
nA Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/119. n Ára: 600.- Ft n
nXXV. évfolyam 1. szám n 2015 január – február nTagoknak tagdíj ellenében n

MÛVÉSZET BARÁTAIés

Geröly Tibor
A huszadik Béres-díj

A Művészetbarátok Egyesülete 1997-
től – az énekművész 75. születésnap -
jától – ítéli oda a Béres Ferenc ne vé -
vel fémjelzett díjat azoknak, akik a
népzene, a népdal terjesztésében és
ápolásában legeredményesebben mun -
kálkodnak. Az elismerést Cséri Lajos
szob rász mű vész tervezte bronzpla kett
do ku mentálja. 

A kitüntetés eddigi birtokosai: 
Ba lázs Árpád; Beregszászi Olga; Bé res
Ferencné; Czine Mihály (1929-1999);
Dévai Nagy Kamilla; Dinnyés Jó zsef;
Faragó Laura; Hegedűs Valér; Kob zos-
Kiss Tamás; Lengyelfi Miklós; Lip csey
Edit; Lukácsy Katalin; Nógrádi Tóth
István; Rakaczki József; Rezsnák Mik lós;
Szokolay Sándor (1931-2013); Szvo rák
Katalin; Talabér Erzsébet és Tarnai
Kiss László. 2014 decemberében az Er -
zsébetvárosi Közösségi Házban hu -
sza dikként Hegedűs Szabolcs ve het te
át a megtisztelő címet, aki tanulmá -
nyait a Liszt Ferenc Ének-zene Ál ta -
lános Iskolában kezdte, majd fel vé -
telt nyert a Szent István Király Ze ne -
művészeti Szakközépiskola zongora,
majd később orgona szakára. Az érett -
ségi után az Apor Vilmos Katolikus
Tanítóképző Főiskolára járt, ahol a
hangszerjáték mellett karvezetést is ta -
nult Károly Róbert művésztanárnál.
A főiskola elvégzése után a Ber zse nyi
Dániel Tanárképző Főiskolán folytat-
ta zenei tanulmányait és  ének-zene ta -
ná ri diplomát szerzett. Egy rövid ang -
 liai tanulmányutat követően 2002-től
tanított a Kapocs Általános Is ko lá ban, 

ami valójában a Béres Ferenc Ka ma -
raegyüttes bölcsője, hiszen je lenleg is
a csapat minden tagja egy kori „ka -
pocsos” diák. Az iskola ének karával –
számos belföldi fellépést kö vetően –
2004-ben szerepeltek elő ször kül föl -
dön, a nyugat-angliai Bris tol ban. Ezen
az utazáson született a Béres Ferenc
Kamaraegyüttes gondolata. Pon to san
tíz esztendővel ezelőtt.

Szabolcs édesapja Hegedűs Valér
zon goraművész tizenhét esztendőn ke -
resztül volt állandó zongorakísérője
Béres Ferencnek, és Lipcsey Edit nek.
Hármasban bejárták az egész világot,
terjesztvén a magyar dalkincset, Kár -
pátalja legkisebb falvaitól a Niagara
vízesésig… Ennek a szellemi örök ség -
nek köszönhetően alakult a ka ma ra -
együttes, hogy az énekművész mun -
kásságát követve legyenek ők is a
magyar dal „utazó nagykövetei”. A
2004-es tervek a 2006-os Béres es -
ten, majd a 2007-es ünnepi koncer ten
valósultak meg. A Béres család szí -
vélyes és nagyvonalú hozzájárulásá-
val nevet kapott a ka ma ra együttes.
Repertoárján számos műfaj szerepel,
az egyházi kórusművektől egészen a
musicalig, a zenés színpadi művekig.
Ennek köszönhetően az együttes a
hazai felkéréseken túl külföldön is be -
mutatkozhatott, így szerepeltek már
Svédországban, Spanyolországban, Né -
metországban és Európa számos ma -
gyar lakta területén. Az együttes életé-
ben ezek közül is meghatározó a  2012-
ben a németországi Stutt gar tban szer ve -
zett előadás, ahol Ka csóh Pongrác Já nos
vitéz című daljátékát adták elő hatal-
mas sikerrel az ot tani lelkes, nagy -
számú magyar közönségnek. 

Béres Ferenc (1922–1996)

Az énekművész a Pázmány Péter Tu -
dományegyetem néprajz-mű vé szet tör -
téneti szakán szerzett diplomát. 1945-
ben Muharay Elemér Népi Ének- Tánc
és Játékegyüttesében kezdődött mű -
vé szeti pályája. A NÉKOSZ Együttes
tagja, majd a Honvéd Együttes egyik
szervezője és alapítója volt. Kép ző mű -
 vészeti gyűjteményével életre hívta a
Sárospataki Képtárat. A település 1970- 
ben díszpolgárává választotta. 1976-ban
Liszt-díjat, 1979-ben SZOT-díjat, 1980-
ban Érdemes Művész, 1986-ban Ki vá ló
Művész címet kapott. 1994-ben a Ma -
gyar Köztársaság Érdemrendje Tisz ti -
keresztjével tüntették ki.

Egyesületünkben sokféle szerepet vál-
lalt. Előadásában gyakorta felcsen dül -
teka magyar népdalkincs gyöngy sze mei.
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Hegedűs Szabolcs (fotó:Mohainé B.M.Á.) 

Béres Ferenc szívesen vállalkozott tár -
latok meg nyi tására, és mű vé szet tör té -
neti előadásokra is. 

December 3-án az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban a huszadik Béres
Ferenc-díj átadásra érkezett ven dé ge -
ket He gedűs Valér zongorajátéka kö -
szöntötte, majd a Béres Ferenc Ka ma -
rakórus előadásában – elsőként már
hagyományosan – az Elindultam szép
hazámból... című népdal hangzott el,
melyben a szólót Lipcsey Edit éne k-
művész adta elő. Az énekegyüttes mű -
sorában Liszt Ferenc, Wolf Péter és
kortárs művek csendültek fel.

A Béres Ferenc-díjat Baranyi Fe renc
Kossuth-díjas költő, és e sorok írója
adta át Hegedűs Szabolcsnak. 

A  kórus (Fehér Péter, Gerendorf
La ura, Jáger Laura, Kiss Krisztián,
Menyhárt Szilvia, Szalai Franciska,
Szalai Nándor, Szitás Krisztina, Ti ha nyi
Zsófia és Wuschek Adrien) vi rág éne -
kekkel zárta az est programját. 

Tóth Sándor
MOZART – 1791

A (dúr) klarinétverseny 
hangjainál

Azok már ott a csillagok
Szélvonók, kristály-hangzatok
Az életből mily kevés idő
Árnyak csatája egyre nő
Édent bezáró kék ívét
puhán vonja a klarinét

Emlékek-könnyek játékán is
szivárványt köt a szép derű
Baljóslat hídján átmenő
ha látja ormait a fénynek,
gyermek-kertekbe visszatérnek
reménybe csillant életének
gyémántos-barlang színei

Más ez. Virágok titka-csöndje –
hó-fogta bérci messzeség,
ahol a lehajló Nap korongja
zuhan élezett kő-fokosra,
s alvadtan nyújtja fel szívét

Túl a ködráncolt határon
valaki baktat, még nem látom
Idegen lesz a kék vidék –
Tövis-magányú éjszakába
menüett szól, fordul tánca
Út mutatja a kezdetét
arra, tovább a gleccser-árkon,
időtlenül a némaságon,
a csillagerdő lombjain

Visszatérnek a színi-képek,
búcsú és megtépázott évek
lassan kivérző kín-tora
Vonóknak ágán kürt harangja
kondul majd névtelen síromra
Hallom a Halmok énekét

ESTE

siet és megvár az idő
bogarak tánca világok kőrajzában
sajgó test: csonkult fáról
perdülő koraőszi levél

fényekből arc borul a földre
vonat zúg kőfalak mögül
fehér gyertyák világlanak

kezdődik a csillagok szertartása

Újévköszöntő
hangverseny

2015. január 7-én nagysikerű hang-
versenyt adott az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Házban M. Hajtun Zsuzsa és
Szűcs Lajos zongoraművész. 

A négykezes koncerten a leg ki tű -
nőbb klasszikus és romantikus szer zők
művei hangzottak el avatott tolmácso -
lásban. Liszt Ferenc 2. Magyar Rap szó-
diájától a ráadásként ismételt J. Brahms
6. Magyar Táncig ívelt a műsor.

A mély gondolatokat, nemes ér zel -
meket, örökérvényű igazságokat és szép -
ségeket hordozó zeneművek meg szó -
laltatása találkozott a jelenlévő kö zön -
ség azon igényével, hogy az Új esz -
ten dőt lehet komolyan, elmélyülten
és a jövőbe vetett reménytől áthatva
ünnepelni. A vidámság és könnyedség
mellett – amelyeket Rossini Sevillai
borbély című operájának Nyitánya és
Mozart Kis éji zenéje hoztak a te rem be
– megjelentek az élet súlyosabb, drámai
vonatkozásai is Schubert 4. Szim fó -
ni ája 1. tételének és Beethoven 7. Szim -
fóniája 4. tételének előadásakor. A las -
sú tételt a műsorban Schubert 9. Szim -
fóniájának 2. tétele képviselte.

A tíz év óta kétzongorás és négy ke -
zes koncerteket adó M. Hajtun Zsu zsa
és Szűcs Lajos magas zenei és tech -
nikai színvonalon,  nagyszerű össz já -
tékkal szólaltatta meg a szimfónikus
műveket, a nagyzenekar illúzióját va -
rázsolva a terembe.            Molnár E.

Krónikás Karácsony

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház ban
Dévai Nagy Kamilla és tanítványai kö -
szöntötték az ünnep eljövetelét. A mű -
sor – mely egyúttal a Hadtörténeti Mú -
zeumban sorra kerülő vizsgaelőadás
főpróbája volt – meghitt hangulatot va-
rázsolt a  díszterembe. A da lo kat a kö -
zönség együtt énekelte a sze rep lőkkel, s
a fényeitől „megfosztott” helyi ség ben
Semes-Bogya Eszter gitármuzsikája mel-
lett kigyúltak a karácsonyfa gyer tyái. Köszöntjük a 65 éves Dévai Nagy Kamillát 
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Szíjjártó Jenő karnagy, nép dal gyűj -
tő, számos kórus alapítója, a szlo vá -
kiai magyar kórusmozgalom újjá -
szer vezője, a Pozsonyi Rádió zenei
ren dezője volt.  Szinte minden fel vi dé -
ki magyar kórusrendezvényen fel csen -
dülnek művei.

1919-ben született Gölnicbányán. Ze -
nei tehetsége korán megnyilvánult; a
gyermek- és ifjúkori nehéz évek, az
akkori Csehszlovákiát jellemző tör té -
nelmi és politikai mélypont sem tán-
torították el attól, hogy életét a ze né -
nek szentelje, és a felvidéki magyar
kultúra zászlóvivője legyen. 1920-ban
a család tagjai elveszítették állampol-
gárságukat, mivel az édesapa a tria -
noni békediktátum következtében ki -
robbanó eseményekben szerepet vál -
lalt, így Szíjjártó Jenő az elemi isko-
la után állampolgárság hiányában nem
tanulhatott tovább. 1928-ban a család
Nyitrára költözött. Ma gán szor ga lom -
ból, kölcsönzongorán gyakorolva ar -
ra készült, hogy a Pozsonyi Kon zer -
va tórium hallgatója legyen. Alex an der
Moyzes tanítványaként zeneszerzés
szakon kezdte meg tanulmányait, amit
1943-tól 1945-ig tanulmányi ösz tön -
díjasként a budapesti Liszt Ferenc Ze -
neművészeti Főiskolán Visky Já nos -
nál folytatott. Zongora szakon Dit ró i-
Csiba József növendéke volt, és rend -
szeresen látogatta Kodály Zoltán nép -
dalelemzés előadásait. Ta nul má nyai -
nak Budapest ostroma vetett véget. A
harcokat Újpesten vészelte át. A nél -
külözés, és az átélt borzalmak annyi-
ra megviselték, hogy csak a gondos ápo -
lás menthette meg az életét. Sikerült
visszatérnie Nyitrára, édesanyjához.
Többi magyar honfitársával együtt jog-
fosztottá vált, ismét elveszítette ál lam -
polgárságát, ezért csak 1948-tól jár ha -
tott újra a pozsonyi Kon zer va tó ri um -
ba, ahol addigi tanulmányait kar mes -
ter szakkal bővítette. Kornel Sch impl
tanítványaként 1951-ben szerzett ok -
le velet. Közben 1948-ban egy nagy -
sza bású Bach-koncertet szervezett és
dirigált Nyitrán, melyet a rádió élő ben
közvetített. 1951-1953-ig a Cseh  szlo-
vák Rádió zenei rendezőjeként te vé -
kenykedett. Az énekkar karnagyi
poszt jához egyet len feltételt kellett

volna teljesítenie: nevét Szíjjártóról
Sitárra szlovákosítania. Meghívott kar -
nagy ként szívesen vezényelte a Szlo -
vák Filharmónia zenekarát és ének -
ka rát is, de elveiből nem engedett.
Feladva a biztos megélhetést és ér vé -
nyesülést, a frissen alakult, hivatásos
alapon szerveződő Cseh szlo vá kiai Ma -
gyar Népművészeti Együttes – Né pes
karmestere, művészeti vezetője és há -
zi zeneszerzője lett. Kórusműveket,
népdalfeldolgozásokat írt. 1955-ben az
államhatalom megszüntette a Né pest.
Ekkortól a Csemadok (Cseh szlo vá ki ai
Magyar Dolgozók Kulturális Szö vet -
sé ge) apparátusában dolgozott, majd
a Népművelési Intézet al kal ma zá sá ba
került. Erre az időszakra esik nép dal -
gyűjtő tevékenysége is: 27 felvidéki
községben több mint ötszáz magyar
nép dalt jegyzett. Ekkor írta legismer-
tebb népdalfeldolgozását, a három sa -
ját gyűjtésű zoborvidéki népdalt öt -
vöző kompozícióját, az Esti hangulat
Zsérén című művét. 1956-tól nyug dí -
jazásáig a Csehszlovák Rádióban ze -
nei rendezőként dolgozott. 1959-ben
feleségül vette Varga Ilonát, aki mű -
vészi hagyatékának őrzője és ke ze lő -
je lett. 1961-ben a Zselízen megren-
dezett I. Országos Magyar Énekkari
Fesztiválon Weöres Sándor költe mé -
nyére az ez alkalomra komponált Bé -
két akarunk című művét az 1200 éne -
kesből álló összkar előtt vezényelte. 

Az Ő érdeme, hogy ötven éve meg-
alakult a Csehszlovákiai Ma gyar Ta -
nítók Központi Énekkara, mely nek

legfontosabb küldetése az volt, hogy kar-
nagyokat képezzen az  újjászülető szlo-
vákiai magyar kórusmozgalom szá má -
ra. A kórus 1994-ben a Szlo vá kiai Ma -
gyar Pedagógusok Vass Lajos Kó ru sa
nevet vette fel. Úgy tisztelgett egy ko -
ri alapítója előtt, hogy a Magyar Rá dió
Népzenei Rovatának felkérésére öt mű -
vét énekelte archiválandó hangszalag -
ra Sapszon Ferenc vezényletével.

Zeneszerzői munkásságát mintegy
60 zenemű fémjelzi: zenekarra és ének -
karra írt művek, nép dal fel dol go zá sok,
versekre írt kórusművek. Szíjjártó Je nő
zeneszerzőként, karnagyként, kó rus -
szer vezőként egyaránt következetes,
célratörő, igazságszerető és rendkí vül
igényes ember volt. A zene iránti ra -
jongásával, ékesszólásával, meg nye rő
természetével, kérlelhetetlen el kö te le -
zettségével sokakat a felvidéki magyar
ének- és zenekultúra ügye mellé állí-
tott. Karizmatikus személyisége má ig
kihat a felvidéki magyar kó rus moz ga -
lom őt követő képviselőinek zenei lá -
tásmódjára és művészetére. 

1986. július 28-án, 67 éves korában
elhunyt. 70. születésnapjára jelent meg
Az anyai szó című kó rus gyűj te mé nye,
a Virágok vetélkedése válogatás gyűj -
téséből. Haraszti Mária: Zene és lé lek
– életképek Szíjjártó Jenő ze ne szer ző -
ről címmel portréfilmet készített.

Szíjjártó Jenő kezdeményezte a fel -
vidéki magyar énekkari mozgalom leg -
nagyobb ünepeként számon tartott, és
a hatvanas években megszakadt Or -
szá gos Magyar Énekkari Fesztivált.
A hagyományt a háromévente ren de -
zett Kodály Napok címet viselő kó rus -
versennyel kívánják folytatni. 

Tóth Árpád: Mert törvény az anyai
szó, gravitáció címmel Szíjjártó Jenő
mozgalmat teremtő, fáradhatatlan szer -
vezőmunkáját, zeneszerzői mun kás sá -
gát kötetbe foglalta. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusa jelenlegi ven dég -
kar nagyának sikerült a felvidéki tu dat ú
és lelkületű  zeneszerzőt új ra a kö zön -
ség érdeklődésének középpontjába ál -
 lí ta nia, és ez nagy büszkeséggel tölti el
a szlovákiai magyarságot.

A Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében 2014. december 13-án,

a Magyar Örökség-díj átadáson
elhangzott méltatás rövidített, 

szer kesz tett vál tozata.

Horváth Géza
A szigorú karnagy

Szíjjártó Jenő
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Pósa Lajos
DAL A HAZÁRÓL

Szeresd, szeresd honfi, leány, hazádat, 
Mint az édes, mint a szülő anyádat. 
Koporsódig hűséges légy iránta, 
Hűséges légy örömébe, bújába. 

Fejed fölött ez a kék ég ragyogott, 
Mikor anyád a bölcsőben ringatott. 
Ez a nap süt, ez a csillag sugára
Porladozó őseidnek sirjára. 

Ez a föld ad mindennapi kenyeret, 
Hideg ellen, vihar ellen fedelet, 
Kikeletkor pacsirtaszót, virágot, 
Erdő-mező ismerősöd, barátod. 

Mehetsz,mehetsz,vándorolhatsz bárhova: 
Egész világ idegen lesz, mostoha. 
Halni visszahoz a honvágy, a bánat - 
Szeresd, szeresd, soh'se hagyd el hazádat! 

ELMEGYEK ÉN... 

Elmegyek én innen oda, 
Ahol nem bánt senki soha, 
Hol az igaz, hű szeretet 
Megenyhíti bús szívemet 
S begyógyítja sok sebemet. 

Rosszaságát a világnak 
Elpanaszlom jó anyámnak. 
Megvigasztal szép szavával, 
Ölelgető két karjával 
S könnyeinek záporával. 

Elmondom a temetőnek, 
Gyöngypataknak, zöld erdőnek. 
Elpanaszlom fűnek-fának, 
A csacsogó kis madárnak: 
Velem milyen rosszul bánnak. 

Mind megsirat, tudom, engem, 
Meggyógyítják szívem–lelkem’. 
A rét ezerjófüvével, 
Kis madárka énekével, 
A temető éjjelével. 

„Pósa: a magyar lélek költészete, s
a nemzetet a maga lelkétől különvá-
lasztani nem lehet. A nemzet ad dig él,
ameddig a lelke, szelleme, köl té sze te.
Ameddig Pósa.”

Lőrinczy György

Pósa Zoltán
Pósa Lajos emlékév

Gyökérfeltáró, ősi kötéseket meg ú jí -
tó utakkal ajándékozott meg a Te rem -
tő Isten az utóbbi hónapokban. Deb -
re cenben születtem, apai ágon fel vi -
déki, anyai ágon székelyföldi szárma -
zású, ma Újbudán és Ba la ton föld vá -
ron élő költő, író vagyok. 

Homoly Erzsébet Pósa Lajos ku ta -
tó, a „Felvidék. ma” hírportál fő szer -
kesz tője  és unokatestvéreim,  idő sebb
és ifjabb Pósa Dénes, Pósa Sándor,
Pósa Éva és a „Bedécs Pósa  csa lád”
meghívására őseim földjén, Ne mes -
rad nóton jártam, hogy részese le hes -
sek dédnagybátyám Pósa Lajos ha lá -
lának 100. évfordulóján rendezett em -
lékév eseményeinek.  A rimaszomba ti
emlékbizottság vezetője Pósa Ju dit.
A helyi református templomban tart -
hattam előadást  a „Két vidéki költő a
nagyváros forgatagában”, melyben
dédnagybátyám, és saját életutam ha -
sonlóságait és különbözőségeit elemez -
tem. Megtisztelő feladat, hogy méltat -
hatom a múlt távolából megszólaló al -
kotótársat, aki történetesen rokonom,
vallani arról, hogy milyen mértékben ha-
 tott rám magatartása, életútja, élet mű -
ve? Két különböző személyiség, ön -
törvényűek, egyszerre közösségi és ma-
gányos emberi lények. Őseink, ki vált -
képpen a vérrokonaink minden mozdu-
latunkban benne vannak, így jó ma gam
valószínűleg genetikusan vagyok el ren -
delve arra, hogy író-költő legyek. Nagy -
ra tartom Pósa Lajos költészetét és büsz -
ke vagyok rokonságunkra.

Különleges és már-már mágikus rea -
lista egyezés: időbeli eltolódással mind -
ketten sárospataki diákok voltunk,
Pó sa Lajos három éven át a híres Re -
formátus Gimnázium és Kollégium
di ákjaként, én – bár mindössze egy
hó  napig – a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem magyar-német
sza kos hallgatójaként tanárjelölt. Az
egykori református főgimnázium még
burkoltan őrizte a nagy elődök hagyo -
mányait, a református szellemiséget. 

Pósa Lajos pataki éveinek markáns
nyomai vannak a híres Nagy könyv tár -
ban, sőt esperes nagyapám és tanár
édesapám írásaira is rátaláltam a mil -
lennium évében. Nagy tiszteletű Po csai
Ferencné Eperjesi Eszter könyvtáros,

lelkész meghívásának köszönhetően
megnyithattam dédnagybátyám szü le -
tésének századik, halála nyolc vanha -
todik évfordulójára rendezett ki ál lí tást.

Vannak látszólag megmagya ráz ha -
tat lan – a különbségek dacára közös
érintkezési pontok. Mindkettőnknek
húszéves korában adatott meg az első
felnőtt fórumon történő bemutat ko -
zá s. Nekem nem jelentett fölívelést a
Délmagyarország-ban közölt költe mé -
 nyem, Pósa Lajost viszont  ismertté tet -
te, hogy Jókai Mór az Üstökös ha sáb -
jain adta közre három versét, ahogy
Homoly Erzsébet két könyvéből is
tudhatjuk: Darázs álnéven. 

