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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Ybl Miklós tervei szerint 1875 és 1883
között épült neoreneszánsz stílusban,
a Várkert Duna felőli lezárásaképpen.
Eredetileg kereskedelmi funkciót töl -
tött be. Árkádsorában  üzletek voltak.
1883-tól 1888-ig az északi szár nyá ban
működött a Budai nőipari tanműhely,
1890-től 1895-ig pedig a Történeti Arc-
képcsarnoknak adott helyet.  Az 1890/91 -
es tanévtől 1918-ig női festőiskola mű -
ködött az épületben. 1884-ben Stróbl
Alajos volt az első szobrász, aki a ba zár
árkádsorán saját műtermet tudhatott
a magáénak. Őt még körülbelül nyolc -
van művésztársa követte az el kö vet ke -
zett száz esztendő során. Többek között 

A felújított Várkert Bazár részlete (fotó:Kardos Ildikó)

Megújult a Várkert Bazár

az épületegyütteshez kapcsolódó több
mint ötezer négyzetméteres neorene -
szánsz kert, és minden vo nat ko zás ban
megújult a Lánchíd utca, melyen ke resz -
tül látogathatóvá váltak a déli paloták.
Elkészült az Öntőház udvar is, és az
északi testőrpalotában megnyílt a Hun -
garikonok című kiállítás is. 

Dr. Nagy Gábor Tamás Budavár pol -
gármestere, Tarlós István fő pol gár mes -
ter, és L. Simon László a Mi nisz ter el -
nökség parlamenti államtitkára adta át
a Várkert Bazár új egységeit, valamint a
Lánchíd utcát a budapestieknek. 

A munka nem állt meg. Nemsokára
megkezdődik a Várban található kar me -
lita kolostor felújítása, e miatt a Nem ze -
ti Táncszínház ha ma ro san a Millenáris
Park egyik megújuló épületébe köl tö -
zik. A gyengeáramú hálózat kié pí té sé -
vel bővül a wifi-rendszer, és módosul a
kamerák elhelyezésének szisztémája is.

Cs. Kovács László, Laczkó Péter, Vígh
Tamás, Varga Imre, Nyírő Gyula, Kiss
Nagy András, Wag ner Nándor, Gáti
Gábor, Da bó czi Mihály, Fekete Gé za
és Kalmár János alkotott itt. A má so -
dik világháború alatt súlyosan meg ron -
gálódott. Az épületben működött 1961
és 1984 között a Budai Ifjúsági Park,
mely számos zenei rendezvénynek adott
otthont. 1980-ban egy Edda koncert so -
rán a park bejáratához vezető lépcső
kőfala leomlott. Állapota folyamato san
romlott, mely bezárásához vezetett. 

A felújítást 2011-ben határozták el,
a kivitelezés két év múlva kezdődött.
Mára a Vár és környéke közlekedés-
fejlesztési programja keretében egy kö -
zel 300 férőhelyes mélygarázs, lif tek,
új kikötő is épült. Továbbá elkészült  
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Szalay Károly
Szíj Rezső értékorientáltsága

Széles körű érdeklődését mi sem jellemzi jobban, hogy min -
den ízében a Veres Péter-i népi mozgalomhoz kötődő Szíj
Rezső 1947-ben az Újhold kiadója, ám a kommunista dikta-
túrába átforduló rendszer, hogy Csohány János szavait hasz -
náljam, kiszorítja őt az irodalmi közszereplés minden te rü le -
téről. Pedig lap- és könyvkiadó munkássága elképesztő ener -
giákról tanúskodott. Alig két év alatt, 1943-44 táján jelen-
teti meg a Lelkigondozó-t, az Evangéliumi Kultúrszemlét,
sőt egy gyermeklapot is, a Süss föl, Nap!-ot. Megalapítja a lel-
kigondozó könyvtárát Új gyülekezetek – új templomok cím mel! 

Gondolják meg! Szabó Dezső, Németh László, Veres Pé ter,
Szabó Pál, Sinka István, Erdélyi József elkötelezett híve, a
népi mozgalom cselekvő résztvevője, de szellemi példa ké pe
Hamvas Béla, Várkonyi Nándor, Kerényi Károly is. Az Új -
hold egyértelműen polgári írógárdáját patronálja, többek kö-
zött Nemes Nagy Ágnest, Mándy Ivánt, Végh Györgyöt, Hubay
Miklóst, Pilinszky Jánost, Szabó Magdát, és Örkény Istvánt.

Manapság, amikor az irodalmi táborok, csoportok, klik kek
között reménytelenül elmérgesedett az ellentét, sőt el len sé -
geskedés – Szíj Rezső angyali derűvel nemhogy nyitott volt
minden irányban, hanem egyformán pártfogolta is a valódi te-
hetségeket. Meg kell mondanunk, s nem a rossz hi sze mű ség,
a sanda gyanakvás beszél belőlem, egész életének ez a min-
den irányban nyitottság volt a rákfenéje, veszte azon túl, hogy
a kommunizmussal nem tudott megbékélni, vagy a kom mu -
nizmus őt nem viselhette el. Az a tény, hogy egyik sze kér tá -
bor lesipuskásává sem züllött le, megpecsételte egész éle tét,
karrierjét. Ez a karakterisztikuma, jelleme tökéletesen al kal-
matlanná tette arra, hogy energiáit egy nemzetet elnyomó, meg-
szálló diktatúra érdekében kamatoztassa. Ezt tudták a ci vil,
és egyéni nyaloncok is, e miatt egész életében kínlódott, küsz -
ködött, megaláztatott, és a sunyálkodó társadalmi söp re dék ál-
tal folyamatosan piszkáltatott. 

Nyugodtan kijelenthetjük, Szíj Rezső volt az első és utol só
irodalmár, kultúra-szervező, kiadó Magyarországon, aki fe lül-
emelkedve a szekértáborok – önző érdekből fakadó – gyű löl -
kö désein, magyar és nemzeti szempontból fogta át a szel-
lemi életet, és gyűjtött be minden értéket. Persze még gimna-
zista korában galibát okozott egy Herczegh Ferenc 60. szü-
letésnapjára írt „méltató” cikke. A kamaszból kitört a pa rasz -
ti öntudat, s megírta, hogy elismeri ugyan írói nagyságát, de
a súlyos gazdasági válság idején „példát mutathatna tár sa -
dalmi együttérzésből, a helyett, hogy az Adrián vitorlázik” –
tö möríti véleményét ilyenképpen Csohány János. Amiért alig
úszta meg a kicsapatást. Diákként nem tudott róla, vagy nem
fogta fel eléggé Herczegh Ferenc (és Rákosi Jenő), a két
„svábból” lett magyar író rendkívüli tevékenységét nem zet -
közi fórumokon Trianon igazságtalansága ellen. Később er-
ről beszéltem vele, s elismerte, hogy bizony-bizony az idegen
származásúak olykor a magyarnál is magyarabbnak bi zo nyul-
tak. Ő is azt az illyési nézetet vallotta: nem az számít honnét
jössz, hanem az, merre tartasz!

Képzőművészeti írásainak fontos eleme volt a vita, a pör -
lekedés, a művészeti élet torz jelenségeinek karikírozása. A
sötétség, mint kiállítási tárgy, a Márványarc és kitömött disz nó,

Beke László a Műcsarnok élén című művei a korszak ér té kes
dokumentumai.

A külföldi képzőművészet is része volt érdeklődési kö ré -
nek. Legtöbbet a „csehszlovák” művészekről írt, de ro mán,
„jugoszláv”, lengyel alkotók sem kerülték el figyelmét. 

Történelem-értelmezésének, és egész sokirányú te vé keny -
ségének a lényege az volt, hogy a magyarságot kibillentse pesz-
 szimizmusából, béna depresszójából, s megértesse vele, hogy
múltja derűs optimizmusra ad okot, minden ki csiny hi tű sé -
get félretéve, a sikereket, és ne a kudarcokat hangsúlyozza,
az utóbbiakból pedig tanuljon.

Szíj Rezső

Milyen csoda Szíj Rezső?

Mi-mindent csinált a pápai diák, a pap, a képviselő, a vá ros-
és sporttörténetíró, könyvkiadó és könyvesztéta, iroda lom -
történész, könyvtörténész, építészeti- és művészeti író – s
ezzel a felsorolás még nem teljes – aki mindig új és új cé lo -
kat kitűzve és követve mindvégig meg tudott maradni fur -
csa, örökifjú vándordiáknak, vagabund „kulturvigéc”-nek;
aki fekete csodatáskájában mindig megtalálja a napi te en -
dők teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. 

Szíj Rezső eredeti jelenség, aki a nehezen elviselhető egyé -
ni sors, a korszakváltás súlyos kérdései elől nem futamodott
meg, nem állt félre, nem adta fel az ellentmondások egy sé -
gének és feloldásának reményét. Szíj Rezső megtanult víz ben
és szárazföldön is élni, kopoltyúval és tüdővel egyaránt lé le-
gezni. Egy új reneszánsz lehetőségeinek kutatója, a szinté -
zis megvalósításának harcosa, aki a múlt eredményeihez kap -
csolódva is már egy új világra gondol. Ilyen emberi, vi lág né-
zeti, erkölcsi – esztétikai meggondolásokat követve lett a
Művészetbarátok Egyesületének szervezője, formálója, fő -
titkára, elnöke.                                     Xantus Gyula (1985)
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Dúl Antal
Az emberiség irányt tévesztett

Hamvas Béla szellemi életünk kimagasló géniusza, esszé-
és regényíró, gondolkodó, vallás- és kultúrtörténész volt.
Írá saiban az egyetemes tájékozódás igényével alkotott. Alig -
ha van az emberi létezésnek, sorsnak, gondolkodásnak olyan
alapkérdése, amelyet ne vizsgált volna meg. Tudását azonban
sohasem foglalta rendszerbe. „Nem rendszereket kell al kot -
ni, hanem az ébresztő elemek folyamatos sorsát biztosíta ni”
– vallotta. Pályája kezdetén a modern világ totális válságának
felismerése, végpontján pedig a válságból kivezető út, az egye-
temes emberi hagyományhoz való visszatérés gondolata állt.
Mi ez a hagyomány? Hamvas nem a szociális és történeti tra -
dícióra gondol, nem a közös múlt vagy a vallás hagyo má nyai-
ra, hanem mindezek alapjára: a szent könyvekben meg őr zött
tanításra, amelyet bár különféle korokban és nyelveken, más-
más tudásszinten és szokások szerint rögzítettek, lényegi mon -
danivalójuk mégis mindenütt egy és ugyanaz.

Mire tanít a hagyomány? Arra, hogy „ez az élet itt nem ön -
álló, és nem végleges, és nem egyetlen, és a lét többi kö ré től
nem független állapot”. Arra, hogy a lét mélyén szabadság,
rend és értelem van. Hamvas vallja, hogy csak a szent köny -
vek őrzik meg számunkra azt a”hiteles és egyetemes infor-
mációt”, mely az évszázadok során irányt tévesztett em be -
ri séget válságából kivezetheti. 

E hit és tudás életgyakorlatra váltása Hamvas számára nem -
csak az elnémíttatást jelentette, hanem két évtizedes szám -
űzetést, szellempróbáló, „szellemsorvasztó fizikai mun kát”,
testi-lelki kiszolgáltatottságot is. Legtermékenyebb év ti ze de -
it feleségétől, barátaitól, könyvtárától és íróasztalától tá vol,
Tiszapalkonya, Bokod és Inota erőmű-építkezéseinek ba -
rakk jaiban tölti, és titokban, lopott időkben, és képtelen he -
 lyeken, árokpartokon, raktári íróasztalfiókokban, a megjele -
nés leghalványabb reménye nélkül írja egymás után a XX.
század magyar és európai esszéirodalmának kimagasló re -
mekeit, a Patmoszt, a Szareptát, Az ősök nagy csarnokát, az
Öt géniuszt, Magyarország szellemi földrajzát. Azt mond -
ják, mártírsors. Ő a próbatételt inkább sorskorrekciónak, és
a Gondviselés különleges kegyelmi adományának tekintet -
te. Cenzúra nélkül alkothatott. – És a remekművekért le gye -
nek áldottak a hőerőművek!

Ki volt Hamvas Béla? Amit egyik barátjáról mond, reá fo -
kozottan érvényes: ember, aki „horizont-alkotó szavakat tud
kimondani”. Szavakat, amelyek évtizedekre, év szá za dok ra
bevilágítják előttünk az utat. – És valóban nincs veszve, ba -
rátaim, semmi, amíg itt van közöttünk ez a nagyharang!

„Kemény Katalin Hamvas Bélától sem el nem vá laszt -
ha tó, sem vele össze nem téveszthető” – a két alkotó kapc-
solatát meghitt barátjuk, Gulyás Pál jó fél évszázada így
összegezte. A mondat pontos. 1936-ban, amikor az ifjú fran -
cia-magyar szakos tanárnő, Kemény Katalin Rabelais-for -
dításával Hamvast felkeresi, szinte az első perctől tud ják,
hogy egymáshoz tartoznak. Mégis, a szellemi ro konság el le-
nére alkatában alig találnánk egymástól tá volabb levő két írót.

A kezdet Erdély. Tordához, a gyermekkorhoz, a magyar
nyelv intenzív szó-mágiájához Kemény Katalin írá saiban hű
maradt. Kilencéves, amikor hazájukból me ne külniük kell.

Amint a Fel vi -
dékről kiuta sí -
tott Hamvas-
család, éppúgy
Ke mény Gábor
csa lád ja is el -
szenvedte a me -
nekültlét min -
den megpró bál -
tatását, az ott -
hon elvesz té sét,
a va gonlakást,
és a nincs te len -
sé get. Er dély be
nincs többé visz -
szaút, itt pe dig
éppen csak tű -
rik, de be nem
fogadják őket.
Helyzetük a
második vi lág -
háború után sem
konszo li dá ló dik.
Az egykoron

baloldali humanista pedagógus, Kemény Gábor életener gi á -
it a csalódottság 1948-ban kioltja. Hamvas Bélát ugyan eb -
ben az évben „b-listázzák”. Ka ta lin hosszú évekre család-
fenntartói szerepbe kényszerül.

Ami Hamvas Bélának Tiszapalkonya, az Katalinnak az Il -
latos úti, és kispesti általános iskolák napközi otthonainak
idegőrlő sivársága, mert a tanításhoz nem, csak a gyerekek
felügye leté hez kap engedélyt.

Kemény Katalin alkotói világa legalább olyan tágas, mint
Hamvas Béláé. Fordít Rabelais-t és francia moralistákat.
Rudolf Kassnert és kínai novelláskötetet. Hindu mitológiát
állít össze és kommentál – magyar nyelven mindez ideig a
legteljesebbet –, de oeuvre-jében éppúgy megtaláljuk a kép -
 zőművészeti tanulmányokat, esszéket és irodalmi ér te ke -
zé seket, mint a haiku-szerű három- négysoros verselést. Az
ifjúkor emlékeiből, Erdélyből, az álmokból és lé lek lá tás ból
különös műgonddal megszőtt regényei, novellái szélesen höm-
pölygő prózai folyamok – egy-egy mondat olykor harminc ol -
dalt átível – ihlete mégis a lírikus szabadvershez áll kö ze -
lebb, mint a leíró próza tárgyiasságához.

Hamvas Béla mondatai jól tagolhatók és könnyen idéz he -
tők. Kemény Katalin prózába rejtett lírája nem tagolható, és
nem is idézhető. Olyan, mint a finoman hímzett csipke, amely
csak a maga teljességében érvényes, és aligha tűrné, hogy szö-
vetéből egy-egy szálat kifejtsenek. E műnek „nincs egyet -
len megfejtendő titkos értelme, sem levonható tanulsága”,
ahogy a kibomló hajnalnak vagy a lombba boruló fának sincs.
Itt áll előttünk a maga tündöklő sokszólamúságában, és a ki -
mondhatóság határáról „kimondhatatlan léttörténetünkbe be -
világít”. Szerencsés az a nemzet, nép és ország, amelynek
vándorútját ilyen géniuszok vigyázzák.

Elhangzott 1996. december 21-én a Kálvin-téri refor-
mátus templomban a Magyar Örökség-díj odaítélése

alkalmából. 
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Dr. Tóthpál József
A balladában bújdosó énekes

„A néphagyomány nem töltötte be rendeltetését azzal, hogy
a nép zeneéletét ellátta. Köze van még az élethez, a mind-
nyájunk mai életéhez… S eljön az idő, mikor a művelt ré -
teg a néptől átvett hagyományt új művészi  formába öntve,
új ra átadhatja  a nemzeti  közösségnek,  a nemzetté  vált nép -
nek.” – Kodály Zoltán A magyar népzene  című tanulmá -
nyában   fogalmazta meg ezeket a  gondolatokat, amely év -
százados programot  adott a magyar népzenei kultúrának.

Az elmúlt évtizedekben nemzedékek legjobbjai indultak
ezen az úton, – szinte függetlenül a társadalmi viszonyoktól
–  hiszen   a  népi kultúra értékeinek  éthosza  mindig át tör te  a
politikai rendszereket. Ezt bizonyítja az is, hogy az 1956-
ban levert magyar forradalom után ti zenöt évvel a Röpülj
pá va televíziós népdalverseny az egész or szá got lázba hoz-
ta, majd pedig ez a felbuzdulás a tánc ház mozgalom tér hó -
dí tásában  nyilvánult meg. Népi  nemzeti kul túránk ér té kei -
nek maradandóságát, reneszánszát  és eu ró pai ságát  igazolja
a közelmúltbeli Fölszállott a páva televíziós népzenei- és
néptánc vetélkedők sikere és nem zet közi vissz hangja is.

Faragó Laura ennek a korszaknak egyik legszínesebb,
legtehetségesebb személyisége, aki egy valóságos nagycsa -
lád tizenegy gyermeke közül hatodiknak látta meg a nap -
vi lágot. Aki 1970-ben csángó dalaival  a Röpülj páva te le -
ví ziós  népdalverseny nagydíjasa lett, többek között olyan zsű-
ritagok ítélete szerint, mint Török Erzsébet, Sárosi Bálint,
Kodály Zoltánné, Petrovics Emil. Majd ugyanebben az esz -
tendőben az angliai Middlesborough Nemzetközi Nép dal -
ver senyén első díjat és Nagydíjat kapott.

Faragó Laura pályájának, elő adó mű vé szi, nép zenei és ze -
nepedagógiai tevékenységének sokszínűsége, gaz dag sá ga
tekintetében csak a legfontosabb tényekre szorítkozhatom.

A Szegedi Tanárképző Főiskolán magyar irodalom, és
ének-zene szakon diplomázott. Magánének tanára Gá  bor Éva
(aki Trianon után Kézdivásárhelyről Budapestre kerülvén
Lajtha László népdal-lejegyzője  volt), valamint a rend kí vü -
li tehetségű karnagy, Kardos Pál ta nít vá nya. A Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán Sziklay Eri ka nö vendéke, majd
Berlinben Kodály Zoltánné segítségével – a Hans Eisler Ze -
neművészeti Főiskolán  Dagmar Frei wald Lan ge ta nít vá -
nya ként dal- és oratóriuménekesként dip lo má zott.

1976-tól  1993-ig  az Országos Filharmónia szólistája. (Eb -
ben az évben megszűnt  a szólisták státusza a Fil har mó ni á -
nál.) 1970 és 2000 között szerte az országban  több, mint ezer -
szer együtt lép föl Jancsó Adrienne- nel nagysikerű Föld -
édesanyám című balladaestjén.  

Repertoárja Bartók Béla népdalfeldolgozásaitól – Ko dály
Zoltán dalköltészetén át az elmúlt öt évszázad műdal-irodal -
máig ível, egészen napjainkig. Önálló estjeinek sorából ki e -
 melem: Asszonyszerelmek  – asszonysorsok (népköltészeti
összeállítás), Elindultam szép hazámból (Bar tók és Kodály
népdalfeldolgozásai), Szeretném, ha szeretnének (Ady End re
szerelmei és dalai), Édes hazámat akartam szolgálni (Do mo kos
Pál Péter moldvai csángó népdal- és nép me se gyűj te mé nye)
címűeket, illetve a legutóbbit: Árad a fény (Egressy Béni szü-
letésének 200. évfordulójára:  a ze ne szer ző Petőfi-da lai ból).

Népzenei hangle me -
zeiből:Szivárvány
ha  va sán, Júlia szép
leány – szóló balla -
dákés népdalok, va-
lamint A magyar dal
ezer éve.Könyvei: Ün-
nepeink – néprajzi
írások gyűj te mé nye,
Szülőföldem – zen -
gő anyanyelvem, mely
a Kárpát-me den cé -
ben élő har minc hat
magyar íróval ésköl-
tővel folytatott be -
szélgetéseket tartal-
maz, s ezáltal a ma-
gyarság  szellemi kor -
do ku men tu mának
tekinthető.  Az idei
könyvhéten megje-
lent Szép illatja  száll

a víg szívemre című – a Baranyába  1941-ben  áttelepült  csán-
gók  dallamvilágának gyűjteménye, melyhez a költő Ju hász
Ferenc írt előszót: Ibolyás domb – feltámadt temető cím -
mel, amelyből hadd idézzek egy mondatot: „Faragó Lau ra
ez a virág-torkú asszony énekével nekem mindig olyan volt,
mintha egy gótikus katedrális kőcsipke-tornyában, a hideg
kőcsőben egy fehér galamb  száll,  verdesve vérző szárnytol -
lával, a szárnyverdesés-hang, a lázas  szívhang lüktetése emel-
kedik egyre feljebb, a végtelen felé, de az ablaktalan vak to -
ronyból nincs kiszabadulás.”

Mindeközben Faragó Laura az elmúlt években zenei mű -
sorokat szerkeszt a Bartók Rádióban és a Magyar Ka to li kus
Rádióban; két évtizede  éneket,  népi éneket  tanít  Bu da pes ten
a Köbölkúti általános iskolában, a Lónyai utcai Re for má tus
Gimnáziumban, a VI. kerületi Tóth Aladár és a VIII. ke rü le ti
Józsefvárosi Zeneiskolában.

Faragó Laura a sokoldalúan művelt, tudatos mű vé szek kö-
zé tartozik, akinek példaképe a felejthetetlen Török Erzsi (Ma -
gyar Örökség-díjas, 2003), s akinek művészi  hitvallása:  a ma -
gyarság  rendületlen  szolgálata, a magyar  dal ének lésben  kitel-
jesedni: a „művészi értékű” népdalok és a „népdalértékű” mű -
dalok szépsé gének, esz tétikumának, me  tafizikájának és ét -
ho szának – a  költő Nagy László me ta foráját részben új rafo -
fogalmazva  – „balladában  bujdosó” énekeseként,  a  „bar tó ki
szintézis” jegyében. 

A Magyar Örökség-díj átadáson 2014. június 21-én a Pesti
Vigadó dísztermében elhangzott méltatás szerkesztett változata.

