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SchrammelImre
Rajzos naplómról

Nyolcvanéves koromban elhatároztam,
hogy komolyabban végiggondolom szak-
mai életutamat. Korábban nem, de 1984
óta naplóba írtam, rajzoltam öt le tei met,
gondolataimat, ezért átlapoztam az im -
már harmincegy kötetet megtöltő jegy -
zeteimet. Sok mindenre emlékeztem, má-
sokra nem, így értek meglepetések is,
hogy mennyi mindent nem valósítottam
meg. Egy válogatás már született a Krá-
ter Kiadó Belső Tárlat sorozatában,
DvorszkyHedvig művészettörténész
szerkesztésében az 1984-1994 kö zöt -
ti időszakról, amely kötetet a rajzaim -
mal illusztráltak. Most újra vé gig néz tem
a naplómat, és azt gondoltam: jöjje nek
most a rajzok, elvégre nem a szavak az
én tevékenységemben a fontosabbak. 

Főként arra voltam kíváncsi, kirajzo -
lódik-e munkásságomban valami kö vet-
kezetes nyomvonal, ami kerámiáim-
ban öntött testet. 

1958-ban jártam először a Rába fo -
lyó ikervári szakaszán. Ott nagyon ér -
dekes földfelszínt alakító folyamato kat
figyelhettem meg. Ikervárnál ugyanis
az ország legrégebbi vízi erőműve mű-
ködik, melyhez csatornán vezetik a Rá -
ba vizét. Zsilippel zárják el a fo lyó med -
ret, és így az eredeti medencében csak
nagyon kevés víz folyik csendesen. A
Rába szeszélyes folyó, igazi vadvíz, s
ha Ausztriában esik az eső, hirtelen
megárad, rövid idő alatt kiöntéssel fe -
nyeget. Ilyenkor felhúzzák a zsilip ka -
puit, és akkor hatalmas víztömeg zú -
dul az addig nyugodt, öreg mederbe,
és tajtékozva, örvénylő sodrással ra gad

magával mindent. Amilyen gyorsan
árad ez a szakasz, ugyanolyan se bes ség-
gel szelídül és apad vissza, amint le zár-
ják a zsilipeket. Ez évente sokszor, né -
ha gyors egymásutánban történik ar ra -
felé. Nagy érdeklődéssel figyeltem eze -
ket a változásokat, és ez az öreg me der
lett a legfontosabb munkahelyem. Nya -
ranta ott laktam apósomék házában, és
tanulmányoztam az iszapformációk cso-
dálatos alakzatait. Mint kerámikust az
agyag vándorlása izgatott, hiszen ott,
szinte laboratóriumi tisztasággal zaj lot-
tak azok a jelenségek, amelyeket tech -
nológiai tanulmányaimból elméletileg
már ismertem. A folyó a hirtelen ára dás-
kor nagy mennyiségű iszapot sodort ma-
gával. Ez az iszap agyag, homok és ka -
vics keverékéből állt. A gyors apa dást
követően vékonyabb-vastagabb ré te -
gek ben ülepedett le a meder alján, és
partjain az iszap, amely a perzselő nap -
sütés hatására órák alatt meg ke mé nye -
dett. Ekkor jól megfigyelhettem, hogy
milyen finoman szelektál a víz, mert
szép sorba rendezte a finom agyagisza-
pot, a homokot, majd az apróbbtól a
durvábbig a kavicsot. Azt is láttam, hogy
a gyors egymásutánban következő ára -
dás – apadás után az iszap milyen mó -
don képez rétegeket, hogyan építi a ka -
nyar domború, és rombolja a homorú
partjait. A folyó nyártól nyárig mé te rek -
kel vándorolt jobbra-balra. A kedvenc
helyem a helybéliek által „Met szés”-nek
nevezett szakasz volt. Valamikor át vág-
ták a sok kanyart, hogy védjék a te le -
pülés házait. Az elzárt részek elmocsa -
rasodtak a kacsák-libák örömére. 

A kavicsok között sok beton-, mű -
kő és téglaanyagú példányokat talál-
tam. Némelyik rövid vándorútján csak

a sarkait és éleit veszítette el, a távolról
sodródók már kaviccsá váltak. Ez ve ze -
tett rá, hogy a természet az ember al kot -
ta tárgyakat azonnal visszarendezi a ma -
ga világába. Ezen a nyomon jutottam el
a lövéssel alakított formákhoz, ami kor
a geometrikus oszlopból, a kockából a
lövedék ereje azonnal organikus alak -
zatot varázsolt. 

Közben azt is észre kellett vennem,
hogy az áradás mindenféle uszadékot is
magával ragadott, és ugyanúgy sze lek -
tíve rakta le, mint az iszapot. Behajló fa-
törzsek, a meder alján ott rekedt rön kök
előtt hatalmas uszadékhalmok ke let kez-
tek, amelyekben minden el kép zelhető
ág, deszka, ablakkeret, ólajtó, hal te tem,
vízbe fúlt állat, rongy, elázott plakát és
miegymás rétegeződött ott halommá.
Egyszer egy feszületet is ho zott az ár.
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Ezt kiemeltem, és ebből szűrtem le,
hogy a természeti erők a kultúrát is ala -
kítják, csupán más tör vény sze rű sé gek
szerint, mint mi gondoljuk. Ennek ha -
tására másoltam különböző tár gya kat,
műtárgyakat is, majd halmoztam őket
véletlenszerűen egymásra. 

Mindeközben rengeteg tu do má nyos
tanulmányt, geológiai ismertetést, csil -
lagászati elméletet olvastam el, ta nul -
mányoztam. Hegyeket felgyűrő konti -
nentális ütközések, rétegesen fel töl tött
völgyek, kivájt folyómedrek, eruptív
földfelszíni képződmények létrejötté -
nek okai és módjai izgatták a kép ze le -
temet. Ezeknek az összegzését igye -
keztem megjeleníteni a váci reliefem
mintázásakor, mintegy a természet nagy
színjátékát. Majd ezt ismételtem meg
Balassagyarmaton. Egyedül az okozott
hiányérzetet bennem, hogy kénytelen
voltam a nagy felületet feldarabolni a
kiégetés, a szállítás, és egyéb techni kai
adottságok miatt, és a darabolás nyo -
mai, a fugák nem szervültek a relief
egészéhez. Ismét a Rába segített. A nap
szárító hatására öt- és hatszöges da ra -
bokra töredezett az iszap. A szigetelő
anyag a közéjük ülepedett homok. En -
nek tanulságát alkalmaztam a hegyes-
halmi reliefen, és ez megoldotta az ele -
mek tagolását is. Azóta a homok szi ge -
 telő hatását, és a formák egy más hoz szo -
rítását, azaz az egymást alakító for mák
alkalmazását követem mun ká im ban. 

Az évek folyamán aztán arra is kí -
váncsi lettem, miként vették fel alak ju kat

az élőlények, van-e összefüggés a föld -
felszínt alakító erők, és az evolúció kö -
zött? Ebből szűrtem le az élőlények nö-
vekedésének, és pusztulásának formai
tanulságait. Ebben a legnagyobb se gít -
séget akkor kaptam, amikor sok siker -
telen próbálkozás után úgy alakítot-
tam homokban egy puha agyagfigu rát,
ahogyan a pompeji ásatáskor elő buk -
kant alakokkal történt a Vezúv ki tö ré -
sekor. A több tízméter vastag vulkáni
hamu nyomására váltak ezek az ál do -
zatok tragikus „szobrokká”. Ebből ál -
talános következtetéseket vontam le.
A külső és belső nyomás, a kör nye zet
formaalakító hatását, és annak segít-
ségével alkottam eddigi munkáimat. 

Ötvenhat év ta pasz ta la tát, fel is me ré -
seit, gyötrődéseit tartalmazzák nap ló -
im, jóllehet, szisztema ti kusan – amint
említettem is – csak 1984 óta vezetem
ezeket. Miután lá tom, milyen sok té ve -
dé sem, torzóban ha gyott kísérletem, hiá -
bavaló próbálkozásom után sikerült egy-
egy folyamattól a művekig eljutnom,
közreadom ta pasz talataim egy részét,
hátha másnak is ta nulságos lehet. 

SchrammelImre

Schrammel Imre életútja

Az egyetemes kerámia világszerte is -
mert újító mestere 1933-ban Szom bat-
helyen született. A Magyar Ipar mű vé -
szeti Főiskolán BorsosMiklós,Gádor
István növendéke volt. Számos hazai
és nemzetközi kiállítás, biennálé (Fa enza,
aranyérem, nagydíj; Vallauris, II. díj; Gu -
aldo Tadino, aranyérem, I. díj, Cal ga ry,
ezüstérem) díjazottja. A Munkácsy, és
a Kos suth-díj birtokosa, érdemes mű -
vész, a Nemzetközi Kerámia Aka dé mia
tagja. Tanár, majd rektor a Magyar Ipar -
művészeti Főiskolán, tanár a Janus
Pan nonius Tudományegyetemen, a pé-
csi Mesteriskolában.  Nemcsakmes ter ta-
nárként, hanem vendégtanárként is mű -
ködött Amerikában (Haystak Mo un tain
School of Craft) 1983-ban, Inns bruck -
ban (Art Didacta) 1987-88-ban, Ka na -
dában (Banff Centre) 1987-ben, Tri er -
ben (Europäische Akademie) 1987-
ben és 1989-ben a haifai egyetemen.
Jelentős mun kái közé tartoznak sop ro -
ni betonplasz tikái (AFIT 1969, 1970),
a he gyes hal mi határátkelő samott dom -
borműve (1982), és a győri Rába Ven-
dégház uszodájának dom borműve.  A
soproni Körmendy-Csák gyűj te mény -
ben állandó kiállítása látogat ha tó.    (g)

ProkopPéter
A tegnapi divat sorsa

Különfélekoroknakelmásul az ér ték -
rendjük. A realizmust föladjuk az ide -
alizmusért. Igazolja a női szépség i de -
ál. A willendorfi Vénusz-ízlést alig ha tap-
solnák korunk színpadjain. Shakespeare
idejében a fehérnépek alakjait férfiak
formálták. A koturnusos görög-római
virtusról nincsenek adataim, vagyis el -
felejtettem, noha eleget tanultunk ró luk.

