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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Kovács István
Akit a cselekvő mámor éltet

Ez a vallomás, világra esz mél ke dé -
sem, vagyis 1956 ősze óta lüktet ben-
nem, s a legváratlanabb pillanatokban,
olykor ma is megdelejez áramával. Egy
mondatnyi konfesszió, amelyet én so -
hasem mertem kimondani. Sze mé rem -
ből? Gyávaságból? Merthogy akihez
szólt volna, azt évtizedeken át jobbá ra
cédaként igyekeztek a nagyvilágnak be -
mutatni… S nem kevesen buz gól kod -
nak ma is ezt tenni. „Szerelmes va -
gyok a magyar népbe…” Ezt a tor kom-
ra forradt vallomást Somogyi Győző
úgy mondta ki a mindennél fen sé ge -
sebb művészetről, s a gyarlóság és erény
abroncsába fogott létezésről tett élet-
gyónásában, mintha mi sem lett volna
ter mészetesebb ennél.

Somogyi Győzőt ez a cselekvő má -
mor élteti. A szerelem, amely Isten kö -
zelébe emeli az embert, s akit társává
tehet a teremtésben… Akit a lélek ki -
számíthatatlan, varázslatos rez dü lé sé -
vel művésszé avathat. 

Somogyi Győzőt a lélek izgatja, mely-
nek szervezője az emlékezet is. A lé lek
izgatja a haláláig fáradt öregasszony
linóba metszett, egymásra roskadó arc -
vonásaiban. A tussal papírra, hóra raj -
zolt, végtelenbe, örökkévalóságba tá -
vo lodó katonákban, akik a messzi ha -
za magasából nézve a hétmérföldes csiz-
mában grasszáló halál lábnyomai. Így
követhetik őket a siratóasszonyok. A lé -
lek izgatja a szocializmus fekete vo na -
tainak krampácsoló népében, a ba ri kád -
álmot látott, utcakövezetbe szürkült mun-
kásokban, akiknek kátrányos sercegő

élete pokoli sugárúttá dermed a mű vész
szitanyomatában. A pesti srácokban,
akiknek világot sokkoló szabadság sze -
retete a körúton megállította, lángba borí-
totta a zsarnokság magabiztos tankjait…

A lélek izgatja arcképcsarnokai hő sei-
ben, magyar királyaiban és szentjei ben,
családtagokat, barátokat megörökítő 

portréiban, csa ta ké pei -
nek, és tájképeinek mi -
niatűr háttér, és elénk
magasodó fő alak jai ban.
A földi létet a véres csa -
ta után már menny or -
szágból figyelő, fel hők -
be mosódó hu szá rok-
ban. A kalotaszegi táj -
ban aranyló dombháton
napóra-mutatóként de -
let jelző távoli ju hász -
ban, és a leányát ag gód -
va kézen fogó asszony -
ban, akinek viselete bár
sziporkázóan ke le ti es,
tekintetében ott, az az
ár vaság gyásza. 

A kalotaszegi tájat ne -
hezékként lezáró Érc -
hegység az Olüm posz ra
emlékezteti a mű vészt,
akit a görög táj döb ben -
tett rá a hazai pannon vi -
lág napfénytől tob zó dó
színeire. A grafikáit, raj -
zait pártoló, az ugyan -
csak pannonföldi Isz -
kázról elindult költő in-
tése „Maga fössön!”
egész életét meg ha tá -
roz ta. Így Nagy Lász ló
szelleme és lelke min -
den ecsetvonásában föl-

sejlik. De ott van a szép ség nagy kö zép -
kori fes tőmestereinek szakmai tudása
és szel lemi öröksége is. 

Isten létének érzékelhető és va ló sá -
gosan is létező tere a természet, ame-
lyet tönkretehet, elpusztíthat, de mű al -
kotásként építhet is az ember. Az érin -
tetlen, a teremtéssel összhangban álló

Somogyi Győző: Matyó Madonna
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Batta András
Lelkünknek szárnyat adott

Pályája delelőjén Gulyás Dénessel hosz-
 szan beszélgettem a Vár szín ház ban, ta -
lán éppen a János vitézt ren dezte, egy
magyarhőst, amilyen ő: Ku ko  rica Jan csi,
aki János vitézzé vált. A tehetségről, és
tálentumok beváltásáról, megsokszoro -
zásáról esett szó, az élet és a mű vé szet
összefonódásáról, a misszióról, a ma gyar
sorsról. Még mindig fülemben csen ge -
nek nyílt, sőt bátor, őszinte, ugyan ak kor
okos, talpraesett válaszai. Többször ta -
lálkoztunk másutt is, mindenekelőtt a
Zenekadémián, ahol mindketten ta ná -
rok lettünk. Az ős-élmény is ze ne aka -
démistaként ért Vele kapcsolatban, vagy
negyven éve. Dr. Sipos Jenő, akkori ban
a legkeresettebb énektanár nö ven dé kei
mondták, hogy végre újra felbukkant
egy tenor a Zeneakadémia legendás tí -
zes termében. Egy jó tenor megjele nése
mindig izgalmas szenzáció, és ak ko ri -
ban nem bővelkedtünk ifjú te no rok ban.
Dénes tehát már elsőéves korától a
szépreményűek közé tartozott. Aztán
jöttek a zeneakadémiai operavizsgák,
a tehetség elektromos kisülésének nagy
pillanatai, azok az alkalmak, amikor
még minden lehetséges, amikor sem
gázsi, sem más hátsó szándék nincs je -
len, csak a dolog maga, a zene, a já ték,
a tehetség, és legfőként az ifjúság, mely
valóban, mintegy édes madár, úgy szállt
át a Zeneakadémia akkor még rideg,
szürke és hangulattalan Kistermén, a
lelkes hallgatóság, és az el ké nyez te tett
szigorú zsűri drámai tömörülése előtt.
Mindnyájan tudtuk, éreztük, hogy Dé nes
lendületet vesz egy jelentős előadói pá -
 lyafutás felé.  Nem volt meglepő, hogy
röviddel később már a Rádió Pa go dá -
jában láttam, felvétel előtt, vagy az Ope-
raház színpadán nem is kis sze re pek -
ben, és neve egyre gyakrabban jelent
meg a fénykorát élő Hungaroton-fel -
vé telek borítóin. Felfigyeltek rá az ak -
kori idők zenei életének irányítói, meg-
annyi szakértő, akik hajdan a mi ta ná -
raink voltak. Dénesre mindenki odafi-
gyelt. Ugyanis – amellett, hogy igazi te-
tenorhanggal áldotta meg a Jóisten, ami,
mint említettem nem gyakori – aho gyan
manapság divatosan mondják: aurája
van, s volt már akkor is, más szóval: ki-
sugárzása. Már a megjelenése is erőt
adott, valamiféle fényt, magával ra ga dó

táj egy-egy egészként megjelenített da -
rabkáját festve a művész, mintha bib-
liai közelképekben ábrázolná a te nyér -
ként kinyíló Káli-medence életvoná-
sait, a Csontváry Kosztka Tivadar fe -
hér háromszögekre tépett látomásai val
telehintett Balatont, vagy a mai or szág -
határok között maradt várak talán leg -
szebbikét Boldogkővárát. És a dombok
hajlatában meghúzódva is tornyukkal
az égig érő templomokat, a hitüket őrző, 
és továbbadó közösségek otthonait. 

Somogyi Győzőt a lelkek izgatják. A
lelkek, amelyek Szent Ágostont idéz -
ve „maguk is változandók és csak az
Istenben tapadtan lesznek állandók.
Máskülönben talán tovasietnénk, és be-
le vesznénk a pusztulásba”. Ezért örö -
kí ti meg őket. Mert Somogyi Győző
egész élete, mindennapi munkája és mű -
vészete a pusztulás, a pusztítás elleni
harc. Ezért szervez hagyományőrző
huszárcsapatot, történelmi zászlókat
fest, s küzd, hogy, mint annyi más or szág-
ban, nálunk is le gyenünnepnapjuk. Ezért
varr huszárcsá kót, kasírozza az ég bolt -
ra a történelmi haza térképét, harcot
folytat a tájért, lovat tart, rackajuhot… És
azért kezdett  Ko ré nyi Dalmával a kol -
hozo sí tással halálra ítélt falu, Salföld
életre keltéséhez. Isten irán ti alázatból,
és egy nép iránt érzett sze re lem ből…
A Magyar Örökség-díj átadáson 2014.
szeptember 20-án a Pesti Vigadó Dísz-

termében elhangzott méltatás szer -
kesz tett változata.

Somogyi Győző

Somogyi Győző életmű-
kiállítása

A grafikus- és festőművész tárlata ok -
tóberben nyílt a Pesti Vigadóban. 

Dvorszky Hedvig mű vé szet tör té nész
a Magyar Iparművészet szeptemberi
számában az alkotót a kö vet ke ző kép -
pen jellemzi: „Egész személyisé gé -
ben határozottan van valami XXI. szá -
zadi anakronizmus. Mi, akik régóta
is merjük őt, megszoktuk az egyéni öl -
tözetét, egy fehér parasztingre rávett,
fémgombos bársonyzekéjét, lábra si -
mu ló csizmáját, és az oldalára vett el -
maradhatatlan tarisznyát. A szép szál,
vékony termetű, magas, szemüveges,
intellektuális arcú férfi megjelenése ön -
magában is kifejezi nézeteit, és állás-
foglalását a mai világról. 

A kiállítás kurátora, Tóth Norbert
így nyilatkozott róla. „Hálás vagyok,
hogy a művész engem választott ku rá -
tor nak, így, mint a Forrás Művészeti
Intézet igazgatója dolgozhattam vele
együtt. Az életmű-kiállítását ko ráb ban
a Mű csarnokban rendezték volna meg,
de az akkori igazgató ezt visszautasí-
totta. Így került sor a most már a Ma -
gyar Művészeti Akadémia által mű -
ködtetett Vigadó épületének három ha -
talmas termében a művész hatszáz da -
rabnyi életmű-anyagának a kiállí tá sá -
ra, melyben a régebbi grafikák, a sal -
földi ihletésű tájképek, és a három tör -
ténelmi arckép-sorozat, valamint a ma -
ga által tervezett, a huszárbandériu mok
által ma is használt zászlók mind meg-
találhatóak. 

Somogyi Győző szerzetesi alá zat -
tal végzi munkáját immár fél év szá za -
 da, művészete annak üzenetét hor -
doz za, hogy szabadok lehetünk, ha hit-
tel és elszántsággal összefogva meg -
vív juk harcunkat hagyományainkért,
ér tékeinkért, együvé tartozásunkért.
...élete és mű vé sze te az örök titkot rej  ti.”

„A festészet, szobrászat, irodalom, ze -
ne sokkal közelebb áll egymáshoz, mint
az emberek általában hiszik. Mind egyi -
kük az emberi léleknek a termé szet tel
szem ben érzett érzelmeit fejezi ki.” 
„A művészet érzelem. De az ará nyok,
színek tudományában a leg he ve sebb
érzelem is megbénul a kéz ügyes sé -
ge nélkül.”                                   Rodin



2014 november – december 3

lendületet, ami – érzésem szerint –
más volt, mint a tenorok megszokott ma-
gas hőfoka. A fény ugyanis nem a vér -
nyomás függvénye. Dénesben volt (és
van is) olyan energiaforrás, amely ar -
ra ösztönöz sokakat, hogy ne csak cso -
dálják, hanem csatlakozzanak is hoz zá.
Azt hiszem, hogy ez a magyarázata rend-
hagyó pályájának, amelyet a kö vet ke -
zőképpen jellemezhetek.

Robbanásszerűen kezd, és pillanatok
alatt jut el oda, ahova mások csak egy-
két évtized után érkeznek meg. Sze ren -
cséje volt, jókor érkezik, hangja, egyé -
nisége hiányt tölt be. Még él néhány nagy
„öreg” (például Ferencsik János), aki
azonnal felfedezi benne a drága kö vet,
mint hangfajának korábbi óriásai las-
san átadják helyüket az új generáció-
nak. Hihetetlenül tanulni vágyó, nyitott,
minden érdekli. 

A magánéletben is művész, ugyan ak -
kor művészetében is magán – illetve,
s erről még beszélnünk kell – kö zös sé -
gi ember. Versenyeken méretteti meg
magát, és ezzel, különösen a Pa va rot ti
énekverseny győzelmével hirtelen szer -
zi mega nemzetközi érdeklődést is, meg-
indul külföldi karrierje, mely egészen a
Metropolitanig röpíti. Magasabbra már
nem is lehet. Különösen kifejező erejét,
színpadi jelenlétét, tem pe ra men tu mát
dicsérik, – ez egyenértékű hangi adott -
ságaival – s talán e miatt is fordul meg -
le pő en korán, még bőven az énekesi
pá lya futása zakatoló idején a rende zés

felé. De nemcsak széles ecset vo nás sal,
és erős színpadi színekkel dolgozik,
hanem csiszolja is énekművészetét.
Egyéniségének olyan erős a fénye, hogy
bátran állíthatom a saját rivaldájára az
egyik legintimebb zenei műfajt, a dalt,
s énekel el – Klukon Edit értő, és ér -
zé keny zongorakíséretével – olyan cso -
dálatos dalciklusokat, mint a Költő
szerelme Schumanntól, vagy a Tá vo -
li kedvesemhez Beethoventől, és a nagy
Schubert-ciklusokat is. 
Vajon van-e ereje visszahozni a dalt a
koncertpódiumra? – kérdezték so kan.
Másnak azóta sem sikerült Ma gyar -
országon ez a bravúr. De nemcsak a
német dal szépségét tárta fel. Alig akad
magyar operaénekes, aki egy Ko dály-
dal mélységeit, karakter gaz dag sá gát,
költészetét hozzá hasonlóan ki tud bon-
tani úgy, hogy közben megmaradt az
eredeti, a népi-természetes kifeje zés -
mód, amely oly titokzatosan fo nó dik
össze Kodálynál a legmagasabb költé-
szet remekeivel. Dénes anyanyelvi szin-
ten énekel magyarul, de nem egy sze rű-
en a nyelv ismerete miatt, hanem azért,
hogy a szó testet öltött formáját meg -
előző érzést tudja megjeleníteni. Frakk-
ban is mezítláb énekel, és mezítláb is
frakkos az eleganciája. Ezt szavakban
lehetetlen megfogalmazni. 

Végül elmesélem, hogy egyik leg -
szebb, bár látszólag apró élményem
közvetve hozzá kapcsolódik. Vagy húsz
esztendeje egyszer egy német kis vá ros -
ban Schwäbisch Hallban tartottam elő -
adást Liszt Ferencről. Mint Né met hon-
ban általában, nem találtam egy ren des
kávét, amit az előadás előtt meg i hat -
tam volna. Végső kétségbeesésemben
betértem egy étterembe, amelynek ét -
lapján olasz ételek is szerepeltek, gon-
doltam itt kapok egy jó eszpresszót.
Délután volt, szinte üres volt a ven dég-
lő, a tulaj maga szöszmötölt va la mi -
vel, beszédbe elegyedtünk. Szóval ma-
gyar – mondta, és odavezetett egy fal -
hoz, amelyen fotók tömege jelezte, ki
mindenki fordult meg már itt a hí res-
ségek közül. Mosolygott, s rámutatott
Gulyás Dénes fényképére: ismeri? El -
nevettem magam: persze… Akkor, ott
Schwäbisch Hallban, abban a pilla nat-
ban Dénes portréja jelentette a hazát,
s ez valamiféle jó érzéssel töltött el,
mintha egy meleg véráram futott vol na
át rajtam, igen,mi magyarok, gondoltam,
ott vagyunk mindenütt, és sokszor

ép pen a zenénken, a zenélésünkön ke -
resztül. Mindannyiunk nevében a jelen-
létet, az odaadást, a képviseletet kö szö -
nöm Dénesnek, aki Budapesten, Sze ge -
den, Pécsett, New Yor k-ban, és Schwa -
bisch ban a mi lelkünknek adott, és ad
szár nyat művészetével, a rábízott tálen-
tumok se gítségével, szolgálva a magyar
örök séget. Méltó arra, hogy – hatva na -
dik szü letésnapja évében – az ope ra é -
nekes, rendező, igazga tó részesüljön a
rangos díjban. Örömöt és büszkeséget
kívánok Isten ál dásának reményében.

A Magyar Örökség-díj átadáson 2014.
szeptember 20-án a Pesti Vigadó Dísz-

termében elhangzott méltatás szer -
kesz tett változata.

Gulyás Dénes

Bartis Ferenc
ÉS MÉGIS ÉlüNK…

Széttépve és összetörten,
Győzelmektől meggyötörten,
Már magzatként bajba-ölten,
Vándor bölcső-temetőkben

És mégis élünk…

Dobra vernek minden vágyat,
Árverezés a vasárnap;
Nászunkra is gyászhír támad:
üresek a gyermekágyak

És mégis élünk…

Elvadult a dűlők lelke:
Kórót terem tarló, mezsgye;
Pusztul a föld egyre-egyre,
Hull a szikla tenyerünkbe

És mégis élünk…

Fogaskerék, futószalag:
Egyik elment, másik maradt.
Bölcsőnk, sírunk porrá szakadt,
Zokognak a kövek, szavak

És mégis élünk…

Hogyha sírunk: kiröhögnek.
Hogyha küzdünk: fel is kötnek.
Hogyha kérünk: odalöknek
Történelmi kárörömnek

És mégis élünk…

Magyar szavad világ értse!
Anyanyelvünk létünk vére.
Anyánk szíve tetemére
Átok zúdult: vége, vége…

És mégis élünk…         1956.
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Szarvas József
Példa nélküli élet

A színművészet alapfilozófiája: az em -
bernek, ember által való ábrázolása.
Kaszás Attila szerint „Embernek len -
ni nem szerep.” Kollégánk örökösei va-
gyunk. Határokat jött átívelni, verset
mondani, hegedülni, énekelni. 

Amikor elment megdöbbentünk. So -
kan vagyunk, akiket megindított ko rai
távozása. Hogy csinálta? Mikor? So kat
dolgozott! Színház (Vígszínház, Győri
Nemzeti Színház, Soproni Petőfi Szín -
ház, Újszínház, Nemzeti Színház), fil m,
tévé, rádió, szinkron, drámai- és ze nés
szerepek, pódiumok. Nehéz munkák, fo-
lyamatos feladatok. Szakmányban, kö -
zönség előtt. Közösséget teremtett ma -
ga körül olyan képességgel, amely nem
magyarázható szakmánk sajátos sá gá -
val. Még azzal sem, milyen elegáns fér-
fi volt. És mégis hogy csinálta? Mi kor?
A színészet magányos szakma. Ké szek,
és képesek vagyunk befelé figyelni, ma-
gunkat megmutatni, katarzis szü le té sé -
nek lehetőségét rejtve. De ritka az olyan
összeadó, összefogó jelenlét, amely ilyen
nagy közösségre talál. Emberként állt
előttünk, és nem szerepként. Járt kö zöt-
tünk egy nagy erejű férfi. Járt közöttünk
egy ember, aki férfi volt, magyar és szí -
nész. Meggyőző erővel tudta te het sé -
ges, megnyerő, fess férfinak, csinos nő -
nek láttatni hallgatóit, nézőit, is me rő -
seit, barátait. Ereje nagy. Így, jelen idő -
ben. Jár közöttünk egy ember, és  ar ra
késztet, biztat minket, itt maradókat,
fedezzük fel magunkban az örök ségszel-
lemet, lelket erősítő gyö nyö rű sé gét. 

Örököltem valamit. Rám bízatott. Dol-
gom van vele. Erkölcsi parancs, hogy to-
vábbadjam. Engedjék meg, hogy be mu   -
tassam egy megismételhetetlen élet pél -
da nélküli következményeit. 

A színész baráti köre életre hívta a
Ka szás Attila szellemi hagyatékát őr -
ző alapítványt. A Nemzeti Szín ház ban
dombormű, előadói terem őrzi nevét,
a Vígszínházban bérlet, és élő száj -
hagyomány. A Viszáki Pajtaszínház,
és Galéria a Kaszás Attila Kulturális
Hagyatékőrző Egyesületnek köszön he-
ti működését. A felvidéki Zsigárdon
az általa alapított közösségi ház, és az
évente rendezendő Kaszás Attila kultu-
rális hetek emlékeztetnek rá. Csak úgy,
mint a komáromi Jókai Színház előtt

felállított egész alakos szobra, és a ró -
la elnevezett versmondó verseny. Az
őrségi Viszák és a felvidéki Zsigárd test -
vérfalvak. A Kárpát-medence végte-
len fajtagazdaságú gyü mölcs hagya té -
kát közösségteremtő szándékkal men -
tő Tündérkert mozgalom egyik éke a
zsigárdi Attila kert. 

Járt közöttünk egy fiatalember, nyo-
mában költészettel. Kaszás Attila szín -
művészete magyar örökség. Igen, mert
a teremtő szellem, amely ily erővel tud
jelen lenni napjainkban, sok-sok új ün -
nepet teremtve, szép magyar örökség.
Nem gondolunk rá minden pil la nat ban,
cselekvőn tesszük kultúránkat, éljük,
úgy, hogy nem is hívjuk annak. Örö kö-
sök vagyunk. Büszkék voltunk tár sa -
sá gára, barátságára, ahogyan ő is büsz -
ke volt családjára, és közösséget szö vő
gasztro-tehetségére, választékos bor kul-
túránkat ajánló kedvére. Igen büszke volt
Takler Ferenc borászra. Büszke volt ma-
gyarságára. Csehszlovák állampolgár -
ként halt meg, mert nem volt hajlan dó
felvenni a magyart. Mert azt tőle nem
vehette el senki, az neki járt. Ősi jus -
sa volt. Meg is tartotta mindhalálig. 

Ha Kaszás Jancsika, és Kaszás Lu ca
elmegy Szekszárdra, Zsigárdra, Ko -
má romba, Viszákra, Kárpát-me den ce
tündérkertjeibe, amit tapasztalnak azért
is olyan, mert édesapjuk meg szü le tett.

