász Erika, Kemenes Katalin, Kőhegyi
Gyula,ésM.KassJuditközreműködésétkértem.Bárazelőzőévekkiállítátásaihozviszonyítvakevesebbalkotás

érkezett, de műfaji sokszínűségükaz
előzőévekévelvetekszik.Képző-és
iparművészetialkotások,kép-ésalkalmazottgrafikaiművek,egyediés
sokszorosítótechnikákváltozatossága
jellemziatárlatot.
Megállapíthatjukafestőimegoldások,ésműfajokuralkodószerepét,és
ezigazakkoris,harajzművészetialkotássalvandolgunk.Technikákviszonylatábanolajfestmény,akrilésvízfestmény,pasztellészsírkréta,vegyes
technikaimegoldások,rézkarcésfoltmaratásúlapok,alkalmazottgrafikák
illetvefotókmindegyikehordozolyan
értéket, amely alapján a zsűri alkalmasnakítélteaművetatárlatonvaló
szereplésre.Szerencsésnekmondhatjukaztatényt,hogyműfajiegyezés
eseténisbetekintéstnyerhetünkaszakágúkülönbségekre,mintpéldáulazománcképekesetében.Azsűrinekfigyelembekellettvennieaképépítéskompozíciósszabályait,akülönbözőképekeltérőformarendjét,atárlattémáját,ésmégolyanszempontokatis,
amelyekrévénakiállításnakegyreegységesebbvizuálisképebontakozhatott
ki.Abírálóbizottságtöbbesetbentanácsokkalisszolgáltakésőbbisikeres
alkotómunkátilletőenazokszámára,
akiknéltöbbalkotásközülkellettkiválasztaniaamegfelelőt.Ittisatárlat
minélegységesebbarculatajelentette
afőszempontot.Szerencsésnekmondhatomaztatényt,hogyhagyományos
műfajokhatározzákmegkiállításunkat,szembenakorunkrajellemzőkísérletitendenciákkal.Ebbőlaszempontbólazegyesületértékteremtőtevékenységemellettugyanolyanfontossággal bír az értékőrzés, amely a
maikulturálissokszínűségbenritkán
kappozitívhangsúlyt.Pontosanezért
olyanfontos,hogyegyesületünkminél többször és minél több fórumon
bemutassaahagyományoskulturális
ésművészetiértékeinkmegőrzésében
ésvédelmébenvégzetttevékenységét
ésáldozatosmunkáját.
Ürmös Péter
„A festészet, szobrászat, irodalom, zene sokkal közelebb áll egymáshoz, mint
az emberek általában hiszik. Mindegyikük az emberi léleknek a természettel szemben érzett érzelmeit fejezi ki.
Rodin
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Kiállítók

S milyen a költő?

A.BakPéter
Lábatlan
AratóIrén
Budapest
CsordásZsuzsa
Budapest
BeleznayDiána
Budapest
BereczAntal
Bielefeld
DeáknéG.Katalin
Budapest
GulyásAnna
Budapest
HalpertMária
Budapest
HorváthGyörgyné
Budapest
JuhászErika
Budapest
KarsainéT.Ghislaine Budapest
KeczelyGabriella
Budapest
KemenesKatalin
Budapest
KissJános
Pomáz
KissZita
Budapest
KőhegyiGyula
Budapest
LászlóLilla
Budapest
LigetiNelly
Budapest
LSzabóPéter
Budapest
LucziJános
Debrecen
MinkerTibor
Budaőrs
M.KassJudit
Budapest
MohainéB.M.Ágnes Budapest
MolnárEdit
Budapest
NagyVince
Debrecen
SifterIstván
Budapest
SütőÁgnes
Budaőrs
SzabadosIstván
Budapest
SzántóSándor
Tahitótfalu
SzántóK.Tünde
Tahitótfalu
SzemenyeiKlára
Budapest
Sz.VargaIrén
Budapest
TáboriZsuzsánnaD.a. Budapest
ÜrmösPéter
Budapest
ZichóGabriella
Lábatlan

Alángészfelismerése,éselismerése
sohasemvolt,és valószínűlegsohasem
leszegyértelmű.Igazánazidőigazoljaatalentumot.Smilyenaköltő?Elérzékenyülhet,loboghataszépségek
visszaadásán,elmerenghetatájmozdulatlanságában,gázolhatbenne,a
messzirónarabulejtheti,éselégedetlenlehet, ha„elvadulttájonkelát,mert
azamagyarugar”.
Állhatanyárinapnakalkonyulatánál,ésalégenátmáratudatábaépül
akitörnikészülőszelídfolyó,mert
drámaimegérzéseivannak.Mezítláb
lépdelhetaParnasszuscsúcsaira,míg
lábaelérózsahelyetttöviseketszórnak,sazáltalakimondottakathivatalospódiumokonvisszatukmálnákbelé,cellákbagyömöszölnék,pillanatnyigyöngeségébenfémkerekekalásegítik, s menetoszlopokban terelhetik
amegsemmisítésfelé. „Ez hát a költő sorsa, mindig ez,/Hogy örök vészű
tengeren evez.”
Igen.Améltatlanságkísériőket,s
kapnakhalhatatlanságot,ésbeépülést
anépeklelkébe,azemberekszívébe,
mert éltetik a szabadságvágyat, kétszeresenszeretnek,ésmeghatározzák
azemberimagatartást,ésazérzelmek
húrjaindaltzengetnek.
Szántai Sándor

Pásztohy Domokos
ÁRNYAKFÖLÉ
M.Tóth Pista festőművészre emlékezve

Anádkunyhóbefogadott.
Biztosotthon.Nemzavarnak
vizek-földjemesszivégén.
Viharoksejutnakide.
Fatördelőóriások
másholjárnak.
Ősnyugalomborulittrád.
Testvéreidtavirózsák,
dankasirályavendéged,
Alkothatszszent-maradandót,
örökélőhasznos-szépet.
Árnyakföléemelkedtél:
igazimestermostlettél.

Kiss Zita: Farsang (fotó:Mágnes)

Mohainé B.M.Ágnes: Maszkos lány

Király Lajos

Szántai Sándor

MODERNPILÁTuSOK

JELENVILÁGuNK

Égignőnekálnok
modernPilátusok
megbocsátnaksok-sok
vétkesBarabásnak

Éssokaszó,azavartbeszéd,
azígéretcsakúgygyöngyözik,
különöshangsúlybaöltözik,
mintkiknekelvettékazeszét!

Keresztrefeszítik
körönkívülállót
derékbatörikvagy
ocsmányvermetásnak

Szidalmakkülönöshangjai
ígéretgyanántcsapódnakránk,
régótaszenvedszegényhazánk
Észengenekhamisakdalai.

Lelküktiszta
gondoljákők
ésaztishogy
szeplőtelen
ésmindenbűn
megbocsájtatik
azáldott
nép
nevében

Énszólnék:munkárafel,népem!
Annyiatételvalóban
stisztelniegymásemberivoltát.
Nemélhetünkkeserűségben,
megannyinehezedőgondban,
deépíthetjüklétünksorsát!
2014. január
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A magyar ex libris
Száz évét ünnepli. A tavalyi centenáriumikiállításakőbányaiArtotékábanaz1913–2013köztiidőszakkisgrafikáittekintetteát,főkéntazalkotókszemszögéből,melyetidénPápán
láthattakazérdeklődők.
Amostanitárlaton–mintaGyűjtemények kiállítása alcímisutalrá–nem
agrafikusokközéppontbahelyezéséveltörténikabemutatás,hanemrendhagyóanagyűjtők,azexlibrisrendelőkoldaláról.Akétkiállításerősítiegymást,ezáltalteljesebbképalakulhatki
azexlibriskészítőkéskészíttetőktáboráról,aKisgrafika Barátok Köréhöz
kötődőalkotóktechnikai-műfaji-tematikaisokszínűségéről,agyűjtőkvilágviszonylatbanisszámottevőlapjairól.
Az1913-aselsőhazainemzetköziex
libriskiállításésajelentárlatköztiévszázadtöbbgenerációt,ésstíluskorszakotfoglalmagában,aszázadelőrőlés
aszázadelsőfelébőlolyannevesex
librisgyűjtőkkel,mintEmich Gusztáv,
Kühnemann Viktor, Rozsnyay Kálmán,
Reich Milton Oszkár, Siklóssy László.
EmlítenemkellArady Kálmán, Csányi
István, Diamant Izsó, Lustig István,
Lux Gyula, Lyka Károly, Nagy József,
Pinterits Tibor, Némedy Gyula, Berei
Soó Rezső nevétis.ŐkaXX.század
elsőfelébenagyűjtőszervezetekvalamelyikéhez – a Szent György Céh
(1909),aMEGE (1932),vagyazAjtósi Dürer Céh (1935)–tartoztak.
A második világháború okozta átmenetimegtorpanásutánazexlibris
gyűjtésúj erőrekapott.1959-benmegalakultaKisgrafikaBarátokKöre,melynektagjaiakezdetektőlnapjainkigolyan
nevesgyűjtők,mintRéthy István, Krier
Rudolf, Reisinger Jenő, Semsey Andor,
Galambos Ferenc, Ebergényi Tibor,
Illyés Sándor László, Katona Gábor,
Kovács József, Lippóczy Norbert, Szíj
Rezső, Lippóczy Miklós, Szigeti István,
Petrikovits László, és Szentesi Flórián.
AhelyszínnemcsakBudapest,pécsi,
egri,szegedi,debreceni,esztergomi,
szerencsigyűjtők,sőthatárontúliak(az
erdélyiDemeter Jenő, Gábor Dénes,
a kárpátaljai Dalmay Árpád), illetve
külföldreelszármazottakisbekapcsolódtakazexlibrisgyűjtésbe(gondolokittaLippóczyakra).Közülüktöbbenegészéletüketakisgrafika,exlibris