Korunk jellemzéke lerí hír je len té -
se inkből. Tragédiáink egyike, hogy a
legelragadóbb hősnőink is gyorsan le -
tűnnek. Elhervadnak, s mögöttük a so -
rakozó szebbek topogva idegeskednek.
A GretaGarbók is elenyésznek a fe -
le dés homályában. A nyugdíjkor ir -
gal matlan és türelmetlen. El fe lej tőd -
nek a királyok, politikusok. A go no -
szok gyűlöletükbe fulladnak.

Írók, tudósok műveikben tovább él -
nek, hacsak az okosabbak lomtárba nem
juttatják hagyatékukat. A ze né szek és
énekesek, hisz magukat sem ismétel-
hetik még egyszer, bravúros uj jaikkal,
gégéjükkel együtt eloszlanak a múlt -
ba. A szilárdon dolgozó festők és szob -
rászok versenyezhetnek előd jeikkel és
az utánuk következőkkel. A me ned zse -
rek fölszárnyalt nagyjai sok szor pártfo -
gó ikkal sírba szállnak. A múlt ékes sé gei -
be a fiatalok már nem öl töz nek. A teg -
napi divatot unalommal to vább la poz zák.

Kik csak különféle jajaikkal dicsek -
szenek, önfájdalmukat hangoztatják,
nem találtatnak érdekesnek, elfulladnak
a részvétlenségben.

A húszéveseket az esténkénti di cső -
ség, tapsorkán, dobszó és újságok el -
ka pathatják. Elbizakodottságukban eset -
leg majd siránkozhatnak lenézett tár -
suk jövője láttán, ki csak szerető fe le -
séget, boldog házasságot teremtett a
semmiből magának. Sírok fölött té te -
leink elhomályosodnak, s csak jó tet te -
ink, melyek miatt a végső osztályza-
tot elkönyvelhetjük, ragyognak.

A szentnek is

A szentnek is maga felé hajlik a keze.
Én viszont hogyan bocsáthatnám meg
azok közönyét, akik aján dék köny veimet,
ha nem is undorral, de unalommal félre -
lökik, mert hisz egyéb fontosabb ügye -
ikre sem marad idejük.        ProkopP.
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A magyar népi kultúra
tárgyait gyűjtötte 

Kun Zsigmond 1893-ban született Me -
zőtúron. Édesapja KunPétercipész
volt. Ötödik, legidősebb gyer mekük
Zsigmond már tizennégy éves ko rá ban
a postán dolgozott. Az érettségit is ma gán-
úton szerezte meg. Ne ve lésében édes any -
jának jutott fontos sze rep, aki rend sze -
resen PetőfiSándor,KossuthLajos és
JókaiMórműveit ol vasta gyerme ké nek.

Szellemiségét meghatározta az a kul -
turális környezet, amit Mezőtúr a szá -
zadfordulón képviselt. Közel száz fa ze -
kas dolgozott ekkor a városban. Kö zü -
lük a legkiválóbbakkal, személyes is me -
retségben volt. Erős hatást gyakorolt rá
GergelyAntal (1869-1912) re for má tus
lelkész, aki 1900 őszétől szolgált Me -
zőtúron. Nagyhatású szónok volt, akit
SzépErnő, az öreg túri diák is szí ve sen
hallgatott, s barátját, Kosztolányi De zsőt
is megismertette a lelkésszel. 

Kun Zsigmond 1912-ben a mezőtúri
Mándy család (Mándy Iván író nagy ap -
ja postafőnök volt Mezőtúron) révén
Budapestre került, s rögtön a leg is mer -
tebb művészkörökkel került kapcsolat -
ba. A New York Kávéházban hetente
részt vett az írói összejöveteleken. Is -
merte JásziOszkárt,JózsefAttilát, ő
mesélte el Móricz Zsigmondnak az
„Úrimuri”Mezőtúron megtörtént tra -
gikus esetét is, mely ismert re gé nyé -
nek alap gondolatát adta.

Kun Zsigmondot sok helyre hívták
előadást tartani, ahol háborúellenes, hu-
manista nézetét kifejthette. Köz gaz da -
sági írásaiban georgista eszméket (te -
lekértékadó elméletet) vallott, a Henry
GeorgeTársaságelnöke volt. Az 1935-
ben született „Avilággazdaságiválság-
ról”című tanulmánya, mely a legismer -
tebb írása a témában. 1938-39-ben a Ma -
gyar Fórum antifasiszta szellemű lap
szer kesz tő je volt.

A Kun házaspár esztétikai alapon már
a második világháború előtt kezdett nép -
művészeti tárgyakat gyűjteni. 1945-ben
budapesti hétvégi házukat bombata lá -
lat érte, s mintegy száz néprajzi tárgy ma-
radt épen. Gyűjtői szenvedélyük azon ban
változatlan maradt. Lelkesen járták a
Kárpát-medence magyarlakta te rü le te -
it. A Felvidékről, Erdélyből, az Al föld -
ről, és a Dunántúlról gyarapították egy-
re értékesebb kol lekciójukat. 

1976-ban a Néprajzi Múzeumban „Rej-
tettkincsek”címmel nyílt kiállítás Kun
Zsigmond gyűjteményének leg je len tő -
sebb darabjaiból. OrtutayGyulanép -
rajzkutató szakmai támogatásával ek -
kor kezdett állandó kiállítási le he tő sé -
get keresni a Kun házaspár. Bu da pes -
ten Óbuda Fő terén álló, XVIII. szá -
zadi műemlék épületben nyert elhelye -
zést az akkor 687 darabból álló nép -
művészeti gyűjtemény, amely 1976-
78 között Kunék otthonául is szolgált.
Egészségi állapotuk romlása csak ilyen
rövid időre tette lehetővé, hogy sze mé -
lyesen fo gadják a látogatókat.  Ado má -
nyaikkal életük végéig  gyarapították
a történeti emlékek tárházát. 

1996-tól a III. kerületi Hely tör té ne -
ti Gyűjtemény különvált a mű ve lő dé si
háztól, és önálló intézményként Óbu -
dai Múzeum és Fíliája Kun Zsig mond
Lakásmúzeum Népművészeti Gyűj te -
mény néven kapott működési en ge -
délyt a Művelődési Minisztériumtól

A párját ritkító hagyaték 2010 óta a
mezőtúri Teleki Blanka Gim ná zi um ud-
varán álló egykori szolgálati la kás ban
találta meg végleges helyét. A me ző -
túri származású Kun Zsig mond  nép -
rajzi gyűjtő ajándéka különleges kor-
dokumentumok széles tárházát tárja az
érdeklődő látogatók elé. 

Kun Zsigmond az elmúlt év szá zad
nagy polihisztora, író, költő és szen ve -
délyes gyűjtője, mentője, szerelmese a
magyar né pi kultúra tárgyainak. A mű-
vészeti élet eseményeinek szer ve ző je.

KunZsigmond(1893–2000)

SzíjRezsőkérésére – KristóNagyIstván
mellett – döntő szerepet vállalt a Mű -
vé szetbarátok Egyesülete 1973-as élet -
re hívásában. Baráti beszélgetések, klub -
jellegű összejövetelek előadójaként ne -
ki is köszönhettük  civil szer ve ző dé sünk
töretlen népszerűségét. 

Kun Zsigmond is azok közé tarto -
zik, aki megjárta Isonzót. GulyásGyula
és GulyásJános 1986-ban készült „Én
isjártamIsonzóban” című filmjét  a
Kossuth Klubban vetítettük. Hírére az
ország különböző településeiről is
érkeztek érdeklődők (a film szín há zak
műsorán nem szerepelt!). A be mu ta -
tót kötetlen beszélgetés követte Magyar
József filmrendező irányításával, mely -
nek főszereplője a Gulyás testvérek
mellett Kun Zsigmond volt. 

Gyakran elmondta kívánságát, mi -
szerint azezredfordulótszeretnémeg-
élni.Óhaja teljesült, hiszen 2000. ja -
nuár 2-án Budapesten érte a halál. 
Ham vait a Farkasréti temető őr zi. Az
életének 107. évében elhunyt tag tár -
sunk Óbuda-Békásmegyer, és Me ző -
túr díszpolgára volt. a Magyar Köz tár sa-
ság Elnökétől aranyérmet kapott.   (g)

AcsillaghegyiJézusSzívePlébánia
mellettivilágháborúsemlékmű

(alkotójaismeretlen)
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Sz.TóthGyula
Muzsikál a múzsa

Muzsikál a múzsa. Szólt a zene, szállt az ének, dalolt a szó az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban. A Művészetbarátok Egye-
sülete műsoros esten köszöntötte a Kossuth-díjas költő, mű -
fordító Baranyi Ferencet. A műsort maga az ünnepelt ad ta
saját dalaival és verseivel, művészbarátai köz re mű kö dé sé vel
(KassaiFranciska előadóművész, versmondás, ének, Csák

Józsefoperaénekes,
BékésAttilaman do -
linművész, Hegedűs
Valérzon go ra mű vész).
A kiváló költő nagy
ze ne ba rát, a ze nei ro da -
lom ala pos ismerője, a
MagyarTe levízió egy -
kori zenei fő mun ka tár -
sa. Fran cia,olasz és ma -
gyar nyel ven szólt a
dal, több műfajban, a
külföldi líra magyar ra,
a magyar idegen nyelv -
re fordítva a szerző ál -
tal. KaiserLacire me -
kelt ünnepi kö szön tő -
jével, igazi irodalmi
rétor: a költő a kö zép -
pontban, köréje meg -
idézve NémethLászló,
AdyEndreés meg-

annyi magyar alkotó. Kerekedik a világos mondandó, mint -
ha spontán jönnének a szavak az ajkára, ünnepélyes a szö veg,
lelkesít, mértéken beleszőve a személyes életélményeket, ben-
ne az ünnepeltnek készített szokásos kocsonya hírével,  rej té -
lyes főzési technikák feltárásával, egészen a titokzatos har-
madik fej fok hagymáig. 