Faragó Laura

A Művészetbarátok Egyesülete 1996-ban Béres Ferenc-
díjat alapított. A kitüntetést szimbolizáló plakettet Cséri
Lajos szobrászművész készítette. Faragó Laura a magyar
népzene, a népdal terjesztésében és ápolásában végzett mun -
kásságáért 2002-ben, a dal fejedelmének nyolcvanadik szü -
le tésnapján ve hette át a rangos elismerést. Mostanig ti zen -
ki lencen részesültek a kitüntetésben. 
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Vári Fábián László
Az eredendő szándék

Popovics Béla töretlenül hisz a kárpát-
aljai magyar kö zösség példaszerű élni
akarásában, nem zetmegtartó ké pes sé -
gében. Nem feledkezhetünk meg en -
nek egyik fontos eszközéről, a  kul tú ra -
teremtő törekvéséről sem, s ezzel már
benne is vagyunk abban a varázskör-
ben, amelyben egyik szán dék a másik-
ba kapaszkodva, tenni akaró, te het sé -
ges személyeket állítva erő síti a célt: a
nemzeti megma ra dást.

Hiszem, hogy Popovics Béla, egy -
részt polgári-értelmiségi származása
által indíttatva, másrészt a kisebbségi
sors kényszerítő hatása alatt formá lód-
va, ösztönösen vagy tudatosan mon-
dott nemet a nagyhatalmi törekvések
asszimilációs törekvéseire, mindig az
ismeretek alapos és folyamatos meg -
szerzésére törekedve, a tudománnyal
a nemzet jelképes várfalait erősítve ír-
ta, alakította emelkedő ívű életpályá -
ját, amelyet a Bíráló Bizottság ezúttal
magyar örökségnek tekintett.

Életpályájának né hány össze te vő jét
szeretném hangsúlyozni, ezek azonban
– akár a kisebbségi lét tekintetében is
– nagyon fontos mozzanatok. A gyer-
mek beiskoláztatása minden ki sebb sé -
gi léthelyzetben dilemma elé állíja a
szülőket. Bélát magyar iskolába írat-
ták, s amikor szakközépfokú zenészi
oklevelével zenetanári pályára lépett,
még hiányosnak érezve ismereteit, az
ungvári egyetem bölcsészkarára fel vé -
telizett, ahol magyar szakos diplomát
szerzett. A politikától – tudomásom
sze rint – mindig tisztes távolságot tar -
tott, ám a civil mozgalmak tá mo ga tá -
sá  ban, a közösségépítésben azonban az
élen járt. Pál öccsével újjá szervezték
és felvirágoztatták a Kárpátaljai Ma -
gyar Cserkészszövetséget, miközben
– mind a mozgalomban, mind tudós
tanárként a középiskolában – a fiatal-
ság szívét folyamatosan a természet
szeretete, és a helytörténeti értékek tisz-
telete felé irányította. Ku ta tó mun ká ja
eredményeként emlegetjük azt a kul -
túrtörténeti újdonságot is, mely sze rint
a Munkácstól keletre fekvő Ken de res -
ke határában, egy kápolna közelében
megtalálta azt a földrajzi pontot, ahon-
nan munkatársaival és tanítványaival
Feszty Árpád a híres körképét min táz ta.

Azóta közreműködésével itt egy  köz -
kedvelt emlékhely létesült.

Popovics Béla a kárpátaljai ma gyar
közélet egyik jeles képviselője. Sza -
vaira, előremutató intelmeire, akár a
hit fontosságáról, a családi élet tisz ta -
ságáról és társadalomerősítő sze re pé -
ről beszél, figyelni kell. „Merjünk piszt -
rángok lenni, ússzunk szembe az ár -
ral, keresve a tisztább és élhetőbb kö -
zeget.” –  sajtó útján üzeni  kö zös sé gé -
nek, kiemelve ebből a meg szív le len -
dő tanulságot, még hozzáteszi: „Ne héz
a tiszta élet útját járni, de lehet.” S en -
gedjenek meg tőle még egy gondola-
tot: „Hiszek abban , hogy lesz a Kár pát-
medencei – és azon belül a kárpátaljai
– magyarságnak fel emel ke dé se, de ez
csak egy keresztény erkölcsi és szel -
lemi megújuláson át vezet het.” Te kin -
tet nélkül felekezetre ezzel egyet kell
ér tenünk, s csatlakozva mindjárt meg
is erősíthetjük: Úgy legyen! 

Kedves Béla! Úgy szűkebb, ám né -
pes, szép családod, mint szélesebb kö -
zösséged, a kárpátaljai magyarság sze -
retetétől övezve áldjon és segítsen az
Isten! A Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztje büszke tu laj do no sa ként
most vedd át, és tűzd mellkasodra a
Szent István koronáját jelképező Ma -
gyar Örökség-díjat is!

A Magyar Örökség-díj átadáson
2014. június 21-én a Pesti Vigadó
dísztermében elhangzott méltatás

szerkesztett változata.

Popovics Béla

Vári Fábián László
ADy ALKONyA

Elhagy az árnyam, elmegyek.
Csillag sincs velem.
E homályt át nem ütheti,
Megpihen szemem.
Sorsomhoz szabott síri ágy
A felnégyelt Haza,
Testemnek tüzét csillapítsd,
Tisza és Duna.

Az alkony bíbor színre vált,
Hitem erősítem.
A Pokol az, mely így üzen,
Nem az Úristen.
Kegyetlen szél kerekedik
Holnap ilyenkor
Kidőlt serlegből elfolyik
Az úrasztali bor.

Ím, most e vers is meggyötör,
Alig létezem.
Áldani készül s visszahull
Ölembe kezem.
Írhatta volna magyarul
Akárki fia,
Parancsba kapván, hogy házát
El kell hagynia.

Illyés Gyula
A BÉKESZERZŐKHÖZ

Egy én is lám a sorból, abból
az élő láncból, melyen át, 
mint rég a kínai falaktól
Párisig a csúcsokra állt
hun katonák: – egy nép kiált
a jövő felé tán utolszor!
Egy vagyok az eleven sorból,
a költőkéből, egy vagyok
a fulladozó ajakokból,
melyeken át egy elfeledt,
sorsának mélyén elrekedt
téveteg nép még földadog
s küldi halott örsök szavát
feléd, ha meghallod, világ,
hogy igazságot: életet!

Megmondtam, s most, hogy tovább?
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Halász Péter
Nemzete önismeretét szolgálja

A Kárpát-medencei magyar nyelvterület délkeleti szög le -
tében élő Gazda József azok közé a régivágású, ízig-vérig
pedagógusi vénával rendelkező tanáremberek közé tarto zik,
akik nem hivatalnokként dolgoznak, és elsősorban nem ke -
 nyérkereső foglalkozásnak tekintik a tanárságot, hanem mint
a régi tanítórendhez tartozó szerzetesek legjobbjai, a szó leg -
nemesebb értelmében, Karácsony Sándor, Németh László
módján élik meg ezt a szolgálatot. Olyan pedagógusok kö -
zé tehát, akik – Kodály szavaival – déli harangszókor nem
dobják vissza a maltert a ládába, akik a legnehezebb kö -
rülmények között is megtalálják a módját, hogy vállalt kö -
zös ségükért dolgozhassanak.

Gazda József 1936-ban, a háromszéki Kézdivásárhelyen
született, mégpedig genetikailag kitűnő örökséget hordozó
családban. Bátyja, László az eddigi legteljesebb moldvai
csángó helytörténeti lexikon szerzője, Klári húga pedig el -
ső rendű néprajztudós. S ha ehhez még hozzáteszem, hogy
felesége és szellemi társa, Olosz Ella kiváló iparművész volt,
és a házasságukból nagyszerű szellemi teljesítményt nyúj -
tó gyermekek születtek, akkor azt hiszem nem túlzás, ha
azt mondom, hogy Gazda József nemcsak szellemi tekintet-
ben, de – úgymond – biológiailag is példát ad abból, amit
magyar örökségnek tarthatunk, de legalábbis kívánha tunk. 

A középiskolát a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kol lé -
giumban, az egyetemet a kolozsvári Bolyai Tu do mány e -
gyetemen végezte, mindkettőt szinte az utolsó pillanatban
– 1953-ban és 1958-ban –, közvetlenül magyar nevük il let -
ve magyar nyelvük megszüntetése előtt. Előbb Szé kely ko -
csárdon, majd a nagyenyedi Bethlen Gábor Kol lé gi um -
ban, végül 1964-től a kovásznai líceumban tanított, innen
vonult nyugalomba az 1990-es években, 34 évi tanári szol -
gálat után. Gazda József nem csupán tanárember volt, nem -
csak az iskola, a kollégium falai között vé gez te oktató, és
főleg nevelő munkáját, de teljes életével a diákság, a te le pü -
 lés és a táj lakossága, egész nemzete önismeretének, meg-
maradásának esélyeit növeli. 

Munkássága sokrétű, mondhatni minden lehetséges mű -
fajban kereste és igen sokban meg is találta a köz re mű kö -
dés lehetőségét. Diákokból szervezett művészegyüttesével
1975-től évente Erdély-szerte bemutatott egy-egy Tamási
Áron színdarabot. Ezeken a főleg falvakat látogató köruta -
kon nemcsak maradandó élményt szereztek a fölkeresett is -
kolák diákjainak, de az iskolai színjátszás újraélesztését, ki -
bontakozását is segítették. Több szerzőtársával még az 1970-
es években megírta az első rendszeres magyar irodalmi tan -
könyvet a líceumi iskolák első osztálya számára, ami több
ki adást is megért. Magyar Örökség ez is, hiszen valamikor
a jobb tanárok nem arra hivatkoztak, hogy valamit azért nem
tanítanak, mert nincsen tankönyv, hanem nekiláttak és meg -
írták a hiányzót. Talán jobbakat írtak, mint elődeik.

Nemcsak az iskolák és kollégiumok falai között találta meg
a közösségteremtés lehetőségét. Írásaiban, mo nog rá fiái ban
az erdélyi, főképp a székely alkotók világának –, va la mint
a romániai magyar képzőművészek körében ér vé nye sülő
művészeti irányzatok megismertetésére törekedett.

Dél- és Nyugat-Eu -
rópába, aztán a Kö -
zel-Keletre szer ve -
zett egy- vagy maxi -
mum kétszemélyes
tanulmányútjai, s az
ezek nyomán ké szült
úti-naplók, nemcsak
a minden tekintet-
ben fölkészült ta nár -
ember szemével lát -
tatják a felkeresett
tájak művészetét,
történelmét, je le nét,
de az átélt és to rok -
szorítóan izgalmas
kalandok ér dek fe -
szítővé is teszik eze-
ket az útleírásokat. 

A szociológia te -
rületén valósággal

új műfajt teremtett Gazda tanár úr. Tökéletesen megvalósí-
totta a hagyomány, a magyar örökség őrzését, meg örö kí té -
sét. Ezekkel az elemeire szedett, majd teremtő erővel újjá-
varázsolt, a bartóki modell mintájára építkező beszélge té -
sekkel tárta föl és mutatta be a hagyományos erdélyi falu éle -
tét, különösen pedig a moldvai csángó magyarok sorsát. A
szerző szándéka szerint felépített kép úgy alkul ki, mintha
„A Csángó” élte, dolgozta, szenvedte volna végig ezt a szá -
zadnyi időt. Végre akadt valaki, aki meghallgatta, mag ne to -
fonszalagra vette, értő kézzel és velük érző szívvel egy sé ges
szöveggé formálta keserves sorsukat. 

A magyar örökség számontartásának és össze gyűj té sé nek
vágyától hajtva, a csángóknál jól bevált módszert alkal maz -
ta aztán a Kárpát-medencében szétszabdalt és a nagyvilág-
ban szétszóródott magyarság sorsának számbavételére, ami -
ből félszáz országban gyűjtött tapasztalat alapján készült
Az istennel még magyarul beszélgetünk, valamint  A Har -
ma dik ág: magyarok a szétszóratottságban című könyv.

Titokzatos képességgel, vagy nevezzük nevén: szakmai
és emberi hitelességgel szervezi Gazda József az általa
létrehozott kovásznai Kőrösi Csoma Egyesület évenkénti
tudományos konferenciáját, ahol eddig már nem ke ve sebb,
mint 498 előadás hangzott el a Kőrösi Csoma Sándor ér -
ték rendjének fonalára fűzött témákból. Ez adja közösséget
szervező erőfeszítéseinek szakmai és erkölcsi hátterét.

Gazda József azonban nem az erdélyi magyarság iden-
titásáért folytatott küzdelem nem magányos harcosa. Elő -
dei, társai és követői vannak! Kitüntetésében benn foglal-
tatik a kovásznai iskolák, a székelyföldi művészek a mold-
vai csán gó magyarok, és Körösi Csoma Sándor Magyar
Örökséget jelentő, Magyar Örökséget őrző és gyarapító
munkásságának elismerése is. 
A Magyar Örökség-díj átadáson 2014. június 21-én a Pesti

Vigadó dísztermében elhangzott méltatás szerkesztett változata.

„Az erdélyi vér nem az adományért szolgál, hanem a
be  csületért.”                                             Mikes Kelemen
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Ignácz Rózsa neve befészkelte magát gyermekkorom vi lá -
gába, és együtt cseng a legnagyobbakéval! Re for mátus lel -
kész nagyapám (Vincze Elek), valamint diakonissza ke -
resztanyám (édesanyám testvérhúga, Vincze Laura), s nem
beszélve tanítónő édesanyámról, egymás között cserélget-
ték az Ignácz Rózsa-könyveket!  Diákkoromban már a ze -
nei pályára készültem, így az olvasásra kevés időm ma radt,
de Ignácz Rózsa neve, együtt növekedett velem. 

Amikor megírtam első könyvemet – Szülőföldem – zen gő
anyanyelvem címmel, megismerhettem Ignácz Rózsának
költő-fiát, Makkai Ádámot, aki különös szeretettel beszélt
édesanyjáról és gyermekkoráról. Tanulságos történetet me -
sélt magyar anyanyelvünkről, melynek idé zem egy részletét:

„Nagyon jól tudtam németül gyerekkoromban, mivel szü-
leim borzasztó elfoglalt emberek voltak, és fölvettek egy
osztrák nőt, hogy pesztonkázzon… akivel szemben én ret-
tenetes ellenállást tanúsítottam. Állítólag két- és há rom é ves
korom között ráztam a gyerekágyat, és azt üvöltöttem, hogy
nem akarok németül aludni! Körülbelül hatéves koromban
Kodolányi János egyszer telefonált, anyámat kereste, és me -
sélik, hogy a következőképpen válaszoltam: »Én fátyok a
gyerek, az ányukától!« Erre Kodolányi azonnal fölhívta anyá -
mat, és azt mondta, szégyen és gyalázat, hogy az Anya nyel ve
magyar szerzőjének a gyereke így beszél magyarul! Hát
nem süllyed el? Hogy lehet ilyet csinálni? Anyám erre rette -
netesen megriadt, kirohant a városba, és megvette Be ne dek
Elek: Magyar mese- és mondavilág tíz kötetét, és hazahoz-
ta. Attól kezdve minden este egy teljes órán át székely táj -
szólással olvasta nekem a magyar mese- és mondavilágot! A
történet úgy folytatódott, hogy körülbelül nyolc hónap múl -
va jön a postás, én nyitok ajtót, s anyám a következőt hall-
ja: ,Hát, te meg hun jársz itt, ahol a madár se jár?’ ”

A Kodolányi János említette könyvből, az „Anyanyelve ma -
gyar” regényből idézek néhány sort, amely bizonyítja, hogy
Ignácz Rózsa prózája, önmagában is költészet:

„A gyulai havasokból elindult a köd. Előbb a környékbe li
falvakat lepte el, aztán lassan, méltóságteljesen behömpöly -
gött a városba a Monostori-út fölött. Bent, a piac-téren meg -
torpant, megállt. Nem űzte tovább a szél, hát csak go moly gott
sűrűn, önmagában és szállt, szállt… Le  fel, le  fel. Ráült a
háztetőkre és leereszkedett a földig. Besuhant a csatornák
mentén a házereszig. Körülölelte templomok pilléreit. Lan -
gyosan, puhán, hófehéren. Kolozsvárt hófehér a köd…

Ignácz Rózsa még őrizte az erdélyi havasok hidegét, még
tudta a hegytetőkön nyíló havasi virágok nevét, még itta a
hegyi patakok forrásvizét, s főleg; érezte még a só ízét! És a
kenyeret, melyet sütött, még kovásszal készítette! Igen, az
övé, Isten által megáldott kenyér volt – mert nemcsak a piac-
ra, hanem egyúttal az Úrasztalára is szánta őket! Szü lő -
föld jéről tápláló, s ugyanakkor tanulságos irodalmat ha gyott
ránk. Tudósított mindenről, ami fontos volt számára. Meg éne -
kelte a múlandó jelent, Erdély magyarságának küzdelmét. 

„Ezerekilencszázhuszonhét decembere… Ilona össze szí -
jazott könyvekkel a hóna alatt csendesen baktat a gim ná zi -
um felé. – Délután félkettő. Mióta életbe lépett Ang he lescu

Faragó Laura
Prózája költészet volt...

rendelete, azóta délután van a tanítás. A miniszter eltiltot-
ta a coeducatiót, hát most külön iskolát kaptak a lányok.
Épületük nem volt, egyelőre úgy oldották meg a dolgot, hogy
a református fiúgimnázium délután kettőtől hétig „Leány -
gimnázium”-má változott. A hatóság önálló leányiskolának
való épületet követelt, amilyen a „Regina Maria”, a román
állami. Azt is a magyarok építették, még békében persze,
építsenek most is ugyanolyat! Az Egyház vezetői aggodal-
masan dugták össze a fejüket és kuporgatni, gyűjteni kezd -
ték a leieket. Amíg engedélyezték, minden héten ren dez -
tek egy-egy jótékony célú előadást. A tanárok megajánlot-
ták fizetésük öt százalékát. A hívek önként vállalták egyhá -
zi adójuk mellett az új iskolaadót. Az egész református
egyház az új iskoláért dolgozott.”

Talán mindannyian tudjuk, hogy Ignácz Rózsa szí nész -
nőnek készült. Egyed Zoltán (író, újságíró, kritikus) azon-
ban felfedezte a fiatal tehetségben az önálló al ko tó mű vészt:
a Színházi Életben ezt írta az „Anyanyelve magyar” meg-
jelenésekor, 1937-ben: „Azt mondtam Ignácz Rózsának,
mikor szeptemberben feljött Pestre: – Rózsi, kedves, írjál
te, ne játsszál színészetet!  Rettenetesen megsértődött. Hogy
ő színésznő, az írás az csak olyan szórakozás, unaloműzés
nála. Odavolt. Papp Jenőt, aki az én meggyőződésem sze -
rint belelát a szavak zsigereibe is, izgatottan vontam félre s
figyelmeztettem Ignáczra. Ugyanaz volt a véleménye, ami
nekem: pedig ő se dobálózik a dicsérettel, inkább hallgat,
de nagyon, s komolyan. Megmondta Ignácznak, hogy te -
het ségesnek tartja. A kicsi fekete asszony pirult, mint a sül -
dő prepa. Hogy: igazán? meghogy: bizonyisten? Hát jó, ak -
kor megpróbálja. S nem szólt tovább egyet se. Ne ki  kez -
dett komolyan és – hogy csinálta, hogy nem – hat hónap
alatt megírta az »Anyanyelve magyar« regényt, s így egy
új ma gyar író született!” Őrizzük a 105 éve született Ig nácz
Ró  zsa em lé két, s olvassuk könyveit! Hogy megmaradjunk.
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Salamon Nándor
Monográfia kérdőjelekkel

Évtizeddel korábban – 2003-ban! – lapunkban ébresztget te
Bula Teréz az elfeledett festőművész, Corini Margit em -
lé két. Szomorúan állapította meg, hogy a nyugati mű vé szet
világában egykor sikeres művész pályája egyszerűen ki e -
sett a hazai szakmai köztudatból. Történt mindez annak el -
le nére, hogy életének jelentős évtizedeit alkotómunkával töl -
tötte gyomaendrődi magányában. Írásában jelezte, hogy mo -
nográfia készül, s felhívást tett közzé, segítségét kérve mind -
azoknak, akik bármilyen adattal hozzájárulhatnak az egyéb -
ként mozgalmas életpálya megrajzolásához.
Nem tudom milyen foganatja volt a felhívásnak. A szerző
azonban a feltárt ismeretek, és hivatkozások alapján szin te
emberfeletti kutatómunkát végezhetett. A lábjegyzetek ar -
ról tanúskodnak, hogy minden forrást kimerített, amit az írott,
nyomtatott szakirodalom, a levéltárak, múzeumi adattá rak,
illetve a világhálón általa elérhető adatbázisok kínáltak. A
monográfia „vezérfonalát” azonban a festőművész gon do -
san „vezetett” dokumentumgyűjteménye jelentette. Az adat -
halmazból szerkesztette Bula Teréz Corini Mar git életraj zát.

A kötetet tanulmányozó recenzesben több kérdés merült
fel. Vajon a mozgalmas életút, vagy a töredékesen ismert élet -
mű érdemel-e nagyobb figyelmet? Melyik rejt izgalma sabb
mozzanatokat, támaszt kételyeket? Melyek az egész em ber
megítélését döntően meghatározó momentumok? A válasz
lassan rajzolódik ki a kissé szokatlan szövetű, kronológiai
rendet követő írásból, de a kételyeket nem oszlatja el meg-
nyugtatóan. Ítéletében még a szerző is bizonytalan.

A szellemi kaland a bevezetővel kezdődik. A számtalan
ne vet használó művész családi kapcsolatait próbálja tisz -
tázni. Nincs könnyű helyzetben! Végig követi a „nyomot”,
miként jutott a „Corini” névhez a kolozsvári Só vári Mar git.
A „nyomozás” csúcspontja az amerikai állampolgár, er dé -
lyi születésű, román-olasz gyökerű első férj, a különböző
névalakban előforduló Cornell György kiemelése az is me -
retlenségből, amely megoldja a „Corini” eredetét is.

Az 1897-ben született Margit román szár mazású szülők
– Sorosán apa, Sorbán anya – második gyermeke. Bátyját,
Sóvári Jánost, jeles szobrászként tartja számon a magyar
művészettörténet. A gyermekkor családi háttere közel sem
nyugodt: tragédia, válás, új házasságok billentik meg az
egyensúlyt. Margit különböző intézményekben végzi ta nul -
mányait. Már ekkor, gyermekszínészként kacérkodott a szín -
paddal.1918-ban elvégezte Rákosi Szidi színtano dá ját. Né -
hány szerep dokumentumai emlékeztetnek az 1923-ban fél -
be szakadt színészi karrierre.