Már- már kísértetiesen közös, hogy
folyóirat szerkesztői, munkatársi elő -
élet után az első kötött, napilapos ro -
botkorszakunk is Szegedhez fű ző -
dik. Ehhez a városhoz kötődnek azok
a sikerek, melyeknek köszönhetően
dédnagybátyám olimposzi csúcsokra
emelkedhetett. Megalapította az első
irodalmi igényű gyermeklapot Jó
Ba rát címen. Barátságot kötött az
„örök cigány”-nak nevezett Dankó
Pistával. Singer (Sándor) és a Wolf ner
cég vezetője, Wolfner József a fő vá -
rosba hívja Pósát, hogy a nagy me se -
mondó szerkesszen egy vér be li, tős -
gyökeres magyar, ha za fi as szel lemű
gyermekirodalmi lapot. Így szü letett
Az én újságom, amelyet élete vé gé ig
szerkesztett. Benedek Elek, a nagy
mesemondó, me se gyűj tő társ szerkesz-
kesz tője volt. A lap 1944-benszűnt meg.

1988-ban jómagam élesztettem új -
já. Az én újságomat, melynek hat szá -
ma jelent meg. A Móra Ferenc If jú -
sági Könyvkiadóban akadályozták,
hogy Pósa Lajos felfogásában szer -
kes szük a folyóiratot. Olyan jeles sze -
mélyiségek írásai jelentek meg, mint
Majtényi Zoltán, Rónaszegi Miklós
és Csukás István. 

A háború után a kultúrpolitika min -
 dent megtett, hogy Pósa Lajos magyar -
ságtudatát kitörölje a nemzet em lé ke -
zetéből. A jubileum kapcsán Ne mes -
radnóton sokan szorgoskodtak azért,
hogy a meseíró szellemi értékének
ébresztését segítsék. 

Hermann Ottó néprajzkutató, termé-
szetrajz író Nobel-díjra javasolta. Már
verseinek megzenésítése előtt a legna -
gyobbakközé sorolta  Tö mör kény Ist ván,
vagy Móra Ferenc, Gárdonyi Géza,
és Kosz to lá nyi De zső is.
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Száz esztendővel ezelőtt a Mil le ná ri -
son, az egykori fotók tanúsága szerint
is több ezer, ha nem több tízezer gyer -
mek köszöntötte Pósa Lajost. Ahogy
akkor nevezték őt: Pósa bácsit. Egy
ak kor még élő olvasói gyakorlat sze -
rint irodalmi évfordulóját ün ne pel ték:
40 éve jelent meg első verse. Az a kö -
zönség ünnepelte őt, amelyikből majd
felnő a XX. század értékes magyar iro -
dalmának olvasóközönsége. Hiszen 
nem csak könyvekre van szükség, ha -
nem mindenekelőtt olvasóra. 

Hogy miért tolongott ott ezernyi gyer -
mek? Mert a Pósa Lajos által életre
hívott és szerkesztett Az Én Újságom
cí mű képes hetilapban Benedek Elek,
Bródy Sándor, Cholnoky László, End rődi
Sándor, Eötvös Károly, Gárdonyi Gé za,
Gyulai Pál, Heltai Jenő, Herczeg Fe renc,
Jókai Mór, Krúdy Gyula, Mikszáth Kál mán,
Molnár Ferenc, Móra Ferenc, Mó ricz
Zsigmond Szép Ernő, Tömörkény Ist ván
meséit, verseit, történeteit olvashatták.
Pósa Lajosnak sikerült az, ami addig
egyetlen magyar gyermeklap szer kesz -
tőnek sem: a kortárs magyar iroda lom
legjobbjait megnyerte  szerzőknek. Meg -
értette velük, hogy a gyermekeknek nem
úgy kell írni, hogy lehajoljanak hozzá -
juk gügyögni, hanem felemelik őket
magukhoz, s a legjobbat kínálják ne -
kik. Az 1890-ben indult gyermeklap
minden szempontból nóvum a magyar
irodalomban: rajzai, versei, prózái so -
ha nem látott igényességükkel tűnnek
ki. És még mi minden volt abban a cso-
dalapban: rejtvények, játékok, színda -
rabok, verses mesék, állatmesék, arany -
mondások. És volt még valami. A Pó sa
Lajos írta szerkesztői üzenetek, ame -
lyekből a gyermekolvasók (s persze a
szülők is!) egyszerű és komoly in tel -
meket kaptak az irodalomról, a tanu -
lásról, az olvasásról, a ha za sze re tet ről,
az értékek megbecsüléséről. S a cím-
zettek között feltűnik egy szabadkai
kisfiú, bizonyos Kosztolányi Dezső, egy
erdélyi gyermek Reményik Sándor, akik
bíztak Pósa bátorító, dicsérő sza vai ban. 

Ha már csak ezt a gyermeklapot
emelném ki a Pósa életműből, már ak-
kor is köszönettel kell fogadnunk az
utókor eme elismerését, melyet a mai na-
pon jel képesen átadunk Pósa La jos nak. 

Az életmű ennél sokkal gazdagabb és
összetettebb. Balladák, népdalok, a ha -
zaszeret versei, az izzó Kossuth ra -
jon gás és osztrák ellenesség, a meg-
verselt édesanya imádat, a közismert
nótaköltészet szövegei és persze az ál -
tala is művelt gyermekköltészet. Mert
azért ennek a sok ezer darabos élet mű -
nek a legértékesebb és legidőállóbb ré -
sze az, amelyet a gyermekek szá má ra
írt. Ezekből a versekből – talán elő ször
a magyar gyermekköltészetben – tisz -
tán hangzik fel a magyar nyelv varázsa:
dallamossága, ritmikája, zenéje, a gyer-
mekeknek oly megragadó játékossága.
Mondókái, versikéi, történetei egé szen
biztosan és kimutathatóan jelen vannak
a modern magyar gyermekköltészet
megalapozásában, megindításában és
gyakorlatában, akár tudják ezt a ké se i
utódok, akár nem.

S e sokrétű és gazdag életmű mel-
lett említsük még meg a híres Pósa
asztalt, amely a századfordulón hozzá -
járult a magyar irodalom nyilvá nossá
tételéhez. Más irodalmi asztaloknak
megfelelően az itt összegyűlő kor társ
magyar írók a mindennapos irodalmi
hírek részei lettek. Tudtak róluk az ol va -
sók, érdekelte őket az irodalmi je len ség,
a beszélgetések, az irodalmi nyil  vá nos -
ság közönsége kezd szélesedni.

Megilleti a Magyar Örökség-dí j Pó sa
Lajost e gazdag élet műért.  Az elisme-
rés tisztelgés a családnak, a köz   tünk

élő rokonoknak, az emlékévet szer ve -
zőknek,  a szülőföldnek, azaz Gömör
megyének, az útra indító Ne mes rad nót -
nak, s az iskolát adó Rimaszombat vá -
rosának, s amely iskolában Pósa fö löt -
ti évfolyamon egy másik palóc fiú vé -
gezte tanulmányait, akit Mikszáth
Kálmánnak hívtak.  Életútjuk, irodalmi
elhivatottságuk, magyarságtudatuk köl -
csönösen keresztezte egymást.

Pósa ugyan soha nem volt kidobha -
tó része a magyar irodalomnak, noha
megpróbálkoztak vele, s csak egy-egy
kedves gyermekversével volt jelen is-
kolai, óvodai antológiákban, mondóka
könyvekben, mégis a leghangsúlyosab-
ban ma a Felvidéken szólal meg. Igaz,
küzdhetne érte hat város, mint a régi
időkben, Nemesradnót, Rima szom bat,
Sárospatak, Budapest, Szeged, Mo nor
– de számunkra mégis ott a legfon to -
sabb, ahol mindennapos veszélyben van
a magyar anyanyelv. Ahol sorra szűn -
nek meg a diákokat vesztő magyar is -
kolák, ott sokszorosan szükség van ar ra,
hogy a nyelvünkhöz való hűséget, be -
szédünk csodáját és varázsát, a ma gyar
irodalom és költészet le he tő sé gei vel tart -
sák életben a pedagógusok, könyv tá ro -
sok, dalszerzők és daltanítók, a kö zös -
ségeket szervezők. Mindazok, akik hi -
szik és vallják, hogy a magyar örökség
egyetemes ember létünk nem kidobha-
tó, felejthetetlen és nélküözhetetlen ele -
me. Miként Pósa Lajos életműve sem.

A Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében 2014. december 13-án,

a Magyar Örökség-díj átadáson
elhangzott méltatás rövidített, 

szer kesz tett vál tozata.

Dr. Praznovszky Mihály
Ki volt Pósa bácsi?

Pósa Lajos

A meséről

Mesék az egész világ irodalmában fel-
lelhetők. Ismeretesek a Biblia nö vény-
meséi, a Talmud állatmeséi. A ro man -
tika a népi eredetekhez fordult, Go et he,
Brentano, Chamisso, Hauff ezeket fel -
elevenítve öltöztette új köntösbe a tör -
téneteket. Irodalmi szintre a filozófiai,
társadalmi összefüggésekre is rá vi lá -
gítva Novalis és Hoffmann emelte. A
XIX. század legnagyobb népmese fel -
dolgozásokból álló gyűjteményei a
Grimm-fivérek és Andersen nevéhez
fűződnek. A mese általában kifejezi egy
közösség morális ítéletét.    (G.T.)
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Sipos Endre
Kitüntetett művésztelep

A Százados úti művésztelep1909-ben Kallós Ede és Hor váth
Géza szobrászművészek kezdeményezésére alakult Wos sala
Sándor építész tervei alapján. Több mint száz éves múltra
tekinthet vissza. Az Epreskert mellett ez az a hely, ahol fo -
lya matosan képzőművészeti alkotómunka folyik, illetve ahol
otthonra talált sok kiváló alkotó családjával együtt. Itt mű -
 vészdinasztiák nőttek fel és dolgoztak, s dolgoznak ma is
szépen egymás mellett a műtermekben és a szabadban.

A XX. században több történelmi sorsfordulót éltek át
elő deink; rendszerváltást, két világháborút, küzdelmekkel
telt békeéveket… Ezek a nagy történelmi cezúrapontok ter -
mészetesen nyomot hagytak a művésztelep min den nap ja -
in, ahol a fő meghatározó elem az állandóság volt. A szorgal -
mas, elmélyült alkotómunka folyamatossága. Voltak, akik -
nek egész élete ehhez a telephez, művészfaluhoz, kert vá -
ros részhez kötődik; másoknál csak egy-egy életszakasz. A
műteremlakások cserélődtek, a megrendelők is változtak,
de valami állandó maradt, az alkotómunka szentsége. 

A művésztelep kezdetektől fogva elsősorban szobrászok -
nak adott otthont, de voltak, s vannak itt szép számban fes -
tők, grafikusok, iparművészek is. 

Ha tanulmányozzuk a XX. századi köztéri szob rá sza tunk
történetét, akkor láthatjuk, hogy a legmeghatározóbb, leg -
szín vonalasabb művek alkotói, illetve ezek egy része a
Százados úti Művésztelepen dolgozott. 

A megrendelések számának növekedése fontos tör té  nel -
mi ténnyel függ össze. Ez a világháborúk elvesztése és a
Tri anoni békediktátum. A XX. század második har ma dá -
ban a művészetnek, s ezen belül a szobrászatnak nagy és
felelősségteljes feladatot kellett ellátnia. Nemcsak a há bo -
rú vesztés és az országcsonkítás fájdalmának kifejezését
kér ték számon az alkotóktól, hanem azt az őserőt is, ami
talpraállásunkat, élniakarásunkat, jövőbe vetett re mé nyün -
ket is érzékelhetővé, tapinthatóvá teszi.

Emlékszobrászatunk gyöngyszemei a Szá za dos úti Mű -
vész telepen születtek, ahol az alkotóknak soha nem volt
sti láris kötöttsége. Mindenki a saját maga által kialakított
stí lusban szabadon alkotott a legjobb tudása szerint. Ve zér -
egyénisége sem volt a művésztelepnek, bár a legjobbak
indirekt módon befolyásolták a többieket. (Medgyessy Fe renc
hatása különösen nyomon követhető.) 

A művésztelepet mindvégig a közvetlen családias lég kör,
a baráti segítségnyújtás jellemezte. Mindig nyitott volt a töb -
bi művészeti ág képviselői számára. Rendszeresen ven dé -
geskedtek itt a kor híres színészei, költői, írói, zenészei,
sportolói, úgyis mint modellek, és úgyis, mint barátok. 

A telepen élő alkotók mindig szerepet vállaltak a hazai
művészeti nevelés kibontakozásában.Tekintettel arra, hogy
az európai és a magyar szobrászat és festészet legtöbb szel -
lemi áramlatának képviselői folyamatosan jelen voltak a
művésztelepen, ittlétük szellemi műhelyként is funk cio nál. 

A Magyar Tu do má nyos Akadémia dísztermében
2014. december 13-án, a Magyar Örökség-díj átadáson
elhangzott méltatás rövidített, szer kesz tett vál tozata.

Búza Barna műtermében Szent Mihály szobrával (1952)

Szellemi műhely

Józsefváros szélén, de még mindig a főváros for ga ta gá -
ban, egy kertvárosi hangulatú művésztelep található. Há -
zai 1909 és 1911 között épültek, azóta körbenőtte őket a
vá ros. Kiemelkedő alkotók sora élt és alkotott itt a kez de -
tektől fogva, köztük Búza Barna, Várady Sándor, Csorba
Géza, Kallós Ede, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Makrisz
Agamemnon, Medgyessy Ferenc, Pásztor János, Somogyi
József szobrászok, Czigány Dezső, Kádár Béla, Kurucz D.
István, Pór Bertalan festők. A harminchét mű te rem la kás -
ból álló telep ma is otthont és alkotóteret biztosít sok mű -
vésznek, köztük többgenerációs művészcsaládoknak is. A
közelmúltban, amikor a Józsefvárosi Galéria meg szer vez te
a nyitott műtermek napját, a látogatók a helyszínen közel
harminc művész munkásságával ismerkedhettek. 

A Magyar Örökség-díjat Füspök Zoltán restaurátor, a Szá -
zados Úti Művésztelep Egyesület elnöke, dr. Sára Botond,
Józsefváros alpolgár mestere és Szabó Erzsébet, a Jó zsef -
vá rosi Galéria és Ren dezvényközpont kulturális igazgató-
ja vette át.                                          Geröly-Bársonyi H. 
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Baranyi Ferenc
Gianfranco Brusasca

Amikor 2002-ben, Lodi városában átvettem az Ada Negri-
díjat, ő gratulált először. Ott volt a díjkiosztón, mellőle szó -
lítottak átvenni a medáliát. Visszaülvén a helyemre, nyújtot -
ta a kezét és bemutatkozott. Elmondta, hogy régebben ő is 
díjazott volt, ezért hívták meg az ünnepségre.Gianfranco
Bru  sasca már ott
„besorolt” a ba rá -
tai kö zé. Azóta én
is szerepeltemváro -
sában, Cor na re dó-
ban, és ne ki is volt
Budapesten irodal -
mi estje. Barátja  im -
már Ma gyar or szág -
nak, ő is be állt köl-
tészetünk lelkes pro-
pagálóinak so rá ba.
Cara Li ber tà /Drá -
ga Szabadság/ cí -
mű esszé kö te té ben
szó esik Pe tő fi ről,
József Attiláról,
de még rólam is.
Milánó egyik külső
kerületében, Corna -
redóban él, ám ro -
koni szálak Szar -
díniához is fűzik,
gyakran megfordul ott.A még ma is vadregényes sziget különös
színekkel gaz da gítja Brusasca líráját. Il canto grande /A
nagy ének/ című verseskötetéhez a RAI-ból is jól ismert
Andrea Rognoni professzor írt előszót, utószót pedig én.
Hadd idézzem zárópasszusát: „Brusasca versei jelentékeny
és hathatós se gítséget jelentenek a legkonstruktívabb in du la -
tok számára. Rokonnak érzem őt a költészetben, test vér nek
a világlátásban. Amikor fordítom a műveit, úgy érzem, hogy
– József Attilával szólva – megajándékozom népemet egy
másik nép ihletével.”

Számos elismeréssel dicsekedhet, legutóbb az Amb ro gio
D’Oro per la Poesia elnevezésű irodalmi díjjal tüntették ki.

EURÓPÁRÓL ÁLMODOM
(részlet)

Olyan Európáról álmodom,
amelyből nincs ok kivándorolni,
ahol a létem vízimalmát
szívemnek áradása hajtja,
ahol nem kell madárijesztőnek lennem
saját kertem fáin lengedezve.
Új Európáról álmodom, ahol nem
tetűfajzat vagyok, ahol száz
vagy ezer bárány vonulgat lassú
méltósággal virágos legelőmön.

A KÖLTÉSZETRE GONDOLJ

Baranyi Ferencnek ajánlom, szívbéli barátomnak, és
minden magyarnak, akiben annyi szeretet van, mint

őbenne.

A költészetre gondolj,
mint motorra, érzékeny feleletre,
mely modern létünk kínjaira válasz,
s vigasza kapkodó, reménye vesztett
szellemünknek egy fuldokló világban.
A költészetre gondolj, 
miként gyalog bejárható szigetre,
mely költők birodalma,
nagy, széles pódiummal,
beismert álmainkkal
serkentsd az éj röptét, hogy látva lássák:
a Fény honnét köszön ránk.
A költészetre gondolj,
a kicsiny gyermekekre,
akik az utcasarkon
világvégét hírelnek térden állva.
A költészetre nyitott szemmel gondolj
s ne görgesd lábaiddal
fogyatkozó árnyékodat az úton,
s ne fáradj bele abba,
hogy magad még mindig embernek érzed.

SZERÉNYSÉG, ALÁZAT 

A szerénység nem gyöngeség, 
az alázat nem alázkodás, 
hanem a tisztesség 
szinonimája. 
Mindkettő 
mérlegelve, kertelés nélkül 
mondja halkan a lényegest, 
túlzásba sosem esvén.

CSONTOKRA SZEDVE
(részlet)

Hideg a test, a csontozat,
ám szívem nem hideg,
élőnek tudni magamat
ilyen szívvel lehet,
állva halált, rémségeket.
Távoli földről álmodom,
hol mindig tűz a nap,
s erdőm járván a pázsiton
eprek aranylanak.
Mi az, mi folyvást fojtogat?
Mi az, mi minket jéghideg
halál felé ragad?

Gianfranco Brusasca verseit Baranyi Ferenc fordította.
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Vitéz Ferenc
A fák égig érnek

Sokan ismerik a mondást, miszerint A fák nem nőnek az ég ig.
Van ennek egy olyan jelentése, hogy a hatalmasokat (vagy
a kiskirályokat) mindig meg lehet állítani, tehát mindennek és
mindenkinek meg vannak a maga korlátai.

Ismerjük ezzel szemben az égig érő fa mesei jelképét, az
életfa vagy világfa szimbolikus mindenhatóságát. A világfa
tetején új élet van, ott fészkel a Nap, tehát ott uralkodik a Fény,
s onnan tekint le reánk Jézus  – a karácsonyfa tetejéről. Mond -
hatni: az életfa tetején kinyíló egzisztencia afféle mesei, – és
ebben az értelemben egyszerre szent és profán – örök élet.

A fa minden létező növényi jelkép közül a leginkább ösz -
 szetett és egyetemes szimbólum. Az olyan, folklórbeli meg -
jelenéseiről szintén hosszan lehetne szólni, mint például a
májusfa, a szerelemjósló Katalin-ág, vagy a barkás vessző ből
fonott boszorkányseprű szerepéről.

Fából készül a bölcső, s fából a koporsó, a gyermekjáték
és a kereszt, vagy kopjafa. Az édenkerti fa tiltott gyü möl cse
miatt vagyunk mi most ilyen emberek, és nem a „lelki sze gé -
nyek” boldogsága a részünk. Van családfánk, nem zet ség fánk,
s fája van a történelemnek, vagy a reformációnak is – gon-
doljunk a debreceni líciumfa (Ambrosius és Bálint pap) tör -
ténetére. De még a pszichológusok is érdekes kö vet kez te té -
sekre jutnak, amikor arra kérnek egy gyermeket, vagy fel -
nőttet, hogy rajzoljon le egy fát. Örök a festőpélda is: húsz mű-
vész húsz különböző képet fest ugyanarról a fáról, mert ön -
maga képe lesz a fa, illetve azt fejezi ki, hogy milyen a ter-
mészethez, a világhoz való viszonya. A fa tehát nemcsak vi -
lág-jelkép, hanem a világkép kifejezője is. A gyűrűk ura fik -
ciós világában útra kelő fák egészen másról szólnak, mint
Lázár Ervin lépegető fenyőfája, Nagy Zoárd, s Umberto
Eco sem egyszerű fákra gondolt, mikor írásművészeti, nar -
ratológiai esszégyűjteményének azt a címet adta, hogy Hat
séta a fikció erdejében.

Mielőtt belekanyarodnánk ebbe az erdőbe, miheztartás vé -
gett jegyezzük meg, hogy ha egy fának a csúcsa a fényt jel ké -
pezi, a gyökerei azért az alvilágba nyúlnak. Ha nem ku ta tunk
a múlt, vagy a lélek mélységében (mikor is a lomb élete nem
érthető a gyökér sorsa nélkül), úgy megelégszünk annyival,
hogy az eget köti össze a földdel. Ezért mondják megint má -
sok: dehogyis nem nőnek égig a fák! – Ki tudná meg monda-
ni, hol kezdődik az ég?! Attól függ, hogy honnan nézzük, hol
jelöljük ki a horizontot, mert a horizont fölött már az ég van.

Keresztes Zsuzsa mindenesetre azt vallja, hogy A fák
égig érnek. Kiállításának ezt a címet adta. Égig érnek ak kor
is, ha csak az erdő részletét mutatja meg nekünk, s azért csak
a részletet, mert hiszen a többi ott van az égben.

Erdőrészletek jelennek meg a kiállítás egyik ciklusában, pél-
dául a Hófúvással szemben hideg romantikájában, a Ködös
ősz lélekzsongító sóhajtásában, amelyben a szépségvágy és a
szorongás vetül egymásra; a Vörös izzásban című kompozí -
ció madárfütty zokogásában; s a Zsongás című képen, ahol a
fák és a levelek közt játszadozó fénynek van ez a fur csa hang ja.

A fák funkcionális átalakulása, például egy létrává, ugyan -
csak az égre mutat, vagy egy faajtó szintén az átjáró sze -
repet tudatosítja, mert az élet szerves rendjében a kint és a bent,

éppolyan kapcsolatban van egymással, mint a fent és a lent.
Az ablak kerete is fából van, a gyermekkorra nyíló ablak

az emlékek szintjét is kettéosztja, s azon a különös, az égig
érő fát is meghágni képes létrán lehet följutni a tiltott pad -
lásra, ahol ugye minden régi titok el van rejtve, és ahol a
fényben szálló por mögött találkozunk önmagunkkal. En -
nek fontos alkalma nemcsak az egyedüllét, vagy a meditá-
ció, hanem az utazás is. Országjárásai során Keresztes
Zsu zsa nem fényképeket készít,  folyton rajzol, s igyekszik
megörökíteni a letűnőben lévő világ értékeit, rekvizituma -
it. Ennek lett szimbóluma a szekér.