A Baranyi Ferenc gazdag életművéből gondos, érzéki vá -
lo gatással szerkesztett műsor kitűnő produkciókkal, il lesz -
ke dőn kedves anekdotákkal, színes, vidám, érzelmeket meg -
sodró időbe viszi a szépszámú hallgatóságot. Előkerül Jacques
PrévertFeuillesmortes című verse, amelyet a magyar nagy -
közönség VécseyErnő fordításában (Hulló levelek) ismer,
most a Baranyi-verzió hangzik el (Halott levelek) Joseph
Cosma zenéjével. (A francia irodalmi előadásaimon rendre
előhozakodom ezzel, így volt tavaly ősszel Sárváron is, a
Nádasdy Könyvtárban. A darab megtalálható: Francia köl -
tők versei Baranyi Ferenc fordításában, A montmorency-i
szerelmesek című kötetben, MadarászImre ajánlásával, a
Hungarovox kiadásában, 2003. Talán még fellelhető va la me -
lyik könyvesboltban. Mindenesetre a végén, műsoron kí vül,
a pódium mellett a fordítóval, mezzopiano, elénekeltük az
eredeti vers refrénjét: C’une chanson qui nous ressem-
ble...) Az operák, nápolyi dalok után ritka csemegében ré -
szesülünk: két magyar népdal (Elindultam szép hazámból,
Lovamat kötöttem piros almafához) és egy Dankó-nóta
(Madár vígan dalol) csendül fel. Magyar versek francia for -
dításaival foglalkozva megtapasztaltam az átültetett líra ha -
tását, hasonló az élmény: a magyar dallamvilág szépségét
most olasz nyelven élvezhetjük. Nívós művészi előadást
lát tunk, hallottunk, kár, hogy a televíziónézők kimaradnak
ebből, mivel a szerkesztőknek nem jut eszébe egykori pá lya -
társuk alkotói tárházából műsort összeállítani. Szó ra koz ta -
tásunkra, emlékeztetőül. Mondjuk „A magyar kultúra nap ján”.

BaranyiFerenc

BékésAttila(Bumbi)

Ötven év után

Fél évszázad múltán személyesen találkozhattam egy ked -
ves emberrel, akit fogadott bátyámként tiszteltem. Baranyi
Ferencszületésnapi szerzői estjén emlékeztem azokra a hat-
vanasévekre, amikor az akkori Egyetemi Lapokba íro gat -
tam. ÁrkusJózsefvolt a főszerkesztő, aki atyai barátként is -
tápolta az ifjú bölcsészhallgatókat. Itt ismerkedtem meg
Baranyi Ferenc fiatal költővel. Igen elfogódott voltam, hi szen
addig csak kötetből ismertem poétát, ők pedig már régen el -
távoztak e világból.

Segítőkész volt, mintegy igazi testvér (báty) állt mellet-
tünk. Nem éreztette velünk fölényét, pedig sok kal mű vel -
tebb, tapasztaltabb is volt nálunk, de közvetlensé gé vel, fi -
nom humorával elnyerte bizalmunkat. 

Az elmúlt évtizedek alatt az ő haja is megfehéredett, de
kedvessége a régi. Az est olyan volt, mintha csak barátok
len né nek együtt a közösségi ház dísztermében, nem pedig
nagy létszámú hallgatóság. Kár, hogy kevés volt az ifjú ér -
deklődő, inkább ősz hajú fejeket lehetett látni. 

HarangozóÁgnes

Zene és irodalom  

Emlékezetesek Baranyi Ferenc szerzői estjei, ahol sze ren -
 csésen találkozik a muzsika és a vers. A költészet tolmácso -
lá sa, a zongora- és mandolinjáték mél tán kápráztatta el a kö -
zönséget. KaiserLászló köszöntője és GombaiZsókazár -
szava méltó volt az ünnepelthez.              TárkányiImre
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Baranyi Ferenc
BETLEHEMI CSILLAG

Mert jóllehet csak istállót talál,
ki „lépremegy” a csillagot követve –
mindig lesz Gáspár, Menyhárt s Boldizsár
ki újra csak elindul Betlehembe.
A csillag meg nem róható azért,
hogy álmaink egén kétszeresen süt –
nem koronás, felkent királyt ígért,
csak kisdedet, hogy királlyá növeljük.
Ki a jászolnál megcsalatva áll,
mert Isten fia nem bíborpalástos:
hozzásegíti tétlen is akár
a férfikori töviskoronához.

S nem adja már, csupán lerója önként
az aranyat, a mirhát és a tömjént.

(1981)

THERMIDOR

Sakálok, mit akartok tőlem?
Hogy jóllakottságunk üvöltsem
a szükség delelőjén.

Didergek a Hőség Havában
s nem hirdetem, ha bőrig áztam,
hogy a villám – verőfény.

Unt harcok eszmehulladékát
csócsálni bennem nincsen étvágy –
inkább falnám a semmit,
hiszen a gyomrunk megfeküdte
– bár szakszerűen volt lehűtve –
a rágatlan lenyelt hit.

Nem öklendek és nem üvöltök,
kidőlt kupámba újratöltök
jövőnk vörösborából

s talán utólag megemésztem
fejedelminek vélt ebédem,
ha éhem visszapártol. 

(1984)

„BaranyiFerenc ízig-vérig XX. századi költő. Köl te mé nyei,
mint a folyók a hordalékot, évtizedek óta hozzák üzeneteit,
titkait a természetről. Nem egy idillikus világ meg é nek lő je, ha-
nem az elégedetlenség megszólaltatója. Nem érzi ott hon ma -
gát világunkban, de dolgozik. A nagy kérdések fog lal koz tat -
ják. Nem ijed meg tőlük, és ez így van rendjén, hisz Bau de laire
szerint anagyközhelyekrőllehetszépeketésjótírni,mert
ahalálról,ésaszületésrőlszólazéletünk.Minden gondo-
lat az ezekhez való viszonyunkat, utunkat mondja el, és bi -
zonyítják, hogy a vers a szavakon túl maga tartás is.”

NovákImre

A Mátyás templom története

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában és a Má tyás-
templomban tárlat mutatja be a főtemplom tör té ne tét.

A tárgyak, melyek megannyi viszontagságon estek át „nagy -
jaink hitét” elevenítik meg.  Sok legenda él arról, hogy há bo -
rúk idején miként helyezték biztonságba ezeket. Ezek is me -
retében  nagy érték, hogy több száz műtárgyat tudhat birto ká -
ban a templom, mely nemcsak műemlék, hanem a nemzeti

egység jelképe is. A Nagy -
 bol dog assz ony, közismert
nevénMátyás templom már
a középkorban is fontos
sze repet töltött be az or szág
életében. A török hódolt-
ság idején az épületet dzsá -
mivá alakították, majd Bu -
da visszafoglalása után a
jezsuiták segítették a ka to -
likus hitélet újjá é lesz té sét.
A templom országos rang -
ját 1867-ben FerencJózsef
koronázásával, majd Schulek
Frigyeshelyreállító munká-
ja nyomán nyerte vissza.

Az április közepétől  lát -
ható kiállítás első ál lo má -
sa Ferenc József 1867-es
Mátyás-templombeli ko -
ronázásának emlékeit is -
merteti, hiszen ekkor vált
világossá, hogy a temp lom
restaurálásra szorul. 

Vé gig vezeti a látoga tó -
kat a gótikus átépítések em-
lékein, bemutatja a török
időszakot,amikor az épü le -
tet dzsámivá alakították,
majd azt a kort, amikor Bu da
1686-os visszafoglalása
után a jezsuiták hasz nál ták
az épületet. Részletesen
foglalkozik a Schulek  ve -
zette XIX. századi nagy

felújítással, végül a 2004-ben elkezdett és tavaly be fe je ző -
dött műemléki rekonstrukció állomásait eleveníti fel.

A tárlat fontos darabja az a ha talmas gipsz makett, amely
1877-től 1884-ig készült, és amelynek tervezése és építése
mindig az adott épületrész tervezésével egy időben történt. Ti-
zennyolcezer ezer darabból áll, a Mátyás-torony majdnem négy
méter magas rajta. A XIX. századi felújítás során eredetileg
kéttornyú templomot terveztek, vagyis a ma meglévő, hely -
reállított déli torony mellett lett volna egy neo ro mán stílusú észa -
ki torony is.  Később kiderült, hogy Henszlmann Imre, a mű em -
lékvédelem úttörője az 1493-ban megjelent Bu   dai látképen a
tornyokat tévesen azonosította. Így az építés el ma radt.

A Vármúzeum kiállítóterében mintegy háromszázötven, a
Mátyás-templomban közel száz műtárgy látható ok tó ber 18-ig.

SchulekFrigyesvázlata(részlet)



2015 március – április 6

ObersovszkyGyula
Barátom: Csohány Kálmán

Egykori kollégista társammal – még a Szabó Dezső kollé -
gi umból való kollégista társammal – pár hónappal a sza ba -
du lásom után futottam össze a Madách téren. Hátulról le fo -
gott, és mikor megfordultam, csak a tömegét láttam ma gam
előtt. Sugárzó, őszinte öröme, fekete bajsza árulta el ki vol tát.

Hajtottuk a szót napvidáman, mint kondás a marháit, csak
nem olyan rendezetten. Megkérdezte, hát elmondtam azt is,
hogy éppen mit csinálok. Játékos isteneket csinálok, akik el -
tanulnak mindenfajta kelekólaságot az emberektől. 

–Tudod – mondta búcsúzáskor átmenettelenül, zárómon -
datként -, hogy az isteneidet csak én rajzolhatom.

Tréfának vettem, rábólogattam, mentem. Ő akkor már jó -
nevű grafikus volt, értékkel minden vonalában, hogyan is
terhelném olyan kétes sorsú munkával, mint az enyém – gon -
doltam magamban.

Vagy másfél évig nem láttuk egymást. Egy nap csöng a
telefonom és egy hang, se szó se beszéd, rám sze ge zi a kér dést: 

– Mi van az isteneiddel, Gyula?
Kálmán volt, mondanom sem kell, a Képzőművészeti Gim -

náziumból hívott, melynek tanára (talán igaz ga tó he lyet te -
se) volt ezekben az időkben.

Mondtam, hogy köszönik, jól vannnak az isteneim.
– Hozd őket azonnal!
– De Kálmán – mondtam, most már, amint gondoltam –,

tele vagy munkával, szépen keresel, mért rontanám én a szín -
vonaladat.

