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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Kárpáti Éva: „Mimi portréja”

Kratochwill Mimi
Hatvan év a képzőművészet szolgálatában

Könyvemaművészetrőlszól,hiszenlegjobbanezérdekel.
A közel ezer kiállításhoz –melyeket rendeztem, vagy
megnyitottam–rengetegemlékfűz.Aművészeknevének
felsorolásaismeghaladnáakönyvterjedelménekhatárát,
pedigtöbbükneknemcsakegy-egytárlatátgondozhattam,
hanemegyesekkiállításátévtizedekigújrarendezhettem.
Méginkábblehetetlenlenneacsoportoskiállításokonsze-
replőkfelsorolása.PéldáulévekigrendeztemaHód me ző -
vá sárhelyi Őszi Tárlatokat, Ábrahámhegyen azegykori
Bernáth növendékek kiállításait,aderecskei Nemzetközi
Gra fikai Alkotótelep grafikusművészeinek bemutatkozását.
Sok-sokközelebbiismeretség,barátságszövődöttakiállí-
tásokkapcsán,amellett,hogytöbbmunkámcsakegy-egy
alkalomravonatkozott,ésazismeretségektovábbikapcso-
lattartásáraszorítkozott.Sokanhatottakírásaimrais,ésab-
banbízom,hogyazénméltatásom,szakmaimegítélésemis
segítetteművészipályájuksikerességét.
Az1990-esévekelejéigtartotthivatalimunkámaMű-

csarnokkeretében.Nyugdíjazásomatkövetőenmegszűnta
sokadminisztrációsfeladat,ésvégrecsakazáltalamkivá-
lasztott művészekkel, és kiállításokkal foglalkozhattam
szabadfoglalkozásúművészettörténészként.Évekigművé-
szetitanácsadójavoltamaBudapesti Tavaszi Fesztiválnak,
ésaMűvészeti Alapnak.Jelenlegisaktívandolgozom.
Pályámsoránvoltakolyanalkotókis,akiknekszívesen

rendeztemvolnakiállítást,vagyírtamvolnaróluk,denem
sikerültközelebbjutnomhozzájuk,éstevékenyenrésztven-
nimunkásságukismertetésében.Közülükcsakhaddemlít-
semBar   csay Jenőt, Bálint Endrét,vagyBartha Lászlót. Eb-
benperszeközrejátszottazis,hogyőkmásművészettör-
ténészekkelvoltakközelebbimunkakapcsolatban,vagy
közbenelhunytak,éskikerülteklátókörömből.Ámmindig
végigkísértemélet-ésművészútjukat,gyűjtvearólukírta-
kat,ésdokumentációbanisőrzömalakjukat.Akönyvbel-
sőborítóinarcvonásaikatateljességigényenélkülkicsiny
fotókkalmegjelenítettem.Köztükszerepelnekazokis,akik
esetenkéntnemalegjobbszívvelviseltettekirányomban.
Hiszentanulságosmindenismeretség.Kötetemtalánmeg-

rajzoljaaXX.századmásodikfelének,ésjelenszázadunk
elsőévtizedénekkulturáliséletét,korszakalkotóművé-
szeineksajátosemberi,ésalkotóiarculatát.Tulajdonkép-
penezegymesekönyv,kiegészítveszámoskorabelifotóval,
illusztrációval.Nemtudományoscikkekben,katalógus-
bevezetőkben,vagyműelemzésekbenkívántamösszegez-
niéletutamnyolcévtizedénekregényét.
Abbanbízom,hogyazalbumírásainemcsakérdekfeszí-

tőek,szórakoztatóak,hanemvalamennyiolvasónak,kicsik-
nek,ésnagyoknakegyaránttanulságokkalisszolgálnak.

(Magyar Képek Kft. Kiadása) 
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Tóth Sándor
Össszefüggések

Akorareggelfényeifáklábáraköt-
nekaranyszalagot.AzosztrákGert
Jonke novellája, aGeorg Friedrich
Händel fejenéhánynapjakerültake-
zembe;élénkzenekarihangzásban
hallomazőerdejét,évszakokragyo-
gásában„tarkárafestettlégtemplom-
hajójában”hangszerekáttetszőfres-
kóinak színkavalkádját csodálom.
Belsőképekét,melyekaTheMessiah
–aMessiás hárfazáporában azegyet-
lenarcot.Azeneszerzőtsúlyosbeteg-
ségeutánmegnyugtatóizgalomfog-
tael–olvasomanovellában–,„ren-
díthetetlenségkerítettekörül,mintha
egy pillanat alattmindenmegválto-
zottvolna”.Aszövegkönyvszerzője le-
vélbeneztazüzenetetküldte:vigasz-
talódjék,legyennyugodt,ettőlkezd-
vesemmisemháboríthatja,életevéd-
vevan.Ésgyűltekakottalapok,zú-
dultak-csöndesedtekahangzatokegész
éjszaka.Mitremélhetett?Költőienpró-
báljaazíróazérzéstvisszaadni:„…
vajoneztatüzetésahálaáldozatnaka
fejéthűsítőlángjaitszólaltatta-emeg,
vagyakezdődővirradatnaktüzevolt
(…).Olyanvolt,minthaszemélye-
senazétertterítettevolnaátlátható
megvonalazottkottapapírkéntazasz-
talra,éskapkodvapontosananapsza-
kokhullám-verésétjegyeznéle…”
Körülzsongakorareggelfényze-

néje,azerdőkfelpezsdülősűrűsége,
adallamoscsend,azégbarokkosan
nyitottvégtelensége,amelyrelassan-
szépen fátyol terül; lentről ahegyre
tódulógomolygásfreskóváváltozik.
Imádsággáatermészetmindenrészle-
te;ahegyvilág.Ésaszürkéncsillogó
kőisakerti asztalon,afűrésszelkanya-
rítottfatörzslap,amelynekközepéna
hasadásakárszobrászkézrőlvallhatna.
Aboltozatoserdőszakasz,amely

templombelsőstruktúrájáraemlékez-
tet,atermészetbenisúgyvanjelen,
ahogyanépítészekköltőifantáziájában,
éshakorunkszervesépítőművészetét
nézzük,nemarrólvan-eszó,hogy
völgyhajlat,bércimagaslategyütt-raj-
zábanamulandóság felettivégtelen
tükörképlátszik,avalóságégimásá-
ban lehet akár az „örök szerelem”
romlatlanideálja,azisteniderűember-
reisvonatkozóteremtéselve.

Geröly Tibor és Kratochwill Mimi (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

KratochwillMimitszorosszálakfűzikaMűvészetbarátokEgyesületéhezannak
1973.áprilisimegalakulásaóta.Fontosszereplőjevoltszámtalanzsűrizésnek,
kiállítási„képválogatásnak”.Szívesenvállalkozotttagtársainkegyéniéskollektív
tárlatainakmegnyitására.Szakmaiészrevételeisegítettékalkotótagjainkategyéni
stílusukkialakításában.Atöbbmintnégyévtizedsoránaművészetiismeretterjesz-
téstszolgálóelőadássorozatunkfolyamatosszereplőjekéntamagyarművészeti
életjelesképviselőinekéletútját,munkásságátismerhettükmegtolmácsolásában.
KratochwillMimifebruár19-énazErzsébetvárosiKözösségiHázbanéletút-

jánaknyolcévtizedéből,pályafutásánakhatvanesztendejébőlemlékezetespil-
lanatokatidézett,éskívánságradedikálta„Kalendárium”-át.

Kilencvenöt éve született Prokop Péter

Január8-ánazErzsébetvárosiKözösségiHázbanegyesületünk alapító tagjára
Prokop Péter író,költő,festőművészreemlékeztünk.Művészeténekjelentőségét
dr. Prokopp Mária, azELTEMűvészettörténetiTanszékénekemeritusprofesz-
szoraelemezte.Elmondta,hogyProkopPéter38évesenkészművészkéntérke-
zettRómába.TehetségétmégitthonaBudapestiKépzőművészetiAkadémiánfej-
lesztette,éstöbbjelenetősmonumentálisalkotáson–Sükösd,Szend,Baja,Hegykő
templomaiban–bizonyította,hogyaBibliatanítása,Istenjelenléteavilágban
aXX.századközepénisúj,erőteljes,színvonalasművészetresarkall.
Azarssacraakeresztényművészetfeladatánakazttartotta,hogyegyértelműen,

világosanművésziszínvonalonközvetítseIstenüzenetét.Ennekérdekébentöbb-
szörnekifeszültegy-egynagy istenélményemegjelenítésének.AzUtolsó va -
 csora gondolatiságátelőször1957-ben,majdaztkövetőenmégháromváltozat-
banmegfestette.AkeresztrefeszítettKrisztustábrázolóképekisazönfeláldozó,
igaziszeretetnekművészimegjelenítései.Afeltámadásdiadala,azemmauszita-
nítványokszívéneklángolásaazismeretlen,defénylővándorláttántöbbmeg-
fogalmazásbanamennybemenetelcsodásvíziója.Afestővetítettképei,és Prokopp
Máriaszuggesztívelőadásaméltánaratottelismeréstahallgatóságkörében.
AszületésnapkapcsánaJelKiadónálMéhecske módra címmelmegjelent

ProkopPéterkönyvet–melyírásainaktizenkilencedikkötete–Maróczky Er zsé bet
mutattabeajelenlévőknek.Geröly-Bársonyi Hilda
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ÉshamárHändelazeneitablón,aro-
kokóbanaXX.századotismegdobog-
tatóWatteau olajképe,aTársaság a
park ban.Amottamonumentalitáser-
dősége,emittaminiatűrkert„gáláns
ünnepélye”.Valamifélelátomás,azadott
kordíszletesrealizmusában.Vas Ist ván,
aköltőaztmondtaaképről,hogyne-
kiRameau,megCouperin zenéje,de
nemtudjaelválasztaniMozarttólsem.
Watteauképzeletbelilátóköréhez„fél-
őrültábránddal”fordultkésőbbVer lai ne
ésamiGulácsynk.Áloméseszmény.
MintamásikWatteau-kép,azEl,Cyt-
herébe,amely Debussy zongorájánA
boldog sziget-kéntmuzsikál–,Jersey
szigetén,aholafranciakomponista
nyugalmas,derűsnapokattöltött.De
nemálmotéseszménythozavilágnak
aművészet?Öröknekvallottesztétiká-
jávalnemhaláltis?RajongottWatteau-
értBaudelaire,aFároszokbanekként:
„… tündöklik és kering lobogó lep ke -
ként,/friss, könnyű díszletek közt ezer
büszke csillár/önti a bálra az őrü le tet
és a fényt.” Baudelaireabszolutizálja
aművészetet,aztán–kitudja?–élete
végefeléminthaHändelpartitúrájá-
bankeresnéavégsőSzót…Irracioná-
lis,transzcendens?Mitőlfügg alélek
egyensúlyteremtése?Mennyéspokol
–akarva,nemakarva –együttjelentke-
zik.Aszépárnyékamindkettőreve-
tül,atitokfátylatszőmindkettőfölé
–világosabbat,sötétebbet.AHalhatat-
lanLényrőlalegmodernebbekegyike,
Pierre Jean Jouve eztvallja:A szív ha
ráüt fényed/Homály tetézve szívvel/

A homályban ha fényed/ Rásüt egy -
szerre a szív ver (Az olvasata töb b fé le.)
Márdélutáninapszakbanbeszélünk

erről.Vendégeinkegyikeszínházszak-
értő.Őhozzaszóbaamisztikusélményt,
újdarabokháztájárólatranszcenden-
ciát.Hangsúlyozza:alegújabbnemze-
dékmennyireszomjazzaaspirituali-
tást,misztikát.Perszevannak,akiket
ezegyáltalánnemérdekel…A Ter mé -
szetmagyarázat és Psziché címűköny-
vethozomelő,amelyötvenesztendeje
jelentmegZürichben.ElőszavátCarl
Gustav Jung,Freud „hűtlentanítványa”
írta,többekköztszinkronicitássaljel-
zetteseményekről,amelyekjönnek,el-
suhannak,és„százidejükvan”.Asváj-
cipszichiáteraztiselmondja,hogyis-
ismételtenolyanösszefüggésekrebuk-
kant,amelyeketmárnemtudott„vélet-
len-csoportképzésselvagyhalmozódás-
sal”megmagyarázni.Különösegybe-
esésekrőlvanszó,amelyekértelemsze-
rűen úgy kapcsolódnak egymáshoz,
hogy„véletlentalálkozásukakkorava-
lószínűséget”mutat,melyet„megmér-
hetetlennagysággal”kellenekifejezni.
Domokos Mátyás irodalomtörténész
Weöres Sándorrólközreadottemléke-
zetesmunkája,A porlepte énekes kíván-
kozikide,amelybenfurcsatörténetol-
vasható.Domokosleírja,hogyanyolc-
vanasévekelejénaLukácskórházba,
a„C”épületbekellettjárniakezelés-
re.Akórházrégimódifőépületeelőtt
eszébejutott:ebbenazispotálybanbe-
tegenfekszikWeöresSándor,jólenne
váratlanulmeglátogatni.Kifogásokra
hivatkozvaelmulasztotta,megnéznia
költőt.Másnapafeleség,Ká rolyi Amy
„felhívott telefonon–, szemrehányó
hangon:Hallotta,hogybekukkantottam
Sándorhoz,deSándornakrosszulesett
hogyegypillanatrasemidőztembeteg-
ágyánál.»Maga,csakúgyátsuhanta
szobán!«Megdermedtemésdadogva
kezdtemmentegetőzni,hogyénnemis
jártambennakórházban,csakarrafe-
lé…”Aztántöprengenikezdett:mivolt
ez?Jungnálkötöttki,akielképzelhe-
tetlennektartottaazoknélküliesemé-
nyeket.Hamégisléteznek,akkor„te-
remtőaktusokként”kellfelfogniőket,
a„folyamatosteremtés”értelmében,
vagyisgondolnunkkell„azegyetlen
teremtőaktusörökkévaló jelenlétéreis.”
Jungnemvoltmisztikus.Figyelmeztet:
„óvakodnunkkell,hogymindenolyan
történést, amelynek oka ismeretlen,

mintoknélkülitértelmezzük.”Viszont
valóbanoknélküliesemények,jelen-
ségekindokolják,hogy„tér,időésok-
ságmellémégegyújkategóriátbeve-
zessünk”.Weöresegyikversében„em-
berfelettiáramokról”ír.„Létértékelé-
sénekésLétértelmezéséneklegsúlyo-
sabbüzeneteez”–jegyzimegaziro-
dalomtörténész.Többfélespekuláció,
következtetéskísérhetiazelmondotta-
kat,leírtakat.Jómagamvendégemnek
egypárhetemegjelentWeöres-hagya-
tékból(OrbisPictus)azalábbitidézem:

„Isten gondol öröktől fogva téged,
elméjében léted mint szikla áll.
Mi ehhez mérve habfodornyi él ted?
és mit változtat rajtad a halál?”

Tóth Sándor 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

Holdajóbarátlomb-
kosarábanüldögél
Pókhálókéntszövi
mintázatlansugarát
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A. Tóth Sándor a Varjúvárban

Lapunkbantöbbszörírtunkamanapságismételtenfelfede-
zettA. Tóth Sándor festőművészről.Születésének 110. év -
for du lóján fő műveiből, párizsi rajzaiból, vázlataiból és
bábjaibólkiállítástrendeztekaBalassiIntézetben.utolsó
nagysikerét2011-benaratta,amikoregyetlenhazaiként–
a külhoni magyarok, Andre Kertész, Breuer Mar  cell és
Moholy-Nagy Lászlómellett!–amalagai Picassó Mú ze um
százhatvanművésztfelvonultatókiállításán.
ÖrömmelnyugtáztamazújabbA.Tóthkiállítást.Viszont

nem itt voltak „végre együtt a főművek”.Azokathosszú
ideigláthattákazérdeklődőkapápaiEsterházykastélyban.
Segyüttvoltak–mégaművészéletében!–agyőriMúze-
umiKéptárbanis.Alegteljesebb„együttlétet”pedig1994-
benaSzombathelyiKéptárbiztosította.
AzújabbkiállításhíréreelővettemarchívumombólaPá -

 pai Kollégiumi Lapok 1932.november-decemberiszámá-
bólkészültnégyoldalasútirajzot.Acímeszerint,„Erdély-
Ka lotaszeg, Beszámolóféle” háromhetes, részben gyalog
megtettutazásairólszól.Újraolvastamaszellemesírást,s
ígyszületettagondolat:aútirajzrövidismertetésévelem-
lékezzünkajelesévfordulóra.
Ahangulatoscikkbőlkiviláglik,hogyagyűjtötttapaszta-

latok,élményekmegerősítettékamúgyiselkötelezettma-
gyarságtudatát.Megfigyeléseithasznosítottatanárimunká-
jábanéscserkészparancsnokkéntahazafias nevelésben.
Mármögöttevoltazútkétharmada,amikorBrassóból

NagyenyedenátKolozsvárraérkezettavicinálissal.Azer-
délyi főiskolásokkonferenciájára igyekezett,deelkésett.
BarátisegítséggelatáborozókutáneredtKiskapusra.Mint
mindenütt,aholmegfordult,ittismegtapasztaltaavendég-
szeretet.„A faluban teljes a konferenciai hangulat” –írja,s
nyitottszemmelfigyela„kalotaszegi uzsonna”alatt.Hite-
lesenleírjaafelszolgálólányoknépviseleténekmindenda-
rabját.Azelőadásokegyrészétagótikustemplombantart-
ják. Dicséri Debreczeni László renováló munkáját, aki
„egyházkerületi régészként” ügyelakálvinistaemlékekre.
Azesteitábortűznélegyüttafaluapraja-nagyja:együtt

énekelnek,őmeg–mivelaceruzaésrajzpapír,jellemzően
mindigkéznélvan!– rajzolja agyerekeket.Azesti séta
szinteféktelentánccalzárul.Ahelyiekkezdikés„csárdást
bokáznak”, avidámsereggel„zengjük végig a falut”. Szál-
lást„népes kis család” tisztaszobájábankap.