A Magyar Örökség-díj átadáson
2014. szeptember 20-án a Pesti Vi -
gadó Dísz termében elhangzott mél-

ta tás szer kesztett változata. 

Kaszás Attila

Gál Éva Emese
SZONETT

Talán soha nem írtam volna verset,
hogyha egyszer kimondhatom: hazám.
Ha úgy nő fájdalommá a hiány,
hogy mindenséget bűvöl maga helyett,

csak ahhoz tartozhatom, amit vesztek.
Belülről óv egy tágas tartomány,
ami a kisemmizettség jogán
fölajánlja magát a végtelennek.

Nem haza, csak szülőföld, vagy csak nemzet!
Torzóivá váltunk a részleteknek!
A teljességhez egyetlen irány

ami a nincsből világot teremtget.
Talán soha nem írtam volna verset,
Hogyha egyszer kimondhatom: hazám.

Kaszás Attila-díj

Az elismerést Pokorni Zoltán XII.
ke rületi polgármester és a Mozaik Mű -
vészegyesület alapította 2008-ban a
Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
A díjat azok a színművészek kap hat -
ják, akik az előző évadban egyszerre
mutattak kiemelkedő színvonalú mű -
vészi teljesítményt, és jelentős kö zös -
ségépítő tevékenységet fejtettek ki tár -
sulatukon belül, megjelenítve a díj mot -
tóját is: Embernek lenni nem szerep.

A jeles kitüntetés eddigi birtokosai:
Szarvas Jó zsef, Ne mes Levente, Mát ray
László, Mucsi Zoltán, Bányai Ke le men
Barna, Borovics Tamás és Nagy Alf réd. 

Csukás István-díj

A meseíró nevét viselő díjat alapított
Őze Áron, a Pesti Magyar Színház igaz -
gatója. A gyerekeknek szóló darabok
elismerésére létrehozott díj kuratóriu -
mának elnöke Csukás István. Az elis-
merést meghívásos pályázat alapján íté -
lik oda. A nyertes darabot műsorra tű -
zi a Pesti Magyar Színház: az éva don -
ként tervezett három nagyszínpadi be -
mutatóból ez lesz az egyik. A névadó
író vallja: a gyerekeknek is ugyan o lyan
igényesen kell ír  ni, mint a fel nőt tek nek,
csak egy kicsit jobban. Játszani pedig
a felnőtteknek jól, a gyerekeknek vi-
szont még jobban kell.             (GER)
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Klebelsberg Kuno élete és munkássága

Kultúra nélkül nincs Magyarország címmel a Litea Köny -
vesboltban mutatták be Ujváry Gábor történész és Vertel
Beatrix tervezőgrafikus közös kötetét, amely Klebelsberg
Ku no egykori kultuszminiszter példaadó életpályáját és sok -
rétű mun  kás sá gát tárja az érdeklődő olvasó elé.

A kötet egyben a Trianon utáni Magyarország korának le -
nyomata. Nagy Gábor Tamás, a Várnegyed polgármestere
a közel kétszáz oldalas könyv bemutatóján köszöntőjében
hang súlyozta: a „Kultúra nélkül nincs Ma gyar ország” mot -
tóként is felfogható, önmagáért beszél, ennél aktuálisabb üze -
net ma sem fogalmazható meg. Klebelsberg pályájáról szól -
va elmondta, hogy egy olyan korszakban vált a magyar kul -
túrpolitika irányítójává, ami kor súlyos társadalmi, politi kai
és gazdasági válság volt a megcsonkított Magyarországon,
amikor is több nemzeti
sors   kérdésre kellett vá-
 laszt keresni. Po li ti kus -
ként kiváló szinte tizáló
képességgel bírt. 

L. Simon László, a  Mi-
niszterelnökség politi -
kai ál lam tit ká ra úgy fo -
galmazott: az ol vas má -
nyos ismeretterjesztő
kö tet az archív fel vé te -
lek, rövid írások és sze -
melvények mellett ki -
zárólag Klebelsberg és
kortársai beszédeit, és
szó nok latait tartalmaz-
za, mely teljes képet nyújt
életpályájáról. Az egy ko -
ri miniszter gondolatai

A könyv borítója

ma is korszerűek és idő szerűek. Írásai kiállták az idő pró bá -
ját, és olyan politikai üze neteket hordoznak, amelyek ma is
ak tuálisak. Úgy tűnik, hogy Klebelsberg magányos harcos
volt, aki ről mos ta ná ban sokat beszélünk, hangsúlyozta az
államtitkár, hozzátéve, hogy személyét és munkásságát ma -
napság közmegegyezés öve zi. Ugyanakkor  sok olyan meg -
határozó személyi ség élt ab ban a korszakban, akiknek a re ha -
bilitációja máig várat ma gára. Példaként említette Hóman
Bálint kultúrpo li tikust. Emlékeztetett a könyv bevezetőjére,
melyben Uj váry Gábor azt ír ja, hogy míg Klebelsberg tu do -
mányos ér te lem ben nem volt eredeti szellem, addig politi -
kusként kiváló szinte tizáló képességgel bírt, amely elen -
ged hetetlen egy közéleti sze mé lyiség számára.

A könyv előszavának egyik fontos üzenete az is, hogy a
Hort hy-korszakra nem lehet egységesen tekinteni. Bő két év -
tizede szakaszolható, és nem lehet csak a zsidó törvények
utáni politika, valamint a téves utakat választó miniszterel-
nöki programok alapján megítélni.

l. Simon lászló azt is kiemelte, hogy Bethlen István mi -
niszterelnök volt az, aki felismerte Klebelsbergnek azt a te -
hetségét, hogy a történelmi szükségszerűség tudatában ké -
pes olyan módon következtetni, hogy abból olyan politikai
program szülessen, amely évtizedekre, sőt egy évszázadra
meghatározza a magyarság szellemi tájékozódását. Nagy ér -
deme, hogy kor sze rű konzervatívként támogatta az övétől
eltérő értékrende ket, véleményeket is.

Klebelsberg oktatási, népiskolai reformjainak kö szön he -
tően rövid idő alatt hét szá za lékra csökkent az analfabéták
aránya, amikor ez a mu ta tó Európa országainak többsé gé -
ben tíz százalék fölött volt. Működése alatt ötezer új nép -
is kolai tanterem és tanítói lakás épült. Sok egyéb épület is jel -
zi a fővárosban, az országban működésének nyomát. A kul -
túrateremtő szándék ugyanis az épített környezetet, a la kás -
építkezéseket is áthatotta. Még a társművészeti alkotások,
pél dául artisztikus falképek is megjelentek a la kó há zak fa lán.

Ujváry Gábor–Vertel Beatrix: Kultúra nélkül nincs 
Ma gyarország című kötete az Árgyélus Kiadó 

gondozásában jelent meg.

Tanyai iskola az 1926. évi mintaterv szerint



2014 november – december 6

Tóth Sándor
Itália magyar kincseshely

A kötet címlapján ez áll: Nápoly középkori magyar em lé kei.
Az Európában is ismert művészettörténész, egyetemi tanár
személyes vallomásokkal átszőtt új könyve olyan látásra nyitja
fel a szemet, amelyről kiderül, akár zarándokhelynek mi nő sít -
hetjük a dél-itáliai várost, ha megismerjük a történelmét, több
„szentséget hordozó” alakját, akik az Anjou- és az Árpád-ház -
hoz tartoznak, s a műértékeket, amelyeknek legjava Isten haj -
léka egy költői szépségű öbölben. Amikor először jártam ott,
a tengerpart, a kikötő a Santa lucia hangjával volt tele, dí szes
halászbárkák lámpái ragyogtak. Máskor az egyik temp lom -
ból Pergolesi Stabat Matere hívogatott... 

Összefonódik olvasmányemlékeimből magas és népi stí lu-
sok melódiája, miközben Jacopo Sannazzaro, a helyi költő
Lorenzo Medici udvarának poéta-csillagával, a különben an -
gyali (Angelo) Polizianóval veszekszik, de mindkettő az új
olasz opera szövegkönyveinek hírneves szerzője. Ales sand ro
Scarlatti hangja Nápolyból Velencéig hangzik, a me lo di kus
egyházi hangsor egyenesen Rómáig. Sannazzaro persze jó -
val előbb megírta a Szent Szűz születését megéneklő latin epo-
szát Vergilius modorában, naponta megbámulta a kikötőt, s
a tündéri tengeri tájat, ahol a költő fantáziájában a mitológi ai
Ikarosz a tengerbe zuhant; vakmerő vállalkozását a tűző nap
büntette: megolvasztotta a röpítő tollak ragasztó viaszát. 

„Az volt ám a nap!” – énekli azóta Sannazzaro világiro-
dalmi antológiákban. Amikor felnyitom Prokopp Mária
szó ban lévő könyvét, melyet Horváth Zoltán György fo tói -
val még élménydúsabbá tesz, a volt-idő jelen-valóságba for -
dul, és újra ott vagyok a kék öböl városában, ahol a stílusok
stílusa, a gótika ölel át, templomok hálóboltozata szövi be az
eget, támpillérek tartják a földet. A város nyüzsgő, furcsa és
különös: sziklák, toronyházak, zsibárusok, lazzarinók – amo -
lyan lézengők; a népesség vérében longobárd, spanyol, sőt af -
rikai vér is. Dalosak és szeretetre méltók. Nápolyt a ró mai ak
már Krisztus előtt 320 táján birtokukba vették, a görög vá rost,
amelynek hagyományai a császárok koráig elevenen éltek. 

A magyar történelem gazdag fejezete a XIII-XV. század. Ez
az a korszak, amelynek „szerelmese” Prokopp Mária. Köny -
vét lapozva, olvasva együtt járhatjuk az utcákat, cso dál hat -
juk a tengerbe nyúló „tojás-erőd”, a Castel dell'Uovo XIII.
századi falait vagy a Castel Nuovo kerek bástyáit. A kor sze -
rű európai főváros – így emlegeti a történész – kialakítása
pár huzamosan haladt Róma építkezéseivel: a IV-V. századi
ókeresztény bazilikákat az 1270-es, '80-as évektől kezdték
megújítani. 1300-ra készültek el, az első szentévre, amikor
Ma gyarországi Mária nápolyi királyné és az egész család
többször zarándokolt az Örök Város hét címzetes bazili ká -
jába. Ismeretes, hogy Mária királyné és férje II. Károly fi uk,
Martell Károly címzetes magyar király 1295. évi halála után
új lendülettel folytatta a magyar korona megszerzésére irá -
nyu ló törekvéseit. A nagymama, Mária unokájukra gondolt,
Martell Károly fiára, amikor lemondott saját trón igény lé -
sé ről, és éppen a szentévben, a nyár hevében fényes kí sé ret -
tel indították a tízéves herceget, a későbbi Carolus de Ung he -
riát, vagyis Károly Róbertet Dalmáciába, majd Zágrábba.
Itt érte a hír, hogy az utolsó Árpád-házi király, III. András

Budán meghalt. Károlyt azonban csak hosszú küzdelem után
– húsz év elteltével – láthatta a nagyanyja Magyarország trón ján. 

Magyarországi Mária tizenhárom gyermeknek adott éle tet,
az „erős asszony dicsérete” őt joggal megilleti több száz év
után is – napjainkban. Sok hasábot kitenne az Anjou-ház tör -
ténete csupán magyarországi vonatkozásaival, akár be szél -
getésben, de írva Prokopp Mária könyvében minden fon to -
sat meglelünk, és közben érzékeljük: az Anjou-ház által is ke -
gyelem áradt a magyar századokra; Isten munkája a tör té ne -
lemben nemegyszer meghökkentő, és csak később derül ki,
mi miért történhetett... 

Könyvének centrumában Mária királynét találom lapról lap-
ra – fordulok a szerzőhöz. 

– V. István királyunk lányának döntő része volt Károly
Ró bert trónra kerülésében, aki talpra állította hazánkat a sok
viszály után. Az ő művét folytatta aztán fia, Nagy Lajos... 

Amikor arra keresem a választ, miért költözött Mária ki -
rályné a könyv szerzőjének szívébe, ő az erős asszony sze mé -
lyiségének varázslatát emlegeti, a példaképet, akit eddig még
nem emeltek oltárra. 

– Sok lélekmélyi élményem van, Magyarországi Mária ele -
venen áll előttem, szinte beszélgetek vele, érzem a se gít sé gét
a női hivatás megélésében, a művészet szeretetében. Nagy me-
cénása, szolgálója volt a szépnek, amely a gótikán át a Te rem -
tőt jelenítette meg neki. Egy modern olaszt, Renato Cas tel lit
idézem, akinek a pap ról szerzett sorait így olvasom: rajta va -
gyok az úton, fe le im, mely Istenhez vezet. 
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– Időtlenül igaz, mivel minden időben a befelé élők nagy -
ságát – akár ismeretlenül – útnak is nevezhetjük. Mária ki -
rály né ilyen út az igaz szeretetében, a szentek tisz te le té ben,
főleg az Árpád-háziakéban. 

Szent Erzsébet közel állhatott hozzá…
– Meg lászló. Nem véletlen, hogy európai mértékű mű vé -

szeket keresett, akik a hitben igazolták: a lélek ereje ember
és Isten szeretetében fogja át a hazát és a művészetet is,
amit méltón ki lehet fejezni akár egyetlen freskóképen. 

Nápoly főtemplomában, a Santa Maria di Don n  a re gi ná -
ban arra a mély-realizmusra figyeltem, mely Pietro Ca va l -
lini falképein karakterizálva látható, például a Szent Er zsé bet-
képsoron. Kedvencem a Davanti alla culla...: Erzsébet a böl -
csőre mutat, és maradásra kéri férjét; vagy a fiatalon el hunyt
asszony temetése. Egyénített arcok. Már a reneszánszra uta -
ló stílusjegyekkel? 

– Cavallini nagy művész volt. Emlékszik  Az utolsó íté let
ciklusára, ugyanebben a templomban? 

– Remek könyvét említem először, amit a padovai Scro -
vig ni-kápolnáról és Giotto Utolsó ítéletéről írt. Azóta lát-
tam a római Santa Cecilia-kolostor Cavallini-freskóit ugyan -
csak a végső időkről, és a mi Ócsa településünk reformá-
tus-testvér templomában Az utolsó ítélet falképtöredékeit,
szintén a XIII. századból. Az olasz mester alak-átélései lé -
lek  tani példák, mozgalmassága, tömegjelenetei meg döb -
ben tők, amint írja: „A mennyország felé vonuló üdvözültek
soraiban a gótikus portréábrázolás kezdeteit látjuk.” Köny -
vében érzékletes sorokat szentel Mária királyné síremlé -
ké nek elemzésére... 

– Tino di Camaino márványszarkofág alkotásának fed e -
lén korabeli mennyezetes ágyon fekve, remekmívű szob -
ron látjuk a halálban is szépséges királynét, koronával a fe -
jén. A keblére helyezett kezében jogart és országalmát tart.
A jelvények  utalnak a nápolyi királynéi, és a ma gyar ki rály -
női méltóságra is. A szobor előtt két angyal húzza félre a
ravatal feletti sátor függönyét. Középen eredetileg a be szen -
telést végző pap állt, aki feltehetően a királyné püs pök fiát
mintázta, akit Toulouse-i Szent lajosnak ír a ha gi  ográfia. 

– Képét a Mária királyné által fölkért festő, Si mo né Mar tini
festette meg, a Museo di Capodimontéban csodálhatjuk meg.
Abba a pillanatba „testesítve”, amikor testvére, Bölcs Ró bert
fejére helyezi („hanyag eleganciával”) a koronát; ő lett vol -
na az örökös, de hivatása Szent Ferenc rendjébe szólította,
és nem a trónra: ferences püspök volt… Sorolhatnánk to -
vább a könyvből a nápolyi gótika szentély-csodáit, mű vé -
szi értékeit, „belelapozhatunk” az Anjou-Bibliába (leu ven -
ben őrzik) vagy a Margit-legendába (ez a Farnese le vél -
tárban van), de ruccanjunk délebbre, ahol Altomontéban, a
Museo Civicóban Szent lászló magyar király vár – ugyan -
csak Simoné Martini festménye. Micsoda hely a Ma gashegy
(ez a jelentése az olasz „csizma” lábfején tündöklő festői
vá roskának). Csorba László figyelmet fölkeltő tanulmá nya
kalauzolt ide pár éve, most pedig Prokopp Mária könyve.
Összeszorult a szívem, amikor a kép alatt ezt olvastam: „S.
ladislaus, Rex Ungariae” – Szent László, Magyarország
királya. Valóban finom tónusú remekmű, nekem a roman-
tika korából a historizmus is eszembe jutott. 

– Arca erőt és bölcsességet sugároz –, elemzi Prokopp
Má ria rövid barna haja felett drágaköves korona tündököl,

zöld színű, hosszú selyemruhát visel, arannyal tűzdelve.
Kö pönyegének egyetlen dísze (az aranyszegély mellett)
az Ár pád-dinasztia zománcfestésű, fehér-piros címerpaj zsa.

Szinte regényes, hogyan került a lovagkirály képemléke
Altomontéba egy lovag, Filippo di Sangineto jóvoltából; a
lo vageszmény vezethette, amely az Anjoukat is az Árpád-ház
szentjeihez kötötte, magyarbarátsága tán éppen a „szent”
érzéséhez kötődött, és nem kizárt, hogy Károly Róbert öz -
vegye, Erzsébet anyakirályné ajándékozta a hűséges lo vag -
nak a festményt... 

– Simoné Martini utolsó műve ez, és a Santa Maria della
Consolazione templom oltárára került, harminc éve pedig a
városi múzeumba – fűzi hozzá a könyv szerzője. 

Vigasztalás Anyja, Mária: ez az úrhajlék titulusa. Pro kopp
Mária könyvét mindannyiunknak dedikálja, akik érezzük a
tudós-művészettörténész örömét. Ezt írja: „Sze re tet sugárzik
e műből (is), mely hatással van a mai emberre, ha ki húzza
antennáját, s szívéig engedi az optimizmus re mény ségét.” 

Simone Martini: Szent László magyar király
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Szlávik Dóra
A XIX. századi Itália

A Romantikus Ri sor gimento című mű -
 ben Madarász Imre ki fejezései pá ro -
kat alkotnak. Ezek egy-egy tagja „ösz -
szeköti a mítoszt és a lo goszt”, az el -
méletet a gyakorlattal, kö zöttük „el lent -
mondás”, „feszültség” vagy épp „harmó -
nia” lehetséges. A Ri sor gi mentóból nem
véletlenül asszociá lunk a Ri nas ci men -
tóra (reneszánszra), hi szen mind a ket-
tő Itália „feltáma dását, újjá szü le té sét”
hozta. Az el len tét párok gyü möl csöző
feszültséget al kotnak, és kézenfogva ve-
zetik az ol va sót, felhívva a fi gyelmet egy
egy sé ges ország létrejöttének cso dá já -
ra, olyasfajta állapotra, melyet ma már
ma gá tól értetődőnek ve szünk.

A kor megjelölésére használt olasz
szó, a Risorgimento fejtegetéséből meg-
tudhatjuk: a risorgere (feltámadni) szó -
ból eredeztethető; az olaszok ugyanis
egy harmadik Rómát szerettek volna
létrehozni: olyan Rómát, ahol az an tik
és keresztény értékek együtt élnek, egy -
szerre lenne azok antitézise, szinté zi se
és „Aufhebung”-ja. Ahogyan az ed di -
gi „rómák”, úgy ez is példaképpé vál -
na Európa számára, de – hangsúlyoz-
za Madarász – semmiképpen nem „vi -
lághódító” szerepben akar tündököl-
ni (tehát még véletlenül sem hason-
lítható a XX. századi elfajzott, na cio na -
lista ideológiákhoz), hanem a „sza bad
népeket szabadon egyesítő Európa jel -
képes metropolisza” lenne.

Megtudhatjuk, hogy a kezdő lökést –
persze az ébredező nemzettudattal együtt
– Metternich kancellár kijelentése tet -
te, miszerint „Itália nem egyéb, mint
földrajzi fogalom… amelyben az ola -
szok… a legnyilvánvalóbban… lát ták
összegződni az őket ért méltánytalan -
ságot, sérelmet, megaláztatást.” 

Ma da rász irodalmi művekről is szót
ejt, kifejti a korra gyakorolt hatásu kat:
Silvio Pellico: Börtöneim című műve
joggal vált a Risorgimento „bib liá já vá”,
Man zoni: Jegyesek című regényének
si  kerességét az adta, hogy pár hu za mot
lehetett vonni „az osztrák iga alatti” síny-
lődésre. Ugo Foscolo a Síremlékek cí -
mű klasszikus versében a múltat és an -
nak hőseit magasztalva adott erőt, hi -
tet a hazafiaknak. Alfieri: Misogallo cí -
 mű művének zárószonettjével inti né pét,
hogy szabadságukat nem mások ál tal,

hanem csakis önerőből tudják ki vívni.
Ehhez kapcsolódik Károly Albert ki -
rálynak tulajdonított, a velence i ek hez
és lombardokhoz intézett híres mon dá-
sa: „L’Italia fará da sé”. Ez az ön meg -
valósítás teljesen nem sikerült, hi szen
ehhez többek között Cavour dip lo má -
ciai te hetsége is kellett. Az olaszok a pie-
montiak esetében sem tudtak dön teni:
újabb hódítók jönnek a fejükre, vagy
ezúttal ők lesznek a felszabadítók?