És akkor mondta azt a mondatát, amit már sokaknak el -
mondtam, és amit életem végéig nem feledek:

– Mindent félrelökök, amint itt vannak, mert a te is te ne id,
nekem csakugyan istenek. Hozd őket!

Mindez azokban az időkben történt, amikor számos „ba -
rá tom” nagy ívben megkerült, hogy rontó árnyékom se es -
sék rájuk.

Nem tudom, hány játékos isten került ki Kálmán barátom
keze alól. Hogy jó száz, ezt nyugodtan mondhatom.

Megvannak az istenek – mondta a telefonba első al ka -
lom mal, két három héttel azután, hogy átadtam a ver se ket.

– Gyere!
Mentem. Föl, a Pasaréti tér fölé – jól ismertem a kör nyé -

ket, magam is erre lakoztam egy időben –, a Kapy ut cá ban.
Elámultam az istenek áradatán. Már ekkor több tucatnyit

rakott elém. Elismerően rángattam a nyakamat néztemben.
Ittunk az istenekre. Mondtuk: Egészségükre. De hát, hol
van nak azok az istenek, akiknek jó az egész sé gük manap ság?

Két-három hét után cseng a telefon. Megint a Kálmán?
– Megvannak az istenek! – mondja úgy, mint előtte.
– Persze, hogy megvannak, – mondom, – már láttam ő ket.
– Nem azokról beszélek, Gyula. Gyere!
Mit tehettem? Mentem.
És Kálmán barátom több tucat új istent rakott elém. Az

előzőkhöz semmiben sem hasonlót.
A zavar egyre jobban csápjaiba fogott. Semmi lehetőségét

nem láttam ugyanis annak, hogy ez a rengeteg energia,
alkotó lelkesedés valaha megtérül. Kínos érzésekkel ittam
hát Kálmánnal az újabb istenekre.

Nem akarom szaporítani a szót: harmadszor is csendült a
telefon, hogy hírül adja az istenek megszületését. Ezek te kint-
hetők a végleges isteneknek. Azoknak a jellegzetesen csán -
gó-Csohány isteneknek, melyek meghatnak humorukkal,
földről valóságukkal, legmélyebb eredetükbe visszaeresz tett
eredetiségükkel, valahányszor elém kerülnek.

Gyermeki örömmel fogadott.
Borzasztóan éreztem öröme forrását, hiszen ugyanez az

öröm árad el rajtam valahányszor valóban rendelt helyére ke-
rül néhány sorom. Elmozdíthatatlannak vélt helyére.

– Éreztem, hogy hamis vagy – mondta.
– Nem hamis voltam, Kálmán – mentegetődztem –, ha -

nem kínba hempergetett. Hogyan vehetem el ilyen tömegű
energiádat semmiért?

Amint tudod, semmi kilátás sincs arra, hogy ez meg té rül -
jön neked. Ez a kötet nem fog megjelenni.

– Oby – mondta még komolyabban, még valóbban, mint
előző alkalommal, ami abból is látszott, hogy diáknevemen,
kollégista nevemen szólított. – Oby, - mondta -, ezt nem a
pénznek, ezt neked csináltam. Értsd már meg végre!

Teltek az évek, és egyre kegyetlenebbül nyomasztottak
az „istenek”. Hevertek valamelyik fiókom alján, s ha rájuk
nem néztem időnként – rájuk néztem, ha másért nem: hogy
derítsem a szívemet velük –, nem nézett rájuk senki. Leg -
feljebb Bence barátom, aki hagyományossá tette házassá-
gi tanú mivoltomat száma-nincs esküvőjével. A fény má so -
lók feltűnésének hajnalán készített róluk egy próbamásolatot.

A hetvenes évek elején nem bírtam tovább. Be cso ma gol -
tam őket és elküldtem a Magvető nagytekintélyű igazga tó -
jának, KardosGyörgynek. Vártam az elutasító választ. Hogy
azt megmutathassam – állításomat igazolandó  – barátomnak,
és némi enyhületre leljek lelkiismeretem há bor gásában.

Nem jött elutasító válasz. Helyette egy kedves hangú in vi -
táció az Andrássy úti , akkor Ádám-nak nevezett étterembe,
X.Z., már nem emlékszem a nevére, rangjára sem. Al ez re -
desi vagy ezredesi rangot viselt. A BM szolgálatában.

Már bevezető mondatai gyanússá tették szándékát. Az
egekig dicsérte tehetségemet. S az „istenek” csakugyan az
Olympos tetejére kerültek. Milyen bűn – mondta –, hogy
az ilyen istenáldotta tehetség elkallódik. Pedig nem kel-
lene elkallódnia. Mindösszesen…

Na szóval, mondanom sem kell, hogy a „Játékos is te nek”
nem jelentek meg. Sem a Magvetőnél, sem máshol.

Illegálisan, magánkiadásban látott napvilágot évekkel ké -
 sőbb. Úgy is – hihetetlen nagy kockázatot és költséget vál-
lalva – kizárólag azért, hogy Kálmán barátom kezébe ad -
hassam őket. Hogy meggyőzzem: talán mégsem áldozott
rájuk feleslegesen olyan tenger időt, mérhetetlen energiát.

Nem adhattam a kezébe őket. Mire megjelent az illegális
kötet, Kálmán átköltözött az istenek bi ro dal mába. Agy -
műtét közben. Hiteimben, ott végre találkozhatott velük…

„Sokszorkategorizáljákúgyazembert,hogykiaszív,ki
alélek,kiabűnöstest.NekemObersovszkyGyulamindig
alélekvolt.Utolsóéveibenisjobbankellettvolnaértenünk
őt.Hiszenmindigcsakegyetlendologtőlfélt:hogynem
eléggéértikmeg.Pedigmijárunkjól,hamegértjük.”

TarlósIstván2001
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Obersovszky Gyula
ÍRISZ ISTENI HÍRNÖK

Ej már nem izennek az istenek

Szürkék napjaink itt a Parnasszus alatt
tollukat rágják a költők

s a piktorok felejtik színeidet

Jöjj Írisz 
Füllents legalább

Ostobák költőink és mesét kíván a nép
Mondj valami istenes jó mesét

Írisz
isteni hírnök

CsohányKálmán:Írisz

Csohány Kálmánról 

A Munkácsy-díjas gra fi kus mű -
vész a grafika mellett il luszt rá ció-
val, kerámiaművészettel is foglal-
lalkozott, és sok ak va rellt ké szí -
tett. Szülőhelyén Pásztón halála
óta is aktívan őrzik szel lemi ha -
gyatékát; kiállításokkal, ren dez -
vé nyekkel tisz te legnek mű vé sze -
te előtt. ShahTibor rendező, ope -
ratőr „Elhagyottszárnyak” cím -
mel  filmet készített a har minc -
öt éve elhunyt művész éle té ről,
és tevékenységéről. (1925–1980)

Bárdos Attila
NYÁRESTI MERENGÉS

Besűrűsödött az este.
Messze van már minden, messze.
Az emlékezés halovány,
lámpásom se világít már.

Ülök a fenyőfa alatt,
tűlevél szűr holdsugarat.
Poharamban hűs bor csillan,
eltűnődöm: ki is voltam.

Mért lettem gyerekből felnőtt?
Mért kívántam minden szép nőt?
És most mért nem kell már egy sem,
csak a bor e nyári esten?

Csillaggal telik meg az ég,
borzongat a végtelen lét.
Felhajtok még egy pohárral.
Magam vagyok, nem kell a dal.

Fejemen egy szalmakalap.
Hogy leültem, rajta maradt.
Bús öregségem rám szakad,
hallom szívdobbanásomat.

Maróti István Emlékérem

Az AnyanyelvápolókSzövetsége Maróti István emlékére
alapított díját elsőként BakónéAradiÉvasiklósi tanár
vehette át. A plakettet CsériLajosszobrász ké  szítette.
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A közösségteremtő ember

Dr. Gyurkovits Kálmán 1945 áp ri lis
5-én született Kerkafőn. A Szegedi Or -
vostudományi Egyetemen szerzett or -
vosi diplomát. Gyer mek tüdő gyó gyá sz,
klinikai farmatológus, gasztroente ro -
lógus. Évekig volt egyetemi tanár. 1981-
ben orvostudományokkandidátusací -
met szerzett. 1985-ben Mar ku sovsz ky-
díjban részesült. 1993-tól nyugdíja zá -
sáig a Mosdósi Somogy Megyei Tü dő-
és Szívkórház igazgatója volt. 

1996-ban Bókay János-díjban, 2000-
ben Batt hyány-Strattmann László-díj -
ban részesült.
A Magyar Gyermekorvosok Tár sa sá -
gának főtitkáraként a Gyermekgyógyá-
szatcímű lapnak több mint húsz évig
főszerkesztője volt. Számos szaklapban
jelentek meg tudományos írásai. 

Irodalmi, képzőművészeti ér dek lő -
dése folytán került kapcsolatba egye -
sületünkkel, melynek 1997 óta tagja.

Mosdóson GrófPalaviciniEde1892-
ben épített magának kastélyt, ahol rend -
szeres vendég volt Rippl-RónaiJózsef.
A festőművész a kastélyt ölelő park -
ban képzőművészeti alkotótábort szer -
vezett. Ez adta az ötletet, hogy a Mű -
vészetbarátok Egyesülete is nyaranta a
fes tői szépségű zselici tájra in vi tálja a
Kárpát-me dencében élő festőket, gra fi -
ku sokat. Dr. Gyurkovits Kál mán nak kö -
szön hetően 1994-től több éven ke resz -
tül a hangulatos falu, a Vigadó-hegy

ro man tikája, és kiváló szőlőleve nem-
csak témát, de ihletet is adott az al ko -
tóknak. Életre szóló barátságok szö vőd-
tek, és sok közös program emléke má ig
feledhetetlen.  

Si keres együttműködésünk ered mé -
 nye ként, és GálJózsef korábbi polgár -
mester támogatásának kö szön he tő en az
1985 óta nem zet kö zivé szé le se  dettPosz-
terKupaként ismert kis pályás lab da rú -
gótorna mérkőzéseit is egy alkalommal
Mos  dó son játszhatták a csapatok.

Dr. Gyurkovits Kálmánt 70. szü le tés -
napja alkalmából sokan köszöntöt-
ték. A mindenkivel szívélyes, se gí tő kész,
önzetlen és szerény or vos pro fes szor nak
mi is őszinte szívvel gratulálunk. Gyó -
gyító és tudományos munkájához vál-
tozatlan hitet és kitartást, családi éle té -
ben szeretet és boldogságot kívánunk.