A szekér anatómiai rajzában szintén a fa egzisztenciájá-
nak sajátos megnyilvánulását érzékeljük, a korhadás és a fog-
híjas kerék az elmúlást, a felejtést, és a hiányt asszoci ál ják,
ami fölébresztheti a melankólia romantikus te rem tő ér zetét
– benne a megsemmisülés csábításával. Ugyan ak kor érez zük
az életért lélegző formák igézetét, a megrajzolt for má ban a
költői ritmusokat is, nemcsak az etnográfiai hiteles sé get.

Mindenütt valamilyen geometriai szellem igazgat ja a vi -
lá got, akár a szekérkerékben, akár a sűrű erdő pár hu za mo -
sai ban, s még az ágak látszólag szabálytalan íveiben is ott
van a rend. Talán azért olyan csábító a művész számára a
fa motívuma is, mert föl lehet fedezni valamilyen isteni, te -
remtő szellemet a növényvilág szabálytalan geo met riá já ban.

A középkori filozófus egyházatyák találó és talányos vá -
la sza arra a kérdésre, hogy kicsoda Isten, ez volt: „Az isten
hosszúság, szélesség és mélység”. Mások pedig ezt mond -
ták: ő a nagy geométer, az Építész, aki a szépséget az ará -
nyosságban fedezi föl, és az arányossághoz hozzátartozik
a jó és a rossz kellő mértékben történő adagolása.

Keresztes Zsuzsa művészetének jellemzésekor akkor van
a legnehezebb dolgunk, ha klasszikus fogalmakat sze ret -
nénk rá alkalmazni. Ő a keramikus, szobrász és rongy ké -
pész titulusokat hasz nálja, pályafutása során a szobrászati

A nagypetri református templom(Keresztes Zs. rongyképe)
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munkák is megtalálták, az intarziakészítő, műszaki rajzoló
és a marketinges státusz mára hiányzik a név jegy kár tyá -
ról. Talán a műteremből is – noha nem egészen. Művei so -
kat megőriznek az intarziának a különböző mintáztú fe lü -
le teket kompozícióvá alkotó módszeréből, s bizony, saját mar -
ketingeseként kell gondoskodnia a folyamatos jelenlétről.

Sok ez a feladat, elég csak a tavalyi esztendő bemutat -
ko zásait végigsorolni, még ha ebben csoportos tárlatok is
vannak az egyéni szemlék mellett. Év elején három ki ál lí -
tás, majd az Országos Mezőgazdasági Könyvtár, má jus ban
Kistarcsa. Debrecenből a TIT budapesti székházába, majd
a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola au -
lájába ke rülnek alkotásai. 

A művészetek, technikák sokfélesége, együttélése termé -
szetes számára.  Fölvillantja sokféleségét: nemcsak rongyból
alkot „festményt”, grafikai sorozatai, a pala, és megfestett
kerámiaképei is, mintegy a ré gészeti leletek illúzióját kel -
tik. Diplomás keramikusként részese volt az Országház, a
Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Zsinagóga be ru -
há zási munkáinak. Épület-maketteket, a Magyar Televízió
szcenikai műhelyében évekig szobrokat és díszleteket, a
budapesti és vidéki színházakban kellékeket és maszkokat
készített. Számos alkotótáborban járt, ahol az új művészeti
technikák vonzották, megismerte a rézkarc, és szitanyo mat-
készítést, közben folyamatosan rajzolt. Átérzi, amit Holló
László vallott – tudniillik, a rajzban nem lehet tréfálni, mert
ott minden kiderül. Ez az ő aranyfedezete is.

Az összegyűjtött, elhasznált és maradék textíliákból
1995 óta készít „rongyképeket”. Ennek a négy-öt napig tar -
tó folyamatnak a technikáját videoklipen ismerteti a hon-
lapján. De olvasható a szöveges változat is. Mi az a rongy -
kollázs? címmel, ebből emelek ki néhány mondatot:

„Előttem a rajzom, a közvetlen élmény képe. Ezt fogom
rárajzolni a lealapozott farostlemezre. Az egész felületet egy-
vagy többszínű anyaggal leragasztom. (…) A fal fe lü le tek -
hez csíkokra vágom az anyagot. Többféle árnyalatot te -
szek egymás mellé. A fehérnek látszó fal is többféle fehér:
kopottas, mállott, öreg. Így játékosabb, festőibb a felület.
(…) A képen látható kőfelületekhez formátlan, le göm bö -
lyített, apró, többszínű anyagot vagdosok. Nem ragasztom
szorosan egymás mellé, így a barna alapanyag fúgának, ár -
nyéknak tűnik. (…) az előzően megfestett gézdarabokkal
’lágyítom, puhítom’. Így festőibb a látvány. (…) A lom-
bokhoz is formátlan darabkákat használok. Többféle színű
különböző anyagféleség kerül egymás mellé. Van, aminek
a mintája – ebben a léptékben – levélnek tűnik. Ugyanez
egy másik képen lehet kő vagy kéreg. (…) Az illúzió itt is
fontos! Anyagnak, színnek, témának egymáshoz kell alkal-
mazkodnia. Ha az elkészült részlet másnap nem tetszik,
vis szatépem (a festő átfesti!); más anyagot hasz nálok, vagy
hagyom azt a különös faktúrát, amit a té pés ott ha gyott.”

Ugye milyen egyszerűnek tűnik? Engem elő ször meg -
tévesztett. Keresztes Zsuzsa többször kiállított  Deb re cen -
ben. Közel kellett mennem, hogy rájöjjek, tényleg nem fest -
mény, amit remekbe szabott festett enteriőrnek néztem. Az
illúziót fokozta, hogy a kompozíciók üveg alá kerültek.

A rongyképész kifejezés ezért is találó: a fényképészre
em lékeztet, aki fénnyel rajzol. Ezt teszi Keresztes Zsuzsa
is, noha rongyot használ. Az lesz művészet, ahogy a belőle

áradó fény beleköltözik azokba az apró szövetdarabokba,
amelyek építik képeit. A fény itt szakrális, me ta fi zi kus ér te -
lemben szükséges, így valósulhat meg a „rongy apo te ózi sa”.

A „rongy apoteózisa” kifejezést még egy 2008. októberi
megnyitón használta Feledy Balázs. Úgy véli, hogy Zsu zsa
a jellemzően szemben álló folyamatokat egyesíti mű vei -
ben. Olyan anyagokat használ a képzőművészetben, ame-
lyek ott addig nem kaptak helyet. A rongyot sokféle tárgy
előállítására alkalmazták, de festményhatású képhez nem. 

Keresztes Zsuzsa művei nem „iparművészeti tárgyak”, ha-
nem autonóm mondandójú, egyedi műtárgyak. Feledy meg-
jegyzése szerint jól idomul a modern művészet jellemző vo -
nulatához, az újrahasznosító szemlélethez, amelyben fon -
tos az indusztrális társadalom hulladékának művészi újra-
hasznosítása. Ám „amíg a többi művész ilyen technológia al -
kalmazójaként a pusztulásról, a pusztításról, a civilizációt
fenyegető veszélyekről készít jellemzően borús at mosz fé -
rá jú művet, addig ő a szó legszorosabb értelmében újra te -
remt. Az anyagból, nem elpusztult (lepusztult) művészet lesz,
hanem ideateremtő, már-már eszményítő” al kotás. Ábrá-
zolását befolyásolja a gyermekkor, a tanyák és a falvak vi lá -
ga, az állatok, a növényvilág, az utazás. Megcsodálhatjuk a
zenei allegóriákat, a zenélő figurás ké pe ket, a hárfa és a fu-
vola ihletett megjelenítését. – Ezek a rongyképek jóval töb -
bek, mint a zenélés helyzetének el be szélései, sokkal in kább
élményreprezentációk, a hang szer és a zenész meghitt ta lál -
kozásának gesztusát érzékeltetik, a mélység és magasság, a
zenei átéltség különleges atmoszféráját kívánják kifejezni.

A fák tehát mégis felnőnek az égig. Fénnyé változik a
rongy, ami a hétköznapi ember számára hulladék, kacat,
abból népszerű megközelítésű, értékes mű vészet szü letik!

A 2014 októberi debreceni tárlatnyitó szövegének
szerkesztett, rövidített változata. 

A szekér anatómiája (Keresztes Zsuzsa rajza)
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Bráda Tibor
Két újbudai lokálpatrióta festő

Kérdezhetnék, hogy miért pont ezt a két festőművészt idéz -
zük meg egy térben? Látszólag festészetileg nincs közük
egymáshoz. Ez igaz, de sajnos mindketten tavaly távoztak
közülünk. A XI. kerület lokálpatriótái voltak. A Dunapart
Művészeti Társaság tagjai, Jóka haláláig elnöke is volt a
tár saságnak. Jó barátság fűzte őket egymáshoz, és ez már a
vidámabb része a közös nevezőknek: mindkettőjüket Jó zsef-
nek hívták, Molnárt Józska bátyánknak, Szentgyörgyit meg
Jókának szólítottuk. Két generáció karakteres képviselői ők.
Józska bátyánk a Fényes Szellők nemzedékének kor osz tá -
lya. (Nagy László, Vecsési Sándor, Szurcsik János, Törőcsik
Mari, Új vá ry Béla, Kokas Ignác), és még sokan mások. Jó ka
pedig annak a generációnak a tagja, akik ma hetven-het-
venöt évesek. Közülük még hál Istennek sokan élünk. 

Molnár József 1922-ben Nagyrédén született. Ennek kü -
lönös jelentősége van életművében. 1935-43 között az Eg ri
Ciszterci Gimnáziumba járt. Had üdvözöljem Bacskai Ot tó
barátomat, aki padtársa volt ebben az intézményben. Józs ka
bátyánkat Tiszinek hívták osztálytársai. Többen azt ál lít ják,
hogy azért, mert ő egyházi segítséggel került ebbe a gimná -
ziumba. Ottó elbeszélése alapján tudom, hogy már akkor
kitűnően rajzolt és festett, és szinte szerzetesi visszafogott -
sággal végezte a reá kiszabott munkát. Katonaság és fog -
ság után Bernáth Aurél hallgatója lett a Képzőművészeti
Főiskolán. Ebből az időből is sikerült a család jóvoltából
egy képet kiállítanunk. Nagy tehetségnek indult. Nem vé -
letlen, hogy Bernáth Aurél, Barcsay Jenő és Hincz Gyula
is tanársegédének választotta. A szüleiről készült portrék,
Nagy Lászlóról alkotott rajzai, és festménye ragyogó ka rak -
terérzékéről tanúskodik. Ha megnézzük katalógusait, Pe tő fi
Sándor, Nagy László, Csoóri Sándor, Timár József, Dar vas
Iván portréi sütnek a tehetségtől. 

Ő is a sok műfajú festők közé tartozik. Ez nem véletlen,
mert gondolom hamar rájött, hogy minden ábrázolásnak
megvan a tól-ig lehetősége. Például a táblakép nem bírja el
a túlzott irodalmiságot, ezzel szemben a grafika igen. Vagy
a muráliák csak akkor tudnak adekváltan közvetíteni, ha a
téma síkban megfogalmazható. Józska bátyánkat megérin-
tette a szocreál szele is, de ezt nagyon egyénítve, és őszin -
te, látott élmények alapján élte meg. „Földosztás, Ját szó tér,
Lakodalom, Hamupipőke”, és még a korai mozaikjaiban is
felfedezhető a korszak festészeti ideálja. 1971-77 között volt
egy korszaka, amikor oldott, kolorista, lírai hangvételű ké -
peket festett. Ebből az időből származik a „Rumi piac,” M
portréja, és a „Virágos csendélet”, melyek itt láthatók. Sze -
retem ezt a szemléletet, mert mesterem Szentiványi Lajos
is a Bonnarddal fémjelzett piktúrát kedvelte. Ugyanebben
az időben egy konstruktivista törekvés is felfedezhető mun -
kásságában. Az egri nagyméretű mozaikja, és a nagyrédei
falképe után élete utolsó szakaszában újra kapott mozaik-
feladatokat. Ezek letisztult, bizántikus, a mozaikrakás fény -
korát idéző alkotások. Szent László és Iréne bizánci csá -
szárné, valamint Árpádházi szenteket ábrázoló alkotások. 

Tájképei a poszt nagybányaiság után karakteresen csak
Molnár Józsefre jellemző tájakká változtak. Ezt talán a

műteremből nap, mint nap látott táj: a Feneketlen tó lát vá -
nya ihlette. Gyönyörűen ír erről Nagy László a Csók Ist ván
Galériában rendezett kiállítás katalógusának előszavában
„Megleli a szépet bárhol a világon, azonban igazi otthona
csak egy van a MŰTEREM. Ott nyerhet értelmet létezése.
Nem kiált vihar szívéből, nem kíván közvetlenül fordítani
a sorson, embersége mégis nagyszerű dolgokra kötelezi: a
csendes öröm, a ritka áhitat átadása, amire vágyunk mind-
annyian. Ennél többet már nem érdemes, és nem lehet mon -
dani Józska bátyánkról. 

Szentgyörgyi József (Jóka) pont az ellenkezője az előbb
elmondottaknak. Vele tökéletesen elfogult vagyok, hiszen
gyer mekkorunk óta nagyon jó barátokként éltünk. Azt hi szem
itt az ideje, hogy előre elnézést kérjek, mert időnként el-
csuklik majd a hangom, ha olyan területre érek, amit nem lehet
elérzékenyülés nélkül elmondani. Nem rejthetem vé ka alá, hogy
mi is a saját osztályunkat tartjuk a legjobbnak, ugyanúgy,
mint a többi évfolyamok, akik a Kis kép zőben vé geztek.
Asszonyi Tamás, Somogyi Győző, Dús Laci, Nagy Előd,
Csej dy László, Gajzágó Sándor, Hatos Csaba, Dár dai
Nikolett, Kovács Tamás, Nikoletti Marion, Márffy István,
Vanyó László, Zöld Anikó, és még sokan mások, velem
együtt koptattuk a Kisképző lépcsőit 1956-tól 1960-ig. Cso-
dálatos korszak volt mindannyiunknak az életében. Össze-
tartó társaság vagyunk, ma is sűrűn találkozunk, de azért
egyesek kiszállnak a csapatból. Jókáéknál töltöttük a nya ra-
kat Tihanyban. Sokszor majdnem az egész osztály. El kép ze-
lem, hogy szegény édesanyja milyen boldog volt, ami kor
hat gyerekhez még érkezett ugyanannyi. Drága ba rá tom
abszolút festőnek született. 

Írja a gyönyörű Kugler könyvben, hogy nagyon sok fes -
tő járt Tihanyba alkotni, de rá Sebestyén Feri bácsi és Bart ha
László voltak nagy hatással. Teljesen autodidakta módon
készült a pályára. Verne regények illusztrációit másolgat-
ta, és amikor rajzolt, elbújt a szemek elől, néha még a tö -
kéletes rejtekhelyen, a nádasban is dolgozott. Ez sok min -
dent megmagyaráz a felnőtt Jóka néha furcsa vi sel ke dé sé -
ből. Egyszerűen csak bizonytalanságtól, vagy szé gyen lő ség -
ből rejtőzködve hozott létre alkotásokat. A Kisképző fel vé -
telijén állítólag Pattantyús Jóska rajzát másolta, annyira
nem tetszett neki az övé. Később Kántor Andortól tudta meg,
hogy nem a rajzai alapján vették fel, hanem az otthonról

Molnár József: Borpincék és kőkereszt
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hozott akvarelljei arattak nagy sikert vérbő festőiségükkel.
Emlékszem kollégista korunkra: amikor Kocsis Imrével és
Kuczmann Péterrel, és Jókával végig festettük az őszi Som -
lói utat. Nagyon irigyeltem Jóka narancssárgáit, és vörös-
seit. Fantasztikus bátorsággal és frissességgel fes tette eze ket. 

A főiskolán Kádár György osztályára került. Csavlek Ban di
és Simonyi Emőke voltak osztálytársai. A lírai beállított sá -
gú Szentgyörgyi nagyon kínlódott. Nehezen bírta a dikta tó -
rikus konstrukciót. Pataki Ferivel meg is kérdeztette Ber náth
Auréltól, hogy nem mehetne át hozzá? Bernáth nem vál-
lalta a konfliktust. Azt hiszem az volt a szerencse, hogy
Domanovszky megszerette Jókát és Kádár meg vele nem
mert ujjat húzni. Becsületére váljon Kádár mesternek, hogy
stúdiós korunkban még segítette is Jókát a Derkovits bi -
zottságban. Stúdiósként is együtt vállaltunk funkciót. 

A het venes években öten osztottuk fel egymás között az el -
nökségi feladatokat, hogy ne kelljen belepusztulnia egyi kőnk -
nek sem a rengeteg társadalmi munkába. 

Festészeti tudása ekkor már majdnem készen volt a leg-
nagyobb kihívásokra is. A „Zöld pince” című alkotása volt
irigyelten legkedvesebb képem ebből a korszakból. Ez u tán
jöttek a madárijjesztők. Egy bátor, ragyogóan nagyvonalú
sorozat került ki keze alól. Hatalmas feszültségek voltak
ezekben a képekben. A figyelem érzését zseniálisan ér zé kel -
tette a nézővel. Mikor már egy műteremben dolgoztunk Ro zi
néni Deák téri műtermében, – amit Kéri Pityustól örö köl -
tünk – ekkor érte a szíven ütő élmény: látta a novgorodi
iko nokat, és ekkor szólította meg Kondor Béla művészete
is. Az égő vörösek és a mélyen dübörgő feketék ekkor lép -
tek be az örvbe. Az „Ikonfestő” a „Csokros szájú Bámbó”
kitűnő darabjai ennek a korszaknak. Nagyon sokat tanul-
tunk egymástól. Én a színek használatában lettem bátrabb,
ő pedig tartalmi vonatkozásban lett filozófikusabb. Ekkor
már ikreknek vettek bennünket, nem mertek hívni pá lyá za -
tokra csak együtt. Ekkor festettük a szárnyas ember ké pe -
ket. Úgy éreztük, hogy talán sikerül kikászálódni a gö dör -
ből. Ő megfestette az „Este a romok felett” című képét. A
föld alól létrán kimászó férfi, aki a horizontra érve már pró -
bálgatja szárnyait, de fent is egy szörnyű sötétség várja.
Iszonyatos dráma van ebben az alkotásban. Ember legyen a
tal pán, aki nap, mint nap erre a képre ébred! Festmé nyeit

nézve néha úgy érzem, mintha én magam is benne lennék
a krema tórium dühödt tüzében. Supka Manna ezt úgy fo -
galmazta meg: első benyomásra azt mondanám, hogy a
sű rű ség piktúrája mélység és tragikum. Mondhatom azt is:
hang ban bariton, hangszerben cselló, műfajban ballada.
Volt sze rencsém többször látni közvetlen közelről, hogy ez
a hatás ho gyan jön létre. A lealapozott fehér farostlemez,
vagy vá szon szolgál alapul az expresszív ecsetrajznak. Utá -
na a tü zes színek felrakása jön. Majd a pasztőz anyag egy -
másra hal mozása, tépése, kaparása, zúzása révén jön lét re
egy ér tel mes káosz. Két, három nap száradás után be kö -
vet kezik a csoda. A mindent szervező fekete kivágja a for-
mákat, és a színes foltok életre kelnek és értelmet kapnak.
A befejező aktus egy finom pasztell vonalháló, amely meg -
könnyíti a túlsúlyos felületeket. Ennek a festésmódnak a
kialakulása után a kifejezési eszközei már szinte nem vál-
toztak semmit. A témacsoportok viszont egyre gazdagod-
tak, és filozo fi ku sabbá váltak: a „Fészek”, a „Juss”, az „Eu -
rópa elrablása” (ebből egy nagyméretű ólmozott üveg is ké -
szült), a „Dührer szárny aplikáció”, a „Múló idő” sorozat,
a „házi oltárok” és a „gyász” képek. 

Most nincs időm arra, hogy e gazdag életművet elemez -
zem, és ez nem is célja a kiállításnak. Arra sem érzek ma-
gamban felhatalmazást, hogy legjobb barátom életművét mű-
művészettörténetileg minősítsem. Hová is sorolnám? Le het,
hogy ez az egyik leg ka rak teresebben ma gyar piktúra?

A 2014. december 12-én a Csontváry Művészeti
Udvarház és Bartók32 Galériában elhangzott megnyitó-

beszéd szerkesztett, rövidített változata.

Molnár József: Igáslovak Aniszi Kálmán
A mű többféleképpen értelmezhető

A művészet örök rejtély, megfejthetetlen misztérium. 
Az, hogy a tudós elmék mindmáig nem tudták, s talán so -

hasem fogják tudni egyértelműen, és mindenki számára el -
fogadhatóan meghatározni a művészet szinte átláthatatla nul
gazdag jelenségvilágát, nem annyira a vizsgálódó értelem
egyéni teljesítőképességének, és történelmileg meghatáro-
zott korlátainak tudható be, sokkal inkább a művészet mi ben -
léte lehet ennek az oka.  Egy és ugyanaz a mű több fé le kép pen
értelmezhető, és mindegyik magya rázat lehet jogos is, és igaz
is, mert nemcsak egyetlen kinyilatkoztatott Igazság lé te zik.
Azon kívül a remekművek kimeríthetetlenek, a velük való
minden újabb találkozáskor az életigazságoknak más-más el -
addig ismeretlen elemeivel, vonatkozásaival gazdagodha tunk.
Ráadásul az egyik ember ilyen, a másik meg amolyan ter mé -
szetű értékeket érez igazán a magáénak. 

Másfelől: mivel a múló időben mindegyre változik az em -
berek érdeklődése, módosul a művekhez, általában a mű vé -
szetekhez való viszonyuk is. Ezért tudjuk a mű al ko tá sok ból
és a különböző korstílusokból megítélni azt is, milyen volt
az egyik, vagy a má sik történelmi korszak embereinek a vi-
lágfelfogása, vi lág ér zése, mik voltak az uralkodó gondola -
taik, érzéseik, ér zel meik, eszményeik…Ebben a szakadat-
lan változásban – ha tetszik, ha nem – létezik valami, ami
állandó, valami, amire azt szoktuk mondani:  örök em beri.
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Tóth Csaba
Vasi kiállítások

A répcelaki Nyitott Tér Galériában Nagy abonyi Vargha
Károly (1904 Zólyom–1974 Szombathely) festőművész
em lékkiállítását láthattuk. A festőt hiába keressük a mű vé -
szeti lexikonokban, mert bár kiváló plein air festő volt, se -
hol sem tesznek említést róla. A képzőművészettel Bu da -
pes ten ismerkedett meg, a második világháború előszele
sodorta Szombathelyre, ahol bekapcsolódott az ottani mű -
vé szeti életbe. Burány Nándor és Radnóti Kovács Árpád fes -
tőművészek barátságába került, majd közösen hozták létre
a negyvenes évek második felében a Zsennyei Mű vész te le pet.
A Rákosi korszakban fokozatosan kiszorult a helyi kép ző -
művészeti életből, majd a hátralévő két évtized alatt jó részt
magának festett. A répcelaki emlékkiállítás ess zen ci á lis vá -
logatást adott a mellőzött és elfeledett életművéből. Port rék,
önarcképek, csendéletek és tájképek, átgondolt kép szer kesz -
tések, szuggesztív színhasználat jellemzi festé sze té t. 