„Harmadnap megléptem Sztánára” –jelenti.Adjukáta
szótalelkesutazónak:„Jó ki lépés onnan. Gye rő vá sár helyt
megtapasztaltam, hogy patkolják a bihalt (bivaly tu do má -
nyo san), s megkóstoltam a bivalytejet is. Olánádasdon a cif -
rára fűrészelt oromfalakat vettem szemügyre. Különösen tet -
szett, ahol az egész dísz pávafarokként terül széjjel. Ere de -
ti ségével mulattatott a bűnbeesés ábrázolása, ahol a kígyó
bakának maszkírozva csábítja Évát. Még egy kapaszkodó,
aztán még egy és előttem a nyaralótelep, ahol Koós Ká roly
dolgozik csendes családi körben. Épít, mert építész, ír, be -
szél, mert próféta, túrja a földet, mert az örök röghöz kö -
tött ember is ott lobog nyugtalan vérében. A réten keresem
fel, mert most is ott van. Rá is akadtam a fiával, s csak ha -
mar a»Varjúvár«- nak nevezett házban vitatjuk egy változó

világ művészi kérdéseit. Ebédre marasztal, s viszontlátásra
válunk el. Utána a faluban egy bolondos angol piktort keres-
tem, aki tíz év óta rabja Kalotaszeg szépségeinek. Persze
most is csavarognia kellett, s csak legendás hírét hallhattam”.
ugyankilehetetta„bolondos angol?”
Anagytiszteletűúrútmutatásátkövetve,Kőrösfőregya-

logolt.Ittapaphúga,Tőkés Irénke akalauza.Betekinthet
atemplomba,megnyílnakaszobák,„ahol a zöld cserép-
kályhákon még magyar a címer díszlik”.
Másnapmárbúcsúznak.Énekkelfejezikkihálájukata

vendéglátásért.„Én még rajzolom a népet, nótát tanulok a
kocsmárostól, lányoktól”. Aztántovábbindulőis.Bánffy-
hunyadon,átmászvaakerítésen,építészettörténetivitátfoly-
tatatemplomajtótkitáró,fiatalúrral,akikocsivalBikalon
átelvisziFarmosrais.Nemcsakatemplomrégiköveitszem-
léli,aboroskancsómélyétis„tanulmányozta”.
Magyarvalkóakövetkezőcélállomás.Szomorúsággal

töltiela kerített,bástyatornyosistenházautánfelkeresett

A. Tóth Sándor alkotása (fotó:Garas Kálmán)
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„oláh fa  templom”. „Magyar ács művelte magyar minta
sze rint”, shasonlómódon„mindenfelé Erdélyben, pom-
pázatos új oláh templomok” emelkednek.Gyerőmonostor-
raisaromán-gótstílusútemplomvonzotta,azumlingok
festettkazettásmennyezetével.„El-elmerengünk a szala dó
vidék felett” –jegyziföl.–„Mint szorul itt is, ott is ös szébb
a magyarság egy másik nép gyűrűjétől körülszorítva. Nem
istápolta, nem védte őket senki”. Felvetiafelelősségkér-
dését.Minden láthatóvoltmár régen.„Ezt mi tudtuk és
bevártuk a végét” –zárjakeserűengondolatmenetét.
Kisbeszámolójavégénazifjúságotszólítjameg.Hafáj

aveszteség,akkorsiránkozás,sóhajtozás,csodaváráshe-
lyettcselekednikell.Akistettekissegíthetnek:ápolniba-
rátságokat,gyűjteni,hogytalálkozhassanak,ha„kis időre
is”. Sint:„Vigyázzatok! A lelki megcsonkítás út ban van…”.
Etudaterősítőnyárifelfedezőutatkövetően,1932.őszén

megválasztották ideiglenes tanárnak aPápaiReformátus
Kollégiumba. „Haladó felfogásom miatt (…) később is
har colnom kellett” –emlékezettvissza.Szikáralakjátke-
ményfábólfaragták.Legendás„végleges” tanárránőtt,sle-
tettenévjegyétamagyarművészettörténetbenis.
A.TóthSándorszáztízéve,1904.ápriliselsejénszületett

Rimaszombatban és Zalaegerszegen hunyt el 1980.
október2-án.Sírjafölöttapápai,alsóvárositemetőbensu-
dárfenyőmagasodik.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)

Nemkívánom,ésnemistudnámmagamattanárkéntjelle-
mezni.Ebbenadiákjaimazilletékesek.Mondjákők,kérde-
zésnélkülisvoltévfolyamaimegyregyakoribbtalálkozó-
in.Nagyonérdekes,hogymireemlékeznek20-40évtáv-
latából.Nemlenneízléses,haóráimfelépítéséről,érthető-
ségérőlszóló,kitisztultvéleményekettolmácsolnám.En-
gemazisnagyonérdekel,hogyszokásaimból,azokkülső
megnyilvánulásaibólmilettmaradandó.Néhányközülük:
Sokat adtam a pontos nyelvi megfogalmazásra, anya-

nyelvünkszabályainak,ésszelleménekmegtartására.Ezt
csakpéldamutatássallehetképviselni,előadásaimban,több
tucattankönyvemben,jegyzetemben.Vizsgákonkülönösen
atanárszakoshallgatóktól,nemtűrtemelanyelvipongyo-
laságokat,ésfőkéntnemanyegleséget.Azthiszemvoltta-
nítványaimjólemlékeznek.
Érezhetővolt,hogyaholcsaklehetett,igyekeztemkapcso-

latottalálnikultúránktöbbiágával.Példáulszívesenhasz-
náltammottókat,könyveimbenéscikkeimbensokfontos
gondolatszerepelnagyjainktól,ApáczaitólAdyig,Mi kes től
Dsida Jenőig.Ésperszesokkülföldiírótól,tudóstólis.
Szintemindegyikvolthallgatómmegjegyezte,hogyso-

hasemmilyensegédeszközt,vázlatot,mégegycetlitsem
vittembeazóráimra.Egyrésztigazságtalannaktartottam
volna,hogyén,akárcsakegyóraanyagátis„kipuskázzam”,
tőlükpedigelvárjam,hogyavizsgánfejbőltudjákateljes
félévianyagot.Másrésztmeggyőződésem,hogyazórániga-
zánélőkapcsolatcsakígyalakíthatókiatanárésadiákkö-
zött.Azilyen,mankónélküliórákrajólfelkellkészülni.
Hallgatóimtöbbévtizedtávlatábólisjólemlékeznekrá,

hogyóráimatkivételnélkülöltönyben,nyakkendőbentar-
tottam.Ennekadiákokirántimegbecsülésszándékoski-
mutatásánkívültörténeteisvan.Egyantikváriumbankezem-
bekerültegynagynakelkönyveltíróháborúelőttikötetecs-
kéje.Elölfénykép:egyszékenülcsodaelegánsöltönyben
(kitűnőszabóműhelyekműködtekakkoriban)kezébenakis
könyvecskéje.AzutánaRákosikorszakalatttöbbszörislát-
tameztazírót,amesterségesösszegyűréstsejtetőmunkás-
ingben,deformáltsapkábanstb.Különbenezmásértelmisé-
gieknélismegfigyelhetővolt.Azálproletártársaságtólkülső-
sőségekben iskülönböznikívántam.Öltönnyel,nyakkendővel.
Olaszországiörökségkéntgyakrangesztikuláltam–mond-

ják.Nemolyanmértékben,ahogyaneztegyikkiválónyel-
vészünktettesokáigatévében.Enyhébben,olaszosabban.
TavalytalálkoztamatévébőljólismertH. Bóna Márta me-
teorológussal,egykorikedvestanítványommal.Nagyonfel-
vidított,olyanhűentudtautánozni(hölgyrőllévénszónem
mondommeghányévtávlatából)testbeszédemnekahall-
gatókfeléirányuló,holezt,holaztkifejezőmozdulatait.

Részlet a Meglopott iskolák című könyvből. 
Kósa Andrással Benkei Ildikó beszélgetett. 

Kósa András
A tanári hivatásról

„A természetes tehetség tanulás nélkül is sokra képes, a
tanulás tehetség nélkül semmire sem megy.”

Quintilianus

„...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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Új művészeti kiadványok

Néhányvidékenmegjelentkönyvről, kiadványról teszek
említéstakövetkezősorokban.Ezekhíreritkánjuttúlapro-
vinciákhatárain,pedigazírásoktöbbfigyelmetérdemelnének.
ASzombathelyenélt,általamistöbbszörméltatottVár nai

Valéria festőimunkásságátfeldolgozóemlékkönyvetho-
zomszóba.Avasimegyeszékhelyönkormányzatatámo-
gatjaa2012-benindult„Híres szombathelyi nők” könyv-
sorozatot.Azötletadóésaszerzőkszándéka,hogyfelhív-
jákazutókorfigyelmétazokraa„híres”,különbözőtársa-
dalmirétegekbőlkiemelkedőhölgyekre,akikmunkásságuk-
kalmaradandótalkotvasegítettékSzombathelyfejlődését.
Bárszámosfestőnőtevékenységéttartjaszámonahelyi

művészettörténet,elsőkénta2012-benelhunytVárnaiValéria
kerültasorozatba.Nagy Anna esztétavállalkozottaszerény,
deértékeséletművethagyóportréjának,pályaképénekmeg-
rajzolására.Nemvoltkönnyűazempátiájátsemtagadószer-
zővállalása.„Hőse”látványoséletfordulatoknélküliaktív
közszereplő.Alakja,kedvesszemélyiségeelevenenélakor-
társakemlékezetében.Rendszeresenfestett,kiállított,mégis
kevésdokumentummaradtutána.Aszerzőafontosadatok
összegyűjtéséretörekedett,ésműveittanulmányozta.Azidő
issürgette.Írásaelevenemkészülhetettmonográfiának,de
asorokközül,asokfényképésreprodukáltműsegítségé-
velhitelesenjelenítimegazegyén,aközéletiember,ahiva-
talnok,azeredetiségjegyeithordozófestőművészalakját.
VárnaiValiaDerkovitsKörbentanultrajzolni,devaló-

jábanautodidaktavolt.Tehetségelegyűrteazakadályokat.
Művésztelepekközösségébenalakítottakisajátstílusát, és
műtermébenfejlesztettemesterségbelitudását,Témáitater-
mészet,környezete,acsalád,avárosadta,deigazábólasa-
játbelsővilágátvarázsoltahangulatospasztelljeire.
NagyAnnaagyökerektőlasírigkísérteéletútját.Kibon-

takozik előttünk miként jutott el a rajzolgató gyerek a

hivatásosművészstátuszáig.Iskoláit,munkahelyeit,kiállí-
tásaittekintiát.Néhányművétalaposabbanisértelmezi,és
idézakritikákból,abarátoknyilatkozataiból.Ajobbmegértést
számosfotó,írásosdokumentumésreprodukciószolgálja.
AsorozatotaSzülőföld Kiadó gondozza.Könyvészetileg

talánelavulta„külcsín”,azantikizálóbarnaszínalkalma-
zásasemszerencsés,különösenegy„színes”festőesetében.
Akötetetmégisjószívvelajánlom,mertegyrokonszenves
személyiségnekállítemléket.
Lapunkolvasóiszámáraismerősnevek–F. Csapó Irén,

Kovács Ildikó –ésműveikismegtalálhatókamaszépan-
tológiában,amelyetegyvalóbankézfogást,együttlétet,kö-
zösséget kereső csoportosulás bocsátott közre. 2011-ben
nagyoneltérőéletkorú,foglalkozásúésérdeklődésű,azal-
kotásbanörömöt,akifejezésbenönmagukatmegvalósító
személyekalapítottákaGyőri Alkotók Napóra Egye sü le tét.
Festő,keramikus,fafaragó,ikonfestő,fotóriporteréppúgy
tagja az egyesületnek,mint költő, regényíró és újságíró.
Mégazátfedéssemritkaaműveltműfajokközött.Atagok
közülalkotásaikkalnéhányanmársikerekesenszerepeltek.
Működésükhátterétegyzeneiáltalánosiskolabiztosítja,de
avároskulturáliséleténekvezetéseissegítitörekvéseiket.
Nyilvánosságralépésükdokumentumaa„Napóra” ké -

pes könyv.Céljukatahátsóborítónolvashatómottófejeziki:
„Csak a derű óráit számolom”.Az„órákat”aműteremtés
örömébenlelikmeg,műveik„szívbőlszületettalkotások”.
Aszerkesztőkegymásnakfelelőoldalakatfűztekkötetté.

Apárosoldalonegy-egykép,apáratlanonversvagymás
írásműkapotthelyet.Könnyenfelismerhetőazoldalakszel-
lemikapcsolata.Egyikinspiráltaamásikat:versafestményt,
vagyfaragottdobozképeazannaktitkátfeltárókis írás.
Azirodalomban(vers,mese,novella,regényrészlet,esszé,
emlékezés)nyolcszerzőosztozik,mígaképeket–akvarellek,
ikonok,kerámiaszobrok,pachworkmunka,selyemfestmé-
nyek,litográfiák–tizenháromalkotómunkáibólválogatták.
AlegtöbbversetFerenczy Klára jegyzi.Írásaiformaés

tématekintetébenváltozatosak,
természetiésérzelmiindításúak.
Többektollátahit,aszakrálisgon-
dolatok,életéshalál,amúlóidő
kérdésefoglalkoztatja,degyer-
mekkoriemlékeketisidéznek.
Azalkotásokközülegységes

stílusávalKovácsIldikóégetett
agyagfiguráitűnnekki.Jellegze-
tesszereplőiavalóéletbőllép-
nekaszoborlétbe.Azútkeresést
sugalljákH. Andorfi Ro   zália
festményei.Kétalkotóikorsza-
kahatárvonalát jelzikF.Csapó
Irénakvarelljei.Megragadóak
Ámonné Tóth Éva ésCsurák
Erzsébet meseillusztrációi.Fu li
Sándor érdekesregényrészlete
többalkotótársatismegihletett.
Országosfigyelmetérdemlő

munkafolyikaVirág Je nővezet-
teArt Limes tatabányaiszerkesz-
tőségében.AművészetiszemleHíres szombathelyi nők: Várnai Valéria
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tematikusszámaigyakranmeglepetéstokoznak.Aképző-és
iparművészetegyesszegmenseivelfoglalkozósorozatban
szervesenilleszkednekaKomárom-Esztergommegyevá-
rosainakművészetimúltjátésjelenétbemutatókötetek.A
Tatabányávalfoglalkozótanulmányokatéslexikonszócik-
keketegyesítőgyűjtemények (Kihelyezett tagozat; Fém -
szobrászok Tatabányán; Képzőművészet Tatabányán),aKép -
zőművészek Esztergomban kötet utánmost aKép ző mű-
vészek Dorogon a XX. században címmeljelentmegaha-
sonlószerkesztőielveketérvényesítőújabbkiadvány.
A„távoli”olvasószámáraújdonságerejévelhat,hogy

mennyialkotóművész–közülüktöbbenszélesebbkörben
isismertek–kötődöttazelőzőszázadbanahajdanibánya-
telep,amaivároskulturáliséletéhez.
Amajdkétszázoldalas,gondoskutatómunkávalgyűjtött,

rendszerezett „művészetiszemle”többfejezetretagolódik.A
közelmúlttörténéseittárgyalóblokkotalezárultéletművek,
azátutazókportrégalériájapályarajzokattartalmazófeje-
zeteikövetik.Monografikustanulmány,interjú,emlékezés,
kiállításibeszámoló,kritikaegyaránttalálhatóaszövegek
színeskavalkádjában.Afejezetekhezkislexikontársul.
Agazdagonillusztráltkötetvégénkülönképgalériaés

válogatottirodalomjegyzéksegítiazalaposabbtájékozódást.
S.N.

Alföldi kentaur

Holló László (1887–1976)Kossuth-díjasfestő-ésgrafikus-
művészéletműveévtizedekkelhalálautánisrejtfelfedni
valókat.Művészeténekmegértéséta„rejtettaranytartalék”,
arajzsegíti,ésárnyalja.Máramajdnemateljesfestői,és
grafikaihagyatékközgyűjteményekbekerült.Azadomá-
nyozottkollekciókatszámoskiadványismertette,értékelte.
Kiskönyvemmintegyhatszáz–az1910,és1960-asévek

között(nagyrészt1937körül)született–ceruza-,toll-és
diófapácvázlat,kroki,rajzijegyzetlaptükrébenigyekszik
boncolgatniaműhelytitkokat.Viharvertnoteszekben,meg-
sárgult jegyzetlapokon, „mellékes”mappákmélyénma-
radtakmegazalkotásfázisai.Anemzet-ésönsorsotaló
allegóriájábanisérzékimódonkifejező„Alföldi Kentaur”
rajzinaplójaaképpéválásfolyamatábaisbepillantástenged.
Ethnica Kiadás Debrecen 2014.                    Vitéz Ferenc

Madarász Imre
Két állati hír

Nemrémhír,ámannálrémesebbhírasajtóból:Egyhu-
szonháromesztendős,demárbüntetettelőéletűférfiegy
vasútiváróterembenazotttartózkodóutasokszemeláttára
egykismacskát,ahelyiségkályhájábagyömöszölve,eleve-
nenelégetett,tettétszellemeskedőmegjegyzésekkelkísérve.
Tízhavifogházbüntetésreítéltékjogerősen,egyévreaköz-
ügyekgyakorlásátóliseltiltották.Var ga G. Gábor a Nép-
szabadságban felvetette,hogyazelkövető„ugyaneztmeg-
csináljamáskor is, netán emberrel is.”.Alighanem túlzó
kommentár,ámbárnemszabadelfelejteni,hogyasorozat-
gyilkosokról szóló szakirodalom (mertmár ilyen is van)
egyetért abban,hogyazembervadász„serialkiller”-ekbűnö-
zőikarrierjébenmenetrendszerűenmegjelenikazállatkínzás.
Azemlítettnapilapmindösszekétnappalkésőbb,immár

kommentálásnélkül,hírtadottegykevésbészörnyű,denem
kevésbéelgondolkodtató„állati”hírről.Egyáltalánosis-
kolábantornaóraalatt„egykifejlett,nagyméretűpatkány”
jelentmeg,„amitadiákokközrefogtak,ésegyrúddalagyon-
ütöttek”.Azírásígyfolytatódik:„Azakcióbansegítettaz
órátvezetőtestnevelőtanáris.”Ezazeseménycsakazértkel-
tettfelháborodást,mertközegészségügyibotrányerágcsá-
lók,úgytűnikrendszeresjelenléteegyoktatásiintézmény-
ben.Pedigazügymásokbólisijesztőésfelháborító.Iskolás
gyerekek,aziskolaépületben,tanóraalatt,tanárisegédlettel
agyonvernekegyállatot.Mifélepedagógiaez,polgártársak?Ha
aNépszabadságemlítettkommentátoránakszellemébenír-
nék,megkockáztatnám,hogyapatkányölőkisiskolásokva-
lamelyikeholnaptalántűzhalállalpusztítjaelállatáldozatát.
Denincsszükségvíziókraésfeltételezésekre:aténymagá-
banisbotrányos.Éstanulságos.Talánokulnakbelőle.

A huszadik századi magyar képzőművészet meghatározó
alakjaként Holló az expresszív festőiség nyelvén szólt a pa-
raszti sorsról, az emberi szenvedésről, a történelemből, és
a mitológiából fakadó drámai látomásairól. Természeti ké -
peiben az emberi indulatok tükröződtek, portréiban az egy-
szerű emberek méltósága jelent meg, aktjaiban a mozdulat
lé nyegét ugyanúgy faggatta, mint a test esendőségét. 

Újváry Zoltán                       
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Lelki sebeit a művészet gyógyította

Wallner Jenő Kaposvárfurcsa,titokzatoséletűembere
volt,akirőlkevesentudták,hogyképeketfest.Pedigkö-
zöttünkélthét évtizedenát.Nemvégzett festészeti aka-
démiát,hanemKaposváronönképzésútján,erősművészi
hivatástudattal igyekezett előrejutni a festészeti pályán.
Szűkkörnyezetébenúgy ismerték,mintkiválóangol-és
németnyelvtanárt,akikizárólagmagánórákatad.Sokáig
azismeretlenségbenélt.aztánúgydöntött,hogykilépzárt
világából.Megakartalepniazembereketésezjólsikerült.
Nyolcvanéveselmúlt,amikorfestőművészkéntisismertté
vált.Ahírnévmegszerzéséhezmárnemmaradtideje.
1917-benszületettMonoron.AWallnercsalád1928-ban,

azédesapajárásbíróságielnökkétörténtkinevezésévelke-
rültKaposvárra.WallnerJenőakkortizenegyévesvolt,és
agimnáziumbajárt.1940-bennémet,angolnyelv-ésiroda-
lomszakostanáriokleveletszerzettabudapestiPázmány
PéterTudományegyetembölcsészetikarán.Apját,amagas
rangúbírót az1950-es évekbenosztályidegennekbélye-
gezték,smegfosztottákaNoszlopyGáspárutcaiotthoná-
tól,nyugdíjától.Azérzékenyfiatalembertmegverték,meg-
alázták.Azanyameghalt.WallnerJenőnemkapottnyelv-
tanáriállást.Családotnemalapított.1950-tőlsegédmunkák-
bóligyekezettapjánakésmagánakmegélhetéstteremteni.
Művészeti tanulmányokraaBalázsJánosKépzőművé-

szetiSzabadiskolanyújtottlehetőséget,aholZ. Soós István
tanította.PéldakéntKunffy Lajos festészetelebegettelőtte.
Az1954-1963közötti években rendszereskiállítóvolt a
KaposváriTavasziTárlatokon.Amikorművészetpolitikai
rendeletszületettarról,hogycsakaMűvészetiAlaptag-
sággalrendelkezőkképeitfogadhatjaelazsűri,ajelentke-
zéstWallnerJenőszándékosanelmulasztotta.