meg még neked,/De a
kezedet fogom /S őrizem a szemedet”.
Pesti László1939-2013
kertész,képeslap,kisgrafikagyűjtő,helytörténeti kiadványok
írója.AMúzeum-kert,
majd évtizedekig a
Népliget főkertésze
volt.Rendszeresenkalauzoltaazérdeklődőket,katalogizáltaanövényfajtákat.Agyűjtésterénisanövényvilágotbemutatógrafikákraszakosodott.Ex
herbariolapokatkészíttetettFery Antal, König
Róbert, Kerékgyártó
László, Ürmös Péter
Winternitz Mária, grafikusokkal.PestiLászló
aZerge(maHo
ránszBakacsi Lajos grafikája
ky)utca12.számalatt
lakott,erreistalálunkutalást.
gyűjtésésterjesztésszolgálatábaállíSoós Imre (1921–2013)jogászsok
tották(RéthyIstván,ReisingerJenő,
szálon kötődött a művészetekhez.A
SzentesiFlórián).
kisgrafikáktekintetébenVan Gogh téAjelenkiállításbemutatásátazélők
májúlapokgyűjtéséreszakosodott,hatsorábólnemrégeltávozotttagtársainkvanévenáttanulmányoztaaművész
nakemléketállítótablókkalkezdem.
munkásságát,ésannakhazairecepcióMindenexlibrisükegy-egyemlékfoszját.VanGoghtárgyúexlibrisei,érmei,
lány,egyszavakkánehezenformálhacikkeiszámoskiállításalapjátjelentóhangulat,üzenetközvetítője,Babits
tették.Ezekbőlláthatunkválogatást,a
Mihály szavaival:„Életed gyenge szál
grafikusok közt Nagy László Lázár,
amellyel szőnek/a tájak s mult dob
Horváth Hermina, Pásztor Csaba,
hurkot a jövőnek:/ (…). / Nem magad
Farkas József nevéveltalálkozunk.
nyomát veted: csupa nyom vagy/maAzirodalomésének-zeneszakostagad is…” (Babits:Csakpostavoltál).
nárSzász Sándorné Gasztonyi Mária
Asárospatakireformátuscsaládból
(1932–2012)1970-tőlgyűjtöttexlibszármazóKirály Zoltán (1933–2011)
riseket,melyreVeres Péter soraiöszíró,költő,műfordító,bulgarológus.A
tönözték:„... a lelket már nem lehet
kisgrafikával1980körülkerültkapcsoelaltatni./Az kitör, és szépségvágyának,
latba.Feleségével,Király Ágnessellétáhítatának tárgyat keres ...”. Azenei,
rehozott gyűjteménye több ezer daésavirágostémájúlapokatkedvelte.
rabot számlál. Mintegy hatvannégy,
GyűjtésébőlOlexa József, Vén Zoltán,
aKirálycsaládvalamelytagjanevére
Ifj. Feszt László, Fery Antal, Moskál
szólóexlibristkészíttettek.Abolgár
Tibor, Póka György alkotásaitláthatjuk.
Pencho Kulekov kiállításonszereplő
Asortazokkalfolytatom,akikjegrafikáinazEzeregyéjszaka meséi molenlétükkelerősítikakisgrafikátgyűjtívumkincseelevenedikmeg.Atöbbi
tőktáborát.Anőkkelkezdem.
könyvjegyenisjellemzőazirodalmi
AtörökbálintiAntalné Tari Zsuzsa
vonatkozás,Királykedveltköltőinek
(1958–)építészmérnök.SzászMararészerepeltetése,ígyVárkonyi Károly grafikájánCsokonai Vitéz Mihály,Vincze
vénkerülkapcsolatbaagyűjtőkkel.Az
László lapjainDsida Jenő ésAdy Endre
épületeketésabibliaitárgyúgrafikáportréjalátható,utóbbinazŐrizem a
katkedveli.EddigAntal Péter,Olexa
szemed címűversgyönyörűsoraival:
JózsefésKönigRóbertkészítettlapot
„Nem tudom, miért, meddig/Maradok
saját,illetvecsaládjanevére.
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AzajkaiKrajcsi Tiborné (1941–)pedagógusnakhatezerkörüliagyűjteménye,melyfőlegirodalmi,észeneitémárairányul.Nevéreeddigharminckét
művésztőlkilencvenhatlapkészült,a
legtöbbNagy László Lázár alkotása,
akirézkarcbanaSzent László füve című népmondát is átültette a grafika
nyelvére.Drámaiságávalkiemelkedik
körünknemrégelhunytelnöke,König
Róbert,Munkácsy-díjasgrafikusművész,Móricz Zsigmond: Barbárok címűművétidézőalkotása.Kerékgyártó
László ex librise Krajcsi Tímea háromhaikukölteményealapjánszületett.
AzérdiSkornyák Ferencné Turner
Zsuzsanna (1941–)áruforgalmielőadó.Németh Nándor grafikusművész
hagyatékánakgondozója.ASkornyák
Ferencéknevéreszólóexlibrisakészíttetőatlétamúltjárautal.Többkönyvjegymotívumkincsébenmegjelennek

Imets László grafikája
nemzeti emlékhelyeink, és a Szózat
hazafiságrabuzdítósorai:„Hazádnak
rendületlenül/Légy híve, oh magyar!”
Abudapesti Szanka Rózsa (1938–)
az ELTE Bölcsészettudományi Karándolgozott.Cseh Gusztáv kolozsvárigrafikuskészítetteelsőexlibriseit.Mostanraötvenhétlapotrajzolt.
Számáraazigaziszellemi,esztétikai
élményt VénZoltánalkotásaijelentik.
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KalotaszegetCsehGusztávésBálint
Ferenc alkotásaidézi.Megelevenedik
Weöres Sándor: Holdbeli csónakos címűműve.Id. Feszt László a Kolozsvári
testvérek SzentGyörgyszobrát,Baász
Imre kígyóölőkatonátjelenítmeg.
Anőigyűjtőkközülutolsókéntszóloksaját ex libriseimről.AzOrszágos
Széchényi Könyvtár kutatójaként, a
műfajjal megismerkedve kezdtem a
gyűjtésbe.Ezideigmintegyháromezerötszázdarabosakészletem,melyetországok,ésgrafikusokszerintirendben
tárolok,ésfolyamatosankatalogizálok.
SokatköszönhetekPalásthy Lajosnak,
ÜrmösPéternek,Varga Editnek,akik
elsőlapjaimatadták,illetvekészítették.AkésőbbiévekbenCsiby Mihály,
Stockinger József, Újszászi Róbert,
Rácz Mária,SzankaRózsa,NagyLászló
Lázársegítettek.Külföldigyűjtőkkel
főlegnemzetköziexlibriskongreszszusokon,találkozókon,
vagylevelezésútjánkekerültemcserekapcsolatba.Eddighúszex
libristkészíttettem anenevemreszólóankéttémakörrebontva.Atörténelmitablódarabjai
aRákóczi-szabadságharc bukása 300. évfordulójához kapcsolódóankészültek,agrafikusokImets László, Varga
Edit, Kőhegyi Gyula,
Vecserka Zsolt, Ürmös
Péter,Imre Lajos,KerékgyártóLászló.AzirodalmitablólapjaiBabits
Mihályhoz,Gárdonyi
Gézához,Juhász Gyulához,ésWeöresSándorhozkötődnek,illetvemitológiaitémájúak,Vén
Zoltán,BakacsiLajos,
ImreLajos,Éles Bulcsú
alkotásai.
Aférfigyűjtőkközül:
Arató Antal (1942–)könyvtáros,nyugalmazottkönyvtárigazgatóéletefőbb
színtereiBudapest,Jászberény,Székesfehérvár.Számoskönyvtáriésművészetitárgyúcikkszerzője.Mintegy
negyvenlapotkészíttetettanevéreszólóan.KedveltgrafikusaiPerei Zoltán,
VénZoltánésKönigRóbert.Andruskó
Károly, Deák Ferenc, ifj.FesztLászló,
FeryAntal,Stettner Béla, Kazinczy

ifj. Feszt László grafikája
Gábor, KőhegyiGyula,Moskál Tiboris
készítettszámáraexlibrist.
Azirodalmivonatkozású,ésaSzent
Györgyöt ábrázológrafikákhozvonzódik.AkiállításonKönigRóbertaJelenések könyvét, azApokalipszis lovasait,Dürertidézőexpresszíverejűgrafikáitláthatjuk,melyekagyulainemzetközipályázatonelsődíjatnyertek.
Harmath Gábor (1938–)budapesti
gyűjtő,nyugdíjaskertészetiszaktanár.
Tizenhatezerlapotgyűjtöttkülönböző
témakörökben.Sajátnevérehatexlibristkészíttetett.KollekciójábanaRomániábanélőVecserkaZsolt,Ovidiu
Petca, Bíró I. Géza, Árkossy István,
az Egyesült Királyságban élő Olexa
József,azuSA-banletelepedettPetry
Béla lapjaiszerepelnek.
Palásthy Lajos (1931–)gépészmérnök.Gyűjteményébeötvenezerexlibris,ésalkalmigrafikatartozik.Főleg
akétvilágháborúközöttimagyargrafikusokalkotásaitszereti.Nevéreszólóanszázötvenexlibristkészíttetett,
azelmúlt54(!)esztendőben.AzelsőketKaveczky Zoltán, Sós Zsigmond,
Drahos István alkottaaszámára.Legkedvesebblapjaiacsaládtörténettelkapcsolatosak.Akiállításonazújabb,nevérekészültgrafikákbólszerepeltettöbbet.EzekközöttBaranyai Ferenc és
Rába Judit rézkarcait, Imre Lajos és
ImetsLászlófametszeteit,valamint
Salamon Árpád linómetszetétláthatjuk.
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rendelkezik, magyar és külföldi
művészektől. A
magyar ex libris
száz évét bemutatóArtotékabeli
kiállításhozalegfontosabbforrás
Kőhegyi Gyula
g y ű j t e m é n y e
volt.Kollekciójábólajelentárlaton
alitvánGrazina
Didelite, Vincas
Ki sa ra us kas, a
lengyel Henryk
Płóciennik,
W. Ja ku bow s ki,
Leszek Róza, a
cseh Zdeněk Mézl,
azoroszAnatolij
Kalasnyikov művei láthatók.
Ürmös Péter
(1956–) grafikusművész.Képgrafikái,illusztrációi,
exlibriseielsősorbanirodalmi-történelmiésépítészeti kötődésűek.Akiállításon
olaszgyűjteméVén Zoltán grafikája
nyilapjaibólláthatunkválogatást,köztükMaria
Elisa
Stockinger József (1946–)székesfeLeboroni
abudapestikongresszusra,
hérvárinyomdász,könyv-éskönyvErnesto Guffanti Katona Gábor nejegygyűjtő, azAlba Regia Néptáncvére,Furio de Denaro aKolumbusz
együttestagja.Mintegynégyezerex
pályázatra készültalkotását,Costante
libristulajdonosa.Ajelesnapokhoz,
Costanini Pinocchio-lapját,Remo Wolf
ünnepekhez,kiállításokhoz,kongreszújévigrafikáját.
szusokhozkapcsolódólapokat,ahíA további tablókon Budai Tibor
resemberekportréit,azene,atáncvi(1946–)rézkarcainakmeseszerűvi
lálágátrészesítielőnyben.AtárlatonPegába
nyerhetünk
betekintést,
illetve
rei Zoltán, Müller Árpád, Kazinczy
aSzlovéniábanélőSalamon Árpád
Gábor,Debreczeni László, Várkonyi
(1930–) művésztanár intézményi ex
Károly, Petry Béla,KerékgyártóLászló,
libriseit,négyzeteskompozícióitszemBordás Ferenc, Diskay Lenke nevélélhetjük.Számosgyűjtő,alkotónevét
veljegyzettmunkákszerepelnek.
sorolhatnámmég,akikmártöbbször
Kerékgyártó László (1950–)graszerepeltekkiállításokon,akárönállóan
fikusnakjelentősszerepevoltakiállíis,mintRácz Mária, Lenkey István,
tástechnikaikivitelezésében.Tablóján
Mayer József, Kundermann Jenő,
amagyarszármazásúHorváth Hermina
Zenei József,vagyGombos László.
ésférje,abelgaAntoon Vermeylen alAzexlibrisekagyűjtők–ésakészíkotásaiszerepelnek.
tők–sokféleségét,érzelemgazdagsáKőhegyi Gyula (1933–) grafikusgáttükrözik.Találhatunkköztükjogászt,
művésznemtekintimagátgyűjtőnek,
mérnököt,tanártéppúgy,mintköltőt,
deakortársművésztársaklapjaita
könyvtárost, nyomdászt, kertészt. Esekisgrafikairántiérdeklődésbőlőrzi.
tenkéntagrafikusokmagukisgyűjtővé
Azéveksoránkétezerötszázlappal
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válnak.Ezasokféleségakiállítottgrafikákonistükröződik,Karinthy Frigyes
szavaival:„mennyi szín és furcsaság és
élet mindez és mennyi emlék és menynyi remény.”
„A művészet nem önmagától fejlődik, az emberek gondolatai változnak,
s velük változik kifejezésük módja is”
–valljaPicasso. Egondolatokjegyébenajánlomfigyelmükbeakiállítást.
Vasné Tóth Kornélia
A 2014. február 12-én Budapesten, a
H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban elhangzott megnyitóbeszéd
szerkesztett, rövidített változata.