Geröly-BársonyiHilda

Prof.Dr.GyurkovitsKálmán

Antalfy István
LETTEM-E?

Lettem-e, ami lenni vágytam?
Halvány mécsesfény a világban?
Ki mondja, ki ítéli meg?
A király? A nép? A tömeg?

Van, aki félt, és óva int:
legyek inkább se bent, se kint,
a mécses fénye nem lobog,
csak pislákol. 

S ha az vagyok,
egy sarokban, oltár előtt,
idézek napfényt, s temetőt,
mert csodát nem művelhetek,
szómra nem omlanak hegyek,
egy könnycsepp felszárad talán…

Lennék kenyér Úrasztalán,
de tudom, csak ember vagyok.
Csak nagyon halkan szólhatok,
s mécsesnek lennem sem elég.
De a mécses

szívemben ég…

Őrzi rabját a porkoláb.
A kertész a virágait.
A pásztor a nyájára ügyel.
(Neki a kutyája segít)
Mindenki őriz valamit,
lehet az rab, nyáj, gondolat.
Én: szép álmok szerelmese,
én őrzöm – az álmaimat.

Aranyba kötött élet

Váci György Kiskunhalason  már gyer-
mekkorában  kitanulta a könyv kö té szet
alapfogásait. 1935-ben tizenöt éve sen
került Vácra az országos hírnevű, a fe -
rences rend Ka piszt rán Nyomdájába. 

Szerzetesi fogadalmat tett, melyről
életében 1956-ig alig nyilatkozott. Vál -
ságos volt számára az államosítást kö -
vető időszak, de az 56-os forra da lom
után önállósította magát.

A hetvenes években szinte egyedül
maradt, aki egyedi kötészetre vál lal ko-
zott. SzíjRezső így ír róla: „Az óvo -
dai első könyv fölötti öröm indította út -
jára Váci Györgyöt, hogy a könyv kö tés
értője, orvosa és művésze legyen. Hogy,
ami ebben a szakmában csak mes ter -
ség, azt ő megtoldja művészi többlet-
tel, díszítményekkel. Tudjuk, hogy a gé-
pi termelés soha nem állíthat elő ipar -
művészeti értelemben vett egyedi mű -
vészi könyvtáblát, holott az élet szá-
mos területén szükség van egyetlen al -
kalomra készült díszes könyv kö tés re…
Még a magukra valamit adó hivata lok is
ügyelnek arra, hogy fontosabb ügy igaz -
gatási könyveik díszkö tést kapja nak.”

Váci György keze alól százával ke rül-
tek ki szebbnél szebb kötésű köny vek,
kiadványok, albumok. Sok munkája ta -
lálható a Vatikáni Könyvtárban, me lyet
püspökök ajándékoztakRómának. Köny -
veit a Kiskunhalasi Mú ze um és Vá cott
emlékszoba is őrzi. 

1978 óta volt tagja a Mű vé szet ba rá -
tok Egyesületének. Húszesztendejemár
csak emléke,ésamúltmotívumaitőrző
könyveivannakközöttünk. -g-
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Dr.RétiGyörgy
Két máglya lobbanása

Madarász Imre, a kiváló magyar ita -
lianista irodalomtörténész huszonkilen-
cedik(!) kötete két nagy olasz gondol -
kodó „eretnek” máglyahalálának tör té-
netét ismerteti és elemzi.

A tény közismert: az inkvizició 1498-
ban Firenzében GirolamoSavanarolával,
1600-ban pedig Rómában Giordano
Brunóval végzett ke gyet len módon.

A szerző találó módon állapítja meg,
hogy „a két hírhedt máglya tragikus
ellentétben áll a reneszánsz fénykor tün-
döklésével”, majd össze veti hősei élet-
történetének hasonlóságait és el len té te it.
Afőhasonlóságok:
-mindketten az eretnek-üldöző do mi -

nikánus rendből váltak üldözötteké,
-a szó mestereiként, a leírt sza va ik -

ért kellett bűnhődniük,
-a zsarnokság bírálóiként kellett an -

nak áldozataivá válniuk.
Figyelemreméltóakellentéteikis:
-a firenzei Savanarola maga is gyúj -

togatott máglyákat, a nólai születésű
Bruno önmagát égetve világított,

-Savanarola tüze a reneszánsz de le -
lőjén lobbant, Brunóé annak búcsú fé -
nyeként, 

-a Firenzei többnyire az egyszerű em-
bereknek prédikált, a Nólai a művelt
elitnek írta műveit.

A szerző fontos következtetése: „Az
eretnekséget akkor istentelen er köl csi
bűnnek hitték, ma az igazság bátor ke -
resésének látjuk” A dominikánus szer -
zetesek azért váltak áldozattá, mert „ná-
luk jobban, mélyebben senki sem lát -
ha tott azon galádságokba…, amelyek -
kel Krisztus egyházát elárulták…”

Az inkvizítorok érezték bűnüket, ami-
kor az általuk halálra szánt személyek
kivégzését a világi ha tó sá gokra bízták.

Madarász az olasz reneszánszra vo -
natkozó irodalom lényegét idézve ki -
mutatja, hogy „szinte felfoghatatla nul
kavargott benne a kreativitás és az amo -
ralitás, a kulturális virágkor és a mo rá -
lis válságkor”  A két máglya fellobba ná-
sa között eltelt százkét év felveti a kér -
dést: „mi volt tragikusabb Sa va na rolá-
nak meghalni egy virágkor de le lő jén…
vagy Brunónak együtt veszni a szel le-
mi aranykorral ”.

A szerző a két hősünk időszakában
ural ko dott két pápa rendkívül negatív

szerepét mutatja be. A pápaság mély-
pontját és szégyenfoltját jelentő VI.
(BorgiaSándorét), aki „sértett bos szú-
ból magát a keresztényi erényt ve tet te
tűzbe”, majd VIII.Kelemenét, a bot -
rányos magánélete miatt (is) hírhedt pá-
páét, aki a „Bruno halálos ítéletet ma -
ga döntötte el”.

Madarász számos fontos mellékmon -
datából kiemelem, hogyaz egy ház szent -
té avatott számos volt inkvizítort, mint
a Giordano Bruo kínhalálában meg ha tá-
rozó szerepet játszó RobertoBellarminót
és az oly sok magyar vonatkozással bí -
ró KapisztrániJánost, majd felteszi a
kérdést: „Hogyanlehetegygyilkos
Krisztusegyházánakszentje?”

A két mártír pap stílusát elemezve,
a szerző megállapítja, hogy azok kö zös
sajátossága a rendkívüli szenvedélyes -
ség. Ennek bizonyítására gondolataik-
ból egy-egy hos szabb részletet közöl. 

A szerző idézi a nagy olasz irodalom-
történész FrancescoDeSanctisszava-
it: „Amit Savanarola a hittel és a ra jon -
gással, azt próbálta  Bruno a tu do mán y-
nyal elérni.” Míg Sa vanarola az evangé-
liumi kereszténységhez való visszaté -
rést prédikálta, Bruno a hagyo má nyos
vallásosságot „babonaságnak” tar tot ta. 

Madarász a két hős közötti legna -
gyobb különbségnek azt tekinti, hogy
amíg Savanarola – megégetése előtt –
maga is az általa fanatizált könyv é ge -
tők prédikátora volt, addig Bruno, a nagy
humanista gondolkodó egyedül állt
szemben a világegyházzal.

Az író a két mártír utóéletével is fog-
lalkozik. Érdekes és mo soly ra fakasztó
a közelmúltunk olvasása: hogyan pró -
bálta a sztálinista-rá ko sis ta korszak a
saját hősévé formálni Giordano Bru nót.

A  könyv végén olvashatunk a „bru no -
lógusok” nemzetközi koferenciáiról,
akik – nem egyedül – Giordano Bru nót
az egységesülő Európa egyik jel képé -
nek tekintenek.

Nehéz olvasmány ez a fenséges „ma -
darászi stílusban” megírt pár hu za mos
életrajz. Mégis jó szívvel ajánlom mind-
azoknak, akik meg akarják ismerni az
inkvizíció talán legjelesebb két ál do za -
tának tragikus és hősi életét, egy má -
séi val összevetett gondolat vi lá gát.

A fejezetek végén a gazdag bib li og -
ráfia is mutatja a szer ző felkészültségét.

Nagy lelkesedéssel állapítom meg:
Madarász Imre elképesztően gazdag
italianista tudásának tárából egy újabb
kis remekművet varázsolt. Várom a kö -
vetkezőket!

GiordanoBruno

GirolamoSavanarola

P Papp Zoltán
SORSUNK

Sugárfertőzött
Szennyes-szép
Hajnalon egyszer
Arra virradunk
Hogy valami
Nagyot csikordul
Amikor a Föld
A Napba fordul
S úgy fogad
Majd minket a Nap
Mint lyukas kétfillért
a Koldúskalap
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KósaAndrás
(B)AKIZÓK

Azt hiszem, közel állnak az igaz ság -
hoz azok, akik anyanyelvünket el ső -
sorban a „mangol” (magyar-angol hib-
rid) nyelv térfoglalásától féltik. Nyel -
vünk azonban egyéb negatív ha tá sok -
nak is ki van téve (mindig is ki volt).
Ezek alkalmanként a társa da lom jól
meghatározható rétegében ke let kez nek,
majd fokozatosan szétterjednek. Ez alól
az értelmiség sem ki vétel, pedig a nyelv
feletti őrködés min denekelőtt a „ki -
művelt em ber fők” kötelessége vol na.

A 90-es évek elején egy té vé mű sor -
ban figyeltem fel arra, hogy az inter-
júalany, egy bölcsészkart végzett po -
li tikus, az aki vonatkozó névmást kö -
vetkezetesen használta intézmények-
 re is: az önkormányzat, aki …, stb. Azt
hittem, egyedi esetről van szó. Nem,
elsősorban értelmiségi körökben egy -
re gyakrabban lehet találkozni ezzel
a szóhasználattal, fittyet hányva an -
nak a – nyelvtanoktatásunkban is rég -
óta uralkodó – rendnek, amely sze rint
az aki névmás mindig csak konkrét sze -
mélyre vonatkozhat. Az volt az ér zé -
sem, hogy az újonnan színre lépő aki-
zókat valamely filantróp érzés moz-
gathatja: a személyeket megillető for -
mát olyan intézményekre is ki akarják
terjeszteni, ahol emberek dolgoznak. 