Kékesi Gábor körmendi szobrászművésznek ugyancsak
a Nyitott Tér Galériában volt kiállítása. A rend szer vál to zás
előtt született nemzedékhez tartozik, aki kisiskolásként él -
te meg ezt az időszakot. A Képzőművészeti Főiskolán Kő
Pál volt a mestere, mely a szokásos mester-tanítvány vi -
szonynál talán az Ő esetükben többet jelentett. Kő Páltól
megtanulta a hagyománnyal való „bánásmódot”. Kékesi
Gá bor kísérletező művész. Út ke re sésekor előbb hát ra te kint,
és aztán keresi a neki megfelelő irányt. A répcelaki ga lé ri ában
láthattunk tőle érmet, kisplasztikát, köztéri al ko tás gipszét,

konceptuális műveket, rajzokat és festmé nye ket. A bemu-
tatott alternatíváiból még nem ál la pít ha tó meg a jövő hipo -
té zise. Egy sokoldalú, fiatal művész munkáival szembe sül -
hettünk, melyeken kitapintható volt egy rész le te ző hajlam,
és a vele ellentétes nagyvonalúság, a klas szikus szob rá sza -
ti eszköztár, és egy vele feleselő minimal artos és egy arte
poverás eszköztelenség.

Trianon előtt a történelmi Vas megyéhez tartozott Alsó őr.
A szombathelyi Dóczi Virág festőművész két évvel ez e -
lőtt galériát nyitott ebben a burgenlandi kisvárosban azzal
a céllal, hogy határokon átívelő kulturális missziót töltsön be.
Eddig itt többségében a fiatal, kortárs nemzedék kép vi se -
lői állítottak ki, így a galéria friss, vitális impulzusokat adott
a településnek, és tágabb ételemben az Alpok-Adria ré gió -
nak. Novemberben az idén hetvenéves magyar Mik lo so vits
László grafikusművész és egy fiatal burgenlandi fes tő mű -
vész, Wolfgang Abfalter állított ki. Miklosovits Lászlót élet -
műve alapján akár kulturális nagykövetünknek is ne vez het -
nénk, hisz egyrészt Közép-Európában, másrészt a tengeren -
túlon is (ahol magyarok élnek) eddigi ki állításaival a magyar
irodalom legkiválóbbjaihoz kapcso ló dó illusztrációival nem -
zeti kultúránk egyetemes elismer tetéséért fáradozott. Az il -
 luszt rá ciót a nagy elő dök nyomdokain (Derkovits Gyu la, Uitz
Béla, Hincz Gyula, Szalay Lajos, Csohány Kálmán, Würtz
Ádám és Kass János) folytatta, de nála az ábrázolás  el hagy ja
a leíró, elbeszélő jellegét, és az irodalmi művekkel egyen ran -
gú műalkotásként jelenik meg. Oberwartra Babits Mi hály: Er atoNagyabonyi Vargha Károly: Önarckép köpenyben (fotó:Garas) 

Miklosovits László ERATO sorozat (fotó:Garas K.)
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című versfordításaihoz készített rajzát, illetve a száz da -
rabból álló Mária il luszt ráció néhány képét hozta el.
Miklosovits a második világháború idején született, kor osz tá -
lyának alap él ménye a földi inferno volt, és az azt követő
semmiből való újjászületés, s mivel ráadásul fiatalon ár va -
ság ra jutott, a József Attilai periférikus lét el vi sel he tetlen
„kön nyűségét” is megtapasztalta. A Miklosovits grafikák-
ban te hát innét a robbanásszerű feszültség, a szűkszavú drá -
ma, a prófétikus társadalomszemlélet. 

Wolfgang Abfalter szen vedélyesen lobogó nagyméretű
fest ményeket állított ki, ví zi ószerű, néha szürreális, meg döb -
bentő akcióképeket, ami vel nemzedékének aggodalmát, két -
ségbe esését és vi lág fél té sét fejezi ki, tárja fel. (Magdának
szár nyai nőnek, Látom azt, amit te nem látsz, Semmittevés, Nincs
jövő?, Mi van?, Túl sok méreg). A „Szellemek és hősök” az
egyetlen nagyméretű csoportkompozíció (idei műve), amely
eltér a többi alkotástól, monokróm volta miatt kicsit kal lig ra -
fi kus karakterű. A „Nincs jövő?” fejezi ki leg szug gesz tí veb -
ben ge ne rá ció já nak ezredfordulós életérzését. A frontális
ka rak  te rű kompozíción az elhagyott, elpusztult játékai közt
fel nőt  té váló egykori gyermek tekintetében a kiállítás cí mé -
 ül vá lasztott Márai kérdést teszi fel: „Mi dolgom a Föl dön”?

A vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ és a Békeház
Képzőművészeti Gyűjtemény szervezésében Pozsonyi Já nos
festő-és gra fi kus művész (1933 Szombathely–2008 Szom -
bat hely) retrospektív kiállítása abból az alkalomból, hogy a
művész örö kösei a Békeház gyűjteményének aján dé kozták,
több mint félszáz alkotását. A művészeti lexi ko nok most sem
nyúj tanak segítséget. Pozsonyi János 1955-ben szer zett ta -
nári dip lomát Pécsett, Pan dúr József és Kelle Sándor voltak
a ta ná rai. Különösen az utób bi mester konstrukciós, a ma-
gyar néphagyományba ágya zó dott festészete volt rá nagy
ha tás sal. 1967 óta kiállító mű vész, alapító tagja volt a Vasi
Fia tal Képzőművészek Csoportjának (majd Vasi Műhely).
1979-1995 közt visszavonult a nyilvánosságtól. Vasváron
az életmű el ső másfél évtizedének (1964-1979), és a má -
sodik ki vi rág zá sá nak (1995-1997) együttes bemutatása ha -
tott felisme rés ként, hisz egy me ditatív, elmélyült forma al -
kotó, a ha gyo mányt megújító sok oldalú művészt ismerhet-
tünk meg, aki gra fi kái ban és festményeiben korszakonként
párhuzamosan haladt a lát ványelvűségből a nonfiguráció irá -
nyába. Utolsó kor szaka a tárgyi világtól elszakadó lírai gesz tus -
 fes té szet, ahol a művek emelkedettsége magával ragadó. 

Pozsonyi János: Magyarország 1995 (fotó:Garas K.)

Az ég felé

Vályi Csaba festőművész kiállítása február 12-én nyílik
Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Köz pont -
ban. Az 1937-ben született alkotó a Képzőművészeti Fő is -
kolán Kmetty János, Hincz Gyula és Domanovszky Endre
növendéke volt. 1963 óta rendszeres kiállító. Művészi fel -
fogása természetelvű, de munkái megfogalmazásánál kon-
struktív szerkesztésre, és bizonyos fokú dekorativitásra tö -
rekszik. Mostani tárlatát Sinkó István képzőművész, mű -
vé szeti író nyitja meg, ahol közreműködik Megyery Mar cell,
az alkotó unokája. A kiállítás március 9-ig tekinthető meg.

Vályi Csaba: Házak

Rédai Gábor
HOMOKBA FÚRVA

Lapul szívem homokba fúrva,
se jót, se rosszat nem teszek,
lihegve, fújva, megvadulva
rohannak fölöttem emberek.
Alulról nézem ezt a káoszt,
mint Csodaországban Alíz,
Isten szeme is átfut rajtam,
mint mozdulatlan kövön a víz.

A költő „Tükörben, homályosan” címmel 
a Mű vé szet ba rá tok Egyesületének kiadásában

megjelent kötetéből.
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Ürmös Péter
Tisztelet Erzsébetvárosnak

A Művészetbarátok Egyesülete novemberben kiállítással tisz-
telgett Erzsébetvárosnak. A szokásos év végi se reg szem lénk,
ha jelképesen is, de egy kis csokrot nyújtott át csend é le tekből,
tájképekből és figurális alkotásokból a kerület számára tiszte -
letadásként, másrészt köszönetként, hogy rendez vé nyeink nek
otthont ad az Erzsébetvárosi Közösségi Ház. Kötelező té ma
nem volt, így az egyesület tagjai valóban „alkotói énjük” leg -
javát nyújtva reprezentálták egyesületünket. A bíráló bi zott ság
megítélése szerint az alkotások mindegyike hordoz művészi
kvalitásokat. A zsűri szakmai ismérvei nem különböztek a
többi országos tárlaton általánosan elfogadott és alkalmazott
szempontoktól. 

A tárlat átfogó képet ad az egyesületi tagok sokoldalú és
magas szintű szakmai felkészültségéről. Bár a festmények do-
dominanciája egyértelmű, azért kiváló művek képviselik a szob-
rászatot, a grafikát, a fotóművészetet, sőt az iparművészet is.
A kiállított alkotások legnagyobb része tájkép, amelyek ér -
de kes jellemzője, hogy – talán egy kivételtől eltekintve –
nélkülözik az emberi alakot, még csak staffázs-figuraként
sem jelennek meg. Ennek oka lehet, hogy az elsődleges táj-
élmény kifejezése fontosabb volt a képépítés kompozíciós
szabályainál. A plain-air szellemiséget sugárzó tájképek közé
sorolhatom Benkő László, Kőrösi Tamás, Kiss István mű -
veit, ahol a megfigyelt természeti jelenségek kifejezésére he -
lyezik a hangsúlyt; ezek színvilága igazodik az al kal ma zott
technika nyújtotta lehetőségekhez. Őrsy Attila völgybe si -
muló falva és temploma olyan fajta meghittséget áraszt, ahol
költői hasonlattal élve a hányatott lélek is megnyugvásra lel-
het. Hasonlóképpen természetelvű indíttatású Pongrácz Zol tán
sárvári platánsora, ahol az ősz lassan létrehozza sajátos szín-
kavalkádját. Kintliné Lizák Mária szinte grafikusi ér zé keny -
séggel fest, de inkább rajzolja az árvíz lepte kopár, téli fá kat,
ő is a közvetlen tájélmény közvetítője. Balogh Györgynek a
Békás-szorosban megfigyelt sebes sodrású patakja már na -
gyobb teret ad a művészi szabadság kiteljesedésére, egy ide jű-
leg pedig megteremti az elvonatkoztatás első fokát. Ugyan-
csak a természeti formák bűvöletében születtek Harmatné
Szabó Margit és Kökényné Fehér Erzsébet alkotásai, olyan
romantikus átírásban, amely már nem támaszkodik köz vetlen
megfigyelésre és általánosabb emberi mondanivalót fogal-
maznak meg. Túllépve a természet utáni ábrázoláson a táj él mény
átlényegítését mutatja Molnár Edit festménye. Itt a kom po -
zíció színfoltokra bontott előtere, középtere és a háttér kü lön -
böző elemek kölcsönös dinamikájaként is felfogható. En nek
az átlényegítésnek különböző végpontjait képviselik Nagy
Vince és M. Kass Judit alkotásai is. Az előbbi esetben né -
hány krétavonással minimalizálva jelenik meg a gáborjáni
táj. Ellentétben M. Kass Judit képén pedig pontosan át gon -
dolt, szinte plasztikai formaként jelenik meg a hegyoldal.

A városképi ábrázolások más szabályok szerint ala kul nak.
A topográfiai hűség olyan követelmény, amelyet nehéz fi -
gyelmen kívül hagyni. László Lilla mediterrán városkája egy -
úttal a hegyoldalba építkező, tengerparti település típusát for -
mázza jellegzetes színvilágával együtt. Arató Gabriella vá -
rosrészlete tipikus középkori építészeti megoldást örökít meg.

A keskeny sikátorokon keresztül a várost védők hamar el ju -
tottak az egyik várfaltól a másikig. Hubert László kőhídja in-
kább csak ürügy a megfigyelt fény-árnyék hatások át í rá sá ra,
amelyet még dinamikusabbá tesz a víztükör mozgalmassá-
ga. Szemenyei Klára „Tapolcai emlék” című képe a kerti kör -
nyezet és az architektúra kapcsolódását szimbolizálja.

Az átírás magasabb szintjével találkozunk A. Bak Péter
képén, ahol a táj metafizikai térré alakul. A  kö zéppontba he -
lyezett alak kicsinységében válik jelentőssé és szimboli kussá.
Zichó Gabriella tovább lép az absztrakció vonatkozásában.
Nála a kozmikus tér válik az elemek har cának színterévé.   

Az alakábrázolásoknál az esernyő közös motívuma Sza bados
István és Balázsné Csordás Zsuzsa képeinek, amelyek en nek
ellenére mégsem hasonlóak. Míg az előbbi Gulácsy ké pei -
nek monokróm színhangulatát idézi, az utóbbi az alapszí nek
kontrasztjára épül. Balázsné Csordás Zsuzsa cím vá lasz tá -
sa – Akiért a harang szól –, így a Halottak Napja táján kü -
lön tartalmat kölcsönöz a képnek.

Sorki Dala Andor festményeit és Dér Győző dom bor mű -
veit szintén a közös téma kapcsolja össze, ez pedig a hon-
foglalás kori motívum és hiedelemvilág. Sorki Dala Andor
képei azonos felfogásban, forma- és színvilágban készültek;
így tehát sorozatként, vagy diptichonként is fel fog ha tók. 
Ér zelemmel telített betlehemes jelenet zárja ezt a képsort. 

Farkas Tibor: Uszodi gubbantós (fotó:Bedi Gyula)
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A tárlatlátogató érzelmét Kar  sai né Tonnelier Ghis laine  
festménye hangolja a közelgő karácsony ünnepére.

Külön műfaj az arc kép festészet. Sz. Varga Irén ket -
tős portréja a közöttük lévő viszony latok miatt többet je-
lent, mint egy hagyományos alakábrázolás. Sifter
Ist ván arcképe a békességet sugározza.   

A jelenlegi tárlaton a megszokottnál kevesebb  csend-
életet látunk, de ezek mégis sokoldalúan mutatják be
a műfaj szépségét, a művészi át írás fokozatait. Mo hai né
Burián Mária Ágnes klasszikusan festett, labda ró zsá -
kat ábrázoló  virágcsendélete szinte fotószerű hű ség gel
adja vissza a látványt, de a festészet eszközeivel mes -
terien ábrázolja a reflektáló színviszonylatokat. Kiss
Zita nagyvonalúbb festőiséggel mutatja be azt a ha las
csendéletet, amelynek a hagyományait ismerjük a né -
metalföldiektől Derkovits Gyula művészetéig. Lip csey
Judit túllép a természetábrázolás szabályain, fes ték -
foltok játékos rendszeréből kerekít virágcsendéletet.
Jobban szemügyre véve meggyőződhetünk arról, hogy
a váza és a virágok jelzéseit ön álló és dinamikus folt -
ha tások együttesévé varázsolja. Kemenes Katalin fest -
ményének témája a kristályok által indukált fény já té -
kok vizuális effektje autonóm módon felépített, sí kokra
bontott és redukált tárgyegyüttes képzetét kelti, amely
leginkább a kubisztikus átírások metodikáját követi.
Gombai Zsóka tájképfotója Németországból va ló já -
ban itt is csak ürügy a víztükör nyújtotta reflexiók ne -
hezen megfogható és érzékeltethető bemutatására. A
szélvédő üvegekben tükröződő házhomlokzatok mul -
tiplikációját Csepreghy Éva újszerű módon tárja elénk.

A grafikai művek a természetelvű ábrázolástól az ab szt -
raktig közelítenek, az egyedi vonalrajz tól a sokszo ro sí -
tott nemesgrafikai eljárásokig terjednek. Feny ves Má ria
Annunziáta érzékeny tollrajzzal bemutatott vi rág kom -
pozíciója vonalritmusával, a levelek és virágok el len -
pontos szerkesztésével klasszikus példája annak, hogyan le -
het egy amúgy is szép természeti formát a képzőművészet
eszközeivel még esztétikusabbá tenni. Szintén egyedi gra -
fika Kovács János tónusozott vonalrajza az „Éltető erő”
cí met viseli, amelynek egymásba kapcsolódó formái a meg -
újuló vitalitást jelképezik. A nemes-grafikai sokszorosító
technikákat Kőhegyi Gyula színes linómetszete és e sorok
írójának akvatintája képviselik. Kőhegyi Gyula alkotói pá -
lyáján többször megújuló igénye volt egy letisztult, nyugodt
és sajátos formavilág megteremtése, amelynek szép pél dáját
látjuk most egy origami hajtogatás kapcsán; de ne vez het -
jük a „naturától a geometriáig” címmel is ezt a kompozíciót.

A szobrászatot Farkas Tibor bronz szobra és Dér Győző
fali plasztikái képviselik. Öröm tölt minket, amikor a népi
kultúra elemei jelennek meg képzőművészeti interpretáció -
ban. Ilyen Farkas Tibor Kalocsa – Baja környéki táncot be -
mutató „Uszodi gubbantós” című kétalakos szobra; ahol
nemcsak a témaválasztás, hanem a plasztikai megoldása és
kivitelezése is kiváló. Hasonlóan bravúros faragó- és met -
sző technikai teljesítmény Dér Győzőnek a honfoglalás ko -
ri vérszerződést ábrázoló fa domborműve. Szintén ehhez a
mondavilághoz kapcsolódó rézdomborítását sorolhatjuk plasz -
tikai, de akár ötvös, vagy iparművészeti kategóriába is. Gu lyás
Anna stilizált tűzzománc mandalája igényes kivitelezésű.

A kompozíció díszítő- vagy alkalmazott művészeti al ko tás -
ként is felfogható. A művek és alkotók részletesebb mélta tást
ér de mel né nek, de a kollektív tárlat erre nem ad le he tő sé get.  

A kiállítás rendezése is művészet, most ennek tanúi vagyunk.
A vizuális egységbe szerkesztést Gombai Nagy Ká roly nénak
és Kőhegyi Gyulának köszönhetjük. A képek gyors és szak -
szerű felrakásáért Sifter Istvánt és Szabó Pétert illeti dicsé ret. 

A Művészetbarátok Egyesületének célja a kultúrális ér ték -
teremtés, és értékőrzés. A kiállításra került képeket zsű riz te
és válogatta A.Bak Péter, Gombai Nagy Károlyné, dr. Ke lé nyi
István, Kőhegyi Gyula, M.Kass Judit és  jómagam. His szük,
hogy ez a válogatás valódi ajándék a művészetet szerető, tár -
latlátogató közönségnek.

A 2014. november 19-i megnyitón a kerület névadójának
Erzsébet királynénak az emlékét idézte Iván Géza, az Er zsé -
betvárosi Civil Szervezetek Szövetségének elnöke. He ge dűs
Valér zongorajátéka mellett Regényi Ildikó Sissi versek elő -
adásával szórakoztatta a jelenlévőket. A rendezvényen a szó -
vivő szerepét Lipcseyné Horváth Ágnes vállalta. 

A harminchét kiállító többsége megjelent a tárlatnyitón,
és a bemutatásra került harminckilenc alkotást egyénileg,
vagy csoportosan értékelték. Figyelemre méltó szakmai
meg jegyzések hangzottak el. A kritikai segítő szándékú ész -
revételek némelyikével a döntéshozók vitába szálltak.

Sorki Dala Andor: Csak tiszta forrásból...(fotó:Ürmös Péter)
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Iván Géza
Tisztelet a névadónak

A magyarokkal rokonszenvező Erzsébet királyné név a dó -
ja kerületünknek. Előtte tisztelgünk, amikor emlékkiállí tá -
sa kapcsán, ha röviden is, de idézzük történetét. 

Erzsébetváros a múlt század harmincas éveinek második
felétől napjainkig a legkisebb egysége a fővárosnak, de kul -
turális élete túlnő a területe nagyságrendjéből adódó sze rep -
körénél. Története elszakíthatatlan a város his tóriájától.

1541-től, mikor a török világ Buda elfoglalásával száz -
ötven évre berendezkedett hazánkban, a Hódoltságban Bu -
da vált a törökök adminisztratív és katonai központjává. Az
egykori középkori Magyar Birodalom északi részén, a Habs -
burgok uralta királyi Magyarországon Pozsonyra szállt a fő -
városi szerepkör. A kényszer szülte erdélyi fejedelemség-
ben ugyanezt a feladatot Gyulafehérvár töltötte be.

A XIX. század első évtizedeiben, a reformkorban erő sö -
dik az a törekvés, hogy visszakerüljön a fővárosi rang Bu -
dá ra és a viharos gyorsasággal fejlődő Pestre. Pest és Buda
ugyan még nem volt egyesítve, mikor a negyvenes években
több sajtótermék már a Budapest nevet választja (Bu da pes -
ti Szemle, Budapesti Divatlapok, Budapesti Híradó). Sze me re
Bertalan belügyminiszter aláírásával megjelent rendelet az
egységes főváros létrehozásáról Budapest elnevezéssel 1849.
június 24-i dátummal szentesítette ezt jogilag. Másnap be -
vonultak az osztrák csapatok a két testvérvárosba és a Habs -
burg restauráció sok más nemzeti vívmánnyal együtt ezt is
megsemmisítette. 1867-ben, a kiegyezés évében Pest vá ro -
sának akkori polgármestere, Szentkirályi Mór újból felve -
tette Pest és Buda egyesítésének kérdését. 

1870-ben fogadták el egy olyan testületnek, nevezetesen
a Fővárosi Közmunkák Tanácsának a létrehozását, amely az
elkövetkező években legendás, máig felül nem múlt sze -
rep  re tett szert a városfejlesztésben. Hatásköre kezdettől fog -
va kiterjedt Budára és Pestre.

Az 1872. évi XXXVI. törvény Buda-Pest fővárosi tör -
vényhatóság alakításáról rendelkezett. Egyik lényeges ál -
lásfoglalása, hogy a választókerületek és a közigazgatási ke -
rületek essenek egybe. Terézváros kapcsán úgy döntöttek,
hogy területének és népességének nagysága miatt célszerű
megosztani VI. és VII. kerületre. Ez a kettéosztás a Király
utca, mint tengely mentén valósul meg úgy, hogy most már
e két kerületet hívták Te réz város-nak. Ami kép pen minden
más egységnek van saját elnevezése, úgy ez a VII. kerület
esetében is előbb-utóbb bekövetkezett.

A már hivatkozott Fővárosi Közmunkák Tanácsának egy
irata 1875. szeptember 10-i dátummal, az épülő Nagy kör -
út különböző szakaszainak megjelölése tárgyában azt ja -
va solta, hogy a Király utca és a Kerepesi (a mai Rákóczi)
út közötti részt nevezzék el Erzsébet királynéról. 