Lengyel Géza
GENEZIS
IdézemLengyelnagyapát.
Fonottfotelbenüldögél,
csöndesBúcsúrakészülő,
őrzikszínpompásdáliák,
örökreelment,szótalan.
Apámnakanyja,Bódiklán
szülötte,arcánmélyredők,
jelzik,kőkemény.Estelen
Balassitolvas,istenest,
sdalábanízzikrőzseláng.
Anyámvonásamongolid,
konokhűségrehivatott,
Ázsiasztyeppéintulipán,
fagytűrő,edzett,ősalany–
titokzatos,szépszármazás!
Húgom,öcsénésjómagam
belőlükvagyunk,létezünk
mintgénszármazékésmiként
determináltkód,átvivők.
Épfolytatás?Génerodált?!
Népeköröklöttláncai:
fonódnakeggyéésszakad
idő-stér-kuszáltkapcsolat;
SátánvagyIstentervezi?!
Hogyésmikéntleszmajdanán?
HAIKu
Költészetnapja–
hajnalirigófüttyés
mandulavirág.
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Szabó Tibor

Az „anonim” nonfiguratív festő
Szintemegdöbbentő,hogymennyirerejtőzködöttéletébena
korán,negyvenötéveskorábanelhunytszegedifestőésgrafikusKereszty Zsolt (1967–2012).ASzegediAkadémiai
Bizottságban2014februárésmárciushónapbanrendezett
emlékkiállításánszintemindenalkotásanév,éscímnélkül
jelentmeg.Amintegynegyvenműaz„érett” időszakábólvaló:teljesenegységesszemléletjellemziazokat.KeresztyZsolt
nonfiguratívkompozícióigeometrikusszerkesztésűek,más
műveipedigfinomanmegmunkáltszinténnonfiguratívtéma-sejtetések.Azelőbbirejellemzőekazokakisméretűalkotásai,amelyekszínes,olykor
harsányszínű(zongora-billentyűtidéző)felületekegymásra
következősorábólállnaköszsze,azutóbbiraazokakisebbnagyobbvörösvagyfeketeszínűképekajellemzőek,amelyek
időnkéntspirituálistartalmakat
sugallnak.KeresztyZsoltotvalószínűlegfoglalkoztattákvallásostémák,hiszenaszegedi
tárlatonkét,keresztetsejtetőilletvemutatóalkotásaislátható.Kiállítottképeiközöttvan háromfiguratívhatásúműveis.
Ezekközülkettő–nemistudható,milyenindíttatásból–(groteszkformájú)disznótábrázol,
Kereszty
ahogyanbejönilletveahogyan
kimegyaképből,aharmadikonegykutyátláthatunk,ahogyanelőltávozik.AzállatokKeresztyZsoltszámára(aki
tősgyökeres városi ember volt) nem valamilyen tartalmi,
hanemfestészetitémátjelentett.A kilépésésbelépésvalószínűlegazelvágyódás,atávozásképimegjelenítésevolt
számára.Emberialakoknincsenek nonfiguratívképein,vagy
haigen,akkorazokelmosódottak,vagyrejtélyesek.
Keresztykompozícióiközöttviszonylagjelentősszámban
vannakkollázsok.Ezekakisebb,szabálytalanalakúművek
tulajdonképpenformákésszínekkombinációi.Bálint Endre
bizonyoskorszakánakalkotásaihozhasonlíthatóak,igaz,itt
nemtalálhatóakmegazokaszimbólumok,amelyek aszentendreiművésztjellemezték.Mégis,KeresztyZsoltkollázstechnikávalkészültműveiazegységesség(kevésrajzosság,
afarostlemezmegmunkálása)benyomásátkeltik,mintahogyanegészkiállításais.Alkotásairajellemző,hogyolykornagy
üresfelületekvannakképein.Ezóhatatlanulakorraannyira
jellemzőüresség,kiüresedettség,sőtmagányosságérzetét
sugallják.Képeinemegyéletvidám,boldogemberbenyomásátkeltikabefogadóba,haneméppenellenkezőleg,sokszoraszomorúság,azéletnehézségeivelküzdőalkotótláttatják.Ezterősítibennünknéhánygrafikájais.Ezeksötéttónusúakésnemazonosíthatóelvont„tárgyakat”jelenítenek
meg. Ennekellenéreazalkotásokminősége,festészetimegoldásailenyűgözikatárlatlátogatót.Akiállítástehátegységes:KeresztyZsoltotnonfiguratívalkotókéntmutatjabe.
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Ezhelyesrendezésielvvolt,hiszenerövidéletútolyankiváló, és nagy reményekkel kecsegtető életművet zárt le,
amelyméltánérdemelakésőbbieksorániskitüntetőfigyelmetabefogadóésértőközönség,illetveakritikarészéről.
Annálinkábbiskívánatos(lenne)ez,hiszenKeresztyZsolt
életpályájasemvoltmindennapi.Aszolnokiszületésűfiatalembergimnazistakorábanépítésznekkészült.Fejébentehátarend,afeladatokelrendezésénekkívánalmamárkoránjelentkezett.Szegedrekerüléseazonbanezenazútonkezdetbenegykitérőrekényszerítette:beiratkozottéselvégezte
aSzegediTudományegyetemÁllam-ésJogtudományikarát,így„dr.KeresztyZsolt”lett.Mégsemajogászipályátválasztotta,hanemkezdetbenönképzésútján,majdaSzegedi
TudományegyetemRajz-ésMűvészettörténetitanszékén

Zsolt: Emlékkép II. (fotó:Szabó Tibor)
művészettörténetet,rajzot,festészetettanult,egyszóvalművészipályáralépett.Márfőiskoláskorábanjólkrokizott,kiválóanrajzolt,különlegesrajzkészségérőltetttanúbizonyságot:többhelyiésországospályázatonértelelsőhelyezést.Ekkormárlakberendezőkéntdolgozott,mertcsaládot
isalapított.Rajztanáriambícióivoltak,tagjavoltaMagyar
RajztanárokOrszágosEgyesületének,aHÁMMűvészeti
Egyesületnek.MegérdemeltenkerültaMagyarAlkotóművészekOrszágosEgyesületénektagjaiközé,amelyteljes
elismerésthozottrövidéletművének.Egyénikiállítások,kollektívtárlatokrendszeresszereplőjevolt,(többekközöttesorokírójávalegyüttOrosházán,1998-ban).Azsűriminden
alkalommalelfogadtaalkotásaitneveshazaiidőszakikiállításokra:aszegediNyári Tárlatra,ahódmezővásárhelyiTavaszi Tárlatra vagyaTáblakép Festészeti Biennáléra. Aképzőművészetialkotásokirántérdeklődőkbudapestigalériák
tárlatainistalálkozhattakfestményeivel.
KeresztyZsoltrendkívülígéretespályánindult,amely
sajnálatosmódonfiatalonderékbatört,mégisteljesegészet
alkotott.Akiközelebbrőlis,tanárként,mesterkéntismerte,
bepillantást nyerhetett kiemelkedő szakmai tudásába.Ezt
emeltekiatárlatmegnyitásaalkalmábólSzuromi Pál művészetiíróis.Ennekakiváló, szelídtermészetű,egyedikülsejű,érdeklődő,visszahúzódóanbarátságos„anonim”alkotónakállítméltóemléketakiállítás,hiszenfontosszereplője
voltSzegedképzőművészetiéletének.
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Salamon Nándor