Tehetségealapjántalánfelvettékvolna.1965-benPécsett
középfokúkönyvtárosiszakképesítéstszerzett.Négyórás
munkátkapottakaposvárikórházkönyvtárában,idejetöb-
birészébenfestett.Úgyvélte,hogyKaposváronRippl-Ró nai
József művészeteazegyedüli,amelybőltanulniérdemes,
amelyetkövetniislehet.Később,amikoraz1970-esévek-
ben a nyugati államokbakapott turista útlevelet, a nagy
múzeumokbanszélesítetteművészihorizontját.
Nemvoltolyanbarátja,vagyfestőművészkollégája,aki-

velgondolataitmegoszthattavolna.A balsors okozta  lelki
sebeit a művészettel gyógyította. Magányoséletesoránnem
szakadtelatársadalomtól.Kerülteazembereket,dejómeg-
figyelőkéntlélekbenszoroslépésttartottvelük.Magányos
fejlődésesoránolyanművésziszintrejutott,hogyképein,
agenerációjábanegyedülállómódon,azüldözöttsorsúem-
berekérzésvilágánakmegjelenítőjelett.Hiteltérdemlő,
egyéniművésszé vált.AWallner képek jellegzetesek és
szorosanilleszkednekKaposvárművészetihagyományaiba.
Festészetét akilencvenes években fedezték fel. 1997-től
többmegyeiésországostárlatonszerepeltésdíjjalisérté-
keltékegyénifelfogásátéslátásmódját.Asikereketnemso-
káigélvezhette,2001-ben,nyolvannégyévesenmeghalt.
Amostanikiállításképeit1997-benaRippl-RónaiMú-

zeumban,kétévvelahalálautánaVaszaryKéptárban
láthattákazérdeklődők.Sok felfedeznivalót,művésziél-
ménytrejtenekWallnerfestményei.Büszkevagyok, hogy
ilyenművészeisvoltvárosunknak.Horváth János 

Az emlékkiállítás 2014. január 24-én nyílt Kaposvárott a
Vaszary Képtárban, mely március 15-ig látogatható.Wallner Jenő fiatalkori önarcképe

Wallner Jenő: Éjjel az erdőn (1997)
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elnyerteaFerencJózsef-rendlovagkeresztjét.
1870-benmegtervezteaFővámházat,amelyelkészülte

utánszámosbírálatotkapott.Ney Bélaminiszterifőmérnök
azonbankorszakalkotónaknevezteazépületet
AzOperaházmegtervezésére1873szeptemberébenmeg-

hívásospályázatothirdettek,melynekpályadíjátYblnyer-
teel.Akivitelezéskirályitámogatással1875októberében
kezdődött,és1884.szeptember27-énaBánkbánelőadá-
sávalnyíltmeg,amelyenakirályicsaládisrésztvett.
AVárkertBazármegvalósításánisdolgozott(1875-1882),

melyolasz,németésfranciafüggőkertekmintájáraké-
szült.1882-benmegkaptaaLipót-rendlovagkeresztjét,1885.
június21-énpedigakirályafőrendiháztagjávánevezteki.
FolytattaaHild József tervezteSzentIstván-bazilikaépí-

tésétis,majdabudaiVárújjáépítésénfáradozott.unoka-
öccse,Ybl Lajos issegédkezett:őtervezteakrisztinaváro-
siszárnyat.YblMiklóseztaművétmárnemtudtabefe-
jezni,1891. január 22-én elhunyt.
Koraistílusátaromantikajellemezte,románelemekkel,

később a neoreneszánsz vált stílusa jellemzőjévé. Sokat
foglalkoztatott,nagyhatásúművészvolt,akitéletébenis
elismertek.Nagyfájdalmavolt,hogybárközreműködötta
MagyarTudományosAkadémia székházának felépítésé-
ben,azAkadémianemválasztottatagjaisorába(szembena
mamárkevésséismertSzkalnitzky Antallal,akivelegyütt
dolgoztak).-g-

Az építészet magyar mestere

Ybl Miklós 1814-ben született Székesfehérváron német
származásúszülőktől:édesapjaYbl Miklós helyikereske-
dő,amegyeiválasztmánytagja,édesanyjaEiman Anna.
1825-tőlapárizsiCsászáriésKirályiPolytechnikaiIn-

tézetben tanult, 1832-tőlPollack Mihály,majd 1836-tól
Koch Henrik építészirodájábandolgozott.1840-benMünc-
henbenbeiratkozottaBajorKirályiMűvészetiAkadémiá-
ra.1841-bentanulmányutattettItáliába.Hazatérésekorszem-
besültaténnyel:acsaládanyagigondjaimiatteladnikény-
szerültekszékesfehérváriházukat.
YblezutánPestenpróbáltszerencsét,aholaHelybeliPol-

gáriSzabadalmasÉpítőCzéhMestereielsőízbenelutasí-
tottáképítőmesterifolyamodványát.1843.január16-án
Szepesi Ferenc tanácsnokaláírásávalkebelbeli kőműves
mesterréfogadták.PollackMihályfia,Pollack Ágoston és
YblMiklósmegnyitották azÉpítészeti Intézetet, a pesti
Dorottyautcában.
MegbízástkapottKárolyi Istvántól,hogyépítseátfóti

kastélyát,valaminttervezzemegatemplomot.Hamarosan
Károlyiuradalmiépítészelett.Feleségülvetteagraziszüle-
tésűLafite Ida nevelőnőt.1851-benvisszaköltözöttPestre.
1860-banSzéchenyiIstvánisYbltkértefelhogycenki

birtokáratemplomottervezzen,ámagrófmáraterveket
semláthatta.EbbenakorszakbankészültaMúzeumkör-
útiátjáróház,a jelenlegiBajcsy-Zsilinszkyút17. számú
bérház és amásodik világháborúban elpusztultNemzeti
LovardaamaiBródySándorutcaiRádióépületehelyén.
Hamarosanbúcsútmondottaromantikusstílusnak,sneo-

reneszánszban tervezte épületeit. Ekkortájt építette fel a
maiBródySándorutcábanaKépviselőházat(maolaszkul-
túrintézet),melynéhányhónapalattelkészült,Yblpedig

„A középület nem elvont szimbólum, hanem részt vesz a min-
mindennapi életben, s az időtlennel és az általánossal ro ko -
nítja. A templomban a világ és az élet általános értelme je le-
nik meg, a városházában a társadalom szervezete, a színház-
ban pedig az élet, ahogy az emberek megélik.” 

Christian Norberg-Schulz
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1919-ben.vidékenszületett.Családja
aztakarta,hogyőistanárlegyen,mint
azapja.1935-beniratkozottbeegy
elektrotechnikaiszakközépiskolába,s
tanulóéveialattismerkedettmegZhu
Dequn-nal(1920–),akitkínai-francia
festőnektartanakmanapság,ésakia
NemzetiMűvészetiAkadémiántanult
Hangzhou-ban.Általaismerte,éssze-
rettemegaművészeteketWu.1936-
banátiratkozottazakadémiára,de
1937-benkitörtajapán-kínaiháború.
Akitelepítettakadémiávalvándorolt.
1942-benszerzettdiplomát.
1947-benösztöndíjjalPárizsbauta-

zott,hogytanulmányozzaazEcole
NationaleSuperieuredesBeauxArts
munkásságát.Látogattaamúzeumo-
katéstanulmányoztaazeurópaimo-
dernművészeteket.ElsősorbanVan
Gogh munkássága ragadta meg,de
azonosult Gauguin, ésCé zan ne mű-
vészetévelis.Világossáváltszámá-
ra,hogytöbbkulturális,ésvallásikü-
lönbségjellemziazeurópaiésatávol-
keletiországokat. 1950-bentértvisz-
szaKínába,hogyrésztvegyenaKí-
naiNépköztársaságmunkájában.Az
1950–53-asévekbenaPekingiSzép-
művészetiAkadémiántanított.Azál-
talaoktatottfranciaformalistaművé-
szetetazonbannemnéztékjószem-
mel tanártársai, ezért állást kellett
változtatnia.
1966-banakulturálisforradalommeg-

tiltottaszámáraazalkotástésamű-
vészeti írást, sok festményétmeg is
semmisítették.Háromévenkeresztül
átnevelőtáborbakerült,acsaládjától
távol élt. Amezőgazdasági ésbányá-
szati munkákmellett–vasárnapon-
ként –festett,deezeknekaképeknek
nagyrészétsajátkezűlegégetteel,mert
féltamegtorlástól.1972-benismétPe-
kingbekerült,szállodákdekorációit,fal-
festményeitkészítette.1975-benJapán-
banakínaikortársfestőkműveiből
kiállítástrendeztek,dekikötésvolt,hogy
csakhagyományosalkotásokkerülhet-
nekbemutatásra.EzérttértvisszaWu
ahagyományosstílusra,ésképeinagy
elismeréstarattak.
1976-ban,Mao Ce-tung halálaután

Wuésahozzáhasonlóalkotókhatá-
rozhattákmegakínaiképzőművészet
irányát.Ellentétbensokmásfestővel,
Wuképesvoltvisszatérniahhozastí-
lushoz,amelyetafranciaországiútja
soránszabottkimagának,samelyet
évekenkeresztülnemgyakorolhatott.
1979-bennapvilágot látottesszéje

máraztbizonygatta,hogymoderni-
zálni kellakínaifestészetet,mertcsak
ezegyesíthetiKeletetNyugattal.Kar-
rierjeaz1979.éviegyénikiállítással
kezdődött.1991-benfranciakitüntetést
iskapottmunkásságaelismeréséért.
1992-tőlszámosönállókiállításavolt
AngliábanésazEgyesültÁllamokban
is.Elsőkínaiélőfestőkéntmunkáját
bemutattákaMetropolitanMuseum-
banis.Írásaibanpróbáltameggyőzni
aművészetetszeretőemberekarról,
hogy nem kell a nyugati absztrakt

művészeteketgyanakvássalszemlélni.
WuGuangzhong2010-benhaltmeg

Pekingben.Azótaamunkáibekerül-
tekavilágképkereskedelmihálóza-
tába,méghozzá igen eredményesen.
AnemrégPekingbenrendezettauk-
ciónegy1970-benkészültfestménye
23milliódollárért(mintegyötmilliárd
forintért)keltel.

Teng  Hsziao-pingpolitikája,amely
megváltoztattaKínagazdaságiéletét,
azt eredményezte,hogynapjainkrava-
lósvilághatalommávált.Bár Kína ve-
zetésesohasemalkalmazta azeuró-
pai országokáltalmegszokottgyarma-
tosító politikát,mégisattólfélmost
EurópaésazEgyesültÁllamok,hogy
akínaigazdaságihatalomajövőben
gyarmatosítópolitikábakezd,vagyha
ezt mégsem teszi, akkor átveszi az
EgyesültÁllamoktólavilágirányítá-
sát.Aztpedigmegszokhattukamá-
sodikvilágháborúbefejezéseóta,hogy
azamerikaihatalmipozíciókemberei
ezt semmiképpen sem akarják megen-
gedni.AhogyazEurópábanmegtörtént
kétezerévvelezelőtt,amikoravilági
hatalmasságok (karöltve az egyház-
zal)megakadályozták,hogyrajtukkí-
vülislehessenszámottevőhataloma
térségben, úgymost – amár bevált
nyugatinormákszellemében–akínai
kultúránkeresztülindítanaktámadást
ahatalommegtöréseérdekében.Pon-
tosantudják,hogyakínaihatalomalap-
pilléreasajátoscivilizációéskultúra,
sezért fejlődhetettabirodalomteljesen
másként,mintazeurópainemzetek.
Nefelejtsükel,hogyazország,amely
elvesztiidentitását,azelveszítiaha-
talmátis.Azamerikaipolitikusokfel
tudtákmérni,hogysem fegyverrel, sem
blokáddal,de még bojkottalsemkísér-
letezhetnekKínaesetében(példaape-
kingiolimpia), mert aznemvezet ered-
ményre. Megpróbáltákkikezdeniaha-
hatalmatademokrácianevébenis,
szép szóvalésfenyegetéssel,desem-
miresemmentekvele.Akultúraelle-
nitámadásukazonbanláthatóanered-
ményessévált.Elárasztottákazorszá-
got a silány, erkölcstelen, agybom-
lasztótermékekkel(afilmtőlkezdve
ahamburgerig), s amimégennél is
veszélyesebb,afiatalságotegyolyan
szellemiség átvételére ösztökölték,ami
sohasem voltsajátjuk.Azifjúságaz
újdonságvarázsánakengedveaztgon-
dolta,ezmagasabbrendűéletmódés

Horváth Iván
Wu Guangzhong

Ez a Wu akvarell már magán viseli az európai jegyeket, mert az ég nem üresség,
vagy kompozíciós elem, hanem a valóságos táj egy része. Hi ány zik belőle a köny-
nyedség és a filozófiai mélység is, amely a kínai tájképfestészet sa játja volt.
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szellemiség,mintazövéké,amelykét-
ezer éveváltozatlan.Ennekmegfelelő-
enmegöltékakortárstájképfestőklel-
kében ahagyomány tiszteletének szel-
lemét,amelymagávalvonjaasajátos
taoistavilágszemléletleépülésétis.A
felforgatótevékenységheznemkellett
más,csakmegtalálni,akikhajlandók

voltakagazdagság,ésahatalommeg-
szerzéseérdekébenazeszmétisfel-
áldozni.Árulásához –sajnos–alapot
biztosítottaMaoCe-tungáltal veze-
tettpolitikaiirányvonal,azőtkövető,
mégnálánálisrosszabbhatalmiténye-
zőktevékenysége(gondoljunkcsaka
négyekbandájára),akikannakidején

legalábbilyenhelytelen
iránybapróbáltákterelni
azalkotókat(azúgyne-
vezettszocialistarealiz-
mus jelszavával),ígynem
csodálkozhatunk azon
sem, haezekamegfenye-
getett,kisemmizettembe-
rekaTengHsziao-ping
általgeneráltrendszervál-
tásutánhátatfordítottak
azősihagyományoknak
éselhittékazt,hogyanyu-
gatikultúramagasabbren-
dűeredményeketprodu-
kálhat,mintahagyomá-
nyoskínai.Azokpedig,
akiknemakartákmeg-
változtatnimunkásságuk
s z e l l em i  h á t t e r é t ,
ugyanakkorjópénzért
akarták eladniaképeiket:
akétkövetelménytöt-
vözték.Wu Huangzhong
isközéjüktartozott.Nem
azén tisztemmegítélni,
hogyeza„felemás”művé-
szet jobbvagyrosszabb-e,
minta„tisztán”kínai,

vagynyugati,eztmajdeldöntikajövő
századbanélők.Azviszontegyértelmű
számomra,hogyezeknekamunkák-
nakalényegemegsemközelítiazév-
századokkalezelőttlétrehozottművek
szellemiségét,akvalitásátpedigvég-
képp nem.Azpedig,hogyakortársfes-
tőkképeiesetenkéntmagasabbáron
kelnekel,mintazévszázadokkalelőbb
keletkezettek,aztjelenti,hogymind-
eztanemzetköziképzőművészetimaf-
fiamesterségesen idézielő,samely
egyúttalaztiseredményezheti,hogy
azokagyűjtők,akikhorribilisáratfi-
zetnekmaegyWuHuangzhongalko-
tásért,holnapakárkoldusbotraisjut-
hatnak.Aműkereskedelemsoktekin-
tetbenkiszámíthatatlan.

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.

A kortárs kínai tájképfestők törekvéseit mutatja ez a
grafika. Átvenni mindent nyugatról, mert ez a divat.
Átvenni akkor is, ha ez nem is a kínai ember sajátja.

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,sza-
kállasférfi,világosszínűkezeslábasban,ingujjalezseren
feltűrve.Rögtöntudtam,hogyművész.Bemutatkoztunk,és
beszédbeelegyedtünk.Megnyerőmodora,férfias,határozott
hangja,éssugárzóintellektusahamarrokonszenvetkeltett.
Avárostszeretőembertismertemmegbenne.Aképtárban
kiállítottképeiatermészetelvűségjegyébenésSzentendrén
születtek,ezértmintgyűjtőkíváncsilettemrá ésalkotásaira.
Előttesohasemjártamazújművésztelepen,gyűjtőilátás-
módombehatárolódottarégi telepenalkotókkapcsolatá-
val.Gy.Molnárttöbbszörismeglátogattam,éstanújalehet-
temazalkotásközbenivívódásainakis.Agyűjtőésafestő
kapcsolatabarátsággáalakult…Néhányalkalommalmeg-
nyitókéntottbábáskodhattamakiállításain.
Gy.Molnár István festő, és grafikus 1933-ban született

Kunhegyesen.AKépzőművészetiFőiskolánhosszúívűpá-
lyát futottbeattólkezdve,hogyBernáth Aurél festőosztá-
lyából kikerültafőiskoláról.1933-banszületettKunhegye-
sen.AKépzőművészetiFőiskolánPap Gyula, Bán Béla,
Barcsay Jenő,1956utánBernáth Aurél voltamestere.
Afőiskolaelvégzéseutánsokáighittavilágotmegváltó

modernnonfiguratívművészetben.Apályájaelsőévtizedé-
bengrafikuskéntdolgozottBudapesten.Biztoskezűrajzoló
volt,számtalanrézkarcotkészítettmegrendelésre,amiből
családjávalmegtudottélni.
1969-benSzentendréreköltözésefordulatotjelentettéle-

tébenésművészetében.AkésőbbiProurbe-díjasalkotó
azabbanazévbenmegnyíltújművésztelepállandólakója
lett.Kísérletezőtípus,akiakoraikorszakabsztrahálókife-
jezésétavilágról,környezetérőlfelcserélteatermészetelvű
képekmegfestésére,amirenyilvánvalóanafővárosikörnye-
zetutánakisvároshangulatosvarázsakésztetette.Megkoc-
káztatomaztis,hogyakomolygrafikaimúlttalisrendelke-
zőBernáth-növendékműfajkereséseművészipályamódo-
sításaihasonlóságotmutatnakmesterével.Jelentősnonfigu-
ratívéletpályautánSzentendrehangulatitényezőkéntater-
mészetelvű ábrázolás mellett tör lándzsát olyan korban,
amikorpálya-éskortársaimármindazabsztrakcióésaz
avantgardeszellemébensajátútjukatjárvadolgoznak.
Azújműterem lehetőségetnyújtott anagyobbméretű

grafikák,éskollázsokkészítésére.Előszörszínesgrafikákat
készített,majdakisvároséskörnyezete,aszabadlevegő,a
térbeniskinyíltvilágazolajfestésreinspirálta.Anyolcva-
nasévekbenageometriaiabsztraktmellettnépművészeti
motívumokbólépítkezőfestményeketkészített,majdater-
mészetutánifestéskövetkezett.Apilisihegyekihletteimp-
resszionistatájképekelköteleztékazolajfestésiránt.Atra-
dicionalistatájfestészetkiteljesedésétjelentetteakisváros
mégérintetlenrészeinekmegörökítése.
Számáraezvisszalépéstalán?Aligha.Acsakspekulatív

módonszerkesztettnonfiguratívformációnemelégítikiter-
mészetszeretetét,belsőharmóniájátazeneiképességgelis
megáldottalkotót.Mostegyhosszútermészetetmegörökítő
korszakbólismétazabsztrakciófelévált.Aképekenama-
gyar történelmimesehősökmintaFurulyás Palkó,vagy
történelmifigurákajanicsári Aga,személyekörülivarázst
álmodjameg,melyamesszeségbe,azidőtlenségbehajózik
apirosRegattán.Atisztageometriaiképszerkesztéstaszí-
narchitektura sorozatreprezentálja.Aformákfeszesrendben,
atónusgazdagszínekremekösszeillesztésével,aformaés
térhatáseddignemlátottérdekeshatásaitériel.
Felüdüléstatélihónapokbannéhánygeometrikusszínkom-

pozíciószerkesztéseközbenvirágcsendélet, vagyműtermien-
teriőrfestéseadszámára.Atermészetábrázoláskülönböző
fokozataibanastílustöbbszólamúságátfedezemfel.
Mindalegtöbbfestő,őisrájönaportré,ésazaktfestés

ízére.utóbbiakbólkiállítástisrendezaszentendreiErdész
Galériában.Azaktokongőgösszerénység,bájoskönnyed-
ségsugárzik,melynekfinomszíneianőitestapoteózisátad-
ják!Aképekkedvesekésszépek.Aszépségöröktitok.Ki
tudnámegmondani:miért,mikor,miremondjuk,ésmire
érezzükazt,hogyszép–írjaSzerb Antal.
Azutolsóévekképivilágáttekintvemeggyőződésem,hogy

nálaavegytisztageometriaiabsztrakciócsaka kortársszel-
lemdivatigényétfejeziki,mertGy.MolnárIstván igazánso-
hasemhittatermészetkizárásávallétrehozottművészetben.
Abiográfiaiadatokattekintveművészipályájaváltozatos.