Az aki-zó mondatok kapcsán ma te -
matikusi énem azonnal berzenkedni
kezdett: nem célszerű ugyanazzal a
szó val illetni egy intézményt (egy hal -
mazt), mint az ott dolgozó embereket
(a halmaz elemeit). A matema tikában
különben súlyos ellentmon dáshoz ve -
zet, ha a halmazt összetévesztjük az ele -
meivel. Az említett időszakban ép pen
egy tankönyvet írtam, amely az isko-
lai matematikából az egyetemi, fő is ko -
lai tanulmányokra való átmenetet kí -
vánta megkönnyíteni. A szóban forgó
névmásos kérdést annyira fontosnak
tartottam, hogy (matematika könyv ben
szokatlan módon) belevettem ebbe a
kötetbe: „Sokszor beszélünk például
egy főiskolai karról, mint az ott ta ní tó,
illetve tanuló emberek halmazáról. Itt
a kar (a halmaz) egy fogalom, helyte-
len tehát az a fogalmazás, hogy ’a kar,
aki …’ (jóllehet az ’elemei’ emberek;
őket, vagyis az elemeket és nem a halmazt
illeti meg az ’aki’ vonatkozó név más).

Helyesen: ’a kar, amely…’. Ugyan így:
’az önkormányzat, amely …’, ’a válla -
lat, amely …’, ’az évfolyam, amely
…’ stb.” Ez a bevezető tankönyv a
későbbiekben egy sorozattá bővült. Az
így létrejött, több mint kétezer ol da lon
a fenti szöveg maradt az egyetlen,
amely nyelvi kérdéssel foglalkozott. 
Nyelv(tan)könyvek hosszú sora (Balázs
Géza, …, Tótfalusi István) teljesen
egységesen kezeli a vonatkozó név má -
sok használati szabályait. Sok nyelv -
művelő cikk is foglalkozik vele (tavaly,
2014-ben három is került a kezembe).
Csupán egyetlen, régebbi középisko-
lai nyelvtankönyvben találkoztam az -
zal, hogy az amely és az ami névmás
egymás szinonimája, de az aki ott is
ugyanaz maradt, ami valójában. Ugyan -
akkor a tévéadásokban egyre jobban hó-
dít az aki-zás, a napilapokban sze ren -
 csé re csak kisebb mértékben. Ezeket
nyilván átfésülik nyelvi lektorok is, sok
egyéb szöveges kiadványban azonban
hiába keressük az ilyen tevékenység
nyomait. 
Az aki-zás elsősorban értelmiségi ter -
mék, természetes tehát, hogy ez az új
szokás sincs híjával a magyarázatoknak.
Szofizmusnak tartom azt az érvelést,
hogy az egyesületek, társulatok, ban -
kok bizonyos esetekben jogi sze mély -
ként járnak el, tehát őket is megilleti
az a névmáshasználat, amely a termé-
szetes személyeket. Létezik más ma gya -
rázat is, alapul a bank szót véve. Ha
a bank épületéről beszélünk, akkor
„a bank, amely …” Például: ez itt váro-
sunk bankja, amely akadálymen te sítve
van (tötözéssel: amely akadálymen te -
sített). Ha azonban a bankról, mint

működő, embereket foglalkoztató szer-
vezetről van szó, akkor oda az aki név -
más való. Például: ez az a bank, aki -
nek az öcsém az igazgatója. Ennek
alapján ilyen mondat is születhet: „ez
itt városunk bankja, amely akadály-
mentesítve van, és akinek az öcsém
az igazgatója”. Talán megbocsátható,
ha az ember az ilyen magyarázatokat és
a fenti mondathoz hasonlókat a po kol -
ba kívánja. Apropó: pokol. Ez most aki
vagy amely? Telephelye nincs, de ha
igazat adunk a vallási tanításoknak, a
hiedelmeknek, akkor a mű ködés ténye
nem tagadható. Ennek legzseniálisabb
leírását Dante adta, de még Petőfi is
tett célzást a pokol részleges össze té -
telére. Így, az iménti magya rá zat sze -
rint, a telephely nélküli, de mű ködő po-
kolra az aki névmással kelle ne utalni:
a pokol, akibe a gonosz lelkek jutnak. 
A szóban forgó aki-zást egyesek olyan
újításnak is tekintik, amely része lehet
egy emberközpontú nyelvhasználatnak.
Jó lenne felhagyni vele és visszatérni
a vonatkozó névmások korábbi, kö dö -
sítés nélküli használatához. 

KósaAndrás

"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom, 
írok, életem legnagyobb eseménye, 
melyhez nincs fogható. Nem kül ső sé ges
valami, mint a kabátom, még olyan sem,
mint a testem. Mélyen bennem van, vé rem
csöppjeiben, idegeim dúcában, me ta fi -
zi kai rejtélyként." KosztolányiDezső

"A különböző nyelvek melegéből kel -
tek ki a különböző népek, melyeket az
atyafiság és az együttes érdek alap ján
a közös szó szervezett nemzetekké. Ve-
lünk is ez történt. A magyarságot is az
atyafiság és az együttes érdek alapján a
sors verte egybe; hazát a bátorsággal
irányzott élet ösztön szerzett neki, de
nemzetté a magyar szó teremtette. Mint
jelképes erő és hatalom, a magyar szó ne -
künk a legnagyobb ereklye. Ke gye let,hű-
ség és becsület illeti őt."  TamásiÁron

"Vedd el a nemzet nyelvét, s a nem zet
megszűnt az lenni, ami volt: nyom nél -
kül elenyészik, beleolvad, belehal az
őt környező népek tengerébe."

TolnaiVilmos
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Három a magyar igazság,
avagy egy verés pozitívuma

Döbrögit vagy Matyit? Melyiket szeressük? Ki a hős és
ki az antihős? Ezt segíti eldönteni, inkább értelmezni,
Madarász Imre előadásával: „Háromszor veri ezt kenden
Lúdas Matyi vissza” (Erzsébetvárosi Közösségi Ház,
február 4.) Az aktualitást adja: kétszáz éve jelent meg
Fazekas Mihály elbeszélő költeménye, A Lúdas Matyi.
Egyrészt, ez az „irodalmi népiesség” első nagy „siker-
darabja” a magyar költészetben, a János vitéz és a Toldi
„előfutára”. De itt másról is szó van, megszoktuk már
Imre előadásain: szélesre nyitja a palettát,
irodalomtörténeti vonulatot is ad, a szerzőt, a darabot, a
műfajt nagyobb horizontba helyezi, fölvázolja a 19.
század európai szellemi tablóját, a „törvények szellemét”
– Magyarországtól Itálián keresztül egészen
Franciaországig. Igazság – zsarnokság, társadalmi
egyenlőtlenség – a szabadság keretei, tettlegesség, verés
– jog és erkölcs. Sűrű kérdések, mai gyakori aktualitással
– világjelenség. A szereplők, hősök, antihősök, itt
nyüzsögnek körülöttünk. Fazekas Mihály műve modern,
sajnos! Sokkal több, mint amennyit, ahogyan bemutattak
belőle az ötvenes években: a népi hős, osztályharcos
alapon nekimegy a zsarnoknak, az urak ellen fordul – le

az urakkal! A sematikus megítélés sok mindenről
megfeledkezik. Arról, hogy Matyi, aki éppen nem tűnik
ki a paraszti munkában, eszes, furfangos, kreatív figura.
Több szerepben jeleskedik (szerepben ver), mint
mesterember, doktor, kereskedő. Leleményes vállalkozó,
olyan, akinek megvannak az erkölcsi normái. Boldogul. 
Madarász Imre népszerűsíti a népszerűt – művet és
szerzőt a magyar irodalom/történet méltó polcára emeli.
És bátorít: ember, ne hagyd magad! Mások nem kaparják
ki a gesztenyét számodra. Ne másoktól várd, hogy
igazságot tegyenek helyetted. Erkölcsi alapon mérlegelj,
és akciózz. Egy klasszikus verés, például, többet ér, mint
manapság a sorozatlövés. Ez végtelenítve van, előbb-
utóbb mindenki otthagyja a fogát. Matyi tudta, hol a
határ: háromnál megállt. És láss csodát: a dölyfös
Döbrögi alább adja, s megjavul. Tehát igaz a
szenvedéselméleti tétel: fájdalom, kín után jön (jöhet) a
megújulás. Szóval: fényre magyar! Előre a felvilá-
gosodás útján! Matyi velünk van. A korábban
antihősként megjelenő alak is megszelídül; a kise-
poszból, naiv módon, még a nemzeti identitásteremtő
erőt is kiérezzük. A lehetőségét legalábbis.
Madarász, akinek a felvállalt téma szent, aki nagyon
komolyan veszi a közönséget, most is élvezetesen vezeti
a hallgatóságot, érthetően beszél „szakmáról”: drámai
szerkezetről és nyelvezetről, a kiseposz jellemzőiről,
esztétikáról. S mindezt úgy teszi, hogy a szépség felé
emeli és szinte „megnemesíti” a környezetét.
Racionálisan, emocionálisan. Ez ám a tudomány –
szórakoztatva tanít. 
Az is felvetődött, milyen szerepet kap a mű az iskolában,
annak melyik fokán, és hogyan tárgyalják. Mindig
furcsállom, hogy ilyen alkalmakra nem jelenik meg egy
magyartanár diákjaival. Tanóra helyett, szakkör gyanánt.
Az iskolában sok a Matyi, eligazítást, de legalább
példákat várnak. Csak nem a Döbrögik állják el az
útjukat?

Sz.TóthGyula

DivékyJózsefillusztrációja(famteszet)

Weöres Sándor
A CÉLRÓL

Mit bánom én, hogy érdemes, 
vagy céltalan a dolgom? 
Patak vagyok: kérdjem-e, hogy 
habomat hova hordom?

Harcolok: nem tudom, kiért 
és nem tudom, ki ellen. 
Nem kell ismernem célomat, 
mert célom ismer engem. 