Fontos megállapítás, miszerint az ola -
szok a forradalmi előképet nem a vé res
francia forradalomban, annak dikta tó -
rikus voltában lelték meg, hanem sok -
kal inkább a középkor hősei között ta -
 lálták meg, akik életük árán is le győz -
ték az idegen hódítókat. Hatását te kint-
ve – bár ennek ellenkezőjét hinnénk,
de – nem maradt el a francia forra da lom-
tól. Ami viszont az olasz egyesülés el -
kerülhetetlen specifikumát adta, az az
egyházhoz való viszony, a pápaság
(élén IX. Piusszal) ugyanis gátolta az
olasz egységtörekvéseket, de mivel az
osztrák császár is ezen a nézőponton
volt, így a Dante-korabeli guelf és ghi-
bellin ellentéteket nem lehet tisztán ket-
téválasztani: egy olasz hazafi elviekben
egyik társasághoz sem sorolhatta vol -
na magát (persze a gyakorlat mást mu -
tatott). Az olyan maradi, egy ér tel mű nek
tűnő kísérletek, mint például Gio ber tié
– „tegyük meg a pápát az egye sü lés
irányítójának” – kudarcba fulladtak.

A megoldás kizárólag a szabadság útja
volt,melynek Garibaldi volt egyik meg -
tes tesítője, aki a pápa és a császár fölött
egy szerre aratott diadalt. Ez a „szabad-
ság” kézenfogva járt a hazafisággal és
nem zetiséggel, ugyanis a Risor gi men to,
ta nár úr szép megfogalmazásával „har-
móniában látott, összetartozónak val lott
olyan értékeket, melyeket más… kor -
szakokban” szétválasztottak. Ilyen ér -
telemben is párhuzamba állítható  az
eötvösi és manzoniánus eszme.

Ami a nyelvi kérdést illeti (nyel vé -
ben él a nemzet) Itália egyszerre volt cá-
folata és bizonyítéka, hiszen bár Dan te
egységes irodalmi nyelvet teremtett, kö-
zös nyelvről távolról sem lehetett ek kor
(és nem lehet még ma sem) beszélni.

A szerző találóan fogalmazza meg,
hogy a romantika és a Risorgimento
szerves kölcsönhatásban léteztek, se -
gítették egymást, az egyik az „élet ér zést
és formakincset”, a másik a „Nagy
ügyet” adta. A mű címválasztása te hát
igazán találó: a „Risorgimento” a „ro -
mantikus” jelzőt kapta. Ami szintén ter -
mékenyen hat egymásra, az a hős és
nem zet (ennek kapcsán Thomas Car lyle,
Madách, Ippolito Nievo és Mazzini fi -
lozófiája, művei kerülnek említésre).
Meglepő, de a forradalom legendás hő -
sének, Giuseppe Garibaldinak tulajdo -
níthatjuk azt a kijelentést, hogy „Olasz -
ország megteremtését jórészt köl tők -
nek köszönhetjük”, hiszen Dan te volt,
aki – ezt már Mazzini állította – a „nem -
zeti egységet… fejezte ki a megosz-
tottság évszázadaiban”. Dante foly ta -
tó ja a váteszköltő Alfieri lett, akinek
művészetét szabadság-vallással azo no -
sítottak. Az író emlékeztet, hogy ezek
a prófétaköltők mind fiatalon haltak
meg, saját hazájukban ritkán találnak
hallgató fülekre, egyszerre közösségi és
magányos emberek. Példa erre Maz zini,
akinek álnéven kellett bujkálnia saját
hazájában. A szerző emlékeztet, hogy
Garibaldi is próféta volt csak ő „fegy -
veres próféta” (Macchiavelli). Az olasz
állam megalapítói tehát nem állam-
férfiak, vagy nagy tudású politikusok
voltak, hanem „apostolok”, mártírok,
akik egy nemes eszméért harcoltak.

Madarász Imre műve hiánypótló.
Érdeklődést felkeltve, közérthetően  ír
Olaszország dicső XIX. századi kor sza -
káról. A magyarsággal összefüggő ese -
mények külön figyelmet kaptak. 

(Hungarovox Kiadó)
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Koccintás az első hazatérésre

Római Házunk kínai fölszolgáló nővére állítja, hogy a fer -
deszeműek nagybirodalmában dél meg észak között na-
gyobb a különbség az olasz-németnél. Sőt! Japántól Viet -
námig nyelvük, külsejük más. A képírás köti egybe ezt a ke-
verék fajtát, melyet minden táj természetesen a maga nyel -
vén olvas. Azaz ugyanazt a szimbólumot sajátos dialektu -
sában ejti ki, amely érthetetlen a másik vidéknek. A keletit
a nyugati megérti, ha írni kezd, míg kukkot sem fog föl,
még ha sárgabőrű is, annak beszédéből.
A festő is akárhova megy a nagyvilágon, magával vitt ké -
pét eszkimó vagy néger is megérti. üzletben, ha nem tu -
dom a fűrész nevét, lerajzolom, s már szalad is vele a bol -
tos. A zene is áthullámzik a határokon. Élvezem a néger spi -
rituálét, taktust ver lábam a Rio de Janeiró-i karneválhoz.

Csavargásaim közepette annyiféle bőrű, fajtájú politikai
állásfoglalású emberrel hozott össze sorsom, hogy önkén-
telenül föltámadt a kérdés, van-e valami, ami összeköthet,
testvérré tehet a különbözőségek dacára. Hisz egyre in kább
nagy faluvá válik világunk… Egyszerre, ugyanazt látom a
TV-ben, mint a tibeti, vagy Brazília indiója.

Hálás vagyok sorsomnak, hogy hatvanöt évig élhettem a
szép szolgálatában, s talán az vezetett rá a globális látásra.
A szépnek annyi arca van, csak meg kell értenem, aki azt
létrehozta, s hogy neki miért szép? S azokanak, akiket ör -
ven deztetni akar vele.

Eljutottam hát egy megvilágosodásig, nekem nem szá -
mít, hogy milyen fajtához tartozik felebarátom, milyen tár -
sadalmi helyzetet mért rá sorsa, utcaseprő vagy minisz ter -
el nök. Politikai állásfoglalásán is túljutottam. Még vallása,
hidelemvilágának milyensége sem érdekel. Csak egyet tar -
tok fontosnak, de azt nagyon fontosnak: jóakaratú ember-
ségét. Ez az a jel, amelyet mindenki megért.

Bocsássatok meg, hogy ezen az estén kitört belőlem a pap:
prédikálok. Mesterem is kenyér és bor ünnepén mondta el
búcsútanítását. Itt a barátság asztalánál nem méltatlanság

hi vatkoznom fölfedezésemre, mely kössön össze mindan-
nyiunkat: a jóakarat.

Valaki nevetve mondta: könnyebbet nem tudott választa -
ni, mert ez a minden. Igaza volt: fölülmúlhatatlan és tel-
jességében elérhetetlen ideál. 

Egyéni életünknek és társadalmainknak végtelen ki fu tá -
si lehetőség. Koccintsunk rá, s maradjunk meg egymás ba -
rát ságában!

Prokop Péter

Elhangzott Budapesten 1985. május 22-én a SZOT
Szállóban, ahol a Művészetbarátok Egyesületének ven-

dége volt a Rómában élő festőművész-író.

Prokop Péter 1919. január 6-án született Kalocsán. 1942-
ben szentelték pappá. A Képzőművészeti Főiskolán Kon tuly
Bé lá tól, Elekfy Jenőtől, Barcsay Jenőtől és Domanovszky
Endrétől tanulta a mesterséget. Papként Dunapatajon, Ke -
celen, Mélykúton és Kis kő rösön szolgált. 

1957-ben hagyta el az országot, és Ró má ban az Acca de -
mia di Belle Arti di Román folytatott ta nul mányokat. Írói,
festői munkásságát 1983-85 között hat Ró mában kiadott
könyve dokumentálta. 1989-ben a Mű vé szet barátok Egye -
sülete gondozásában jelent meg Fügefám alól című kötete. 

Festményeinek első ténylegesen nyilvános kiállítását 1987.
június 22-én a Jurta Szín ház ban nyitották meg. Hetvenedik
szü letésnapján a hajdani Vörösmarty téri Csontváry terem-
ben láthatták alkotásait az érdeklődők. Ezt követően az or -
szág számos városában, valamint az ausztriai Bécs új he -
lyen és Möd ling ben nyílt tárlata. 

Munkásságáról a következőképpen vallott: „kezdeti fes tő
korszakom után expresszívvé vált szemléletvilágom. Szen -
vedély, dinamika, hangsúlyos kimondás a sajátom. Sötét-vi -
lágos, fény-árnyék, kontraszt színek a megoldásaim. 

Szeretem az anyag mondanivalóját is, melyet erő sza ko -
lat lanul meghagyok számára. 

A vonal szerepének döntő hangsúlyát különböző techni -
kák segítségével értem el. Nincs különösebb, nehézkesen ki -
dolgozott elméletem. Élményeim hatására ösztönöm vezeti
kézjárásom... Az absztrakt csábításától megmenekültem. 

Nem történészbúvár, sem kielégíthetetlen bányász, sem
világot keresztül-kasul száguldó cserkésznő, hanem alkotó
típus vagyok. A nyolc-tízezer munkát testamentálók közé
tar tozom, akik a számunkra kimért időben minél több mű -
valutát harácsolnak össze. 

Csak azt adom közkézre,  amiben hiszek. A hamis pró -
fétákat megvetem. Hirdetem a lélek minőségét, mely több,
mint az abrakot ropogtató barom...  Rájöttem írni, vagy fes-
teni ugyanaz… Az utcán csavargó, életet figyelő, szem lé -
lő dő beszél belőlem. Sem pap, sem filozófus, sem művész.
Azaz mind a három, sémáktól megszabadult kereső, aki a
humanizmus nevében morfondírozik. Keresi a maga, s a
vi lág miértjét. Nem elkötelezett, inkább megértő alapon. Jó -
ságra hivatott ember társas viszonylatait bogozgatom. Ki -
csit apostolként, aki nyes is, de inkább olt és szemezget. ”

Prokop Péter 1999-ben költözött haza Rómából. Egye sü -
letünk alapító tagja 2003. november 11 óta nem lehet kö zöt -
tünk. Emlékét őrizzük, szellemiségét lehetőségeink, és te het -
ségünkhöz mérten terjesztjük.             Geröly-Bársonyi H.
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Herzum Péter
Obersovszky és 1956

Ez az írás még ez év márciusában született volna. Gátolt a
ha rag, melyet az váltott ki, hogy Obersovszky Gyula ha lá -
lának évfordulóján az emléktábla előtt beszédemet nem volt
érdemes elmondani. A személyes jó barátokon kívül szinte
senki nem jött el a tervezett koszorúzási emlékezésre. Vol ta -
képpen nem volt váratlan a távolmaradás, hiszen évről év re
fogyatkozott az érdeklődők száma. üres frázisokat puf fog -
tattak a szónokok, akikről látszott, hogy nem érezték 1956
szellemi hevületét, ami Gyulát egy életre elkötelezte. Úgy
gondolták, azt mondják, ami megfelel a mindennapi társa dal-
mi és politikai konvencióknak. 

Akik ismerték Gyulát, azok többsége már olyan életkor ba
került, hogy teher számára a közlekedés, és az emlékezést nem -
egyszer a szokatlan időjárás is zavarta. És minek hallgatta vol -
na a semmitmondó, sokszor frázisokba hajló szónoklatot. 

Az a néhány barát, aki eljött, a méltó emlékezést egy sa rok-
kal odébb Gyula kedvenc kocsmájában, megszokott aszta lá -
nál folytatta. Idéztük Gyula szubjektív érzelmeken alapuló
kitöréseit, mely mögött nemcsak személyes mel lő zött sé ge hú-
zódott meg, hanem 1956 emlékéé is, melynek meg í té lé sé ben
nem ismerte a tréfát. Szóba hoztam, hogy milyen lelkiisme -
ret furdalás gyötörte György Pista emlékével szemben, hogy
a MOM egykori munkástanácsába beválasztott dip lo má -
zás előtt álló mérnökjelölt, később börtönviselt, majd is mert
fotóművész, a fényképezőgépek kiváló konstruktőre 1991-ben
egy írásával jelentkezett nála a „második Igazság” szer kesz -
tőségében, és ennek közlését elutasította. A kézirat címe „A 
halványuló 56” volt, melyben felvetette, hogy a forra da lom a
politikai elit percemberkéi számára egyre terhesebb em lék.
György Pista joggal megsértődött, de a kölcsönös harag nem
tartott sokáig. Amikor Gyula is megdöbbent, hogy be kö vet -

kezett a számára el kép zel he -
tetlen: az Igazság című la pot
egyetlen tollvonással meg -
szün tették, és helyette az öt -
venhatosok összeadott pén -
zéből csak a jogutód, az  Él ünk
jelenhetett meg. Ebben kö -
zölte a korábban visszauta -
sított György Pista kéziratot.
Igen – ismerte el – ötvenhat
szelleme halványul, mert hal-
ványítják. És a fakóra mo sott
emlékek helyett valami ször -
nyű eladható, és hazug le-
gen dáriumot fabrikálnak. 

Az Igazság hétről hétre öt -
venhat örökségét hirdette az
olvasóknak. Az „illetékesek”
Gyula képébe vágták, hogy
a lapot nem veszik, ez az új -
ság nem érdekli az em be re -
ket, vagyis meg kell szün-
tetni. És így is történt. 

Egy alkalommal mélyen

a szemembe nézve a következőket mondotta: „Utáltalak
ti teket, a Tűzoltó utca illuminátusait, utáltam az egész
Tűzoltó utcai, kommunista külsőségeket viselő bandát,
Szir mait, aki koreai tiszteket, akkor egyetemista hallga tó -
kat szabadított a fiúkra, és a forradalom szentségéből ázsiai
zsoldateszkát csinált, utáltam Csongovait, a világfi film -
ren dezőt, aki nemcsak a Nemzetőrség operatív részlegét
szer vezte meg, hanem a forradalom hírszerzését, vagy be -
súgó rendszerét, vagy mi a fészkes fenét… Hittem, hogy a
szent forradalomban idegen test a forradalom saját ávéhá-
ja… és akkor tessék… Csongovai illuminátusai hozzák ne -
kem a bizonyítékot, hogy miniszteri szintről jövő parancs
alapján a posta hírlapterjesztői a nyomdából kijött pél dá -
nyokat azonmód átcsomagolják remitendává úgy, hogy
azok nem is kerültek hírlapboltokba… eladhatatlannak
kons pi rálja az én Igazságomat…”
Azok a szórványos információk, melyek Gyulához eljutot-
tak, vagy amelyeket egyáltalán hajlandó volt meg hall gat -
ni, azt sejtették, hogy a később Párizsba emigrált Cson go vai
ezt a szervezeti rendszert modellezte. Főleg az 1963-as am -
nesztia után volt elemében. „Aki kijön a sittről, beszervezi
az új ávó, ha nem hagyja magát, visszaküldik a rács mö gé.”
„Nekünk kell előbb lépnünk, és jelezni a szerencsétlennek,
hogy az ávót kikerülni nem lehet, de jobb, ha mi irá nyít juk.”
„Megmondjuk kiről és hogyan írjon az alulművelt tar tó -
tisz teknek, és provokálja őket! A sok kérdésből összerak juk,
hogy mi az aktuális szándékuk…” Még jó néhány évnek
kell eltelnie ahhoz, hogy ötvenhat eme sötétbe burkolt Herzum Péter (fotó:G.B.H.)
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fe je  ze té ről több igazságot tudhasson meg a nyilvánosság. 
Az tény, hogy a többször „fedetten”  Ma gyar or szágon járt

Csongovai illuminátusai göngyölítették fel a posta hírlap -
el osztójában az „Igazság” ellen folyó aknamunkát, és amikor
Gaál Júlia (újságíró) az egyik napilapban közölte az ese tet,
az akciót elrendelő miniszter hallgatásba burkolózott.

Gyuszi valamennyi harcostársa, közeli barátja abban egyet -
értett, hogy lapjának megszűntetésével valami megtört ben -
ne. Akik tudtak erről az esetről, tehetetlenül féltek, hogy
ötvenhat „krisztusi tisztaságát” hívő Gyula a valóság ke -
mény ségével történt találkozásakor, netán ütközésekor rop -
pant meg. Értette, de érzelemvilágával befogadni nem tud -
ta, hogy „a demokrácia nem lehet védtelen, miként azt so -
kan a demokrácia fátumaként vélik. Ördögi erőkkel szem-
ben csak kemény, vagy ha úgy tetszik ugyancsak pokol-
béli eszközökkel lehet védekezni”.

Gyula értette mindezt, de elviselni nem tudta! 

Obersovszky Gyula
NINCS MEGVÁlTÁS

ugye már megérted
Az ének van

meg a boldog élet
A szépség van

s a venyigék lángja
Őszi alkonyat mi

szemedre kínálja
legszebb színeit

Nincs megváltás
Hogy is lenne testvér

Hol az a megváltó 
ki szíveddel megfér

Kinek helyetted száll 
egekre imája

s idvedet megváltón
helyetted kínálja

magát keresztfádra

Nincs megváltás
De meg mért is lenne

Miféle megváltást
hozhatna szívedre

az idegen isten
neked szánt kereszten

Neked szánt kereszten
az idegen isten

Gérecz Attila
A TÁVOZÓ

Az országút felén katona ballag.
Előle egy-egy nő hívja gyermekét.
Az asszonyt nézi. Homlokán a csillag,
arcán lefutó szégyenpírja ég.

Még visszanéz a házra és a fűzre...
Alatta áll a kisleány, kinek
kis fenekén szoknyája csengettyűzve
egy balga nóta ritmusán libeg.

S hogy kék üvegbúrával eltakarja
az ég a szép, virágos hegyeket,
sorsából megsejt valamit, és karja
fehér ököllel égre fenyeget.

S így ismerős a gyermeki lélekben
– óh kinek fáj, tud szeretni csupán...–,
s a kisleány piros mosolya lebben
kendőjével a távozó után.

Emléktábla Budapesten és Őrbottyánban (fotó:G.B.H.)
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Kaiser László
Pomogáts Béla köszöntése

A barát és kortárs irodalomtörténész, Rónay László ün -
neplő és szeretettel átitatott sorai, melyek Pomogáts Béla
nyolcvanadik születésnapja alkalmából íródtak, a hűségről
szólnak leginkább. Hűségről emberekhez, eszmékhez, ma -
gyarsághoz, egyáltalán a kultúrához és az értékekhez. És
per sze munkához és tartáshoz. Az értelmiségi szülői ház, a
piarista gimnázium, az egyetem bölcsészkara a le he tő sé get
adták csupán a tehetség, és a hihetetlen érdeklődésbe oltott
olvasási vágy mellett az induló, eleinte középiskolai tanár
Pomogáts Bélának, hogy az elmúlt évtizedek meg ha tá ro zó,
és kimagasló irodalomtörténésze legyen a tudósok és iro-
dalmárok amúgy népes, olykor különbékére, tehát politi -
kai megfelelésre is könnyen kapható táborában. Mert az
„56-os” Pomogátsnak nem volt, nem lehetett könnyű el ér -
ni azokat az irodalmi és státusbeli magasságokat, ahová
eljutott. Mert eh -
hez szívósan és
szorga lmasan
kel lett mun kál -
kod nia – ő aztán
tényleg végigdol -
gozta az életét, s
aktív mindmáig.
Mert nem köny -
nyű a le he tő sé -
gek kel élni, s köz -
ben mégis tisz tes-
ségesnek ma rad -
ni, nagy nak len ni
és közvetlennek
is, kis ügyekre fi -
gyelni és nagy ívű
összefüggésekre
is, folyamatosan
tenni, írni, szer -
kesz teni és a mi -
nő séget megőrizni, alkotni, tanítani és szervezni, nos, ez
Pomogáts Béla élete és munkássága. Közben gesztusokra,
mások segítésére, utazásokra is maradt ideje. 

Első köny vétől, az erdélyi Kuncz Aladárról szóló monog -
ráfiától a mintegy száz írt és szerkesztett kötetig, a két há -
ború közötti korszakkal foglalkozó műveitől a mo nog rá fi á -
kon át a tegnapelőtti, tegnapi, és mai egyetemes magyar iro -
dalomig: kutatta és felmutatta a művek, költők, írók, vál-
lalkozások lényegét és holdudvarát. Tudósi precizitással,
ugyanakkor az érdeklődő olvasó számára mindig élvezete-
sen írt. S azt a hazát kereste mindig és keresi most is, amely-
nek lennie kell, Illyés Gyula szép szavával, ott fent a „ma -
gasban”, a kulturális és emberi értékek honában, ép pen
azért, hogy itt lent is élhető legyen minden…

Pomogáts Béla

Pomogáts Béla sok szállal kötődik a Mű vé szetbarátok
Egye sületéhez. Az 1956-os forradalom- és sza bad ság harc
szel le miségének ápolásáért Obersovszky-díjban ré sze sült.

Csepeli Szabó Béla
KUSZA TÁJAK GARABONCIÁSA

Esténként, ha megbékél a város,
az öreg Nap lemegy a Dunához,
vissza sem néz, ballag füstölögve,
fekete por kavarog mögötte.
Én is megyek, halkan dudorászva,
kusza tájak garabonciása,
kósza lábam elbolyong a parton,
s vállaimra árnyat vet az alkony.
Szeretem e kócos kis utcákat,
a vén Dunát, a mogorva gyárat,
élet-halál nékem ez a város,
ragaszkodom hozzá, mint anyámhoz.
Élhetnék tán mosolygósabb tájban,
mint itt a láng és Füst városában,
de itt élek, ahol küzdő népem,
szívverését mellkasomban érzem.
Itt élt, itt halt sok kesergő ősöm,
minden utca, kert, ház ismerősöm,
ide kötnek jó cimboraságok,
átkok, kínok, remények és álmok.
Az ég alján pici máglyák égnek
martintüzek, békés, szelíd fények,
rájuk suhint életünk nagy szárnya,
s beragyognak lelkem udvarába…

Antalfy István
KEZEMBEN TOll…

Kezemben toll. Az éjszakai csend
emlékeztet és terveket sugall.
Pedig most nem kell egyik sem nekem:
agyamban zeng a hallott, esti dal.