Kiállítási körkép
Abőségzavaramiattajegyzetírókénytelenmagátfegyelmezni,hogybeszámolójábanminéltöbbkiállításrólhírtadjon.
Sárváron a Galéria Arcisban Nagy Béla 1923–2009festőművésztermékenyéletművébőlválogatottemlékkiállítást
rendeztek.AceglédiszületésűmesterÉszak-Magyarország
többvárosábanvoltrajztanár.AKépzőművészetiFőiskolánKontuly Béla ésKmetty János voltakamesterei.ÉleténekutolsóéveitBakonykoppányontöltötte,aholmegromlottegészségeellenéreisszüntelenalkotott.Festészetéta
természetilátványokésélményekszabtákmeg.Tájak,városok,kiesfalurészletekmegörökítésénfáradozott.Korábbi
műveitexpresszívlendületjellemezte,detájékozottvoltmás
stílusformákhasználatábanis.Életerőifogytánfellazultfestményeirendje,széthullottakaformák,bizonytalannávált
ecsetkezelése.Jelentőséletművethagyotthátra,deazalaposabb válogatáskedvezőbbképetadottvolnamunkásságáról.
ASoprondíszpolgáráváfogadottGiczy János nyolcvanévesfestőművészkiállításatöbbhónapigláthattákazérdeklődőkasopronbánfalvi Kolostorban.Amintaszerűen
renovált,felújított,„elvonulásiközpontként”működőintézményfolyosói,termeiaképzőművészetialkotásokközvetítésévelkínálnakmeditációrakésztetőgondolatokatavendégeknek.(EgyhelyenSzalay Lajos remekrajzainaksorozatátpillantottammeg!MásuttPéreli Zsuzsa kisebbméretűfalkárpitjaiból,vegyesmunkáibólfedeztemfelegyminitárlatra valót!) Az életműből válogatott Giczy festményektéma-éseszmevilágamagasfokúesztétikaiélményt
nyújtvahozzájárultalélekgyógyításhoz.
Agyönyörűtetőtériarchitektúrábanotthonosanérezték
magukatazősök–nagyszülők,szülök,rokonok–emlékezetét

Giczy János: Veronika kép nagyszüleim emlékére (fotó:Garas)

Nagy Béla: Falurészlet (fotó:Garas Kálmán)

keretbefoglalófestmények.Festőjük
nagyszerűmestereazegyszerű,köznapieseményekszakrálisszférábaemelésének.AkendőjétemelőVeronika
egyszerű,mezítlábasparasztlány,akit
talánamezőnpillantottmegegykoron. A Golgota szenvedő Isten fia
esendő,szenvedőember,akitamúltbólelőtűnő,kíváncsiarcoköveznek.
Szárnyas oltárainak „szentjei” szülőfalujavalóságábólmerülnekföl,s
a„szárnyakra”festettattribútumok,
jelképekisonnétvétetnek.Képeitmégsemanosztalgialengiát.Tudatában
van,hogyegyletűntéletformánakállítemléket,amelyugyannembiztosítottkönnyűéletet,demélyenemberi
sorsoknakadottkeretet.
Giczyéletprogramjaa„hírhozó”és
„hagyománymentő” szerep vállalásáraépült,sazthűséggelteljesítette.
Afelfedezéserejévelhatottagyőri
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum „Titkos gyűjtemény”
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címűkiállítása.AzEsterházypalotában,aRadnaitermek
szomszédságábanmeglepetésvártalátogatóra:egyhírből
semhallottmagángyűjteményremekműveiveléskamaradarabjaivalszembesült.Snemmellesleg,átismételhettea
múltévszázadművészettörténeténekleckéjét.
Agyűjteménytegyvácrátóti hentes,Kövesi István
(1911–1981)hoztalétre,akiváciésfővárosiüzleteiben
gyakoroltamesterségét,gyűjtöttevagyonát,amelyetazután
festményekvásárlásárafordított.Szenvedélyénekgyümölcsekerülhetettazörökösökjóvoltábólnyilvánosságra.
Amennyiségsemmegvetendő,denéhányremekképet
ésalkotótérdemeskiemelnem.Azvilágosanfelismerhető,
hogyagyűjtőnemtörekedettkizárólagosságraastílusokat,iskolákat,csoportosulásokatilletően.Azalkotókneve,
rangjajelentetteaziránytűt.Ígyazutánjólmegféregymás
mellettSzinyei Merse Pál hangulatosBodrogpart-jaKassák
Lajos kései kompozícióival, Rippl Rónai József „kukoricás”zongorázóhölgyeCzóbel Béla Feketeruháshölgy
(1957)címűportréjával.MegállítóerővelbírttüzesszíneivelKoszta József MarokszedőkSzolnokon(1916)olajfestménye,deEgry József koraimunkáján–Hazafelé(1908)–
is megakadt a szem. Élete utolsó éveiben festette három
képétÁmos Imre.LíraihangvételűaSétaSzentendrén
(1938),vallomásosképatársrólazAnnaMargitportréja
(1941).Jellemző,egyikszivarosönarcképérőltekintettránk
– több munkájától övezve – Scheiber Hugó Aba Novák
Vilmos kétkompozíciójakedvelttémáitképviseli(Székely
vásár, 1935; Ivanoff cirkusz, 1932). Egész sorozat képviseli Mednyánszky László művészetét vázlatoktól tanulmányokonátbefejezettképeiig.Szőnyi István Zebegényi
udvar-a(1935)mellettittláthattukagyermekeitábrázoló
ZsuzsaésPéter(1937)egyikváltozatát.Mégkétnevetjegyeztemföl!Izgalmas,indákból,faágakbólszőttkörnyezetbenábrázoltamodelljétPermutter Izsák (Hölgynapernyővel,1921),snőkaszereplőiVaszary János festményeinekisModell,1909;Nőmacskával,1909).
Örülöka„titok”feloldásának,pedigezcsakízelítőaKövesigyűjteménysokrétűségéből,ésgazdagságából.
AKossuthdíjasKeserű Ilona a modernmagyarfestészetkiemelkedőalakja.Lehetanonfiguratív,elvontművészetettöbbnézőpontbólszemlélni,értelmezni,deaXX.századmegkerülhetetlenirányzataitjelentik,amelyekszerepet
játszottakakorművészettörténetében.KeserűIlonatöbb
szálonkötődiketörekvésekhez,deabalatonudvaritemető
szívalakúsírköveinekformáitintegrálvasaját,többtechnikátalkalmazóművészetébeteljeseneredeti,önállóformavilággaljárultazösszképhez.Azíves,femininformákhozkapcsolt,aszivárványszínsávjaitalkalmazó,harmonikuskompozícióielőlnemlehetkitérni.Nemvoltszándékában iskolát teremteni, de húszesztendei tanári munkája–1983-tólfőiskolaitanár,majdamesteriskolamegalapítója,végüladoktoriprogramvezetője!–alighamaradhatotthatástalanszámos,kezealólkikerülőtanítványára.
Súlyosabbegyéniségannál,hogykönnyűlenneelszakítani
a kötelékeket. Ezt tanúsítja az a tárlat, amelyet a SzombathelyiKéptárbanszerveztektanítványaiPárhuzamok és
találkozások címmelszületésnapjatiszteletére.
AkiállítástrendezőJohan van Dam elképzeléseszerint,
egymásmellettmutattabeamesteréstanítványaimunkáit,
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Keserű Ilona (fotó:Garas Kálmán)
jórésztfestményeket.Az„irányt”KeserűIlonamotívumot
vagykorszakotjelzőműveiszabtákmeg,smellettükvagy
közelükbenhelyezteel–azösszevetéstsegítve!–atanítványokhasonlóvagyéppenellentétesmunkáit.Ígyizgalmaspárbeszédetfolytattakaművek,ésalátogatókis.
KeserűIlonaműveinnyomonkövethettem–nagyméretbeliváltozatosságban–formai,színésműfajikísérleteinek eredményeit.A kor szinte minden törekvésével kontaktustteremtett.Kreativitásalenyűgöző.
Szellemiségeátsugárzotttanítványairais,bárútjuktöbbé-kevésbémásiránybafolytatódott.Ahűvös,kiszámított
geometriátólagesztusfestészetenátafigurálisig,amárízléshatártsúrolóimpresszionistatájfelvételig,mindenreláttampéldát.Hogyaztánvégülmilyennyomothagynaka
XXI.századiművészetünkben?–ajövődöntiel.
ARépce Galériában amagátönérzetesenromafestőművésznekvalló,devalójábanazegyetemesművészetútjait
járóFerkovics Ferenc alkotásaitmutattákbe,akiSzombathelyenél.Atehetségjeleikoránmegmutatkoztakazállamigondozottbólvájártanulónakállt,aKépzőművészeti
Főiskolátvégzett,szerény,deerősakaratúemberben.Kísérletező,demaradalátványnál,aképszerűségnél.Érzelmilegazonosulválasztotttémáival,kedveliabibliaitörténeteket,példázatokat(Mózes,Jákobküzdelmeazangyallal).
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Ferkovics Ferenc: Tanára várva (fotó:Garas Kálmán)
Szívesenfestinépcsoportjaeredetiszépségűlányait(Tanára
várva,Műteremben).Közelrőlszemlélvefestményeit,feltűnikháttereinekérdekeskidolgozása,ajellemzőműgond.
Csendes melankólia lengi át tájképeit (Őszi táj, Bánat).
Újabb,alátványtsávokra„feldaraboló”,mértaniszerkezetű
képeitazonbanmesterkéltnekérezzük.
AMűvészetésBarátaiegykorábbiszámábanmárírtam
acelldömölkiszületésűMóritz Sándor művészetéről.A
várostulajdonábanlévőhagyatékazonbanakkor„rejtőzködött”.Örömmeltapasztaltam,hogyvégreérdemiváltozás történt.AMűvelődésiKözpontbankialakítottgalériátakilencven éve született festőművészrőlneveztékel.Ebbőlazalkalombóljanuár24-énakölcsönzésekkelkiegészítettalkotásokbólnyitottakemlékkiállítást.
Atárlatszinteteljesképétnyújtjaazalighúszévnyiéletműnek.ASzőnyiIstvánközvetítettenagybányaihagyományokszellemébenalkotottműveimindenszokásostémakört
felölelnek.Hangvételük–bármunkásságátMunkácsy-díjjal
elismertékugyan– jóltükrözikakorszakárnyakkaltelikomorságát.Ezzelegyütt,érdemeslenneállandóhelyetkeresniakülönlegeshagyatéknak.ÚjabbvonzóhelyszínlehetneaVulkánparkot,gyógyfürdőtfelkereső,ésaSághegy
boraitkóstolgatóodalátogatóturistákszámára.
KörutamvégénaRépce Galériába tértemvissza.IttmutattákbeugyanisKemény Judit (1918-2009) sikeresrómai
(2013)kiállításátkövetőenmintegyhúszgrafikáját.Amodern
szobrászkéntismertalkotó–nemmellékesen!–gazdagfestőiésgrafikaiéletművetishátrahagyott.Akisgyűjtemény
az1932-esBabacíműakvarelljétőlaGeraldPhilipeportrén
átaZenecíműszobortervigkövetiasokoldalú,bátorkísérletező,szobrászatábanformaalkotóművészmunkásságánakegyikműfajivonulatát.