Bula Teréz arra is keresi a magyarázatot, milyen él mé -
nyek fordították a festészet felé a színpadon sikeres mű vészt.
Az impulzust két testvérétől – Nagy Jánostól és Sóvári
Jánostól – kapta, akik rendszeresen kiállításokra vitték a
hozzájuk látogató kamaszlányt. A kínálat bőséges! Bu da pest
bővelkedik modern tárlatokban. A szerző ezt a jelentősebb
művészeti események bemutatásával támasztja alá, szem-
léltetve a modern művészet küzdelmeit, egészen a fő is ko -
lai reformig, Vaszary János kinevezéséig, a Női Nyolcak fel-
lépéséig. A „Vaszary-tanítvány” kapcsolatra nem talált ada tot.

Corini Margit festészeti tanulmányokat New yorkban kez -
dett, ahová 1923-ban Giuseppe Corini építészt követte, aki
akkor már feleségeként. Az amerikai művészet ez időben
kezdett függetlenedni a francia hatásoktól. In téz mé nye sü lé -
sét kellő részletességgel mutatja be a kötet. 

Kiállításokról, galériákról, gyűjteményekről, mú zeu mok -
ról, egyesületekről, születő művészeti is ko lák ról kapunk tá -
jékoztatást. A férje támogatását bíró mű vész jelölt kü lön bö -
ző iskolákban készül a pályára, végül John Sloan ta nít vá -
nyá ul szegődik. Jó tanuló, de önállóságra törekvő nö ven dék.
A festői irányzatok közül érdemes megfigyelni a „nagy vá -
rosi nyomor sajátos egzotikumát” bemutató műveket, mert
hatásuk megjelenik Corini párizsi festmé nyein is.

Megalapozott tudással tért vissza 1928-ban Európába,
de amerikai kapcsolatait továbbra is fenntartotta. Há zas sá -
ga nem sikerült, a távkapcsolat azonban kitartott 1947-ig,
amikor elváltak. Párizs megváltozott miliővel fogadta, de
felmelegített színházi kapcsolatai segítették az önálló élet
megalapozásában. Támaszt jelentett egy új szerelem is. Fo -
kozatosan beilleszkedett a régi fényétől ugyan megkopott,
de változatlanul élénk művészeti életben. Otthonosan moz -
gott a kávéházak, műtermek világában, neves mű vé szek kel
került kapcsolatba. A Montmartre lakója, de lejárt a város-
ba, festményei tárgyát azonban a „domb” tájékán találta
meg. Különösön vonzódott az éjszakai élet sejtelmes han gu -
lataihoz, látványaihoz. Sajátos műfajt teremtett, de ez bi -
zonyos „beskatulyázását” is eredményezte. Szorgalmas ta -
nulás után 1930-ban mutatkozott be az Őszi Szalonban.
A befogadás évekig tartó sikersorozat kezdetét jelentette.
Egymást követték az európai, és amerikai kiállítások a nép -
szerű Corini festményekkel. A nemzetközi sajtó mellett a
hazai lapok is hírt adnak sorozatos sikereiről.

Corini Margit
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Bula Teréz a már-már túlméretezett diadalmenetet keretbe
foglalt idézetekkel, sajtóvéleményekkel, meghívókkal, cikk
kivágatokkal, fotókkal dokumentálja, mintegy jellemezve a
Corinit befogadó közeget. Alapossága odáig terjed, hogy  az
amerikai művészegylet – számunkra kevésbé érdekes – tag-
jait is életrajzi adatokkal mutatja be. Sőt! Egy listát is közre
ad két esztendő vásárlásairól. A képcímek némi el iga zí tást
adnak a festmények témaköréről, de tájékozódhatunk a vá -
sárló kör szociológiai összetételéről is. Sötét tónusú, né ha el -
nagyoltnak ható város- és életképei nem illeszkednek az eu -
rópai trendbe, talán ez a sikerének titka.
1937-ben részt vett a Függetlenek nagy seregszemléjén, az-
tán csendes évek következnek, de nem kevés bonyoda lom -
mal. Családi ügyek, új kapcsolat foglalkoztatja. Meg le  he tő -
sen rejtélyes a megszállt Párizsban töltött idő, s elég sok kér-
dőjel kunkorodott a szerző elé a hazatérését illetően is. Nem
segítette őt az alkotó visszaemlékezése sem. Az ost romot Bu -
dapesten Reismann József fes tővel él te át.
A könyv történelmi-politikai összefoglalóját – a téma szem -
szögéből! – feleslegesnek ítélem, miként Dálnoki Miklós
Bé la történelmi szerepének méltatását, életrajzát is. Lé nye -
gesebb, hogy Corini Margit 1947-ben részt vett a Kép ző mű -
vésznők Kiállításán, hogy aztán a nehéz időkben eltűnjön.
Nehezen tisztázható, miként kerültek Gyomára? A tör té nelmi

Corini Margit: Virágcsendélet

háttér felvázolása, néhány levéltári irat, az em lé ke zők, néha
egymás véleményét kioltó állításai, sem az okok, sem az
időpont tekintetében, nem segítik a tisztánlátást. (Ki te le pí -
tés? Internálás? Önkéntes helyválasztás? Kitiltás?)

Látszólag harminc eseménytelen év Gyomán. Ez a sum -
má zata a Reis mann-Corini művészpár életének. Nehezen il-
leszkednek be, de akadnak barátok, segítők. A szélesebb kö -
rű család érdeklődése is feltámad, gyakoribbak a rokoni ta -
lálkozások. Igyekeznek segíteni az idősödő művészeken. Az
együttlétek feledtetik nehéz sorsukat. 1971-ben azután vég -
leg egyedül marad Corini Margit.
1976-ban – a botrány szelét kifogva! – kiállítást rendeztek
egy klubteremben képeiből. „Kései felfedezés”, de jut még
néhány fénysugár a festőre. Újabb tárlatok, amatőr film, te -
levíziós felvétel Vitray Tamással! – mintha korrigálnák mel-
lőzöttségét. Rendeztek időszakos kiállítást is a városra ha -
gyott művekből. Hányódott a gyűjtemény. A kompromis szu -
mokkal megnyílt Gyo ma end rődi Városi Kép tárban ál lan dó
kiállítási tárggyá vált har minc három Corini festmény.

Bula Teréznek a kolozsvári Kriterion Kiadónál 2014-ben
megjelent munkája úttörő vállalkozás. A kötet egészén ér -
ző dik empátiája a téma iránt. Sok információt szerzett e
moz galmas életpályáról, de a tőle független korlátok miatt
mégis keveset. A nyitott kérdéseket feltételezésekkel pótol-
ta, a részletezett történelmi események pedig – vé le mé nyem
szerint! – alapjaiban érintetlenül hagyták Corini festé sze tét. 

A számos színes reprodukcióval, fényképekkel, írott és
nyomtatott dokumentumokkal gazdagított kötet így is nye-
resége a művészetírásnak, kutatásra ösztönző kiadvány.                                                                                                                     

Pásztohy Domokos
PRóBAIDŐ

Pávát tereltünk parázson át.
Gordonka, brácsa, hegedű szólt,
cifrázva egy Schubert-triót.
Végre már Mozart is sorra jött:
a Divertimento röpködött.

Aztán Borlói Rudolfra vártunk.
Zongorázott. Köréje álltunk.
Rondója sírt és felkacagott,
mesteri módon játszadozott.
Érzéseinknek pásztora lett.

Festők üzenték: sietnek már.
Áron Nagy Lajos, Bodor Aladár
s társaik képe ünnepnapot
teremtett rideg falak közé.
S tudtuk, az érték: a külön-közé.

És ekkor értettük igazán,
hogy a megszállt kicsike Hazán
belül a miénk csak tenyérnyi tér,
ahol a művészet szabadon él
s várja a végső megtisztulást.
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Baranyi Ferenc
A Tárló kiállítására

Rájöttem, hogy szavakkal lehet a leg -
kevésbé a lélek mélyére bevilágítani.
Igazat kellett  adnom Corrado Ca lab rờ
barátomnak, a legnagyobb  élő olasz köl -
tőnek, aki ezt mondta nekem nem is
olyan régen: „Il poeta sta usando le pa -
role, vale a dire il mezzo piừ sciupa-
to dall’uso quotidiano.” Azaz: „a köl tő
a leghasználatosabb eszközt, a szót hasz -
nálja, melynél kevés van, amit jobban
elkoptattak, mellyel jobban visszaéltek
volna a mindennapi életben.”

Így igaz. A szavak manapság sokkal
inkább alkalmasak a valódi gondola-
tok és érzések elfedésére, mint kifeje -
zésére. A zene többre képes. A Trisz tán
egy akkordja sokkal nagyobb mély sé -
geket tár fel a szerelem sötét ver mé ből,
mint szerelmes versek sokasága. És a
festészet? Sokáig azt hittem, hogy „két -
dimenziós” művészet. Felületes, fe lü -
letet ábrázoló. Aztán – nem is olyan
régen – egy kedves hölgyismerősöm,
Isa Schneider németországi festő és
írónő, kezembe nyomta egyik re gé -
nyét. Judit szimfóniája volt a címe. A
borítón a saját maga festette Ze nész -
lány című portré látható. Egy arc, amely
már a címlapon elmondja a lényegét
annak, amit aztán az író kétszáz har -
minchat oldalon keresztül „ragoz”.

Nagyon tisztelem tehát – és irígylem
is – a képzőművészeket, akiknek egy
tekintélyes csoportja 1985-ben meg -
a lakította a Művészeti Tárlót, ezt a
népművészeti baráti kört, amely már
kezdetben kibővült képző- és ipar mű -
vészekkel is. Számos barátom volt a
tagja, többek között Búza Barna, Kasz ner
Margit, Orosz László, Osváth Miklós,
Xantus Gyula, Kelemen Kristóf. 

Később – Buczkó Imre sikeres „vál -
ságkezelése” után – közhasznú egye -
sületté vált a Művészeti Tárló státusa.
Ebben az újjászerveződött társaságban
is akadtak barátok: B.Hajdú  Laci, Dr.
Gomola György, Sersovszky Zsuzsi,
Szendrei Jutka. És nagy öröm számom -
ra, hogy nemrég befogadták egy szü lött
fiamat, Baranyi Pétert is.

A mai világban fokozott szükség mu-
tatkozik arra, hogy a művészek ne csu -
pán szövetkezzenek, civil szer ve ze tek -
be tömörüljenek, de össze is ka pasz kod-
janak. Mert mi a helyzet manapság?

Ernesto Sabato nyilatkozta nem is olyan
régen: „Nem a művész idegenedett és
embertelenedett el, hanem a közönség
alakul át: szemlátomást más-más do -
log az emberiség és az az em ber tö meg,
amely csupán egykaptafára gyártott
lények együttese, akiket a sablonos ne-
nevelés- és hírgyár, az elektronikusan
központilag irányított szórakoztatói-
par – a maga tévésorozataival és be -
vá sárlóközpontjaival – elbutít és fo -
gyasztógéppé aláz. A művész nehéz
kísérlete, hogy ezt a közönséget is mét
emberiséggé tegye…”

Tehát: vissza kell emelnünk a fo gyasz -
tógépekké alázott tömegeket az em -
be riség fogalomkörébe.  Nagy feladat
vár ránk, hisz a helyzet Sabato nyilat-
kozata óta még tovább súlyosbodott.

Az egyik magyar hetilap múlt ka -
rácsonyi számában Inkei Péterrel, a
Budapesti Kulturális Ob szer va tó ri um
vezetőjével interjú készült. Volt az el -
múlt évben egy EU-felmérés, a kér -
dőív egyetlen kérdést tartalmazott: az
elmúlt egy évben ön hányszor volt szín -
házban, múzeumban, legalább egy köny-
vet olvasott-e? Az eredmény számunk -
ra lehangoló volt. Az derült ki belőle,
hogy „vészes sebességgel zuhanunk a
bárdolatlansság irányába. A sor vé gén
kullogunk a portugálokkal, a gö rö gök -
kel és a ciprusiakkal. Ha az előző, a
2007-es felméréssel vetjük össze a mos-
tanit akkor utolsók vagyunk. Messze ná -
lunk a legnagyobb a zuhanás: 2007-ben
a magyarok kulturális aktivitását még
18 százalékra taksálták, most csak 11-
re”. Nos, ez az információ nem volt
valami örömszerző karácsonyi aján -
dék. Fájdalmas volt értesülni arról,

hogy Európa legbunkóbb nem ze té nek
va gyok a fia.

Úgyhogy, művésztársak, hazafias kö -
telesség tennünk ez ellen. Ze né szek -
nek, képzőművészeknek és irodal má -
roknak egyaránt. Szövetkeznünk kell
az elembertelenedés ellen. A TÁRLó
az értelmező szótár szerint „kiállítási
tárgyak elhelyezésére való, üvegezett
fedelű, asztalszerű tartó”. A TÁRLó a
tárol ige származéka, amely azt jelen-
ti: nagy mennyiségben elraktározva tart.

Azt a nagy mennyiségű humánumot,
amit a TÁRLó tagjai lelkében őriz, él-
ni segítő alkotások formájában ossza
szét a láncra vert lelkű sokaságnak.
Hogy megmentsük, hogy emberré visz-
szaidézzük őket, kiszabadítva legnem -
telenebb indulataik rabságából.

Elhangzott 2014. június 26-án a
Kondor Béla Közösségi Házban.

Osváth Miklós: Tájképvázlat

A Művészeti Tárló évente kollektív ki -
állítással bizonyítja működését, és az
alkotói formák folytonosságát, össze-
tartozását. 

Gombai Károlyné, a közhasznú egye -
sület elnöke elmondta a szel lemi örök-
séget tisztelve, és megtartva ápolják a
mű vészeti- és kulturális ha gyo má nyo kat. 

„Tekintélyre vágyunk, hogy hó do lók
ujjongjanak körülöttünk. Állandóan
hevített a tülekedés címek és rangok
után. Kitüntetéseinket hivalkodva hord -
 juk díszruhánkon. 
Feledjük, hogy egyedül tetteink ne mes -
 sége tesz méltóvá égi fényre.”

Prokop Péter
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Antalfy István jubileuma

Versek, mesék, prózák, fordítások Antalfy István hosszú
írói munkásságának „gyümölcsei”. Kedves kecskeméti tag tár-
sunk kilencven évének „termései”. Illő tisz te lettel köszönt -
jük, remélve, hogy a több mint negyven kötetben, és számta -
lan antológiában, újságban megjelent írása után maradt még
mondanivalója számunkra. Legújabb kötetének elő sza vá ban
a „Visszaintés”-ben ajánlásként említi, hogy társadalmi, kö -
zösségi (hazafias) verse alig található költészetében. Sze rel-
mi lírája szemérmesen, szeretett feleségéhez szól.

A sok viszontagságot átélt Antalfy István – véleményem
szerint – mégis közéleti ember. A második világháború alat-
ti „élményeit”, a többéves hadifogságot őrzi szívében, és egy

különleges fo lyó -
irat szer kesz tő je -
ként – Hadifogoly
Híradó – ápolja e
nagy tragédia em -
lékét. Segít ab ban,
hogy a mai nem ze-
dék is megismerhes-
se a háború bor zal -
 mait, mert abban
bízik, hogy a múlt
tragédiáiból okul-
hat az emberiség. 

Költészete az élet
szeretetéről, em ber -
társainak tisz te le té -
ről vall. Évekkel ko -
rábban az Amatőr
Költők és Írók Lap -
jában, a Kris tály ban
így vall: „Hogy ki
lesz az, aki majdan
feljut a Par nasz -

szus ra – az idő érleli és bizonyítja be. Ezt a célt szolgálni,
ebben segédkezni, nemes feladat!” Életpályája ars poeti -
cáját igazolja, melyhez önzetlensége és szerénysége páro-
sul. Valamennyiünk számára példakép lehet.  

A Művészetbarátok Egyesületének elnöksége, és író ba rá -
tai nevében köszöntöm  jeles születésnap ján Antalfy Istvánt.

Tárkányi Imre

Antalfy István

Tárkányi Imre
ANTALFy ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE

(80. születésnapjára)

A nap még ragyog, bár
N em felhőtlen az ég.
T e még élvezed az őszt –
A tél, ugye, messze még?
L ábad frissen járja az utat,
F utsz sebesen az emlékeid után.
y gy szép az élet Kecskeméten,
I gy szép az élet itt, óbudán.
S egít a vers, a próza,
T e mi ndegyiket műveled,
V igyázol minden rímre, szóra –
Á lmodban őrzik szívedet.
N ap süt Rád ilyenkor, ősszel

reád szórja az áldott meleget…

Antalfy István
BARBÁR VILÁG

Amíg a Nap adja magát,
a fényét és a melegét,
lesznek hősök, bűntelenek,
önként-szegények-remeték,
de az ocsmányság leterít
nemeset, szépet, igazat;
ez a barbár világ mit ér,
ha továbbra is így marad?

Kanizsa József
FESZüLT BENNED

(Antalfy Istvánnak 90. születésnapjára)

Meghatódva most láttalak
Mikor a válladon kard volt
Barátként ott csak vártalak
S a Szent Korona csillogott

S te léptél meghatott arccal
Aranytintás tollal írtál
Feszülten katonás daccal
És könny csillant, mintha sírnál

Feszült benned sok érző vers
– Magyar Kultúra Lovagja –
S kezedben a szijács tekercs
Agyad a sorokat írja…

Sorjáznak a szép verssorok
Hazád gondja benne lángol
Szemedben fényeket látok
És te tovább írsz Megnyugszol

Kazinczy Ferenc emléknapok Kassán

A kassai Csemadok Batsányi Köre kezdeményezésére 1967-
ben indult a Ka zinczy-napok eseménysorozata, mely a szlo -
vákiai magyarság első nyelvünkkel foglalkozó rendez vé nye
volt. Rövidesen országos programmá vált. Állandó elő adói
voltak Lőrincze Lajos, Grétsy László, Deme László, Szath máry
István, Montágh Imre. Csehszlo vákiai magyar nyelvészek
is részesei voltak a tanácskozásoknak.

Kazinczy 1759-ben Érsemjénben született. Az író, költő a
nyelvújítás vezéralakja volt, aki a reformkor előtti év ti ze dek-
ben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta.
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Madarász Imre gondolat-szikrái

Az olasz irodalom neves szakértője, elemzője különleges
kö tettel lépett az olvasók elé. „Eredeti komparatív már tí ro -
lógiá”-t írt, összevetette az olasz történelem két mártírjá-
nak, Girolamo Savonarolának és Giordano Brunonak a sze -
mélyiségét, gondolkodásmódját és tűzhalálba vezető sor sát.
Bár mindketten domonkos rendi szerzetesek voltak, két igen
különböző egyéniségről van szó. A szerző a ha son ló sá gai -
kon túl főleg az ellentéteikkel jellemzi őket, melyek mint gon-
dolat-szikrák pattognak ide-oda Madarász Imre szövegé -
ben: „Savonarola maga is gyújtott máglyákat... humanista
műveknek, ... míg Bruno önmagát égetve világított.” „A
Sa vonarola testét elemésztő tűz a reneszánsz delelőjén lob -
bant fel, a Brunot meggyilkoló annak alkonyán...” „Sa vo -
na rola az egyszerű, tanulatlan népnek prédikált, Bruno a
művelt elitnek írta dialógusait. Savonarolában a reformá-
ció, Brunoban a felvilágosodás előfutárát” láthatjuk. Szel -
le mes, eleven, sok szempontú jellemzés.

A kötet magyarázatot ad arra, hogy miért éppen a szi go rú
eretneküldöző domonkos rendből került ki a két áldozat; ho-
gyan fordulhattak elő a reneszánsz idején olyan mély sé ge sen
embertelen cselekedetek, mint az eretnekégetés, Bec caria
szavával „a törvényes emberölés”; és hogy az inkvizítorok
végül miért adták a „perbe fogottakat” a világi hatóságok nak.

A könyv borítóján a fekete háttér előtt magasra csap a
máglya lángja, de a két mártír emlékét nem  hamvasztja el.
Madarász Imre könyve 500 illetve 400 év múltán meg i dé -
zi őket, és a kort, amelyet elfogadni nem, csak valamivel job-
ban megismerni lehet. A szerző ítéletet mond arról a vi lág -
ról: „Semminemű erkölcsi-történelmi relativizmus nem re -
lativizálhatja a gyilkosság bűnét...”, „A bűn súlyát csak jo -
gi lag csökkentheti régi volta, erkölcsileg nem”. „Az örök
egyetemes morális normák... megsértését... nem szabad”
az zal „igazolni”, hogy „azok olyan idők voltak”. Igen, ez
üzenet a ma emberének!

Madarász Imre nem szándékozott Savonarola teológiai,
il letve Bruno filozófiai felfogását boncolgatni. A két sze mély
sorsának, mártírhalálának hátterét, körülményeit elemzi be -
mutatva a két pápát, akiknek fennhatósága idején meg tör -
ténhetett a borzalmas kivégzés, melyért személyesen is fe -
lelősek. VI. Sándor, a Borgia-pápa, az erkölcstelenség, ne -
potizmus, szimónia, gátlástalanság megtestesítője, és VIII.
Kelemen, Giordano Bruno személyes halálra ítélője, va la -
mint a jezsuita inkvizítor, Roberto Belarmino. Meglepő,
hogy vannak olyanok, akik mentegetik őket, sőt az egyház
szentté avatta az inkvizítort!

A két mártír „az élőbeszéd eleven tüzével, rendkívüli
szenvedélyességgel” hirdette, amiben tántoríthatatlanul hitt.
Savonarola bűnbánatra, megtérésre, vezeklésre, a fényűző
életmód elhagyására szólította fel híveit, a papokat, s a pá -
pát. Bruno a végtelen világegyetemről tanított, amely ugyan -
azokból az őselemekből áll. „Vesszen a tan, hogy e Föld az
egyetlen és tulajdonképpeni világközpont. ...a mi csillagunk -
nak és világunknak összetétele hasonló valamennyi más
csillagéhoz és világéhoz.” Egyikük a hit és a vallási er kölcs
irányából támadta-ostorozta erkölcstelen korát, s a fő bű nöst,
a pápát, másikuk a reneszánsz-humanizmus határán a

tu do mány felfedezéseivel akarta rányitni kortársai szemét
a valóságos világra. Mindketten elbuktak.