„Hazám, hazám…!” te, és valós hazám!
Talán csak ennyi, már csak ennyi vagy,
„tenorária” az agysejtjeim
még felfogják, ha beteg is az agy…

Romantikázni szenvelgőn – divat
szerint, akár zengeni a hazát,
de érdekből, vagy „nyílt parancs” szerint,
ahogy az szól: „Jobbra át! Balra át!”

Vihartépett kis ország ez a Hon,
ez a föld ma is, vérrel áztatott!
S azt hiszem, tudom, mit jelent nekem
hogy magyar vagyok, s az – maradhatok!

„Csak az erős ember érti meg a szeretetet, csak a sze re tet
érti meg a szépséget, csak a szépség teremt mű vé sze tet.”

Wagner
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Madarász Imre
Húsz óra - ötven év

Ötven esztendeje, kerek fél évszázaddal ezelőtt jelent meg
Sánta Ferenc Húsz óra című könyve. A Kortárs folyóirat-
ban még Húsz órás riport volt a címe. Az első megjelenés
helye és formája, valamint az eredeti műcím alapján sokan
az irodalmi riport vagy „irodalmi szociográfia” mesterpél -
dá ját látták benne, afféle köztes, az arany középúton járó
írásművet a legigényesebb tényfeltáró újságírás és a szép -
iro dalom között. Hamarosan világossá vált azonban, hogy
a XX. század második felének egyik meghatározó je len tő -
sé gű regénye ez a „krónika”.

Gyors és tartós sikerében és kanonizációjában bi zo nyo -
san közrejátszott (minimum) „kétdimenziós” vagy „kétszin-
tes” volta is. A széles publikumot lenyűgözte a kri mi sze rű -
en izgalmas nyomozás egy gyilkosság ügyében. Az „ér tő -
ket” pedig a valóságábrázolás újszerű relativizálása ragad-
ta meg, ami a regényirodalmon is túlmutató érvénnyel kér -
dőjelezte meg az abszolút-dogmatikus, fekete-fehér igaz -
sá gokat az emberközi viszonyokban, a társadalomban.

A viszonylatos, sokarcú, sokféle igazságot („mindenki -
nek a magáét” – mondhatnánk Pirandellóval) a „riporterrel”
folytatott beszélgetések, a feszült dialógusok olyan dráma i -
sággal tárják fel, hogy (akárcsak a másik két Sánta-re gény-
ben, Az ötödik pecsétben és Az árulóban) magát a narra tí -
vát is drámaivá teszik, az epikának valósággal kikövetelve
(és el is nyerve) a filmes, illetve a színpadi formát. 

A „szocialista falu” így kibontakozó képe, a korabeli rend -
szer propagandájára rácáfolva, korántsem felszabadult, igaz -
ságos, humánus. Csillapíthatatlan gyűlölségek, irigységek,
bosszúvágyak, ellenségeskedések, kegyetlenségek, igaz ság -
talanságok jellemzik. A diktatórikus elnyomás kényszerpá -
lyáján mozgó, bukdácsoló emberek törvényszerűen kerül-
nek erkölcsi csapdákba és tévutakra. Nem kivétel ez alól
az a („fő”) szereplő sem akiben a kritika hagyományosan
– lásd például Vasy Géza monográfiáját – a történet „kö -
zépponti alakját” és „legpozitívabb hősét” vélte felismer -
ni: Igazgató Jóska. Róla még Sánta egyik legértőbb, leg lé -
nyeglátóbb „portréfestője”, Juhász Mária is olyat volt ké -
pes leírni: „Az a tény, hogy az új magyar történelem ki tu -
dott nevelni Jóska-típusú vezetőket, ennek a történelemnek
legnagyobb igazolása.” Igencsak kétes igazolás! Az állami
gazdaság vezetője ugyan nem szennyezi be magát a sztá -
linista zsarnokság leggyalázatosabb gaztetteivel, azért az ő
„igazságszolgáltatásai” sem tudnak felülemelkedni az ön -
bí ráskodáson. Az ízig-vérig rákosista Varga Sándort – aki
az 1956-ban a „néphatalomra törő”, vélt „ellenforra dal már”
földijét, Kocsis Bénit géppisztolysorozattal meggyilkolta –
éppúgy félig agyonveri, mint régi cimboráját, Balogh An tit,
aki a forradalomban (Sánta sehol sem nevezi „el len for ra -
da lomnak”) puskájával őrá, Jóskára lőtt. És ez még nem
min den. A 9. fejezetben Kiskovács Géza, a „kulákgyerek”
(Vasy) elmeséli, hogy egy hónappal az egyetemre történt fel -
vétele után Igazgató Jóska „felutazott az egyetemre” és el -
intézte, hogy őt (!) az apja múltja miatt (!) „kipakolják a
menzáról, kollégiumból, egyetemről – mindenből!”. E „pél -
dás” bosszú – s a hozzá tartozó „ebéd lecke” – kö vet kez té  ben

az egykori mó dos
gazda, az idő sebb
Kiskovács „agy -
vérzést kapott és
karácsonyra el -
ment”, a fia meg
– deviáns, reni tens
magatartásáért –
börtönbe került ki-
lenc esztendőre.
Megértette és egy
életre meg ta nul ta
a „leckét”: „E sze -
rint a rend sze rint:
fizess vissza min -
 dent! Apámnak fi -
zettek! Én nem tar -
toztam – és velem
is fizettettek!…
Hát akkor fi zes -
sünkmindig; apá -
ról fiúra, nemzedékről nemzedékre. Hetedíziglen!” – Va jon
ellensúlyozhatta az efféle könyörtelenségeket az, ami ről a
16. fejezetbeli fiktív dokumentumból, „az Újfalusi Kos suth
Termelőszövetkezet vezetőségi ülésének jegy ző köny vé ből”
értesülhetünk, hogy „Szabó Gergelyt, Szabó (Suta) Károly
fiát a szövetkezet ösztöndíjjal egyetemre küldi”? Az osztály-
harcos társadalmi „kiegyenlítés” igazolhatja, mentheti, ma -
gyarázhatja egy emberélet jogtalan, erkölcs telen, az apák vi -
selt dolgait a fiakon megtorló kisiklatását, tönkretételét? 

Sánta Ferenc a válaszadást s az ítéletmondást olvasóira bíz -
za. Ez azonban nem jelenti azt, hogy „az etikus író” le mon -
dana „a társadalmi és nemzeti problémáknak az alapvető
erkölcsi kérdések fényében való vizsgálatáról”, arról, hogy
„a morális mértéket, az erkölcsi szemléletet a művek köz -
ponti elvévé emeli” s arról, hogy „a változó időben az örö köt
és a változatlant mutassa fel” (Juhász Mária). De itt a Sán ta
által vallott humanista-felvilágosult értékrend, rousseau-i–
kanti morál normáinak felmutatása, kinyilvánítása nem olyan
közvetlen és erőteljes, mint Az ötödik pecsétben, amely a
magyar irodalomban párját ritkító művészi szuggesztivi tással
felelt a szókratészi kérdésre: a bűnt, a gonosztettet elszen -
ved ni vagy elkövetni rosszabb? Az ötödik pecsétben a meg -
elevenedett példabeszéd, a valóra vált parabola egy ér tel mű -
ségével álltak szemben egymással a zsarnokság pribékjei és
az igaz ember, a nyilasok és az áldozataik gyermekeit men -
tő órásmester, aki kezét csakis azért szennyezte be (a szó
szo ros és átvitt értelmében) egy haldokló agyonkínzott és
nélküle is mindenképpen halálra szánt embertársa, egy el-
kerülhetetlenül kivégzendő ellenálló vérével, hogy meg óv -
ja a gyilkosoktól a nélküle esélytelen ártatlanok életét. Fel-
töretik az ötödik pecsét, 1944 hideg, sötét, ködös és vér gő -
zös pesti telén, világos lesz az „ismeretlen isten” ne ve is:
ka tegórikus imperatívusz. Mire azonban a „Húszórás ri port”
véget ér, a vidéki nyár ragyogásában sem oszlik el a homály.

Sánta Ferenc

„ ...az iszonyatosságnak, amit ember az ember ellen el kö -
vethet, nincs határa...”   Christa Wolf
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Buzás Kálmán
A képek ihletadója a magyar nyelv

Fenyvesi Márta Szántay Mariannna rajzairól a kö vet ke ző -
képpen vall: „A szavak képidéző tulajdonsága  »szó sze rint«
tetten érhető. A kiállított rajzsorozat ihletadója a képekben
gaz dag magyar nyelv, amely két konkrét fogalom szó ösz -
szetételéből egy tőle független jelentésű harmadik szót is
alkothat. Ezen összetett szavak képi megjelenése sokszínű
raj zi leleménnyel iróniával, humorral világítanak rá nyel vünk
gazdagságára, képi erejére.” 

A beszéd, a szavak titka már régóta foglalkoztatja az em -
be reket, de ez mindig áthatolhatatlan fal maradt. Igazából
semmilyen forrás sincs, amiből a tudomány meríthetne. A
Bibliából is csak annyit tudhatunk, hogy Babylon tor nyá nak
építésekor Isten összezavarta az egységes nyelvet, s azután
senki nem értette a másikat.

Amikor szavakat rutinszerűen használunk, nem is gon do-
lunk azok jelentésére. Gyakoriak a torzulások. Úgy szó lunk
valakihez, hogy megbántjuk, pedig nem állt szán dé kunk ban.
Helytelenül használtuk a nyelvet, elnagyolva, rossz szóösz -
sze tétellel. Nem is sejtük hogy ezzel hibáztunk. 

A fiskálisok mondását mindenki ismeri „A szó elszáll az
írás marad” amely helyesen így szól: „A szó az mennybe száll,
az írás földön marad.” – és megváltozik a jelentése. Egyre
inkább elveszítjük a nyelvvel kapcsolatos át- és lé nyeg látó
képességünket, elmerülünk a részletekben. Ezek szűk kör-
ben még elfogadhatóak, de a természettel, az élettel, a tár-
sainkkal ellentmondásban, diszharmóniában vagyunk.

Nézzük a képeket! Mit közölnek, és hogyan? 
A szóbeli és ikonikus képi információ a mai világ kö ve tel -

ményeinek alig felel meg. Bizonyára ismerik azt a kedves
gyermekjátékot, amelynél körbe ülnek a játékosok, és egy rö-
vid történetet súg az első a második fülébe. És ez így foly-
tatódik, míg végül vissza érkezik a feladóhoz, aki ál ta lá ban
vagy értelmetlen, vagy érthetetlen, vagy esetenként hazug in -
formációt kap visssza. Szakmai megítélés szerint a hibátlan
értesülés akadálya a zaj. Ez a zörej jelentkezhet bő be szé dű -
ségként, ha az átadó fecseg, pontatlan; ha a körvonal bi zony -
talan; de főként hibás az átadás, ha az információ érzelmi-
leg vagy ideológiailag befolyásolt. És mi az információ? Mond -
juk egy képzőművészeti alkotás, ha látszatra kifogástalannak,
tökéletesnek érezzük is, a benne lévő érzelmi vagy ideológi ai
zörej miatt már megbízhatatlan.

Ha Szántay Marianna képeit az említett szemszögből vizs -
gálom, akkor megállapíthatom, hogy nem fecsegő, mert  le-
tisztult, nem pontatlan, mert a legegyszerűbb jel kép rend -
szer rel, sőt gyakorta a legabsztraktabbal, a betűkóddal dolgo -
zott. Fehér papíron fekete nyom. Minden pontosan azt je -
lenti, amit megfogalmazott. Talán egy kivételt találtam, a Szó -
párbaj című képet, amely nem simul ebbe a rendbe. Azon ban
a találékony föladványok között jól meg fér, mint többi tár sa.

Ciceró például egy borsót rajzolt saját szignójául csicser
la tinul borsót jelent.

Boldog vagyok, hogy láthatom ezeket a rajzokat. Vissza -
 vitt a gyermekkoromba, amikor állandóan  a Sicc rejt vény -
könyvet böngésztem, vagy a Füles újság lapjain keresetem
a képrejtvényeket. Vicces lehetne egy következő tárlaton, 

ha mondjuk fordítva lenne a képaláírás, vagy a látogatóra bíz -
nánk a rébuszok megoldását ??? 

Érdekes, ha matematikai szempontból nézem Marianna
mun kásságát. Ugyanis annak egy részterülete a  topológia,
mely arról mesél hogy az alakzatokat anélkül hogy vág nánk,
sza kítanánk, némi deformáció segítségével egészen új ké pi -
sé get, gondolatot kapunk jutalmul. Ez nem a szokásos eukli de -
szi geo metria, hanem azon túlmutat. Efféle gondolkodás men -
tén alkotta meg Esher a le he tetlen geometriáját illetve az e
mögé simult filozófiát. Nyilván ismerős a Mőbius szalag.

Mariann rajzaival megtoldja a látható világot, egységet te -
 remtve a láthatatlannal. A hagyományos perspektívikus áb -
rázolást ennek érdekében bátran felrúgja miközben a va ló -
ság elemeit részekre bontja. 

Szókapcsolataival törvényszerű képi világot teremt, mi -
közben képei vizuális illúziókat eredményeznek. Hasonlít a
klasszikus ikonfestéshez, pedig a tech nikai megoldások at -
tól távol vannak. Tudom, hogy Ma rianna a mai napig fest
ikonokat, amely nem igazi festészet, hanem szellemi rítus.
Ez itt az összefüggés.

Szántai Marianna a magyar nyelv értelmezése kapcsán raj-
zolgatott, vagy fordítva, de szerintem ez mindegy ap ro pó
mind egy... nem más mint az egység, minden egységes. 

A leegyszerűsödött absztakt megjelenés nem más, mint
a képnyelv az emberi kultúra igen magasszintű kommuni -
kációja. Valamit meg akar értetni velünk. Valamit a leg ré -
geb bi régből, amikor még egység volt minden mindegy.
Ham vas Béla is ekképp írt: „A képnyelv meg ér té sén múlik
az egész őskori ember, az egész őskori emberiség és az egészős-
kor megértése. Aki az őskor írott emlékeiben, a képekben mind -
össze köl tői túl zást lát, fölösleges szépítést vagy talán gyerme-
ki kedély megnyi latkozását, annak a helyzete re ménytelen.

H. Szántay Marianna: Karkötő
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Az őskori emberből az megérteni semmit sem fog és nem
tud. S aki még ehhez feltételezi, hogy a történeti kor abszt-
rakt és száraz nyelve a képnyelvnél tökéletesebb, és a mai
embernek a képnyelvhez le kell ereszkednie, az a hely ze tet
fordítva látja és épp azt nem tudja felfogni, ami itt a dön tő..”

Ez a szimbólum.
Sokféle szimbólum létezik, s bár észrevétlenül, mégis el -

választhatatlan részei az életünknek. Az egyszerűbb szim bó -
lumok könnyen értelmezhetők, a bonyolultabbakhoz kód -
rend szer szükséges, és vannak olyanok, amelyek tény le ges
tartalma csak a megfelelő beavatottsági szintet elérők szá -
má ra válik megismerhetővé. 

Különös képi nyelv a szimbó lumok világa, ahol nem az ér-
zékszervek, hanem a tudatos, elemző, bölcs emberi tudat a
címzett, s ennél időt állóbb, egységesebb kódrendszer sze -
rin tem nem létezik.

A szimbólum elrejti azt, amit kimond, és kimondja azt,
amit elrejt, mert ahogy egy ősi irat mondja:

„Benne találod az élet lényegét.
Sajátítsd el a Titkok Titkát, hogy a Fénybe lépj.
Tartsd meg és őrizd, rejtsd szimbólumokba,
Hogy az együgyű nevessen, és mondjon le róla.
Tedd keménnyé az utat a kereső számára.
Így a gyenge és kétkedő feladja majd.
Misztérium ez a Misztériumban
de a Fény szülötte számára világos,
A mindenség titkát most feltárom.
A beavatottnak nyíljon meg a titok,
De a gúnyolódó semmit se lásson.”

(Atlantiszi Thoth smaragdtáblái)

H. Szántay Marianna: Szuszék

Őszi, tavaszi tárlatok

Már jó két és fél évtized óta rendezünk a Művészetbarátok
Egyesületével, egymás munkáját több téren is segítve őszi-
tavaszi tárlatokat. Diákjaink és az érdeklődő közönség fo -
lyamatosan, több mint 50 kiállításon ismerhették meg az élet
művészek által feltárt szépségeit, az iskola mintegy termé -
szetes közegében találkozhatnak színvonalas művészi al -
ko tásokkal. A diákok is dicsérik, elemzik, netán bírálják is
a kiállított műveket: véleményt alkotnak, észrevétlen ke rül -
nek közel ahhoz a teljességhez, amit a művészet tud adni a
harmonikus személyiségfejlődéshez.

A Művészetbarátok Egyesületének hirdetett célja: a kul -
tú ra ápolása, a művészet valamennyi ágának meg is mer te -
té se, népszerűsítése. Ezek révén a művészetet szerető em -
be rek nevelése találkozik az iskola hitvallásával is. Hitem
szerint a művészet nyelvén értő ember, a szépség iránt fo -
gé kony diák sikeresebb lehet szakmájában, az élet egyéb
te rületein is. H. Szántay Marianna kreativitást, öt le tes sé get
hordozó alkotásai is új nézőpontokat villantanak fel, elgon -
dolkoztatnak minket. A kiállítás megnyitásakor a Neu mann
János Számítástechnikai Szakközépiskola minden tanára
és diákja nevében kívánok a Művészetbarátok Egye sü le té nek
és iskolánknak további eredményes és baráti együtt mű kö -
dést, sok-sok sikeres tanévet, illetve közös kiállítást!

Fenyvessy Gábor

Elhangzott a 2014 november 6-i tárlatnyitón, ahol az
iskola tanulói irodalmi műsorral szerepeltek.

Vendégünk volt Dinnyés József

Október 29-én az Er-
zsébetvárosi Kö zös -
ségi Házban (VII.
Wes selényi utca 17.)
Din nyés József ének -
mondó előadásában
a XVI. századból szár -
mazó dalokat hallgat -
hattunk. A népszerű
előadó zenei, irodal -
mi hagyományaink
ápolására, is mer te té -
sére törekszik.  Az ősi
zene születésének
történelmi kö rül mé -
nyeit, az alkotó üze -
netét adja át kö zönsé -
gének. A vers han gu -
latát nemcsak té má -
ja, hanem a megsze-
mélyesítő szép sza-
vak, a cse lek vő gon-
dolatok is meg ha tá-
 rozzák, amire bi zo nyí -
ték volt  ez az est.Fotó:Mohainé Burián Mária Ágnes
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Dr. Gálig Zoltán
A Derkovits Kör emlékezete

A Szombathelyi Der ko vits Kör története című tárlatot a Kép -
tárban láthatták az érdeklődők, amely az 1948-1953 kö zött te -
vékenykedő csoport munkáiból válogattunk. A bemutató ap -
ro pó ját az adta, hogy idén emlékeztünk Derkovits Gyula szü -
letésének 120., halálának 80. évfordulójára. Ez alkalommal
a Nemzeti Galéria is nagyszabású kiállítást ren dezett, mely-
hez mi is kölcsönöztünk alkotásokat. In do kolt nak tűnt egy
új szempontú megközelítés. A Kör mun kás sá gát művek se gít -
ségével is bemutathattuk, mely Vas megye és Szom bathely mű-
vészetének legendásnak mondható, de fel dol go zottnak még
nem tekinthető korszaka. 

Káldy Lajos festőművész kitűnő emlékezetének kö szön -
he tően egy teljességhez kö zelítő képet kaptunk a körben te -
vé kenykedőkről. Így szerepeltek többek között Drimmer
László, Fóth Ernő, Krancz Sándor, Paizs László, Rozanits
Tibor, Szakács László, Unger Károly munkái. A tárlatnyi tón
személyesen is megjelent Benkő Katalin, Csonka Ernő,
Ge rencsér Erzsébet, Heckenast János, Káldy lajos, Ma ros fal vi
Antal, Sz. Hábetler Márta. Alkotásaik reprezentálták a kör
két vezetőjének, Radnóti Kovács Árpádnak (1902-1977) és
Burány Nándornak (1893-1965) a művészi te vé keny  sé gét. 

A csoporthoz tartozott Nagyabonyi Vargha Károly
(1904-1974). Fiának, Vargha Károlynak köszönhetően tel-
jes kollekciója állt rendelkezésre, amely a kiállításban egy
korai art decós önarcképétől a késői évek modern stílusú
„veduta” festészetéig mutatta be a bátor színvilágú, egyéni
látású művész munkásságát. A válogatás önálló kiállí tás ként
bemutatásra került Répcelakon a Nyitott Tér Kulturális

Egyesület és a Művelődési Ház Répce Galériájában. Két, mű -
vészként ismert gyer me kéről készült portréjával szerepelt
Ben kő Lászlóné Horváth Margit. 

A csoport története egybeesik az 1945 utáni Ma gyar or szág
magára eszmélésének időszakával, amikor országszerte sza -
badiskolák szerveződtek. A legnépszerűbb Szombathelyen
is a képzőművészet volt. Helyi statisztikák utalnak arra, hogy
tehetséges fiatalok igényelték, hogy ilyen képzést kap ja nak.

1948 első felében alakult meg a szombathelyi Kép ző mű vé-
szeti Szabadiskola, amely hamarosan Derkovits Gyula ne vét
vette fel. Radnóti Kovács Árpád és Burány Nándor nagy szak-
mai hozzáértéssel kezdett a fiatalok tanításához. A mun ka -
megosztás szerint a hét egyik felében Radnóti Kovács Ár pád,
a másik felében Burány Nándor vezette a fog lalkozásokat.
A két csoport között volt átjárás, a légkör családias volt, a két
vezető pedig szeretve tisztelt mester.

A Derkovits Kör oktatási programjában anatómia, tárgy -
rajzolás, távlattan, anatómia, művészettörténet egyaránt sze -
repelt. Felfoghatjuk a később megvalósuló művészeti szak -
 kö zépiskola elődjének is. A társadalmi, és akkoriban pol -
gári ös szefogásnak köszönhetően egy 1948 februárjában ren -
de zett művészbál gyűjtést rendezett a kör számára, amely
igen csak jelentősnek számított, tekintettel arra, hogy alap ve -
 tő en nehéz körülmények között éltek az emberek.