Kemény Judit: Hamvas Béla egykori lakhelye (fotó:Garas)

Nádudvari Nagy János
JAJAPÁSZTORNAK!
Nemmenekülhetünkelinnen:
hogyittmaradjunkmindhalálig,
aztrendelteszámunkraIsten!
Nemmenthetjükazéletünket,
mintaféreg,rettegve,gyáván,
snembújhatunkelsehovásem
aviharvégétottkivárván,
Anyájatsehagyjaottapásztor
haviharjő,nemfuteltőle,
hanemtovábbvigyázahelyén
avillámlós,szörnyűidőbe.
Mertjajapásztornak,hagyáván
otthagyjanyáját,smagátmenti,
azilyenpásztornaksohatöbbé
nemhiszanyájésnemhiszsenki.
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Két x - Két évtized
Húszév,húszönállókiskötet;válogatásamagyarirodalomzsengéiből.Miennektekintjükantológia-sorozatunkat.
Azextrémirodalomkedvelőktalánleszólják;ifjúszerzőink,írópalántáinkálmaikmegvalósulásátlátjákbenne. Éventetisztességgelajánlottukajószándékúolvasóknak.Ahúsz
éveéledő„oladitavasz”teremtianemesversengéssikereit.
Miért színesek a pillangók? Egykisiskoláskeltettefel
azérdeklődéstsok-sokpajtása,társalelkében–ígyszületett
megazelsőkötetcíme.RáegyévreA Nagyravágyó kisegér címűválogatásmáregyértelműenbizonyította,hogy
aSimonIstvánutcaiÁltalánosIskolaésazOladiMűvelődésiközpontközöspályázatasikeresenstartolt,beváltotta
ahozzáfűzöttreményeket,salkalmatteremtatehetségkibontakoztatására,azönmegvalósításra.
Akövetkező,A Hótündér visszatér címűkötetünkaztjelezte,hogyavárakozásokmostmárévről-évremegismétlődnek,sőt,meglepetésselisjárnak,ugyanisanegyedikkönyv
címeKi lakik a tökben? jelképesenaztkérdezi:kilesza
győztes,kiérdemlimegazelső,vagymásodikhelyezettdíját,ilymódon,kinekamunkájajelenhetmegazantológiában.
AzOladi kilátó címűösszeállításunkcímlapjánmárez
olvasható:Vasi gyermekírók antológiája.Ötévalattmegháromszorozódottapályázókszáma,aszombathelyiiskolákmellettamegyetöbbintézményeörömmelvállaltaaz
ezzeljárófeladatokat,aversengésizgalmát.Atanárok,tanítók,könyvtárosoklelkestámogatóilettekazügynek.
Akövetkezőantológiánjelképesacím:Kilátás a völgyből. Akötetbevezetősoraibólidézek:„Hatodikévebuzdítjukalkotásragyermekeinket.Történikezolyanidőben,
amikorafelnőttvilághátatfordítazirodalomnak;kábán
ésfélrevezetettenaszappanoperákbankeresiaszépet,amaradandót;pénzhajhászhétköznapjaibankönyvetcsakritkánveszakezébe,mégritkábbanvásárol.”
AhetesszámmágikuserejévellátottnapvilágotazÉgi
keringő 2001-ben.Mindeneddiginéltöbbpályaműérkezett
azáltalánosiskolákból:128intézmény647diákjaragadott
tollat,sösszesen806mese,versilletvenovellakeltszárnyra,hogyeljussonOladba.SazifjúalkotókaCsillagbarátokbanegyújabbténytközölnekakövetkezőévben,nevezetesen,hogyalegtöbbpályázószakította„holvolt,holnem
volt” mesekezdéssel, a tündérekkel. Helyükbe számolni,
olvasnitudó,emberihangonbeszélőállatokkerültek.
AGyémántszelence című kötetbőlkiderült,hogytávoli
országrészekiskolásaifedezikfelOladot,kisésnagyobbacskadiákokkutatjákhelyétatérképen,merttudniszeretnék,hováküldtékalkotásaikat,ésvárjákahírtasikerről,vagyaszelídintést,biztatástalegközelebbialkalomra…
Az izgalom fokozódik: ünnepi külsővel, keménytáblás
borítóvallátottnapvilágotatizedikkötet,aSzószivárvány.
Hátlapjánörökítettükmeg:„Tízévután,kisséelérzékenyül
azember,azidőmúlásafelkavar;degyorsanelszállt!Akik
előszörjelentkeztekmegmérettetésre,kinőttékmáragyerekcipőt.Felnőttkénteszükbejut-emiért színesek a pillangók?
Álmodnak-e még a visszatért Hótündérrel, vagy a tökben
lakóManócskával?Azoladi kilátómagasábólfürkészik-e még
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abiztatótávlatokat?Találkozásainkmegszépítikazéletüket,aversengésizgalma,anagyjátékfeltüzeltgyermekeketésfelnőtteketegyaránt.”
Szépvoltatízév,szépafolytatás.MinthaálomváltvolnavalósággáazÁlomkapu-val.„AzelsőszómostJózsef
Attiláé...úgyis,minta„Verséve”,úgyis,minttisztelgés,
főhajtás.Pályázatunkmindenévbennevévelszólítjacsatasorbaavers-ésmeseírásrakészifjútehetségeket,ekként
tehátszellemefolyamatosanvelünkvan,őrziakötet.
Lankadatlanbuzgalomésegyretágulómezőnyjelziazországosérdeklődést:magyaroklaktatávolividékekcsatlakoznakhozzánkegy-egyversikével,hangulatosnovellával,
varázslatosmesével.ACsillagösvényen címűválogatássalhangsúlyosabbanutaltunka„távolabbividékekre”,jelesülErdélyre,ahonnétsokpályaműérkezett.„Ezekazírások
jelzésértékűek,azanyaországhozragaszkodáskifejezői.”
AkorszellemetámadtfölAz öreg tölgyfa meséi című
kötetünkben.„…amesékamindenkorivalóságottükrözték,
mostanivalóságunkjópéldaarra,hogygyermekeink fantáziája mennyire a mához kapcsolható; a kor tükröződik
szintemindegyiktörténetben,mesében.Mégaversekben is
fellelhetőamaikorlüktetése”–írjaakötetbevezetője.
2008-banbővültapályázatrahívottakköre:aközépiskolákdiákjaitisversenyrehívtaakiíró.Gyermekírókantológiájahelyettgyermek,ésifjúságiírókantológiájaszerepel
mostantólacímlapon.Aszemaforzöldreváltott–adtahírül
aGyöngyhalászok címűkiadvány,melyutatnyitottazújabb
korosztályoknak.Bővültamesélőkköre:azolvasóknakmódjábanállhatösszehasonlítani,van-e,shavan,mekkoraa
különbségagyermek,ésakamaszvilágképeközött.
A sorozat tizenötödik darabja a Tükörkép a szerkesztésbenhozottváltozást.Azáltalánosiskolákalsótagozatosaivalindult,afelsősökkelfolytatódott,majdaközépiskolásokmunkáivalteljesedettki.
Atémaválasztást,témakereséstállítottaaközéppontbaa
Megtalált meseország.„Külsősegítség”érkezett,mégpedigazismertszombathelyiköltő,korábbanazsűrimunkájábanisrésztvállalóBöröczki Mihály személyében.
AMindigkék szomorúkötelezettségnekteszeleget:búcsúzikaváratlanulelhunytirodalomtanártól,költőtől,aki
azsűritagjakéntsegítettemunkánkat.Balogh József atizedikkiadványunkbanemlékezetterreasegítőtámogatásra.„Nemesedtemközben énis,akiakezdetektőlhallhattam
azifjakmadárseregénekszárnysuhogását,alázatosörömmeltéveelegetafölkérésnek…”
Magasztos,szépköntösbenlátottnapvilágotazÉnek a
csöndben. Vetélkedők, versengések országa lettünk…
„Nagyutattettünkmegazindulástól,félidőbenátfordultunkahuszonegyedikszázadba.Érződikezapályázatminőségigyarapodásán,aversekérettségén,gondolkodásán…”
Végezetül:Örökszép címetvisellegfrissebbkötetünk.
Újdonság:gyakorló,sőtmárnyugdíjaséveikbenjárópedagógusokismegtiszteltekbennünketpályamunkáikkal.Néhányukszerepelebbenakönyvben,ugyancsakhelyetkapotttöbbkimagaslóanteljesítőpályázóazelmúltévekből.
Aversengésnektermészetesennincsvége,ajubileumcsupánegyállomás.Alkalmatadaszámvetésre,deazörömre,
ésazünneplésreis.Lélekemelőavisszapillantás,ésjoggal
reménykeltőajövőbelátásis.Szépmunkavolt,megérte.
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Csillagtalálkozó
ViszockijlegendájaújraéledtBálint Márta ésMarina Vlady
jóvoltából.A megszakított repülés, avagy szerelmem Viszockijjal címűmonodrámátaközelmúltbanaKultiSzalon–ÚjbudaiKulturálisIntézetbenmutattákbe.Adarabot írta,és
rendezte Gergely László, akiaztjóérzékkel,a„csomópontok”
okoskiemelésévelálmodtaszínpadra.Amonodrámaaz
oroszszármazásúnagyfranciafilmcsillagMarina Vlady,és
azorosz-szovjetzeneszerző,zenész,költő,Vladimir Viszockij
viharos,önpusztítószerelmétéstragikushalálátörökítimeg.
Miértadtamekülönöscímetírásomnak?Fölkavaró,fölemelőmonodrámávalvarázsoljaelaközönségetazelsőcsillagBálintMárta,akianyolcvanasévekvégéigMarosvásárhelyvezetőszínésze,a rendszerváltozástkövetőenmindmáigaversmondásésamonodrámanagyasszonya.Amásikkét
csillag,VladimirViszockijésMarinaVladytragikusvégkifejletbetorkolló,alelombozófinálévalegyüttisfölemelőszerelmidrámájatárulelénk.
VladimirSzemjonovicsViszockij1938.január25-énszületettMoszkvábanésszülővárosábanhunytel1980.július
25-én.Azelteltijesztőenrövidnegyvenkét esztendősorán
váltaBrezsnyevkorszakenciklopédikusáváverseivel,dalaival,amelyeketmagaszólaltatottmegerőteljesenrekedteshangján,felkavarógitárkísérettelexpresszívésszuggesztíverővel.Edalokbanmegjelentavilágtörténelemlegsötétebbéslegtöbbemberáldozatotkövetelőbaloldalimoszkovitadiktatúrájánaklátszólagenyhébb,aszürkeségévelés
apangásávalegyüttlegalábbannyirarémületestehetséggyilkos,lélekölőkorszaka.Iszonyatosfeszültségetjelentett
aszovjet-oroszbárd,mindenkiVologyájaszámára,hogy
megközelítőenezerdalát,éskölteményétazegészország
énekelte,ámaszerzőéletébenközülükcsakegyjelenhetett
megnyomtatásban.Kétnagytalálkozásnakköszönheti,hogy
nemveszettelaperifériánazönsorsrontás,azalkoholésa
kábítószerezésáldozataként.ATaganka színház rendezője,
alegendásJurij Petrovics Ljubimov, ahatvanas-nyolcvanasévekmásikikonjafölfedezte,elismertetehetségét,mintegyharmincfőszerepbenadottnekilehetőséget,többekközöttHamletként.SzínpadraengedteViszockijelőadóestjeit,saztishagyta,hogybeleépítsedalaitakáraklasszikus
színházielőadásokbais.
MarinaVladyval,aharmadikcsillaggal,azoroszszármazásúszínésznővelaz1967-esmoszkvaifesztiválontalálkozott, s különbözőnek látszó életpályájuk ellenére is
életre szóló szerelem szövődött közöttük. Az 1938-ban
születettMarinaVladytelsöprősikeresztárrátette.Márgyegyerekfővel,1949-benjátszottaelső,2011-ben utolsófilmes
főszerepét.Többretartottaszínházialakításait,példáulIrinát
A három nővérben(Csehov),vagyakönyveit:(Szerelmem
Viszockijjal, Az én cseresznyéskertem),pedigmintegyszázszor szerepelt a filmvásznon és a televízió képernyőjén,
többekközöttafranciaújhullámlegnagyobbja,Jean-Luc
Godard: Két, vagy három dolgot tudok csak róla,vagyJancsó
Miklós-Hernádi Gyula Sirokkó, Mészáros Márta Ők ketten
címűfilmjeiben.utóbbibanViszockijisszerepetkapott,akivelbürokratikusprocedúraután1970-benkötöttházasságot.