1880-ban új római katolikus plébánia hivatal alakult. A
Czigler Győző tervei alapján eklektikus stílusban elkészült
új templom főoltára a magyarországi Szent Erzsébet tisz -
te letét hirdette. Itt született a nevezetes indítvány amely 1881.
december 11-én – a pontosan vezetett nyilvántartás jó vol -
tá ból ismerjük, hogy délután 3.30-kor – érkezett a Fő vá ro -
si Közgyűléshez. Ez tartalmazta azt a javaslatot, hogy a

Lajos József bronzplakettje

VII. közigazgatási kerületet Erzsébetről nevezzék el. In dok -
lásként említették: „Midőn a Terézvárosi római katolikus la -
 kosságának félévszázados óhajtása immár ténnyé vált és VII-ik
kerületnek 30 ezret meghaladó római katolikus vallású la -
kos sága vallási ügyeinek elintézését saját közigazga tású ke -
rületében megteheti, ezen nevezetes esemény ön kén telenül
ébreszté fel számos polgártársainkban azon gondolatot, hogy
most már a VII. közig. kerületnek, mint a főváros egyik je -
len tékeny városrészének megfelelő új elnevezése nagyon in -
dokolt volna. És itt ismét, mintegy ösztönszerűleg gondol min-
denki az »Erzsébet«-re, nemcsak azért, mert az újon (1881-
ben – I. G.) alapított plébániatemplom védszentjévé magyar-
országi Szent Erzsébet választatott, de főleg azért is, mert e
nevet viseli sze retett hazánk védangyala, a mi felséges asz-
szonyunk Er zsé bet Császárné ..”

A történet mellékszála, de a teljesebb kép meg értése vé -
gett említem meg, hogy amikor felépült az új templom, nyil-
vánvalóvá vált, hogy a rohamosan gyarapodó római ka to -
li kus hívők száma miatt túlságosan kicsiny lesz a befoga dó -
képessége. Ezért 1893-ban megkezdték a tér központi fek -
vé sű parcellájában a még újabb templom alapjainak lera ká -
sát Steindl Imre neogótikus tervei szerint. A régi templo-
mot a katolikus egyház átadta a görög katolikusoknak, akik
ezt a mai napig is birtokolják. 

A főváros közgyűlése – mint az várható volt – pártfogolta
a VII. kerületi katolikusok kezdeményezését, és azt továb-
bította a miniszterelnökhöz, Tisza Kálmánhoz, aki – fel té -
te lezhetően Ferenc Józseffel való beszélgetés után, a bele-
egyezését elnyerve – kiadta az ügyet a bel ügy mi nisz ter nek.
Az ő „Buda-Pest főváros közönségének” című leirata ad hírt
– betekintést engedve korabeli kormányzati adminisztrá-
ció fogalmazványainak stílusába – arról, hogy „Ő Csá szá ri
és apostoli királyi Felsége folyó évi január 17-én kelt leg fel -
sőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni mél -
tóztatott, hogy a főváros VII. kerülete a királyné Ő Felsége
tiszteletére – ennek legmagasabb hozzájárulásával –»Er zsé -
bet«városnak elnevezhető.” A dátum 1882. január 20. Ez a
leirat a fővároshoz január 23-án érkezett és két nappal ké -
sőbb, 25-én úgynevezett „rendes” közgyűlésen hirdették ki. 
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A 2014 november-decemberi számban a program rovat-
ban olvasom, hogy az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
Erzsébet napon „Sissi királynéra” emlékeztető kiállítás
nyílt meg. Amennyire örülök annak, hogy a magyar tör té -
ne lem legnépszerűbb királynéjának az emléke még több
emberöltőnyivel elhunyta után is kiállítás rendezésére ösz -
tönzi az utókort, annyira kifogásolom azt, hogy Sissi ki -
rály nőnek nevezik. Magam is láttam a Wittelsbach Er zsé bet-
ről szóló kedves osztrák filmet, amiben bájos csitriként és
szerelmes fiatal asszonyként ábrázolják az osztrák csá szár -
nét. Az osztrák közvélemény így emlékezik Ferenc József
császár feleségére – igazuk van odaát a Lajtán túl. De itt,
a Lajtától keletre Ő nem szerelmes bakfis, nem elragadó
ifjú feleség a nemzet emlékezetében, hanem királyné, fe -
le sége annak a királynak, aki leverte a szabadságharcot, aki
teljhatalmat adott a bresciai hiéna Haynaunak. Erzsébet, a
legszebb női nevek egyikének viselője, nem kis szerepet
játszott abban a folyamatban, ami 1848-től 1867-ig ve ze -
tett, aminek során a bájos bajor hercegnőből a magyarok
királynéja lett, akinek útját, az Erzsébet királyné utat Zug -
lóban még 1948-1989 között is megtalálhattuk Budapest
térképén.Tartsuk meg továbbra is Erzsébetnek.

Szívélyes üdvözlettel: Dr. Del Medico Imre

Tisztelt Szerkesztőség, Kedves Barátaim!
Sissi

LIBERTY   

Hajót építek – de szépet!  
Szebbet nem láttok, míg éltek,  
Sehol a nagy tengeren;  

„Szabadság” leng árbocáról,  
S ily szót hord az orr, a bátor;  
Szabadság száguld velem.  

Aranybetűs szó : „Szabadság”!  
Büszkén verdes, vad vihart áld,  
Száll a karcsú árbocon;  

Orrcimpáim megremegnek,   
Hullámok ily szót, rebegnek:  
Szabadság! Nem álmodom.  

Gond leszek sok távírásznak :  
Ünnepre hiába várhat  
Az udvar-börtön, az unt!  

Tiszta vízben, zavarosban,  
Sirály jó zsákmányra bukkan;  
Hurrá! Szívből vágtatunk !  

S csak úgy az ujjam hegyéről  
Küldök néktek, kedvtelésből,  
Drágák, kik gyötörtetek,  

Könnyű csókot-áldva lengjen,  
S legjobb, ha feledtek engem;  
Várnak szabad tengerek!  

„Volt Magyarországnak egy áldott emlékezetű királynéja,
Erzsébet, ki életében védő angyala volt ez országnak, a magyar
nemzetnek. Holta után védő szentje lett, akit a magyar nemzet
megünnepel, akihez imádkozik, akinek emlékét ércz- és már-
ványszoborban megörökítik az utókor számára. Élete sze -
retet, szenvedés és önfeláldozás volt, halála martyr- halál: a
történelem mint rémtettet írta föl azt ércztábláira. El vesztése
fölött csak hitünkben találunk vigasztalást, hogy az el köl tö -
zött dicső szellem odafenn az égben, az Isten trónja előtt is
a mi jó hazánkat, a mi drága nemzetünket oldalmazza, óhaj -
tásainkat tolmácsolja.”                                     Jókai Mór

Hamvas Béla emléke

Az elmúlt év végén az Erzsébetvárosi Közösségi Ház, a
Művészetbarátok Egyesülete és a Rím Kiadó közös szer ve -
zésében Hamvas Béla író, filozófus életművének legfon -
tosabb megállapításait kívántuk megismertetni. 

Miklóssy Endre építész, eszmetörténész Hamvas Béla,
az óceán című előadása nyitotta a sort, melyből a hallga tó -
ság megismerhette a filozófus létérzését, az élet–halál kér -
désköreinek egyetemes értelmezését. Utalt arra, hogy  a té -
makör iránt érdeklődők gazdag forrásanyagból kutathatnak.

Tábori László író A körúti villamoson című eszmefut-
tatása Hamvas Béla felfogását tolmácsolva a „Kik va gyunk
és mi lehet belőlünk?” gondolatkörre irányította a fi gyel met.
Mayer Erzsébet pedig A bűn kérdése az Istentelen világ-
ban – Hamvas gondolatai Dosztojevszkij sátánjairól cím -
mel tartott előadást decemberben. Mottója József Attila gon -
dolata: „A bűn az nem lesz könnyebb”. Az előadás  be ve ze -
tőjeként Hamvas Béla mű vé szet felfogásáról, irodalmi, ze -
nei, képzőművészeti vonatkozású nézeteiről szóltam.  A „segédmunkás” Hamvas Béla
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Madarász Imre
A „másik” Dürrenmatt

Huszonöt évvel ezelőtt, 1990-ben hunyt
el Friedrich Dürrenmatt, a XX. szá -
zad legnagyobb svájci, és egyik leg -
je lentősebb német nyelvű írója. „Ka -
nonizációját” elsősorban drámáinak
kö szönheti, a komédiát és tragédiát,
gro teszk és szatirikus elemeket egye -
di, eredeti módon vegyítő Az öreg
hölgy látogatása és A fizikusok szín-
padi je lenléte világszerte töretlen, fon -
tossága a múlt század egyetemes drá -
ma i rodalmában vitathatatlan, jelenlé -
te a drámatörténeti áttekintésekben el -
maradhatatlan, az iskolai iro da lom ok -
tatásban európai elterjedtségű.

De volt, van egy „másik” Dür ren matt
is. Kevésbé „rangos”, nem annyira mél -
tányolt, ünnepelt, elemzett, tanított, ám
semmivel sem népszerűtlenebb, sőt:
az antikrimi klasszikusa. E maga te -
rem tette új műfaj mesterpéldája az
1958-ban megjelent Az ígéret (Das
Versprechen). Világsikerét semmi sem
mutatja látványosabban, mint a be lő -
le készült filmek impozáns sora:
Ladislas Vajda, Rudolf van der Berg,
Fehér György és Sean Penn moziadap -
tációi, és két tévéfilm is. 

„A bűnügyi regény rekviemje” – így
hangzik Az ígéret alcíme. De találóbb
lenne a hegeli kifejezés: „meg szűn tet -
ve megőrzése”. E sajátos ket tős ség nek
köszönhető a kisregény (és csekélyebb
mértékben társai: A baleset, A bíró és
a hóhér, A megbízás) kettős, „kétszin -
tes” sikere: lehet olvasni detektív tör -
ténetként és annak kegyetlen pa ró diá -
jaként, önfelszámolásaként is. Igaz,
mindkét olvasat esetén csalódást okoz -
hat és zavarba ejthet: az átlag krimi-
olvasóknak hideg zuhanyt tartogat, a
hivatásos irodalmárok értelmezési há -
lójából pedig minduntalan kisiklik (alig -
ha véletlen, hogy mind Keszthelyi Ti bor-
nak a „klasszikus de tek tív tör té net ről”,
mind Bényei Tamásnak az „anti-de -
tek tívtörténetekről” szóló monográfi -
ájából kimaradt, „kiszorult”). 

Dürrenmatt Az ígéret elején mo dern
elbeszélésben, főleg bűnügyi tárgyú -
ban, szokatlan nyíltsággal tárja fel mű -
helytitkait, ars poeticáját, írói prog -
ramját. Egy író-olvasó találkozón, „a
bűnügyi regényírás művészetéről” tar -
tott, „elég ügyetlenül” sikerült elő a dá sa

A.Bak Péter Lábatlan
Balázsné Cs. Zsuzsa Budapest       
Dér Győző Dunakeszi
Farkas Tibor Kalocsa
Fenyves Mária A. Budapest
Gulyás Anna Budapest
Kemenes Katalin Budapest
Kökényné F.Erzsébet Cegléd
Kőhegyi Gyula Budapest
M.Kass Judit Budapest
Molnár Edit Budapest
Lipcsey Judit Budapest
Szabados István Budapest
Tábori Zsuzsánna D.a. Budapest
Ürmös Péter Budapest
Zichó Gabriella Lábatlan

Kökényné Fehér Erzsébet: Elmúlás (fotó:Ürmös Péter)

A Hamvas Béla emléke – című  ki ál -
lí  tásnál szembetűnt néhány műfaji sa -
játosság, illetve megjelenési forma. Az
el ső ilyen csoportot jelentették a népi,
nép rajzi vonatkozásokat hordozó al ko -
tá sok: Farkas Tibor, Dér Győző, Csor dás
Zsu zsanna munkái. A realis ta, va ló sá -
gos közelséget érzékeltető mű vek kö -
zül elsősorban Kökényné F. Er zsé bet-et
és Lipcsey Juditot említem. Erőteljes
impresszionista jegyeket hor doznak és
ezzel hívják fel fi gyel münket: Zichó
Gab riella (Örvénylő lélek), Sza ba dos
István (Égbetörő víz), Mol nár Edit
(Az ember veszélyez te tett sé gé nek lá -
tomása). A vonalas, sejtelmes, gra fi -
kus ábrázolás is elgondolkodtatja a
szem lélőt: Kőhegyi Gyula és Fenyves
Má ria Annunziáta alkotásai. Le nyű gö -
ző lát ványt jelentettek az elvont, fi lo -
zófikus természeti ábrázolások is:
Gulyás An na, A.Bak Péter és M. Kass
Judit alkotásai. Az emberi fájdalom
megfogalma zásátpéldázza Ürmös Pé ter,
Kemenes Katalin, M.Kass Judit és
Tábori Zsuzsa színekben gazdag kép-
csoportja, melyek kap csolódnak a bűn,
a szenvedés gondolatköréhez, az élet ér-
telmének ke re sé séhez. Hamvas megfo-
galmazásában „az egyetlen, amit az em-
ber tehet, mint Dosztojevszkij, le bo rul
előtte és nyög: nem előtte, ha nem az em -
beriség szen ve dése előtt... Sorsunkat
a jövőbe vet jük: azt hisszük holnap érünk
el oda, ahol aztán már igazán el lehet
kez deni élni. Mert azt senki nem gon-
dolja ko molyan, hogy amit ma csinál
az tel jes értékű élet.”               Madár J.

A Hamvas tárlat résztvevői

Vitéz Ferenc
REJTVÉNYEK

Rejtvények állják utadat
minden elágazásnál.
Jaj neked, ha nem tudod
a választ, és jaj neked,
ha túl hamar jössz rá,
hogy ki vagy!
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után az elbeszélő megismerkedik „dr.
H.-val, a zürichi kantoni rendőrség
egy kori parancsnokával”, aki a tör té -
net közvetlen elmesélője lesz. A rend -
őrparancsnok kifejti az írónak, hogy
„sosem volt valami nagy véleménye
a bűnügyi regényekről”, melyeket „tün -
dérmeséknek” és „államfenntartó ha -
zugságoknak” minősít. Szavai sze rint
– melyekből nem nehéz kihallani ma -
gának a szerzőnek a véleményét – „a
szélhámosság és arcátlanság ne to vább -
ja”, hogy a krimiírók „a cselekményt
logikusan építik fel, úgy tesznek, mint -
ha sakkoznának, itt a gonosztevő, ott
az áldozat, emitt a cinkos, amott az
orgazda; a detektívnek csak a játék-
szabályokat kell ismernie és lejátsz -
hatja a partit, már ki is ütötte a bű nöst,
már győzött az igazság”. A nyu gal -
ma zott rendőrfőnök „programadó”
kulcs mondatai rávilágítanak arra,
hogy „az esetlegesnek, a ki szá mít ha -
tat lannak, a felmérhetetlennek túl nagy
a szerepe”. Miben és mihez? Ezt már
mi válaszoljuk meg: az életben, a va -
lóságban, ahhoz, hogy a detektív szto -
rikat uraló szigorú okszerűség, for má-
lis logika valószerű és hiteles legyen.
A bizonyítékot – szinte a parabola vagy
a tézisregény határozottságával, ugyan -
akkor ritka művészi erővel – a dr. H.
által felidézett eset adja meg: Matthäi
rendőrfelügyelő utolsó nyomozásának
kudarca és tanulságai. 

Dr. Matthäi „lángész” és „mestere
a hi vatásának”, azonfelül talpig be csü -
 letes ember. A sors kegyetlen iró ni á -
já ból éppen rendőri hivatástudata és
tántoríthatatlan szavatartása teszi tönk -
re karrierjét és magánéletét. Hogy el -
fogjon egy szőke leánygyermekeket
öl döső sorozatgyilkost, lemond a
szak mai beérkezettségét jelentő kül-
szolgálati megbízatásáról, ammani ki -
küldetéséről, és hogy valóra váltsa a
bo rotvával meggyilkolt elemi iskolás
kislány, Gritli Moser szüleinek „az üd -
vösségére” tett esküjét, sosem tö rő dik
bele nyomozómunkája fiaskójába, sza-
bályosan beleőrül a megszállott, fa na -
tikus igyekezetbe, hogy felderítse és
bíróság elé állítsa a gyermekgyilkost.

Hivatalosan leszerel, látszólag tel-
jesen feladja nyomozómunkáját, össze -
 költözik egy nővel és benzinkutas lesz.
Ám mindezt csakis azért teszi, hogy
a benzinkútnál lesben állva várjon a va-
lószínűleg autóvezető so ro zat gyil kos ra

és a vele élő hölgy szőkehajú le ányká-
ját „csalinak” használva, kelepcébe csal -
ja a gonosztevőt. 

Idáig a „flic-story” lehetne akár szok -
 vány-krimi is, habár a gyermek-csali
ötlete szokatlan és tagadhatatlanul
„erős”. Dürrenmatt „csavarintása” ab-
ban áll, hogy Matthäi – noha ren dőr -
szimata csalhatatlan, detektív lo gi kája
pengeéles – a puszta véletlen miatt vall
kudarcot. Az elmebeteg „se ri al killer”
teherautósofőr épp a halálos rande-
vúra készül a „csali-kislánnyal”, ami -
kor egy autóbalesetben meghal. Dr.
H. későn, véletlenül, egy haldokló
öregasszony vallomásából szerez tu -
domást a történtekről. Matthäi so sem.
„Semmi sem borzalmasabb – kom-
mentálja dr. H. –, mint egy zseni, aki
valami bárgyúságon botlik el. Ilyen
esetben azonban minden attól függ,
hogyan viszonyul a zseni, ahhoz a ne -
vetséges aprósághoz, amelyen el bu -
kott, el tudja-e fogadni vagy sem.
Matthäi nem bírta elfogadni.” 

Matthäi tényleg nem képes megal -
kud ni. Tántoríthatatlansága vezeti a
szakadékba, kompromisszumképtelen-
sége lesz a végzete. Ahogyan nem tö -
rő dött bele, hogy a valódi gyilkos he -
lyett a vérszomjas, lincselni készülő
tömeg bosszúvágyát egy ártatlan le -
tar tóztatott öngyilkossága elégítse ki,

úgy nem veszi tudomásul a vak (bal)
szerencse, a vakvéletlen diadalát sem
az emberi erőfeszítések, az éssze rű -
ség és az igazságérzet fölött. „Szo mo-
rú, alkoholista roncsként” végzi. 

Dürrenmatt az ő történetével élet -
mű ve legtragikusabb darabját alkotta
meg: nagyobb tragédiát, mint bár me -
lyik színművével. Minden klasszikus
poétikának és akadémikus mű faj el mé -
letnek nyelvet öltve, a vé let len sze rű ség
diadalra juttatásával, mely a „sza bá -
lyos” tragédiából száműzettetett.

Bényei József
HOLDÁRNYÉK

Az éjszaka kiterjesztett rigószárny,
énekelnek az ijedt csillagok,
Kitakarom az arcom szégyenét,
aláztatások holdárnyéka nő.

Biztonság,
Fehér botom kopog.
Rigócsőrön érett meggyek vére.
Ne bántsátok a megtalált magányt –
fekete subában sír az Isten.

ÁGRÓLSZAKADT

Kiben hittem, miben hittem:
jól itt hagytál, Uramisten.
Te is árva, én is balga,
hát most melyikünk akarta…?

Mire volt jó ez a próba?
Szétszórt a szél sárba, hóba,
kering fejem fölött holló,
árokhoz vagyok hasonló.

Mire megyünk így mi ketten,
ágrólszakadt Uramisten?
Te kifosztva, én meg árva,
állunk büszkék ajtajára,

adnak egy tányérka kását,
s eltakarnak az árvácskák,
kékek, mint a szemünk alja…
Elérünk-e a hajnalba?

Köszöntjük Bényei Józsefet, aki a
közelmúltban ünnepelte 80. szü le tés -
napját. Ez alkalomból jelent meg
Árokparti fű című könyve. Első ver-
seskötete 1969-ben Su gár ve rés ben
címmel látott napvilágot. 
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Lezsák Sándor 65 éves

Születésnapján az Írószövetségben iro -
dalmi műsorral köszöntötték Lezsák
Sándort, Pilinszky- és Bethlen Gá bor-
díjas költőt, írót, politikust, az Or szág -
gyűlés alelnökét.

Szentmártoni János, a Magyar Író -
szö vetség elnöke megnyitóbe szé dé ben
hangsúlyozta: „Én már a bölcs és hig -
gadt gondolkodót ismertem meg Le zsák
Sándorban, aki megharcolta a csatáit,
események irányítójává, történelmet ala -
kító személyiséggé vált.” Az ünnepel -
tet Tóth Erzsébet, Czigány György és
Bozók Ferenc költők, valamint Fa ra gó
Laura énekművész köszöntötte.

Bozók Ferenc
A szemérmes költőről

Amikor Lezsák Sándor bemutatta az
Azúrtemető című verseskönyvemet a
kecskeméti Bozsó-házban, majd ké -
sőbb a Kortársalgó című interjú kö te -
te met is meghívta Lakitelekre, és né -
hány kedves interjúalanyom társa sá -
gában bemutatkozhattunk, még nem
sejtettem, hogy lesz lehetőségem – ha
csupán csekély mértékben is – vi szo -
noz ni ezt a gesztust, törődést és meg -
tiszteltetést. Ezért különleges öröm volt
számomra, amikor az Író szö vet ség ből
telefonált Rózsássy Barbara, és fel kért,
hogy a fiatalabb köl tő nem ze dék kép -
vi selőjeként köszöntsem szü le tés nap -
ján Lezsák Sándort. (Pon to sí tanék, mert
jómagam csak a „vi szony lag fia ta labb”
költőnemzedék ne vé ben beszélhetek.
Úgy is mondhatnám, hogy az ünne-
peltnél valamivel kevésbé rég óta va -
gyok fiatal, azaz Lezsák Sán dor ná lam
néhány évtizeddel régebben fia tal.) A
felkérést megtiszteltetésnek tar tom,
szeretettel és örömmel teszek ele get
ne ki. „Nem közéleti bánatomnak / só -
vár jeleit hova véssem?” – kérdezte
Váci Mihály a Te vagy című versé ben.
De hisz mindannyiunknak vannak köz -
életi és nem közéleti örömeink és bá -
na taink! A szélesebb nyilvánosság szá -
mára Lezsák Sándor közéleti személyi-
ség. A magyar szépirodalom azon ban
költőként, szépíróként, vers kö te tek és
a Nyolcvan vödör levegő című drá ma -
kötet szerzőjeként, vagy az At ti la, Isten
kardja című rockopera dalszövegei nek

Bagi Atya jubileuma
Bagi Ferenc 1954. december 7-én
Albertirsán született. A ceglédi Kos suth
Lajos Gimnáziumban érettségizett. Az
egri szeminárium után Pécelre ke -
rült, 1980-ban szentelték pappá. Több
mint öt esztendig volt káplán Du na var -
 sány ban. 1990 óta Lakiteleken plé bá nos.
1996 óta tagja a Művészetbarátok Egye -
 sületének. Elsősorban a Nép fő is ko lá -
 hoz kapcsolódó programjaink szer ve -
zésében vállalt meghatározó sze re pet.
Az 1995-től  2011-ig Lakiteleken szer -
 vezett alkotótáboroknak mintegy „véd -
nöke” volt. Talán  katalizátorai vol tunk
művészi ambíciójának ki tel je se dé sé -
ben, és műgyűjtővé válásában. 