Vajon miért az 1948 és 1953 közötti korszak az, ami a ki -
állítás témáját adta? Magyarázatul részben a történelmi té nyek,
részben a kör tematikája szolgálnak. A kurzus az év első fe -
lének a végén oklevelet, igazolást adott a tagoknak arról, hogy
elvégezték a tanfolyamot. A kapcsolat azonban nem szűnt meg,
így a nyarakat gyakran Zsennyén tölthették, ahol a plein air
fes tészettel ismerkedhettek kicsit oly mó don, mintha Zseny -
nye lenne az erdélyi Nagybánya. 

A Szombathelyi Képtárban rendezett Derkovits kiállítás részlete (fotó:Garas Kálmán)
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A Vas megyei művészek 1946-tól használhatták a zseny-
nyei kastélyt, amely 1953-ban került  állami kezelésbe. Ezt
követően nem tekinthették sajátjuknak ezt a területet, de a
későbbiekben is számos eredményt mondhatott magáénak
a Derkovits Kör. Persze egy korszak mindenképpen le zá rult.

Mindez némiképp konfrontálódik a magyar történelem jól
ismert menetével, ahol a „kitüntetett dátumok” 1948/1949 és
1953. Az előbbi évszámok a dogmatizmus éveit jelzik, 1953
az enyhülés évét, ami a kör tekintetében éppen va laminek az
elvesztésével járt. A visszaemlékezések szerint sajátságos mó-
don (természetesen csak a képzőművészeti tevékenységét il-
letően) nem tapasztaltak drámai fordulatot 1948 után. Bár
kötelezővé váltak a munkásábrázolások, számukra ez csak az
alakrajz elsajátítását jelentette. 

A Derkovits nevet mellőzték, hiszen művészete túl mo-
dernnek számított, de visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a
cso  port tagjai változatlanul Őt tekintették névadójuknak.

Elhivatottságukat jelzi, hogy többségük a mű vé szet kö ze lé -
ben maradt, egy részük országos, nemzetközi elis mert sé get
szerzett. Egy korabeli lista többek között Ro za nits Tibor, Fóth
Ernő, Paizs lászló, Turcsány Miklós, Benkő Ka talin, Ben kő
László, Marosfalvi Antal, Vértesi Péter, Sé ra Lajos ne vét őr zi.

Benkő lászlóról (1926-2003) külön is kell szólni, mert azon
túl, hogy a csoport művészi színvonalának meghatározó sze -
replője volt, a résztvevők összetartásában, illetve tör té ne tük
feldolgozásában is jelentős feladatot vállalt. Min den ről tu -
dott, ugyanis már a kezdetekkor egyfajta „tanszéki de monst -
rátorként” működött, tagnyilvántartást vezetett, se gített a fel -
vételinél. Nagy mennyiségű dokumentumot gyűj tött, és a cso -
port történetét feldolgozta. Találkozót kez de mé nyezett a kör
hajdani tagjai számára. 

Bővíthetném a névsort, de aki végigtekintett a kiállítás ké -
 pein, láthatta, hogy elismerést érdemel a színvonal. Alig ma -
radtak páran, akik elkerültek a művészi pályáról. De ők is ho -
gyan? Volt például, akit felvettek az Iparművészeti Fő is ko -
lára, de objektív körülmények kényszerítő hatására azt nem
végezhette el, illetve olyan is, aki családi okok mi att volt kény-
telen művészként háttérbe vonulni. Volt, aki már évtizedek
óta nem alkotott, és a kiállítás alkalmával szembesülhetett az-
zal, hogy micsoda lehetőségek rejlettek te het ségében.Van olyan
is, aki a kiállítási élettől visszavonulva olyan műveket ho zott
létre, amelyek mind a mai napig ér vényesen képviselik mű -
vészetének színvonalát. Azóta le he tőség nyílt ennek a nyil -
 vá nos ság előtti bizonyítására is. 

A kör tagjai közül nemcsak olyanok hagytak fel a festé -
szettel, akiknek így alakult a sorsuk, hanem volt, aki te het sé -
gét a társművészetben kamatoztatta, mint például Hec ke nast
János, aki tablókon útirajzai mellett jól ismert épületeinek
terveit, és az elkészült épületek fényképeit mutatta be.

Elmondhatjuk, hogy az 1948-1953 közötti időszak a
Derkovits Kör dicsőséges korszaka volt, melynek során több
alkalommal országos megmérettetésen is szerepeltek. A Kör
munkássága a későbbiekben is folytatódott, a pályán új te het -
 sé ge ket, új művész-generációkat elindítva, ezzel gaz da gít va
me gyénk szellemi-kulturális tőkéjét. Elévülhetetlen ér de mü-
ket elismerés illeti.

„A festő minősége attól függ, milyen mennyiségű múltat
hord magában.”                                         Juan Gris

Láng Miklós köszöntése

Egyesületünk ala pí tói kö-
zül kevesen él nek. A mű-
vészeti ha gya tékokat is
ápoló szervezet életre hí -
vásának egyik meg ál mo -
dója a napokban ki lenc -
 venötödik szü le tés nap -
 ját ünneplő láng Mik lós
volt. Békéscsabán szü le-
tett, a Budapesti Ke res -
kedelmi Akadémián mér -
legképes könyvelői ok le-
velet szerzett. Réthy Bé la
és Vi dovsz ky Erzsébet
(nagyszülei) meg ha tá ro-
zó szerepet vállaltak  Bé -
kés vármegye  tör té ne -
té ben, fej lesz té sé ben és
iparosításában. A csa lád -
ból több kiváló gyógysze-
rész és orvos is szárma-
zott, valamennyiük hivatástudata példaértékű volt.

1892-ben Réthy Béla bérbe vette a Békéscsaba köz pont jában
működő „Sas” patikát, amelyet aztán 1911-ben meg vá sá rolt.
leleményességére vall, hogy még ugyanebben az évben hoz -
zálátott két, igen keresett gyógytermék, a pemetefű cukorka
és a kámfor liniment gyártásához, így a gyógyszertári labo -
ratórium egyre inkább gyári méretűvé fejlődött.1892-ben nő -
ül vette Vidovszky Erzsébetet, amely frigyből született Er zsé bet
nevű gyermekük. Réthy Erzsébet és dr. Láng Fri gyes nászából
1919-ben világra jött Miklós. Az alapító betegsége, majd ha -
 lála, valamint a gazdasági válság, és a háború miatti so ro zások
okán a fiatalember – nagybátyjainak ajánlatát elfogadva –
1941-ben a már akkor jó hírű gyár megmentése céljából Bu -
da pestről Bé kés csa bá ra köl tözött. A gazdasági irányító, va la -
mint a szer ve ző mun ka mellett manuális feladatok el lá tá sá ra
is vállalkozott. Az üzem a nehézségek ellenére is sikeresen
működött, de a közeledő front gyárastól elsodorta a csa lá dot.
Időközben Miklós is katonai behívót kapott, majd ame ri kai
hadifogságba került, ahonnét 1946-ban tért haza. A Réthy
gyárat cégvezetőként újra indította, de az üzem sorsát az álla -
mosítás véglegesen megpecsételte. 

Különböző munkahelyeknek volt vezető tisztviselője, majd
1978-ban rokkantnyugdíjba kényszerült. 

1957-ben munkatársa volt a Gyógyszerészet című fo lyó -
i ratot indító szerkesztőségnek, ahol harmincöt évig dolgozott.
A Magyar Gyógyszertudományi Társaság szenátorának vá -
lasztották. Alapítója volt a Szervezési és Vezetési Tu do má -
nyos Társaságnak is. 1973-ban életre hívta a Vidovszky Bé la
festőművész életét és munkásságát kutató em lék bi zott sá got.
Munkásságuk legfőbb eredménye a Gyomaendrődi Hely tör -
téneti Gyűjtemény, mely a festőművész nevét viseli.

Jelentős írói munkássága. Közel húsz megjelent kötetének
többségét a Művészetbarátok Egyesülete gondozta, első köny -
ve Vidovszky életét és munkásságát méltatja. lelkes, ön zet -
len munkássága valamennyiünk számára példaértékű.  (ger) 
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Zsámbéky Monika
„Tűzben járt vala”

Morvay László (1947 Esztergom – 2004 Budapest) nyug-
talan, szenvedélyes, újító és jobbító szándékú figurája már
nincs közöttünk. Munkáit ezen a vidéken kevésbé is merik.

Életművét megismerve döntöttünk úgy, hogy felesége és
társa Németh Márta kiállításra felajánlott műveit a Szom -
bathelyi Képtárban bemutatjuk. 

Morvay világlátására, neveltetésére meghatározó je len -
tő ségűek voltak a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban töl -
 tött évei. Az irodalomra, filozófiára, a transzcendenciára va -
ló érzékenysége, széles művészi tájékozottsága ezekben az
években alapozódott meg. Érettségi után az Egri Ta nár kép -
ző Főiskola rajz szakán végzett Blaskó János ta nít vá nya -
ként. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán Patay László
és Bráda Tibor voltak mesterei. Pályafutása grafikusként in -
dult, a hetvenes években országos lapok közölték írásait és
grafikáit (Élet és Irodalom, Új Írás). Tervezett és rajzolt,
metszett könyvborítót, könyvillusztrációt. 

Képzőművészeti munkásságával egyenrangú pe da gó gi ai
működése, 1974-ben alapította a pesterzsébeti Gaál Imre If -
júsági Képzőművészeti Stúdiót, melyet haláláig vezetett.
Nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek vizuális nevelésére,
tehetségük kötetlen kibontakoztatására. Számtalan újszerű
pedagógiai módszert alkalmazott, s tanítványai nem zet kö zi
sikerei elképzelését igazolták. A tanításról így nyilatkozott:
„A pedagogizálás számomra egy életforma, amely nélkül nem
tudok meglenni…. A bennünk létrejött értékeket át kell ad ni,
a megtett úttal, a tévedésekkel együtt. És nyitottnak kell ma -
radni a gyerekek között kipattanó újdonságokra, él mé nyekre.”
(Husz Mária: Ki van a tükörben? Ádám 1985/2. 19.)

Szakkörében kipróbálta a legkülönfélébb grafikai
technikákat, a tenyérfestéstől kezdve a litográfián át a réz -
karcig és a tükörkollázsig. A rézkarc műhelytitkait Kondor
Bélától tanulta, aki művészi fejlődésére is hatással volt. Az
ifjúsági szakkörben kezdett a tűzzománccal foglalkozni, mely
pályájának második részében meghatározó lett. Munkáit tűz -
 zománc grafikának nevezte, mivel grafikáit előbb fekete-fe -
hér, majd vörös-fehér és kék-fehér színű tűzzománc mun -
kákra dolgozta. A kilencvenes évektől kisebb grafikai meg -
rendelések mellett nagy méretű kültéri megbízásokat is ka -
pott. Ezt a sorozatot nyitotta meg édesanyja városában, Nagy-
váradon a Szent lászló-templomban felállított Három M-ol tár
(Mária, Mama, Márta), majd ugyanoda tizennégy stáció -
ké pet is készített.  Harkányi „Keresztút”-ját kiegészítette egy
magyar történeti keresztúttal, amelyben történelmi nagyja -
inkat és fontos eseményeket örökített meg. Szabadtéri mun -
káinak legimpozánsabb csoportja az Ópusztaszeren fel ál lí -
tott hét nyílvessző, amelynek tollára és hegyére szim bo li -
kusan ötvenhat tűzzománc kép került. 

Morvay lászló nemcsak a tanítással vállalt közösségi mun-
kát, hanem a művészek szakmai szervezésével is. Az 1997-
ben megalakult Tűzzománcművészek Magyar Tár sa sá gá -
nak alapító tagja és elnöke lett. Elnyerte az Algériai Sza ha ra
Nagydíjat (1983) és a Kecskeméti Nemzetközi Zo mánc mű -
vészeti Alkotótelep Nagydíját (1995), továbbá a Szent Ko -
rona a Kortárs Zománcművészetben Debreceni Nagydíját .

A szombathelyi kiállításra pályájának korai és későbbi sza -
kaszából is válogattunk műveket, többnyire tűzzománc ké -
peket mutattunk be, kisebb mértékben grafikákat. A Mor vay ra
jellemző vibráló vonaljáték, a komoly tartalom játékos, vagy
ironikus megjelenítése korai munkáiban is látható: Jónás, Bűn-
beesés közben. Számos bibliai vonatkozású képpel ta lál koz -
tunk, egyéni megközelítésben (INRI 1983, Angyal szállt le
Erzsébetre 1984).  Tűzzománcai közül kiemelkedik a Zu ha nás
című alkotás, amely a vörös-fekete színek kontrasztjára épül,
drámai felütéssel. Irodalmi vénája a művek cím adásában is
megmutatkozik: játékos, talányos, ironikus meg nevezésre is
találhatunk példát: Hétboszorkavan, Farmodul, Szívtelen. 

A tűzzománc munkák monokróm színezése a ki lenc ve nes
években megváltozott: Morvay rátalált a Ka ka duk témájára,
amely színes, vidám alakjaiban emberi jellemeket, élethely ze -
teket örökített meg. A sorozatból többet is bemutattunk: Hor -
tobágyi madár-rock, Pipiskedő, Dagadó, Ki rály kakadu. 

Ennél több rétegű, elgondolkodtató profán oltárai – mí ve -
sen megmunkált triptichon vagy szárnyas oltár formára rá dol -
gozott – zománc képek: Grecoltár, Jelek égen-földön, Szim -
 metria-oltár. Pályáját végig kísérte a férfi-nő kapcsolatát bon -
colgató témaválasztás. Ennek drámai, megrázó mozza na ta it
éppúgy megtaláljuk, mint a derűsebb, az élet tovább adá sá nak
örömét érző és tükröző alkotásokat.(Páros- férfi-nő, Med dő -
ség, Szerelem, Megvan)

Morvay lászló érzelemgazdag, mély gondolati tar tal mat
megfogalmazó művészete a Vas megyei közönséghez is utat
talált és mély hatást gyakorol az őt meg szólító szemlélőre.

Morvay László: Királylány kakadu (fotó:Garas Kálmán)

„...az igazi művészetet a legteljesebb szabadság, és csak
a legteljesebb szabadság hozhatja létre, sohasem parancs,
vagy rendelet, egyszóval nem tisztán művészi cél.”
„Az embernek legnagyobb örömét kell lelnie a valóságos
életben, ha abból akarja meríteni művészete tárgyát; mert
csak a való életből merítheti a műalkotáshoz való akaratot.”

Wagner
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Hordozható kiállítás

Egy képzőművész életútját méltató könyv, melynek lapszá -
ma korlátozott, általában a teljesség igénye nélkül szü le tik.
Resánszky Mária munkásságát bemutató album bár a tel-
jesség igényének reményével indult útjára, mégsem lett egész.
A feltételek látszólag adottak voltak. A képi életmű je len -
tő sebb darabjai eredetiben álltak rendelkezésre, elő ke rül -
tek és egyfajta rendben sorakoztak a már eladott mű tár gyak
fotóreprodukciói, a vázlatok, a művészeti kritikák, em lék -
köny vek, kiállítási dokumentációk. Mégis a rendszerbe fog -
lalás szinte végtelen nehézséget jelentett a szerkesztésnél.
Mit kell közreadni egy albumban, hogy az olvasó áttekintést
kapjon, a szöveg alapján pedig minél többet megtudjon.Ta -
lán a leg ko lo risz tikusabbakat? Esetleg az utolsó időszakot,
vagy a könnyebben érthetőket, esetleg az alkotó számára a
legkedvesebbeket? Melyek azok a képek, amelyek megmu -
tatják a „magasabb valóság káprázatát” – ahogy Goethe
megfogalmazta a művészet feladatát? Alapelvünk mi más
lehetett az életmű bemutatására, mint a ké pes könyv, így hát
ez lett a szerkesztési szempont. A Másik irányító elv az idő,
a szubjektív idő, amely a képek fejlődéstörténete. Ezt egé -
szí tették ki Mária történetei, személyes vissza em lé ke zé se i,
amelyek valós idővé alakították az évtizedeket, és a hiteles -
sé tették az elmondottakat. 

Egy életmű összegzése nagy felelősséget ró a rend sze re -
ző re, amely ez esetben nemcsak a szerkesztőre hárult, ha -
nem Resánszky Máriának is feladatot jelentett. Emlékei gon -
dozatlanul hevertek az időtlen múltban, és újabb érzéseket
ébresztettek. Ezeket a hatásokat is érzékeltetni kellett. 

Máriát megviselte a könyv születésének időszaka. Nem a
reggeltől estig tartó munka, nem a régi iratok olvasása. A
valódi teher az elmúlt évtizedek újra átélése, a régi hétköz-
napok minden pillanatának felelevenítése. Személyes ba rát -
ságok és ellentétek átértékelése.Találkozásainkkor csak any -
nyit mondott: „Nagyon elfáradtam, nagyon fel kavart.”

Nem is csoda, hiszen Mária egy év alatt új ra élte egész
éle tét. Ebben a gondokkal teli újraalkotó időszakban, amely -
ben felelevenedtek életének jelenetei, alkotásainak moz za -
na tai, ugyanaz a segítőtárs, Kecskeméthy Géza állt mellet -
te, aki részese volt sikereinek, megpróbáltatásainak. 

Mária művészetének elemzésekor  helyesebb képet ka punk,
ha megismerjük mindazon indítékokat, amelyek egy-egy al -
kotását megteremtésre ösztönözték. Bizonyára jelentős, sőt
nagyon fontos szerep jutott a mecénásnak is. Tudjuk hány te-
hetség veszett el kellő pártoló, segítő nélkül, viszont sok,
később híressé vált művész köszönheti szabad ki bon ta ko -
zását egy-egy finom érzékű mentornak. 

Az alkotó, és a támogató elválaszthatatlan egység. Ré -
gen így volt, és bár korunkban szokatlan, de így van Mária
és Géza esetében is. Különös, hogy a szponzorok, rek lám -
szerződések, ügynökségek, galériások látszat-me ce na tú rá -
ja idején egy tiszta lelkű, érzékeny társ arra hivatott, hogy
a művészetet, a tudományt minden megnyilvánulásával pár -
tolja. Nem rokonsági összefüggések motiválják csele ke de -
teit, kizárólag a jobbítási szándék, szeretet, fi gyel mes ség,
gondoskodás a hajtóereje. Saját mérnöki művészetében is
stílust alakító személyiség.                                  Buzás K.       

Resánszky Mária: Korcsula

Corini Margit monográfiájához

A nagy tekintélyű, azóta sajnos elhunyt jeles képtárigazga -
tó Salamon Nándor: Monográfia kérdőjelekkel című írását
(Művészet és Barátai 2014 szeptember-októberi száma) kí -
vánom kiegészíteni.
A rendszer üldözöttjeként Corini Gyomán keresett nyugal-
mat, ahová magával vitte számos, még Párizsban készült
fest ményét is. Új lakóhelyén gyarapította alkotásainak szá -
mát. Halálakor negyvenhárom olajképét végrendeletben ha -
gyományozta a nagyközségre., melyet gondosan tároltak.

Jómagam a feledés homályába burkolt, a XX. század el -
ső felének joggal ünnepelt festőjének, Vidovszky Béla éle -
té nek és munkásságának kutatásával foglalkoztam. A mű -
vész nevét elhallgatta a rendszer, én pedig emlékének meg -
ismertetésére törekedtem. A helyi vezetők támogatásával
1993-ban sikerült megnyitni a Vidovszky Képtárat, amely -
nek két terme az alkotó huszonhat képét őrzi. A Magyar
Nemzeti Galéria gyűjteményébe tíz alkotása került. Corini
Mar git hagyatéka most kapta meg méltó, végleges helyét
a képtár két má sik termében. Illéssy Péter jeles mester
négyszázhatvanhat tus-, ecset-, és krétarajzának egy része
szintén most ka pott önálló elhelyezést. 
A képek szaporodtak, a képtár megkapta Holló Lász ló tíz
olajfestményét, valamint hatvanhárom tanulmány tus- és ecset -
rajzát. A teljesség kedvéért még megemlítem, hogy to váb -
bi húsz olyan festő ajánlotta fel negyvenkettő különféle al -
kotását, amivel együtt a képtár immár közel hétszáz fest-
ményt,és grafikát tárol, s a helyi érdeklődés mellett Gyo ma -
endrőd turisztikai látványosságává is válik. 
Azt remélem, és abban bízom, hogy a Vidovszky Béla Hely -
történeti Gyűj te mény nemcsak híven őrzi e két méltatlanul
feledett mester alkotásait, hanem talán az a mag lesz, ami -
ből még egyszer talán hatalmas fa terebélyesedik.

Láng Miklós
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Jászapáti Rózsája

A művészet számomra különleges tar -
talommal bíró teremtő tevékenység,
amely az alkotói és közönségének leg-
magasztosabb találkozási helye. Az al -
kotás, legyen az zenei mű, festmény
vagy kerámia, a lelkünkig hatol és egé-
szen mélyről különböző érzelmeket hoz
fel bennünk. A műben megjelenik az
alkotó belső lénye, egyénisége, és fel -
tárja az embert körülvevő világot, is -
teni üzenetet közvetít, amelyet a hét -
köznapi rohanásban talán észre sem
vennénk. A művészetben van valami
misztikus, titokzatos ősi erő, amely az
alkotáson keresztül gyógyít, felemel,
elröpít egy másik világba, ahol egy ség,
harmónia uralkodik. 