Vladimir Viszockij és Marina Vlady
MarinaVladymegpróbáljamegmenteniszerelmétdémonaitól,magávalvittevilágkörüliutakra,többekközöttMagyarországrais.Ámanagynyugati(valódi,vagyálságos?)
szabadságcsaksiettetteazönmagaellenfordulózsenitragédiáját,MarinaVladimir1980-banbekövetkezetthaláláigkitartottapárjamellett.Anagyívűközöspályamegszakadt.ViszockijtemetésealigburkoltrendszerellenitüntetésséváltMoszkvában…
A megszakított repülés avagy szerelmem Viszockijjal
címűmonodrámábanMarinaVladykamerájávalkísérhetjükvégigaszerelmesektragikusvégű,orkánierejűrománcát. Bálint Márta, aki Kárpát medence és Európa-szerte
diadalútravitteJókai Anna remekművét,aSzegény Sudár
Anna címűmonodrámát,azerdélyimagyarértelmiséginő
identitásánakszínművét,százszázalékosanazonosultMarina
Vladymondénalakjávalis.BálintMártaGergelyLászlóeszköztelen,puritánrendezésében,feketeruhábanelemierővel jeleníti meg a szerelméért az utolsó pillanatig küzdő
asszonybelsővívódását.Elhisszükneki,hogyazigazitragédia,ahalálnálistalánszörnyűbbfiaskó,hogynemsikerültmegmentenieazönpusztítótehetséget,Vologyát.
Ahogy elhagytam a Kulti Szalont – emblematikus,
helyenáll,aBartókBélaút,Gellérttér,Budafokiúttalálkozásánál,aDunapartján,aXIkerületIstentőlmegérintett
szakrálishelyén–megidéztemmagambanazokatahatvanas-hetvenes évekbeli nagy pillanatokat, amikor tragikusankoránelhunytbarátommal,Szilassy Zoltán költővelrecsegősmagnótekercsrőlhallgattukViszockij,ésamagyar
ViszockijCseh Tamás dalaitolykorkeményiszogatásközben.Jómagam,kitsokanneveztekméltatásaikban aKádárBrezsnyevkorszakírói-költőienciklopédikusának,amajdnemViszockij-sorsúmagyarírónak,sorsk öz öss éget
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éreztem,deengemmúzsám, Barna Márta kimentett az önsorsrontáspoklából,Viszockijt
Marinánaknem sikerült,
ésegys zercsakCseh
Tamásszobramelletttalálommagam.Fölnézek
az égre, megpróbálom
megkeresni–perszenem
sikerülhetett–aztabolygót,amelyetkrímicsillagászok Vladimir halálautánMarinaVlady
és Viszockij emlékére
Vladviszockijnakneveztekel.Éshálásvagyok,
hogyaháromcsillagtalálkozásánakpontjaiban
BálintMártaújjáélesztia
a hatvanas, hetvenes, és
nyolcvanaséveknagylegendáját,Vladimirés
Marina románcát...A
monodrámátaBudaörsi
Színházisműsoráratűzi.
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Csepeli Szabó Béla
KÉKPARABOLÁKVÁNDORA
1.
Kékparabolákvándoravagyok,
ember,akibenviharkavarog,
ember,kitmindenaFöldhözkötöz,
atél,anyár,atavaszésazősz,–
demárNeandergyilkostájain
sziklákhegyérevittekvágyaim,
szárazság,lázésfagybaltájaölt,
ezernyigondésháborúgyötört,
mégsemtorpanhattammegsoha:erőm,
egyretovábbűz,felavégtelenbe,
hogyporbalökvemindenláncot,önkényt,
diadalrajuttassamaTörvényt:
Bálint Márta

nagyálmomat,abékétésarendet,
ajózanészt,amunkátésszerelmet,
hogylentaföldönstúlefölditéren,
egyHatártalanÚjHazát
teremtsek…
2.
Égiösvények,végtelenutak.
szép,merész-ívűhajtűkanyarok,
kékparabolákvándoravagyok.
Hogymennyitüskéstájatkellbejárnom,
mígcsillaghazámföldjétmegtalálom?
Nemtudommég.Deeljönmajdanap,
mikorlevetveszűkbakancsomat,
–smirátapadt,évezredeksarát–
hafáradtanis,Célhozérkezem,
sfriss,vidámtüzetlobbantvaazéjnek,
eloltvakínzóéhemetésszomjamat,
szabadvándorlegény,
végreboldogan,jótnyújtózkodom
Örök-Anyám,aMindenségölén.
A Csepeli Munkásotthonban 2014. április 29-én emlékeznek az egy esztendeje 89 éves korában elhunyt
költőre.

Prokop Péter: Emmausi figyelmeztetés (1966)
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Hírek

Elvált apák

Béres Tímea ésVigh Kristóf közös
zenei estjét április 16-án Milánóban
azEmmausGalériábanrendezik,ahol
azeneszerzőObersovszky Gyula verseireírottciklusaiselhangzik.
Garas Kálmán fotográfus,fotóművészMusica Savaria – Muzsikus portrék Szombathelyről –címűfotókiállítását Budapesten március 21-én a
MusicCenterben(IX.Mátyásu.8)
Malina János zenetörténésznyitjameg,
melyetáprilis30-igtekinthetnekmeg
azérdeklődők.
Az 1848-49-es magyar forradalomés szabadságharc 166.évfordulóján
azART 16 művészcsoport kiállítást
rendezBudapestenaNapfényGalériában(XVI.Hunyadváru.43/b).
Dozvald János neoklasszikus diaporáma bemutatórahívjaazérdeklődőket március 12-én 18 órára a FészekMűvészKlub(VII.Kertészutca
36)gobelintermébe.
Tanár és növendéke címmela
MunkácsyMihályÁltalánosIskolaés
Alapfokú Művészeti Iskola (XIV.
Csáktornya park 1) kiállítás rendezett,melyetGombai Zsóka nyitottmeg.
Keczely Gabriella Tobzódás című
fotókiállításamárcius7-tőlmárcius
27-ig tekinthető meg aVIII. kerület
Mikszáthtér1számalattigalériában.
Rehovics Anita restaurátor,festőművésztárlatamárcius6-ánnyílika
FővárosiSzabóErvinFiókkönyvtárban(XVI.VeresPéterút53).
Bánki H. Margó és Farkas Kati
festményeitaBékeHotelGalériáján
(VI.Terézkrt.43)március2-tőlmárcius30-iglehetmegtekinteni.
Ghyczy György alkotásaibólA tábornok térképei címmel április 5-én
nyílikkiállításaTranzitArtCafe-ban
(XI.KosztolányiDezsőtér).
Szénási Sándor István Ne siess idő
című verseskötetét a Kőrösi Csoma
SándorKőbányaiKulturálisKözpontbanmutattákbe.
Király Lajos Az énekes madár ésa
Költő lelke című,aközelmúltbanmegjelent köteteit március 20-án a Zilah
Kávéházban (XVIII. Üllői út 452.)
mutatjákbeaKrúdyIrodalmiKörszervezésében. Egyúttal Vincze Angéla
festőművészképeibőltárlatot rendeznek,melyetCserép Emese nyitmeg.