Kezdetekbenőisakordivatjátkövette.Avilágmegváltó
avantgardeésazabsztraktkülönféleválfajait,mintavilág-
megváltásdiszciplináit,őiskipróbálta.Miutánanyolcva-
nasévekvégénlecsillapodott–ehheztalánutazásaisorán
tettmúzeumilátogatásaiishozzájárultak–visszatértatra-
dicionálisfestészethez.Mindenvisszatérés,újrakezdésne-
héz,dekiválórajzkészségeebbenissegítette.Nemhitte,
hogyalátás,ésatermészetkapcsolatábangyökerezőművé-
szetvalahaiskiiktatható,elhanyagolhatólehetne,különben
elérnénkavizuálisművészethatárát,aholafestőitémamon-
danivalójajelentéktelennéválna.
Szentendreifestővolt-eGy.MolnárIstván?Válaszulaz

1993-asszentendreiKéptárbanrendezettkiállításkapcsán
készültkiadványbólsajátszavaitidézem.(Sajnosvalódika-
talógusnemkészült.Valahogyafontoskiállításokrasosem jut
elégpénz!)„Hosszú volt az út, tele tévelygésekkel, de még -
is eljutottam vissza, a természettől a természethez. 1986
óta csak a természet után festek, és szabadabbnak érzem
magam, mint valaha. Igaz, többé-kevésbé egyedül marad-
tam a társadalomban, de részévé váltam a bioszférának. A
természetfestés is élő hagyomány Szentendrén, ámbár le het,
hogy ezt sokan nem fogják nekem elhinni. Én mégis mindent
megteszek, hogy ez a hagyomány élő hagyomány ma rad jon.”
Akorszerűségrőlígyvélekedett:„A kor, amelyben élünk

va lamilyen formában mindenképpen rányomja bélyegét gon -
dolkodásunkra, és azon keresztül minden cselekedetünkre.
Mindez akaratunkon kívül történik, az idő haladásával na -
ponta születik és naponta érvényét veszíti, a művészetben
nincs meghatározó jelentősége. Az »újdonság tényező« csak
a műkereskedelemben érték, a képzőművészetben el ha nya -
gol ható. A jó mű mindig jó, mindig korszerű, kívül áll az időn.
Ma – többekkel együtt – úgy látom, hogy a korszerűség
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fogalma a gya kor lat ban a műkereskedelem harci jelszava,
a piacokért fo lyó küz de lem ben”.
ADunaszereteteerősvoltbenne,hiszenalföldiemberlé-

vénszámáraezújdonságotjelentett.Avárostszintekörül-
ölelteafolyó,ezalátványrendkívülimódonelbűvölte.Ő
voltazutolsófestő,akiavároskorabelirégiutcáit,jelleg-
zetes„ősmotívumait”olajba„öntötte”.Örökbánatavolta
településarculatánakváltozása,avárosképbeilletlenházak
megjelenése.Azegyik1995-benkészültceruzarajzát,me-
lyetnekemajándékozott,ígyajánlotta:„Szentendreiemlék
Dr.NagyJánosbarátomnakavárosról,amígvan!”A„fes-
tőitémákegyrefogytak”,stalánezértisszaporodtakacsend-
életek,melyekabelsőnyugalmat,aszépségmikrokozmoszát
megértőemberbelsőharmóniájáttükrözték.
Színvilágaisegyénivolt.Művészeténekmárkoraikor-

szakábanfelfedeziaszínekjelentőségét,sakordivatjage-
neráltavilágmegváltóabsztrakciótfelcseréliaszínekkelope-
rálótermészetutánifestészetre.Műveibenaszínekfinomod-
nak,akompozíciókmintegyzeneidecrescendo-tfejeznekki.
Gy.MolnárIstvánnagyszerűembervolt.Festőiaktivitá-

sa,munkabírásaésszorgalmaeredményekéntszámbelileg
iskerekéletművethagyotthátra.Önzetlenbarátvolt,aki-
velatársalgás–hihetetlenműveltségeésmagasintellek-
tusa révén – rövid idő alatt elfeledtette az elidegenedett
környezetéstársadalomdepressziótsugárzóhatását.Alig
voltésvanhivatottművészemberavárosban,akivelúgy
tudtambeszélgetniművészetről,irodalomról,tudományról,
azazagondolkodóemberalapkérdéseiről,mintvele.
KöszönetNekedfestőiszolgálataidért,nemeshivatásod

gyakorlásáért,Szentendre irántihűségedért.Aháborút is
megéltnagynemzedéktagjaisorraitthagynakminketfe-
lejthetetlenemlékükkel.Egyrenyomasztóbbatúlélőkfe-
lelőssége,hogyakikmégpályájukszemtanúivoltunk,mit

tehetünkértékeshagyatékuk
bemutatásáért,alkotásaikmű-
vészirangjánakmegbecsü-
léséért,megőrzéséért.
Gy.MolnárIstvánnemvolt

elkényeztetettalkotó,sema
kritikusok,semaszakmaré-
széről.Igaz,nemisvolttör-
tető,könyöklőtípus.Soha
nemfoglalkozottkarrieré-
pítéssel,nemkilincseltbe-
folyásos kollégáknál, sem
apolitikus–művészetpo-
litikus(ál)barátoknál.Csak
annyiraérdekelteapénz,
hogyfestékreésvászonrajus-
son.Számáraafestésélet-
forma,hivatásvolt.Aműte-
remcsendesvilágábavissza-
vonulóintellektus,afinom
belsőhangokraérzékenysze-
mélyiség életeésművésze-
te a tisztesség idolja volt.
Halálaérzékenyveszteség
mindenművészetszerető,
gyűjtőésbarátszámára.

Ahogymúlikazidő,hiányaegyreerősebb,nyomasztóbb…
Köszönömszemélyemetkitüntetőbarátságodat!

Szentendre, 2014. február

Gy. Molnár István ceruzarajza Szentendréről 

Udud István
KOSZTOLÁNYI

Anyanyelvünkszelídszerelmese,
legrejtettebbtitkainaktudója.
Tündérvalóságésigazmese,
ahogytollaasortsoralárója.
Arakoncátlantincsszemébehull,
ésújravisszahull,haelsimítja.
Szertelenszíveszikrázónkigyúl,
haablakáthajnalbanégrenyitja.
Szegénykisgyermekésbúsférfiő,
NérócsászársacselédÉdesAnna,
avégtelentérésamértidő,
mennyekbeszállspokolrahullzuhanva.
Mintkönny,peregezerfehérvirág.
SiratjákazÜllőiútifák.

Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, újságíró em lé ké re
szülővárosában Szabadkán egészalakos szobrot emel nek.
A Nyugat első nemzedékének legnagyobb alakja 1885. már-
cius 29-én született. A szegény kisgyermek panaszai című
(1910) versciklusa hozott népszerűséget számára. Ha lá -
la után hét évig nem jelenhettek meg írásai, mivel az iroda -
lompolitika erkölcsileg elfogadhatatlannak minősítette.
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Száz éve született Illés Sándor

Egynagyformátumúmagyaríróutolsóevilágilakhelyeés
emléktáblájaelőtthajtunkfejetszületésénekszázadikév-
fordulóján.Illés Sándor író,költő,újságíró,műfordítóélő
feketedoboznakneveztemagát,pedigelsősorbanvilágító
torony,égőfáklyavolt.Ittállunk,akiknagyrabecsültük,sze-
rettük,példaképünknek,mesterünknektartottukIllésSándort.
InnenkívülrőlislátomaCházárAndrásutcaipatinászug-
lóiházfalaitképzeletbenátvilágítvaakönyvespolcokkal
körbebéleltszellemifészket,azotthonospolgárilakást,fa-
lánatemeriniszülőházatmegörökítőakvarellt,amelyre
Sándorbácsiráillesztetteszüleinekfényképét.
EgyévtizedenátaMagyar Nemzet szerkesztőségébenegyütt

dolgoztunk.Ennekisköszönhetemamegtiszteltetést,hogy
több interjút készíthettem IllésSándorral, többekközött,
amikorFábián Gyula barátunktólátvetteelsőkéntazirodal-
miújságíráslegrangosabbkitüntetését,aMikszáth Kálmán-
díjat. Ésnekemjutottaszomorúmisszió2009.július8-án,
hogyanyomtatottésazinternetesMagyarNemzetbenel-
búcsúztassamőtésatemetésérőltudósítsak.
Sándorbácsiírásbanis,szóbanisérzékletesenjelenítet-

temeggyermek-ésfelnőttélményeit.Úgyannyirafilmsze-
rűenírtésmesélt,hogymár-márazthittemjelenvoltam,
amikorIllésSándor1914.február12-énmegszületettanyá-
jasdélvidéki,temeriniházban.Írásaitólésélőszavaitólel-
varázsolvamagamisottvoltamaTemerinközelicsaládita-
nyánis,aholIllésSándorírómégsuttyógyermekként,me-
zítlábterelgetteakacsát,alibát,amalacotésúgyérezte,
nincsnálaboldogabbgyermekeFöldön.Mintegyszimbo-
likuskezdetét vette költői írói pályája is azzal a nappal,
amikorédesanyjakézenfogvaelvezetteazimádotttanyá-
tólanemkevésbékedvesszülőházigésaztmondta:na,most
mármenjünkotthonrólhazalakni,mertszeptembertőlis-
kolábakelljárnod.IllésSándorfogalmazásaibankoránmeg-
mutatkozottapáratlanmegjelenítőerő,aképszerűérzékle-
tesség, amely később pengeéles szabatossággal, fogalmi
tisztasággalpárosult.Tizennyolcévesfejjelavattaőtköl-
tővéaCsillaghullás,majdrákétévreaHalott mesék című
eredeti tehetségetmutatóverseskönyv.Aprózaíróinyelv
költőihajlékonysága,ésaszuggesztívmegjelenítőerőmár
aVirradatban címűelső,1938-askeltezésűnovellásköny-
vébenmutattaazérettíróígéretét.IllésSándorekkormár
kétesztendejevoltazomboriÚj Hírek szerkesztője,majd
aDélvidék főszerkesztője.Amásodikvilágháborúalatta
keletifrontonhaditudósítóként,aHonvéd címűlapotszer-
kesztette.A felnőtté avató élmények korán, huszonéves
korábanérett,ifjankészíróvánevelték,kiköltőiihlettelés
mívességgelmetsziaszavakat,mondatokatésújságíróként
isletagadhatatlanulszépíró.
Sorsátmegpecsételte,megjelölte,hogyZomborban1941.

április11-énaMagyar feltámadás címűcikkébenköszön-
tötteamagyarhadseregbevonulását,megörökítvénaha-
rangokzúgásátésazörömkönnyeket.Sbárhaditudósító-
kéntnemhallgatottaháborúborzalmairól,gyászolvána
Visztulábanúszólengyelhősihalottakatésmindenkato-
nát,Tito partizánjai 1944-ben a halálra keresettek lis tá já ra
tették. Ígyaháborúvégnapjaiban,egytitkosésfutóbácskai

látogatásután,–aholmeg-
fogadtaédesanyjának,
hogy nemírtöbbéegyet-
lensortsem,–kalandre-
génybeillőszökéssel,egy
életveszélyes,éspusztító
vihar sötétjét kihasznál-
vajutottátazanyaország-
ba.Egysvábfaluban,Har -
 tán bujkáltnapszámos-
ként.Akitelepítettnéme-
tekhelyéreaFelvidékről
elüldözött,és idebetelepí-
tettekközötttalálta meg
életehűségestársát. Ké-
sőbbötévenátHartáról

ingázva,Csuka Zoltán délvidékrőlelszármazottköltő,majd
Veres Péter, Szabó Pál, Lestyán Sándor támogatásávalelő-
szöraSzabad Szó,annak1949-esmegszűnéseutána Friss
Újság szerkesztőségébenkapottmunkátéshorvátbólfor-
dítvakezdteeljelentősséterebélyesedettműfordítóitevé-
kenységétis.Ámamindenkorábbinálszörnyűbbdiktatú-
raazutóbbilapotismegszüntette.Kiváló,akkorisőszinte
riportjainak,szociografikusnovelláinakköszönhetőenegy-
retöbbenismertékelazanyaországiírótársakközülisIllés
Sándorkivételestehetségét.s1950-benbeajánlottákaMa-
gyarNemzetviszonylagjóindulatúbalosannépfrontosfő-
szerkesztőjének,Boldizsár Ivánnak.„Ettől kezdve egyszer
sem hagytam el nemzetes őrhelyemet”Mindösszeaz1956-os
forradalomutánítélteőtegyévszilenciumraaMÚOSZfe-
gyelmibizottságaszolnoki,ésújpestiforradalmitevékeny-
ségemiatt.A tollat kilencvenkét esztendős korában sem
tettele,csakfeleségének,hűségestársánakhalálakor.
Epáratlanéletútéséletműbirtokosa,idézveaSzékely-

földön született kollégát,Varga Gabriellát, Illés Sándor
utolsóköteteinekszerkesztőjét„Sándorbácsiegykivétel-
lelteljesítetteédesanyjánaktettmindenígéretét:ugyanisaz
írástnemhagytaabbahaláláig.Ámezazegyetlenidézője-
lesszószegésisajaváraírható.Annak,akiazsenilángjegyét
viseliahomlokán,nemszabadhallgatnia.”Viszonylagke-
vesentudják,hogyTitopartizánjai,kikről1990előttcsak
aszabadságcsillaghomlokúfiaikéntvoltszabadbeszélni,
negyvenezerártatlanmagyarciviltgyilkoltakleamásodik
világháború napjaiban, illetve amegtorlás békeidejében.
Illés Sándor világító tornyából elsőként tárta a világ elé
(1977-ben)aSirató címűregényébenapartizánokbácskai
tömegmészárlását.Aregényötösmegjelenésecsak1990után
folytatódhatottazAkiért nem szól a harang,azUtolsó na pok,
azIrgalom napja,aReménység hídja címűregényekkel,il-
letveazÚjvidéki kaland címűnovelláskötetszámoselbe-
szélésével.Magnetikuserővel,költőierudícióvaljelenítette
megakisbírótörténetét,akitapartizánhóhéroksortüzenem
találtel,shalottnaktétetvemagáttúléltesajátkivégzését.
Megrázóésfölemelőapartizánlányokáltalmeztelenrevet-
kőztetettmagyarfiúkeseteis,akiketaHimnusz éneklése
közbenmészároltakleasátániamazonok.IllésSándormeg-
örökítetteBujdosó bácsi hősiességénektörténetét,akinek
megkegyelmeztekvolnaajugoszlávkatonák,haleköpia
magyar zászlót, de inkább a halált választotta…1990-ig
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kéziratbanmaradtakaHartai emlékeketmegörökítőköny-
vek,akárazerőszakostéeszesítésről,akárafajialaponki-
telepített, ártatlan magyarországi németek internálásáról
szóltak. S ami a leghihetetlenebb: 1990 előtt nem jelen-
hetettmegIllésSándorMiképpen mi is megbocsátjuk című
regénye,amelyanémetfasizmusrémtetteitörökítettemeg
egymegrázóemberisorsinterpretációjában.Főhőse,Sára
asszonygyermekeitelvesztette,sejtéseszerintnáciátnevelő
táborban formáltákőketbirodalminémetté.Ahaszidlelkü-
letűzsidóasszonymegtalálja,vagymegtalálnivéliegyikleá-
nyát.Magaissejti,nembiztos,hogyigazavan,ámolyan-
nyiramegkedveli azt, akitmegtalált, hogy késeimagza-
táváavatjaaleányt.Csodálatostörténet,melyetIllésSándor
költőifinomsággallebegtetveírmegaszeretethimnuszaként.
Ámezaregényishúszévvelszületéseutánlátnapvilágot.
Egyiklektoraszerinterrőlazátnevelőtáborrólmindenkinek
eszébejutnaAuschwitz,Birkenau,Majdanek,Buchenwald
mellettKolima,Vorkuta,VácésRecskis.Kárpáti Kamilköltőt,
egykorirecskiinternáltat,azÍrószövetség1956-eslapja,a
Szózatfőszerkesztőjétidézve:„falak nélküli börtön volt.” 
IllésSándoregyetlensortnemírtleagyűlöletkeltésszán-

dékával.Azvoltacélja,hogyemlékművetállítsonhősök-
nek,ésáldozatoknak,shogylegalábbaNémeth László fé-
leszellemihazábanegyesítseaKárpát-medencemagyarságát.
Életútjátsok-sokszenvedéséskalandtetterendkívülivé,

egyedülállóvá,emlékezikazújságíróraDr. Liszkay Gá bor,
aMagyarNemzetigazgató-szerkesztője.utolsókötetében
Búcsúzik a kapitány nehézszívvelválikmegatolltól,de
vigasztadottnekiis,olvasóinakisazatudat,hogyteljességgel

zárultazéletmű.IllésSándortaminőségmellettazimpo-
nálómennyiség:harmincöt önálló könyv, és a legalább ti -
zen öt kötetre való cikk halhatatlannáteszi.Nemcsakatémák
különlegessége,hanemakifinomultanbölcs,atragédialátón
könnyedstílus,ésformavilágiskimondatjavelünk:IllésSándor
tanultanisíróiőstehetségvoltmindenműfajban.AKárpát-
medencefeketedobozánakneveztemagát,énhozzátenném:
égőfáklya,világítótorony,váteszvolt,akitudta,hogyazíró
számáraalegnagyobbbűnelhallgatniazigazságnakakára
felétis.ŐrámaradéktalanuligazMárai Sándormondása:az
írótegyesegyedülaműveivédhetikmegakortársakésaz
utókortámadásától.Mégcsaknemisaműveiminősége,ha-
nemaszándék,melyegyíróiéletmunkájánátvilágít.Nos,ez
arejtélyessugáréserő,amagyarságfeketedobozánakésfá-
roszánakhitelesenvégigvittmissziójaavatjaIllésSándor
életművétörökérvényűvé.Sezatudatésbizonyosságiste-
szi,hogyIllésSándorimmárnyugodtannézhetlereánk,ün-
neplőkre,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

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 Mű vé  szet -

ba rátok Egyesülete kiadásában jelent meg.
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Farsangi tárlat

AzErzsébetvárosiKözösségiHázban
január29-énazegyesülettagjainakkol-
lektívtárlatafogadtaavendégeket.A
házigazdaszerepétvállalóLipcseyné
Horváth Ágnes köszöntőjeutánSe mes-
Bogya Eszter gitármuzsikájáthallgat-
hattákajelenlévők,aki1990ótasze-
repelkülönbözőműsorokbanmagyar
dalokat,evangéliumiénekeket,kortárs
költőkmegzenésítettverseitadjaelő.
Ismertfafaragókéntis,amagyartörté-
nelmimúltatálmodjaalkotásaiba.
Márhagyomány,hogyéventekol-

lektívkiállításonmutatkoznakbeaMű-

vészetbarátokEgyesületénektagjai.A
falakonazegyesületharmincöttagjá-
nakmunkájalátható.
Alegismertebbalakoskodószokás

magyarnyelvterületenamohácsibu-
sójárás.Adélszláverdetűsokácokfa-
álarcos felvonulásairól már a XIX.
századból vannak feljegyzések, bár
ezekáltalábanavigadalombotrányos
részleteithangsúlyozzák.Mivelazál-
arcokaszereplőknekinkognitótbiz-
tosítottak,viszonylaggyakrankerült
sorverekedésre,nőkmolesztálására.
AXX.századfolyamánaztáneztaz
izgalmasünnepetsikerültmederbete-
relni,ésekkorterjedtelabusójárásel-
nevezésis,melynektörténéseitama-
gyarfestőkközültöbbenismegörökí-
tették.Kőhegyi Gyula ésM. Kass Ju dit
ötletevolt,hogyazezévikollektívki-
állításmottójaafarsanglegyen.
AMűvészetiTanácssok-sokalko-

tásbólválogattaatárlatképeit.Azel-

múltévmájusától,amikorisMolnár
Józseffestőművészkoráravalótekin-
tettelefunkcióróllemondott,azegye-
sületközgyűléseÜrmös Pé tertválasz-
tottaerreaposztra.Őafiatalabbkor-
osztályhoztartozik,1956-banszületett.
1978-ban Pécsett tanárként végzett,
majdlitográfiáttanultSalzburgban.A
Műegyetemenszíndinamikaidiplomát
szerzett.Irodalmikötődésűképgrafi-
káit,illusztrációit,exlibriseitahagyo-
mánytisztelet,atermészetelvűszem-
léletésfriss,maigondolkodásegysé-
gejellemzi. Két alkalommalisjártösz-
töndíjaskéntOlaszországban.Évekig
aKépcsarnoklektorátusán dolgozott.
A kollektív kiállítás a látogatók

ízlésétfejleszti,ítélőképességétreáli-
sabbáteszi.Összehasonlításilehető-
ségetteremtstílusok,festészetieljá-
rások,gondolatimegfogalmazásokkö-
zött.AMűvészetbarátokEgyesületé-
nekszervezésébenéventetöbbkiál-
lításrakerülsor.Amaibemutatkozás-
nakmégisjelentőségetad,hogy áp ri -
 lis ban születésének negyvenegyedik év-
fordulójára emlékezhet ezacivilszer-
veződés,amelyatöbbiegyesülethez
hasonlóanfennmaradásáértküzd.