Az Egy kisváros Rózsája című könyv
Szalkári Rózsa festőművész, mű vész -
tanár életútjának bemutatásával kí ván -
ja az olvasót kalauzolni ebben a kü -
lönleges birodalomban. Papírra rajzol-
va, vászonra festve jeleníti meg a sor -
sát meghatározó eseményeket. Sze re -
tet, fájdalom, újjászületés, öröm, bá -
nat, boldogság, nyugalom körforgása
válik egységgé a képek té ma vá lasz tá -
sában és színvilágában. Rózsa szü lő -
földje a Jászság, melynek szeretete, a
Jász földhöz és az emberekhez millió
szállal való kötődése, az ember élet ér -
zése, természetszeretete hitvallásának
meghatározó eleme. 

Megismerkedésünk első pilla na tá tól
magával ragadott közvetlensége, ba rát-
ságos lénye. Beszélgetéseink al kal má val

fel tárult előttem sorsa, melyen ke resz-
tül megértettem művészetének lé nye -
gét. Életútja során mély testi és lelki
fájdalmak gyötörték, és gyötrik, de az
élet kárpótolta őt tehetségével, csa lád-
ja, barátai, ismerősei szeretetével. Min -
denkori szövetségesei támogat ják élet -
feladatában, az alkotás kitelje se dé sé ben.

Illés Anita

Kiadó: Jászapátiak Baráti Egye sü lete

Színészek, szerepek

Négy éve jelent meg Szí nészek, sze -
re pek – emlékek című kö tetem. Ak -
kor ajánlásképpen a kö vet kező so ro -
kat írtam: „Ez a könyv nem színház-
és filmtörténet, csupán em lékek fel i -
dé zése.” Jelen írásaim is ilyen meg-
fontolás alapján születtek, ámbár kö -
zeli élményeimet gyűjtötték csokorba.
Ez a kötet tulajdonképpen folytatása
a 2010-ben napvilágot látott kiadvány -
nak. Saját jegyzeteim, és a Klárisban
megjelent kritikáim mellett se gít sé gül
hívtam a Színházművészeti lexikon,
valamint a Ki kicsoda a mai magyar
filmművészetben című kiadványok
jel lemző mondatait. Úgy gondolom,
hogy ezek az idézetek színesítik a mű -
vészek jellemzéseit. (Uránusz Kia dó)

Tárkányi Imre

Orfeusz  unokája

Egyik szép versében Orfeusz unokájá-
nak nevezi magát Kassai Franciska
– joggal. Mert ő minden tekintetben utó-
da a thrák lantosnak: nem csupán ki gon-
dolja, és leírja a verset, hanem sok eset -
ben zenével együtt hozza létre azt. És
„kitharáján” (akusztikus spanyol gi tár ján)
kísérve saját magát, meg is szó lal tatja
az általa dalkölteményeknek ti tu lált ter -
mékeket. És más költők mű ve it is nép -
szerűsíti önzetlenül, mondva és da lol va. 

Orfeusz indulatokat csitított éne ké -
vel, még a vadállatokat is meg sze lí dí -
tette, majd leszállt az alvilágba, hogy a
dal erejével küzdjön a sötétség hatalma
ellen. Kassai Franciska ugyanezt te szi
a mostani „felvilágban” (amely mind sű -
rűbben mutat rokonságot az al vi lág gal). 

Kassai Franciska életútja és pá lya fu  tása
sajtója tükrében úgy mutatkozik meg,
hogy közben az elmúlt év ti ze dek „tör té -
nelme” is ott sejlik a háttérben. Kár vol -
na tagadni, hogy Pygmalionja is vol tam
egy kicsit, de leginkább ő maga formál -
ta saját magát, szinte ön kín zó szigor-
ral. (Hungarovox Kiadó) 

Baranyi Ferenc

„Vallom, hogy a dal is vers, és a vers
is dal. Voltaképpen a kettő egy. S a
tiszte a költői műalkotásnak, hogy az
embert visszavezesse a széttörött egész -
 ből az egységbe, és megajándékozza
a mára már elfelejtett katarzis él mé -
nyével.” Kassai Franciska

Györgypál Katalin
KI TUDJA…

Hová lett a régi láz
e szóra: színház! Színház…
Valami még motoszkál
– nem a régi már.
„Mert ő volt! Mert én voltam!”
Ugyan, hol van már…
Mégis remeg a szív
Vagy ki tudja, mi –
hisz vár a színház! vár!
(vagy ki tudja, mi…)

EGY KÖTETRE
Mennyi vers! meg alig érint
hová bújtak érzelmeim
hétköznapok sűrűjéből
mikor ritkul ez az erdő…?

Siker, hírnév ma se csábít
néha fényesek álmaim
játszik velem kósza szellő,
lassan úszó bárányfelhő…
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Kalász Márton 80 éves

Kalász Márton születésnapja kap csán
– vagyis ilyen jelentős költő ilyen ke -
rek évfordulóján – elgondolkodik az
ember az idő kettős szerepéről a köl té -
szetben. Az időmúlás a poézis egyik
legnagyobb ihletője, örök és egye te mes
témája, mely egyszersmind csodás át -
lényegülést tud előidézni: a múlandót
múlhatatlanná, az „eliramlót” örökké
teszi. Fogalmazhatunk úgy is, meg an y-
nyi nagy versnek tartalma a mú lan dó -
ság, tartama viszont az öröklét. Ezért
is van, hogy a szerencsés költőknek –
szemben a fiatalon elhaltakkal – szö -
vetségese, mintegy alkotótársa az idő.
Nem elvesz tőlük, hanem ad nekik, nem
visz, hanem hoz. 

Közismert Kalász Márton kötődése
a német nyelvhez, kultúrához, iro da -
lom hoz. A német költők közt is ki vált -
képp Hölderlinhez, akinek „tornya fe -
lé” előszeretettel vetette „vigyázó sze -
meit”. Én őt mégis inkább Hölderlin
nagy, legnagyobb kortársa, Goethe mo-
dellje szerinti költőnek, ebben az ér -
telemben inkább goethei, mint höl der -
lini költőnek látom. Goethéhez ha son -
lóan neki is megadatott a hosszú al -
ko tó élet, benne a kiteljesedés és a vál -
tozatosság, az időskorban is meg őr zött
kreativitás. Az ő műveiről is elmond-
ható, Goethe nyomán, hogy mindegyik
egy nagy vallomás része, nem vé let -
len, hogy elsősorban lírikusként szer -
zett magának hírnevet, elismerést, és
egyik leghíresebb és legmegbecsültebb

könyve, a Téli bárány vallomásos lí -
rai-önéletrajzi emlékezés.

Kalász Márton hosszú és gazdag élet-
pályája leírható a táguló horizontok je -
gyében is. A dunántúli táj köl té szet től,
a falusi lét költőiségétől egy európai
léptékű líráig, a festői ké pek től a gon -
dolati költészetig, a paraszti élet cik li -
kus időtlenségétől a tör té nel mi időig,
az otthonosságtól az ott hon vesztésen
át a világban való helyke re sésig-hely -
találásig jutott el. S közben útmutató
„tor nyai” dantei „csil lag jai” Petőfi, Illyés
Gyula, Erdélyi József után min din -
kább a nagy né met klasszikusok lettek,
Hölderlintől Ril kéig, s a magyar nyuga -
tosok és modernek: Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós,
Füst Milán, Pi linsz ky János…

Magyarság és európaiság a Kalász-
életmű összetartozó, egymást fel té te -
le ző, egymásnak feszülő és egymás-
sal harmonizáló tartópillérei. Ere den -
dő kétnyelvűsége, a német nyelv anya -
nyelvi birtoklása megtermé ke nyí tet te,
szavait idézve, „választott nyelvét: anya -
nyelvét”. A „szép magyar nyelvet” meg -
annyi maga teremtette szóval, általa
felfedezett tájszavakkal, újszerű fordu -
latokkal gyarapította, s itt óhatatlanul
eszünkbe jut a németséghez szintén
erős szálakkal kötődő Gárdonyi Gé za
programadó aforizmája: „Az igazi író
nem a meglevő szókészletből dolgo-
zik, hanem maga alkot új kifeje zé se -
ket szinte minden mondatában.”

Álljon itt még egy idézet, ezúttal új -
fent magától Kalász Mártontól. Egyik
legszebb verskötete címében feltette
a kérdést: Ki olvas éjszaka verset? Mi,
akik ma a költészetet ünnepelni gyűl -
tünk össze Balatonfüreden, válaszol-
hatunk. Mi is olvasunk verset. Éjsza-
ka is, nappal is. Kalász Márton verseit
különleges figyelemmel. 

Isten éltesse a nyolcvan éves köl tőt!

Elhangzott 2014. szeptember 7-én a 
balatonfüredi Salvatore Quasimodo

Költő találkozó gálaestjén.

Kalász Márton 
RENDET! 

Rendet, rendet magunkban! Az ének 
ilyen sűrű évszázad kölykének 
önmagában már nagyon kevés. 
Habzanak a napok, mint a hátak 
s villogunk, hol éppen belevágtak, 
mint páncélos izmokban a kés. 

Mi legtöbbször sebezni tudunk csak –
érzékeink álmai agyunkban 
olyan bonyolultak, olyan kuszák. 
De hiába üt érte, hiába 
kemény-kéz, ha végső oltalmára 
rá nem nyitja szemünk, a világ. 

Ezerszer a termékeny makacsság, 
a rosszallott tűz jelezze inkább 
eszménket, mint hamis fegyelem. 
Hogy többé ne a szájunkra vert port – 
fölfedjük a rejtező aranykort, 
s ne pislogjunk benne dicstelen. 

De rendet! Mostantól ne a játék – 
belül szítson szigorú irányzék 
vadságunkra nemet mondani. 
Mámorból a kor igazi hősét 
meggondolt, tudatos felelősség 
zajtalan férfivá bontsa ki. 

„...lassan már nem marad – a szó
tisz ta értelmében vett – olvasó, mind-
egyikükben egy-egy potenciális kri -
 ti kus rejtőzik.”
„...egy-egy író maga teremti meg
az elő futárait. Megteremti, egy szer s -
mind igazolja őket.”      Jorge Luis

Szirmay Endre
MOZDUlATlAN ZÁSZlÓK
(Apáczai Csere Jánosra emlékezve)

Szavaid sötét árnyékbokrai közt
lappang-e még derű,
ringat-e dallamot foszló húrjain
a vég hegedű…?

Visszanéző szemed látja-e még 
múltunk eszményeit…?
az idő hava fehér fátyolával
mindent beborít.

A hit bíztatása olyan fohász
mely megbizonyosít,
a mozdulatlan zászlók némasága
enyhíti a kínt.

A szavak és fények közzenéjét
még most is hallani,
a valóságőrző történelem
tud még tanítani.
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Egy optimista lírikus emléke

Deák László 1946-ban
született Budapesten.
A Képzőművészeti Kia -
dónál dolgozott, 1969-
ben részt vett a No.1
elnevezésű kép ző mű -
vészcsoport lét re ho zá -
sában. 1970-től a Pan nó-
nia Rajzfilmstúdió mun-
katársa volt. Első kö te  te
1979-ben Ma gas les cím -
mel jelent meg, melyet
író-olvasó találkozó ke -
retében én mu tat hat tam
be Hód me ző vá sár he lyen.
1982-től irodalmi szer -
kesztő volt a Magvető
Kiadónál, majd 1990-
től az Orpheusz Kia dó
vezetőjeként meg te rem -

tette a könyvszakma egyik leg ran go sabb, elsősorban kortárs
magyar költőket megjelentető mű helyét. József Attila-, és
Füst Milán-díjban részesült, 2009-ben pedig a fiatalabb pá -
lyatársak által szerkesztett Szép iro dal mi Figyelő is el is mer -
te életművét. Az életének 64. évében (öt éve) elhunyt köl -
tő re a Magyar Írószövetség székházában ba rátai, pályatársai
közül Doboss Gyula, Kecskeméti Kál mán, Kemsei István,
Ferdinandy György és Villányi László em lé kezett. Kemsei
egy korábbi írásában így jellemzi: „...Deák nem el ső sor -
ban költeményt akar írni, amikor verset fogalmaz, hanem
sokkal inkább állapotokat rögzít, s nem kíván egy el kép zelt,
százados elvárások által kijelölt versírás szö vegformálási
normáinak megfelelni...” Az est  szóvivője Erős Kinga volt.                                                   

Geröly Tibor

Deák László
A 2010-ES ÉVRE

Sok kínon, meddő köznapokon
köszörüli élét az új ezred
első és megszédítő tizede.
Ki tudja, hoz-e még nekem újabbakat?
Életem java az újak alatt van,
nem várok olyant, mi ne lett volna már
szebben és jobban, mert fiatalon.
S ifjúi szem nem villan bőregérre.
Kívánnám ugyan, de ugyan mivégre
napom tüzét hiún felszítani, 
hogy üde, pihés has hosszán
szántson újra, de rám szólok:
legyen így vagy úgy, ne álmodozzak.
A köznapok csak köznapokat hoznak,
kórót nyes a tavaszi szél. 

A Borsos iskola és utóélete

Visszanézve címmel az 1946-2014 közötti kiváló öt vös mű -
vészeink válogatott műalkotásait láthatjuk a Pesti Vigadó két
szintet magába foglaló termeiben. A látogatót Párkányi Raa b
Péter: Teremtés című szoborkompozíciója fogadja, ami el -
nyerte a hónap műtárgya címet. Az alkotó 47 évesen a fia tal
szobrászok közé tartozik. A földszinti szép, világos nagy te -
remben a mester Borsos Miklós kisplasztikái, és három ta nít -
ványa Péri József, Kopcsányi Ottó és Jajesnica Róbert mu -
tatkoznak be. Számomra Péri József üveg- bronzötvössége
(Bogarak), vagy a Rektori lánc domborítása voltak meg ra -
ga dóak. Kopcsányi Ottó ötvösművességében a víz és a fény
metamorfózisa hatott rám. Jajesnica Róbert munkáiból a Ma -
gyar föltámadás című (2008), illetve a Szent István szobra
tetszett a legjobban. Az említett érett ötvösök bármelyik mű -
vét szívesen látnám az otthonomban. 
Az alsó szint előtt egy kis ötvösműhelyt (makett), illetve a
leggyakrabban használt eszközöket, szerszámokat is be mu -
tatja a rendező. Jó ezt látni, mert néhány lépcső megtétele
után – nem gondolnánk, hogy az alagsorban vagyunk, mert

a mesterséges megvilágításnak köszönhetően minden nap-
pali fényben ragyog. Itt is három ismert művész – Máté
János, Kótai József és Muharos Lajos – szép ékszerei, kis -
plasztikái, érmei vannak a tárlóban. Már gyakorlat, hogy kis-
filmek segítségével hozzák közelebb a művészeket a látoga -
tóhoz. Je len eset ben is ez történt. 

Harangozó Ágnes

Kopcsányi Ottó: Lovas (fotó:Geröly-Bársonyi Hilda)

„Ma már tudom milyen fontos, hogy az ember elsajátítsa a
művészeti iskolában megszerezhető alapokat: a modell utá -
 ni mintázást, és rajzolást.” Henry Moore
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Krupa József jubileuma

Mindnyájan, akik bárhonnan  a  magyar  tájak  va la me lyi ké -
ből vétettünk, „por a porból” és szellem a hajdani szel le -
miségből… legyen az Dunántúl, vagy Alföld,  hegyvidék
vagy folyó-  és tópart , vagy csak ha  a régi Budapest múlt
század eleji házai közül jönnénk is, – magunkban is őriz -
zük azt, ahonnan eredtünk. S ha festőként, még ráadásul
máshonnan is merítkezünk, nyitott szívvel és szemmel, a ben -
ső tájainkat gazdagítva, járunk-kelünk szép kishazánkban,
vagy a nagyvilágban…, bőven akad téma,  annak aki feste -
ni akarja ezeket a „különös”   tájakat, ami a  lélek-mélyén
él, s élményként megmarad. Ahogy a költő, Juhász Gyula
mondja, „különös táj, a lelkem”….

Krupa József festészetében a magyar táj, „magyar ecset -
tel”  költőien, juhászgyulásan jelenik meg, lírai  ragyogás-
sal, sugározva a hazaszeretet és a táj-szerelem érzését pél -
daként mindnyájunknak. Olykor mintha egy kehelyből öm -
lene elénk a forrás, a fény-zuhatag… onnan a kép kö ze pé -
ből. Ha rokonítani kéne, akkor csakis a  legnagyobb XVI-
XVIII. századi holland tájfestők zsánerkép-alkotás  módsze -
rét említhetném, nem is neveket, festő-példaképeket, mes -
tereket, hanem festészetének jellegét. A  magányos fák, ta -
nyák, a bokrokkal körülölelt völgyek állandóságát, és a fel -
hők, napfényes, örök vonulását megörökítő magatartását  le -
hetne hozzá „stílusosan” idézve hangsúlyozni !

És hát az iskolázottságát tekintve, az egykori egyházi is -
kola gimnáziumi érték-mutató alapjait, hozom szóba, ahon -
nan merítkezik tudása, a magyar lélek nagysága, ereje,  az
egy kori tanárok példaadó hatása. (Máig is tud idézni régi la -
tin mondásokat, exemplumként, a mai érettségizőknek fi -
gyelmébe ajánlva, mert manapság divat „emelt-szintű” érett -
ségikkel, már egy év múlva elfelejteni auktorokat, sőt fon -
tos, a sorsunkat és  hazánkat érintő történelmi évszámokat
– és eseményeket. (A jelent sem érthetjük meg ezek nél kül,
nemhogy a szebb  jövő-képünk sem sejlik fel…nélkülük.)
Mintha manapság már nem lenne megőrizhető egy-egy ma -
gasztos pillanat a múló időben!) Krupa ezt még tudja, őrzi
és fölmutatja, a régi idők lélegzetéből, emlékeiből. Ebből épít -
kezik, bemutatva az egykori tanyai környezetet, a nagy szü lői

kamra hangulatában is a munka szeretetét, idézi a múltat a
tájakban, az idők szelét a lélek rezdüléseiben…

Egyik jellegzetes, legmaradandóbb eszköze a fény, mely
fennen ragyog, s az ég szépségébe mártva ecsetjét, (mint -
ha nem is festékbe) … rejtőzködve mutatkozik meg az arc. 

Árnyas oldalát is látjuk az életnek, az  újjászületésben az
el múlást, a hajnalban az éjt is. Megörökítve a lélek mu lan -
dó ság elleni küzdelmét, a tünékeny pillanatot felmagaszto -
sítva. …Hajnalodás, esteledés és holdfényességes érzések
emelik a szemlélőt is a táj fölé, afféle „fél-totál” magas ság -
ba, hogy szinte „filmes” meglátással  érveljek. A szo ba bel -
ső ben, mintha belül lennénk, s a tájban nem kívül lüktet-
nénk immár, hanem szárnyakkal felül-emelkedve…Mert ne -
künk sem csupán térkép a táj, mint Radnóti Miklós egyik
klasszicizáló eklogájában… …hanem lét-közegünk, élette -
rünk,  környezetünk… Egy ismerős völgykatlan, egy om la -
 dozó présház, egy út kanyarodása, ami valahová elvezet…

A precizitása, és a szakmai tudása kitetszik, amint ala poz,
majd a színek selymes-fátyolos áttetszősége, a régi re ne -
szánsz attitüdöt idézi, hogy földrengjen a táj lelke is. Hi szen
a kettő egy – és ugyanaz, mert  a  festő lelke lüktet benne,
mint minden fűszálban,  levélben,  számtalan  zöldjében a rét -
nek, a  lazúros  ég-kékjében és felhők fehérjében…amint
vo nulnak időtlen időkig,  örökkön…őrizvén bennünk is, a föl -
dünkhöz, honunkhoz való ragaszkodásunk  hitét és hitelét.
Ez a  hitelessége Krupa József festészetének is. Szinte „ko -
 ronázza” – akárcsak a  szentkorona keretezi, a táj-rész le tét,…
(egyik  képén a Kárpát-medence szimbólumaként) mintegy
„részt,  az egész helyett”)  Mintha  államiságunkat őriz né…,
dekoratív diadémként. Krupa erős ragaszkodása múlthoz,
tájhoz, ősökhöz, emlékekhez, régiekhez, az Embert dícsé -
ri… , – még  ha személy többnyire nincs is képein, mégis az
emberről vall szüntelen. A megformált szépségben is ott az
emberi jelenlét, s a természeti szépben ő látja az esz té ti ku mot. 

Dr. Kelényi István
Krupa József 1988 óta tagja egyesületünknek, 

85. születésnapjához gratulálunk!

Heltai Jenő
IRODAlOM

Nem sikerült! Sok könnyű dalt faragtam,
Sok nyers keservet rímekké csiszoltam…
Nem sikerült! Nem lettem halhatatlan,
Ha meghalok, nem tudják, hogy ki voltam.

Nem sikerült. Jobb lett vón ülni resten,
S azon tűnődni, hogy gyermekkoromba
Szebb volt a vágyam: gazdag és goromba
Kávés szerettem volna lenni Pesten.

Józan, közömbös, nagytokájú kávés,
Száraz pipás, ki nem törődik azzal,
Hogy az utókor mit szid, mit magasztal,

S mi az a szó, mit sírkövére rávés.
Nyugodtan alszik, jó a mája, gyomra,
S fütyül napestig az irodalomra.
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Bíró Gyula emléke

Bíró András Érdligeten élő író több
munkájával bizonyította már, hogy
tör ténelemmé vált idők élő szemta -
nú ja. legújabb könyvét édesapja em -
lékének áldozta. Bíró Gyula 1934-ben
került nyugdíjas állományba a Ma gyar
Királyi Rendőrségtől. Nyugalmazott
állományú rendőrtisztként, 1941-től
1944-ig a Külföldieket Ellenőrző Or -
szágos Központi Hatóság kötelékébe
tartozó csörgői, bács-topolyai, és mo -
 sonmagyaróvári internálótáborok pa -
rancsnokaként szolgált. 