Kaiser László legújabbkönyvétfebruárbanaMagyarÍrószövetségben
mutattákbe.Esztétikát,szeretetetsugárzókiskötetestatisztikák,interjúk,
vallomásokgyűjteménye.
Béke és háború alcímmelfelhívóés
kihívóhelyzeteketlistázótanulmány,
melynekegyikalapigazsága,hogya
megaláztatástkönnyebbelviselni,mint
beszélniróla.Aszerzőmagaistöbbszörösenelváltapa,deaszerencsések
egyike.Boldogházasságfedezékéből,
ésazeseményeketmegszépítőidőtávlatábólidézhetifelmásokzátonyrafutottkapcsolatait.Problémákról,tendenciákrólszól,erkölcsi,lélektaniésjogi
abszurditásokatfeltárvavallja:„teszem
mindezt a jobbítás érdekében…, hogy
béke, legalább viszonylagos béke legyen…” (Hungarovox Kiadó 2014)

Resánszky Mária: Újpest
Resánszky Mária alkotásait–márciusban–aSzéchenyifürdőépületében(XIV.KoósKárolysétány)lehet
megtekinteni.
Bicskei anzix címmelmárcius29-én
kollektívfotókiállításnyílikBicskén
aBatthyányKastélyban(Kossuthu.
42).AtárlatontöbbekközöttBánky
Tibor, Keczely Gabriella, Kemény János,
Kiss Sándor, Mohainé Burián Mária
Ágnes képeiszerepelnek.Atárlatmájus11-ig látogatható.
Koday László Monoronélőfestőművészalkotásaibólfebruárbanaz
ÜllőiMűvelődésiKözpontbannyílt
tárlat,melyetmárciusvégéigtekinthetnekmegazérdeklődők.
Urmánczy Losonci Lilla Tavasz a
télben címűkiállításaáprilis4-énnyílikPilisvörösváronaMű-helyGalériában(HunyadiJánosút70).Azalkotó
munkásságátFeledy Balázs méltatja.
Atárlatmájus3-igtekinthetőmeg.
Radó Károly szobrászművészegy
esztendejehunytel.AMáglya-közi alkotókemblematikusalakjánakmunkáibólmárcius26-ánazangyalföldi
JózsefAttilaMűvelődésiKözpontban
nyílikkiállítás,melyetáprilis14-igláthatnakazérdeklődők.
Lonovics László festményeinek
tárlatát Gyomaendrődön aVidovszky
Bél aHelytörténetiGyűjteményben
március29-énCs.Tóth János művészetiíróajánljaazérdeklődőkfigyelmébe.Akiállításjúnius1-ighétfőn,szerdán,péntekendélután,kedden,csütörtököndélelőttlátogatható.

Holland Kocka
Kecskeméten a Bozsó Gyűjtemény
2011tavaszánaNemzetközi Geometrikus Absztrakció reprezentánsaitvonultattafelFrancia Kocka címmelrendezettkiállításán.Aválogatássikerét
azisbizonyítja,hogyazalkotásokkövetkezőállomásaaMoszkvaiModern
TretyakovKéptárvolt.
Azeurópaikortársképzőművészeti
irányzatoklegjavábólmárcius25-től
agyűjteményKlapkautca34.szám
alattihelyiségébenHolland Kocka mottóvalkilencnemzetközilegismertés
elismertművészalkotásaitmutatjákbe,
melyetáprilis27-iglehetmegtekinteni.

A kalap
Május15-éna
DunaPalotában
(V. Zrínyi u. 5)
A kalap címmel
B e re g s z á s z i
Olga sanzonestjénnépszerűslágerekhangzanak
el Medgyaszay
Vilmától Karády
Katalinig. AzongoránálHegedűs
Valér. (geröly)
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Katona Áron Sándor művészete
Katona Áron Sándor Budapesten született, de gyermekéveit,ésifjúkorátSzékesfehérvárontöltötte.Arajzolás,és
afestésirántkoránkezdettérdeklődni,éstizenegyévesen
már szabadiskolába járt rajzot tanulni. Mestere M. Tóth
István volt.Anyolcévnyiszabadiskolaitanulmányokalapotadtakatovábblépéshez,hiszenaképzőművészetbármelyágánakmesteriműveléséhezelengedhetetlenarajztudás.KatonaÁronSándormindigisalapos,azadottműfajt,
eszközt,technikát,vagyformátalegmesszebbmenőkigelsajátító,ésalkalmazóművészvolt.
1970-benaFiatalMűvészekKlubjábanmutattabefestményeit.Itttalálkozottazománctechnikával,aminagyhatássalvoltrá.Autodidaktamódontanulnikezdteacsodálatos
mesterségművészetfogásait,fortélyait.1973-ramárúgykészítettlaposreliefzománcot,hogyaztszakmaiérdeklődés
is kísérte. 1978-ban a zománcművészet fellegvárában, a
franciaországi Limoges-ben részt vehetett a Nemzetközi
TűzzománcBiennálén.Eztabemutatkozástegyévtizeddel
később első és egyedüli magyarként csoportos kiállítási
részvételkövettePárizsbanaGrandPalaisban.

29
Azománcnagyon
régi,igendekoratív,ésrendkívülnehézművészetitechnika,ámamígarégebbi korokban a
zománcművészet
csupánkiszolgálójavoltazötvösségnek,mostanraönállóművészetiággá
fejlődött. Katona
ÁronSándormár a
technikábanisújított,hiszenőakülönválóformákata
fémlapdomborításávalszeparálja.Ehhezkivételestechnikaitudás,azanyagokalaposismerete,ésegyfajtamerészségisszükséges.Talán
éppenezértaszólegnemesebbértelmébenaképzőművészetjelesmesterénektekintjük.2012-benkórházbakerült,
aholnéhánynaposkómautánsikeresenfelébresztették,smáraújratervekkeltelvedolgozik.
Az írás a festőművész munkásságát
méltató album fülszövegének szerkesztett változata.
(Seriart Nyomdaipari Stúdió)
Kitüntetései

BudapestértDíj(1988);OroszországSzentpétervár,MasterClass,
NemzetköziMesterDíj(1997);
Wekerléért Díj, Kós Károly plakett(1997);KispestértDíj(2000).
MűvészetbarátokEgyesületének
Katona Áron Sándor: Ikon II. (fotók:Geröly-Bársonyi Hilda)
plakettjei(1973,1988,2003).
Katona Áron Sándor február 26-án az Erzsébetvárosi
Hosszúévekkísérletezése,ésújítóalkotóilendületealapján
Közösségi Házban – úgyis mint egyesületünk alapító tagja
Katona Áron Sándor tűzzománcképei a két technika, és
– a klubösszejövetel előadója, vendége volt.
műfaj,azománc,ésazolajfestményerényeitegyesítették.

Kathy Horváth Lajos elismerése
AsalzburgiszékhelyűEurópaiTudományosésMűvészeti
Akadémiatagjalettavilágszerteismerthegedűművész,amely
1990-ben Felix Unger szívsebészkezdeményezésérealakult,
melynektagjatöbbekközöttBalázs Árpád zeneszerző, és
Sótonyi Péter orvosprofesszor,akikegyesületünkművészeti
életénekisszereplői. Kathy Horváth Lajos ötéveskorában
kezdetthegedülni,dezongorán,gitáron,hárfánéscimbalmon
isjátszott.APárizs mellettiSanLise-benaCziffraAlapítványösztöndíjasaként Yehudi Menuhin tanársegédjevolt.
Szabados György Az esküvő címűművevoltazelsőlemezfelvétel,amelyrögzítetteKathyHorváthLajosegyénijátékát,ésamelyakortárszeneésazavantgárddzsesszöszszefonódásánakkiemelkedődarabja.g.t.
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Del Medico Imre 90 éves

Az egyesület adományozói
10.000.- Ft-ot dr. Iván Géza (Budapest); 7.000.- Ft-ot
ResánszkyMária(Budapest);6.500.- Ft-ot KardosMárton
(Lőrinci);5.500.- Ft-ot dr.SólyomFerenc(Érd);5.000.Ft-ot BánkiH.Margit(Budapest);3.500.- Ft-ot BágyiIstván
(Pécs),ifj.SzabóBéla(Budapest);3.000.- Ft-ot ErdősAlbertné
(Budapest),KoltaynéZolderKlára(Budapest),dr.VassZoltán
(Baja); 2.500.- Ft-ot Berényi Sándor (Kőszeg), dr. Boda
Béláné(Budapest);2.000.- Ft-ot CserépyGyörgy(Budapest),dr.KissErnő(Szekszárd),KissZita(Budapest),Nádor
Mara(Budapest),PásztohyDomokosné(Polgárdi);1.500.Ft-ot dr.CsorbaLászló(Vecsés),DériGyörgyné(Budapest),
JakabnéGarbóciMária(Budapest),SorkiDalaAndor(Budapest),VargaPéterAndrás(Budapest),ZomboriKatalin(Budapest);1.000.- Ft-ot dr.FerenczyLászló(Budaörs);500.Ft-ot FerenczyJudit(Magyarnándor),HarmatnéSzabó
Margit(Budapest),KalmusPéter(Budapest),MezeiZsuzsa
(Budapest),SchóbertnéVárhalmiÉva(Siófok).
AzAlapítvány a Közjóért kedvezőenbíráltaelpályázatunkat,így350.000.- Ft támogatásbanrészesültünk.