Lipcseyné Horváth Ágnes

Ürmös Péter

A zsűrizésről

érkezett, deműfaji sokszínűségükaz
előzőévekévelvetekszik.Képző-és
iparművészetialkotások,kép-ésal-
kalmazottgrafikaiművek,egyediés
sokszorosítótechnikákváltozatossága
jellemziatárlatot.
Megállapíthatjukafestőimegoldá-

sok,ésműfajokuralkodószerepét,és
ezigazakkoris,harajzművészetial-
kotássalvandolgunk.Technikákvi-
szonylatábanolajfestmény,akrilésvíz-
festmény,pasztellészsírkréta,vegyes
technikaimegoldások,rézkarcésfolt-
maratásúlapok,alkalmazottgrafikák
illetvefotókmindegyikehordozolyan
értéket, amely alapján a zsűri alkal-
masnakítélteaművetatárlatonvaló
szereplésre.Szerencsésnekmondhat-
jukaztatényt,hogyműfajiegyezés
eseténisbetekintéstnyerhetünkaszak-
ágúkülönbségekre,mintpéldáulazo-
máncképekesetében.Azsűrinekfigye-
lembekellettvennieaképépítéskom-
pozíciósszabályait,akülönbözőké-
pekeltérőformarendjét,atárlattémá-
ját,ésmégolyanszempontokat is,
amelyekrévénakiállításnakegyreegy-
ségesebbvizuálisképebontakozhatott
ki.Abírálóbizottságtöbbesetbenta-
nácsokkalisszolgáltakésőbbisikeres
alkotómunkátilletőenazokszámára,
akiknéltöbbalkotásközülkellettki-
választaniaamegfelelőt.Ittisatárlat
minélegységesebbarculatajelentette
afőszempontot.Szerencsésnekmond-
hatomaztatényt,hogyhagyományos
műfajokhatározzákmegkiállításun-
kat,szembenakorunkrajellemzőkí-
sérleti tendenciákkal.Ebbőlaszem-
pontbólazegyesületértékteremtőte-
vékenységemellettugyanolyanfon-
tossággalbír az értékőrzés, amely a
maikulturálissokszínűségbenritkán
kappozitívhangsúlyt.Pontosanezért
olyanfontos,hogyegyesületünkmi-
nél többszörésminél több fórumon
bemutassaahagyományoskulturális
ésművészetiértékeinkmegőrzésében
ésvédelmébenvégzetttevékenységét
ésáldozatosmunkáját.

Ürmös Péter
AFarsangiTárlatzsűrizésénektapasz-
talataitkívánommegosztani.Abizott-
ságba–mintaMűvészetiTanácsve-
zetője–A. Bak Péter, Gombai Zsó ka,
Juhász Erika, Kemenes Katalin, Kőhegyi
Gyula,ésM.KassJuditközreműködé-
sétkértem.Bárazelőzőévekkiállítá-
tásaihozviszonyítvakevesebbalkotás

„A festészet, szobrászat, irodalom, ze -
ne sokkal közelebb áll egymáshoz, mint
az emberek általában hiszik. Mind  e -
gyi kük az emberi léleknek a termé szet  -
tel szemben érzett érzelmeit fejezi ki.                                   

Rodin
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Kiállítók

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

Kiss Zita: Farsang (fotó:Mágnes)

Mohainé B.M.Ágnes: Maszkos lány

S milyen a költő?

Alángészfelismerése,éselismerése
sohasemvolt,és valószínűlegsohasem
leszegyértelmű.Igazánazidőigazol-
jaatalentumot.Smilyenaköltő?El-
érzékenyülhet,loboghataszépségek
visszaadásán,elmerenghetatájmoz-
dulatlanságában,gázolhatbenne,a
messzirónarabulejtheti,éselégedet-
lenlehet, ha„elvadulttájonkelát,mert
azamagyarugar”.
Állhatanyárinapnakalkonyulatá-

nál,ésalégenátmáratudatábaépül
akitörnikészülőszelídfolyó,mert
drámaimegérzéseivannak.Mezítláb
lépdelhetaParnasszuscsúcsaira,míg
lábaelérózsahelyetttöviseketszór-
nak,sazáltalakimondottakathivata-
lospódiumokonvisszatukmálnákbe-
lé,cellákbagyömöszölnék,pillanat-
nyigyöngeségébenfémkerekekaláse-
gítik, smenetoszlopokban terelhetik
amegsemmisítésfelé. „Ez hát a köl -
tő sorsa, mindig ez,/Hogy örök vészű
tengeren evez.” 
Igen.Améltatlanságkísériőket,s

kapnakhalhatatlanságot,ésbeépülést
anépeklelkébe,azemberekszívébe,
mert éltetik a szabadságvágyat, két-
szeresenszeretnek,ésmeghatározzák
azemberimagatartást,ésazérzelmek
húrjaindaltzengetnek.

Szántai Sándor 

Szántai Sándor
JELENVILÁGuNK

Éssokaszó,azavartbeszéd,
azígéretcsakúgygyöngyözik,
különöshangsúlybaöltözik,
mintkiknekelvettékazeszét!

Szidalmakkülönöshangjai
ígéretgyanántcsapódnakránk,
régótaszenvedszegényhazánk
Észengenekhamisakdalai.

Énszólnék:munkárafel,népem!
Annyiatételvalóban
stisztelniegymásemberivoltát.

Nemélhetünkkeserűségben,
megannyinehezedőgondban,
deépíthetjüklétünksorsát!

2014. január 

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.

Király Lajos
MODERNPILÁTuSOK

Égignőnekálnok
modernPilátusok
megbocsátnaksok-sok
vétkesBarabásnak

Keresztrefeszítik
körönkívülállót
derékbatörikvagy
ocsmányvermetásnak

Lelküktiszta
gondoljákők
ésaztishogy
szeplőtelen
ésmindenbűn
megbocsájtatik
azáldott
nép
nevében
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A magyar ex libris

Száz évét ünnepli. Atavalyi cente-
náriumikiállításakőbányaiArtotéká-
banaz1913–2013köztiidőszakkis-
grafikáittekintetteát,főkéntazalko-
tókszemszögéből,melyetidénPápán
láthattakazérdeklődők.
Amostanitárlaton–mintaGyűj te -

mények kiállítása alcímisutalrá–nem
agrafikusokközéppontbahelyezésé-
veltörténikabemutatás,hanemrend-
hagyóanagyűjtők,azexlibrisrende-
lőkoldaláról.Akétkiállításerősítiegy-
mást,ezáltalteljesebbképalakulhatki
azexlibriskészítőkéskészíttetőktá-
boráról,aKisgrafika Barátok Kö ré höz
kötődőalkotóktechnikai-műfaji-tema-
tikaisokszínűségéről,agyűjtőkvilág-
viszonylatbanisszámottevőlapjairól.
Az1913-aselsőhazainemzetköziex

libriskiállításésajelentárlatköztiév-
századtöbbgenerációt,ésstíluskorsza-
kotfoglalmagában,aszázadelőrőlés
aszázadelsőfelébőlolyannevesex
librisgyűjtőkkel,mintEmich Gusz táv,
Kühnemann Viktor, Rozsnyay Kál mán,
Reich Milton Oszkár, Siklóssy László.
EmlítenemkellArady Kálmán, Csá nyi
István, Diamant Izsó, Lustig István,
Lux Gyula, Lyka Károly, Nagy Jó zsef,
Pinterits Tibor, Némedy Gyula, Berei
Soó Rezső nevétis.ŐkaXX.század
elsőfelébenagyűjtőszervezetekva-
lamelyikéhez–aSzent György Céh
(1909),aMEGE (1932),vagyazAj -
tósi Dürer Céh (1935)–tartoztak.
Amásodikvilágháborúokozta át-

menetimegtorpanásutánazexlibris
gyűjtésúj erőrekapott.1959-benmeg-
alakultaKisgrafikaBarátokKöre,mely-
nektagjaiakezdetektőlnapjainkigolyan
nevesgyűjtők,mintRéthy István, Kri er
Rudolf,  Rei singer Jenő, Semsey An dor,
Galambos Ferenc, Ebergényi Tibor,
Illyés Sándor László, Katona Gábor,
Kovács József, Lippóczy Norbert, Szíj
Rezső, Lippóczy Miklós, Szigeti István,
Petrikovits László, és Szentesi Fló ri án. 
AhelyszínnemcsakBudapest,pécsi,

egri,szegedi,debreceni,esztergomi,
szerencsigyűjtők,sőthatárontúliak(az
erdélyiDemeter Jenő, Gábor Dénes,
akárpátaljaiDalmay Árpád), illetve
külföldreelszármazottakisbekapcso-
lódtakazexlibrisgyűjtésbe(gondo-
lokittaLippóczyakra).Közülüktöb-
benegészéletüketakisgrafika,exlibris

gyűjtésésterjesztésszolgálatábaállí-
tották(RéthyIstván,ReisingerJenő,
SzentesiFlórián).
Ajelenkiállításbemutatásátazélők

sorábólnemrégeltávozotttagtársaink-
nakemléketállítótablókkalkezdem.
Mindenexlibrisükegy-egyemlékfosz-
lány,egyszavakkánehezenformálha-
tóhangulat,üzenetközvetítője,Ba bits
Mihály szavaival:„Életed gyenge szál
amellyel szőnek/a tájak s mult dob
hurkot a jövőnek:/ (…). / Nem magad
nyomát veted: csupa nyom vagy/ma -
gad is…” (Babits:Csakpostavoltál).
Asárospatakireformátuscsaládból

származóKirály Zoltán (1933–2011)
író,költő,műfordító,bulgarológus.A
kisgrafikával1980körülkerültkapcso-
latba.Feleségével,Király Ágnessellét-
rehozott gyűjteménye több ezer da-
rabot számlál.Mintegy hatvannégy,
aKirálycsaládvalamelytagjanevére
szólóexlibristkészíttettek.Abolgár
Pencho Kulekov kiállításonszereplő
grafikáinazEzeregyéjszaka meséi mo-
tívumkincseelevenedikmeg.Atöbbi
könyvjegyenisjellemzőazirodalmi
vonatkozás,Királykedveltköltőinek
szerepeltetése,ígyVárkonyi Ká roly gra-
fikájánCsokonai Vitéz Mihály,Vin cze
László lapjainDsida Jenő ésAdy End  re
portréjalátható,utóbbinazŐrizem a
szemed címűversgyönyörűsoraival:
„Nem tudom, miért, meddig/Ma ra dok

meg még neked,/De a
kezedet fogom /S őri -
zem a szemedet”. 
Pesti László1939-2013
kertész,képeslap,kis-
grafikagyűjtő,hely-
történeti kiadványok
írója.AMúzeum-kert,
majd évtizedekig a
Népliget főkertésze
volt.Rendszeresenka-
lauzoltaazérdeklődő-
ket,katalogizáltaanö-
vényfajtákat.Agyűj-
tésterénisanövény-
világotbemutatógra-
fikákraszakosodott.Ex
herbariolapokatkészít-
tetettFery Antal, Kö nig
Róbert,  Kerék gyár tó
László, Ürmös Péter
Winternitz Má ria, gra-
fikusokkal.PestiLászló
aZerge(maHoránsz-
ky)utca12.számalatt

lakott,erreistalálunkutalást.
Soós Imre (1921–2013)jogászsok

szálonkötődött aművészetekhez.A
kisgrafikáktekintetébenVan Gogh té-
májúlapokgyűjtéséreszakosodott,hat-
vanévenáttanulmányoztaaművész
munkásságát,ésannakhazairecepció-
ját.VanGoghtárgyúexlibrisei,érmei,
cikkeiszámoskiállításalapját jelen-
tették.Ezekbőlláthatunkválogatást,a
grafikusok köztNagy László Lázár,
Horváth Hermina, Pásztor Csaba,
Farkas József nevéveltalálkozunk.
Azirodalomésének-zeneszakosta-

nárSzász Sándorné Gasztonyi Má ria
(1932–2012)1970-tőlgyűjtöttexlib-
riseket,melyreVeres Péter soraiösz-
tönözték:„... a lelket már nem lehet
elaltatni./Az kitör, és szépségvágyának,
áhítatának tárgyat keres ...”. Azenei,
ésavirágostémájúlapokatkedvelte.
GyűjtésébőlOlexa József, Vén Zol tán,
Ifj. Feszt László, Fery Antal, Moskál
Tibor, Póka György alkotásaitláthatjuk.
Asortazokkalfolytatom,akikje-

lenlétükkelerősítikakisgrafikátgyűj-
tőktáborát.Anőkkelkezdem.
AtörökbálintiAntalné Tari Zsu zsa

(1958–)építészmérnök.SzászMararé-
vénkerülkapcsolatbaagyűjtőkkel.Az
épületeketésabibliaitárgyúgrafiká-
katkedveli.EddigAntal Péter,Olexa
JózsefésKönigRóbertkészítettlapot
saját,illetvecsaládjanevére.

Bakacsi Lajos grafikája



 

2014 március – április 19

AzajkaiKrajcsi Tiborné (1941–)pe-
dagógusnakhatezerkörüliagyűjtemé-
nye,melyfőlegirodalmi,észeneité-
márairányul.Nevéreeddigharminckét
művésztőlkilencvenhatlapkészült,a
legtöbbNagy László Lázár alkotása,
akirézkarcbanaSzent László füve cí-
műnépmondát is átültette a grafika
nyelvére.Drámaiságávalkiemelkedik
körünknemrégelhunytelnöke,König
Róbert,Munkácsy-díjasgrafikusmű-
vész,Móricz Zsigmond: Barbárok cí-
műművétidézőalkotása.Kerékgyártó
László ex libriseKrajcsi Tímea há-
romhaikukölteményealapjánszületett.
AzérdiSkornyák Ferencné Tur ner

Zsuzsanna (1941–)áruforgalmielő-
adó.Németh Nándor grafikusművész
hagyatékánakgondozója.ASkornyák
Ferencéknevéreszólóexlibrisaké-
szíttetőatlétamúltjárautal.Többkönyv-
jegymotívumkincsébenmegjelennek

nemzeti emlékhelyeink, és a Szózat
hazafiságrabuzdítósorai:„Ha zádnak
rendületlenül/Légy híve, oh magyar!”
Abudapesti Szanka Rózsa (1938–)

az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rándolgozott.Cseh Gusztáv kolozs-
várigrafikuskészítetteelsőexlibri-
seit.Mostanraötvenhétlapotrajzolt.
Számáraazigaziszellemi,esztétikai
élményt VénZoltánalkotásaijelentik.

KalotaszegetCsehGusztávésBálint
Ferenc alkotásaidézi.Megelevenedik
Weöres Sándor: Holdbeli csónakos cí-
műműve.Id. Feszt Lász ló a Ko lozs vári
testvérek SzentGyörgyszobrát,Baász
Imre kígyóölőkatonátjelenítmeg.
Anőigyűjtőkközülutolsókéntszó-

loksaját ex libriseimről.AzOrszágos
SzéchényiKönyvtár kutatójaként, a
műfajjalmegismerkedve kezdtem a
gyűjtésbe.Ezideigmintegyháromezer-
ötszázdarabosakészletem,melyetor-
szágok,ésgrafikusokszerintirendben
tárolok,ésfolyamatosankatalogizálok.
SokatköszönhetekPalásthy La jos nak,
ÜrmösPéternek,Varga Editnek,akik
elsőlapjaimatadták,illetvekészítet-
ték.AkésőbbiévekbenCsiby Mi hály,
Stockinger József, Újszászi Róbert,
Rácz Mária,SzankaRózsa,NagyLászló
Lázársegítettek.Külföldigyűjtőkkel
főlegnemzetköziexlibriskongresz-

szusokon,találkozókon,
vagylevelezésútjánke-
kerültemcserekapcso-
latba.Eddighúszex
libristkészíttettemane-
nevemreszólóankétté-
makörrebontva.Atör-
ténelmitablódarabjai
aRákóczi-szabadság -
harc bukása 300. év for -
dulójához kapcsolódó-
ankészültek,agrafiku-
sokImets László, Varga 
Edit, Kő he gyi Gyula,
Vecserka Zsolt, Ürmös
Péter,Imre Lajos,Ke-
rékgyártóLászló.Aziro-
dalmitablólapjaiBabits
Mihályhoz,Gárdonyi
Gézához,Juhász Gyulá-
hoz,ésWeöresSándor-
hozkötődnek,illetvemi-
tológiaitémájúak,Vén
Zoltán,BakacsiLajos,
ImreLajos,Éles Bul csú
alkotásai.
Aférfigyűjtőkközül:

Arató Antal (1942–)könyvtáros,nyu-
galmazottkönyvtárigazgatóéletefőbb
színtereiBudapest,Jászberény,Szé-
kesfehérvár.Számoskönyvtáriésmű-
vészetitárgyúcikkszerzője.Mintegy
negyvenlapotkészíttetettanevéreszó-
lóan.KedveltgrafikusaiPerei Zol tán,
VénZoltánésKönigRóbert.And rus kó
Károly, Deák Fe renc, ifj.FesztLászló,
FeryAntal,Stettner Bé la, Kazinczy

Gá bor, KőhegyiGyula,Moskál Tiboris
készítettszámáraexlibrist.
Azirodalmivonatkozású,ésaSzent

Györgyöt ábrázológrafikákhozvonzó-
dik.AkiállításonKönigRóbertaJe le -
nések könyvét, azApokalipszis lo va -
sa it,Dürertidézőexpresszíverejűgra-
fikáitláthatjuk,melyekagyulainem-
zetközipályázatonelsődíjatnyertek.