A két mártír irodalmi utóéletét is bemutatja a kötet. Sa vo -
narolában „a fasizmus könyörtelen fanatizmusát” látó re -
gényíró éppúgy megkapja a kritikát, ahogy az olvasó is el iga-
zítást talál az értékes, „ a történelmi-életrajzi tényeket köl -
tő ien megformáló, de nem meghamisító” irodalmi és szak -
irodalmi művekről. Madarász Imre sok új észrevétellel tár -
ja az olvasó elé a két máglya történetét, elkerülve a tűz -
halál borzongató részletezését. Sokirányú háttér ma gya rá za -
ta, szellemes stílusa, őszinte felháborodása (pél dá ul a pá pák
viselkedése, vagy a történetírók miatt, akik hivatásu kat „az
ügyeskedéssel vagy a mosodai folttisztítással té vesz tik ösz -
sze) olvasmányossá teszik a könyvét. A Két máglyát a kor
kutatóinak, egyetemistáknak, tör té ne lem ta ná roknak és
minden művelt olvasónak ajánlom. Fodor Mihályné                              

„A szívósság talán a tehetség egy neme. Nem megal kud -
ni, veszély, nyomorúság, betegség, sikertelenség kö ze pet te
sem; minden nap mindent elölről kezdeni, egy buldog ma -
kacs erőszakosságával, céltudatosan, engesztelhetetlen kö -
 vetkezetességgel.„                                      Márai Sándor

„Minden veszély, amely megvalósul, lehetőséget ad arra,
hogy fejlődjünk és változzunk.”                Richard Templar
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Madarász Imre
Weöres Sándor-paradoxonok

Egy esztendővel a „rövid huszadik század” kezdete előtt
született és az azt lezáró évben halt meg; tavaly volt szü le -
tésének centenáriuma, az idén halálának huszonötödik év -
fordulója – de Weöres Sándorra nem ezért kell em lé kez nünk.
Hanem költészetének értéke és irodalomtörténeti je len tő sé -
ge okán. S azért is, mert egyik legkülönösebb, legrejtélye-
sebb, legellentmondásosabb költőnk. Most csupán né há nyat
említenék e termékeny, ihlető – őt magát és a vele fog lal ko -
zó irodalmat inspiráló – paradoxonok kö zül.

Weöres irodalmunk egyik legközismertebb – egyszer-
smind legtitokzatosabb klasszikusa. Mindenki ismeri va la -
mennyire, legalább a nevét, ám alapos ismerője kevés akad.
Honfitársaink a magyar költészettel először, vagy az elsők
között az ő versei révén találkoznak – aligha van olyan e
hazában, aki A tündért a Galagonyát, a Varázséneket, a Gróf -
kisasszonyt vagy a „Kutyafülű Aladár”-t ne tudná (rész ben) –,
ámde gyermekverseinek gyermekközönsége után „fel nőtt”
költeményei közül a felnőtt olvasók vajon hányat is mer nek?
Gyermek-tündérversei miatt maga Weörös is afféle infan-
tilis lényként, örök gyermekként él a köztudatban, amivel
nehéz összeegyeztetni bölcsészdoktori címét. Merthogy a
honi literatúrában nem sok doktort találni. Alkoholizmusa
annál inkább rokonította őt megannyi jeles honfi-pálya -
társ sal. Weöres a „par excellence” formalista poétánk – kö -
zönségsikerét éppúgy jórészt formabravúrjainak, kivételes
nyelvi-zenei virtuózitásának köszönhette, mint az ellene irá -
nyuló esztétikai bírálatokat és politikai támadásokat –,
ugyan akkor azonban filozofikus költő is volt, a keleti böl -
cse letek avatott költői megszólaltatója és műfordítói tol má-
csolója. Más kérdés, hogy az európai, nyugati racionalista,
felvilágosult filozófiai hagyomány elutasítása, a humaniz-
mussal és az individualizmussal való programszerű szembe -
helyezkedés (à la Hamvas Béla, Várkonyi Nándor) a „vi -
gyázó szemeit” hagyományosan nyugatra vető magyar iro -
dalomban olyan provokatívan merész paradoxon sort, meg -
hökkentően szokatlan nonszenszeket eredményezett, mint
a Tíz erkély a Teljesség felé kötetben („A teljes lét: élet
nélküli… A teljes tudás: adat nélküli. A teljes bölcsesség:
gondolat nélküli…”). A bölcseleti irracionalizmus és az
esz tétikai formalizmus (l’art pour l’art) egyszerre, s egy-
mással való viszonyában is tisztázatlanul szolgáltatott okot,
helyesebben ürügyet a „polgári” Weörös betiltására a rá -
ko sista zsarnokság alatt. Ennek gyalázata azonban nem le -
het döntő érv sem a hamvasizmus-várkonyizmus vi lág né -
zeti, sem a „halandzsaversek” („panyigai panyigai panyi-
gai / ü panyigai ü …”, „naur glainre iki…” stb.) költé szet -
esztétikai érvényessége mellett. Mint ahogy Weöres poli-
tikai hovatartozásának fölöttébb kétséges meg ha tá roz ha tó -
ságát illetően sem: a „Magyar Orpheust” a legsötétebb öt -
ve nes években csak műfordítóként engedték publikálni, még
1955-ös gyermekverseibe, a Bóbita kötetbe is belecenzú -
ráztak (az „angyalt” például „cinkére” kellett módosítani)
– viszont a Kádár-korszakban elismert, ünnepelt, kitün-
tetett, koszorús, Kossuth-díjas költőfejedelem lett belőle.
1975-ben a „weöresi magatartást” és „virtuozitást, dí szí tő -

mű vészetet” bíráló „nem kritikust” a szakma s az irodalmi
közélet csaknem megkövezte. 

Kultuszát, kanonizációját a „Weöres-év” környékén csúcs -
ra járatták. A Valse triste bekerült A tizenkét legszebb magyar
vers közé, igaz, a reprezentatív és jelentős konferencia- és
ta nulmánykötet-sorozatnak ez volt talán a legvitathatóbb vá -
lasztása. Ezt kimondani aligha szentségtörés, vagy ha még -
is, akkor éppen Weöres mutatott példát arra (1946-ban mes -
terének, Hamvasnak írva), hogy lehet költőóriásokat is ki -
hí vóan antikonformista módon megítélni, rangsorolni, „ér -
tékskálába”, piramisszerű hierarchiába rendezni, egy Ju hász
Gyulának, egy Tóth Árpádnak az „igazi maradandóságát” két-
ségbe vonni, Vergiliust, Horatiust, Szophoklészt, Pet rar cát,
Miltont, Goethét, Schillert „idegen, ellenszenves” költő-
„királynak” minősíteni. Weöres Sándort az „olvasás előtti”
gyermekszavalók és az olvasói élmények mellett a ko moly,
éltető viták óvhatják meg attól, hogy skolasztikus, szo bor-
szerű, „muzeális klasszikussá”, „piramislakóvá” mereved-
jen, és segíthetik hozzá ahhoz, hogy beteljesüljön jóslata:
„életnél teljesebb/leszek a holtom után”.

Weöres Sándor (fotó:Garas Kálmán)

Barátom, nincs semmi titkom.
Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért
miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Weöres Sándor
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Baranyi Ferenc és Ion Brad baráti kézfogása a Művészetbarátok Egyesületének klubestjén

A Művészetbarátok Egyesületének évadzáró rendez vé nyén,
június 11-én az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Baranyi
Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító és a bukaresti Ion Brad
költő, műfordító, író szerzői estjét tartottuk.  A nagyszámú
ér deklődő jelenlétében Geröly Tibor külön is köszöntötte
Alexandru Victor Micula-t, Románia Magyarországi Nagy -
követét és Gabriela Matei-t a Budapesti Román Kulturális
Intézet igazgatóját. Megkülönböztetett tisztelettel üd vö zöl -
te a kulturális rendezvény díszvendégét Neculai Onţanu-t,
Bukarest 2-es kerülete polgármesterét, aki elfogadta meg -
hí vásunkat, és erre az alkalomra delegáció élén érkezett fő -
városunkba. A küldöttség tagja Ion Brad költőn kívül a bu -
ka resti polgármesteri hivatal protokollfőnöke Ma ri ana
Ge or gescu, az „Együtt-Împreună” Mű ve lő dési és Baráti
Tár saság elnöke Hajdu Győző, és Ganciulescu Ferencz Ro zá  lia
bukaresti lapszerkesztő. 

Az irodalmi estnek külön jelentőséget adott, hogy Ba ra nyi
Ferenc ez alkalommal költői-írói pályájának hatva na dik évfor-
dulójához érkezett, Ion Brad pedig a közeljövőben ünnepli
nyolc  van ötö dik életévét. Ezzel egyidőben Budapesten, és szer-
te az országban az Ünnepi Könyv hét ese mé nyei zajlottak. 

A Baranyi Ferenc és Ion Brad versválogatásából készült
mű sort, melynek előadói Lukácsy Katalin, Merényi Judit
és Mohai Gábor voltak, a közönség többször is tapssal ju -
tal mazta. Hámori Angelika zongoraművész és Csőke Fló ra
csellista zenei műsorát nagy tetszéssel fogadta a hallga tó ság.

Ion Brad vallomása

Baranyi Ferenc

Megtiszteltetés, és megható számomra, hogy részt vehetek
ezen a szellemi rendezvényen, itt Budapesten, Ma gyar or -
szág gyönyörű fővárosában. Három különböző helyzetben
már volt lehetőségem ismerkedni ezzel a világvárossal. Elő -
ször 1956 nyarán jártam itt, útban hazafelé Rómából, ahol
részt vettem egy nemzetközi ifjúsági kollokviumon, mely az
akkori idők szellemében, „a békéért vívott küzdelem” je gyé -
ben zajlott. Nem is gondoltam, hogy ugyanazon év őszén a
szovjet hadsereg véres hadjáratot indít Budapest ellen, ne -
hezen feledhető tragédiát zúdítva a magyar népre.

Másodszor 1965 őszén jártam itt, amikor meghívottként
részt vettem a „szocialista országok költőinek feszti vál ján”,
amelyet Szombathelyen, az osztrák határ közelében szer -
vez tek. Akkor ismertem meg Jékely Zoltán írót, aki tol má -
csolt nekem, a kolozsvári származású Áprily Lajos mar -
káns költőegyéniség fiát. Áprily Lajos kitűnő fordításai ban
jelentek meg Mihai Eminescu, román nemzeti költő, az er -
délyi George Cosbuc és Octavian Goga versei. Áprily fia
si keresen továbbviszi és fenntartja a hagyományos ro mán-
magyar kapcsolatokat.

Egy este sétáltam ebben a középkori hangulatot árasztó vá -
rosban. Telihold volt, és mélységes csend, ami ellentmondott
a budapesti hangulatnak. Odaszóltam: „Zoli bácsi, örülök, hogy
nálatok nagyobb szabadság van, mint nálunk, hiszen a kor -
mány, és Kádár nagyszerűen szórakozik a rendszert bíráló sza-
tirikus előadásokon”. Nagy hallgatás után kézen fogott és ezt
mondta: „Ionica, látod ott, azokat a kaszárnyákat? Tele van nak
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orosz katonákkal. Parancsnokaik, és moszkvai fő nö ke ik
hagyják, hogy kinevessük vezetőinket, de a moszkvai „irá -
nyítókat” tilos gúnyolni. Ha csak egy lépést is tennénk Bécs
fe lé, vérfürdőbe fojtanának.” 

Őszinte szavak, súlyos vallomás, amelyet nehéz elfelej te ni!
Harmadszor 1986 nyarán jártam itt. Hajdú Győző kol -

lé  gám mal az Európai Kulturális Fó rumon vettem részt.
S végül most negyedszer vagyok itt, amikor Bukarestből

Neculai Onţanu úrral együtt jöttem, aki Bukarest 2-es ke -
rü letét vezeti, mi azonban őt „a román főváros kulturális mi -
 nisztere”-ként szoktuk emlegetni. A kultúra és művészet
iránti elkötelezettsége sokat segített bennünket, hogy lét re -
hozzuk az „Együtt-Împreună ” Baráti Társaságot, és hogy
kiadjuk azt a kulturális lapot, amely hozzájárult or szá ga ink
íróinak és művészeinek hagyományos kapcsolatához. 

Így volt alkalmam találkozni, és megismerni Baranyi Fe  renc-
et, mint Petőfi Sándor, Ady Endre és József Attila hagya té -
kának folytatóját, és Ganciulescu Rozália segítségével ro -
mán nyelvre fordítani verseit. Azok, akik mindkét nyelvet
– románt és magyart egyaránt – ismerik, azt mondják sike -
res munkát végeztünk. Baranyi Ferenc „Válogatott ver sei”-t
a költő jelenlétében Bukarestben a 2-es kerület polgármes-
teri hivatalában mutattuk be. Nagy sikerű kulturális ese mény
volt. Remélem Önök sem csalódnak bennünk. Hálás va gyok
Hajdu Győzőnek, hogy bemutatta nekem Baranyi Fe ren cet,
a magyarországi költőnek pedig azért, hogy lefordította Pe tőfi
nyelvére néhány versemet. Megjegyzem, hogy bukaresti la -
káscímem Petőfi Sándor utca 6. szám, mely az Ady Endre
utca kereszteződésének sarkán található… 
Bukarestben az utóbbi évtizedben nagy szeretettel fogad-
tuk Baranyi Ferencet, és sok más jeles magyar költőt. Ezért
is ragaszkodtam ahhoz, hogy most itt Budapesten kie gé szít -
sem szavaimat, és elmondjam Önöknek, hogy a hozzánk in -
tézett megtisztelő gondolataikat magunkkal visszük Bu ka -
rest be. Remélem, hogy e szép szellemi, testvéri hagyo mányt
tovább folytatják a nálamnál sokkal fiatalabb, tehetséges
al kotók, hiszen nemsokára betöltöm a 85. életévemet.

Gondolataimat nagy elődünk Tamási Áron szavaival zá -
rom, amelyről soha nem szabad megfeledkeznünk: „Az em -
berek csinálják a békét, legyünk tehát emberek, hogy ma gya -
rok és románok maradhassunk.”

Szimbolikus kézszorítás

Örömmel jöttem a magyar fővárosba, hogy részt vegyek
ezen a magyar-román rendezvényen, Ba  ranyi Fe renc és
Ion Brad kétnyelvű versesköteteinek a bemutatásán. Kö -
szö nöm a Művészetbarátok Egyesülete vezetőségének, hogy
házigazdaként bennünket vendégül látnak, és megszer vez -
ték a találkozót. Köszönöm Baranyi Ferencnek, az európai
rangú költőnek, műfordítónak a meg tisz te lő meghívást.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, Budapest versszerető kö -
zönségét, akik eljöttek a baráti találkozóra, melyen a kor -
társ magyar líra, és a román költészet két kiemelkedő sze -
mélyisége szimbolikus kézszorításának lehetünk ta núi. Ba -
ráti kézfogásuk is annyi beszédes ténnyel együtt kifejezi né -
peinknek azt a törekvését, amire valójában történelmünk,
és több évszázados közös sorsunk ítéltetett. Vagyis azt, hogy
a dunamenti népeknek, nemzeteknek megértésben, bé ké -
ben, összefogásban kell élniük. Ma különösen korparancs
ez a nagy Haza, az Európai Unión belül, hogy az Önök XX.
századi nagy poétájának, József Attilának – aki az édes ap -
ját félig székelynek, félig románnak, vagy tán egészen an -
nak vallotta – vezéreszméjét valóra válthassuk: „Rendezni
végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is ke vés”. 
Kedves barátaink! Mi, akik Bukarest 2-es kerülete polgár -
mesteri hivatalában dolgozunk, úgy gondoljuk, hogy a köz -
szolgálatnak ebben az összetett, sokirányú te vé keny sé gé ben
fontos feladat hárul a kultúra – az irodalom, művészet,
tudomány – támogatására. Más szóval: a román nemzet és
a hazánkban élő magyar közösség nemzeti és nyelvi iden -
ti tásának megőrzése, és állandó erősítése szempontjából a
legjövedelmezőbb befektetés, a legjövedelmezőbb társa -
dal  mi áldozat, ha a kultúra ügyét felkaroljuk, ha az ér té ke -
ket teremtő alkotókat – írókat, költőket, művészeket, tudó-
sokat – minden módon segítjük. Ennek a vezéreszmének a
jegyében állott polgármesteri hivatalunk a Hajdu Győző író,
publicista és lapszerkesztő vezette nonprofit civil szer ve -
zet, az „Együtt-Împreună ” Művelődési és Baráti Tár sa ság,
és a szervezet kétnyelvű (magyar-román) kulturális lapja
mel lé, mellyel immár több mint tíz éve együtt dolgozunk.
Az értékek szövetségét erősítő, a magyar és román kultúra
egyetemes értékeit népszerűsítő lapnak az elmúlt évek so -
rán több olyan száma jelent meg, mely országos je len tőségű
iro dalmi-művészeti estek történetét dokumentálta. 

Megtisztelő feladatnak teszek eleget, mikor a budapesti
kö zönséget arról tájékoztatom, hogy a román fővárosban,
Bukarest Nemzeti Színházában és a koncerttermekben 
a ro mán kultúra értékeinek a bemutatása mellett, soha nem
volt annyi magyar irodalmi-művészeti műsor – Petőfi-, Ady
Endre-, József Attila-, Móricz Zsigmond-, Illyés Gyula-,
Bartók Béla, valamint a kortárs magyarországi költők est-
je – mint amennyit az „Együtt-Împreună”-val közösen az
elmúlt években szerveztünk, és amelyeken  budapesti írók,
költők, akadémikusok, művészek, feltalálók és közéleti sze -
mélyiségek is rendszeresen megjelentek. Ennek a ne mes, pél -
 damutató kulturális tevékenységnek a kezdeményezője a
rendezvényünkön is jelen lévő Hajdu Győ ző volt, akinek
ez úttal is szívből gratulálok. Befejező gondolataimat egy
másik kö szöntéssel zárom. 

Ion Brad
CSAK A SZEMEK SÍRNAK

Nem én sírok. Csak a szemek.

Egyedül csak övék a vétek?
Miért, hogy az egyenletek
tömegére bambulva néznek,
miket nem oldottam meg én sem?
Arcomon könnyre könny pereg.
Szellem suhan a téli szélben
s gyönggyé varázsol könnyeket.

(Baranyi Ferenc fordítása)
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Itt értesültem arról, hogy
Baranyi Ferenc költő és
műfordító ezekben a na -
 pokban érkezett köl tői-
írói pályafutásának hat -
vanadik év for du ló já hoz,
mely alkalomból szív ből
köszöntöm va la men nyi -
ünk nevében, kívánok
még sok-sok al ko tó é vet.
Hisszük, hogy újabb ver -
sei  hamarosan nap vi lá -
got látnak román nyel -
ven is. A vers sze re tők -
kel együtt bízom ab ban,
hogy  gyakoriak lesz nek
a maihoz hasonló kul -
turális, költészeti ren -

dezvények. Köszönöm megtisztelő, érdeklődő fi gyel mü ket.

Neculai Onţanu

Mindkét költő – fő sze -
replő kétnyelvű (magyar-
román) verseskötete
kap csán kijelenthetem:
a lehetetlenség szép
mű vészetében – a mű -
for dításban – profesz -
szionistákként helytáll-
tak. Egymás verseit tö -
kéletesen fordították
Eminescu, illetve Petőfi
nyelvére, mert azokon –
miként Babits a tökéletes
versfordítást meg ha tá -
rozta – nem érződik,
hogy fordítások. Ezért
a művészi remeklésü-
kért – a versszeretők
nevében – szimbóliku-
san virágcsokrot nyúj-
tok át Baranyinak és Bradnak. A sors azzal áldotta meg őket,
hogy bennük az Ember, a Karakter soha semmilyen körül-
mények között nem kisebb, mint a költő, mint a talentum…

Úgy tartják: az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol
született. Ion Brad hűséges maradt ahhoz a világhoz – a Kis-
Küküllő völgyéhez – ahhoz az erdélyi faluhoz, és annak népé-
hez, amelynek a körében a bölcsőjét ringatták. A költő életmű-
vét átható vezéreszme: egyetlen szülőföldem, egyetlen szü-
lőhazám van, de a bennünket felnevelő szülőföld, és szülőha-
za iránt a kötelességünk számtalan. Brad személ yében a ro -
má niai magyar írok igaz barátját tisztelhetjük. Hajdu Győző

Neculai Onţanu polgármesternek – látogatása emlékére –
Geröly Tibor átadta az egyesület bronzba öntött emlékpla -
kettjét, melyet Búza Barna szobrászművész tervezett. 

Ion Brad
ERDÉLyI óDA

Erdélyországnak irodalma:
véres betűk és lángolók,
ősi sebeket simogatva
regélnek rosszat – s néha jót.

A szó ólomba, fába róva
hol hírel, hol – mint lándzsa – szúr,
én lándzsát rázok virradóra,
mikor az ábránd lángragyúl.

Hűs hajnal ébreszt, dombra hágva
s messzeségnek hirdetem:
Erdélyt szívem örökkön áldja,
mert tőle kaptam mindenem.

Adósod, Erdély, hogyne lennék?
Te adtad az írás-tudást,
idült bűnök, eretnek-eszmék
bennem nyernek feloldozást.

Átkozom azt, aki előtted
nem képes térdre hullani,
öntözz újjá korhadt fatörzset,
gyűlölet lángját oltva ki.

Vésve kőbe, históriába
a szó: lényünk lélegzete,
ábrándnak nem lehet határa,
igénk az átkot győzi le.

Könyvet – ne cirkuszt adj. Ne bántsad
a rég eltávozottakat,
hozzád amúgy is visszajárnak,
sír-némák és magasztosak.

Add nemzetek testvériségét,
templom s könyvtár szentély legyen,
élvezzük lenn az égi békét –
add meg ezt nekünk, Istenem.

(2008)

„A tiszta rímet kedvelem; 
de hogy tiszta legyen az eszme,
minden javunk legnemesebbje:
ez minden rímnél több nekem.”

Goethe

Szimbolikus virágcsokor

Hajdu Győző (fotó:Vörös Gábor)
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Lendvai Ágnes
Életmű hatvan év lírájából

Többször nyilatkozta: „a költő akkor írjon, ha van indulata”,
ám a kardiológusa óva intette a szenvedélyes „közéleti köl -
tészettől”. Születtek azóta szelíd „őszikék”?

– Az utóbbi időben inkább librettistaként vagyok forga-
lomban, de két folyóiratban, az Ezredvégben és a Te kin tet -
ben rendszeresen publikálok verseket, egyre dühösebben.
(Mint: Fejedelmek figyelmébe, Bolondok, Ballada a hu-
nyászkodókról, Eb sors.) A 2015-ös könyvhétre készülhet
egy válogatás belőlük is.

Egyébként ismét a zenés felkérések kerültek előtérbe. Tóth
Péter Erkel-díjas zeneszerzővel kezdtünk közös munkába.
Oratóriumot készítünk, melynek szövegkönyvét, Dante és
Vergilius párbeszédét és a további szereplők szövegét ír om.

– Ismét visszatér az Isteni Színjáték Pokol canticájához?
– Az 5. (a szerelem bűnöseiről szól, házasságtörőkről,

akik életének kioltásához egyetlen karddöfés elegendő volt)
és a 26. (Odüsszeusztról; gonosz tanácsadók között bűn -
hődik a trójai faló ötlete miatt, mely egy város leigázását
szolgálta) éneket emeltük ki. A pokol két fontos énekét, me -
lyekben Dante állásfoglalásával átlép kora vaskalapos er -
kölcsein és előhírnöke egy humanistább világnak. A mű két
prózai színésze tercinákban társalog, a többiek énekelnek.
Szabályos oratórium készül: áriákkal, duettekkel, ter cet tek -
kel, kórussal. Lehet, hogy operává teljesedik ki; dísz lettel, jel -
mezes színpadképekkel. 2015 májusára tervezzük a bemu-
tatót, Dante születésének 750. évfordulója tisz te le té re.