Az egyesület 2013. évi pénzforgalma

Dr.DelMedicoImrenyugalmazottjogászamúltévnovember25-éntöltöttebe90.életévét.APázmányPéterTudományegyetemen1948-banszereztediplomáját.1953-tól a
SzerzőiJogvédőHivatalnemzetköziosztályánakfőelőadója,1970-tőlnyugdíjazásáigaMűvészetiAlapjogiosztályánakcsoportvezetőjevolt.
Anyolcvanasévekelejétőlkezdvemásfélévtizedenátlevelekezreitíró–éspublikáló–DelMedicoImrenevema
isfogalom,annakellenére,hogyvannakolyanaktívkorosztályok,amilyeneknemlehettekolvasói„sajtólevelező”kritikáinak,hozzászólásainak,pontosításainak,emlékezéseinek.Asajtólevél–funkciójais,deaszerzője,DelMedico
Imremagais–más,többvolt,mintanép„hangja”–.Mindeztelmulasztottavolna,hanem megyidejekoránnyugdíjba –emlékezikvissza„munkájára”mindenidőklegismertebb sajtólevelezője.
DelMedicoImreharminc éve lépett a Művészetbarátok
Egyesületébe. Előadásaival,tanácsaivalszolgáltaamindig
nehézkörülményekközöttműködőszervezetünket.Évekig
azalelnöki tisztséget isvállalta.
Egyesületünkelnökségenevébenkívánom,hogyméghoszszúévekigváltozatlanérdeklődéssel,éskritikusszemlélettelminősítseaközhasznáravégzetttevékenységünket.
Geröly Tibor
A Művészetbarátok Egyesületének bankszámlaszáma
11706016-20020031

2013.évinyitóegyenleg1.620.Bevételek
Terv
Tagdíj
730.000.-873.100.Adomány700.000.499.619.Pályázatok
2.800.000.-
1.730.000.NAV1%
150.000.32.361.Bankikamat16.Kiadványértékesítés150.000.17.500.Telefonésáram
6.367.Összesen
3.158.963.2013.évitagikölcsön
200.000.Mindösszesen3.358.963.Kiadások
Bankköltség
100.000.-
121.493.Postaköltség
900.000.592.400.Telefon
100.000.79.161.Internet
120.000.106.680.Áram
60.000.94.698.Bérletidíjak
630.000.-
522.419.Irodaszer,nyomt.100.000.-
72.214.Nyomdaköltség1.200.000.-
1.176.930.Könyv(ajándék)61.793.Könyvelésidíj130.000.-
260.000.Szállítás,közlekedés150.000.-
173. 900.Koszorúk,virág50.000.-
55.650.Hatóságidíj,illeték4.500.Tagdíj
6.000.Reprezentáció
4.376.Kerekítés
29.Összes kiadás
3.332.243.2013.évizárópénzkészlet28.340.A 2011-2012. évi tagi kölcsön 200.000.- Ft-tal emelkedett, december 31-i összege 1.320.000.- Ft. Imró Mihály
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Weöres Sándor

Anyám, édesanyám

BuBAÉNEKE
Ó,hacinkevolnék,
útrakelnék,
hömpölygősugárban
énekelnék–
mindeneste
morzsára,buzára
visszaszállnék
anyámablakára.
Ó,haszellővolnék,
mindigfújnék,
mindenbőkabátba
belebújnék–
nyáriéjen,
fehérholdsütésben
elcsitulnék
jóanyámölében.
Ó,hacsillagvolnék
kerekégen,
csorognaaföldre
sárgafényem–
jaj,deonnan
visszasosejárnék,
anyámnélkül
mindigsírdogálnék.
Szeretettel köszöntjük a gyermekeiknek mindig mindent megbocsájtó édesanyákat, akik szülötteiket oly sokszor hazavárják, nem ritkán hiába.
Geröly-Bársonyi Hilda őrbottyáni fotóján egy „várakozó”, Marcsók Jánosné.

Böröndi Lajos

Kardos Nagy Ibolya

HÚSVÉTRAVÁRVA

SZÍVEKETNE!

Vasárnapébred,telefénnyel
akert.Fénylikavilág.
Miismegtelünkreménnyel,
hogyIstenvégülidelát.

Vigyázzatok,vigyázzatok,
Szíveketnetiporjatok!
Mertharajtatokazátok,
Iszonyatleszelmúlástok.

Sránkisgondolegykevéssel.
Fénylikegyszenteltbarkaág.
Ragyoganap,öleléssel
leszteleavilág.

Nemlesz,akiszomjatoltson.
Nemlesz,akitüzetrakjon.
Nemlesz,akimegfürösszön,
Nyíltsebeketbekötözzön.

Milyenhosszúsötétazéjjel,
csillagtalan,reménynélküli,
sfélelmekébrednekbenne.

Hogyharajtatokazátok,
Ésközelgavégórátok,
Elindultokszámadásra,
Legfőbburunkzsámolyához–
Isteneléhogyanálltok?

Egyikjajamásikatszüli.
Demostújrafeltámadaremény.
Szívünkcsordultigteli.

(1992)

Abbanavilágban,amelybenszülettem,
imádságosharangozássalkezdődötta
nap,ésavvalisértvéget.Acsaládok
gazdagságátnyolc-tíz-tizenkétgyermek
jelentette.Azötévestőlalegöregebbekigmindenkineknélkülözhetetlenszerepevolt.Hétköznapazértdolgozottaz
embererővelésszorgalommal,mert
előtteálltegy-együnnep,melyremindignagykészülődésekvoltak.Azemberekkitisztítottáklelküköt,életüköt,
házukat,istállóikat,óljaikat,kertjeiket,
falujukat,megbocsátottak,megbékültek,misérementekszépünneplőruhába,ésdélutánmegjártákegymást.Az
ünnepeknagyörömmelteltek,acsángókmindentmeg tudtakmaguknakteteremteni. Nemvoltaksenkiszolgái.
Tudták,hogymiarendjeaVilágnak,
mertaNap,aHold,acsillagok,azidőjárásésamélységeshitükútbaigazítottákőköt.Akármitnemcselekedtek,
akármit nem ejtettekkiaszájukon.Névtelenszentekközöttnőttemfel,akika
sereggyermekükkelkörülvévetudtak
énekelveszőni,fonni,gyönyörűenhímezni,varázslatossátenniaztanehéz
világot.Böjttelésimádsággal,Mária
erejévelelmesszítettékatesti-lelkibajokat.AzőképüköttáromaVilág elé.
Petrás Mária
PetrásMáriaésPetrás Alina kerámikusművészekkiállítását2014.május
5-én18.30órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázbanSzakolczay Lajos irodalom-és művészetkritikusnyitjameg.
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Programok
Március 5-én (szerdán)17.30órakor
azErzsébetvárosiKözösségiHázban
(VII.Wesselényiu.17.)Tar Lőrinc
pokoljárása (purgatóriumi víziók) –
Tóth Sándor JózsefAttila-díjasköltő,egyetemitanárgondolatai.
Március 12-én (szerdán)17.30órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázban (VII. Wesselényi u.) „A fekete
kutya éjszakája” –Szentiday Klára
Mária új regényének bemutatóján
zongorán közreműködik dr. Répásy
György. HáziasszonyFarkas Katalin.
Március 14-én (pénteken)15órakor
aXIII.kerületKeszkenőutca35.számú házon elhelyezett Obersovszky
emléktáblánál csendes koszorúzás a
költő,író,újságíróhalálának13.évfordulóján.EmlékezikHerzum Péter.
Március 19-én (szerdán)17.30órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázban(VII.Wesselényiu.)Kettős identitás a legújabb kori magyar költészetben. A C.E.T. társadalmi, tudományos, és irodalmi folyóirat születése, és rövid élete – Koppány Zsolt
előadása.HázigazdaGeröly Tibor.
Március 26-án 17órakorPécsett a
VasutasMűvelődésiHázban(Várady
u.7)Martyn Ferenc (1899 – 1986)
sokoldalú művészi munkássága –Dr.
Pandur József előadása.Házigazda
dr. Sikó Ágnes.
Március 26-án (szerdán)17.30órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázban (VII. Wesselényi u.) A magyarországi humanista irodalom – Németh
Sándor előadása.
Április 2-án (szerdán)17.30órakor
azErzsébetvárosiKözösségiHázban
(VII.Wesselényiu.17.)Apám P. Bak
János festői pályája – A. Bak Péter
előadása.HázigazdaGombai Zsóka.
Április 3-án (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában (XIV.
Kerepesiút124.)Kaizler Gitta festménykiállításátdr. Tóth István Dunaújvárosnyugalmazottcímzetesfőjegyzőjenyitjameg.Közreműködnekaz
iskola irodalmi színpadának tanulói.
Atárlat2014.május18-igmunkanapokon12-18óráigtekinthetőmeg.
Április 9-én (szerdán) 17.30 órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázban(VII.kerületWesselényiu.17.)

Martyn Ferenc: „I”-betűs kompozíció

A „Nyugat” csillagainak versei az
első világháború kitörésének 100. évfordulója tükrében – Koppány Zsolt
író-kritikuselőadása.Közreműködik
Békés Attila mandolinművész,Mohai
Gábor előadóművész,Regényi Ildikó
író-költő. Házigazda Lipcsey Ágnes.
A KözösségiHázzalegyüttesenszervezettKöltészetNapiprogram.
Április 16-án (szerdán)17.30órakor
azErzsébetvárosiKözösségiHázban
(VII.Wesselényiu.17.)Mátyás király
és kora –Németh Sándor előadása.
HázigazdaGombai Zsóka.
Április 23-án (szerdán)17.30órakor
azErzsébetvárosiKözösségiHázban
(VII.Wesselényiu.)Költészet, történelem, filozófia Az Ember tragédiájában (száz éve született Madách
Imre!)–Madarász Imre előadása.HázigazdaGeröly Tibor.
Április 30-án (szerdán)17órakor
Pécsett aVasutasMűvelődésiHázban
(VáradiA.u.7/2)A monoprint technika – Dr. Orbán Józsefné előadása.
Házigazdadr. Sikó Ágnes.
Április 30-án (szerdán)17.30órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázban(VII.Wesselényiu.17.)A bibliafordítások kora (Heltai Gáspár,
Szilveszter János ésBornemissza Péter)
Németh Sándor előadása.Házigazda
Gombai Zsóka.
Május 7-én (szerdán)17.30órakoraz
ErzsébetvárosiKözösségiHázban(VII.
Wesselényiu.)Nőköltők a periférián

–Gutai Magda, Kiss Emőke, Kátay
Judit, Nádasdy Éva,Pincési Judit –
Koppány Zsolt előadása.Házigazda
Geröly Tibor.
Május 14-én (szerdán)17.30órakor
azErzsébetvárosiKözösségiHázban
(VII.Wesselényiu)Papköltők, akik
túlléptek a dogmatikán –Sík Sándor,
Mécs László, Puszta Sándor ésCsanád
Béla verseséletműve.Koppány Zsolt
előadása.HázigazdaGeröly Tibor.
Május 15-én (csütörtökön)14-17
óráigNyílt Nap az István utcai székhelyen. Betekintésilehetőség a2013.
évipénzügyielszámolásokba.
Május 17-én (szombaton)9.30órakorazErzsébetvárosiKözösségiHázban(VII.Wesselényiu.17.)az egyesület rendes évi taggyűlése. Határozatképtelenségesetén10órakor,amikor –Alapszabályunkértelmében–a
jelenlévőklétszámátólfüggetlenülisdöntéshozatalrajogosult.
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