A Falvak Kultúrájáért Ala pít vány
2006-ban A Magyar Kultúra Lo vag ja
címmel ismerte el kivételes kö zös ség -
teremtő tevékenységét.

Önzetlensége, szerénysége, se gí tő -
készsége sokunk számára példaadó. 

„Talán könnyebben elfogadsz egy-egy ajándékot, de az adományozóra nem figyelsz.
Pedig milyen kevés fáradságba kerül egy köszönő szó.”
Imádkoztunk gyakran kispapként a jótevőkért. Ha csak a mai napra gondo-
lok (2000. május 22), soha nem tudom megköszönni jóságotokat.
Kedves Hilda és Tibor! Isten áldása őrizzen és vezessen életetek folyamán.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy barátaimnak mondhatlak Titeket!

Köszönöm    Ferenc
Lakiteleki pap         

(Bagi Ferenc atya sorai Geröly-Bársonyi Hilda emlékkönyvéből)

az igény, követelés, hogy Isten ménkűvel sújtsa el lenlábasunk.
Jégesővel verje el búzaföldjét, fenével látogassa egészségét. Ön kén telen fakad
szánkból a sziszegő átok: verje meg a Hatalmas még magzatain ke resztül a nyű -
ves ellenséget!
Tegye az, aki nem különböztet jók és rosszak között, mikor fölragyogtatja
napját Gondviselője az általunk elítélt, megvetett gyűlöltnek is.
Hogyan jutna eszünkbe, mikor ütünk, közös Teremtőnk kezére verünk.

Prokop Péter

Idegeinkben ég
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Lezsák Sándor

írójaként is számon tartja őt. Számára
a szépirodalom az a terület, ahová nem
közéleti bánatának jeleit vési. Rózsa
Endre költő, a Móra Kiadó Kozmosz
Könyvek sorozatának szer kesz tő je ként
azt mondta Lezsák Sándorról 1983-ban,
a Békebeli éjszaka című vers kö te té nek
bemutatóján, hogy nagyon meg kell be -
csülnünk őt. Mert Magyarországon szép
számban vannak tehetséges költők, de
azt az igazi tálentumot, amelynek jel -
leme van, óvni, védeni kell. És Le zsák
Sándor ilyen. Jellemes ember és jel -
le mes író.  „Ritkán nevesítjük – és most
csak a költőkről szólok – Illyés Gyu lát,
Nagy Lászlót, Csoóri Sándort, a He tek
és a Kilencek, Serfőző Simon és Utas syék
nemzedékét. Igen, ők is a népi írók
versben bujdosó örökösei.” Ezt a mon -
datot Lezsák Sándor mondta idén au -
gusztusban Ratkó József szobrának
ava tásán. Ez a mai alkalom nekünk is
felkínál egy esélyt arra, hogy tetten ér -
jük Lezsák Sándort, aki szintén vers-
ben bujdosó. Aki elénk éli a közéleti
embert, de elbújtatja, szemérmesen rej-
tegeti előlünk a költőt. Versekben buj -
dosik, versekbe vési nem közéleti örö -
meinek és bánatainak sóvár jeleit.
Isten éltesse és tartsa meg köztünk a
hatvanöt éves Lezsák Sándort!

Elhangzott 2014. november 13-án a
Magyar Írószövetség székházában.

Levél Lezsák Sándornak

Kedves Sanyikám!
Csoda, hogy az ilyen csupa szív, mo -
solygós emberek is öregszenek. Mert
65 év tonnája a válladon – így va -
gyunk evvel – olyan fiatallá tesz, hogy
a munka hevében majd’ kiugrassz a
bőrödből. 

Így legyen ezután is! 
Volt honnan merítened. A csa lád ból,

a közösségből. Sosem haboztál ak kor,
ha veszve volt, vagy veszni látszott a
haza – cselekedtél. Sátrat húztál – zse -
niális tett volt – nem csupán az igaz -
ság ra szomjasak, hanem az egész ma -
gyar nép fölé.

Ez a sátor védőbástya volt, igaz ság -
fórum volt, vele Lakitelek az égbe emel -
kedett. Szidhatják, becsmérelhetik, le -
tagadhatják az ott történteket, ám fia -
talságunkat – a magára ébredő nem zet
fiatalságát – többé nem lehet elvenni. 

Mert a közjó szolgálata, amelynek
mindig is élharcosa voltál, mindnyá -
junk ügye. Tanyasi tanítóként azért kül -
dözgetted könyvcsomagjaidat száz -
számra Erdélybe, Felvidékre – mi lyen
fillérekből jutott rá pénz a három gye -
rek mellett? –, hogy a Trianon által
meglopottak is tisztességes magyar iro -
dalomhoz jussanak. Színjátszó csopor -
toddal, mert hódító a magyar nyelv,
meghódítottad Erdélyt. 

Lámpást gyújtottatok ott, ahol – így
volt ez mindig – minden világosság
és jó szó elkél. És a magyar színpa dot
is megörvendeztetted egy olyan drá -
má val (tragikomédiával) – a Nyolc -
van vödör levegőről van szó –, amely
modernségében, előrelátásában meg -
elő zött sok mostan ajnározott da ra bot. 

De hát a politikus íróként fogja be
a száját – nem minden méltóságunk
tartotta magát ehhez –, örüljön, hogy
a legmagasabb katedrára jutott?
Viszont, Drága Barátom, jegyezd meg:
nincs magasabb az írói pulpitusnál.
Tehát ne csavard le a Benned élő lán-
got, hiszen nyilván lesz mód, hogy
íróként újra megmutathasd magadat. 
Isten éltessen sokáig, a hátországgal,
drága családoddal együtt!

Ölel: Szakolczay Lajos

A levelet a Magyar Írószövetségben
szervezett ünnepségen Faragó Laura 

olvasta fel.

Tollas Tibor
EMBER A KERÉKPÁRRAL

(Lezsák Sándornak)

A márciusi eső csípős ostora
sápadt arcodba csap.
Mögötted ásít az üres iskola,
utadon csak a csupasz fák követnek
naptalan ég alatt.

Bakancsod bokáig süpped a sárba,
ahogy a rozsdás kerékpárt tolod,
kormányán kopott aktatáska,
könyvekben sírnak a betűsorok.

Szemben a széllel, fejedet lehajtva,
mint aki tudja, hova tart,
az „Egy mondat”-ot hordod magadba–
Körül a puszta táj kihalt.

Csak a szíved fészkében született
kimondhatatlan vers szabad!
Nem is a szó, - a gondolat.
Magányod megosztva mennék elébed
és tolnám kerékpárodat.

Te, hazádban is bujdosó, hazátlan,
kire határon túl is rátaláltam,
ma érsz a célba, vagy csak holnap?
Mindegy. A küldetésed áldott.
Add meg nekünk a mindennapi reményt
és jöjjön el a te országod.

München, 1987.

„A példa tízszer annyit ér, mint az
előírás.”Fox    

Lezsák Sándor érdemei

Alapító tagjaink közé tartozik. Egyike
annak a harminchétnek, akik 1973. áp-
rilis 5-én a Fáklya Klubban életre hív-
ták jogelődünket, a Budapesti Mű gyűj -
tők és Műbarátok Körét.

Lezsák Sándornak köszönhetjük, hogy
huszonöt évvel ezelőtt útjára in dul ha -
tott a Művészet és Barátai című la punk.

1995-től Lakiteleken szervezhettük
a Kárpát-medencében élő al ko tó mű vé -
szek táborát, melynek 2011-ig ket tő -
száz huszonhat résztvevője volt. Kö zü -
lük tizenheten Erdélyből, kilencen Kár -
pátaljáról, huszonöten Délvidékről, he -
ten pedig Felvidékről tölthettek felejt-
hetetlen napokat a vadregényes Ti sza-
parton, a Tőserdő romantikus világában. 

A tárlatok közül kiemelem a 2003-
ban Tanyavilág,  2007-ben a Szőlő és bor
címmel szervezettet, ahol az előbbinek
89, az utóbbinak 60 résztvevője volt. (g)
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Csicsay Lajos
Az Úri utca 5 lakói

Tatár Rózsa könyvében felsorakoz-
tatja a hatvanas-hetvenes évek szinte
minden társadalmi rétegének „kép vi -
se lőjét”, azoknak minden gondjával, ba -
jával. Az Úri utca 5-ös számú ház,
ugyanis egy „társasházzá alakított”,
szebb időket megért villa, amelybe
belezsúfolta az akkori Ma gyar or szá -
got. A kényszert nem az író követte el,
hanem az élet, ha úgy tetszik, a tör té -
nelem, s ennek idézése izgalmat kel -
tő szituáció. Persze csak akkor, ha a
téma avatott kézbe kerül.     

A könyv első lapjai nem ragadták
meg a figyelmemet, ám észrevétlenül
válnak sorai vonzó olvasmánnyá. Ta tár
Rózsa azt mondja munkájáról, hogy
regény. Ha ő annak tartja, el kéne fo -
gad nunk. Csakhogy a műfaji be so ro lást
nem annyira a szerző, mint inkább az
általa leírtak határozzák meg. Leg-
 in kább az illenék a könyvére, hogy lí -
rai hangvétellel megírt szociográfia.
Emberi sorsokat ábrázol. De ho gyan?
Mintha nem is szavakkal mutatná meg
őket, mesterien bánik esz kö zei vel, mint -
ha vakut villogtatna, s a fényt hol egyik,
hol a másik szereplőjére irá nyítja.

Mi teszi mégis szociografikussá mun -
kájának egy részét? Az, hogy nem bír
szabadulni a megtörtént ese mé nyek -
től. Fogva tartják gyermekkorának él -
ményei. Dicséretére válik, hogy nem
sajnáltatja magát, és egyik sze rep lő jét
sem, pedig mindegyik szánni való.
Nincs annál hálátlanabb, mint ami kor
az író elérzékenyül. Már-már úgy ér zi
az ember, most, most töri ki Rózsa is
a nyakát, ám olyan ügyesen lépi át a
csapdákat, hogy az olvasó feszültsé -
ge pillanat alatt felenged. Mesterien
tud helyzeteket teremteni és kiélezni,
konfliktusokat kikerülni. Ez sem ri zi -
kómentes játék, csak éppen szokat-
lan. Van benne egyfajta naivitás, de
miért is ne lenne, hiszen könyvének
vezérfonala egy tíz év körüli kislány
lélekrajza. Felvetődött bennem a gon -
dolat, hogy hátha ifjúsági regényt írt.
Stílusa mindenképpen arra enged kö -
vetkeztetni, de  olyan súlyos társadalmi
problémákat tár fel, hogy meg ér té sé -
re csak felnőtt ember képes. 

A fiatalok közül ki tudná felfogni azt
az önfeláldozó, már-már ku tya hű sé get,

melyet könyvének egyik szereplője, egy
nyomorék cse léd lány, egykori gaz dá -
ja iránt tanúsít. Át en ge di neki ke ser -
vesen megszerzett ki csi lakásának
egyetlen szobáját, ma ga pedig ki hú -
zódik a konyhába, ahol még a reg ge -
lijét sem tudja nyugodtan elfogyasz-
tani, mert minden gondolata a körül
jár, hogy hirtelen nem óhajt-e va la -
mit a nagyságos úr.

Jó adag gyanakvást is szétszór ol -
vasóiban az író. Vajon reális-e az az
idilli kép, amelyet a különböző társa -
dalmi rétegekhez tartozó családok bé -
kés együttéléséről, illetve egymásra
találásáról, egymást elfogadó, mi több,
segítő magatartásáról megrajzol. Iro -
dalmunkban párját ritkítja ez a meg -
látás és ábrázolásmód. Tör té nel münk
is arról tanúskodik, hogy év szá za da -
inkat kibékíthetetlen ellentétek ural -
ták, és keserűen tapasztalhatjuk, mi -
lyenné lett mai világunk. 

A könyvben filmszerűen peregnek az
események, amelyekben sorra vált ják
egymást a szereplők. Az olvasó  rá döb-
ben, hogy a szerző kitűnő em ber is me -
rő, hiszen a cselekmény magával ra -
gadja. Az író irigylésre méltó  fordu-
latokat al kal maz. Lássunk egy példát.

„Minden délelőtt kilenc órakor dr.
Náday Béla ex földbirtokos kilépett
egykori cselédje lakásának ajtaján, öl -
tönyben, nyakkendőben: tetőtől tal pig
vasalva, keményítve, kikefélve rajta
minden ruhadarab – ahogyan az elő
van írva. Nyáron homokszínű vászon -
öltöny, törtfehér, kis karimájú vászon -
kalappal. Más évszakban sötét öl töny -
ben, ősszel-tavasszal felette bal lon ka -
bátban, hozzáillő kalappal, télen fe ke -
te, hosszú, egyenes, szőrmegalléros
szövetkabátban és szőrme kucs má ban.
Kezében elmaradhatatlan sétapálcája.

Senki nem tudta, hogy hova megy,
mivel foglalatoskodik. Zárkózott volt
– jelen életkörülményei és élet előz -
ményei közül nyilván több is zavarta.

Udvariasan megemelte a kalapját,
ha bárkivel találkozott az udvaron, s
azután ballagott tovább. Olyan sze ré-
nyen, de olyan csendes méltósággal
tudott áthaladni az udvaron, hogy bár-
ki jött vele szemben, Ő még a két mé -
ter széles járdán is a fal mellé hú zó -
dott. Cipője egyenletesen kopogott a
téglával kirakott udvaron. Sé ta pál cá -
ja minden második lépésnél élesen
koppant. Kopp-kopp, kopp-kopp, kopp.

Amikor Zsófiék konyhai ablakához ért,
megállt, picit gondolkodott, s mintha
vezényszóra tenné: elegánsan meg-
fordult és visszaindult. Kopp-kopp,
kopp. Kopp-kopp, kopp… Amikor a
bejárati ajtóhoz ért, megnyitotta: elé-
gedetten állapította meg, hogy nem fe -
lejtette el bezárni. Ismét elindult ugyan-
azokkal az egyenletes, kimért lép tek -
kel, mint az imént: kopp-kopp, kopp…
És valahányszor elment ott honról, ez
mindig ugyanígy történt. 

Ebédre óramű pontossággal ér ke -
zett, és ebéd után mindig szunyókált
egy órácskát. Délután olvasott, néha át-
ment az alispánhoz, akivel sakkozott,
vagy hosszan beszélgettek, vagy is mét
kiment a »városba«, hogy az után vacso-
rára megint hajszálpontosan ér kez zen. 

Vacsora után még járt egyet, majd
hazatért és bevonult a szobájába.

Ez volt a napi-, a heti-, a ha virend, és
évi rendje is az életének, egészen ad -
dig, amíg csendesen ki nem ko po gott
a földi létből. Langyos őszi reggel volt,
amikor átballagott az égi útra, ahol to -
vább kopogtatta sétapálcájával a macs -
kaköveket.”

Ez szépirodalom, mégpedig a ja vá -
ból, s több hasonlóan frappáns leírást
találunk a könyvben. Egy-egy tömör
mondatba belesűrít emberi jelleme ket:
kicsinyességet, faragatlanságot, ra fi né -
riát, szolgai hűséget, úri eleganciát.
Ezek morzsák Tatár Rózsa palettá já ról. 

A rossz irodalomtanítás kárhoztat -
ható azért, hogy a fiatalok többsége nem
válik olvasóvá, sőt, viszolyog tőle. Meg
a mai írók is. Olvasmányvizsgálatok
bizonyítják, – legalábbis Szlo vá kiá ban
–  hogy a szerzők  az irodalomkriti ku -
sok esztétikai elvárásainak kívánnak
ele get tenni. Tatár Rózsa, naivságból-
e vagy tudatosan egyetlen stílusirányza-
thoz sem alkalmazkodott. Könyvének
szer ke ze ti felépítése átgondolt, jól ter -
vezett, problémateremtő képessége is
ki fo gás talan, a konfliktushelyze tei nek
fel ol dá sai viszont naivak, me se sze rű ek.

Könyvében felvonultat minden tár -
sa dalmi réteget, a mai gátlástalanul ha -
rácsoló, lélektelen újgazdagokat is, akik -
 re végül kirója méltó büntetésüket.     

Talán Csehovtól ered a mondás: az
író nem úgy ír, ahogy akar, hanem úgy,
ahogyan tud. Tatár Rózsa nemcsak sa -
ját kedvtelésére, hanem az olvasók örö -
mére is ír. Könyvével egyúttal er köl -
csi kötelességét teljesíti.   
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A párizsi merénylet, a Charlie Hebdo szatirikus lap elleni
tömeggyilkos terrorista támadás után Európa és a nyugati vi -
lág soha nem látott egységben állt ki, tett hitet a vé le mény -
nyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság mellett. De azért
akadt kivétel is. Éppen nálunk bizonyos politikai erők a vé -
res terrormerényletből homlokegyenesen ellenkező ta nul sá -
got szűrte le, mint szinte mindenki: úgy találták, ezentúl kor -
látozni kell a vélemények kinyilvánításának szabadság jo -
gát, tiltani az úgynevezett „vallásgyalázást”. Mert sze rin -
tük a sajtószabadság nem előbbre való a vallásos szimbó -
lu mok és kultuszok tiszteleténél, és az egyéni jogoknál, úgy -
mond, fontosabbak a (vallási) közösségek jogai. A felvilá-
gosodás kutatójának és hívének erről más a nézete.

Épp Franciaországban, pontosan Párizsban, a „Fény Vá -
ro sában” a felvilágosodás – melyen az egész modern nyu-
gatiság alapul – és annak „pátriárkája”, Voltaire nem fogta
vissza kritikáját-szarkazmusát a szent dolgokat illetően sem.
Voltaire bizony nem szűnt gúnyolódni a keresztény, a zsi -
dó, az iszlám és egyéb vallásokon, olvassuk csak el (újra)
Filozófiai ábécéjét, netán a Mohamed avagy a fanatizmus
című tragédiáját. Fichte, a klasszikus német filozófia má so -
dik óriása értekezést írt ezzel a sokatmondó címmel: Min -
den kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. Shelley az an -
gol romantika halhatatlan költője még merészebb könyv -
vel lépett a publikum elé: Az ateizmus szükségességéről.
Heine versben és prózában is előszeretettel ironizált olyas-
miken, amiket a felekezetek megszentelt hagyományként
tisztelnek-imádnak (Mit nekem már cifra zsoltár…). Mind -
ezek csupán kiragadott példák a leghíresebbek közül. A lis -
tát a végtelenségig lehetne folytatni, idemásolva akár a tel -
jes Tiltott Könyvek Indexét, melyre a katolikus egyház egye -
bek között „a vallás elleni támadás” és blaszfémia jog cí -
mén tette föl a világirodalom remekműveinek jelentős ré szét.

Csakugyan megelőzné a jogilag nehezen meg ha tá roz ha -
tó vallásos érzékenység védelme a szólás- és sajtószabadsá -
got? Kétségbe vonom. A vallásos hit kigúnyolása valóban
lehet ízléstelen, de más az ízlés és más a jog. Kritikára kri-
tikával, gúnyra gúnnyal kell válaszolni, nem hatalmi kor-
látozással, tiltással, büntetéssel. Inkább túlozzunk a sza bad -
ságban, mint annak korlátozásában. Főleg mivel, ha helye-
sen értelmezzük, szabadságból nem is lehet túl sok. 

Madarász Imre
Voltaire szellemében

A nemzetére büszke 
korondi mester furcsa szimbólumai

A Kárpát-haza Galéria a Duna Palotában mutatta be a két
éve elhunyt Páll Lajos korondi művész festményeit. Az
idős mester nemcsak fazekaival, verseivel, hanem piktú -
rájával is felhívta magára a figyelmet. Élete során a ro má -
ni ai diktatúra őt sem tudta megtörni, pedig nemcsak tanu lá -
sát, hanem sza badon kifejezni akaró munkáit is aka dá lyoz ta,
sőt be is bör tönözték, amikor a hatalom úgy látta jónak. A
honi táj em berei, állatai iránti szeretete tükröződik festmé -
nyein: A Ka landa oldalán, Családom, Somfavirág, Bi va lyok.

A magyarországi 1956-os forradalmat a Felfeszített Krisz tus
kép komor színeivel is kifejezi. A kép a falu szélén álló fe -
szü letként jelenik meg hegyes, fekete vaskerítéssel ábrázol -
va, miközben kíváncsian bebámul a szegény ember te he ne,
a fehér kecske. Számomra Páll Lajosnak ez az egyik leg -
em lékezetesebb műve . 

Elgondolkodtató a Három királyok című alkotás is, amely
rózsaszínű kismalacok ugrándozását ábrázolja a malacól
előtti ka rámban. Ezt mintegy fotóként örökíti meg a festő.
A szimbólum itt is többszörösen értelmezhető, de kár, hogy
ezt a látogatók közül kevesen érzékelik.  
A festmények a Róth Miksa terem falain sorakoznak, ahol
egyetlen ablakon sincs már a szecessziós üvegekből, de még
így is méltó hely a hetvennégy évesen távozott mű vész em -
lékének.                                                     Harangozó Á.

Páll Lajos: Korondi részlet

Páll Lajos
AZ ÁLOM...

Az álom egyre nehezül,
kásás hó húzza az ágat,
így fagy rá a napjaimra
minden, mire nincs bocsánat.

Ki muzsikál legbelül, hogy
így szikrázik kint a bánat,
jégborostyán-kőpáncélban
minden, mire nincs bocsánat.
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Hargitai Gyula, Hargitai Gyula, mon -
dogattam magamban, és keresgéltem
emlékeimben. Aztán a Tamási Lajos
által vezetett csepeli Munkás Írók Kö -
re jutott eszembe, mintha ott került
volna szóba ez a név. Jól gondoltam,
mint később kiderült, hiszen csak-
ugyan ott hallhattam a fiatal és rend -
kí vül tehetséges költőről az első di-
cséreteket Csillag Tibortól.

Régi kiadványokat, feljegyzéseket
bön gészve szereplését felfedeztem a
Nők Lapja, a Mozgó Világ és az Új Tü-
kör című lapokban.

A Kortárs Magyar Írók Kis lexi ko -
na 1959–1988 a következőket írja:
„Hargitai Gyula költő (Budapest, 1956.
február 16–1982. január 20). Bu da -
pesten érettségizett 1974-ben, ezt kö -
ve tően egy évig jogot hallgatott, majd
átiratkozott az egri Tanárképző Fő is -
kolára, ahol 1979-ben ma gyar–történe-
lem szakos tanári diplomát szerzett.
Tanulmányait befejezvén általános is -
kolai tanár lett. 1982-ben baleset kö -
vetkeztében vesztette életét. Verseit
több hetilap, valamint a Mozgó Világ
közölte. – Önálló kötete: Fehér lo bo -
gás (versek, 1988)”.    