Szintén librettistaként ért az öröm, hogy júniusban újból
előadásra került az Epreskertben Balázs Árpáddal közösen
alkotott, Vádoló múltunk című kamaraoperánk.

Az idei évre beért sikerek közé sorolhatom A váltságdíj
című vígoperát, melyet Dubrovay Lászlóval készítettünk a
lugánói televízió részére 1991-ben. Idén került színre az
Operettszínház Raktárszínházában, és eddig megért nyolc
előadást, valamint a miskolci Operafesztiválon is elő ad ták
óriási közönségsikerrel.

– Szerzői estekről, író-olvasó találkozókról továbbra is hírt
kapnak a Baranyi Ferenc műveiért rajongók. Honnan az ener -
giája mindezek megvalósításához?

– A terveimmel kondicionálom magam. Egy kolostorba
vo nult szerzetes cellájának ajtaja felett olvasható, tapinta -
tos figyelmeztetés lebeg a szemem előtt: „Írnivalóm sok,
időm kevés”. Magam is úgy tartom, hogy az újabb mun kák
meghosszabbítják az ember életét.

Van egy családi örökségből átmentett „levelesládám”. Sze -
retnék életrajzi írást kerekíteni a családtagok, barátok le ve -
lezéséből, melyek olvasgatása közben elfelejtett életképek
rajzolódtak elém. A múltból őrzött levélváltások között ne -
ves pályatársak, így például Mihail Solohov vagy Vas Ist ván
postán küldött sorait is megőriztem.

Gáspár Tamás

Lélekkapu Kaposvárott

Kicsit zavarban vagyok az új szobor avatóján – merthogy
a Lélekkapu szobra nem új… közel negyven éve érlelődik:
amióta maroknyian, Somogy szülöttei, ám akik életünk so -
rán távolra sodródtunk, elhatároztuk, hogy ápolni kívánjuk
a szülőhelyünkhöz fűződő kapcsolatunkat, hagyo má nya in -
kat, és tenni szeretnénk a megye és a magunk városa, fa lu -
ja boldogulásáért. A Somogyiak Baráti Köre több, mint két -
száz taggal rendezvényeken, és személyes kapcsolaton ke -
resztül fonja egybe, így egyre szorosabbra Somogyhoz fű -
ző szálakat. Ennek lett horgonya a Lé lek ka pu szobor. 

Ahogy az alkotásnak formát adó gyönyörű bolgár mész -
kő a hajdan volt Élet kikristályosodása, úgy az ebből ké szült
szobor is a Szülőföld-érzéseink tapinthatóvá válása, anyag -
gá sűrűsödése. A Lélekkapu Simon László elnök úrnak a Ba -
ráti Kör nevében tett csendes adománya, aki a múlt lel kei -
nek is kaput kívánt nyitni, saját családján keresztül em lé -
kezve mindazokra, akik a legtöbbet tették szülőföldjükért:
ifjúként hősi halált haltak a világháborúkban. Kling József
pedig nem pusztán követ faragott: ráhangolódott ezekre az
érzésekre, megértette céljait, és saját lelkén keresztül har -
mó niába csiszolta őket. Kaposvár pedig befogadta.

A szülőföld szeretete kifejezés manapság nagyon fur csán
cseng: túl érzelgősnek találják, pedig két szempontból is fon -
tos. Egyfelől azért, mert a szülőföldhöz való kötődés ereje,
tartóssága ugyanolyan, mint a családhoz vagy a sze rel mes -
hez való kötődés – vagyis hatalmas kohéziós és alkotó ere -
je van a társadalomban. Másfelől pedig van egy komoly fél -
reértés: a szülőföld nem az a hely, ahol megszülettünk, ha -
nem az a Föld, amely világra hozott és felnevelt bennünket.
Vagyis mindaz a természeti, épített és emberi környezet, amely-
nek személyes és közös kultúránk alapjait köszönhetjük, és
amely kitörölhetetlenül formálta személyiségünket. 

Fontos kérdés az, hogy mit kezd az ember ezzel a Föld del,
ha elszakadt tőle; akár jószántából, vagy, mert a sorsa elso -
dorta. Az egyik lehetőség: parlagon hagyja. A Föld nem pusz-
tul el, akár virágzik is – de ő idegen marad. Aki messziről
jó üzletet lát a szülő- és termőföldben, kiaknázva és ki ra -
bolva, beleértve az általa fenntartott életformát, közösséget
is – az viszont gazember. A messzire szakadt, ha megtrá -
gyázza és beveti a Földet, az bő termést hoz, az ott élőket
gazdagítja. Szereti a Földjét. Végül megteheti, hogy egy csen -
des nagy fához hasonlóan gyökeret ereszt. Megköti a Föl -
det, levegőt, árnyékot és gyümölcsöt ad. Magas koronát nö -
veszthet, messzire lát térben és időben: az ilyen ember ott hon
van. A lélekben sűrűsödött-érlelt szobrok mind beszéde-
sek. Beszél róluk a kompozíció jelentése, tartalma, másrészt
a formája, anyaga, nem utolsó sorban az a környezet, ahol
helyet kap.  A Lélekkapu egy különös há rom szö ge lé sű hely -
zetbe került. Mindkét irányban nyitott: elenged és befogad.
Márványtalapzatán Fodor András szavaival emlékeztet ar -
ra, hogy hova tartozunk: „törvény, hogy itt születtem.” Örök
emléke annak is, hogy Somogy ma gá énak érzi távolba ke -
rült gyermekeit, tárt kapukkal vár ja vissza őket. Szabad át -
járást nyújt minden jó szándékú embernek.

A 2014. szeptember 5-i avatóbeszéd szerkesztett változata.

„...van két világ, az, amelyiket magam körül láttam, ahogy
sűrűn és tapintatosan megfogalmazták, a »jobb em be rek«
világa, és van egy másik, a rejtélyes, ahol a versek szü let -
nek, és a kettőnek semmi köze egymáshoz.”    Vas István
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Pósfai János
Száz éve született Kuntár Lajos

Szombathelyen a Paragvári utca egyik lakóépületének
hom lokzatán emléktáblát helyeztek el Kuntár Lajos író,
új ság író tiszteletére születésének 100. évfordulóján. A város-
ban és Vas megyében sokan ismerték; elsősorban, mint
nép mű ve lőt, könyvtárost és kiadványszerkesztőt, írói
mun kás sá gá ról azonban kevesen  tudtak. Könyvet írt a
szombathelyi nyom dászok életéről, egybegyűjtötte szűkebb
hazája népmeséit, s a „minikönyvek” sorában is kiadták, az
1960-as évek tá ján. A legjelentősebb művét, a Véres Don-t
kevesen olvasták.

Senki ne gondoljon a Csendes Don-ra, mert ennek a könyv -
nek semmi köze sincs Solohov művéhez. A Véres Don-t ízig-
vérig magyar ember írta, aki a háborúban haditudósítóként
szolgált. Megjárta a poklok poklát, a „Donkanyar-ban” több -
ször volt közel a halálhoz, mint ama reményhez, hogy élve
kijut onnét, s majdan ősz fejjel, emlékként idézi azokat a
gyöt relmes időket. Kuntár Lajos évtizedeken át nem be -
szélhetett erről, nem mondhatta el könyvének elő- és utó -
tör ténetét; egyáltalán, hogy miről szól a mű, írója mit akart
megörökíteni a háború vészterhes napjaiból.

Évtizedeken át baráti szálak kötöttek Kuntár Lajoshoz. A
közös munka összekapcsolt, együtt dolgoztunk irodalmi, mű -
vészeti lapok, folyóiratok készítésében, a literatúra pallé ro -
zásában. Találkozásaink alkalmával megismertem haditu dó -
sítói munkáját, s azon kevesek közé sorolt, akiknek meg-
mutatta könyvének egyetlen példányát, melyet féltve és fél-
ve dugdosott, hosszú időn át. A rendszerváltás hajnalán le -
he tővé vált a lappangó, addig el nem mondható sors tra gé -
diák felkutatása, így az elsők között kerestem fel ott ho ná -
ban „A véres Don” íróját.

Kertje végében, a Donhoz képest araszos medrében foly -
dogált a Gyöngyös, s a nyolcvanhoz közelítő Kuntár Lajos
szinte visszafiatalodott az emlékezéstől.

– A könyv borítóján ez olvasható: „ A mű
ma még egy em ber élményeinek egyszerű
leírása, de va la mi kor történelmi dokumen-
tum lesz”. Mi lyen körülmények között író-
dott, mi volt a szán dék, ami végül is a
művet lét rehozta?

– Ma is csak azt tudom mondani, amit ak -
kor, a könyv utószavában írtam: „A véres
Don minden sora, minden betűje orosz föl -
dön, véres csaták és küzdelmek közepette
született. Az eseményeket és történeteket, ahol
csak lehetett, személyekhez kapcsoltam. Ez -
zel írásom hitelességét kívántam erősíteni,
de egyben az utókor számára a hősök ne vét
is fel akartam jegyezni .

– A fronton haditudósító voltál? 
– Tizenegy és fél hónapig jártam a keleti

frontot. Részese voltam a magyar hadsereg
nyár eleji nagy támadásának. Bejártam a Don
menti védelmi szakaszunk majdnem vala-
mennyi harcálláspontját és átéltem a téli har -
cok súlyos megpróbáltatásait. A halál min -

den nap sűrű rendeket vágott sorainkban. Édesanyám
imája és Isten különös ke gyel me megtartott az életnek.
Megtartott, hogy mint a hősiesség szemtanúja, elbeszéljem,
legendába illő tetteiket. Apákról, fiúk ról, férjekről,
testvérekről szól a könyv, akik a véres Don mentén
áldozattá váltak. Vitéz Somogyváry Gyula, az ak ko ri idők
híres írója, aki századosként maga is ott volt a fron ton,
egyebek közt ezt írta a könyv előszavában:

„Kuntár Lajos hadapród őrmester, a honvéd haditudósító
század egyik legfáradhatatlanabb tagja volt a második hon -
véd hadsereg harcai során. Tudósításai sűrűn jelentek meg
a magyar sajtó hasábjain. Egyszerű szavakkal, minden fel -
leng zős szólamtól mentesen rögzítette a háború küzdelmes
pillanatait. Akár az erőfeszítések heroizmusát, akár az üt kö -
zések izgalmas fordulatait írta le. Ez a nyugodt és tár gyi la -
gos előadásmód adja meg tudósításának jellegzetességét, s
egyúttal tárgyilagos hitelességét.”

– Akkor is mondtam, ma is vallom, a harcok résztevői hő -
sök voltak, a nemzet hősei. Különösen azok, akik soha nem
térhettek vissza szeretteikhez. A könyvet elsősorban azok-
nak az anyáknak, feleségeknek, aráknak szántam, akik éle -
tük végéig gyászolják őket.

–  Hány példányban jelent meg a könyv Budapesten?
– Ha jól emlékszem kétezerben. A Tér Könyvkiadó Vál -

lalat adta ki, de nagyon gyorsan elfogyott. 1943 karácso nyán
már nem lehetett kapni. Nekem egyetlen példány van be -
lő le, egy ismerősöm dugdosta, s egy nap megajándékozott
ve le. Bekötöttem, mert nagyon megrongálódott, s most, a
fél évszázados forduló környékén gyakran a kezembe ve szem,
felidézve a régi arcokat. 

– Mit tudunk a könyv utóéletéről? 
– Habent sua fata libelli, tartja a latin bölcs mondás: A

könyveknek megvan a maguk sorsa. Én viszont hozzátehe -
tem, hogy sorsomat ez a könyv határozta meg. 1945-ben az -
zal tartóztattak le a szülőfalumban, Csörötneken, hogy a ha -
ditudósítót felelősségre vonják. Igazából e könyv miatt tör -
tént minden. Szovjetellenessége miatt azonnal a tiltott köny -

Dr. Kuntár Lajos nyolcvanéves korában
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vek listájára tették és sok esztendeig üldöztek miatta.
– Letartóztattak, majd…
– Egy dokumentumot máig őrzök: „Igazoljuk, hogy Kun  tár

Lajost, aki a fenti kapitányság politikai osztályán a mai na -
pig őrizetben volt, ideiglenesen szabad lábra helyeztetem”.
Ideiglenesen, mellyel a mai napig sem véglegesítettek – mond -
ta fáradt mosollyal, hozzátéve: Így kezdődött a fel sza ba dí tá som.

Csörötnek a határ közelében van, megtehettem volna, mint
annyi más, hogy egy szép hajnalon tovább állok, de nem men -
tem el, vállaltam a megpróbáltatásokat. 

–  Amiből persze volt elég. 
– Itt van például egy erkölcsi bizonyítvány, 1948-ban ál -

lították ki, amikor az újságírói szövetségbe kértem a fel vé -
telemet. „Bűntetve nem volt, a politikai nyilvántartásban sze -
repel” – olvasható, s ez elég volt ahhoz, hogy ké rel me met el -
u tasítsák. Hála Isten akkoriban a tagságot nem tartották any -
nyira fontosnak, dolgozhattam az új Vasvármegye című lap -
nál. Ami kor aztán ez az újság megszűnt, munka nélkül ma -
radtam. Segélyt nem adtak, naponta jártam a mun ka köz ve -
tí tőbe bélyegeztetni. Egyik alkalommal kérdezték tudok-e gé-
pelni. Mondtam, hogy tudok. Ennek köszönhettem, hogy fel -
vettek a kéményseprőkhöz adminisztrátornak. 

– A könyvért felelősségre vontak-e? 
– A népügyészség eljárást kezdeményezett. „A neve alatt

megjelent A véres Don, a II. Hon véd Hadsereg Don menti
harcai című és alcímű könyve, va lamint a katonaújság 1944.
szeptember 9-én megjelent szá mában közzétett »Bízzunk
saját erőinkben« című cikk miatt.” – mutatta az okiratot.

–  Mi történt az ötvenes években? 

– A rendszer meg bé lyeg zett jeként másodrendű állampol-
gár lettem. Katonai rangomtól megfosztottak.
Írni nem engedtek. Ez volt talán számomra a legnagyobb
büntetés, hiszen körmötlen oroszlán lettem. Bizalmi állást nem
tölthettem be, évekig a kéményseprő vállalat gépírója vol tam.
Később a megyei könyvtárban dolgozhattam, módszertani
feladatokat bíztak rám. Akkor vált lehetővé, hogy a ha tár ö -
vezetben lakó édesanyámat hosszú évek után meglátogathat -
tam. Hatvanban a megyei népművelődési tanácsadó ve ze té -
sével bíztak meg, hét évvel később onnét is száműztek. Ak-
koriban jött divatba a feddhetetlenségi bizonyítvány, amit
persze nekem nem adtak, így aztán beosztott mun ka társ nak
visszamentem a könyvtárba. A főiskolán óraadó tanár vol tam,
de onnan is menesztettek. A hetvenes évek elejére „megbo -
csájtott a rendszer”, az iskolai könyvtárak szakfelügye le -
té vel bíztak meg. Végül is innen mentem nyugdíjba, azonban
hat év vel a nyugdíjintézet is megrövidített. 

A Kuntár Lajos kálváriájáról készült riport 1992 július 30-
án megjelent a Vas Népe című újságban. Az interjút két hét -
tel később kibővítve, képekkel illusztrálva a fővárosi Új Ma -
gyarországban is közreadták, mely országos érdeklődést kel-
tett „A véres Don” iránt.  Ezt maga Kuntár Lajos dokumen -
tálta újra kiadott könyvének utószavában: ”A levelek mellett
telefonhívásokat is kaptam… Sok doni harcos szerette vol na
megvenni, vagy elolvasni a könyvemet.” Az igazi fordulat
akkor következett, amikor erre felfigyelt vitéz Both Béla, nyu -
galmazott dandártábornok, és kezdeményezte a korhű do ku -
mentumkötet újbóli kiadását.

Széleskörű társadalmi összefogással megteremtődtek a ki -
adás anyagi feltételei, végül a „Doni áttörés” hatvanadik év -
fordulójára  a Vasi Szemle gondozásában megszületett „A
véres Don” második kiadása. „Harcokról, véres üt kö ze tek ről,
bátor egyéni akciókról, s tragikus visszavonulásról szól ez
a könyv. Írója maga is részese volt a küzdelmeknek, és el -
kötelezett, jó katonája a magyar királyi második honvéd had -
seregnek. Miközben a hősöknek kijáró elismeréssel ír baj -
társairól, följegyezve legbátrabb tetteiket, emberszámba ve -
szi az ellenséget is, és megértően szól az egyszerű orosz nép -
ről. – írta Gyurácz Ferenc a könyv előszavában.

Kuntár Lajos közel a kilencvenhez még megélhette köny -
vének újjászületését. A kötetben a könyv, és írójának sorsa
címmel gazdagon, de kellő tárgyilagossággal mondja el „A
véres Don” elő- és utótörténetét. A második kiadás egy pél -
dányát becses emlékként őrzöm, benne az író megható
ajánlásával: „Pósfai Jánosnak, aki annyiszor segítette a kál -
váriás sorsom elviselhetőségét, régi barátsággal: Kuntár
Lajos 2003.VI.4.”

Az ízléses, szép kivitelű emléktábla állítását a Dr. Kiss
Gyula Kulturális Egyesület kezdeményezte, és szorgalmaz -
ta. A megvalósítást Vas megye, Szombathely, Szent gott hárd,
és Csörötnek önkormányzata, továbbá civil szervezetek és

„...a könyveket nem lehet tűzzel megölni. Az emberek meg-
halnak, de a könyvek soha. Senki, semmilyen erő nem ké -
pes megszüntetni az emlékezetet... Ebben a háborúban,
tudjuk, a könyvek fegyverek.”

Franklin Delano Roosevelt
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Az elmúlt év mérlege

Egyesületünk 2013. évi te vé keny sé gét
2014. május 17-i taggyűlésén ér té kel -
te. A tanácskozás le ve ze tő elnökének
Nick Ferencet választották. 

Az elnöki beszámolóban Geröly Ti bor
az 1973-ban – heti rendszerességgel
– útjára indított művészeti is me ret ter -
jesz tő előadássorozat tapasztalatairól
beszélt. Az elmúlt évben Budapesten
37 klubjellegű rendezvényre került
sor. Valamennyi nyilvánosan hirdetett
program volt, melyre a „vendégnap ló”
tanúsága szerint 1425 személy lá to ga -
tott. Létszámában külön is ki emel ke -
dett Baranyi Ferenc, Sorki Dala An dor,
Pribojszky Mátyás szerzői estje, a Krú dy
Gyula Irodalmi Körrel közösen szer ve -
zett emlékműsor, valamint a Köl té szet
Napi program, és a Béres Ferenc-díj át -
adási ünnepsége. Esetenként elő for dult,
hogy a megjelentek száma húsz alatt ma -
radt. Néhányan javasolták a ta lál ko zók
ritkítását, de az érvek – megszokás, az
érdeklődők számának esetenkénti meg -
határozhatatlansága – a folyama tos ság
mellett szóltak. Pécsi tagtársaink ha vi
rendszerességgel, több városi cso por -
tunk alkalomszerűen szervez ta lál ko zót.

A  Művészet és Barátai XXIII. év fo-
lyamának öt száma látott napvilágot,
esetenként 1500 példányban. Fo lyó ira -
tunk megjelentetése és pos tázása je len -
tős költséggel jár, mely csak pályázati tá -
mogatással, valamint a tag díj, és ado -
mány együttes felhasz ná lá sá val való-
sulhat meg. Az év során 17 pá lyá za tot
nyújtottunk be, melyből 8 nyertes volt.  

Minden lehetséges módon hirdetjük,
népszerűsítjük egyesületünk honlap ját:
www.muvbaratok.uw.hu Itt az „egye -
sület lapja” fülre kattintva a Mű vé szet
és Barátai nyomdába kerülésének pil -
lanatától olvasható nemcsak aktuális
lapszámunk, hanem archív pél dá nya ink
is majdnem a kezdetektől!

Valamennyi internet elér he tő ség gel
rendelkező tagtársunk és szimpati zán -
sunk külön levélben értesül újságunk
megjelenéséről, s arról, hogy digi tá lis for-
mában hol olvasható. Az említett le he -
tőségeken túlmenően – kérésre – kü lön
is elküldjük PDF formátumban egyé -
ni e-mail címekre a Művészet és Ba rá -
tait, így is segítve a „terjesztés” ezen
kedvelt, de még széles körben nem al -
kalmazott  lehetőségét.

Az egyesület taglétszáma (el ső sor -
ban az elöregedés miatt) fo lya ma to -
san csökken, mára 700 fő alá esett. Éven-
te 25-30 tagtársunk elhalálozik. 2013-
ban 5-en kiléptek, 9 személyt pedig tö-
röltünk nyilvántartásunkból. A tag díj -
befizetés is többeknél esetleges, mely-
nek csak egyik oka, hogy sokan kö zü -
lünk egyedül, szerény nyugdíjból él nek. 

Lapunk fontos szerkesztési el vé nek
tartottuk, hogy a művészet valamen-
nyi ágát foglalkoztató nézeteket be mu -
tassuk, hagyományainkat is mer tes sük
és népszerűsítsük. Hírt adtunk a mű -
vé szeti élet eseményeiről és az egye sü -
let programjairól.

Az egyesület elnöke előterjesztette
a 2014. évi költségvetést. A működés
kiadásai, és a tervezett bevétel alap ján
év végéig a tagi kölcsönnek csak egy
töredékét tudjuk visszafizetni. 

Gombai-Nagy Károlyné, az egye sü let
főtitkára a 2014. évi és a jövő év első
félévének szakmai programjairól be -
szélt. Elmondta, hogy a Koppány Zsolt
közreműködésével indított irodalmi
sorozat sikeres, és folytatódik. Az Er -
zsébetvárosi Közösségi Házzal együtt -
működve Hamvas Béla szellemiségét
néhány előadásban ismertetjük, nép sze -
rűsítjük. Ez év decemberében a hu sza -
dikkitüntetettnek adjuk át a Béres Fe renc-
díjat. Jövőre egy jelentősebb kollektív
kiállítást tervezünk az egyesület tagjai -
nak munkáiból, és a huzamosabb egye -
sületi tagság elismerésére emlékla pot,
és emlékplakettet is készíttetünk. 

A Művészeti Tanács munkáját –
Mol nár József, mint korábbi elnök ké -
résére – Kőhegyi Gyula értékelte. 