Harmath Gábor (1938–)budapesti
gyűjtő,nyugdíjaskertészetiszaktanár.
Tizenhatezerlapotgyűjtöttkülönböző
témakörökben.Sajátnevérehatexlib-
ristkészíttetett.KollekciójábanaRo-
mániábanélőVecserkaZsolt,Ovidiu
Petca, Bíró I. Géza,Ár kos sy István,
azEgyesültKirályságban élőOlexa
József,azuSA-banletelepedettPet ry
Béla lapjaiszerepelnek.

Palásthy Lajos (1931–)gépészmér-
nök.Gyűjteményébeötvenezerexlib-
ris,ésalkalmigrafikatartozik.Főleg
akétvilágháborúközöttimagyargra-
fikusokalkotásaitszereti.Nevéreszó-
lóanszázötvenexlibristkészíttetett,
azelmúlt54(!)esztendőben.Azelső-
ketKaveczky Zoltán, Sós Zsigmond,
Drahos István alkottaaszámára.Leg-
kedvesebblapjaiacsaládtörténettelkap-
csolatosak.Akiállításonazújabb,ne-
vérekészültgrafikákbólszerepeltettöb-
bet.EzekközöttBaranyai Ferenc és
Rá ba Judit rézkarcait, Imre Lajos és
ImetsLászlófametszeteit,valamint
Salamon Árpád linómetszetétláthatjuk.

Imets László grafikája

ifj. Feszt László grafikája
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Stockinger József (1946–)székesfe-
hérvárinyomdász,könyv-éskönyv-
jegygyűjtő, azAlbaRegiaNéptánc-
együttestagja.Mintegynégyezerex
libristulajdonosa.Ajelesnapokhoz,
ünnepekhez,kiállításokhoz,kongresz-
szusokhozkapcsolódólapokat,ahí-
resemberekportréit,azene,atáncvi-
lágátrészesítielőnyben.AtárlatonPe -
rei Zoltán, Müller Árpád, Kazinczy
Gábor,Debreczeni László, Várkonyi
Károly, Petry Béla,KerékgyártóLászló,
Bordás Ferenc, Diskay Lenke nevé-
veljegyzettmunkákszerepelnek.

Kerékgyártó László (1950–)gra-
fikusnakjelentősszerepevoltakiállí-
tástechnikaikivitelezésében.Tablóján
amagyarszármazásúHorváth Her mina
ésférje,abelgaAntoon Vermeylen al-
kotásaiszerepelnek.

Kőhegyi Gyula (1933–)grafikus-
művésznemtekintimagátgyűjtőnek,
deakortársművésztársaklapjaita
kisgrafikairántiérdeklődésbőlőrzi.
Azéveksoránkétezerötszázlappal

rendelkezik, ma-
gyar és külföldi
művészektől. A
magyar ex libris
százévétbemu-
tatóArtotékabeli
kiállításhozaleg-
fontosabbforrás
Kőhegyi Gyula
gyű j t emé nye
volt.Kollekciójá-
bólajelentárlaton
alitvánGra zi na
Di de li te, Vincas
Ki sa ra us kas, a
lengyel Henryk
P ł ó c i e n n i k ,
W. Ja ku bow s ki,
Leszek Róza, a
cseh Zdeněk Mézl,
azoroszAna to lij
Kalasnyikov mű-
vei láthatók.
Ürmös Péter
(1956–) grafikus-
művész.Képgra-
fikái,illusztrációi,
exlibriseielsősor-
banirodalmi-tör-
ténelmiésépíté-
szeti kötődésű-
ek.Akiállításon
olaszgyűjtemé-
nyilapjaibóllát-

hatunkválogatást,köztükMaria Eli sa
Leboroni abudapestikongresszusra,
Ernesto Guffanti Katona Gábor ne-
vére,Furio de Denaro aKolumbusz
pályázatra készültalkotását,Cos tan te
Costanini Pinocchio-lapját,Remo Wolf
újévigrafikáját.
A további tablókonBudai Tibor

(1946–)rézkarcainakmeseszerűvilá-
gába nyerhetünk betekintést, illetve
aSzlovéniábanélőSalamon Árpád
(1930–)művésztanár intézményiex
libriseit,négyzeteskompozícióitszem-
lélhetjük.Számosgyűjtő,alkotónevét
sorolhatnámmég,akikmártöbbször
szerepeltekkiállításokon,akárönállóan
is,mintRácz Mária, Lenkey István,
Mayer József, Kundermann Jenő,
Zenei József,vagyGombos László.
Azexlibrisekagyűjtők–ésakészí-

tők–sokféleségét,érzelemgazdagsá-
gáttükrözik.Találhatunkköztükjogászt,
mérnököt,tanártéppúgy,mintköltőt,
könyvtárost, nyomdászt, kertészt. Ese-
tenkéntagrafikusokmagukisgyűjtővé

válnak.Ezasokféleségakiállítottgra-
fikákonistükröződik,Karinthy Fri gyes
szavaival:„mennyi szín és furcsaság és
élet mindez és mennyi emlék és meny -
nyi remény.” 

„A művészet nem önmagától fej lő -
dik, az emberek gondolatai változ nak,
s velük változik kifejezésük módja is”
–valljaPicasso. Egondolatokjegyé-
benajánlomfigyelmükbeakiállítást.

Vasné Tóth Kornélia

A 2014. február 12-én Budapesten, a
H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Köz -
pontban elhangzott megnyitóbeszéd
szerkesztett, rövidített változata.

Vén Zoltán grafikája

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,negyvenötéveskorábanelhunytszegedifestőésgra-
fikusKereszty Zsolt (1967–2012).ASzegediAkadémiai
Bizottságban2014februárésmárciushónapbanrendezett
emlékkiállításánszintemindenalkotásanév,éscímnélkül
jelentmeg.Amintegynegyvenműaz„érett” időszakábólva-
ló:teljesenegységesszemléletjellemziazokat.KeresztyZsolt
nonfiguratívkompozícióigeometrikusszerkesztésűek,más
műveipedigfinomanmegmunkáltszinténnonfiguratívté-
ma-sejtetések.Azelőbbirejellemzőekazokakisméretűal-
kotásai,amelyekszínes,olykor
harsányszínű(zongora-billen-
tyűtidéző)felületekegymásra
következősorábólállnakösz-
sze,azutóbbiraazokakisebb-
nagyobbvörösvagyfeketeszí-
nűképekajellemzőek,amelyek
időnkéntspirituálistartalmakat
sugallnak.KeresztyZsoltotva-
lószínűlegfoglalkoztattákval-
lásostémák,hiszenaszegedi
tárlatonkét,keresztetsejtetőil-
letvemutatóalkotásaislátha-
tó.Kiállítottképeiközöttvan há-
romfiguratívhatásúműveis.
Ezekközülkettő–nemistud-
ható,milyenindíttatásból–(gro-
teszkformájú)disznótábrázol,
ahogyanbejönilletveahogyan
kimegyaképből,aharmadikonegykutyátláthatunk,aho-
gyanelőltávozik.AzállatokKeresztyZsoltszámára(aki
tősgyökeresvárosi embervolt) nemvalamilyen tartalmi,
hanemfestészetitémátjelentett.A kilépésésbelépésva-
lószínűlegazelvágyódás,atávozásképimegjelenítésevolt
számára.Emberialakoknincsenek nonfiguratívképein,vagy
haigen,akkorazokelmosódottak,vagyrejtélyesek.
Keresztykompozícióiközöttviszonylagjelentősszámban

vannakkollázsok.Ezekakisebb,szabálytalanalakúművek
tulajdonképpenformákésszínekkombinációi.Bá lint Endre
bizonyoskorszakánakalkotásaihozhasonlíthatóak,igaz,itt
nemtalálhatóakmegazokaszimbólumok,amelyek aszent-
endreiművésztjellemezték.Mégis,KeresztyZsoltkollázs-
technikávalkészültműveiazegységesség(kevésrajzosság,
afarostlemezmegmunkálása)benyomásátkeltik,mintaho-
gyanegészkiállításais.Alkotásairajellemző,hogyolykornagy
üresfelületekvannakképein.Ezóhatatlanulakorraannyira
jellemzőüresség,kiüresedettség,sőtmagányosságérzetét
sugallják.Képeinemegyéletvidám,boldogemberbenyomá-
sátkeltikabefogadóba,haneméppenellenkezőleg,sok-
szoraszomorúság,azéletnehézségeivelküzdőalkotótlát-
tatják.Ezterősítibennünknéhánygrafikájais.Ezeksötéttó-
nusúakésnemazonosíthatóelvont„tárgyakat” jelenítenek
meg. Ennekellenéreazalkotásokminősége,festészetimeg-
oldásailenyűgözikatárlatlátogatót.Akiállítástehátegy-
séges:KeresztyZsoltotnonfiguratívalkotókéntmutatjabe.

Ezhelyesrendezésielvvolt,hiszenerövidéletútolyanki-
váló, és nagy reményekkel kecsegtető életművet zárt le,
amelyméltánérdemelakésőbbieksorániskitüntetőfigyel-
metabefogadóésértőközönség,illetveakritikarészéről.
Annálinkábbiskívánatos(lenne)ez,hiszenKeresztyZsolt

életpályájasemvoltmindennapi.Aszolnokiszületésűfiatal-
embergimnazistakorábanépítésznekkészült.Fejébente-
hátarend,afeladatokelrendezésénekkívánalmamárko-
ránjelentkezett.Szegedrekerüléseazonbanezenazútonkez-
detbenegykitérőrekényszerítette:beiratkozottéselvégezte
aSzegediTudományegyetemÁllam-ésJogtudományika-
rát,így„dr.KeresztyZsolt”lett.Mégsemajogászipályátvá-
lasztotta,hanemkezdetbenönképzésútján,majdaSzegedi
TudományegyetemRajz-ésMűvészettörténeti tanszékén

művészettörténetet,rajzot,festészetettanult,egyszóvalmű-
vészipályáralépett.Márfőiskoláskorábanjólkrokizott,ki-
válóanrajzolt,különlegesrajzkészségérőltetttanúbizony-
ságot:többhelyiésországospályázatonértelelsőhelye-
zést.Ekkormárlakberendezőkéntdolgozott,mertcsaládot
isalapított.Rajztanáriambícióivoltak,tagjavoltaMagyar
RajztanárokOrszágosEgyesületének,aHÁMMűvészeti
Egyesületnek.MegérdemeltenkerültaMagyarAlkotómű-
vészekOrszágosEgyesületének tagjaiközé,amelyteljes
elismerésthozottrövidéletművének.Egyénikiállítások,kol-
lektívtárlatokrendszeresszereplőjevolt,(többekközötteso-
rokírójávalegyüttOrosházán,1998-ban).Azsűriminden
alkalommalelfogadtaalkotásaitneveshazaiidőszakikiállí-
tásokra:aszegediNyári Tárlatra,ahódmezővásárhelyiTa -
 va szi Tárlatra vagyaTáblakép Festészeti Biennáléra.Akép-
zőművészetialkotásokirántérdeklődőkbudapestigalériák
tárlatainistalálkozhattakfestményeivel.
KeresztyZsoltrendkívülígéretespályánindult,amely

sajnálatosmódonfiatalonderékbatört,mégisteljesegészet
alkotott.Akiközelebbrőlis,tanárként,mesterkéntismerte,
bepillantást nyerhetett kiemelkedő szakmai tudásába.Ezt
emeltekiatárlatmegnyitásaalkalmábólSzuromi Pálmű-
vészetiíróis.Ennekakiváló, szelídtermészetű,egyedikül-
sejű,érdeklődő,visszahúzódóanbarátságos„anonim”alko-
tónakállítméltóemléketakiállítás,hiszenfontosszereplője
voltSzegedképzőművészetiéletének.

Kereszty Zsolt: Emlékkép II. (fotó:Szabó Tibor)
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Salamon Nándor
Kiállítási körkép

Abőségzavaramiattajegyzetírókénytelenmagátfegyel-
mezni,hogybeszámolójábanminéltöbbkiállításrólhírtadjon.

Sárváron a Galéria Arcisban Nagy Béla 1923–2009fes-
tőművésztermékenyéletművébőlválogatottemlékkiállítást
rendeztek.AceglédiszületésűmesterÉszak-Magyarország
többvárosábanvoltrajztanár.AKépzőművészetiFőisko-
lánKontuly Béla ésKmetty János voltakamesterei.Éle-
ténekutolsóéveitBakonykoppányontöltötte,aholmegrom-
lottegészségeellenéreisszüntelenalkotott.Festészetéta
természetilátványokésélményekszabtákmeg.Tájak,váro-
sok,kiesfalurészletekmegörökítésénfáradozott.Korábbi
műveitexpresszívlendületjellemezte,detájékozottvoltmás
stílusformákhasználatábanis.Életerőifogytánfellazultfest-
ményeirendje,széthullottakaformák,bizonytalannávált
ecsetkezelése.Jelentőséletművethagyotthátra,deazalapo-
sabb válogatáskedvezőbbképetadottvolnamunkásságáról.
ASoprondíszpolgáráváfogadottGiczy János nyolcvan-

évesfestőművészkiállításatöbbhónapigláthattákazér-
deklődőkasopronbánfalvi Kolostorban.Amintaszerűen
renovált,felújított,„elvonulásiközpontként”működőin-
tézményfolyosói,termeiaképzőművészetialkotásokköz-
vetítésévelkínálnakmeditációrakésztetőgondolatokataven-
dégeknek.(EgyhelyenSzalay Lajos remekrajzainaksoro-
zatátpillantottammeg!MásuttPéreli Zsuzsa kisebbmére-
tűfalkárpitjaiból,vegyesmunkáibólfedeztemfelegymi-
nitárlatra valót!)Az életműből válogatott Giczy festmé-
nyektéma-éseszmevilágamagasfokúesztétikaiélményt
nyújtvahozzájárultalélekgyógyításhoz.
Agyönyörűtetőtériarchitektúrábanotthonosanérezték

magukatazősök–nagyszülők,szülök,rokonok–emlékezetét

keretbefoglalófestmények.Festőjük
nagyszerűmestereazegyszerű,köz-
napieseményekszakrálisszférábaeme-
lésének.AkendőjétemelőVeronika
egyszerű,mezítlábasparasztlány,akit
talánamezőnpillantottmegegyko-
ron.AGolgota szenvedő Isten fia
esendő,szenvedőember,akitamúlt-
bólelőtűnő,kíváncsiarcoköveznek.
Szárnyasoltárainak „szentjei” szü-
lőfalujavalóságábólmerülnekföl,s
a„szárnyakra”festettattribútumok,
jelképekisonnétvétetnek.Képeitmég-
semanosztalgialengiát.Tudatában
van,hogyegyletűntéletformánakál-
lítemléket,amelyugyannembiztosí-
tottkönnyűéletet,demélyenemberi
sorsoknakadottkeretet.
Giczyéletprogramjaa„hírhozó”és

„hagyománymentő” szerep vállalá-
sáraépült,sazthűséggelteljesítette.
Afelfedezéserejévelhatottagyő ri

Rómer Flóris Művészeti és Tör té -
neti Múzeum „Titkos gyűjtemény”Nagy Béla: Falurészlet (fotó:Garas Kálmán)

Giczy János: Veronika kép nagyszüleim emlékére (fotó:Garas)
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címűkiállítása.AzEsterházypalotában,aRadnaitermek
szomszédságábanmeglepetésvártalátogatóra:egyhírből
semhallottmagángyűjteményremekműveiveléskamara-
darabjaivalszembesült.Snemmellesleg,átismételhettea
múltévszázadművészettörténeténekleckéjét.
Agyűjteménytegyvácrátóti hentes,Kövesi István

(1911–1981)hoztalétre,akiváciésfővárosiüzleteiben
gyakoroltamesterségét,gyűjtöttevagyonát,amelyetazután
festményekvásárlásárafordított.Szenvedélyénekgyümöl-
csekerülhetettazörökösökjóvoltábólnyilvánosságra.
Amennyiségsemmegvetendő,denéhányremekképet

ésalkotótérdemeskiemelnem.Azvilágosanfelismerhető,
hogyagyűjtőnemtörekedettkizárólagosságraastíluso-
kat,iskolákat,csoportosulásokatilletően.Azalkotókneve,
rangjajelentetteaziránytűt.Ígyazutánjólmegféregymás
mellettSzinyei Merse Pál hangulatosBodrogpart-jaKas sák
Lajos kései kompozícióival, Rippl Rónai József „kuko-
ricás”zongorázóhölgyeCzóbel Béla Feketeruháshölgy
(1957)címűportréjával.Megállítóerővelbírttüzesszínei-
velKoszta József MarokszedőkSzolnokon(1916)olajfest-
ménye,deEgry József koraimunkáján–Hazafelé(1908)–
ismegakadta szem.Életeutolsóéveiben festettehárom
képétÁmos Imre.LíraihangvételűaSétaSzentendrén
(1938),vallomásosképatársrólazAnnaMargitportréja
(1941).Jellemző,egyikszivarosönarcképérőltekintettránk
– többmunkájától övezve –Scheiber Hugó Aba Novák
Vil mos kétkompozíciójakedvelttémáitképviseli(Székely
vásár, 1935; Ivanoff cirkusz, 1932). Egész sorozat kép-
viseliMednyánszky László művészetétvázlatoktól tanul-
mányokonátbefejezettképeiig.Szőnyi István Zebegényi
udvar-a(1935)mellettittláthattukagyermekeitábrázoló
ZsuzsaésPéter(1937)egyikváltozatát.Mégkétnevetje-
gyeztemföl!Izgalmas,indákból,faágakbólszőttkörnye-
zetbenábrázoltamodelljétPermutter Izsák (Hölgynaper-
nyővel,1921),snőkaszereplőiVaszary János festményei-
nekisModell,1909;Nőmacskával,1909).
Örülöka„titok”feloldásának,pedigezcsakízelítőaKö-

vesigyűjteménysokrétűségéből,ésgazdagságából.
AKossuthdíjasKeserű Ilona a modernmagyarfesté-

szetkiemelkedőalakja.Lehetanonfiguratív,elvontművé-
szetettöbbnézőpontbólszemlélni,értelmezni,deaXX.szá-
zadmegkerülhetetlenirányzataitjelentik,amelyekszerepet
játszottakakorművészettörténetében.KeserűIlonatöbb
szálonkötődiketörekvésekhez,deabalatonudvaritemető
szívalakúsírköveinekformáitintegrálvasaját,többtech-
nikátalkalmazóművészetébeteljeseneredeti,önállófor-
mavilággaljárultazösszképhez.Azíves,femininformák-
hozkapcsolt,aszivárványszínsávjaitalkalmazó,harmo-
nikuskompozícióielőlnemlehetkitérni.Nemvoltszán-
dékában iskolát teremteni, de húszesztendei tanárimun-
kája–1983-tólfőiskolaitanár,majdamesteriskolamega-
lapítója,végüladoktoriprogramvezetője!–alighamarad-
hatotthatástalanszámos,kezealólkikerülőtanítványára.
Súlyosabbegyéniségannál,hogykönnyűlenneelszakítani
akötelékeket.Ezt tanúsítja az a tárlat, amelyet aSzom-
bathelyiKéptárbanszerveztektanítványaiPárhuzamok és
találkozások címmelszületésnapjatiszteletére.
AkiállítástrendezőJohan van Dam elképzeléseszerint,

egymásmellettmutattabeamesteréstanítványaimunkáit,

jórésztfestményeket.Az„irányt”KeserűIlonamotívumot
vagykorszakotjelzőműveiszabtákmeg,smellettükvagy
közelükbenhelyezteel–azösszevetéstsegítve!–atanít-
ványokhasonlóvagyéppenellentétesmunkáit.Ígyizgal-
maspárbeszédetfolytattakaművek,ésalátogatókis.
KeserűIlonaműveinnyomonkövethettem–nagymé-

retbeliváltozatosságban–formai,színésműfajikísérletei-
nekeredményeit.Akorszinteminden törekvésévelkon-
taktustteremtett.Kreativitásalenyűgöző.
Szellemiségeátsugárzotttanítványairais,bárútjuktöb-

bé-kevésbémásiránybafolytatódott.Ahűvös,kiszámított
geometriátólagesztusfestészetenátafigurálisig,amáríz-
léshatártsúrolóimpresszionistatájfelvételig,mindenrelát-
tampéldát.Hogyaztánvégülmilyennyomothagynaka
XXI.századiművészetünkben?–ajövődöntiel.
ARépce Galériában amagátönérzetesenromafestőmű-

vésznekvalló,devalójábanazegyetemesművészetútjait
járóFerkovics Ferenc alkotásaitmutattákbe,akiSzom-
bathelyenél.Atehetségjeleikoránmegmutatkoztakazál-
lamigondozottbólvájártanulónakállt,aKépzőművészeti
Főiskolátvégzett,szerény,deerősakaratúemberben.Kí-
sérletező,demaradalátványnál,aképszerűségnél.Érzel-
milegazonosulválasztotttémáival,kedveliabibliaitörté-
neteket,példázatokat(Mózes,Jákobküzdelmeazangyallal).