Hargitai Gyula emberi, költői ér zé -
kenységére utal Keresztúry Dezső ta -
nul mánya, amely verseskötete utó sza -
vaként jelent meg.  „Ha annyit monda -
nék róla, hogy kedves fiatalember volt,
rosszul fogalmaznék. Nem kedves volt:
több is, kevesebb is. Ember sohasem
jellemezhető egyetlen szóval, kü lö nö -
sen ha személyiség. Ő pedig az volt:
kiforratlan, ellentmondásokkal teli, de
személyiség. Nehéz természet, ahogy
mondani szokták, tele lassan oldódó s
mindig megújuló feszültségekkel; ezért
is alakult látszatra egyszerű élete olyan
meglepő fordulatokkal, ezért ért vé get
útja olyan különös, már-már abszurd
körülmények között, s – főként – ezért
is lett költő. A versírásban találta meg
az igazi feloldódást, az elmondás, a
kibeszélés megkönnyebbülését, az al -
kotás örömét – és az újabb kínlódá-
sok forrását. Gyanútlan nyíltság és ma -
gabiztosság jellemezte már azt a mó -
dot is, ahogyfölhívott s közölte, hogy ha-
laszthatatlanul fontos közügyben akar
velem beszélni. A közügy egy fü zet nyi

Madár János
A fény árva jelei

vers volt, pontosabban: költemény, a
szó kicsit romantikus, kicsit fel leng ző,
de mindenképpen szív vel, meg győ ző -
déssel hitelesített ér tel mé ben.”

Közügynek jelölte meg a fiatal, pá-
 lyakezdő költő verseit, amelyeket át -
adott az országosan ismert Ke resz tu ry
Dezsőnek. A fiatalon elhunyt költő szü -
leitől tudom, jelentős szakmai segítsé -
get adott Hargitai Gyulának, aki több -
ször is felkereste a „mestert”. A ször -
nyű tragédia megrázta Kereszturyt is.
A Magvető Könyvkiadónál megjelent
kötetét már nem érhette meg.

A könyvnek alig volt visszhangja,
ez számomra érthetetlen. Néhány ver -
se megjelent  a Költői jelenlét 1988 cí mű
antológiában olyanok társaságában,
mint Bella István, Csorba Győző,
Cso ó ri Sán dor, Füst Milán, Kárpáti
Kamil, Le zsák Sándor, Marsall László,
Nagy László, Parancs János, Szi lá gyi
Domokos, Tandori Dezső, Tornai Jó zsef,
Utassy József és Várady Szabolcs. 

Köl tészetének és életének is me re té -
ben néhány évtized távolából bátran ki-
mondhatom: rendkívüli tehetség volt,
aki mindössze huszonhat évet élt. 

Hargitai Gyula

Hargitai Gyula
LELKEMBEN SAS RAGYOG

Lelkemben sas ragyog,
galamb búg, zokog.
E kettősség teher,
s kincs, mert fölemel
sasok fellegébe,
galambok egébe.
Mindent észrevenni,
szállni merészen.

Félni, énekelni,
lobogni kéken.
Kártékony ördögök
űznek verembe,
lelkem sorsa kardot
dörög kezembe.
Angyalok röpdösnek
felhőfehéren.

Ujjaim körül
lelkem galambja búg,
kék égnek örül.
Két madár cipeli
sírba lelkemet.
A galamb megsirat.
A sas eltemet.

NYITOTT ABLAKNÁL

Leveti álmát a falánk,
és fehér csöndbe hempereg.
Világítanak a múltban
tiszta igéjű kezdetek.
Ágyat gyötör a kéz, a tett
csupán a tiszták kincse lett?
Minden ember tarthat ma már
kezében finom mérleget.
A múltban talán lehetett
minden sor egy-egy dördülés,
ma keressük a lényeget,
a költő dolga ma szülés.
Körülvett álomfedezék,
jó, hogy időben hagytam el.
Agyam dolgos, mozgó kerék,
jó úton járok, ez a jel.
Szolgálom az embereket.
Nézem egy kék csillag fejét.
Annyit beszéltem, este lett,
hajamat álom túrja szét,
szuszog, elaludt már a szék.

Hargitai Gyula
KI KÜLDÖTT?

Harapni férges ördögi rosszba,
bogáncsot lopni gyáva gonoszba
ki küldött engem?
Őrült szívem agyam ellensége.
Dobjatok Isten vén szekerére,
Bujdossak a mennyben!

„A felhőknek van igazuk
Vándorolni kéne egy életen át.”
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Prokop Péter
Katyvaty

Jobb és bal. Egyezzünk ki fifti-fifti ala-
pon, ez a világ csodálatos keverék. Jó-
rossz, szép-csúnya, kellemes-kel le met -
len egységes törmeléke.

Késő este a templom felől tűzijáték
pufog be ablakomba. A falu védszent -
jét ünneplik a sötét éjszakában. A fe -
ke tén szennyes felhőkre fényeket rob -
bantanak. Ráfigyelésül a pártfogó ra -
gyogó tündöklésére? Fölhívásul a pél -
dakép utánzására? Kár, hogy rövid ideig
tart. Hajnalig elnéznők. Gyerekké vál -
 va tapsolnánk. Szipogva a ránk mere -
dő korom miatt, holott ugyanakkor a
riasztó csöndben előttünk tit ko lód zik a
csillagos mennybolt kimerít he tet len
élménye. És, akinek távcsöve van! Sőt,
akit meghívnak egy obszerva tó ri um ba…

A körülöttünk telve van kont rasz tok -
kal. Az elragadóan szőke, ennek ka ri -
ká san óriásiak a szemei, magam szé-
gyellem kopaszságomat. Törpén bi ceg
a nénike. A birkózónak majd’ kipattan-
nak az izmai, a sovány kineveti a kö vé-
ret, aki gebének csúfolja a keszeget. Nem
is tudom, hány milliárdnyian mind má -
sok vagyunk. A fűszálak sem egyfor-
mák. Micsoda gazdagság!

A különféle közületek hemzsegnek
a kontrasztoktól. Értés, félreértés, nyo -
mozás-felderítés, az elveszett megta -
lá lása, kétkedés-biztosság, utálkozás-
szerelem, magunk is ugyancsak be le -
ke verünk. Gyömöszöljük meglátása in-
kat az ellenvéleményesekre.

Különböző ízlések, pofonok. Vé le mé -
nyek jóról-gonoszról. Az egyik tö rek -
szik megtéríteni, a bűnbebotlott csá bí -
tani. Undorító a tévé erkölcsi nihiliz-
musa. Ki láthatna Barabásba? Nincs fe-
nékig elvetemült. A vélt szentben is
mennyi gyarlóság imbolyog. Nincs jo -
ga senkinek ítélkezni. A bíró lehet gyar-
lóbb annál, mint akit börtönbe jutta-
tott. Lassan hát az agarakkal! Nem tűz-
hetem magam példaképnek. Azzal, hogy
fölényesen megszólom a harma dikat,
máris nyakamba borítottam a vi zes le -
pedőt. Halál előtt nincs szentté avatás.

Költők, írók, művészek hajlamo sab -
bak észrevenni a keverék alakokat, a
disszonáns karaktereket. Alakjaikban
olykor magunkra ismerünk. Meg u tál tat-
ják a silányat, dicshimnuszt kötnek a hő-
sök homlokára. Fölemelik az ut ca lányt.

Elítélik a gyilkos anyát. Tollukra jár a
finom és nyer, a goromba a bugrissal
vitáz. A pofont mosollyal vi szo noz za,
az aljas még a jót tévő karba is be le ha rap,
a nagyszívű a gyilkosnak megbo csát.

A látványos Etna fenyeget is, az íz -
lés és giccs egymással hadakozik, az
akciófilmeknek a besőséghez semmi kö-
zük. Elüt a színpadiasság ma ga tar tá -
som tól. Irtózzak a szennytől, a ne mest
érezzem elé a nemtelennek, han gya lé-
tem a nagy Mindenségben az építők kö -
zött érezze jól magát.

Prokop Péter: Románkori Krisztus

Szénási Mihály
Önvallomás

Gyulán születtem, a család „gaz dag sá-
gát” a becsület és a munka adta. Apám
kubikos, gazdasági cseléd, napszámos
volt. Hárman voltunk test vé rek, és tet-
tük azt, amit ilyen kö rül mé nyek kö zött
elvártak tőlünk szüleink. Tizennyolc éves
koromban el hagy tam szülővárosomat,
és Gödöllőn me ző gaz dász oklevelet
szereztem. 

Gyermekkori álmom volt, hogy fes -
tő lehessek. 1952-ben sikeresen fel vé -
teliztem a Képzőművészeti Fő is ko lá -
ra. Bencze László és Barcsay Jenő vol -
tak a tanáraim. Anyagi nehézségek mi -
att másfél év után abbahagytam ta nul -
mányaimat, munkát kellett vál lal nom,
de a festészetről nem mondtam le. Az
Óbudai Képzőművész Klub alapítói
közé tartoztam. Képeim kiállításo kon
gyakran szerepeltek. 

1968-ban Kanadába mentem, ahol
hat évig éltem, majd az Amerikai Egye -
sült Államokban is töltöttem hat hó -
napot. Új-Mexikóban, Utah-ban, a Szik -
lás hegységben barangoltam, festet-
tem. Megélhetésemet képeim révén a
műgyűjtőknek köszönhettem. Aztán ha -
zatértem. Most minden évben ta vasz -
tól őszig járom az ország különböző
részeit kocsival, a kutyámmal, és fes -
tek! Elsősorban a puszta, a vidék éle -
te és a természet foglalkoztat. Raj za -
im, írásaim megyei lapokban, irodal-
mi-kulturális folyóiratokban és an to -
ló giákban jelennek meg. 2010-ben Ár -
nyékból fény címmel kötetbe rendez -
ve esszéim, jegyzeteim, aforizmáim,
rajzvázlataim láttak napvilágot. 

Hálás vagyok a Művészetbarátok
Egyesületének, hogy hetvenedik szü le -
tésnapomon Budapesten, a Nagy Ba logh
János kiállító-teremben tárlatot ren dez -
tek festményeimből. Emlékeztetett ar -
ra, hogy 1950-ben felkerestem mű ter -
mében Búza Barna szobrászművészt,
aki megerősített abban, hogy a mű vé szet
a legszebb foglalkozás a világon. Sok
év után az egyesületben találkoztam új -
ra Vele, melynek nemcsak egyik ala -
pítója, hanem örökös tiszteletbeli el nöke
is. Mintha az ártó szellemek nem mer -
tek volna közel menni hozzá, hanem csak
úgy messziről fúj kál tak volna rá, va la -
mi őszítő lisztet. Azóta húsz év telt el.
Kilencvenéves lettem. Naszályon élek.

Szénási Mihály: Szomorú asszony
Ceruzarajz a festő vázlatfüzetéből.
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Búcsú Kalló Viktortól

A Somogy megyei Babócsán szü le tett.
Nehéz körülmények között ne vel ke -
dett. Szülei elhagyták, nagymamája
vette magához. Kettejük között mély,
tartós kapcsolat szövődött, amely vé -
gig hatással volt művészetére. Nagy any -
ja olvasott, művelt nő volt. Az elemi is-
kola elvégzése után nem folytathatta ta -
nulmányait. Egy pécsi la ka tos mes ter -
hez szegődött tanoncnak, és három év
alatt kitanulta a mesterséget. A mai pé -
csi belvárosi plébánia templom vas rá -
csa részben az ő keze munkáját dicsé ri. 

Rajztehetségére 1950-ben egy te het -
ségkutató csoport figyelt fel, és ja vas -
latukra jelentkezett a Kép ző mű vé sze -
ti Főiskolára. Tanulmányait Szabó Iván
osztályában kezdte, és 1956-ban Beck
András tanítványaként fejezte be.  

Pályáját akkor kezdte, amikor a ma -
gyar művészetre a szocialista rea liz mus
volt jellemző. Ez a hatás érződött az
ő munkáin is, ugyanakkor a realista
ábrázolást ötvözni tudta egyéni kifeje -
zésmódjával, gyakran élt elvontabb,
modern kifejező eszközökkel. 

Sikereit az ötvenes évek vé gén érte
el.1957-ben elnyerte a Der ko vits-ösz -
töndíjat. Ekkor szerepelt először a Mű -
csarnok tavaszi tárlatán. Egy év múl va
32 művésztársával együtt részt vett a
Köztársaság téri Mártír Emlékmű pá -
lyázaton. Első díjat nyert, és meg bí -
zást kapott az emlékmű tervezésére.

Kalló Viktor 1958 februárjában köl -
tözött a XIII. kerületbe, a Máglya kö -
zi műterembe. A Magyar Filmhíradó
„Művészház Angyalföldön” címmel
így számolt be erről: Angyalföldön, a
Váci út szomszédságában, a Fiastyúk
utcai lakótelepen új típusú ház épült.
Az egyik lakás műtermében Kalló
Viktor, a Köztársaság téren fel ál lí tan -
dó mártír emlékművet készíti.

1964 decemberében a Magyar Nem -
zetben arról írtak, hogy „A XIII. ke -
rü let központjában, a szépen rendbe
hozott parkosított Béke téren új em -
lékművet avatnak. »A Béke és ba rát -
ság« kétalakos kompozíció lesz. A két
bronzalakot Kalló Viktor szob rász mű -
vész mintázta, az architektúrát Skoda
Lajos építőművész tervezte.” 

Sikerei segítették művészetének ki -
bontakozását, tekintélyét meg ala poz ták
a művészeti közéletben. 

Munkásságát Munkácsy-díjjal is mer -
ték el. Tanulmányúton járt Olasz or szág-
ban, Franciaországban, Gö rög or szág -
ban, és a Szovjetunióban.

A Párizsi Nemzetközi Kiállításon
Kerényi Jenővel, Mikus Sándorral és
Somogyi Józseffel együtt szerepelhe -
tett. Kalló szobrászatában jelentős sze -
repet kapott az ember- és  ál lat áb rá zo -
lás is. Magatartására im pul zív, lelki al -
kat volt jellemző. Érzelmi világa ka rak -
terérzékkel és típust formáló kész ség -
gel párosult. Kiváló jellemzőerővel fe -
jezte ki egy-egy emberi magatartás,
vagy történelmi szituáció leg jel lem -
zőbb vonásait. Szobrászi munkássága
szerteágazó: a monumentális szob rá -
szatban kifejtett tevékenysége mel lett
kisplasztikái is jelentősek.

1978-ban a Mai Magyar Művészet
sorozat kötetében Újvári Béla mél-
tatta Kalló Viktor munkásságát. 1985-
ben Érdemes Művész kitüntetést ka -
pott. Közel hatvan köztéri alkotást ké -
szített. Négy szobrát otthonában he lyez -
ték el. A Váci úton a Láng Gépgyár
irodaháza elé az „Álló munkás ke rék -
kel” címmel szobrot készített, amely
jelenleg a gyár belső udvarán talál-
ható. A Béke téri szobrot 1992-ben a
szoborparkba szállították. 

Kalló Viktor számára tragikusan ala -
kult a rendszerváltás utáni időszak.
Po litikai témájú szobrainak nagy ré szét
eltávolították, és elvesztette Vik tor fi át
is. Visszavonultan élt angyalföldi ott -
honában a Mág lya közben.

Az interneten fotókkal illusztrálva
negyvenhárom köztéri alkotása sze -
re pel. Munkásságát a legnagyobb ma -
gyar szobrászokkal együtt  említem.
Legjelentősebb szobra Rétságon az
„Emlékmű”, Kecskeméten a „Hat száz
év”, Encsen a „Három tavasz”, vagy
Salgótarjánban az „Üvegfúvók”.

Tehetségeddel bővítetted kulturális
értékeinket, színesítetted a XX. szá -
zadi képzőművészetet. Munkáidban
örökké élsz.                   Radó Gábor

A 2014. december 15-én a Kozma
utcai Új Köztemetőben elhangzott
gyászbeszéd rövidített, szerkesztett

változata.

Elhunyt
Szabadiné Sinkó Ilona 

Tápióságon született. A család sze gény -
sége miatt nevelőintézetbe, majd ne -
velőszülőkhöz került. A háborús évek,
és az ’56-os események is meg vi sel -
ték. Az élet nehézségei mellett a mű -
vé szetben talált vigasztalódást. If jú -
ko ri élményeit, a szeretett szülőföld em -
lékeit, a rétek, búzaföldek szépségét
fest ményein örökítette meg. El sa já tí -
tot ta az aranytűhímzéses eljárást, mely -
lyel a magyar történelem eseményeit,
jeles szereplőit jelenítette meg. Ősi
ma gyar nemzetségek, királyi családok,
egyházak, vármegyék, városok hím zett
címerei, történelmi zászlói kerültek ki
keze alól. Több kiállítás után „Ősi Ma -
gyar Címertár” néven a tokaj-hegyal-
jai Golopon, a Vay kastélyban mintegy
kétezer alkotása „lelt otthonra”. 
Témaválasztása, és töretlen szorgalma
nemzete iránti mélységes el kö te le zett -
ségéből fakadt. Pécsett érte a halál.

Kovács Györgyi

1925 – 2015

Gyászhírek

„A halhatatlanságban való hit az
ember természetében rejlik.”

Tolsztoj

Bartók Béla, a Képzőművészeti Ki a dó
hajdani gépkocsivezetője, sok éven át
egyesületünk „segítője” 86 éves ko rá -
ban Bu da pes ten elhunyt.
Lázár Károly 1933-ban Kon do ro son
született. Bu da pesten gép kocsi ve zető-
anyagbeszerzőként dol gozott. Élete a nép -
tánc, a ház körüli konyhakert mű ve lé se,
és az olvasás volt. Baráti kölcsö nei vel
sokszor segítette egyesületünket.  (G) 
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Polner Zoltán 
NÉGYESY LÁSZLÓ EMLÉKTÁBLÁJÁRA

A szépség láthatatlan csipkebokra
csalóka, mint a bolyongó lidérc.
Magához vonz, elámít, míg kimondja,
hogy vágyaiddal együtt mennyit érsz.

A művészet, a tékozló időben,
homályban csüngő fényes légypapír:
siker, kudarc játéka fényben, ködben
s a megszállottság parancsa, hogy: írj!

Ki bölcs-derűsen nézi mindezt végig,
az tudja jól, ki szárnyalhat az égig,
és kinek nem adatik meg soha.

S míg szavait a múzsák körülállják,
a sors írja az égi márványtáblát:
Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula.

Négyesy László portréja (Vígh László rajza)

Négyesy László 1861-ben született Szentesen, és 1933-
ban hunyt el Budapesten. A nyelvész, irodalomtörténész,
egyetemi tanár emlékét 1990 óta márványtábla őrzi a
szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban.

1946 után most adták ki újra Lévai Jenő alapművét, a pes ti
gettó csodával határos megmenekülésének hiteles tör té ne tét.
A ho lokauszt emlékévében ismerhetik meg az olvasók a ma -
gyar zsidóság drámáját. Megérthetik, sőt megérezhetik a ho -
lokauszt utolsó hónapjainak szörnyű feszültségét. A tör té net
az erzsébetvárosi gettó végnapjait beszéli el, a ver seny fu tást
az idővel, a bizonytalanságot, hogy elpusztítják-e a nyilasok
a budapesti zsidóságot, vagy sikerül megmenekülnie a gettó ba

kényszerített het ven -
ezer embernek. Lé vai
Jenő a szemtanú hi te -
lességével számol be
ezekről a napokról, mű-
ve a magyar tör té ne lem
egyik alapmunkája.
Varga László és Dési
János utószava pe dig
a Zsidó Tanács tag jai -
nak későbbi ül dö zé sét,
illetve Lévai Jenő alak -
ját mutatja be. 

A kötet megvásárol-
ható az Írók Bolt já -
ban, a Láng Téka, és
a Makkabi Köny ves -
boltokban.

A pesti gettó története

Király Lajos
KIS CSODÁK

Szívemet érintik a kis csodák
hangyák szorgalma feslő barka ág
ibolyák és szilvák kéklő színe
női test ritmusa kecses íve
egekbe fúródó karcsú tornyok
rónákon szunnyadó füvek bokrok
a vonatsíneknek kattogása
a kezeknek gyöngéd vallomása
égen suhanó madarak s gépek
a tücsökzenétől hangos rétek
folyókban rejtőző ügyes halak
tisztáson legelő szelíd vadak
a levelek apró rezdülése
labdáknak magasba perdülése
selymes hajaknak simogatása
tiszta szemeknek megriadása
szavak dallama színek zenéje
szerelmes vágyakozások éje
feledtetik a sok-sok Golgotát
Szívemet érintik a kis csodák

Köszöntjük az 50 éves irodalmi pályáját ünneplő
költőt, műfordítót. 

Kalász Mártont 80. születésnapja kapcsán 2014. szeptember
7-én Balatonfüreden köszöntötték. Madarász Imre mélta -
tása múlt év november-decemberi számunkban megjelent,
de sajnálatos módon figyelmetlenségünk miatt a szerző ne -
ve elmaradt. Mind kettőjük elnézését kéri a szerkesztő!
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Harangozó Ágnes
Laokoón szoborcsoport

Agésandros, Athanodoros és Polydóros rodoszi szob rá szok
műve a Laokoón ie. I. századból Ró má ban, a Vatikáni Mú -
ze umban látható. Ez a szépséges, tra gi kus márványkom-
pozíció azóta is realisztikusságával ra gad ja magához tekin-
tetünket, és gondolatokat indít a szem lé lő ben. 

A mitológia közismert, mert már Homérosznál ol vas ha tó:
a trójai főpap/jós Laokoón fiaival a tenger partján áldoza-
tot mutat be, és figyelmezteti övéit, hogy a kilenc éve tartó
ostromló görögök nem vonulnak el békével Trója alól. Ezt
többen kétkedve fogadják, de mikor a tengerből kijövő kí -
gyók halálra marják, szorítják a főpapot, és vele együtt fi -
ait is, a kételkedőket is meggyőzi. Így vész el Trója.

Visszatérve a szoborra. Ezen három férfialak dinamikus
mozgásban látható, mintegy lépcsőfokon állva hátrál a rá -
juk tekeredő hüllők elől. Ez azonban nem sikerül, már nem -
csak ruhájuktól, hanem életüktől is meg lesznek/vannak foszt -
va. A szobor középső, kiemelkedő felnőtt férfija utolsó erő -
feszítését teszi a testére tekeredő kígyó ellen. Ajkán a halál
sikolyával. Jobbján lévő fiatalabb fia már elalélt a gyilkos
kígyó gyűrűjében. Balján lévő fia még riadt, kér dő/csodál-
kozó arccal tekint fel apjára. Ez a több ezeréves művészeti
alkotás az ember tragikumát plasztikusan tükrözi. 

Hogy miért három emberalak látható? A számokban

minden kultúra az ember és a föld harmóniájának es szen-
ciáját látta. A legidősebb tudomány a számok világához kap -
csolódik. Rátérve a háromra. A Hoppál-féle jelképtárban az
szerepel, hogy a legfontosabb szakrális szám. 1+2=3 azt
szimbolizálja, hogy az ég és a föld egyesülés létrehozza az
embert. A három ezért a totalitást, az isteni rendet, a tö ké -
le tességet, a világ hármas osztottságát szimbolizálja. Ez je -
len esetben is megformálásra került. Ha nézzük ezt a fehér
márványból készült szobrot, az emberi (alkotótársai) harmó-
niája, illetve a Laokoón és fiainak tragikussága ugyanazt
szimbolizálja. Éppen ezért meglepő Izsó Miklós – a XIX.
század második felének neves szobrászának – Cigány
Laokoón című kisplasztikája. Ez a terrakotta kis szobor a
Magyar Nemzeti Galériában látható, ahol ezen kívül még
hetven alkotását őrzik.