Mint ismert a Pataky Galériában az
egyesület számára megszűnt a ki ál lí tás
lehetősége. Így átmenetileg az Er zsé -
bet városi Közösségi Házban szervez-
zük éves bemutatkozásunkat. Gondot
jelent, hogy nincs térbeli elhelyezési le -
hetőség, ezért többségében a szob rok,
kisplasztikák, érmek kiszorulnak. Ko -
moly hátrányt jelent az is, hogy a dísz -
terem emeleten van, senki nem őrzi a
képeket, ezen túl pedig az alkalmi ren-
dezvények időpontjában a tárlat nem te-
kinthető meg. A Wesselényi utcában
volt Kiss János festőművész egyéni tár-
lata, melyet az egyesület sajátjának te -
kintett. Sajnálatos, hogy az egyesület
székhelye (István utca) mérete miatt
komolyabb kiállítás rendezésére al kal -
matlan, másrészt a folyamatos lá to ga -
tás lehetőségét nem tudnánk meg te rem -
teni. A Neumann János Szá mí tás tech nikai

Bánki Dánielné, Gombai-Nagy Károlyné, Nick Ferenc, Ürmös Péter és Kőhegyi Gyula
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Szakközépiskolában 2013 tavaszán
Koncz Eta bemutatkozására, őszén pe-
dig Prokop Péter halálának 10. év for -
dulóján a pap-fes tő mű vész-író em lék -
kiállí tá sára került sor. 

Kőhegyi Gyula felajánlotta, hogy a
jö vőben is szívesen részt vállal a Mű -
vészeti Tanács munkájában. 

Ürmös Péter a Művészeti Tanács ve-
zetője örömmel nyugtázta, hogy az egye-
sület tagjainak alkotómunkája sok szí -
nű, ahol megjelenik még a szá mí tó gé-
pes grafika is. Sajnálja, hogy szer ve ze -
tünk irányításával nincsenek al ko tó tá -
borok, érződik hiányuk. Fontos lenne a
kiállítások számának növelése.

Bánki Dánielné, a Számvizsgáló Bi -
zottság elnöke felhívta a jelenlévők fi -
gyelmét arra, hogy a 2013. évi pénz -
forgalomról a kettős könyvelést vég ző
Imró Mihály kimutatást készített, mely
megjelent a Művészet és Barátai ez évi
második számában. Elmondta, hogy
a beszámolón kívül a bizonylatokat is
ellenőrizte, és azokat rendben találta.  
Kiemelte a jelentős összegű tartozást,
a tagdíjfizetések hiányosságát, amiért az
egyesület kénytelen tagi kölcsönt igény-
be venni – ami jelenleg  1.320.000.- Ft – ,
hogy a kiadásait időben fizetni tudja.
A jelenlegi 1.500 Ft tagdíj még az új ság
nyomda- és postaköltségét sem fe dezi.
Az éves tagdíjakat nagyon alacsonynak
tartja (öt éve nem volt emelés!), ezért ja-
vasolja, hogy azt 2015-től4.000.- Ft-ra,
nyugdíjasoknál 2.500 Ft-ra emel jük.
Visszamenőleg a tagdíjat változtatni

nem lehet, ezért azt ajánlotta a tag gyű -
lésnek: kérje fel a tagságot, hogy még
ebben az esztendőben az éves tag dí jon
felül 1.000.- Ft-ot adományozzon az
egyesületnek. Az így származó több-
letbevétel alapján kellene átdolgozni
az ismertetett 2014 éves költség ve tést.

Az elhangzott beszámolókhoz A. Bak
Péter hozzátette, hogy az egyesület ren -
dezvényeinek előadói kiválói szak ér tői
az adott szakterületnek. Javasolta, hogy
aki a tagdíjfizetésben elmaradt ne kap -
jon újságot. Kőhegyi Gyulának kü lön
is megköszönte a zsűrizésekbeli köz re -
működését. Javasolta, hogy amennyi-
ben a kiállítás témához kapcsolódik, a
résztvevőktől csak ilyen jellegű ké pet
fogadjon el a zsűri. Helyesnek tarta ná,
ha a tárlatnál jeleznék az amatőr jelle get.

Javasolta, hogy a kiállítási  rész vé te lért
fizessenek díjat a bemutatkozók. 

Dr. Vargay Zoltán kisebb csoportos
kiállítások rendezését szorgalmazta. 

Kemenes Katalin az egyesületért vég-
zett eredményes tevékenységét meg kö -
szönte Geröly Tibornak. 

Buczkó Imre jó ötletnek tartotta, hogy
a tagok személyenként 1.000.- Ft ado -
mányt fizessenek. Elmondta, hogy több
civil szervezetet ismer, ahol a mi én k -
nél alacsonyabb a tagdíj, de olyanról is
tud, ahol emelték a díj összegét, ezért
többen kiléptek a szervezetből. 

dr. Kollmann J. György kifogásolta
a taggyűlés összehívásának módját, mi-
vel az írásbeli meghívást csak né hánynap -
pal ezelőtt kapta meg. Sé rel mes nek tar -

totta, hogy többszöri kérésre sem kap ta
meg az egyesület Alapszabályát, Szer-
vezeti- és Működési Szabályzatát, pe -
dig azok kidolgozásában is részt vett. Ő
35 éve tagja az egyesületnek. Neki nem
a szervezettel, hanem személy szerint
Geröly Tiborral van „problémája”. Atag -
díjfizetést komolyabban kellene ven ni a
vezetőségnek. Korábban már volt egy
állásfoglalása az egyesület elnöksé gé nek,
mely a kiállításokon való részvételt
1.000.- Ft összegben határozta meg.

Geröly-Bársonyi Hilda elmondta: jo -
gos a kifogás, hogy bizonyos informá -
ciók késve érkeznek a tagsághoz, de úgy
gondolja, hogy az egyesület tagjai is ke -
reshetnének a szervezettel kapcsolatot.
Például a szerdai összejöveteleken, az
István utcai ügyeletek időpontjaiban,
vagy az interneten is van lehetőség, hogy
eseményekről, programokról tá  jé ko zód -
jon az, akit bármi érdekel. 

Nick Ferenc a taggyűlés levezető el -
nöke a beszámolók (a közhasznúsági
jelentés) elfogadását kérte a je len lé vők -
től, amit egy tartózkodással jó vá hagy tak.
Nick Ferenc bejelentette, hogy a tör vény
szerint május 31-ig mó do sítani kell az
Alapszabályt. Az er re vo natkozó té zi sek
olvasása közben dr. Kollmann J. Györ gy
és dr. Vargay Zol tán – arra hivatkozva,
hogy pon tat lanok, és félreérthetőek a mó -
dosítás szövegei – rendkívüli taggyűlés
összehí vását kér ték. Észrevételükkel
egyet ért ve a je len lévők egyhangúlag
úgy ha tároztak, hogy az Alapszabályt
mó do sító rendkívüli taggyűlést 2014.
má jus 31-én 9.30 órá ra az egye sület
István ut cai székhelyére összehívják.

Geröly Tibor

Kemenes Katalin

Tárkányi Imre
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Tárkányi Imre kifogásolta dr. Koll mann
J. György hozzászólásait, és azt is, hogy
több szavazásnál tartózkodott. Meg en -
gedhetetlennek tartja, hogy va la ki nek
a szervezet vezetőjével legyen úgyne -
vezett „gondja”.       

Farkas Katalin

A hitelesített jegyzőkönyv kivonata.

A szövegközi fotókat 
Geröly-Bársonyi Hilda készítette.

2014. évi költségvetés

Bevételek:
Tagdíj 1.000.000.-
Adomány             1.000.000.-
Pályázatok 2.500.000.-
NAV 1%                  50.000.-                                 
Kiadványért.             20.000.-
Összesen 4.570.000.-    

Kiadások:
Bankköltség 150.000.-
Postaköltség 700.000.-
Telefon 100.000.-             
Internet 120.000.-
Áram 100.000.-
Bérleti díjak 600.000.-
Irodaszer, nyomt.    120.000.-
Nyomdaköltség    1.200.000.-
Könyv-ajándék         60.000.-          
Könyvelési díj 130.000.-
Szállítás, közlek.     150.000.-
Koszorúk, virág        60.000.-
Tagi kölcsön           700.000.-

Összes kiadás 4.190.000.-

Budapest, 2014. május 17.

Geröly Tibor

Rendkívüli taggyűlés

Május 31-én az egyesület István ut cai
székhelyén Gombai-Nagy Károlyné el-
nökletével az Alapszabály mó do sí tá -
sa tárgyában került sor a taggyűlésre.
A tervezetet Tárkányi Imre is mer tet te. 

Dr. Kollmann J. György ki fo gá sol -
ta, hogy a jelenlévők nem kapták kéz -
hez a dokumentumot, így az elhang-
zottakhoz nehéz érdemben hozzá szól -
ni. Dr. Vargay Zoltán kérte, hogy a ter-
vezett Alapszabály szövegét szakaszon -
ként vitassák meg. Az Alapszabály ké -
sőbbi időpontbani elfogadását javasol-
ta Fenyves Mária An nunziáta.

Gombai-Nagy Károlyné – arra va ló
hivatkozással, hogy a do ku men tu mot
még a taggyűlés napján meg kell kül -
deni a Törvényszéknek, és az Or szá gos
Bírósági Hivatalnak – a taggyűlés ere-
deti terv szerinti folytatása mellett ér -
velt. Ezzel a többség egyet értett.

Végezetül a résztvevők (2 ellen sza -
 va zattal és egy tartózkodással) a mó do-
sított Alapszabályt el fogadták, és ál lást
foglaltak abban is, hogy azt a Tör vény -
szék jóváhagyása után a Művészet és
Ba rátai mellékleteként az egyesület va -
lamennyi tagja kézhez kapja.

Kiss Zita

A hitelesített jegyzőkönyv kivonata.

Tagságának törlését kérte

Bata Mihály (Budapest), Batáné Bog nár
Ilona (Tápiószecső), Dóczy Zsoltné (Bu-
dapest), Isó Dóra (Veszprém), Isó Zol tán
(Veszp rém), Papp Gyuláné (Be rettyó -
 új fa lu), dr. Piller Györgyné (Bu da pest),
Rut kainé Bakos Ilona (Békéscsaba),
Teigl Béláné (ócsárd) dr. Walter Ró zsa
(Balatonalmádi),

Egyesületi adományok

20.000.- Ft-ot Zöld Ildikó (Bu da pest);
7.500.- Ft-ot Kardos Márton (Lő rin ci),
dr. Vargay Zoltán (Budapest); 5.000.-
Ft-ot Bánki Dánielné (Budapest), dr.
Erdős Albertné (Budapest), dr. Iván Gé za
(Budapest), Vincze József (Du na ke szi),
ürmös Péter (Budapest);  3.000.- Ft-ot
Kertainé dr. Németh Mária (Bu da pest);
2.500.- Ft-ot dr. Aranyi Attiláné (Bu -
da pest), Béres L. Attila (Budapest),
ürmössy László (Kazincbarcika); 2.000.-
Ft-ot Bágyi István (Pécs), Déghy Ri ta
(Budapest), Háziné Erdész Gabriella
(Mosonmagyaróvár), Kiss József (Bu -
dapest), Kovácsi Erzsébet (Bu da pest),
dr. Szabó Tibor (Szeged), Sz. Tóth
Gyu la (Budapest), Tóthárpád Ferenc
(Kőszeg); 1.500.- Ft-otFülöp Lajos (Ba -
latonalmádi), Kallai Sándor (Veszprém),
Kiss Kálmán (Budapest), Sza ba dos
Ist ván (Budapest); 1.000.- Ft-ot Bán ki
Éva (Budapest), dr. Csepeli Béla (Bu -
dapest), dr. Del Medico Imre (Bu da -
pest), Dér Győző (Dunakeszi), Gál fy-
Bódi Tamás (Budapest), dr. Kajtár Pál
(Pécs), Klaffl Gyula (Budapest), Kő he gyi
Gyula (Budapest), Laj tai néDudás Mar   git
(Budapest), M. Kass Ju dit (Budapest),
Országh Péter (Bu da pest), Őrsy Attila
(Budapest), P. Horváth László (Buda-
pest), Ősz Amy(Szombathely), S. Mar ján
Ida (Mis kolc), Szentkirályi Györgyné
(Szigetszentmiklós); 500.- Ft-ot Mag dó
Attila (Monor), Monori Sándorné (Bu -
dapest), Somkutiné Mile-Bácsi Irén (Bu-
dapest), Zsoldosné Szőke Zsuzsanna
(Budapest) adományozott. Köszönjük! 
A Magyar Művészeti Akadémia pá lyá -
zat alapján 500.000.- Ft-tal tá mo gat ta
a Művészet és Barátai megjelentetését.

A tagdíjakról

Az egyesület elnöke 2014 júliusában
levélben adott tájékoztatást a májusi tag-
gyűlések legfontosabb dön té sei ről. A
tagdíj mindkét változata (aktívak és
nyugdíjasok esetében) 2015-től 1.000.-
Ft-tal emelkedik. Ezen kívül a ta -
nácskozás résztvevői azt is kérték, hogy
az idei évben minden tag társunk 1.000.-
Ft adománnyal se gít se szervezetün-
ket, hogy fi ze tés kép te lenségünket el -
kerülhessük. A tag díj fizetés ese dé kes sé -
ge a naptári évet megelőző esztendő
december 31. Ezért az a célszerű, hogy
az adományt a tagdíjjal együtt kapja meg
az egyesület. Leg ked ve zőbb, ha rendez -
vényeinken, vagy az egye sü leti szék he -
lyen tartott ügyeletek alkalmával tör té -
nik a fi ze tés. Egyre gyakoribb a ban ki
utalás, mely még mindig olcsóbb, mint a
pos ta utal ványon történő kiegyenlítés.
OTP számlaszám: 11706016-20020031

Turáni testvéreink öröksége

Az Erdély Művésze-
téért Alapítvány „Tu-
 ráni test véreink örök -
sé ge”címmel ren de -
zi Dávid Júlia festő -
tőművész kiállí tását
az E-Ga lé riában (V.
Falk Miksa utca 8).
A tárlatot november
11-től de cem ber 20-
ig 10-18 óráig lát hat -
ják az érdeklődők. 
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Hírek

„A legkedvesebb festményeim” címmel
a Vasas Művészegyüttes Ala pít  vány
alkotótáborának résztvevőiésa Kon dor
Béla Közösségi Ház Kép ző művész Kö -
rének tagjai szep tem ber 11-től ok tó ber
2-ig tették „köz szem lére” alkotása i kat
a közösségi ház ban. 

„Önvallomás” címmel szeptember ben
hetedik al ka lommal rendezték a CSILI
Mű ve lő dési Központban a Kortárs Ön -
 arc kép Biennálét. 

Az Esztergomi Művészek Céhe szep-
tember 5-től a Kismarosi Mű ve lő dési
Házban mutatta be legújabb al ko tá sa it.

Magyar írók-költők ka ri ka tú rá i -
ból a Vörösmarty Társaság szer ve zé -
sé ben Székesfehérvárott rendeztek
tárlatot, melyet a megnyitó ün nep sé gen
Vén Zol tán grafikusművész mél ta tott.

Bálint Vera festményeiből szü lő fa -
lujában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg me -
gyei Gégényben rendeztek ki állítást. 

„Varázsos, ezerarcú Budaörs”és „Na -
szályi pillanatok” címmel két új kö tet -
tel jelentkezett Kanizsa József.

„Óvd a természetet, szeresd az ál la -
tokat” címmel a ko zár mislenyi mű ve -
lő dési házban Ál do zó László fest mé -
nyeiből nyílt ki ál lí tás. Az alkotó mun -
kásságát Roz vány György mél tat ta. 

Szántó Sándor festményei ok tó ber
ben az Unió Ga lé ri á ban láthatók. 

A Magyar Alkotóművészek Or szá -
gos Egyesületének képző- ipar- és fo -
tóművészeti kiállítását „Labirintus”
címmel Szentendrén a Mű vé szet Ma -
lom ban év végéig látogathatják.

„Ars Sacra” címmel Magyar Mik lós
festő, Zu bivits Györkös Erzsébet szob -
rász-grafikus, és Vincze József szob -
rász alkotásai Vácott a Credo Ház ban
szeptember 25-ig te kinthetők meg.

A Zuglói Képzőművészek Tár sa sá -
gának tizennégy alkotója mutatkozik be
október elején az Erzsébetligeti Szín -
házban. A kiállítók munkásságát A. Bak
Péter, a társaság elnöke méltatja. 

A Független Magyar Szalon Kép ző -
művészeti Egyesület tagjainak hagyo -
mányos éves tárlata október 1-jétől te -
kinthető meg a VárMező Galériában.

„Keresztmetszet-Zugló 2014” cím -
mel a kerület zománcművészei, és a mű -
vészeti ág iránt érdeklődők találkoznak,
és tanácskoznak a Festészet Napja al kal-
mával a Cserepes Házban. 

Mesterek mentora

A 100 éve született Supka Mag dol na
emlékére nyílik kiállítás a Jó zsef vá ro -
si Galériában, ahol azok a művészek
mutatkoznak be, akiknek mun kás sá gát
a népszerű művészettörténész je len tő -
sen támogatta, segítette. Ne ve ze te sen:
Aba-Novák Vilmos, Bényi László, Cso hány
Kálmán, Gadányi Jenő, Kohán Györ gy,
Koszta Rozália, Kondor Béla, Nagy Ist ván,
Perei Zoltán, Pirk János, Raszler Ká roly,
Rátkai György, Reich Károly, Ré kas sy
Csaba, Scholz Erik, Stettner Béla, Sza bó
Vladimir, Szalay Lajos, Szentgyörgyi
József, Tóth Menyhért, Varga Nán dor
Lajos, Wagner Nándor, Zichy Mihály.
A kiállítást a művészettörténész lá nya
Bényi Eszter textilművész rendezi. A

„Fekete sugarak alatt” címmel je len tek
meg Vitéz Ferenc újabb versei. Első
költeményeinek gyűjteménye 1991-
ben „Lázadó galambok” cí men látott
nap világot. 

Bata Mihály festményeit  a Fo nyó di
Múzeumban október 25-től láthatják
az érdeklődők. Az alkotó mun kás sá gát
az ünnepélyes megnyitón Resánszky
Mária festőművész méltatja.

A Festészet Napja alkalmából A. Bak
Péter gyűjteményéből rendeznek ki -
állítást a Lábatlani Művelődési Ház ban.

„Ötven éve az irodalmi pályán” cím-
mel Király Lajos szerzői estje no vem-
ber 13-án lesz a Krú dy Irodalmi Kör
szer ve zé sében  a Kéhli Ven déglőben,
házigazdája Tár ká nyi Imre. 

Az Art 16 Művészcsoport tíz éve
alakult.Ötvenedik, jubileumi ki állí tá -
su  kat november 4-én az Erzsébetligeti
Szín házban A. Bak Péter nyitja meg.
A tár lat 2015. január 2-ig látogatható.

Késmárkiné Fürjes Piroska fia tal
éveit a Borsod megyei Omány köz -
ség ben töltötte. Néhány éve költözött
Budapestről Balatonszárszóra. Első tár -
 latát 1980-ban rendezték Bu da pes ten.
Mesterének Fischer Ernőt, Kiss Já nost
és Bakonyi Mihályt tartja. Életmű ki -
állítását új lakhelyének művelődési há -
zában szeptember 12-től október 15-
ig láthatják az érdeklődők. Mun kás sá -
gát a tárlatnyi tón a Dusnokon élő, és
alkotó festőművész Hubert László mél -
tatja, akivel sok alkotótábori él mény
köti össze festői pályáját.

Késmárkiné Fürjes Piroska

Rembrandt kiállítás

Az európai kultúra egyik virágkorát, a
XVII. századi holland művészet idő -
szakát mutatja be a Szépművészeti Mú-
zeum Rembrandt és a holland arany
évszázad festészete című kiállítása. A
tárlat a kor egyik legnagyobb mes te re,
Remb randt köré épül, akitől húsz re -
mek művet láthatnak az érdeklődők.
A csaknem száz festő több mint száz -
hetven alkotását felvonultató ki ál lí tá -
son a Szépművészetei Múzeum gaz -
dag holland gyűjteményének negy ven
alkotása mellé több mint száz har minc
festmény érkezett magán- és köz gyűj -
teményekből. A festmények október
31-től február 15-ig tekinthetők meg.

A tárlat hiánypótló a ha zai kiállítások
történetében. Az 1609-es Bé ke szer ző -
dést, és az 1648-as münsteri békét is
illusztrálja egy-egy festmény, de látható
a gyarmatosítás si kerének al le góriája is.
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Csodálatos szakralitás

M. Tóth István 1922-ben született Székesfehérvárott, mely
településhez egész élete kötődött. Az Iparművészeti Fő is -
ko lán Borsos Miklós, Domanovszky Endre, Miháltz Pál volt
a mestere, ahol 1945-ben festő- és rajztanári szakon vég -
zett. A város általános iskoláiban tanított, szakköröket ve -
ze tett, táborokat szervezett, és aktív résztvevője volt a me -
gye képzőművészeti életének. Első jelentős kiállítását 1961-
ben a helyi István király Múzeumban rendezte. Fest mé nye -
in szülőföldje, a város történelmi múltja és jelene, va la mint
a Velencei tó, és környéke jelenik meg. Tanítványa volt
Kőnig Róbert és Fehér László Kossuth-díjas festőművész.
1997-ben a Fejér megye Díszpolgára címmel tüntették ki. 

M. Tóth István festménye

A 2006-ban elhunyt festőművész alkotásait október 14-től
november 3-ig Budapesten a Duna Palotában láthatják az
érdeklődők. A tárlat megnyitásán Feledy Balázs mű vé szet -
történész méltatja az alkotó életútját, munkásságát.      G.T.

Sorki Dala Andor 
AUGUSZTUSI FOHÁSZ

– Gyújtsatok lármafákat Szent István napon –

Lángrózsák gyúlnak ki éj-szakon.
Adjátok hírül: nagy a veszély!
Felriadt madarak röpdösnek vakon;
szikrák szeszélyét szórják szerteszét.

Miféle hordák dúlják fel otthonunkat,
milyen zsibbasztó tan fertőzi a lelket?
Milyen csillagzat alatt milyen had
kábítja testünk, tiporja meg a szerelmet?

Gyújtsatok lármafákat ezen az éjszakán!
Gondjaink hegyein lobbanjanak sorba.
Nagy a veszély, ébredj magyar hazám!
A hajnal hív;– már lángol a hit csipkebokra.

Milyen zúgó ár sodorja történelmünk,
milyen sötét hatalmak önkénye izgat,
milyen titkos erők béklyózzák lelkünk?
Tekints reánk Nagy Király! – árvul a birodalmad.

Még mindig él Szent István megtért népe,
még mindég a Szent Király fohászunk tárgya.
Áldott fény hull Krisztus kenyérré váló testére,
Add, hogy érjen hitünk búzakalásza aratásra!

2014

Töreky Ferenc vallomása

Műveim nagyobb részét megbízásokra, felkérésekre, meg-
rendelésekre készítettem. Ennek ellenére sikerült hajlamai -
mat követni úgy, hogy a munka magamnak is örömet okoz -
zon. Arra törekedtem, hogy képességeim szerint, mester-
ségbeli-tökéleteset alkossak. Nem ragadtam le egyetlen, már
jól kimunkált forma-stílus mellett...