Keserű Ilona (fotó:Garas Kálmán)
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Szívesenfestinépcsoportjaeredetiszépségűlányait(Tanára
várva,Műteremben).Közelrőlszemlélvefestményeit,fel-
tűnikháttereinekérdekeskidolgozása,ajellemzőműgond.
Csendes melankólia lengi át tájképeit (Őszi táj, Bánat).
Újabb,alátványtsávokra„feldaraboló”,mértaniszerkezetű
képeitazonbanmesterkéltnekérezzük.
AMűvészetésBarátaiegykorábbiszámábanmárírtam

acelldömölkiszületésűMóritz Sándor művészetéről.A
várostulajdonábanlévőhagyatékazonbanakkor„rejtőz-
ködött”.Örömmeltapasztaltam,hogyvégreérdemivál-
tozás történt.AMűvelődésiKözpontbankialakítottgaléri-
átakilencven éve született festőművészrőlneveztékel.Eb-
bőlazalkalomból január24-énakölcsönzésekkelkiegé-
szítettalkotásokbólnyitottakemlékkiállítást.
Atárlatszinteteljesképétnyújtjaazalighúszévnyiélet-

műnek.ASzőnyiIstvánközvetítettenagybányaihagyomá-
nyokszellemébenalkotottműveimindenszokásostémakört
felölelnek.Hangvételük–bármunkásságátMunkácsy-díjjal
elismertékugyan– jóltükrözikakorszakárnyakkalteliko-
morságát.Ezzelegyütt,érdemeslenneállandóhelyetke-
resniakülönlegeshagyatéknak.Újabbvonzóhelyszínle-
hetneaVulkánparkot,gyógyfürdőtfelkereső,ésaSághegy
boraitkóstolgatóodalátogatóturistákszámára.
KörutamvégénaRépce Galériába tértemvissza.Ittmu-

tattákbeugyanisKe mény Judit (1918-2009) sikeresrómai
(2013)kiállításátkövetőenmintegyhúszgrafikáját.Amodern
szobrászkéntismertalkotó–nemmellékesen!–gazdagfes-
tőiésgrafikaiéletművetishátrahagyott.Akisgyűjtemény
az1932-esBabacíműakvarelljétőlaGeraldPhilipeportrén
átaZenecíműszobortervigkövetiasokoldalú,bátorkí-
sérletező,szobrászatábanformaalkotóművészmunkássá-
gánakegyikműfajivonulatát.

Ferkovics Ferenc: Tanára várva (fotó:Garas Kálmán)

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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Pósfai János
Két x - Két évtized

Húszév,húszönállókiskötet;válogatásamagyariroda-
lomzsengéiből.Miennektekintjükantológia-sorozatunkat.
Azextrémirodalomkedvelőktalánleszólják;ifjúszerző-
ink,írópalántáinkálmaikmegvalósulásátlátjákbenne. Éven-
tetisztességgelajánlottukajószándékúolvasóknak.Ahúsz
éveéledő„oladitavasz”teremtianemesversengéssikereit.

Miért színesek a pillangók? Egykisiskoláskeltettefel
azérdeklődéstsok-sokpajtása,társalelkében–ígyszületett
megazelsőkötetcíme.RáegyévreA Nagyravágyó kis -
e gér címűválogatásmáregyértelműenbizonyította,hogy
aSimonIstvánutcaiÁltalánosIskolaésazOladiMűve-
lődésiközpontközöspályázatasikeresenstartolt,beváltotta
ahozzáfűzöttreményeket,salkalmatteremtatehetségki-
bontakoztatására,azönmegvalósításra.
Akövetkező,A Hótündér visszatér címűkötetünkaztje-

lezte,hogyavárakozásokmostmárévről-évremegismétlőd-
nek,sőt,meglepetésselisjárnak,ugyanisanegyedikkönyv
címeKi lakik a tökben? jelképesenaztkérdezi:kilesza
győztes,kiérdemlimegazelső,vagymásodikhelyezettdí-
ját,ilymódon,kinekamunkájajelenhetmegazantológiában.
AzOladi kilátó címűösszeállításunkcímlapjánmárez

olvasható:Vasi gyermekírók antológiája.Ötévalattmeg-
háromszorozódottapályázókszáma,aszombathelyiisko-
lákmellettamegyetöbbintézményeörömmelvállaltaaz
ezzeljárófeladatokat,aversengésizgalmát.Atanárok,ta-
nítók,könyvtárosoklelkestámogatóilettekazügynek.
Akövetkezőantológiánjelképesacím:Kilátás a völgy -

ből. Akötetbevezetősoraibólidézek:„Hatodikévebuz-
dítjukalkotásragyermekeinket.Történikezolyanidőben,
amikorafelnőttvilághátatfordítazirodalomnak;kábán
ésfélrevezetettenaszappanoperákbankeresiaszépet,ama-
radandót;pénzhajhászhétköznapjaibankönyvetcsakrit-
kánveszakezébe,mégritkábbanvásárol.”
AhetesszámmágikuserejévellátottnapvilágotazÉgi

keringő 2001-ben.Mindeneddiginéltöbbpályaműérkezett
azáltalánosiskolákból:128intézmény647diákjaragadott
tollat,sösszesen806mese,versilletvenovellakeltszárny-
ra,hogyeljussonOladba.SazifjúalkotókaCsil lag ba rá tok-
banegyújabbténytközölnekakövetkezőévben,neveze-
tesen,hogyalegtöbbpályázószakította„holvolt,holnem
volt”mesekezdéssel, a tündérekkel.Helyükbe számolni,
olvasnitudó,emberihangonbeszélőállatokkerültek.
AGyémántszelence című kötetbőlkiderült,hogytávoli

országrészekiskolásaifedezikfelOladot,kisésnagyob-
bacskadiákokkutatjákhelyétatérképen,merttudnisze-
retnék,hováküldtékalkotásaikat,ésvárjákahírtasiker-
ről,vagyaszelídintést,biztatástalegközelebbialkalomra…
Azizgalomfokozódik:ünnepikülsővel,keménytáblás

borítóvallátottnapvilágotatizedikkötet,aSzó szi vár vány.
Hátlapjánörökítettükmeg:„Tízévután,kisséelérzékenyül
azember,azidőmúlásafelkavar;degyorsanelszállt!Akik
előszörjelentkeztekmegmérettetésre,kinőttékmáragye-
rekcipőt.Felnőttkénteszükbejut-emiért színesek a pillangók?
Álmodnak-emégavisszatértHótündérrel,vagya tökben
lakóManócskával?Azoladi kilátómagasábólfürkészik-emég

abiztatótávlatokat?Találkozásainkmegszépítikazéletü-
ket,aversengésizgalma,anagyjátékfeltüzeltgyermeke-
ketésfelnőtteketegyaránt.”
Szépvoltatízév,szépafolytatás.Minthaálomváltvol-

navalósággáazÁlomkapu-val.„AzelsőszómostJózsef
Attiláé...úgyis,minta„Verséve”,úgyis,minttisztelgés,
főhajtás.Pályázatunkmindenévbennevévelszólítjacsa-
tasorbaavers-ésmeseírásrakészifjútehetségeket,ekként
tehátszellemefolyamatosanvelünkvan,őrziakötet.
Lankadatlanbuzgalomésegyretágulómezőnyjelziazor-

szágosérdeklődést:magyaroklaktatávolividékekcsatla-
koznakhozzánkegy-egyversikével,hangulatosnovellával,
varázslatosmesével.ACsillagösvényen címűválogatás-
salhangsúlyosabbanutaltunka„távolabbividékekre”,je-
lesülErdélyre,ahonnétsokpályaműérkezett.„Ezekazírások
jelzésértékűek,azanyaországhozragaszkodáskifejezői.”
AkorszellemetámadtfölAz öreg tölgyfa meséi című

kötetünkben.„…amesékamindenkorivalóságottükrözték,
mostanivalóságunkjópéldaarra,hogygyermekeink fantá-
ziája mennyire a mához kapcsolható; a kor tükröződik
szintemindegyiktörténetben,mesében.Mégaversekben is
fellelhetőamaikorlüktetése”–írjaakötetbevezetője.
2008-banbővültapályázatrahívottakköre:aközépisko-

lákdiákjaitisversenyrehívtaakiíró.Gyermekírókantoló-
giájahelyettgyermek,ésifjúságiírókantológiájaszerepel
mostantólacímlapon.Aszemaforzöldreváltott–adtahírül
aGyöngyhalászok címűkiadvány,melyutatnyitottazújabb
korosztályoknak.Bővültamesélőkköre:azolvasóknakmód-
jábanállhatösszehasonlítani,van-e,shavan,mekkoraa
különbségagyermek,ésakamaszvilágképeközött.
Asorozat tizenötödikdarabjaaTükörkép aszerkesz-

tésbenhozottváltozást.Azáltalánosiskolákalsótagoza-
tosaival indult,a felsősökkelfolytatódott,majdaközép-
iskolásokmunkáivalteljesedettki.
Atémaválasztást,témakereséstállítottaaközéppontbaa

Megtalált meseország.„Külsősegítség”érkezett,mégpe-
digazismertszombathelyiköltő,korábbanazsűrimunká-
jábanisrésztvállalóBöröczki Mihály személyében.
AMindigkék szomorúkötelezettségnekteszeleget:bú-

csúzikaváratlanulelhunytirodalomtanártól,költőtől,aki
azsűritagjakéntsegítettemunkánkat.Balogh József ati-
zedikkiadványunkbanemlékezetterreasegítőtámogatás-
ra.„Nemesedtemközben énis,akiakezdetektőlhallhattam
azifjakmadárseregénekszárnysuhogását,alázatosöröm-
meltéveelegetafölkérésnek…”
Magasztos,szépköntösbenlátottnapvilágotazÉnek a

csöndben. Vetélkedők, versengések országa lettünk…
„Nagyutattettünkmegazindulástól,félidőbenátfordul-
tunkahuszonegyedikszázadba.Érződikezapályázatmi-
nőségigyarapodásán,aversekérettségén,gondolkodásán…”
Végezetül:Örökszép címetvisel legfrissebbkötetünk.

Újdonság:gyakorló,sőtmárnyugdíjaséveikbenjárópeda-
gógusokismegtiszteltekbennünketpályamunkáikkal.Né-
hányukszerepelebbenakönyvben,ugyancsakhelyetka-
potttöbbkimagaslóanteljesítőpályázóazelmúltévekből.
Aversengésnektermészetesennincsvége,ajubileumcsu-

pánegyállomás.Alkalmatadaszámvetésre,deazörömre,
ésazünneplésreis.Lélekemelőavisszapillantás,ésjoggal
reménykeltőajövőbelátásis.Szépmunkavolt,megérte.
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Pósa Zoltán
Csillagtalálkozó

ViszockijlegendájaújraéledtBálint Márta ésMarina Vla dy
jóvoltából.A megszakított repülés, avagy sze rel mem Vi szoc kij -
jal címűmonodrámátaközelmúltbanaKultiSzalon–Új-
budaiKulturálisIntézetbenmutattákbe.Adarabot írta,és
rendezteGergely László, akiaztjóérzékkel,a„csomópontok”
okoskiemelésévelálmodtaszínpadra.Amonodrámaaz
oroszszármazásúnagyfranciafilmcsillagMarina Vlady,és
azorosz-szovjetzeneszerző,zenész,költő,Vla di mirVi szoc kij
viharos,önpusztítószerelmétéstragikushalálátörökítimeg.
Miértadtamekülönöscímetírásomnak?Fölkavaró,föl-

emelőmonodrámávalvarázsoljaelaközönségetazelsőcsil-
lagBálintMárta,akianyolcvanasévekvégéigMarosvásár-
helyvezetőszínésze,a rendszerváltozástkövetőenmindmá-
igaversmondásésamonodrámanagyasszonya.Amásikkét
csillag,VladimirViszockijésMarinaVladytragikusvégkifej-
letbetorkolló,alelombozófinálévalegyüttisfölemelősze-
relmidrámájatárulelénk.
VladimirSzemjonovicsViszockij1938.január25-énszü-

letettMoszkvábanésszülővárosábanhunytel1980.július
25-én.Azelteltijesztőenrövidnegyvenkét esztendősorán
váltaBrezsnyevkorszakenciklopédikusáváverseivel,da-
laival,amelyeketmagaszólaltatottmegerőteljesenreked-
teshangján,felkavarógitárkísérettelexpresszívésszuggesz-
tíverővel.Edalokbanmegjelentavilágtörténelemlegsö-
tétebbéslegtöbbemberáldozatotkövetelőbaloldalimosz-
kovitadiktatúrájánaklátszólagenyhébb,aszürkeségévelés
apangásávalegyüttlegalábbannyirarémületestehetség-
gyilkos,lélekölőkorszaka.Iszonyatosfeszültségetjelentett
aszovjet-oroszbárd,mindenkiVologyájaszámára,hogy
megközelítőenezerdalát,éskölteményétazegészország
énekelte,ámaszerzőéletébenközülükcsakegyjelenhetett
megnyomtatásban.Kétnagytalálkozásnakköszönheti,hogy
nemveszettelaperifériánazönsorsrontás,azalkoholésa
kábítószerezésáldozataként.ATaganka színház rendezője,
alegendásJurij Petrovics Ljubimov, ahatvanas-nyolcva-
nasévekmásikikonjafölfedezte,elismertetehetségét,mint-
egyharmincfőszerepbenadottnekilehetőséget,többekkö-
zöttHamletként.SzínpadraengedteViszockijelőadóestje-
it,saztishagyta,hogybeleépítsedalaitakáraklasszikus
színházielőadásokbais.
MarinaVladyval,aharmadikcsillaggal,azoroszszár-

mazásúszínésznővelaz1967-esmoszkvaifesztiválonta-
lálkozott, s különbözőnek látszó életpályájuk ellenére is
életre szóló szerelem szövődött közöttük. Az 1938-ban
születettMarinaVladytelsöprősikeresztárrátette.Márgye-
gyerekfővel,1949-benjátszottaelső,2011-ben utolsófilmes
főszerepét.Többretartottaszínházialakításait,példáulIri nát
A három nővérben(Csehov),vagyakönyveit:(Szerelmem
Viszockijjal, Az én cseresznyéskertem),pedigmintegyszáz-
szor szerepelt a filmvásznon és a televízió képernyőjén,
többekközöttafranciaújhullámlegnagyobbja,Jean-Luc
Godard: Két, vagy három dolgot tu dok csak róla,vagyJan csó
Miklós-Hernádi Gyula Sirokkó, Mészáros Márta Ők ketten
címűfilmjeiben.utóbbibanViszockijisszerepetkapott,aki-
velbürokratikusprocedúraután1970-benkötöttházasságot.

MarinaVladymegpróbáljamegmenteniszerelmétdémo-
naitól,magávalvittevilágkörüliutakra,többekközöttMa-
gyarországrais.Ámanagynyugati(valódi,vagyálságos?)
szabadságcsaksiettetteazönmagaellenfordulózsenitra-
gédiáját,MarinaVladimir1980-banbekövetkezetthalálá-
igkitartottapárjamellett.Anagyívűközöspályamegsza-
kadt.Viszockijtemetésealigburkoltrendszerellenitünte-
tésséváltMoszkvában…
A megszakított repülés avagy szerelmem Viszockijjal

címűmonodrámábanMarinaVladykamerájávalkísérhet-
jükvégigaszerelmesektragikusvégű,orkánierejűromán-
cát. BálintMárta, akiKárpátmedence és Európa-szerte
diadalútravitteJókai Anna remekművét,aSzegény Sudár
Anna címűmonodrámát,azerdélyimagyarértelmiséginő
identitásánakszínművét,százszázalékosanazonosultMarina
Vladymondénalakjávalis.BálintMártaGergelyLászlóesz-
köztelen,puritánrendezésében,feketeruhábanelemierő-
vel jelenítimega szerelméért azutolsópillanatigküzdő
asszonybelsővívódását.Elhisszükneki,hogyazigazitra-
gédia,ahalálnálistalánszörnyűbbfiaskó,hogynemsike-
rültmegmentenieazönpusztítótehetséget,Vologyát.
Ahogy elhagytam a Kulti Szalont – emblematikus,

helyenáll,aBartókBélaút,Gellérttér,Budafokiúttalál-
kozásánál,aDunapartján,aXIkerületIstentőlmegérintett
szakrálishelyén–megidéztemmagambanazokatahatva-
nas-hetvenesévekbelinagypillanatokat,amikor tragiku-
sankoránelhunytbarátommal,Szilassy Zoltán költővelre-
csegősmagnótekercsrőlhallgattukViszockij,ésamagyar
ViszockijCseh Tamás dalaitolykorkeményiszogatásköz-
ben.Jómagam,kitsokanneveztekméltatásaikban aKádár-
Brezsnyevkorszakírói-költőienciklopédikusának,amajd-
nemViszockij-sorsúmagyarírónak,sorsközösséget

Vladimir Viszockij és Marina Vlady
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éreztem,deengemmú-
zsám, Barna Már ta ki-
mentett az önsorsron-
táspoklából,Viszockijt
Marinánaknem sikerült,
ésegyszercsakCseh
Tamásszobramellettta-
lálommagam.Fölnézek
az égre, megpróbálom
megkeresni–perszenem
sikerülhetett–aztaboly-
gót,amelyetkrímicsil-
lagászok Vladimir ha-
lálautánMarinaVlady
és Viszockij emlékére
Vlad viszockijnaknevez-
tekel.Éshálásvagyok,
hogyaháromcsillagta-
lálkozásánakpontjaiban
BálintMártaújjáélesztia
ahatvanas,hetvenes, és
nyolcvanaséveknagyle-
gendáját,Vladimirés
Marina románcát...A
monodrámátaBudaörsi
Színházisműsoráratűzi. Bálint Márta

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:

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 em -
lékeznek az egy esztendeje 89 éves korában elhunyt

köl tőre.

Prokop Péter: Emmausi figyelmeztetés (1966)
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Hírek

Béres Tímea ésVigh Kristóf közös
zenei estjét április 16-ánMilánóban
azEmmausGalériábanrendezik,ahol
azeneszerzőObersovszky Gyula ver-
seireírottciklusaiselhangzik.

Garas Kálmán fotográfus,fotómű-
vészMusica Savaria – Muzsikus port -
rék Szombathelyről –címűfotókiál-
lítását Budapesten március 21-én a
MusicCenterben(IX.Mátyásu.8)
Malina János zenetörténésznyitjameg,
melyetáprilis30-igtekinthetnekmeg
azérdeklődők.

Az 1848-49-es magyar forra da lom-
és szabadságharc 166.évfordulóján
azART 16művészcsoport kiállítást
rendezBudapestenaNapfényGalé-
riában(XVI.Hunyadváru.43/b).