Izsó Miklósról azt tartják, hogy elsőként mintázta meg
hi telesen korának népi alakjait. A népéletből vett je le ne te -
ket több jelentős művében megörökítette. (Táncoló pa raszt,
Búsuló Juhász, Furulyázó pásztor, Ételhordó pa raszt as szony,
Arató nő, Részeg ember, Fonóházi jelent). Ezért is tartották őt
„a magyar szobrászok Pe tő fijének”.

A kisméretű égetett agyagszobrocskák lendületesek, nem-
csak a megkomponált mozgás, de az alakok ruhája, az ar -
cok is karakteresek, jellegzetesek. 

Most közelebbről vizsgáljuk a Cigány Laokoónt: három
muzsikus cigányt ábrázol. Etnográfikusi pontossággal lát juk
középen egy boroshordó tetején ülve az apát, amint he ge dű -

 jén játszik. A muzsikus fején haja zilált, nagy
harcsabajusza van, játéka alatt is szájában
van a pi pája. Arc ki fe je zé se szo mo rú sá got -
/fáj dal mat tükröz. Átérzi az előadott nó tát.
Ruházata „gazdagabb”, mint fiaié, raj ta nem -
csak bő ujjas (parasztoknál ismert viselet),
de még lábbelije is van (csizma?), mert a
mellette muzsikáló fiúk me zít lá ba sok.

A baloldalán nagybőgőn játszik az idő -
sebb fiú, aki figyelmesen követi a prímást
(apát?), őt is ülve örökítette meg a szob -
rász. A jobboldalon a kis rajkó állva he ge -
dül, mintegy ágaskodva meztelen lábával,
hogy méltó legyen a bandában való játszás -
ra, fél, nehogy kimaradjon. 

Miért Cigány Laokoón a címe ennek a
szobrocskának? Hisz itt nincs semmiféle hül -
lő. De szimbolikusan ugyanolyan fé le lem, ret-
tegés, fájdalom van ebben a társa dalmi ré -
teg ben (cigány), mint amit az ókoriak fe jez -
tek ki. A muzsikus cigány kiszolgáltatott,
lenézett ember, akit kihasználnak. Ze né -
lé sét nem tartják művészetnek, sőt vég sőkig
kihasználják. Jól látta ezt Izsó Mik lós, és az
agyag nyelvén fogalmazta meg. 

Ezért találó a Cigány Laokoón. Ez a kis
remekmű nemcsak matériájában tér el a
klasszikus szobortól, hanem méretében és
profánságában is. A jelzős cím másra utal,
mint az eredetileg ismert trójai főpap ne ve.
De így válik évezredeken átívelve ma ra dan -
dóvá az ég és a föld egyesüléséből az em ber!Agésandros, Athanodoros, Polydóros: Laokoón szoborcsoport
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Izsó Miklós: Cigány Laokoón

Kaiser László
XXI.

Szeretni kéne,
nem undorodni,
szépen szólni kéne,
nem káromkodni,
hajolni kéne: 
mások fölé, mellé,
de búcsú nélküli elválások
nyírnak, osztanak ketté.
És lám: nyomulnak mindenfelé!
A köszönés minek,
csak luxuscikkek a tiszteletek.
Hogy szerveznek, díjaznak,
a látszatra sem vigyáznak,
csak viszik, amit épp lehet:
pénzt, sarzsit, hatalmat:
közben unott arccal
isznak és itatnak,
abrakolnak és abrakoltatnak.
Mással mérik magukat 
nappal és éjjel – 
mint a mindenséggel.
Isten kéne, remény, szeretet, könyv – 
satöbbi és satöbbi,
nemzeni, szülni, becézni kéne – 
satöbbi, satöbbi,
de jobb most alázni, elfoglalni
vagy semmibe venni, ölni –  
satöbbi és satöbbi.

Aba-Novák Vilmos Kecskeméten

Aba-Novák életműve (1894–1941) megkerülhetetlen a XX.
század első felének magyar művészetében. Elementáris ere -
jű piktú rá ját a maga által felépített, összetéveszthetetlen stí-
lusjegyei határozzák meg. Képein az erős, dinamikus szer -
kesztettség sohasem uralkodott el a festőiség rovására, friss
és virtuóz tudott maradni. Néhány tematikus csomópont élet-
művéből: női aktok, magyar és olasz tájélmények,  karakte -
res és gro-
teszk figu-
rák, a cir -
kusz har -
sány világa,
a nagy vá ro-
si élet, és
monumen-
tális fal ké -
pei. A rö vid -
re szabott
életút gaz -
dag: Ár ká -
dia idilli 
világa, az
ex pres szi-
vi tás, a ku -
bizmus, a
római is ko -
la  jegyei
egy a r á n t
jelen van -
nak. A kecs -
k e m é t i
Bozsó Gyűjtemény folytatja alapítói szándékát, hogy a kö -
zönség számára ma gán gyűj te mé nyek alkotásait mutassa be.

Aba-Novák Vilmos: Önarckép korsóval

Tisztelt Művészetbarátok Egyesülete
Tisztelt Geröly Tibor!

Köszönettel megkaptam a Művészet és Barátai című új ság
2014. november-decemberi számát, és igen szív me len ge tő
érzés volt olvasni kedves megemlékezésüket Édes apám -
ról, dr. Mayer Józsefről. Külön köszönöm Geröly úr ked -
ves sorait.

Nagyon örülök és büszke vagyok, hogy Édesapám ilyen
komoly gyűjtő és művészetkedvelő volt, és Önök ilyen szere-
tettel emlékeznek rá.

Megköszönve ismételten megemlékezésüket, kérem Önö-
ket, hogy őrizzék meg Édesapám emlékét a jövőben is, mely-
hez mindannyiuknak jó egészséget kívánok.

Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Mayer Ákos

Olvasói levél

„Csak vendége vagy a földnek,/pora az örök idők nek,/
virága, mit földbe tűznek.” 

Pető Kovács Júlia
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Hírek

Benedek István íróra, pszichiáterre,
művelődéstörténészre emlékeznek már -
cius 6-án, születésének 100. évfordu ló -
ján a Lívia-Villában (XII. Költő u. 1/a).

Vitéz Ferenc újabb verseskötete
Labirintusok (Szentendrei ven dég könyv)
címmel látott napvilágot.

Bálványos Huba (1938-2011) festő-
művész emlékkiállítását március 3-21-
ig tekinthetik meg az érdeklődők Szek -
szárdon a Babits Kulturális Köz pont ban.

Nyírő József székely író éb resz té se
címmel Medvigy Endre irodalomku-
tató a Pécsbányai Közösségi Házban
(Pécs, Gesztenyés u. 17.) február 18-
án tart előadást. 

Debrecenyi István fotókiállítása Bu -
dapesten a Lívia-Villában (XII. Köl tő
u. 1/a) február 13-28-ig lá to gat ha tó.

Az Országos Képző- és Ipar mű -
vé szeti Társaság In Memoriam I. vi -
lágháború című kiállítása a Du na új -
vá rosi Evangélikus Templomban (Szi -
lágyi E. u.34) március 15-től látható.

A Budai Képzőművész Egyesület
tavaszi tárlata március 2-12-ig várja
az érdeklődőket a Klebelsberg Kul túr -
 kúriában (II. Templom u.2.) 

A Magyar Kultúra Napja alkal má -
ból a lábatlani Gerenday Kö zösségi
Házban a Muravidék Baráti Kör
Kulturális Egyesület képző-, ipar-, és
fotóművészeti kiállítását 2015. január
23-án nyitják meg.

A Kassák Alkotóművészek Tár sa -
sága kollektív kiállí tá sát, mely a Ha -
zai tájakon címet viseli január 21-től
február 8-ig láthatják az érdeklődők a
Stefánia Palotában (XIV. Stefánia út)

H. Szántay Marianna „Szó sze rint”
című grafikai kiállítását a Kőrösi Ga -
lé riában (X. Szent László tér) már -
cius 12-én Feledy Balázs nyitja meg,
melyet április 2-ig lehet meg te kin te ni. 

Tárkányi Imrével február 22-én
beszélget írói pályájáról Király Lajos
– Emlékek szárnyán címmel – a kő bá -
nyai Újhegyi Közösségi Ház ban.

Ürmös Péter Újbudai séták című
fénykép- és fotógrafikai kiállítása a
Rét Galériában (XI. Törökugrató u.)
február 6-tól március 6-ig látogatható.

Vágóné dr. Iván Katalin ki ál lí tá -
sa február 5-től te kint hető meg a szek -
szárdi Szent László Szakképző Is ko -
la Galériájában (Széc   henyi u. 2-14).

Keczely Gabriella Rezzenések cí mű
kiállítása január 22-én nyílik a TIT
Stúdióban (XI. Zsombolyai u. 6.), ahol
alkotói munkásságát Kemény János mél -
tatja. A tárlat február 5-ig látogatható.

Kenéz Heka Etelka legújabb ver -
ses kö te te A szellem bűvöletében cím-
mel látott napvilágot.

Koó É. Lídia tárlatát Székács Zol tán
festőművész nyitja meg az Újpest Ga -
lériában, mely április 2-26-ig látogat ha tó. 

Berecz Antal Bielefeldben élő 80.
születésnapját ünneplő festőművész tag-
társunk alkotásaiból március 10-én Ba -
lassagyarmaton a városi könyvtár ga -
lé riájában nyílik kiállítás. A tárlatot
Csach Gábor művészettörténész ajánl -
ja az érdeklődők figyelmébe. A ki állí -
tás kurátora Csordás Pál műgyűjtő.
A művek április 11-ig tekinthetők meg.

Pongrácz Zoltán Újbudai imp res z -
sziók című tárlatát február 20-án a
Malom Közösségi Tér és Galériában
(XI. Fehérvári út 88/c) Sáncz Klára
Luj za muzeológus nyitja meg. A tárlat
március 19-ig tekinthető meg.

Betűkbe ágyazva

Meiszter Kálmán kilencvenéves! Eb -
ből az alkalomból bocsátotta út já ra leg -
újabb könyvét, mely a Betűkbe ágyaz va
címet viseli. Bihari József a kötet be -
vezetőjében a következőképpen mél-
tatja… „lírai és prózai írásaiból  mély
humánum, életszeretet, élni, és alkot-
ni aka rás, optimizmus szól hozzánk,
és mindenkihez, aki…kézbe veszi ezt
a sokoldalú, mondandóval teli, rajzok -
kal szépített, és az alkotó sok ol da lú -
ságát bizonyító kötetet.”

Meiszter Kálmán mestere a Kép ző -
művészeti Főiskolán Papp Gyula volt.
Később Kmetty János és Bán Béla ta -
nította a szakmai fogásokra. Fes té sze -
tének alappillérét Barcsay Jenőtől és
Krocsák Emiltől kapta. A piktúrában
elért eredményeit viszont el kö te le zett -
ségének, töretlen hitének és kitartásá-
nak köszönheti. 

Tájképek, csendéletek, portrék, élet -
képek festője és rajzolója. Az 1976-
ban nyílt Kőbányai Művelődési Köz -
pontban az ő alkotásaiból rendezték
első kiállítását. Festményeit – az egye -
sület szervezésében – a hajdani Jurta
Színházban is bemutatták, melyet je -
lentős közönségsiker kisért.

Meiszter Kálmán tősgyökeres kő bá -
nyai, Borsika ut cai kertes-műtermes há -
zá banolyanszorgalommal dolgozik, hogy
az sok fiatal számára is példaként szol -
gálhat. Műtermének ajtaja mindig nyit -
 va áll népes baráti köre, és a fes tészet
iránt érdeklődők előtt. Har minc két éve
nyaranta ta lálkozóra in vitálja tisz telőit.                

Geröly-Bársonyi Hilda 

Ez a fénykép Gödöllőn készült, amikor
tavaly megnyílt László Lilla ki ál lí tá -
sa. Az Egri Tanárképző Főiskola rajz -
szakán diplomát szerzett Rudnay uno-
ka rendszeresen szerepel tárlatokon.
Ez év második felében szü le tés napi ju -
bileumi bemutat kozásra készül. 
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Az egyesület adományozói

2014. évi nyitó egyenleg         28.340.-
Bevételek   Terv  
Tagdíj 1.000.000.-  706.500.-
Adomány 1.000.000.- 473.700.-
Pályázatok 2.500.000.-  2.080.000.-
NAV 1 % 50.000.-     17.755.-
Kiadvány értékesítés        20.000.-  3.500.-
Banki kamat 3 . -
Összesen 4.570.000.-   3.281.458.- 
Mindösszesen                                       3.309.798.- 
Kiadások     
Bankköltség 150.000.- 105.631.-
Postaköltség 700.000.-  505.595.-
Telefon 100.000.- 58.071.-
Internet                         120.000.-   100.712.-
Áram 100.000.- 68.223.-
Bérleti díjak 600.000.-  565.187.-
Irodaszer, nyomt.           120.000.- 50.635.-
Nyomdakölts. soksz.    1.200.000.- 1.027.729.-
Ajándékkönyvek              60.000.- 50.400.-
Könyvelési díj               130.000.-    130.000.-
Szállítás, közlekedés       150.000.-   141.500.-
Kiküldetés                                                   73.620.-
Koszorúk, virág                60.000.-    87.040.-
Hatósági díjak, illetékek                                   500.-
Reprezentáció 6.938.-
Egyéb (gravírozás)                                       19.372.-
Kerekítés 8.-
Kölcsön visszafizetés      700.000.-   300.000.-
Összes kiadás 4.190.000.- 3.290.761.-
2014. évi záró pénzkészlet                             19.037.-
Visszafizetendő tagi kölcsön 1.020.000.- Ft

Imró Mihály

Az egyesület 2014. évi pénzforgalma

10.000.- Ft-ot Bagi Ferenc (Lakitelek), dr. Iván Géza (Bu da -
pest), Kovács Györgyi (Budapest), Szabó Géza és Ani kó (Bu -
dapest); 7.500.- Ft-ot Resánszky Mária (Budapest); 6.000.-
Ft-ot dr. Sápiné dr. Fülöp Éva (Budapest), 5.000.- Ft-ot dr.
Erdős Albertné (Budapest); 4.500.- Ft-ot Kiss Jó zsef (Bu da -
pest); 3.500.- Ft-ot Endresz József (Budapest); 3.000.- Ft-ot
NagyVincéné (Debrecen), dr. Rostás László (Ka pos vár); 2.500.-
Ft-ot Áldozó László (Kozármisleny), Bágyi István (Pécs),
Klaffl Gyula (Budapest), Kovácsné Kaizler Git ta (Duna új -
vá ros), Nagy né Gécseg Erzsébet (Decs), Pé ter Zoltán (Bu da -
pest), Selyem Józsefné (Budapest); 2.000.- Ft-ot Nádor Dé nes né
(Bu da pest), Nádudvari Nagy Jánosné (Nád udvar); 1.000.- Ft-
ot Andrássy Gabriella (Kecskemét), Gom bai-Nagy Károlyné
(Budapest), Hegyvári Franciska (Bu da pest), Gulyás József
(Budapest), Kiss Zita (Budapest), Kürthy Ve ro nika (Rév ko -
márom), Orosz István (Budapest),  Prohászka László (Bu da-
pest), Somogyi Szántó Béla (Bia torbágy), Stirling Zsolt (Pécs),
Szloboda István (Pécs), 500.- Ft-ot Bajári Mihályné (Bu da -
pest), Mezei Zsuzsa (Bu da pest), Rab-Kováts Éva (Budapest),
dr. Szemenyei Klára (Bu da pest) adományozott. Köszönjük!

Az egyesület új tagjai

Dr. Boros Árpád (Budapest), Böröndi Lajos (Feketeerdő),
Dabóczi Viola (Budapest), Kovács Györgyi (Budapest),
Viczay Lajos (Kalocsa), Vikár Péter (Budapest).

Tagságának törlését kérte

Forintos Anna (Budapest), Lajtai Gábor (Budapest), Rácz
Anikó (Berettyóújfalu), Szilágyi Erzsébet (Budapest).

Rendes évi közgyűlés

Egyesületünk közgyűlését 2015. április 19-én (vasárnap)
9 órakor tartjuk az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII.
Wesselényi u. 17). Határozatképtelenség esetén 9.30 óra -
kor – Alapszabályunk szerint – a jelenlévők létszámától
függetlenül sor kerül a döntőképes tanácskozásra.
Napirend
1./ Elnöki beszámoló a 2014. évi tevékenységről, a 2015.
évi feladatokról, a költségvetésről. 
2./ A Művészeti Tanács 2014. évi munkájáról, a 2015. évi
és a távolabbi tervekről. Előadó: Ürmös Péter.
3./ 2015-16. évi programok. Előadó: Gombai-Nagy Ká roly né.
3./ A Számvizsgáló Bizottság jelentése. Előadó: Bánki Dá niel né.
4./ A hozzászólásokat, észrevételeket követően a beszámo -
lók – a köz hasz nú sági jelentés – megvitatása és elfoga dá sa.

1 %-os jövedelemadó ajánlása

Nekünk igazán számít minden forint!
Programjaink megvalósításához köszönjük, 

ha nekünk ajánlja jövedelemadójának 1 %-át!

Művészetbarátok Egyesülete

Adószám: 19816133-1-42

2015. január 1-től 4.000.- Ft-ra emel kedett a tagdíj, nyug -
díjasok esetében 2.500.- Ft. Legkedvezőbb, ha rendez vé -
nyeinken, vagy az egyesületi székhelyen tartott ügyeletek al -
kalmával történik a fizetés. Ban ki átutalás is lehetséges. Ké -
résre postai készpénzátutalási megbízást küldünk.

Az egyesületi tagdíjról

A Civil Erzsébetváros címmel most megjelent kiadvány
140 oldalon – dr. Iván Géza szer kesz té sé ben – a VII. ke rü -
letben működő nyolcvan civil szervezet munkáját is mer teti.
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Programok

Január 7-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) M. Hajtun
Zsuzsa és dr. Szűcs Lajos újévet kö -
szöntő négykezes zongoraestje. Köz -
reműködik Kemény András. Szóvivő
Lipcseyné Horváth Ágnes.

Január 14-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
A szellem és a háború értelmezése
Hamvas Béla életműve tükrében –
Palkovics Ti bor előadása. Házigazda
Hamvas Le ven te Péter. 

Január 21-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
Muzsikáló múzsa. Saját verseivel és
dalaival kö szöntjük Baranyi Fe ren c
Kossuth-díjas költőt. Közreműködik
Békés Attila, Csák Jó zsef,Hegedűs Va lér,
Kaiser László és Kassai Franciska. Há -
zigazda Gombai Nagy Károlyné.

Január 28-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) A modern ma-
gyar költészet meg ha tá rozó lírikusa
Nagy László és Ju hász Ferenc. A Koz-
mosz-sorozat meg te rem tője Kor mos
István – Koppány Zsolt elő adása.
Há zi gaz da Gombai-Nagy Károlyné.

Január 29-én (csütörtökön) 17 óra-
kor Pécsett, a Vasutas Művelődési
Házban (Várady A. u. 7/2) Szü lő-
városom Pécs címmel kiállítás nyí lik
Kovács János fotóiból. A tárlatot
Stirling Zsolt méltatja, Pécsről írt ver -
seit Rozvány György mondja el. A
kiállítás március 12-ig te kint hető meg.

Február 4-én (szerdán) 17.30 óra -
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban „Há romszor veri ezt kenden Lú das
Ma tyi vissza”. Kétszáz éve jelent meg
Fa zekas Mihály elbeszélő köl te mé -
nye – Madarász Imre elő a dása. Há -
zi gazda Geröly Tibor.

Február 11-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Mit üzen
a mai lányoknak Dorottya? Vidám
farsang versben, prózában, ze né ben.
„Terített asztal” a vendégek hozta étel-
italból. Közreműködik P.Horváth Lász ló,
Pintér Katalin, Sifter István, Szabó Pé ter
és Tárkányi Imre. Mozgásra, táncra csá -
bító ze ne, tombola. Házigazda Gom bai
Nagy Ká rolyné.
Február 18-án (szerdán) 17.30 órakor

az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
Gérecz At tila mártírköltő versei. Az
ötvenes évek költőáldozata Bé ri Gé za
– Koppány Zsolt előadása. Há zi gaz da
Geröly Tibor.

Február 25-én (szerdán) 17 órakor
Pécsett a Vasutas Művelődési Ház -
ban (Várady A. u. 7/2) A farsang –
dr. Pandúr József előadása. Há zi gaz -
da dr. Sikó Ágnes.

Február 25-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17.) Árral szem-
ben, avagy az erdélyi magyarság mu -
száj-herkulesi küzdelmeiről – Ani szi
Kálmán előadása. Az író, publicista
kívánság szerint dedikálja köteteit. 

Március 3-án (kedden) 10 órakor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban em -
lé ke zünk a 90 éves korában elhunyt
Szabadiné Sinkó Ilo nára.

Március 4-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
„Az Úri ut ca 5. lakói” – Tatár Ró zsa
szerzői est je. Beszélgetőtárs Lantosi
Nó ra drá ma pedagógus. Köz remű kö dik
Hegedűs Szabolcs zongoraművész. 

Március 11-én (szerdán) 17.30 óra-
kor az Erzsébetvárosi Közösségi Ház -
ban (VII. Wesselényi u. 17) Be teg ség -
tudat, kórházélmény, ha lál kö ze li ség
a XX. századi magyar köl té szet ből:
Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád,
Kál noky László, Dsida Jenő. A dél -
vidéki Sziveri János költészete –
Kop pány Zsolt előadása.

Március 14-én (szombaton) 15 óra-
kor a XIII. kerület Keszkenő utca 35.
számú házon elhelyezett Ober sov szky
Gyula emléktáblánál koszorúzás. Te -
kerőlanton közreműködik Bella Pé ter.

Március 15-én (vasárnap) Őr bot tyán-
ban Obersovszky Gyula al ko tó há zá -
 nál megemlékezés és koszorúzás.

Március 18-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
„A ma gá nyos Démon” – vendégünk
Galgóczy Ár pádműfordító. Be szél ge -
tőtárs Fenyves Má ria Annunziáta.
Közreműködik He  gedűs Valér zon go -
ra művész, Je re miás Beatrix ope raé ne kes
és Tóth Judit szín művész.

Március 19-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Szá mí tás tech-
nikai Szakközépiskolában  (Ke re pesi út
124) „Tél után…Tavasz előtt…”
Keresztes Zsuzsa rongyképész ki állítá -
sát Geröly Tibor nyitja meg. Mű sort ad -
nak a tanulók. Megtekinthő áp rilis 24-ig.

Március 25-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17) Hamvas Bé la
hatása az irodalomra – Szepesi At ti la
előadása. Házigazda Madár János.

A Művészet és

Barátai

című lapunk

megjelenését

támogatja