Nem vágyódtam saját művészegyéniségem „emlékmű”-
szerű felépítésére. Szerettem és szeretem élni az életet! Nem
csinálok magamnak korlátokat, tudathasadásos görcsöket.
Az „alkalmazott” művészetben gyakori szabályokat, kö tött -
ségeket, korlátokat nem éreztem terhes kényszernek.

A zene volt mindig a példám. Mennyi remekmű készült
a szigorú szabályok szerint! Volt mihez képest változtatni,
újítani. Az alkotó a mű hatásáért, szépségéért fe le lős. Sze -
mélyisége, tehetsége – ha volt – felülmúlta a sza bá lyokat.

A hatás, mely bennünket a világból ér, lehetőségeket ad,
vagy megfoszt. Ezek mint egy kor szellemének jellemzői mű-
vészi formában megjelennek az alkotásokban. A be fo gadás,
a kivetítő képzelet, az al ko tó munka öröme és a lét rehozott
szépség számomra maga a lét, életem értelme.
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Pósfai János
Búcsúsorok helyett Tábori Ottónak

Készültem hozzá látogatóba, de a vénség nyűgei mindig
ma rasztalásra kényszerítettek. üzenetképpen kétszer is aján -
dékot kaptam tőle; előbb a sárga-piros fedelű  karcsú kis kö -
tetet – „soha el nem múló barátsággal” – majd a játékosnak
látszó borítólappal megjelent, ám a címében riasztó: „Arc
– elmenőben” – versgyűjteményt. Tábori Ottó, a vidék köl -
tője aztán hirtelen eltávozott Ikervárról, mindhalálig ked -
ves lakóhelyéről, valahová az örökkévalóságba. Most már
hiába lenne bárminemű igyekezet részemről, soha nem jut -
hatok el hozzá. Élete, költői pályája véget ért, be fe je ző dött.
„Ikerváron élek, akárcsak elődeim. Annak a szűkebb vi lág-
nak keresem a gyújtópontját, amelyből költészetünk sarjadt,
s amely eredeti és elidegeníthetetlen része az európainak”
– írta a két évvel ezelőtt küldött könyve előlapján, s a kötet
címe: „Madár a süllyedő hajón” még sejteni sem engedte,
hogy két évvel ezután ez a hajó végleg elmerülhet.

Első kötetét a Szépirodalmi Könyvkiadó 1986-ban je len -
tette meg azzal az ajánlással, hogy Tábori Ottó „ele men tá -
ris költői tehetség, markáns, öntörvényű egyéniség. Gyö -
nyörű, veretes magyar nyelve, képalkotó képzelete, olykor
bizarr és túlfeszített képzettársításai önkéntelenül juttatják
eszünkbe nagy földijét”. Berzsenyi Dánielt mindig is példa -
képének tartotta, életvitelével rá akart hasonlítani. Tá bo ri
Ottó Ikerváron született, és kis kitérőkkel ugyan itt élt éle te
végéig, követve nagy elődje, a „niklai remete” pél dáját. 

Negyven éves volt, amikor első kötete megjelent, A Téli
vir rasztó mégsem elindulást jelentett a költői pályán, sok -
kal inkább beérkezést, egy saját hanghordozású lírikus be -
mutatkozását. Költőként még korábban az Élet és Iro da lom
indította el Jánosy István előszavával, s bár nem tartozott
a gyakran publikált lírikusokhoz, országosan is mer tté vált,
s az irodalomkritika a legjobbak közt tartotta számon.

Kortársai, barátai – ma már szinte emléksoroknak fel -
fogható – megnyilatkozásai is ezt igazolják. Ágh István
sze rint: „Tábori Ottó költészete a lélek mélyfuratából fel-
hozott élmény. Legtöbbször egy sajátos logikai kom po zí ció
révén nyeri el művészi rangját. A falu, ahol él, a szülőház,
a temető rejtőzködik minden anyagtalan tündöklésben.”
Ugyanezt a véleményt erősítik meg Bakonyi István sorai:
„Stílusa gondos, szemléletes, érzékeny. Igyekszik a lét tel-
jességét láttatni az ikervári végekről”. Az Arc – el me nő ben
című kötethez „Baráti kalauz”-ként Láng Gusztáv iroda -
lomtörténész írt átfogó ismertetőt Tábori Ottó köl té sze té ről.
Jóllehet, hogy amikor e sorokat papírra vetette, nem gon -
dol hatott még a költő hamarosan bekövetkező váratlan, hir -
telen ha lá lára. Az esszé soraiból a tárgyilagos ítészi meg -
győződés mellett a baráti gesztus dominál, s nem véletlen,
hogy a ta nulmány egy jellemző részletét könyvének fülszö -
vege is meg ö rö kí tet te… „Ha verseit sorban egybeolvassuk,
mintegy lírai ön é letrajzot, megcsap bennünket a magány
hűvöse. Ez a ma gányérzés azonban Tábori Ottó verseiben
sohasem pa nasz, sohasem a kishitűség forrása, hanem olyan
létállapot, ame lyet a költészet érdekében elfogadni és hor -
doz ni kö te les ség. A költő nemcsak szól, hanem mindig meg
is szólít va la kit.”

Barátságunk rég -
ről fakadt. Néha-né -
ha verset hozott a
szerkesztőségbe,
amit aztán kész ség-
gel közre is adtunk.
Egyszer-kétszer jár -
tamnála  ikervári „re-
zidenciáján”, talán
kedvenc tar tóz ko dá -
si helyén, apjától örö -
költ bo ros pin cé jé -
ben is. A rendszer -
váltás után Szom bat-
helyen alakult iro-
dalmi társulat ör öm -
mel látta tagjai so -
rában, s az általam
szerkesztett Téli szi -
várvány című vasi
antológiát nyolc re-

mek verssel gazdagította. Most borzongva olvasom egyik
versének sorait: „A költőnek könnyű hamar meghalnia,/
 megadatott rá minden lehetőség,/hiába tombol agyá ban a
hűség/még sincs kiben, s miben laknia…”

E vad nyár alkonyán telefonon érkezett a hír: Tábori Ot tó
ikervári otthonában elhunyt. A szülőfalu gyászoló kö zös sé -
ge, és leghűbb barátai kísérték végső nyughelyére. A ma gá -
nyosságból a magányba menekült.

(1946 – 2014)

Tábori Ottó
ARC, ELMENŐBEN

Arcod, mint éles szekrényszöglet,
vállad köze lepusztult hegyszoros,
a szíved üres, kifosztott doboz,
ha jön a mindent oldó végkifejlet,

mely az álom-utcán elheverhet,
hisz csak ő tudja, ki lesz a soros,
aki a mindenségen átbotoz,
ő dönt, a nagy és láthatatlan termet,

ki anyád kezét lopja álmaidba,
ki vizen jár és csillámló homokon,
nemcsak kívül, belül is felolvaszt,

hogy átvigyen a vég nélküli csendbe,
a föld ízeit végképp feledtetve,
szívedbe szigonyoz vészterhes vigaszt,

„Olyan ember számára, aki szellemi életet él, nincs ha lál...
A halhatatlanságban való hit az ember termé sze té ben rejlik.”    

Tolsztoj
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Búcsú Salamon Nándortól

Salamon Nándor múzeumigazgató, művészeti író mun kás -
ságának példaadó értékét a művészet szeretete, a tudás ön -
zetlen átadása és a magyar muzeológia iránti fe le lős ség tel -
jes elkötelezettség határozza meg. Maradandó érdemeit nem
csupán könyvespolcokon őrzött kötetek formájában ta lál hat -
juk meg, Győr és Szombathely múzeumaiban ál lan dó ki ál -
lítások létrehozójaként is emlékezünk a modern és kortárs
művészet bemutatását segítő, meghatározó szerepéről.

Tápszentmiklóson született. Pedagógiai mun kás ságát föld -
rajz-rajz szakos tanárként kezdte, tanított Pápán, Csóton és
Győrött. A képzőművészet világát alkotóművészként is fel -
fedezte, 1960-tól festményeivel kilenc éven át ak tív részt -
vevője volt pápai, veszprémi és győri csoportos tárlatoknak. 

A katedrán eltöltött évek után 1973-ban a győri Xántusz
János Múzeum munkatársa lett. Nevéhez kötődik Ko vács
Margit keramikusművész állandó kiállításának a lét re ho zá -
sa és Borsos Miklós szobrászművész életművének az elhe-
lyezése a püspöki udvarbíró ház műemlék épületében. 1984
és 1995 között a Szombathelyi Képtár igazgatója volt. Ki -
a lakította az intézmény arculatát és szé le sítette a művészeti
múzeum nemzetközi kapcsolatait. Gyűj teményét számos
hagyatékkal, Kassák Lajos, Orbán De zső, Martyn Ferenc,
Szántó Piroska., Miháltz Pál mű al ko tá sai val is gyarapította.  

Nyugdíjba vonulása után teoretikusi tevékenysége még
inkább kiteljesedett, számos cikket és tanulmányt írt töb -
bek között a Népszava, a Kisalföld, a Művészet, az Új Mű -
vészet, a Műhely, a Dunatáj, az Új Forrás, a Somogy, az
Új Horizont és a Vasi Szemle folyóiratokban. Fő szer kesz -
tője volt a Kisalföldi Művészeti Lexikonnak. Személyében
a nyugat-dunantúli régió két jelentős közgyűjteményének
meghatározó munkatársát és vezetőjét veszítettük el. A győ -
ri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum dolgozói
nevében őszinte szeretettel és nagy tisztelettel emlékezem
egykori kollegánkra Salamon Nán dorra.

Grászlik Bernadett

1935 – 2014

Megteremtette a képtár aranykorát

Aztán elkezdődött a munka. Kezdetben hárman-négyen vol -
tunk, de hamarosan közel félszáz embert irányított.
Nem változott meg a személyisége. Követelt, de nem ul ti má -
tumszerűen, hanem természetesnek véve, hogy mi is a ki tű -
zött célok megvalósítását akarjuk. Egyet nem tűrt: ha nála
kevésbé kompetens személyek akarták megmondani a meg -
fellebezhetetlen igazságot. Akkor nem ismert irgalmat.
Utazások során, kiküldetések, konferenciák, vásárlások, ne
adj Isten aukciók (akkor még ilyen lehetőség is volt) előtt,
után, útközben bizonyos szempontból jól megismertem. Két
tanulságot szűrtem le az akkori időkből. Nagyon művelt volt,
a háttérben nyilvánvaló irodalom-szeretettel, másrészt pe -
dig azt, hogy mindent – legyen az találkozás híres em be -
rekkel, de akár a hétköznapi élet bármelyik szegmense – iro -
dalommá alakított, amikor elmondta. Így a megélt valóság
anekdoták, novellák, regényrészletek formájában jelent meg,
már élőbeszédben is. Bizony jó volt őt hallgatni. Vajon ma -
radt ennek bárhol írásos nyoma?
És hogy ítélte meg a szakmai kérdéseket? Bár hang sú lyoz -
ta, hogy hozzá a konstruktivista művészet áll a leg kö ze lebb,
a lehető legszélesebbre nyitotta a kaput az irányzatok, és a
művészek előtt. Jóvoltából találkozhattunk a már ak ko ri ban
is nagyon idős Lossonczy Tamással, de fiatal ak ció mű vé szek
is megfordultak falaink között.
A kényszerűen vállalt tematika, amely a magyar mű vé sze -
tet egy tendenciára szűkítette, irritálta. Mindent megtett, hogy
széles panorámát nyisson. Addig is, míg meg nem szűnt a
kö telező ideológiai „vezérfonal”, lehetőséget adott a koráb-
biakban elnyomott, vagy elhallgatott művészek szerepelte -
té sére, bemutatkozási lehetőségére.

A Szombathelyi Képtár és a Savaria Megyei Hatókörű Vá -
ro si Múzeum dolgozói nevében búcsúzom.

A jelenlevők tudják, hogy Salamon Nándornak milyen
sok érdeme, jelentősége van Győr, Szombathely, az ország
szá mára – így én a személyes tapasztalatokról szólok.

A képtár vezetőjeként akkor kapcsolódott be a szom bat -
helyi képzőművészeti életbe, amikor 49 évesen je len tős szak -
mai múltja volt. Hirtelen kapta a megbízást. Talán bizony-
talanságot is érzett új beosztása kapcsán. 

Éppen elfoglalni készült pozícióját, amikor találkoztunk a
Király utcában 1984 szeptemberében. Pontosan nem em lék -
szem a beszélgetés tartalmára, de valószínűleg a kö zel jö vő -
ről szólt, hogy hogyan birkózunk meg a feladatokkal. Ak -
kor sok közöset éreztem Vele. Mindketten  „újak” vol tunk.
Természetesnek vettem az együttműködést. Úgy tűnik nem
mindenki késztette maradásra azokban a napokban. Talán
később ezért is került az az eszmecsere többször is szóba.  
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Elérte, hogy a Szombathelyi Képtár megfelelő személyi
és infrastrukturális háttérrel önálló intézményként is mű kö -
dő ké pes legyen. Úgy is mondhatjuk, hogy az első időszak
volt az aranykor, majd az önállóvá válás után jött a fénykor.
Ek kor már nyugdíjba vonult, de szellemisége velünk ma radt. 

A Szántó Piroska – Vas István Em lék mú ze um létrejötte,
kifejezetten az ő munkásságának, és leleményességének kö -
szönhető. Informálisan gyakran úgy nevezték ezt az in téz -
ményt, hogy „Vas megye budapesti nagykövetsége”.

Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Nándor! Nem gondoltuk,
hogy ilyen hirtelen távozol. Nem is oly régen (már betegen)
a nálad fiatalabb Vértesi Péter emlékkiállítását nyitottad.
Nem sejthettük, hogy ez lesz utolsó, nyilvános szereplésed.
A sors nem volt kegyes, az élet napszakaiból hiányzott az
alkony, hirtelen szállt le az éjszaka. 

Dr. Gálig Zoltán

A győri Nádor utcai temetőben 2014. augusztus 1-jén
elhangzott gyászbeszédek szerkesztett változata.

Elhunyt Molnár József

1922 – 2014
Búcsúzáskor számba vesszük az elhunyt személy po zi tív vo -
násait, tevékenysége értékeit.

Molnár József átlagember volt, értékes, dolgos. Vállalta, be -
 csülte származását.Választott hivatásában a szorgalom és a
szen ve délyesség jellemezte, családszeretete példaértékű volt.
Sokan nagyra tartottuk személyiségét és művészetét. Nem
csak vele, de képeivel is szerettünk együtt len ni. Nyugodtsá-
ga, megfontoltsága, bölcsessége, alapossága, a hosszú év ti -
zedekig tartó fővárosi lét ellenére megőrzött ízes beszéde ön-
magában, emberi oldalról fontos érték volt akkor, amikor (kü-
lönösen a művészek között) mindenki ideges, frusztrált, fe-
szült, panaszokkal teli, mellőzöttnek érzi magát.

Molnár József belső harmóniája, kiegyensúlyozottsága nagy
érték volt, amely azonban soha nem jelentette azt, hogy ne
len ne tépelődő, sokszor önmarcangoló típus, amely sze mé -
lyiségbeli tulajdonság megnyilvánult abban is, hogy ké peit
– ha valami  miatt nem volt azzal elégedett – többször is át -
festette. Személyiségjegyei, és művészeti felfogása alapján
is önálló utat járt. Őt nemcsak a művésztársadalom, hanem a
művészetet szerető közönség is tisztelte, és nagyra becsülte.

Személyiség és művészet nála  egybe- és össze tartozott.
Az egybetartozásból kiemelem szülőföldjéhez való ra gasz -
kodását. Vannak alkotók, akik életükben el sza kad nak szü lő -
földjüktől, vagy azt nem tartják fontosnak életük ala ku lá -
sá nak ké sőbbi szakaszában. Molnár Józsefnek a szülőföld
gyökérzet, és fundamentum volt. Elrugaszkodott in nen, fő -
városi festő lett, mondhatom világutazó, de emberi, festői ér -
tékrendje élete végéig nagyrédei maradt. Őrizte a Mátravidék
hangulatát, atmoszféráját, egy ka rakteres, kreatív paraszti
kultúrát. 

Isten Veled Nándi!

A Művészet és Barátai előző lapszámának szerkesztésekor
még nem gondoltuk, hogy ősszel a művészeti élet egyik meg-
határozó dunántúli krónikásának nekrológját közöljük. Áp -
rilisban Tőle érkezett a megdöbbentő, és ijesztő hír, mely
szerint súlyos, alattomos betegség támadta meg szer ve ze tét.
Bíztunk, és biztattuk. Az első kezelés után – amikor is mos-
tani lapunkban megjelenő írását eljuttatta – reméltük, hogy
az orvostudomány, és Istenbe vetett hite úrrá lesz a gyilkos
kóron. Bizakodásunk tiszavirág életűnek bizonyult. Nyár ele-
jén írt üzeneteiben még fellelhető volt ugyan a publikálás
iránti el köteleződés, de a sorok között már a megtorpanás
jeleit is érzékelhettük. 

Július 23-án egy balatonszárszói zsűrizés közben ér ke -
zett a lesújtó halálhír Szombathelyről. Akkor is tudtuk, ma
pe dig már bizonyossá vált, hogy Salamon Nándorban a leg-
fontosabb, a legmegbízhatóbb, és egyik legértelmesebb mun -
katársát veszítette el egyesületünk. 
Kéziratai szakmai hozzáértésről, kifinomult stílusérzékről,
a magyar nyelv alapos ismeretéről tanúskodtak. A Kárpát-
medence művészeti életének hírvivője, a dunántúli és kis -
alföldi régió alkotóinak fáradhatatlan krónikása volt. 

Önzetlensége, szerénysége, szorgalma, művészi alázata
követendő példa számunkra. 

Szomorú, de magunkra maradtunk!
Geröly Tibor – Geröly-Bársonyi Hilda

Salamon Nándort a Megyei Közgyűlés (posztumusz) 
Vas Megye Berzsenyi Dániel Díj-ban részesítette. 

„Nincsen olyan fásult szívű ember, kinek lelke meg ne
telnék komoly megindulással mikor azt látja, hogy egy
me le gen lüktető élet hirtelen eltűnik szemünk elől és úgy -
szólván pillanatok alatt átsuhan az örökkévalóságba.
Ennek a meg in dulásnak a szent csöndjében a halál, a vég,
kezdetté magasztosul.”                               Hekler Antal
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Festészet iránti érdeklődése korai, de pályára kerülése – vá-
gyai ellenére – sokkal nehezebb. Ennek kezdeteiről ön é let -
írásában így vallott: „A mi utcánktól Gyöngyös földúton
hat kilométer, műúton kilenc kilométer volt. Ha nem volt
sár, a nyári szünetben gyakran bicikliztem a Polonyi csa lád-
hoz. Megismerkedtem Polonyi Elemérrel, aki akkor a Fő is -
kolán Rudnay növendék volt. Ajánlotta, hogy ha majd fel -
vé telizek, a Rudnay osztályra jelentkezzek. Amikor azt kér -
deztem tőle, ki most 1940-ben a legjobb magyar festő, kis
gondolkozás után azt felelte, talán Bernáth Aurél. Em lí tet -
te az Ablak című festményét, a gömb alakú üveg vázában
arany halakkal. 1942 nyarán megláthattam ezt a képet a Fő -
városi Képtárban. Valóban lenyűgöző volt.”

Hivatástudata korán kialakult. 1943-ban felvételizett a Ma -
gyar Képzőművészeti Főiskolára, ám behívták katonának,
amit még „megfejelt” egy – szerencsére „csak” – pár hó na -
pos orosz fogság, s így 1945-ben kezdhette meg tanulmá -
nyait, az általa is vágyott Bernáth Aurél osztályában. Ta -
nulmányai elvégzése után még két évig tanársegédje ma -
radt mesterének. Aktív tagja és rendszeres kiállítója volt a
Bernáth Aurél Társaságnak. 1950-től dolgozott festőként, és
tanárként, ami egész életében fontos volt számára.

Stílusát, alapvető művészi szemléletét hamar ki ala kí tot ta,
mindig természetelvű, természetszemléletű, úgynevezett rea -
lista festő maradt, de stílusa az évek során sokat fejlődött,
változott, minőségibbé vált. Tágult tematikai érdeklődése, gaz-
dagodott, bővült technikai alkalmazókészsége, tudása. Az olaj -
technika mellett számára mindig fontos volt a rajz, az ecset -
rajz, sokat és szívesen rajzolt, készített akvarelleket, pasz -
telleket, vegyes technikájú műveket gouache-okat, s fon -
tos sá vált a murális munkák sora, amely a falhoz kapcso ló -
 dó közösségi feladatokat, megbízásokat jelenti. Sgraffittók,
mozaikok készítése vált számára fontossá, s e mun kás sá gá -
nak eredményeit itt Nagyrédén is ismerhetik.

Témáiban kedvelte a zsánert, a falusi, városi, természeti élet-
képet, a munka, az ünnep megjelenítését. Pályája második
sza kaszában előtérbe kerültek a biblikus, szakrális témák. Fon -
tos volt számára a táj. A nagyrédei, mátrai, tokaji, az itáliai,
a mediterrán, de éppúgy a velencei tavi és a hajdúböször-
ményi... Központi helyet foglal el festészetében a Bartók
Bé la úti műteremből elé táruló látvány folyamatos meg ö rö -
kítése, a Feneketlen tó és a Szent Imre templom mo tí vu má -
val. Szívesen festett csendéletet, melyhez sokszor kap csol -
ta műterme enetriőrjét. Közel állt hozzá a portréfestés, raj-
zolás, az emberábrázolás, s így tehát az arckép készítés.  Em -
lékezetes portréit szüleiről, barátairól, rokonairól és ön ma -
gáról készítette. 

Természethűségét rend, tiszta kompozíció, kiegyen sú lyo -
 zott kolorit jellemezte, sokszor izgatott feszültséggel átitat-
va a látványt. Színeiben soha nem harsány, inkább itt is a sze-
mélyisége által meghatározott bensőségesség vezérelte. Sze-
rette önmagát a festést magát, a kép előtti meditálást és az
alkotás alakítását, fejlesztését. Piktúrájában lényeges, hogy
munkái sosem kimódoltak, hanem mindig őszinték.

Megkülönböztető jegyeit kereshetjük, és találhatjuk ab ban,
hogy ugyan életformájában urbánus festővé vált, nagy vá ros-
ban élt, de egyfajta népiség eszménye mindig lé nyeges volt
számára,  s így a paraszti életforma eseményei, történései. Eb -
ben is megmutatkozik az az örökség, amit őseitől hozott.