Dozvald János neoklasszikus dia-
poráma bemutatórahívjaazérdeklő-
dőketmárcius 12-én 18 órára a Fé-
szekMűvészKlub(VII.Kertészutca
36)gobelintermébe.

Tanár és növendéke címmela
MunkácsyMihályÁltalánosIskolaés
Alapfokú Művészeti Iskola (XIV.
Csáktornya park 1) kiállítás rende-
zett,melyetGombai Zsóka nyitottmeg.

Keczely Gabriella Tobzódás című
fotókiállításamárcius7-tőlmárcius
27-ig tekinthetőmegaVIII.kerület
Mikszáthtér1számalattigalériában.

Rehovics Anita restaurátor,festő-
művésztárlatamárcius6-ánnyílika
FővárosiSzabóErvinFiókkönyvtár-
ban(XVI.VeresPéterút53).

Bánki H. Margó ésFarkas Kati
festményeitaBékeHotelGalériáján
(VI.Terézkrt.43)március2-tőlmár-
cius30-iglehetmegtekinteni.

Ghyczy György alkotásaibólA tá -
bornok térképei címmel április 5-én
nyílikkiállításaTranzitArtCafe-ban
(XI.KosztolányiDezsőtér).

Szénási Sándor István Ne siess idő
című verseskötetét a Kőrösi Csoma
SándorKőbányaiKulturálisKözpont-
banmutattákbe.

Király Lajos Az énekes madár ésa
Költő lelke című,aközelmúltbanmeg-
jelent köteteit március 20-án a Zilah
Kávéházban (XVIII. Üllői út 452.)
mutatjákbeaKrúdyIrodalmiKörszer-
vezésében.EgyúttalVincze An géla
festőművészképeibőltárlatot rendez-
nek,melyetCserép Emese nyitmeg.

Resánszky Mária alkotásait–már-
ciusban–aSzéchenyifürdőépületé-
ben(XIV.KoósKárolysétány)lehet
megtekinteni.

Bicskei anzix címmelmárcius29-én
kollektívfotókiállításnyílikBicskén
aBatthyányKastélyban(Kossuthu.
42).AtárlatontöbbekközöttBánky
Tibor, Keczely Gabriella, Kemény Já nos,
Kiss Sándor, Mohainé Burián Mária
Ágnes képeiszerepelnek.Atárlatmá-
jus11-ig látogatható.

Koday LászlóMonoronélőfestő-
művészalkotásaibólfebruárbanaz
ÜllőiMűvelődésiKözpontbannyílt
tárlat,melyetmárciusvégéigtekint-
hetnekmegazérdeklődők.

Urmánczy Losonci Lilla Tavasz a
télben címűkiállításaáprilis4-énnyí-
likPilisvörösváronaMű-helyGalériá-
ban(HunyadiJánosút70).Azalkotó
munkásságátFeledy Balázs méltatja.
Atárlatmájus3-igtekinthetőmeg.

Radó Károly szobrászművészegy
esztendejehunytel.AMáglya-közi al-
kotókemblematikusalakjánakmun-
káibólmárcius26-ánazangyalföldi
JózsefAttilaMűvelődésiKözpontban
nyílikkiállítás,melyetáprilis14-iglát-
hatnakazérdeklődők.

Lonovics László festményeinek
tárlatátGyomaendrődön aVidovszky
BélaHelytörténetiGyűjteményben
március29-énCs.Tóth János mű-
vészetiíróajánljaazérdeklődőkfi-
gyelmébe.Akiállításjúnius1-ighét-
főn,szerdán,péntekendélután,ked-
den,csütörtököndélelőttlátogatható.

Resánszky Mária: Újpest

Elvált apák

Kaiser László legújabbkönyvétfeb-
ruárbanaMagyarÍrószövetségben
mutattákbe.Esztétikát,szeretetetsu-
gárzókiskötetestatisztikák,interjúk,
vallomásokgyűjteménye.

Béke és háború alcímmelfelhívóés
kihívóhelyzeteketlistázótanulmány,
melynekegyikalapigazsága,hogya
megaláztatástkönnyebbelviselni,mint
beszélniróla.Aszerzőmagaistöbb-
szörösenelváltapa,deaszerencsések
egyike.Boldogházasságfedezékéből,
ésazeseményeketmegszépítőidőtáv-
latábólidézhetifelmásokzátonyrafu-
tottkapcsolatait.Problémákról,tenden-
ciákrólszól,erkölcsi,lélektaniésjogi
abszurditásokatfeltárvavallja:„te szem
mindezt a jobbítás érdekében…, hogy
béke, leg alább viszonylagos béke le -
gyen…” (Hungarovox Kiadó 2014)

Holland Kocka

KecskemétenaBozsó Gyűjtemény
2011tavaszánaNemzetközi Geo met -
rikus Absztrakció reprezentánsaitvo-
nultattafelFrancia Kocka címmelren-
dezettkiállításán.Aválogatássikerét
azisbizonyítja,hogyazalkotásokkö-
vetkezőállomásaaMoszkvaiModern
TretyakovKéptárvolt.
Azeurópaikortársképzőművészeti
irányzatoklegjavábólmárcius25-től
agyűjteményKlapkautca34.szám
alattihelyiségébenHolland Kocka mot-
tóvalkilencnemzetközilegismertés
elismertművészalkotásaitmutatjákbe,
melyetáprilis27-iglehetmegtekinteni.

A kalap

Május15-éna
DunaPalotában
(V.Zrínyiu.5)
A ka lap címmel
Be reg  szá  sz i
Ol  ga sanzonest-
jénnépszerűslá-
gerekhangzanak
el Medgyaszay
Vilmától Ka rá dy
Ka ta linig. Azon-
goránálHe ge dűs
Valér.    (geröly)
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Katona Áron Sándor művészete

KatonaÁron SándorBudapesten született, de gyermek-
éveit,ésifjúkorátSzékesfehérvárontöltötte.Arajzolás,és
afestésirántkoránkezdettérdeklődni,éstizenegyévesen
már szabadiskolába járt rajzot tanulni.MestereM. Tóth
Ist ván volt.Anyolcévnyiszabadiskolaitanulmányokala-
potadtakatovábblépéshez,hiszenaképzőművészetbár-
melyágánakmesteriműveléséhezelengedhetetlenarajztu-
dás.KatonaÁronSándormindigisalapos,azadottműfajt,
eszközt,technikát,vagyformátalegmesszebbmenőkigel-
sajátító,ésalkalmazóművészvolt.
1970-benaFiatalMűvészekKlubjábanmutattabefestmé-
nyeit.Itttalálkozottazománctechnikával,aminagyhatás-
salvoltrá.Autodidaktamódontanulnikezdteacsodálatos
mesterségművészetfogásait,fortélyait.1973-ramárúgyké-
szítettlaposreliefzománcot,hogyaztszakmaiérdeklődés
is kísérte. 1978-ban a zománcművészet fellegvárában, a
franciaországiLimoges-ben részt vehetett aNemzetközi
TűzzománcBiennálén.Eztabemutatkozástegyévtizeddel
később első és egyedülimagyarként csoportos kiállítási
részvételkövettePárizsbanaGrandPalaisban.

Hosszúévekkísérletezése,ésújítóalkotóilendületealapján
KatonaÁron Sándor tűzzománcképei a két technika, és
műfaj,azománc,ésazolajfestményerényeitegyesítették.

Azománcnagyon
régi,igendekora-
tív,ésrendkívülne-
hézművészetitech-
nika,ámamígaré-
gebbi korokban a
zománcművészet
csupánkiszolgáló-
javoltazötvösség-
nek,mostanraön-
állóművészetiággá
fejlődött. Katona
ÁronSándormára
technikábanisújí-
tott,hiszenőakü-
lönválóformákata
fémlapdomborításá-
valszeparálja.Eh-
hezkivételestech-
nikaitudás,azanya-
gokalaposismerete,ésegyfajtamerészségisszükséges.Talán
éppenezértaszólegnemesebbértelmébenaképzőművé-
szetjelesmesterénektekintjük.2012-benkórházbakerült,

Katona Áron Sándor: Ikon II. (fotók:Geröly-Bársonyi Hilda)

aholnéhánynaposkómautánsi-
keresenfelébresztették,smáraúj-
ratervekkeltelvedolgozik.

Az írás a festőművész munkássá gát
méltató album fülszövegének szer -
kesztett változata.

(Seriart Nyomdaipari Stúdió)

BudapestértDíj(1988);Oroszor-
szágSzentpétervár,MasterClass,
NemzetköziMesterDíj(1997);
WekerléértDíj,KósKárolypla-
kett(1997);KispestértDíj(2000).
MűvészetbarátokEgyesületének
plakettjei(1973,1988,2003).

Katona Áron Sándor február 26-án az Erzsébetvárosi
Közösségi Ház ban – úgyis mint egyesületünk alapító tagja
– a klubösszejövetel elő adója, vendége volt.  

Kitüntetései

Kathy Horváth Lajos elismerése

AsalzburgiszékhelyűEurópaiTudományosésMűvészeti
Akadémiatagjalettavilágszerteismerthegedűművész,amely
1990-benFelix Unger szívsebészkezdeményezésérealakult,
melynektagjatöbbekközöttBalázs Árpád zeneszerző, és
Só tonyi Péter orvosprofesszor,akikegyesületünkművészeti
életénekisszereplői. Kathy Horváth Lajos ötéveskorában
kezdetthegedülni,dezongorán,gitáron,hárfánéscimbalmon
isjátszott.APárizs mellettiSanLise-benaCziffraAlapít-
ványösztöndíjasaként Yehudi Menuhin tanársegédjevolt.

Szabados György Az esküvő címűművevoltazelsőle-
mezfelvétel,amelyrögzítetteKathyHorváthLajosegyénijá-
tékát,ésamelyakortárszeneésazavantgárddzsesszösz-
szefonódásánakkiemelkedődarabja.g.t.     
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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 BerényiSándor (Kőszeg),dr.Boda
Béláné(Budapest);2.000.- Ft-ot CserépyGyörgy(Buda-
pest),dr.KissErnő(Szekszárd),KissZita(Budapest),Nádor
Mara(Budapest),PásztohyDomokosné(Polgárdi);1.500.-
Ft-ot dr.CsorbaLászló(Vecsés),DériGyörgyné(Budapest),
JakabnéGarbóciMária(Budapest),SorkiDalaAndor(Bu-
dapest),VargaPéterAndrás(Budapest),ZomboriKatalin(Bu-
dapest);1.000.- Ft-ot dr.FerenczyLászló(Budaörs);500.-
Ft-ot FerenczyJudit(Magyarnándor),HarmatnéSzabó
Margit(Budapest),KalmusPéter(Budapest),MezeiZsuzsa
(Budapest),SchóbertnéVárhalmiÉva(Siófok).
AzAlapítvány a Közjóért kedvezőenbíráltaelpályáza-
tunkat,így350.000.- Ft támogatásbanrészesültünk.

Az egyesület 2013. évi pénzforgalma

Del Medico Imre 90 éves

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 emel ke -
dett, december 31-i összege 1.320.000.- Ft. Imró Mihály         

Dr.DelMedicoImrenyugalmazottjogászamúltévnovem-
ber25-éntöltöttebe90.életévét.APázmányPéterTudo-
mányegyetemen1948-banszereztediplomáját.1953-tól a
SzerzőiJogvédőHivatalnemzetköziosztályánakfőelőadó-
ja,1970-tőlnyugdíjazásáigaMűvészetiAlapjogiosztályá-
nakcsoportvezetőjevolt.
Anyolcvanasévekelejétőlkezdvemásfélévtizedenátle-

velekezreitíró–éspublikáló–DelMedicoImrenevema
isfogalom,annakellenére,hogyvannakolyanaktívkorosz-
tályok,amilyeneknemlehettekolvasói„sajtólevelező”kri-
tikáinak,hozzászólásainak,pontosításainak,emlékezései-
nek.Asajtólevél–funkciójais,deaszerzője,DelMedico
Imremagais–más,többvolt,mintanép„hangja”–.Mind-
eztelmulasztottavolna,hanem megyidejekoránnyugdíj-
ba –emlékezikvissza„munkájára”mindenidőklegismer-
tebb sajtólevelezője.
DelMedicoImreharminc éve lépett a Művészetbarátok

Egyesületébe. Előadásaival,tanácsaivalszolgáltaamindig
nehézkörülményekközöttműködőszervezetünket.Évekig
azalelnöki tisztséget isvállalta.
Egyesületünkelnökségenevébenkívánom,hogyméghosz-

szúévekigváltozatlanérdeklődéssel,éskritikusszemlélet-
telminősítseaközhasznáravégzetttevékenységünket.

Geröly Tibor   

A Művészetbarátok Egyesületének bankszámlaszáma

11706016-20020031
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Anyám, édesanyám

Abbanavilágban,amelybenszülettem,
imádságosharangozássalkezdődötta
nap,ésavvalisértvéget.Acsaládok
gazdagságátnyolc-tíz-tizenkétgyermek
jelentette.Azötévestőlalegöregebbe-
kigmindenkineknélkülözhetetlensze-
repevolt.Hétköznapazértdolgozottaz
embererővelésszorgalommal,mert
előtteálltegy-együnnep,melyremin-
dignagykészülődésekvoltak.Azem-
berekkitisztítottáklelküköt,életüköt,
házukat,istállóikat,óljaikat,kertjeiket,
falujukat,megbocsátottak,megbékül-
tek,misérementekszépünneplőruhá-
ba,ésdélutánmegjártákegymást.Az
ünnepeknagyörömmelteltek,acsán-
gókmindentmeg tudtakmaguknakte-
teremteni. Nemvoltaksenkiszolgái.
Tudták,hogymiarendjeaVilágnak,

mertaNap,aHold,acsillagok,azidő-
járásésamélységeshitükútbaigazí-
tottákőköt.Akármitnemcselekedtek,
akármit nemejtettekkiaszájukon.Név-
telenszentekközöttnőttemfel,akika
sereggyermekükkelkörülvévetudtak
énekelveszőni,fonni,gyönyörűenhí-
mezni,varázslatossátenniaztanehéz
világot.Böjttelésimádsággal,Mária
erejévelelmesszítettékatesti-lelkiba-
jokat.AzőképüköttáromaVilág elé.

Petrás Mária

PetrásMáriaésPetrás Alina kerámi-
kusművészekkiállítását2014.május
5-én18.30órakorazErzsébetvárosiKö-
zösségiHázbanSzakolczay Lajos iro-
dalom-és művészetkritikusnyitjameg.

Weöres Sándor
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 édes -
a nyá kat, akik szülötteiket oly sokszor hazavárják, nem ritkán hiába.

Geröly-Bársonyi Hilda őrbottyáni fotóján egy „várakozó”, Marcsók Jánosné.

Böröndi Lajos
HÚSVÉTRAVÁRVA

Vasárnapébred,telefénnyel
akert.Fénylikavilág.
Miismegtelünkreménnyel,
hogyIstenvégülidelát.

Sránkisgondolegykevéssel.
Fénylikegyszenteltbarkaág.
Ragyoganap,öleléssel
leszteleavilág.

Milyenhosszúsötétazéjjel,
csillagtalan,reménynélküli,
sfélelmekébrednekbenne.

Egyikjajamásikatszüli.
Demostújrafeltámadaremény.
Szívünkcsordultigteli.

Kardos Nagy Ibolya
SZÍVEKETNE!

Vigyázzatok,vigyázzatok,
Szíveketnetiporjatok!
Mertharajtatokazátok,
Iszonyatleszelmúlástok.

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

Hogyharajtatokazátok,
Ésközelgavégórátok,
Elindultokszámadásra,
Legfőbburunkzsámolyához–
Isteneléhogyanálltok?

(1992)
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Programok

Március 5-én (szerdán)17.30órakor
azErzsébetvárosiKözösségiHázban
(VII.Wesselényiu.17.)Tar Lőrinc
pokoljárása (purgatóriumi víziók) –
Tóth Sándor JózsefAttila-díjasköl-
tő,egyetemitanárgondolatai.

Március 12-én (szerdán)17.30óra-
korazErzsébetvárosiKözösségiHáz-
ban (VII.Wesselényi u.) „A fe ke te
kutya éjszakája” –Szent  iday Klára
Mária új regényének bemutatóján
zongorán közreműködik dr. Répásy
György. HáziasszonyFarkas Ka ta lin.

Március 14-én (pénteken)15órakor
aXIII.kerületKeszkenőutca35.szá-
mú házon elhelyezettObersovszky
emléktáblánál csendes koszorúzás a
költő,író,újságíróhalálának13.év-
fordulóján.EmlékezikHerzum Pé ter.

Március 19-én (szerdán)17.30óra-
korazErzsébetvárosiKözösségiHáz-
ban(VII.Wesselényiu.)Kettős iden -
titás a legújabb kori magyar köl té -
szetben. A C.E.T. társadalmi, tu do -
mányos, és irodalmi folyóirat szü -
le tése, 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)17.30óra-
korazErzsébetvárosiKözösségiHáz-
ban (VII.Wesselényi u.)A magyaror-
szági humanista irodalom – Né meth
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 Számítás-
technikai Szakközépiskolában (XIV.
Kerepesiút124.)Kaizler Gitta fest-
ménykiállításátdr. Tóth István Duna-
újvárosnyugalmazottcímzetesfőjegy-
zőjenyitjameg.Közreműködnekaz
iskola irodalmi színpadának tanulói.
Atárlat2014.május18-igmunkana-
pokon12-18óráigtekinthetőmeg.

Április 9-én (szerdán) 17.30 óra-
korazErzsébetvárosiKözösségiHáz-
ban(VII.kerületWesselényiu.17.)

A „Nyugat” csillagainak versei az
első vi lág há ború kitörésének 100. év -
for dulója tükrében – Koppány Zsolt
író-kritikuselőadása.Közreműködik
Békés Attila mandolinművész,Mo hai
Gá bor előadóművész,Regényi Ildikó
író-költő.HázigazdaLipcsey Ágnes.
AKözösségiHázzalegyüttesenszer-
vezettKöltészetNapiprogram.

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, tör-
ténelem, filozófia Az Ember tra gé di -
ájában (száz éve született Madách
Imre!)–Madarász Imre előadása.Há-
zigazdaGeröly Tibor.

Április 30-án (szerdán)17órakor
Pécsett aVasutasMűvelődésiHázban
(VáradiA.u.7/2)A monoprint tech -
nika – Dr. Orbán Józsefné előadása.
Házigazdadr. Sikó Ágnes. 

Április 30-án (szerdán)17.30óra-
korazErzsébetvárosiKözösségiHáz-
ban(VII.Wesselényiu.17.)A biblia -
fordítások kora (Heltai Gáspár,
Szilveszter János ésBornemissza Pé ter)
Németh Sándor előadása.Házigazda
Gombai Zsóka.
Május 7-én (szerdán)17.30órakoraz
ErzsébetvárosiKözösségiHázban(VII.
Wesselényiu.)Nőköltők a peri fé ri án
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Martyn Ferenc: „I”-betűs kompozíció

–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 Sán dor,
Mécs László, Puszta Sándor ésCsa nád
Béla verseséletműve.Kop pány Zsolt
előadása.HázigazdaGeröly Tibor.

Május 15-én (csütörtökön)14-17
óráigNyílt Nap az István utcai szék -
helyen.Betekintésilehetőség a2013.
évipénzügyielszámolásokba.

Május 17-én (szombaton)9.30óra-
korazErzsébetvárosiKözösségiHáz-
ban(VII.Wesselényiu.17.)az egye sü-
let rendes évi taggyűlése. Határo-
zatképtelenségesetén10órakor,ami-
kor –Alapszabályunkértelmében–a
jelenlévőklétszámátólfüggetlenülisdön-
téshozatalrajogosult.

A Művészet és

Barátai című

lapunk

megjelenését

támogatja