Amint a szerző írja bevezetőjében:
„Parancsnoksága idején egyetlenegy
internáltat sem adott a nácik kezére.
Mindez úgy volt lehetséges, hogy Bí ró
Gyula nyugalmazott rendőr-fő fel ü gye -
lő, a Magyar Vitézségi Érem tu laj do -
nosa humanista életszemléletű lévén,
magatartásával, intézkedéseivel háttér -
be szorította, és tiszteletet parancso ló -
an megfékezte az embertelen szán dé -
kokat.” A rendőrtiszt embermentő vi -
selkedése megengedte az idegenren -
dészeti vizsgálat céljával fogva tartot -
tak számára, hogy a környékbeli fal-
vakban alkalmi munkát vállalhassa -
nak. Engedélyezte továbbá postai kül -
deményeik (levél, pénz, csomag) át -
vé telét, hogy élelmezési fejadagjukat
kiegészíthessék. Hosszabb-rövidebb

idejű eltávozást is biztosított ré szük -
re. Gondoskodott a betegek orvosi és
gyógyszeres ellátásáról. Végül Raul
Wallenberg svéd nagykövetségi tiszt -
viselő menleveleinek segítségével ol -
dotta meg a mosonmagyaróvári ken -
dergyár területén lévő internálótábor
feloszlatását. Sok, elsősorban zsidó val -
lású üldözött életét mentette meg így.

Bíró András: A holokauszt mar gó já ra
című dokumentgyűjteményének je -
len tős részében az egykori internáltak
és/vagy hozzátartozóik magyar és né -
met nyelvű köszönőlevelei ol vas ha -
tóak. Bíró Gyula emberséges csele -
ke dete tehát nem maradt érdemtelen.   

A Holokauszt Áldozataira és Hő -
seire Emlékező Szervezet, a Yad Vas -
hem nevében Dr. Mordecai Paidiei
köszönetét fejezte ki Bíró Andrásnak
édesapja pozitív magtartásáért. Biz -
tosította az embermentő rendőrtiszt
fiát arról, hogy ezt „a Holokauszt ide -
jén a nem zsidók részéről a zsi dók kal
szemben tanúsított baráti gesztusok
évkönyvébe” is feljegyezik. A há -
lálkodó leveleket és nyilatkozatokat
dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Do -
ku mentációs Központ és Em lék gyűj -
temény Közalapítvány vezető tör té -
né sze megőrzésre helyezte el az in té -
zet levéltárában.  

Hiteles dokumentumok egy ren dőr -
tiszt életéből, aki a kegyetlenségek
idején is képes volt a szívére hallgat-
ni. (Kairosz Kiadó, 20 14)

Zsirai László

Lajkó könyve

Ez a magánkiadásban, csekély pél dány -
számban megjelent könyv Cséri La jos
(évtizedek óta egyesületünk tiszt ség -
vi selője) életének történéseit tartalmaz za. 

A januárban 88. születésnapját ün -
neplő szobrászművész fiatalon meg jár-
ta a poklok poklát. Haj dú bö ször mény -
ben született Klein vezetéknéven. Ha -
marosan nagyszüleihez került Sár rét -
udvariba, ők nevelték 12 éves koráig.
Ezt követően Szentesen a rokonság fo-
gadta be, ahol munkaszolgálatos le ven -
téből gettólakóvá vált. 1944-ben Sze -
gedről vitték Birkenauba. A  sorozatos
meg pró bál tatások, és  megaláztatások ál -
lomásai: Dac hau,Kaufering, majd 1945
augusztusában a reményekkel teli ha -
zatérés Budapestre. Összeszámolni sem

tudta, hogy hányan nem tértek vissza. 
Sokan el sem tudják képzelni, hogy

Cséri lajos milyen tragédiát hurcol
magában egy életen keresztül. Arra
tanították, hogy saját bánatát sen ki -
nek sincs joga a másikra rá erő sza -
kolni. Felejteni nem szabad, nem is
lehet, de mindig előre kell nézni. Ő
nem szégyellte soha származását, de
nem is dicsekedett vele. Hálás a sors -
nak, hogy a borzalmas évek benne
nem a rosszat, nem a gyűlölködést
erősítették, hanem a jót, a nemeset,
azt, hogy szeretni kell a másikat, le -
gyen az bármilyen színű, vagy bár hon-
nan jött. A megítélés szempontjából
csak az számít, hogy tisztességes, be -
csületes ember legyen.

Cséri lajos tudását jó szándékkal, sze-
retettel továbbadja. Kitárja lelkét, ki nyit -
ja szívét. Érik ugyan csalódások, de
ezek megedzik őt, és nem tántorítják el
attól, hogy továbbra is segítse em ber -
társait. Már gyerekkorában a nagy sze -
génység mellett is megtanulta, ho gyan
lehet örülni annak, ha valaki  segíthet

Cséri Lajos: Sirató

másoknak. Szülei és nagyszülei is sze -
gény falusi emberek voltak, de a nél -
külözést szeretettel ellensúlyozták. 

Cséri lajos közel három év ti ze den
át különböző beosztásokban szol gál -
ta a művészeti élet reprezentánsait,
akik ma is hálával gondolnak ön zet len
támogatására. lakásán – melyet is me -
rősei „Szabad Kikötő” névvel illetnek
– bölcs tanácsért, jó szóért egy más -
nak adják a kilincset. Az itt el töltött idő,
az elfogyasztott békebeli cap puccino,
egy-egy korty ital, a há zi gaz da va rázs -
latos, elragadó személyi sé ge feledteti a
zaklatott világ ben nün ket érő sebeit. 

A legenda szerint kevesen vannak az
Igazak, egyiküket Cséri lajosnak hív ják.

Geröly-Bársonyi Hilda
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Varga Péter András halála

A Jaschik iskola egykori művészeti
igazgatóhelyettese, a szentendrei mű -
vészeti iskola hajdani igazgatója 1944-
ben született Budapesten. Olyan mű -
 vészeti iskolát kívánt teremteni, mint
a nagybányaiak, ahol tagjaik közös
szellemiséggel alkothattak volna. Nagy
álma „csak” remény maradt. 

Önmaga számára magasra emelte a
mércét, amelynek még az olyan meg -
szállott művészetpedagógus is nagy
ne hézségek árán tudott megfelelni,
mint egykor Jaschik Álmos volt. 

Oktató-nevelő munkája elisme ré se -
ként tanácsosi címet kapott, majd a
Fővárosi Közgyűlés Pro Education díj -
jal jutalmazta. A 2007-ben történt nyug   -
 díjba vonulása után még pár évet tu -
dott a művészetpedagógiának, és  ter -
veinek szentelni a szentendrei mű vé -
szeti iskolában, de az egyre mostohább
körülmények, illetve az iskola fennma -
radásáért folytatott küzdelem fel ő röl -
ték idegrendszerét, és betegségének ki -
alakulását is siettették.

Alkotómunkájában szintén „klasz -
zi kus” mércék vezették, ezek a mű -
vek többször is megjelentek la punk ban
és katalógusainkban.

A könyvjegyművészetében fel fe dez -
te az új informatikai médiumok nyúj -
totta lehetőségeket, és azokat szí ve sen
alkal mazta  munkáiban. Korábban még
arra is volt energiája, hogy az Ipar mű -
vészeti Egyetemen posztgraduális kép -
zés keretében másoddiplomázzon mú -
zeumpedagógia, valamint vizuális ne -
velés és környezetkultúra szakokon.
Ez új lendületet vitt művészetébe. Gra -
fikai munkásságát három nagyobb rész -
re bonthatjuk. Kép-, alkalmazott-, és
kisgrafikai műveit ugyanazok az is -
mér vek jellemzik: a művészi tradíci ók
megtartása, a szabadkézi rajz és írás
tisztelete, kalligrafikus megoldások
kom pozícióba illesztése, a kom pu ter -
gra fi ka eszköztárának szolíd, mér ték -
tartó al kal ma zása.

2009-től vett részt a Mű vé szet ba rá -
tok Egyesületének munkájában. Kol -
lektív kiállításainkon rendszeresen sze -
repelt. Tag ja volt még a Kis gra fi ka Ba -
 rátok Kö re Művelődési és Gra fi ka -
gyűjtő Egye sületnek, és a Molnár-C.
Pál Baráti Körnek is. 

Ürmös Péter

Gyászhírek

Csorba Géza (1932–2014) lő rin ci -
ben született. Az ElTE BTK magyar-
könyvtár szakán szerzett diplomát. A
Szépművészeti Múzeumban, majd a
Művelődési Minisztérium Kép ző mű -
vészeti Osztályán dolgozott. A ma gyar
képzőművészek nemzetközi kapcso-
latainak kiépítésével és szervezésével
foglalkozott. 1973-80-ig az osztály ve -
zetője volt. Több évig a Velencei Bi en -
nálé magyar kormánybiztosa. 1980-tól
nyugdíjazásáig a Magyar Nemzeti Ga -
léria főigazgató-helyettese. Az egye -
sületünk szervezésében tett galéria be -
li látogatásainkon szakmai tárlat ve ze -
tésre is vállalkozott. Budapesten érte
a halál. A Farkasréti temetőben he lyez -
ték örök nyugalomra, ahol dr. Be recz ky
Lóránd a Magyar Nemzeti Galéria nyu -
galmazott főigazgatója méltatta mun -
kásságát.
Pap Ferenc (1934–2013) 2006-tól volt
tagja egyesületünknek. lakhelyén Ba ján
helyezték örök nyugalomra.

Vincze József
HARANGSZÓ

Érces  hangjukon 
harangok konganak.
Örömöt-bánatot
zengenek-bonganak.

Egy nyelven szólnak
mindkét féltekén.
Himbálóznak
a Föld tengelyén.

SZOMORÚSÁG

Szomorú emberek,
síró szemek,
egymásra hulló falevelek.
A könnyek kis folyót
alkotnak, csörgedeznek.
Fagyott ajakon szó sem rebben,
egy vércsepp elhullt 
a csendben.

SZOBRÁSZ

Életet álmodok a kőbe.
Megfogom, hozzám van nőve.
Eldobom, és porba hull velem.
Valaki rávési majd nevem.

Csak szeretni...

A veteményeskert minden harmadik so -
ra előtt egy fölbeszúrt kis tábla jelzi,
hogy milyen zöldség magja van el vetve
az adott szakaszon. Ha nem lenne ez a
segédeszköz, a szárba szökkenés vár va
várt pillanatáig nem tudnánk, mit rej -
te nek a föld mélyébe vájt barázdák.

A gyermekről, amikor megfogan az
anyaméhben, még a szülők azt sem tud-
ják, fiú vagy leány lesz-e, csak egy bi zo-
nyos idő elteltével mutatja ki az ult ra -
hangvizsgálat.

Világra jötte után sem tudni, mi lyen
ember válik belőle, még nem ismerjük
majdani tulajdonságait, szokásait, leg -
feljebb csak az ősöktől örökölt ge ne ti -
kának a meglétét, és annak továbbhor -
dozását feltételezhetjük, ami mind ösz -
sze általánosságban és bizonytalanul
vetít előre. Egyedül csakis Isten is meri
a jövőt, és látja a kezdetekkor, már a
vetés előtt a magokban később életre
kelő növénynek, virágnak színét, il la -
tát, formáját, ahogy az embrió, vagy az
újszülött ember életét, sorsát is már a
fogantatás előtt ismeri. Az ígéretes, re -
ményteljes életút esélye, lehetősége em -
beri tudással és mértékkel elgondol-
va mindenkiben ott van a testet öltés
előtt. Ez azonban koránt sincs így, mi -
vel számos előző létünk hozománya
és vállalásaink – melyekre jelenlegi éle -
tünkben már nem emlékszünk – dön-
tik el azt, kik leszünk, kik vagyunk. Kö -
vetkező inkarnációink minőségei és mi -
lyenségei is egyedül rajtunk, emberi tu -
lajdonságaink finomításain, és jelen éle-
tünk tettein múlnak. Tulajdonképpen
nem is kell semmi mást tennünk éle te -
ink jobbá tételéért, mint csak szeretni
szüntelen hév vel…       Paudits Zoltán

Pető Kovács Júlia
SZÉDülET

Szófröccsbe szédül a világ
alig lát józan utat.
Ami az elérhetetlen,
azután keres, kutat,

pedig tán az elérhető
kínálja szép kincseit
s a szürkét színekre váltva
simítaná szívráncait.
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Elhunyt Pribojszky Mátyás

1931 – 2014

Fodor András
BűVÖlT  BűVÖlŐ
(Pribojszky Mátyásnak)

Fehér tanya a fekete pusztán.
Szeptember végét remegik a fák.
Bokáig süppedő homokból
nézem az ablak csillagát.
Belépek és fülembe ver
a zajdult emlék öröme, csoda:
húrok zsibongó idegeivel
befon megint a citera szava.

Fejed lehajtó férfi, mi játszik
redőkbe tördelt homlokodon?
Hangok lefojtott kötege alá
milyen dühöngést gyűr a nyugalom?
Miféle mondhatlan igék
helyett beszél ujjadból a zene?
Honnan tudod, hogy eljöttem érted?
Nem láttál sohase.

Kísérsz azóta minden utamon:
szolgáló gazda, bűvölt bűvölő.
Tőled tudom, nem ér véget a hűség,
naponként újra kezdhető –,
hogy egymásért kell kifeszítve is
magunkat zengeni szét…
De csak a bátor látja meg az istent:
a gyengék erejét.

Okány. Poros, sáros kis falu Békés megyében, alig néhány
száz lakossal. Születésem idején még Bihar megyéhez tarto -
zott. Szegény emberek lakták, mint a többi, szürkeségbe süp -
pedt alföldi falut, a szegénység nem volt elviselhetőbb, mint
máshol. A falu lakossága egymásra utaltan pergette hét  köz -
napjait, és az ünnepnapokat. Mindenki tudott mindenkiről 
min dent, pletykáltak, veszekedtek, de kalákában építették a
kis vályogviskókat, művelték a földet, ki cselédként, – ezek
voltak többen – ki meg saját talpalatnyiját biztatta termés re. 

Húsz éves koromig laktam falun, voltam örömkatona, ad -
 tam, kaptam pofonokat a ringben, citerázgattam. Negyven
éves koromig az erőmű volt az életem értelme, majd be lé -
pett sorsomba a népzene, a citerával a főszerepben, és let tem
világcsavargó művész, tanító, akinek a tanterme az or szág. 

Egy volt tanítványom iszonyú árulása nyomán érzett emész   -
tő fájdalom vitt rá – hatvan évesen – hogy egy novella meg -
  írásával eltereljem a figyelmemet az illetőről. S ekkor ért
a meghökkentő felfedezés: jólesik írni! Örömöt ád. Vol ta -
kép pen akár hálás is lehetnék az »árulónak«, hiszen neki
»kö szön hetem«, hogy 1995-ben könyvem »született« . Hát
nem az ellenségeinktől kapjuk a legtöbb ösztönzést az élet-
ben? – írta Pribojszky a „Ki-ki lelke szerint” című kö te té ben.

A citeraművész 1982-től a Művészetbarátok Egye sü le té -
nek tagja volt. Feleségével, Petrozsényi Eszter szín mű vész -
szel rendszeresen szerepeltek rendezvényeinken. Iro dal mi-
zenei műsorukkal országos ismertségre tettek szert. 

1993-ban – bal karjának bénulása miatt – le kellett ten ni e
a citerát. A fővárosból lakitelekre költöztek, majd 2005-től
Tatán, felesége szülővárosában éltek. 

A halálhír kapcsán Izsáki Zsuzsa a következőket írja a
citeraművészről: „Nagy érdeme, hogy a citerát, ezt az ősi
né pi hangszert hangversenypódiumra emelte. Ki fej lesz tet -
te, és széles körben tanította az ujjal való citerajátékot föl -
váltva a korábbi nyomó (nyomótoll) alkalmazását, olyannyi-
ra, hogy ma már szinte csak az ő módszerével játszanak a
citerások. Az újabb zenészek már olyan mesterektől sajátí-
tották el a citerázást, akik maguk is Pribojszky Mátyástól
vagy az ő tanítványaitól tanultak. A hagyományőrző falusi
citerások és népdalkörök is önként jártak hozzá, hogy el -
sa   játítsák az ő pontosabb, erőteljesebb és sokkal színesebb
hangzást eredményező játéktechnikáját. Tanterme volt az
egész Kárpát-medence, több ezer tanítvánnyal. Hatása meg -
kerülhetetlen a citera világában. A népdalok szövegének pon -
tosan megfelelő ritmusképleteket játszott, a korábbi han gu -
latkeltő háttérzeneként használt egyenletes, kevésbé tagolt
zengés helyett. Forradalminak számított, hogy citerán klasz -
szikus zenét is megszólaltatott.”

Pribojszky Mátyás citeramuzsikájával nemcsak a hazai,
ha nem többek között Bagdad, Észak Amerika, és Japán
ze neszerető közönségét is meghódította. 
Ez évben utoljára az ünnepi Könyvhéten találkoztunk a
Vörösmarty té ren. Akkor egyik kötetébe – a Rím Kiadó
sátránál – a következőket írta: „A Geröly házas pár nak ki -
pró bált barátsággal: Pri bojsz ky Matyi. 2014. jú ni us 14.” 

Egy jövő évi szerzői est programját latolgattuk. Saj nos
erre vele már nem kerülhet sor.                       Geröly Tibor                                 



2014 november – december 27

Elhunyt Genovéva nővér

1920 – 2014

Berger Mária Bácsbokodon szü le tett,
és ugyanitt, a Ka locsai Iskolanővérek
iskolájában ta nult. A jóság, és szeretet
in dí totta a szerzetesi hivatás útján, en -
 nek köszönhetően lépett a szer ze tes -
kö zösségbe. A noviciátust 1941-ben
kezdte, és Kalocsán tett fogadalmat.

Tanítónői képesítést szerzett, de az
államosítás miatt rövid ideig ta nít ha tott.
A feloszlatást követően börtönbe is ke -
rült. A szét szó ra tás idején ház ve ze tő -
nő, kántor és hitoktató volt. 1970-től
Münc hen ben, és Altöttingben dol go zott.

1979-től a római Szent István Ház
gondnoka, majd vezetője volt. 1994-től
az altöttingi közösség főnöknője. 1997-
ben tért haza.

A Művészetbarátok Egyesülete szer -
vezésében többször is járt zarándokcso-
port Olaszországban. Mind annyi szor el-
jutottunk Rómába. Ge no véva nő vérnek
nemcsak vendégsze re tetét él vez het tük,
hanem gyakorta a város művészi, tör té -
nelmi, és vallási em lékeinek bemuta tá -
sára is vállalkozott. Mindig vidám, öröm -
teli lénye kitö röl hetetlen nyomot ha gyott
min d a nnyi unkban.Egyesületünk köz gyű -
lésebüsz kén vá lasz totta tiszteletbeli tag -
jai sorába. 

Hamvait a kalocsai zárdatemplomban
helyezték örök nyuga lomra.               (g)

Búcsú dr. Mayer Józseftől

1937-ben született Sárospatakon, és a
helyi Református Kollégiumban érett -
ségizett. 1955-től nyugdíjazásáig a 
MÁV alkalmazásában állt. Szor gal má -
nak köszönhetően húszéves korára
már minden szakvizsgát letett. Mun ká- 

ja mellett a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán dokto -
ri diplomát szerzett. Pályájának utol-
só éveiben a MÁV berlini ve zér kép -
vi selőjeként dolgozott. 

Szívbetegsége okán a korhatárt meg -
előzően vonult nyugállományba.

Szakmai mun kás sá gát több hazai
és külföldi kitüntetéssel ismerték el.

A Közlekekdéstudományi
Egyesület Örökös Tagjává is
megválasztották. 

A vasúti témájú ex lib ri -
se ket gyűj tötte. Beutazta a vi -
lágot, melynek so rán gya ra-
pította kisgrafikai- és hang -
lemez gyűj te mé nyét. Aktív 
tag ja volt a Kis gra fika Ba rá tok
Köre Egye sü letnek, ahol éve -
kig tiszt sé get is viselt. A Mű -
 vé szet ba rátok Egyesületének
2001-től volt tagja. Bu da pes -
ten ér te a halál. A Rá kos pa lo -
tai temetőben szűk családi
kör ben vettek Tőle búcsút.

Ürmös P.

Szuromi Pál halálára

1942-ben született Hód me ző vá sár he -
 lyen. A szegedi Juhász Gyula Ta nár -
kép ző Főiskola magyar-rajz szakán,
később a József Attila Tu do mány e gye -
tem filozófia – esztétika posztgra du á -
lis képzésén szerzett diplomát. A Mó ra
Ferenc Múzeumban dolgozott, majd
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Rajz- és Művészettörténet Tan szé ké -
nek esztétika és művészettörténet elő -
adója, később a József Attila Tu do mány -
egyetem oktatója volt. 

Életre hívta a Szegedi Grafikai Mű -
vésztelepet. Kutatási területe a mo dern
magyar művészet, különös tekintettel
a festészetre, grafikára, egyben a ko -
mikus kifejezési formákra. Az Új Mű -
vészet, és az Élet és Irodalom külső
munkatársa, a Tiszatáj Alapítvány ku -
rátora volt. 1981–től országos és te rü le -
ti kiállításokat rendezett a szegedi kép -
tárban és a múzeumban. Mezei Ot tó-
val létrehozták az első Új Mű vé szet ért
seregszemlét (1960–1975).

Monográfiát írt Fischer Ernőről,
Csá ky Józsefről, Dér Istvánról, vá lo -
gatott írásait adta közre a Tükrök, tük -
röződések és a Későújkori op tikák cí -
mű könyve. Az utánzás tól a szim bo li kus

formaképzésig című kötet Fischer Er nő-
vel közös munkája. Meg kapta a Kultú -
raközvetítők Tár sa sá gá nak Fehér Ró -
zsa-dí ját. Többször kapott al  ko tói tá mo -
gatást ésKöl csey-plakettel tüntették ki.

Szuromi Pál úgy vélte, min den meg -
tudható egy emberről, a jelene, a múlt -
ja, jövője, tán a fontosabb titkai is – csak
az nem, hogy mitől lát benne csodát egy
másik. Hol rejlik benne a re mény nek
az a megtestesülése, ami től egy lé lek -
nek egyszer csak érdemes lesz élni.