(1936)
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HermanOttó
A pokol cséplője

Régibb íróink, kiknek haja, parókája
immáron megderesedett, hogyha ti. idő -
közben a haj el nem fogyott s a paró-
ka el nem kopott, valahányszor csak le -
jegyeztek valamicskét a hírhedt Prott -
man-korszak emlékeiből, olyat, ami
a cenzúra ügyére vonatkozik, teszik
azt maró szatírával, gúnnyal, mely ből
még ma is kicsillan visszfénye a régi
elkeseredésnek, gyűlöletnek.

Nos, mi volt tehát a Prottman-kor -
szak cenzúrájának a lényege? Volt-e az
elnyomatási rendszer szempontjából
logika benne?

Az elnyomatási, azaz: Bach-rend-
szernek az volt a sarktétele, hogy mind -
annak, amit e rendszer saját irá nyá ból
kifolyólag rossznak vallott, elejétve-
gye. Ehhez képest járt el, ami dőn meg -
követelte, hogy a sajtó ösz szes ter mé -
kei az illető sajtóhatóság részéről elő -
zetesen megvizsgáltassa nak, azaz: cen-
zúráztassanak.

Ez a méltán kárhoztatott korszak a
szólás- és sajtószabadság szem pont -
já ból elvetendő, a szabadsággal ösz -
szeütköző eljárás mégis bírt annyi lo -
gikával, hogy a maga szempontjából
cselekedve eső előtt vette föl a kö pö -
nyeget. Vastag abszolutizmus; de van
logika benne.

És mit csinált most a JókaiMórel -
nök lete alatt összeült alap sza bály ve tő
tisztelt bizottság, melynek paragrafu-
sokba szedett dolgozata lapunk teg-
napi számában látott napvilágot?

Prottmannal tótágast állatott, s föl -
fe dezte az eső után való köpönyeg föl -
vételének mijét? bizony csak bolond-
ságát, amit fölfedezni nem is kellett,
mert hiszen ezt a nép szava már azóta
látja bolondságnak, amióta a kö pö nyeg
egyáltalában föl van fedezve!

Azt kérdem én a tisztelt bi zott ság -
tól, hogy miután operátuma utólago-
sanbíráskodik: a sajtótörvény fölé vagy
alá akar-e helyezkedni?

Ne méltóztassanak komoly do log -
ban játékot űzni, mert nem arra való a
mai idő, a társadalom mai lüktetése.

Hiszen, kérem, vagy van egy hírlap-
ban kitétel, mely bíróság elé tartozik:
ott van a sajtóbíróság, mely ítél fö löt te.

Vagy nincsen ily kitétel, hát akkor
mit akarnak? Hiszen a bagatell el já rás

is törvényt követel, ki csinál önök nek
törvényt, hogy önök jogosítva le gye nek
még a bagatell eljárás színvonala alatt
is bíráskodni? Nem úgy, uraim! Ne kem,
s tudom, mindazoknak, akiknek a szó-
és saj tó szabadságról ép fogalma van,
tel je sen egyre megy, akár előlegesen,
akár utó lagosan cenzú ráznak, mégpe -
dig akárProttman, akár az önök mun -
kálata szerint: mind a két eljárás a
sajtósza badság meg szo rí tá sa. Nekünk
pedig sajtószabadság kell – a szó igaz,

magasztos értelmében. Az Önök ja -
vas lata utólagosan ölné meg az egyé -
nit, Prottman előre bun kózta le, az
eredmény egy és ugyan az, mind a két
esetben az író le van bunkózva.

És azután az a kedves prüdéria, mely
az erősebb hangtól, kitételtől, a szub -
jektivitástól, a személy ellen intézett tá -
madástól oly szörnyen irtózik, ájul doz!

Én már látom például édesmagamat
mint a „Függetlenség” munkását a tisz-
telt sedria elé idézve, például a „frak -
kos banda” helyett jövőre persze így
kell írnom: „nemzetellenes szabású öl -
tönyviselők szövetkezete” – vagy mi?

No ezt a törvényszéket ugyan szé -
pen köszönjük, s bizony okosan mond -
ja Voltaire barátja, hogy azokat a ga -
zet tákat nem szabad genirozni, ter mé -
szetesen sem előlegesen, sem utó la go-
san, kivévén a törvénybe való üt kö zést.

Sőt még céhet is akarnak állítani; de
sőt még egy cabinet noirt, mely ítélni

akar szabad polgárok jelleme fölött!
Oly irány ez, amelyben önöket nem

követhetjük, sőt amely ellen, ha önök
követelését kötelezőnek hirdetnék, a
leghatározottabba kikelnénk!

Rosszul fogták fel önök a feladatot:
nem kezdték az elvek tisztázásán, nem
ér az semmit.

A sajtó ilyen vagy amolyan hangja
mindig a korszellem tünete; ne mél -
tóztassék e hévmérőt működésében kor -
látozni, mert a korlátozás veszedelmet

hoz. Itt arról van szó, hogy
a sajtót kívülről jövő me-
rényletek ellenvédjük meg,
s hogy ezt tehessük, jó a
szövetkezés. De a sajtó sza-
bad működését úgy kor-
látozni akarni, amint önök
tervezik, az a szabadság
megölése a gazdaság föl -
burjánzása érdekében.

Nem tartunk önökkel!
Függetlenség,1880.I.15.

1851-től JosefProttman
a pesti rendőrfőnök, és
1852-től a császár nagy -
bátyja, Albrechtfőherceg
mint kormányzó alkották
a magyar sajtóélet felső el -
lenőrző és irányító körét. A
főherceg gőgje, addig ter-
jedt, hogy a kormány uta -
sításait is sa ját tet szése,

belátása szerint hajtotta vég re. Ő volt
a magyar sajtó számára a Bach-kor -
szak megtestesítője.

DomonkosBéla:HermanOttó(bronz)

Herman Ottóról

Természettudós, etnográfus és politi -
kus. Érdemeket szerzett az ős em ber 
ma gyarországi nyomainak ku ta tá sá ban.
1893-ban megalapította az Ál latvédő
Egyesületet. A magyar ős fog lal ko zá -
sokról írt tanulmányai fon tos et nog -
ráfiai és nyelvi adatokat tar tal maz nak.

Korának egyik legnagyobb hatású
politikusa volt. Vitacikkei, magánle ve -
lei országos visszhangot keltettek. Fon -
tos társadalmi és politikai kérdésekben
szót emelt, véleményt alkotott saját fel -
fogása és a kor szellemének meg fe le -
lően. A 180 éve született (1914-ben el -
hunyt) tudós gondolkodásmód ja, szó -
használata segít képet alkotni éle té nek
évtizedeiről.                   Geröly-B.H.
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MadarászImre
Waterloo kettőszáz

A kétszáz esztendeje, 1815. június 18-án (pontosabban a
június 15. és 18. közötti „négy napon”) lezajlott waterlooi
csata nem „csak” a világtörténelem egyik legnagyobb je len -
 tőségű ütközete volt. Fogalommá lett és jelképpé emel ke dett.
Köznevesült. Az olasz nyelvben például a „Wa ter loo” je len -
tette száz évig a megsemmisítő vereséget (majd en nek szi -
nonimája az első világháborúban a „Caporetto” lett, a má so dik
világégéstől kezdve pedig a „Stalingrado”). Nem alap ta la nul.
Egy hadvezér sem vívott és nyert meg annyi csa tát, mint
Bonaparte Napóleon, ezért egyetlen csatavesztés sem volt
olyan súlyos, mint ami a földi hadistent a belga harc me  zőn
lesújtotta. A történelem iróniája, hogy ez lett Napóleon leg -
nagyobb, legemblematikusabb, legismertebb harca és nap ja.
Igen, „Napóleonnapja”: paradox módon az övé, a vesz te sé,
nem a győzteseké, Wellingtoné és Blücheré. A negyven-öt -
venezer áldozat (halott, sebesült, „veszteség”) ellenére a sér -
tetlen túlélő császár tragédiájának dátumaként halhatatla -
nul a XIX. század „leghosszabb napja” (három nappal a nyá-
ri napforduló előtt). A kortársak a waterlooi giganto mac hi -
ában egy emberóriás az isteni gondviselés általi megbünte-
tését látták. Még a francia VictorHugo is úgy találta, hogy
„ez az ember oly túlságosan rásúlyosodott az emberiség sor -
sára”, hogy „útjában volt az Istennek”, amiért is „Waterloo

nem csupán ütközet: Waterloo a viláegyetem arcvonalának
megváltozása”. Waterloo mérlege ez okból mindig is Na pó leon
meteor-pályafutásának megítélésével függött össze, mely fö -
lött ott lebegett Manzoni klasszikus tömörségű, örök kér dé -
se: „Igaz dicsőség volt?” Noha „a nyugati világ sorsát el -
döntő ütközet”, IainGale-t idézve, „a hadviselés tör té ne té-
nek legbővebb irodalmával rendelkező csatájává vált”, leg -
 megragadóbb feldolgozásait, legnagyobb hatású meg örö kí -
téseit nem a JohnKeegan-féle hadtörténészeknek köszön-
hetjük, hanem olyan nagyságrendű költőknek, szépíróknak,
mint Byron,Stendhalvagy a már említett Hugo. A brit-po -
rosz antibonapartisták „szép szövetségének” (Belle-Alli an ce
volt Waterloo addig ismertebb és profetikus francia neve)
győzelme ugyan véget vetett a napóleoni éra örök há bo rús -
kodásainak, vérözönének s elhozta a békés, „szelíd”, „bieder -
meier” korszakot, ama béke az elnyomás, a reakció, a res -
ta uráció, a zsarnokság, a francia forradalom előtti „régi rend -
szer” visszaállítási kisérlete temetői csendjét vagy börtön-
cellai „nyugalmát” jelentette, Metternich Szent Szö vet sé -
gé nek uralmát a Batsányi emlegette „nemzetek, országok”
szabadságvágya fölött. Waterloo tehát olyan leckét adott az
utókornak, amely máig töprengésre és vitára késztet. Aki
– mint e sorok írója 2006-ban – járt „véres Waterloo” me ze -
jén, mely ma hatalmas szabadtéri múzeum, egyszers mind
történelmi zarándokhely, átérezte a költőóriás Byron sza -
va i nak igazságát: „Egyperc,selveszi,mitölünkbeszórta
hatalom...Alegnagyobb,snemalegrosszabb,kiittbukott.”