Mindig újabb, és újabb célok vezérelték, s így jutott el a fal-
kép festészethez. Az ötvenes évek közepétől teljesített ilyen
feladatokat, és 1963-ban készítette Nagyrédére, a Mű ve lő dé -
si Házba sgraffitóját. Az épület előterében látható munkán a
nagy rédei folklór dekoratív motívumai jelennek meg. Ezt az
itteniek jól ismerhetik. Az óta ötven év telt el. A nyolc va nas
évek elején egy fontos egri megbízás kapcsán került közel hoz-
zá a mozaiktechnika. 1983-ban az itteni házasságkötő te rem -
be készített újabb falmozaikot Nagyrédei lakodalmas cím mel.
A mozgalmas, igényes mű ma is a Polgármesteri Hivatal
ékessége, háttere a testületi üléseknek is. Munkái legnagyobb
számban helyben vannak. Fontos, hogy e képeket méltó mó -
don őrizzék. Egy jelentős, XX. századi magyar művész élet -
művét gondozzák, ami Nagyrédének felelősséget jelent és a
település művészeti fontosságát hangsúlyozza.

A mozaik technikához is egyre közelebb kerülve több al ko -
tása született, melyek közül azért emelem ki a Szent Már ton
és a koldus című munkáját, mert az a Magyar Mille nni um ra
készült. Ez pályája egyfajta összegzése is, és azért éppen
Szi getszentmártonba készült, mert a Mester élete utolsó éveit
feleségével, leányával, családjával ott töltötte, ahol ki lenc -
ve ne dik születésnapján – két éve – köszönthettük.

Egy olyan festőtől búcsúzunk, akinek sajátos nyugalma, böl-
csessége ritka jelensége a magyar művésztársadalomnak.
Molnár Józsefre találóak fiatalkori jó barátjának, Nagy Lász ló-
nak 1967-ben írt sorai, amikor úgy jellemzi, hogy a „csen des
öröm” festője, aki „ritka áhítat át adására” képes.

Búcsúzom a magyar művésztársadalom, és különösen a
Mű vé szet ba rá tok Egyesülete nevében, ahol Molnár József
sok éven át a Művészeti Tanács elnökeként emlékezetes bölcs
bírálói, zsűrizési szerepet vállalt.  

Boldog vagyok, hogy évtizedekig foglalkozhattam festé -
szetével, közel kerülhettem ritka szerény, és rokonszenves
személyiségéhez. Most is igaznak érzem, amikor őt a hű ség
festőjének neveztem. Mindig következetes volt esz mé nyei hez,
gyökereihez, értékeihez. Nemcsak emlékét, emberségét, de
műveit is őriznünk kell. Tisztelettel, fájdalommal búcsúzom.

Feledy Balázs

(A 2014. július 26-án a nagyrédei temetőben elhangzott
gyászbeszéd szerkesztett változata)

Gyászhírek 

Mojzer Miklós (1931–2014) Budapesten született. Mű vé -
 szettörténész, muzeológus, 2004-ig a Szépművészeti Mú -
zeum főigazgatója. Tagja volt a Magyar Tudományos Aka -
démia Művészettörténeti-, Kossuth-, és Széchenyi-díj Bi -
zottságának is.
Nikolettiné Molnár Erzsébet (1946–2014) Pest er zsé be -
ten született. Okleveles közgazda volt. Érdeklődésének kö -
zéppontjában a képzőművészet és a zene állt. Ba la ton fűz főn
élt. A Művészetbarátok Egyesületének 2007-től volt tag ja. 

„Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat, 
Adnak-e holnapot is?”                       Horatius    
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Elhunyt Kiss Péter

1959 – 2014

Baranyi Ferenc
EGy  FEHÉR  HOLLóHOZ,

azaz: Egy tisztességes politikushoz
(Kiss Péternek, az ötvenedikre)

Szolgáld tovább a gyarló sokaságot,
akkor is, ha nem tudja, mit cselekszik,
ha önnön érdekét nem látva, tátott
szájjal hallgat, ha ragozzák a semmit,
mert szép eszmény is fordulhat fonákra
a mindennapos koptatás alatt,
aki vasárnap így kiált: HOZSÁNNA! – 
az pénteken vidáman megtagad.
Szolgáld mégis a tétova kisembert,
mert ő a biztos pont az ingatag
dereglyén, melyet a történelem vert
viharos szélként sokszáz év alatt,
nem adhatod fel, mert az elhanyatló
humánum addig földre nem zuhan,
amíg vagyunk, akiknek visszatartó
hatalmú, bátor mozdulata van,
egy mozdulat, amely nem hagyja porba
taszítani, mi árbocként mered,
amely kalóz-vitorlákból kifogja
a rossz sodrású, féktelen szelet.
Sokáig élj! – ez a feladatod,
hogy a világon eggyel több legyen,
aki hiszi – s nemcsak reméli –,  hogy

a humánum nem életképtelen     (2009)

(Elhangzott 2014. augusztus 15-én Kiss Péter temetésén)

Búcsú Kóris Györgynétől

1947 – 2014

Jászberényben szü le -
tett. Gyomaendrődön
éve kig a Vi dovsz ky Béla
Hely történeti Gyűj te -
mény, és a Városi Kép -
 tár vezetője volt. Irá nyí -
tásával, sikeres pá lyáza -
ti támogatással felú jí -
tásra került a teljes ki ál-
lítási tér, és az épü letki -
szolgáló helyi sé gei is.
Szí vesen vállalkozott
szak mai tárlat ve ze té-
sek   re is. A Mű vé szet ba -
 rátok Egyesületének
2004-től volt tagja. Klá ra
asszonyt augusztus 19-
én 14 órakor a gyo ma -
endrődi (gyomai) közte -
metőben kísérték utol-
só útjára tisztelői.

Celldömölkön szü le -
tett, Szombathelyen
érettségizett, majd a
Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett gé-
pészmérnöki dip lo mát,
ahol egy ideig ta nár se -
géd volt. Politikai pá -
lyájasorán 2006-tól szo-
ciális- és mun ka ü gyi
miniszter (a civil szer-
vezetek pályázati tá mo-
gatásának is fe le lőse),
majd a Mi nisz ter elnöki
Hi vatal ve ze tője volt.
Kérésünkre egye  sü le -
 tünk megala kulásának
35. év for  dulóján (2008)
szerve zett rendez vény -
 so ro zatunk védnöki tisz -
 tét is vállalta. 

Ungvári Mihály halála

Kötegyánban látta
meg a napvilágot. A
képzőművészet mes -
terfogásait Koszta
Rozália gyulai szak -
körében sajátította el,
a tanár-diák viszony -
ból életre szóló ba rát-
ság született. Ked ves
emlékek fűzték a nyá -
ri mártélyi táborok
„csillagboltos mű ter -
méhez” is. Egy róla
készült filmben szü -
lőföldje iránti vonzal-
máról így vall: „Ha az

ember nem mozdul ki Kötegyánból, itt másfél kilométeren
belül gyakorlatilag egész életében olyan élményhez juthat, amit
érdemes megfesteni. A hegyek és az Alföld találkozásánál
olyan a növényvilág, hogy nagyon sok érdekesség megta lál -
ható az évszakokban – kökényvirágzás, levélhullás, tél, s
mintegy óriási élmény; nagy hatással van rám. Ezekből tud
az ember tovább dolgozni.” A hagyományos olajkép-festés
mellett sajátos ikontechnikát alakított ki. Rusztikus desz kákra,
az idő, és az alkohol által konzervált öreg hordó- és káddon-
gákra, mint háttérre kerültek sajátos motívumai. 

A festés, faragás mellett tanított, nemzetközi mű vésztelepe-
ket szervezett, kiállításokat rendezett, feladatot vál lalt kép -
ző művészeti egyesületek munkájában nemcsak itt hon, ha -
nem határainkon túl is. 

Ungvári Mihályt  szülőfalujában helyezték örök nyugalom ra.

1949 – 2014
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Búcsú Gerő Andrástól
1936 – 2014

Ismerte és tisztelte a múltat, a festé szet
korábbi vívmányait, abból építkezve
élményeken keresztül alakította ki mo -
tívumait, egyéni stílusát. Dunára né ző
lakásukból szemlélte, és gyakran meg -
festette a szemközti Tabánt a temp -
lommal és a Várnegyeddel, a Gellért
szobrot a vízeséssel, a kivilágított hegy-
oldalt. Intim hangulatú szoba-belsői
emlékezetes tárgyait őrzik. A külső és
belső élményt gyakran összekapcsol-
ta sajátosan kialakított lépték szerint.
Az arányt a kompozíció alá rendelte. 
A Művészeti Gimnázium után a Kép -
ző művészeti Főiskolán folytatta ta nul -
mányait Kmetty János és Hincz Gyu la
növendékeként. 1970-ben a fran ci or -
szági VENCE-i művésztelepen ösz -
tön díjasként dolgozott. Több európai
országban járt tanulmányúton. Rend -
szeresen szerepelt országos tárlato kon.
Alkotásait a Magyar Nemzeti Ga lé ri a
és több vidéki múzeum őrzi.               

Kőhegyi Gyula

Ratkó József
JUTOK MAJD

Alávettetvén hét próbának,
ismét itt állok mosolyogva.
Arcomra ráforrt az idő.
Szánom magam nehéz dologra.

Állig szerszámban hadakoznak
csillagtalan, vékony szegények.
Értük halálig elszegődöm
énekes, mindenes cselédnek.

Farkast, veszett varjút ijesztek –
S ha végül gondjaik kirágnak,
szikkadt földjükbe hull a testem,
jutok majd bogárnak, virágnak...

EMBER, FA

Minden emberben fa lakik,
ágaira fészkel a hit,
s dalol, mint valami madár,
míg le nem üti a halál.

Minden fában lélek lakik,
az emeli az ágait,
és fészket óv, szélnek feszül,
s szenved – már majdnem emberül...

Határ Győző
PSALMUS

(Kodály Zoltánnak)

mind ez ünneplésből
ékes nagy csend támad
messzehanyatlóban
álomkőbe zárnak

ott kürtölsz Öthangú
– egyhangú hangfogón
mind a mélyet némán
némábbat harsogón

míg lenn pokoliglan
úton vagy Jószándék
felszállsz a Pávával
(égi jegyajándék)

ki ha már nem zenélsz
mert nem zendegélhetsz
csillagok nyáresti
rengő tengeréhez:

magyarnak helyette
zúgj fel az Igében
szólalj fel a szóban
szűkölj fel a szélben

perelj a perlőkkel
fennen panaszolhasd
„hacsak elvesztenél
holott – Uram hol vagy?”

Gyomaendrődön Várfi András pol -
gár mester és Oláh Mátyás a mű al ko -
tója leplezte le a város szü löt té nek
Határ Győzőnek a szobrát. Az em lék -
ünnepségen dr. Mohácsi János iro -
da lomtörténész méltatta a művész sok -
oldalú munkásságát.  

Polner Zoltán
FÚGA

A zene zöld
hattyúi
éjfélkor végigsétálnak
a gerincemen,
ámbár nekem mindig éjfél
van, midőn a zene
hattyúi
csak a homályban várakozik
néhány jegyszedő
aztán hazamennek ők is:
ez már nem az a század!
persze, hogy komolyan 
gondolom

Gross Arnold Galéria

Az Újbudai Kulturális Vá ros köz pont -
ban  megnyílt a Mester önálló bemu-
tatóterme (Bartók Béla út 46). A nyi -
tókiállítás a tordai szülőháztól indítja
az életművet bemutató sorozatát. Meg -
jelenik a családi ház, az édesapa mű ter -
me, a kert, a deszkakerítés, a kertben
álló hinta. A Gross művek mellett ko -
ra beli fotók szemléltetik az alkotó út -
ját, mint egy képzeletbeli utazást a me -
se beli Tordától Budapestig.

Gross 1953-ban végzett a Kép ző mű -
vészeti Főiskolán Hincz Gyula, Ká dár
György, Konecsni György és Koffán
Károly növendékeként. Mun kás sá gát a
Nemzet Művésze címmel is elismer ték.

A tárlat szerdán és szombaton 11-től
21 óráig látogatható előzetes regiszt rá -
ció alapján. ar nol do ga le ria@ gmail .com
Gross András 06 70 33 87 001;
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Hamvas Béla emléke

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház ban
2014. december 10-től 2015. ja nuár 14-ig
együttes szervezésben Ham vas Bé la
(Eperjes, 1897– Bu da pest, 1968) író, fi -
lozófus munkásságának, és szellemi ha -
gyatékának megismer te tésére kollektív
kiállí tást rendezünk. 

A tárlatra várunk minden olyan fest -
ményt, grafikát, fotót, falra akaszt ha tó al -
kalmazott- és iparművészeti al kotást,
mely kapcsolódik neves írónk könyv -
tárosi, lapszerkesztői, ker tész ke dési, és
raktárosi tevékenységéhez. Sokoldalú
munkásságához tartozik, hogy nyugdíjas
éveiben került kapcsolatba a Zuglói Kép-
zőművészeti Körrel, mely új utakat ke re-
sett a művészetben. 

A kiállításra szánt alkotásokat no vem -
ber 7-én (pénteken) 10-16 óra, és no vem-
ber 8-án (szombaton) 09.00-14.00 óra
között vesszük át  egye sü le tünk VII. ke -
rület István utca 42. szám alatti szék-
helyén. Ez az időpont megegyezik a
2014. november 19-én nyí ló kollektív
tárlat tárgyainak zsű ri zé sé vel. A kiál-
lításnak részese lehet bár ki (nem fel té -
tel az egyesületi tagság). Nevezési díj
a Hamvas kiállításnál nincs. A művek
hátlapján szerepeltetni kell Hamvas
Béla munkásságára vo nat ko zó uta lást,
verscímet, az alkotó nevét, elér he tő sé -
gét (e-mail, telefon), a mű techni ká ját,
méretét és értékét. A festményeket ke -
retezve, a rajzokat, il luszt rációkat, gra fi -
kákat, fotókat szabvá nyos paszpartu ban
kell átadni. A maxi má lis méret 100 x
100 cm lehet. A zsűri a ki állításra ke -
rülő művet (két-három al ko tás közül)
szakmai indokok alapján vá lasztja ki,
észrevételeivel pedig se gí te ni kívánja
az alkotót. 

Ürmös Péter

Műteremlátogatás

Hagyományosan az idén immár 32. esz -
tendeje hívta baráti találkozóra leg ked -
vesebb ismerőseit családi háza kert jé -
be, és műtermébe Meiszter Kálmán
föstő. A vendégeket  zenés irodalmi mű-
sor fogadta. Hegedűs Szabolcs zongo -
rajátéka mellett Váradi Edit ének mű -
vész, és Dinnyés József énekmondó
szórakoztatta a résztvevőket. A há zi gaz-
da saját verseivel kedveskedett tisz te lői-
nek. A kötetlen baráti beszélgetés meg -
hittségét fokozta a házias ven dég lá tás,
és az elmaradhatatlan tombola, mely nek
bevételét jótékonysági célra ajánlották.
Meiszter Kálmán abban a re mény ben
búcsúzott, hogy jövőre ismételten a  ven -
dégei le hetünk.                       G.B.H.

Olvasói észrevételek

Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, hogy az újságban megjelent a meg nyi tóm
szövege. Meglepődtem és örömmel vettem. Elküldtem egy példányt Navratil
Lászlónak / az egyetlen „túlélő” a lelkes kis csapatból/, Ő most éppen kór ház -
ban fekszik Kaposváron, és bizonyára nagy öröm lesz számára, hogy neve sze -
re pel az újságban.További jó munkát kívánok:                         Rab-Kováts Éva

Nagyon köszönöm az új lapot! Csodálatos! Rendkívül értékes, fontos és jó írá-
sok! Külön köszönöm Prokop Péter szép mondatának kiemelt közlését: „A hall-
gatás, ha elhallgattatás, ha parancsolt csönd: keservesebb a fizikai fájdalomnál.”
Ismételt gratulációval és köszönettel:                                         Prokopp Mária

Kaszner Margit Múzeum

Nyáregyházán 2010 óta a régi köz ség -
háza ad otthont az „Ezredvég Mú ze um
és Babagyűjtemény”-nek. Kasz ner Mar git
rajzfilmtervező, grafikus 2010-es vég -
akarata szerint ingó- és ingatlanvagyo-
nát Nyáregyháza Önkormányzatára 
hagy ta azzal a feltétellel, hogy ma gán -
gyűjteményének helyet biztosítanak. A
Képviselő-testület akkor úgy döntött ele-
get tesz a kérésnek. A 2012-ben el hunyt
alkotó emlékére a megújult épület, és
az azt körülvevő park is KasznerMar  git
nevét vi se li. 

A gyűjtemény hűen tükrözi a házas -
pár (dr. Gomola György) alkotói kör -
nyezetét, a terítéskultúra dokumentu-
mait, a babák életképeket jelenítenek
meg. A tárgyi emlékek az elmúlt száz-
kétszáz év konyhai, kerti világát idézik.

Kaszner Margit és dr. Gomola Györ gy
különböző tisztségeket vállalt a Mű vé -
szet barátok Egyesületében, ahol mun -
kás ságukat szerzői esteken többször is
bemutatták. Közösségi munkájuk sokak
számára példaadó lehet.

Gomola György
ASSZONyVIRÁG

Versekben élsz halhatatlan kedves.
Ifjú-szép-lázban maradsz meg virág.
Megünnepel születő, szerelmes,
Amíg csak világ marad a világ.
Ám csak én érzem, tudom és látom,
Milyen vagy szépem, Asszonyvirágom: 
Végtelen virág. Te. Asszonyvirág.

NyÁRVÉG

Megjött a nyárvég
Tündöklő ékkövével homlokán,
Mézes körteillat, zsenge szőlő,
Darázs-zenés zsongító délután
Megjött a nyárvég
És a szilvák hamvasan vöröslő
Gyümölcse vár.
Szitakötők lebegése a szél.
Mézes körteillat, zsenge szőlő
Édese száll –
Megjött a nyárvég:
Pompás madár.

(1990)
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Programok

Szeptember 24-én (szerdán)  17 óra kor
Pécsett a VOKE Vasutas Mű ve lő dési
Házban (Váradi A. u. 7/2) Al kotótábori
tábori élmények, tapasztalatok – esz -
mecsere. Házigazda dr. Si kó Ágnes.

Szeptember 24-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Ház ban (VII. Wesselényi u. 17.) Pá lo sok
nyomában – dokumentumfilm ve tí -
té se. Vendégünk Csallóközi Zoltán a
forgatókönyv írója, a film rendezője.
Há zigazda Geröly Tibor.

Október 1-jén (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Nép-nem ze ti
költészet a II. világháború után. Rat kó
József, Bella István és Kalász Lász ló
lírája – Koppány Zsolt előadása. Há -
zigazda Geröly Tibor.

Október 8-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) „A második
nemzedék”, mint a „Kilencek” köl tői
Rózsa Endre és Utassy József hiá nya;
Kiss Benedek magaslatai – Kop pány
Zsoltelőadása. Házigazda Geröly Tibor.

Október 15-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Hamvas Bé la,
az óceán. Miklóssy Endre épí tész-esz-
metörténész előadása. HázigazdaHam vas
Levente Péter.

Október 22-én (szerdán) 15 órakor a
Budapest XIII. kerület Keszkenő u.
35. szá mú házon elhelyezett már vány -
táblánál Obersovszky Gyula író, köl -
tő, fő szerkesztőre emlékezik Her zum
Péter rendező, forgatókönyvíró. Köz -
reműködik Béres L. Attila. 

Október 23-án (csütörtökön) Őrboty-
  tyánban Obersovszky Gyula al ko tó há -
zánál (Rákóczi út 148.) Geröly Ti bor
emlékezik 1956 Hősére. Köz re mű kö -
dik Béres L. Attila, Takács-Sánta Ágnes.

Október 29-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a VOKE Vasutas Mű ve  lő dési
Házban (Váradi A. u. 7/2) A klub pécsi
elődei – dr. Pandúr József elő adása.
Házigada dr. Sikó Ágnes. 

Október 29-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Új dalok a XVI.
századból. Vendégünk Dinnyés Jó zsef
énekmondó. Házigazda Geröly Tibor.

November5-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban

(VII. Wesselényi u. 17.) A hasznos ha -
zafiság prófétája volt… A 99 éve szüle-
tett Szíj Rezső pályaképe Szalay Ká -
roly író, újságíró esszéi alapján. Köz -
reműködik Gombai-Nagy Károlyné, és
Tárkányi Imre.

November 5-én (szerdán) 17 óra-
kor Pécsett a VOKE Vasutas Mű ve -
lődési Házban (Váradi u. 7/2) „Vis sza-
tekintés”. Vogl Hen rik né kiállítását
dr. Sikó Ágnes nyitja meg. 

November 6-án (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Szá mí tás tech -
nikai Szakközépiskolában (XIV. Ke -
re pesi út 124.) H. Szántay Ma ri an na
belsőépítész kiállítását Buzás Kál mán
várostörténész nyitja meg. Köz re mű köd-
nek az iskola tanulói és Szalay Fa ti ma.
A tárlat december 18-ig tekinthető meg.

November 12-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
 ban (VII. Wesselényi u. 17.) A kör úti 
villamoson – Tábori László elő adá sa
Hamvas Béláról. Az Erzsébetvárosi
Közösségi Házzal, és a Rím Kiadóval
közös rendezvény. Házigazda Ham vas
Levente Péter.

November 19-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház-
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Tisz te let
Er zsébetvárosnak – az egyesület tag-
jainak kollektív kiállítása. A ke rü -
let névadójára Sissi királynéra em lé -
ke zik dr. Iván Géza. A tárlatot meg nyit-
ja ÜrmösPéter. Közreműködik a Jó zsef -
városi Zenebarát Kör, és Hegedűs Va lér
zongoraművész. Szóvivő Lipcseyné
Horváth Ágnes. A tárlat december 8-ig
tekinthető meg.

November 26-án (szerdán) 17 óra -
kor Pécsett a VOKE Vasutas Mű ve   lő -
dési Házban (Váradi A. u. 7/2) Folt a
művészetben – dr. Pandúr József elő -
adása. Házigazda dr. Sikó Ágnes.

November 26-án (szerdán) 17.30óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) A ko sár -
fo nás tól az írói magaslatokig – Takács
Im re költészete – Nagy Gáspár iga zi
ar ca – Sinka István a népi költészet bar -
tóki erejű művelője – Koppány Zsolt
elő adása. Házigazda Geröly Ti bor.

December 3-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(Wesselényi u. 17.) Béres Fe rencre, a
dal fejedelmére emlékezünk. Köz re -
működik Hegedűs Valér zon go ra mű -
vész, és a Béres Ferenc Kama ra kó rus
Hegedűs Szabolcs vezetésével. 
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Én meghalok, de mi mégis élünk, 
fáklyaként az éjszakában égünk. 
Hitemet a föld sava se marja, 
hitemet a sarjadó fű vallja 
Virágot is növel majd a kedvem, 
szellő szórja szirmait felettem 
És mert dalom bennszorult szívemben 
daloljatok emberek helyettem.
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