Halála előtt néhány nappal Szentesen
Ara nyi Sándor és Sejben La jos fes tő -
művészek közös tárlatát nyitotta meg.
A szegedi Dugonics Temetőben he lyez -
ték örök nyugalomra.    A. Bak Péter

Bősze Éva
TEMETÉSRE

Elcsitult a finom zsongás,
elhalványult a fény…
Valaki messze költözött,
hiánya mardos, egyre tép,
a legsötétebb éjszakát is
meg-megtöri a fény.
Nem hal meg az, akit szeretnek,
hiszen emléke benned él,
vigyázón ragyog mindörökre
Isten csillagos egén...
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Hírek

B. Horváth László jubileumi tárlatát
októberben Válogatás ötven év ké pei -
ből címmel Bátonyterenyén a Városi
Művelődési Központ Galériájában lát-
hatták az érdeklődők.. 

Az ART 16 Művészcsoport téli
tárlatának képeit december 10-től ja -
nuár 19-ig a Corvin Galériában (XIV.
Hunyadvár u. 43/b) lehet megtekin-
teni. A kiállítás megnyitásán dr.
Ke lényi István ajánlotta az alkotáso -
kat a közönség figyelmébe.

A Szécsényi Őszi Tárlaton (Nógrád
megye) tagtársaink közül Babcsány
Józsefné, Iglódi Eszter és T. Nagy
István szerepel. A kiállítás 2015 ja -
nuár 31-ig tekinthető meg. 

Paudits Zoltán írásai Lé lek mély ről
című kötetében láttak nap vi lágot.

Benkő László kiállítását a Baranya
megyei Pogány községben Így láttam
én címmel rendezték. A mintegy öt -
ven alkotást dr. Pandúr József mű vé -
szet történész, egyetemi tanár ajánlot-
ta a közönség figyelmébe. 

Koday László Mesélő képek című
kiállítását Monoron a Vigadó Kul tú rá-
lis és Civil Központban Feledy Ba lázs
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 

Görgényi Tamás képei a gyo ma -
endrődi Vidovszky Béla Városi Kép -
tár ban december 15-ig tekinthetők meg. 

Kaizler Gitta festményeiből a Du -
naújvárosi Evangélikus Templomban
rendeznek adventi kiállítást. 

Keresztes Zsuzsa rongyképész és
Józsvainé Kislőrincz Edit festő tár-
latát Tavasz a télben címmel a TIT
Stúdió Egyesület Galériájában (XI.
Zsombolyai u. 6). december 5-20-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.

A Tallós Prohászka István Mű vé -
sze ti Egyesület tagjainak  tárlata de -
cem ber 19-től tekinthető meg Mo son -
magyaróvárott a Fehér ló Közösségi
Házban (Szent István király u.140)
Az alkotásokat dr. Árvay István polgár
mester ajánlja a közönség fi gyel mé be. 

Simonné Dulai Mária Ba ran go lá -
saim – A Kiskőrösi-turjános kincsei
kavicsokon című kiállítását szeptem-
berben rendezték, a tárlatot Antalfi
Antal címzetes igazgató nyitotta meg
a helyi Művelődési Központban. A be -
mutatkozásra a Kiskőrösi csoda na pok
2014 programjában került sor.

Maconkai búcsú

Közelmúltbeli újjáélesztése óta minden
évben összefog a helyi közösség, hogy
valami maradandót alkosson a köz ja -
vára. A régmúlt értékeiből me rítenek.
Az idén szim bolikus emlékművet ál-
modnak újjá, a II. világháborúban meg-
semmisült Ne po mukiSzent János szob -
 rát. Ő a források, vizek, védőszentje, va-
lamint a gyónási titok mártírja. 

Új helyre kerül, a templom és az ivó-
kút mellett, a patak közelében egy kis
parkkal körülvéve, a múltunkra em lé -
keztetve.                       Horváth Tibor

Semes-Bogya Eszter faragása

Kalocsai szó és kép címmel már ko -
rábban két könyv látott napvilágot a
város önkormányzatának támoga tá sá -
val. A közelmúltban jelent meg az an -
tológia harmadik kötete, melynek szer -
kesztésében jelentős szerepet vállalt
Kiss István festőművész tagtársunk.

Az Aradi vértanuk emlékére ok -
tó ber 6-án a Klauzál téri Magyar hu -
 szár bronzszobránál; október 23-án pe -
dig a Rózsák terén az „Angyal” 1956-
os emlékműnél a megemlékezés vi rá -
gait dr. Iván Géza az Erzsébetvárosi
Civil Szervezetek Szövetségének el -
nöke és Geröly Tibor, a Mű vé szet ba rá -
tok Egyesületének elnöke helyezte el.

Adjátok vissza a hegyeimet cím-
mel Koltay Gábor dokumentumfilm -
jének bemutatására Csepelen a Nagy
Imre Általános Művelődési Köz pont -
ban (XXI. Simon Bolivár sétány 4-8)
január 8-án 17.30 órakor kerül sor. Be -
vezetőt mond dr. Medvigy Endre. 

Radnai István
RÖVID VÁlASZ

még várok valamit tőled élet
vívni mint végvári vitézek
átkarolni s ugrani a mélybe
rongyos zászlóm utolsó kéje

már nem tudok kaput betörni
már berozsdáll vagy reped az ágyú
már nem szakad le az ágyunk
csak visszatart heverni takarónk a semmi

még várok tőled valamit élet
kegyelmet nyugalmat véget

lopakodnak égi földi alvilági martalócok
megcsalnak hívek szépek zsoldosok
több pofont kapsz érezheted mint csókot
a párna csücskét álmodban fogdosod

nem várok tőled semmit élet
mert vaskos csalódás kudarc a vége
elhagy a pénz marad a dicsőség
üveg szidól hogy neved fényesítsék

sírkereszteden rézből van a névtábla
háromszín szalag alatt korhadk
fekete betűk aranyat hiába
vársz léted kabátját elhordtad

még várok várok várok élet
mécses pisla kanóca még éled
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Szabó Tünde
lÉlEK HANGJEGYEK

(Barcs Jánosnak)

lelkem koncert termében
ezerarcú csend ül.
Szívzenekar húrjain
titkos dallam csendül.

Szerelem-hang:villanás
piccikátó – mollban…
Életkarnagy vezényel,
s lágy zene szól halkan.

Feléd száll e szerenád
gyönyörű akkordja,
lélekhangjegy álarcban:
szívem csengő hangja.

Vallomásom repítsen
hitünk „hárfájára”:–
s zengjen együtt szívdalunk
boldog áriája!

Szvétek Éva 
TÉlI ERDŐ

Fehérbe öltözött 
fák között
ballagok.
Szél táncoltatja
a hópelyheket,
talán tündérek kergetőznek
a bokrok mögött.
Szinte kiált a csend,
fülemben 
megvadult lovak dobogása,
szívverésem.
Madárdalról álmodik
az erdő, 
virágok illatáról,
s az ég felé nyújtózó 
ág – kezek,
didergő csillagokat
melegítenek.

SZERElEM VI.

Fázós falevélként bújnak össze
szerelmes szavaim,
lábaid elé hullanak,
puha legyen a föld, 
ahol te jársz.

Olvasói észrevételek

A Baranyi fordítások külön élvezetet
jelentettek, – jó lenne, ha a román  ma -
gyar viszony is a két költő kapcsola -
tát tükrözné !!! Rozmaring Lajos.
…kívánom annak a hatalmas ener giá -
nak a megtartását, amelyet az általam
sokszor megcsodált és igen nagyra ér -
tékelt munkátokra ebben az évben is
fordítottatok. Kultúránk egy nagyon
értékes és különösen vonzó szín-
foltját látom ben ne. Kósa András
…köszönöm az új lapszámot, igen
tartalmas, a magyar-román versduett
ötletesen gazdagítja. Sz.Tóth Gyula
...őrizzék meg az égiek bennetek  a jó -
 ravaló törekvést, az alkotó mun ka ké -
pességet. Dr. Lőrincz Ernő
...elolvastam a lapot elejétől a vé gé ig.
Színvonalas,tartalmas.Gratulálok hoz -
zá. Nagy munka,remélem másnak is
tetszik. A.Bak Péter

Gy. Szabó Béla metszete

Tóth Ferenc: Tanulmány

Takács Tibor
ZSÖGÖDI SZÍNEK

Milyen az a zsögödi kék,
milyen is a zsögödi égbolt,
forró, tüzes, vad kék igék –
Imre bácsi igen, ilyen volt.

Milyen az a zsögödi zöld,
milyen a a zsögödi erdő,
hát Imre bácsi megszökött,
Imre bácsi de nagy tekergő.

Az a zsögödi vad piros,
az innen lopott metsző-sárga,
az, ami többé már tilos,
az itt van mind, képekbe zárva.

Az a zsögödi áhitat,
ami kísér szívenütötten,
a patakparton megitat
e 77-es fagyos őszben.

S viszem, mert mást nem vihetek,
a kéket, zöldet s okkersárgát,
s a színek – vadul idetett
foltok – , Nagy Imrét variálják!

1977. október 6.
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Király Lajos
DIDERGŐ CSIllAGOK

Didergő csillagok hűvös égen…
a hideg szél úgy süvít, mint régen! – – 

*
Tízéves gyermek törtet a hóban,
a szűz-fehérben, a kavargóban,
lelkében édes ábrándok, vágyak,
várják-e fénylőablakú házak?
„Szabad énekelni?!” – kérdi félve,
izgalomtól toporogva, égve,
a házaknak sötétlő pitvarába’
várva a háziak válaszára,
s Jézus születését dicsőítve,
„Krisztus Jézus született…” dalt zengve
gyermeki cérna-hangon, – kántálja:
Jézuska a világot megváltja!... – 

Csak addig nőnie kell s tanulni,
a megváltást érteni és tudni,
nem fillérekért küszködve élni: – 
szebb, boldogabb világot remélni!

*
Didergő csillagok hűvös égen… – 
Azóta ellobbant 56 évem,
hogy ábrándjaimat dédelgettem,
és kis Jézuskáról énekeltem,
háztól-házig küszködtem a hóval,
kaptam pénzt és biztattak jó szóval. – 

*
Zengett, zengett a gyermeki ének:
boldogan hallgatták ifjak, s vének!
„A kegyes kis Jézuska,
minekünk meghozta,
születvén – a váltságot!” – 

*
Ó, mondd érző és értő Ember!
A kegyes kis Jézuska,
minekünk meghozta?
Születvén – a váltságot?!

Budapest, 2013. december 11.

Tóthárpád Ferenc
KARÁCSONY!

Megannyi szépet írtak már terólad. 
A képek bennem most is éberek:
- a csillag és a ringó gyertyaláng,
- a jászolában fekvő kisfiú.
- Az emberek az utcaforgatagban,
- az árus és a koldus lenn a sarkon,
- a giccsbe hajló műanyag öröm,  
- s a kézmelengető tüzes melanzs.

KARÁCSONY:

- A versbe szőtt szavak szelíd reménye,
- a „Csendes éj”-i kúszó jégvirág,
- a gyermek és a megnyíló titok,
- az intézeti, hosszabb láthatás.
- Anyám s apám: a két legjobb a földön.
- Az összebújós, hosszú, téli esték,
- a fényvirágos hópihék a fán…
- a hitvesem – a múlt és a jelen,

s az asztalunkhoz gyűlő nagycsalád.

Rab-Kováts Éva: Adjonisten, Jézusunk...
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A „Tisztelet Erzsébetvárosnak” kiállítói

A.Bak Péter lábatlan
Arató Gabriella Budapest
Balázsné Csordás Zsuzsa Budapest
Balogh György Pécs
Benkő lászló Pécs
Csepreghy Éva Budapest
Dér Győző Dunakeszi
Farkas Tibor Kalocsa
Fenyves Mária Annunziáta Budapest
Gombai-Nagy Károlyné Budapest
Gulyás Anna Budapest
Harmatné Szabó Margit Budapest
Hubert lászló Dusnok
Karsainé Tonnelier Ghislaine Budapest
Kemenes Katalin Budapest
Kintliné lizák Mária Pincehely
Kiss István Kalocsa
Kiss Zita Budapest
Kovács János Pécs
Kökényné Fehér Erzsébet Cegléd
Kőhegyi Gyula Budapest
Kőrösi Tamás Kalocsa
lászló lilla Budapest
lipcsey Judit Budapest
M. Kass Judit Budapest
Mohainé Burián Mária Ágnes Budapest
Molnár Edit Budapest
Nagy Vince Debrecen
Őrsy Attila Budapest
Pongrácz Zoltán Budapest
Sifter István Budapest
Sorki Dala Andor Budapest
Szabados István Budapest
Szemenyei Klára Budapest
Sz. Varga Irén Budapest
ürmös Péter Budapest
Zichó Gabriella lábatlan

A kiállításra kerülő képeket zsűrizte, és válogatta
Gombai Nagy Károlyné, dr. Kelényi István, Kőhegyi

Gyula, M. Kass Judit és Ürmös Péter.

Az egyesület adományozói

20.000.- Ft-ot Majer Mihály (Budapest); 7.500.- Ft-ot li zák
Pálma (Budapest), Szikla Margit (Balatonalmádi), Réthy
Sándor (Balatonalmádi); 7.000.- Ft-ot Tomor Gábor (Bu da -
 pest); 6.500.- Ft-ot Sorki Dala Andor (Budapest); 6.000.-
Ft-ot dr. Gyurkovits Kálmán (Mosdós), dr. Keresztes Sándorné 
(Budapest), Wossala György (Balatonalmádi); 5.000.- Ft-ot
Tárkányi Imre (Budapest);3.000.- Ft-ot Karsainé Tonnelier
Ghislaine (Budapest), Nagy Vin cé né (Debrecen), 2.500.-
Ft-ot Barcánfalviné Mikó Éva (Budapest), Bényi Eszter
(Budapest), dr. Csuka Imre (Berettyóújfalu), Koncz Eta
(Budapest), Kőrösi Tamás Gá bor (Kalocsa), láng Miklós
(Balatonalmádi), dr. S. Nagy lászló (Budapest), ifj. Szabó
Béla (Budapest), dr. Szedresi István (Kecskemét), Szvétek
Éva (Kalocsa), Thurzay Gá bor (Budapest), Tóthárpád Fe renc
(Kőszeg); 1.500.- Ft-ot Be rényi Sándor (Kőszeg), Bősze
Éva (Kőszeg), Csep reg hy Éva (Budapest), Gulyás Anna (Bu -
dapest), Kiss István (Ka locsa) Vas Józsefné (Budapest);
1.000.-Ft-ot Balázsné Csordás Zsuzsanna (Budapest), Ba logh
György (Pécs),  B. Horváth lászló (Bátonyterenye), dr. Csa ba
Tamás (Pécs), Dér Győző (Dunakeszi), Harmatné Szabó
Margit (Bu da pest), Hubert lászló (Dusnok), Kintliné lizák
Mária (Pin ce hely), Kovács János (Pécs), Kovácsné Végh
Etelka (Budapest), Kókai Erika (Esztergom), lazics Ani ta
(Örkény), lászló lilla (Budapest), luczi János (Deb re cen),
†dr.Mayer József (Budapest), Mohainé Burián Mária Ág nes
(Budapest), Nagy Vince (Debrecen), Nick Ferenc (Bu da -
pest), Nőt Béla (Pécs), Papp-Váry lászló (Budapest), dr. Sikó
Ágnes (Pécs), Simonné dr. Bertnáth Erika (Pécs), Si mon né
Dulai Mária (Kiskőrös), Szabó Judit (Ba la ton al má di), Vánt sa
Zoltán (Debrecen); 500.- Ft-ot Bory Er zsé bet (Bicske), Far kas
Katalin (Budapest), Kemenes Katalin (Bu dapest), dr. Koó
É. lídia (Dunakeszi), Koós lászlóné (Bu da pest), Kö kény né
Fehér Erzsébet (Cegléd), Szabóné Fe hér Viola (Budapest),
Szántó Sándor (Tahitótfalu), Tillmann Jánosné (Bu da örs),
Tóth Zsigmondné (Budapest) ado má nyo zott. Köszönjük!

Az Alapítvány a Közjóért elbírált pályázatunk alap  ján
450.000.- Ft támogatásban részesítette egyesületünket.     

Az egyesület új tagjai

Farkas Tibor (Kalocsa), Harangozó Ágnes (Budapest), H.
Szántay Marianna (Bu da pest), Kiss Sándor (Keszthely),
Márvány Sándor (Szolnok), dr. Szűcs lajos (Budapest).

Tagságának törlését kérte

Alföldiné Csík Gabriella (Budapest), Babcsányné Kispál Ilo na
(Bátonyterenye), Buczkó Imre (Budapest), Kutics Ká roly (Ba-
latonalmádi), Rózsásné Dusek Katalin (Bu da pest), Sze lé nyi
Pál (Balatonalmádi), Tóth Sándor (Be rettyó újfalu).

A Művészetbarátok Egyesületének bankszámlaszáma
OTP  11706016-20020031

Programjaink támogatói
Budavár- és Erzsébetváros Önkormányzata, a

Lakitelek Alapítvány, 
és az Alapítvány a Közjóért.

2015. január 1-től 4.000.- Ft-ra emel  kedett, nyugdíjasok
esetében 2.500.- Ft. leg ked ve zőbb, ha rendezvényeinken,
vagy az egyesületi székhelyen tartott ügyeletek alkalmával
történik a fizetés. Egyre többen ban ki átutalással egyenlítik ki
a tagdíjat. Kérésre pos tai készpénz átutalási megbízást kül dünk.

Az egyesületi tagdíj
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Programok

November 5-én (szerdán) 17 órakor
Pé csett a VOKE Vasutas Művelődési
Házban (Váradi u. 7/2) „Vissza te -
kintés” – Vogl Henrikné 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 Marianna
belsőépítész kiállítását Buzás Kál mán
várostörténész nyitja meg. Köz re mű -
ködik Szalay Fa tima és az iskola tanu lói.
A tárlat december 18-ig tekinthető meg.

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

November 19-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Tisztelet
Erzsébetvárosnak – az egyesület tag -
jainak kollektív kiállítása. A kerület
névadójára Sissi királynéra em lé ke zik
dr. Iván Géza, az Erzsébetvárosi Civil
Szervezetek Szövetségének elnöke. A
tárlatot Ürmös Péter nyitja meg. Köz -
reműködik a Józsefvárosi Zenebarát
Kör, és Hegedűs Valér zon go ra mű vész.
Szóvivő Lipcseyné Horváth Ágnes. A
kiállítás december 8-ig tekinthető meg.

November 26-án (szerdán) 17 óra kor
Pécsett a VOKE Vasutas Művelődési
Házban (Váradi A. u. 7/2) Folt a mű -
vészetben – dr. Pandúr József elő a -
dása. Házigazda dr. Sikó Ágnes.

November 26-án (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) A kosár-
fonástól az írói magaslatokig – Ta kács
Imre költészete – Nagy Gáspár iga zi
arca – Sinka István a népi költészet
bartóki erejű művelője – Koppány
Zsolt előadása. Házigazda Geröly Ti bor.

December 3-án (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (Wesselényi u. 17.) Béres Fe renc -
re, a dal fejedelmére emlékezünk.
Köz reműködik Hegedűs Valér zon go -
ra mű vész, Lipcsey Edit, és a Béres
Ferenc Kamarakórus Hegedűs Sza bolcs
ve ze tésével. A Béres Ferenc-díjat át -
 adja Baranyi Ferenc és Geröly Tibor.

December 4-én (csütörtökön) 17 óra -
kor Pécsett a VOKE Vasutas Mű ve -
lő dési Ház Galériájában (Váradi A. u.
7/2)  „Ünnep” – a Mű vé szet ba rá tok
Klub tagjainak kiállítása. Szóvivő
dr. Sikó Ágnes.

December 10-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Mayer
Erzsébet: A bűn kérdése az istente-
len világban (Hamvas gondolatai Dosz -
tojevszkij sátánjairól). A Hamvas Bé la
emlékére rendezett kiállítás megnyi -
tója. melyet 2015. január 14-ig te kint -
hetnek meg az érdeklődők. Há zi gaz da
Geröly Tibor és Madár János. Az Er -
zsébetvárosi Közösségi Házzal és a Rím
Kiadóval közös rendezvény. 

December11-én (csütörtökön) 16.30
órakor Pécsett Luca-nap a De lan tá ban
Háziasszony Sárosiné Né meth  Gizella.

December 17-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u.) – Kró ni kás
Karácsony. Vendégeink Dé vai Nagy
Kamilla, tanítványai, valamint Se mes-
Bogya Eszter. Sze retet ven dég ség. ün -
nepi tombola. Házigazda Gom bai Nagy
Károlyné.

2015. január 7-én (szerdán) 17.30
órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (VII. Wesselényi utca 17.)
M. Hajtun Zsuzsa és dr. Szűcs La jos
újévi négykezes zongora est je. 

Január 14-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17) A szel -
lem és a háború értelmezése Ham vas
Béla életműve tükrében – Pal ko vics
Tibor előadása. Házigazda Hamvas
Levente Péter. 

Január 21-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17) Mu zsi ká ló
múzsa. Saját verseivel és dalaival kö -
szöntjük a születésnapját ünneplő
Baranyi Ferenc költőt. Köz re mű kö dik
Kassai Franciska előadóművész, Csák
József operaénekes és Hegedűs Va lér
Béres Ferenc-díjas zon goraművész.
Az est há zigazdája Geröly Tibor.

A Művészet és
Barátai

című lapunk
megjelenését

támogatja

Ügyelet
az egyesület VII. kerület István

utcai székhelyén
Január 29-én 14.00-17.00 óráig

Kemenes Katalin
Január 30-án 14.00-17.00 óráig

Tárkányi Imre
Január 31-én 10.00-14.00 óráig

Geröly Tibor

Lipták György grafikája