BonaparteNapóleon(ArmyMúzeumPárizs)

BonaparteNapóleon,CampoFormio-ibékeszerződésemlékérme

„...afilozófianagyonhasznosdologatudósdolgozószo-
bájában.Akatonánakazonbandicsőség,rang,kitüntetés,
jutalomkell.AKöztársaságseregeinagyhaditettekethaj-
tottakvégre,merteseregekjóravalóföldművelőkéspa-
rasztokfiaibólrekrudálódtak...
Nekemküldetésemvan,éscsakazértmaradokéletben,hogy
eztaküldetéstbeteljesítsem.Elkellmesélnemazutókor-
nakazokatahőstetteket,amelyeketvéghezvittetek...”

BonaparteNapóleon
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TubaLászló
Pintér Éva kitüntetése

Tizenharmadik alkalommal ismeri el
a város önkormányzata a Mo son ma -
gyaróvár Város Kultúrájáért-díjjal a
művészeti és kulturális életben te vé -
kenykedő helyi alkotók és szakembe -
rek munkáját. Idén sokunk örömére –
nem érdemtelenül – Pintér Évára esett
a választás. Tudom, hogy sokan is me -
rik az ő életútját, mégis szükségesnek
tartom ennek felvillantását. 

1941-ben Mosonmagyaróvárott szü -
letett, itt érettségizett, majd a győri
fel sőfokú tanítóképzőben folytatta ta -
nulmányait. Művészeti fejlődését tíz -
éves kora óta szeretett mestere Tallós
ProhászkaIstván segítette, akire má ig
hálával és szeretettel gondol. Em lé -
ké re alapította és működteti a ne vé -
vel fémjelzett művészeti társaságot.
Győrött ThurócziMária festőművész
és AlexovitsLászló szobrász, a Kép -
ző művészeti Főiskola magántanuló-
jaként ÉkSándor,HinczGyula,Kórusz
Józsefés KokasIgnác festő- és gra fi -
kusművészek tanították a mesterség -
re. Szorgalmasan alkotott,  sok egyé ni
és közös kiállításon mutatkozott be Ma -
gyarországon és külföldön. Néhány em -
lékezetes ezek közül: 1974-ben Wart -
burgban elnyerte az Ifjúsági Nem zet -
közi Kiállítás első díját. 1986-ban Drez -
dában ezüst plakettet kapott. Ter mé sze -
tesen rendszeresen bemutatkozott szű-
kebb hazájában Mo son ma gyar ó vá rott
és Győrben is, az 1960-as évektől tu -
catnyi egyéni tárlattal. 

Pintér Éva sokoldalú művész: az olaj -
képfestészet mellett nagy kedvvel dol -
gozik a grafika, a secco, freskó, réz karc,
krétarajz, és a linómetszet műfajában
is. Alkotásainak témái változatosak: vi -
rágcsendéletek, portrék, zsáner ké pek,
a Szigetköz, Hanság, Lajta és Mo so -
ni-Duna, valamint a természet válto -
zásainak ábrázolásai, balatoni naple-
menték, állatportrék, és erotikus raj-
zok egyaránt megtalálhatók alkotásai -
nak körében. 1991-es óvári kiállí tá sát
dr.IváncsikJános professzor em ber -
közeli, realista festőként jellemezte,
aki témáit a valós életből merítette. Egy
évvel előbb, amikor szigetközi táj ké -
peit és virágcsendéleteit mutatta be a
városi könyvtárban, BöröndiLajos, a
„belső csend festőjéről” írt: de a ké pek

a belőlük áradó békesség és nyuga-
lom mellett egyúttal nehéz emberi sor -
sokat, hangulatokat, tragédiákat, fe-
szültségeket is rejtettek. Éva ekkor nyi -
latkozta: „Fáim valójában az embert fe -
jezik ki. Viharvertek, megcsonkítottak
megnyomorítottak, sok mindenen men -
tek keresztül.

Pintér Éva korábban a modern fel fo -
gásokhoz is eljutott, mely érdekes tér -
hatású képein kialakította a maga rea -
lista, vagy „dekoratív stílusát, néha fá -
tyolos szűrrealizmusát, sejtelmes új -
ro mantikáját. Különleges művészi al -
kat, akit kiállításai után a műértő kö -
zönség mindig a szívébe fogad. Ké pei
Amerikától Hollandiáig és Izraelig tu-
catnál több országba jutottak el, gra -
fi kái folyóiratokban, napilapokban és
egy önálló füzetben jelentek meg, de
je len vannak Mosonmagyaróvárott és
más hazai közgyűjteményekben is.
Köz téri művei közül megemlítem a
váci görög katolikus templom secco-
ját. Freskót készített a Karolina Kór -
ház nak, a bázeli Magyar Étteremnek
és a haarlemi árvaháznak. Meg fes tet te
a mosoni Rozália kápolna ol tárképét. 

Közösségi aktivitását jelzi az általa
életre hívott TallosProhászkaIstván
MűvészetiEgyesület, amely 2000 óta
rendszeresen jelentkezik kiállítások -
kal, s hazai és külföldi tagjai között kü -
lönféle művészeti ágak képviselőit ta -
láljuk. Tucatnál több országos és he lyi
egyesületben tevékenykedik, többek

között a Zebegényi Szőnyi Körben, a
Magyar Országos Képző- és Ipar mű -
vészeti Egyesületben, a Mosoni Pol gá -
ri Körben, a Mosonmagyaróvári Vá -
ros védő Egyesületben és a Széchenyi
Polgári Körben. A budapesti szék he -
lyű Művészetbarátok Egyesületének
több mint két évtizede tagja, melynek
támogatásával több fővárosi kollektív
és egyéni tárlat részese lehetett.

Elnyerte a MagyarKultúraLovagja
címet, a megyei közgyűlés elnökétől
vehette át Győr-Moson-Sopron me gye
legmagasabb művészi elismerését, a
KormosIstván-díjat. A budapesti Bé ke
Házban a közösségért végzett te vé keny -
ségéért a BékeNagykövetévéavatták.
Életútjáról több adattárban, lexikon-
ban találunk összefoglalást. A nagy spa -
nyol festő, SalvadorDalimondását rá
is érvényesnek érzem: „a festő nem az,
aki ihletett, hanem aki képes megih-
letni másokat.” 

AMosonmagyaróvárVárosKultúrájáért
díjataFehér LóKözösségiHázban dr.
IváncsicsJánosalpolgármesteradta át.

PintérÉvaakitüntetéssel

Pető Margit
MÁJUSI REGGEL

Ébred az öreg kert.
Mókus-ugrású gondolatok
fényre derítik
tegnapi gondok
sötét bokrait;
madárcserfelés,
napvidám-olajzöld
vágy-perlekedés,
víztükör fodra enyhe fuvallat
– lélektaplóra harmat.

CSEND-ÉLET

Szunnyadva szuszog az élet,
álmosat pislant a táj,
messzi utak vélt nesze torpan,
sűrű bokorba besántikál.
Sóhajt a sás, a rét elnyújtózik
szellő ledobja pendejét,
cirren álmában az alvó fészek
lombok rejtekén őrt áll a sötét.
Tó felől víz illat oson
búzaillattal találkát akar,
fa mögött kuncog a hold,
árnyék-árnyéka egymásba botlik
a csend átölel, puhán betakar.
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Salamon Nándor
posztumusz kitüntetése

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Ku -
ratóriuma – a Művészetbarátok Egye -
sülete elnökségének javaslatára – az
elmúlt évben elhunyt Salamon Nán dor-
nak posztumusz a Magyar Kultúra Lo -
vagja címet adományozta. 

A művészeti író 1935-ben született
Tápszentmiklóson. A győri ta ní tó kép -
zőben érettségizett, rajztanára Horváth
Dezső volt. Tanult BékessyLeósza -
bad iskolájában. A szegedi Pe da gó giai
Főiskolán 1957-ben szerzett ok le ve -
let. Tanárai KovácsMargit,Kopasz
Márta,BudayLajosés VinklerLászló
voltak. Pápán, Csóton, Győrött taní-
tott. Közös kiállításokon szerepelt. A
hatvanas évek közepétől rend sze re sen
publikálta művészeti írásait folyóira-
tokban, és több napilapban. 1972-1984
között a győri Xantus János Mú ze -
umban művészettörténészként dolgo -
zott. Számos kiállítást rendezett, töb-
bet megnyitott, katalógusokat szer kesz -
tett. Tanulmányai és kiállításainak ki -
magasló színvonala többször kapott el -
ismerést. Többek között BorsosMiklós,
CzirákiLajos,TóváriTóthIstván,A.Tóth
Sándor,GiczyJános,OpitzGyöngyi,
SzabóAurél,ZászlósIstván mun kás -
sá gát méltatta. Kitüntetést kapott a
Borsos Múzeum rendezéséért, és el -
is merés illette a Kovács Margit Gyűj -
temény gyarapításáért is. 

Széles látókörének és szak mai tu dá -
sának köszönhetően 1984-ben meg hív-
ták a Szombathelyi Képtár igazgatói szé-
kébe, mely intézményt nyugállo mány-
ba vonulásáig, 1995–ig irányított. Ne -
véhez fűződik az intézmény arculatának
és szervezeti felépítésének kia la kí tá sa,
mely során nemzetközileg ismert, és el-
ismert múzeummá fejlesztette azt. Sze -
mélyének köszönhetően a Képtár kép -
zőművészeti gyűjteménye KassákLajos,
MiháltzPál,MartinFerenc és Szántó
Piroskahagyatékaival is gyarapodott.
Nyug díjas éveiben állította össze a re -
gionális kitekintésű Kisalföldi Mű vé -
szeti Lexikont, amely 1998-ban je lent
meg, de sok éven át végzett adat gyűj -
tése alapján 2012-ben napvilágot
látott átdolgozott, bővített változata.

Társszerzője volt a Kortárs Magyar
Művészeti Lexikonnak, valamint a Győ -
ri Életrajzi Lexikonnak. Ezen kívül

számos kiállítást szervezett és rende -
zett a régióban. Érdemeihez tartozik,
hogy Budapesten Szántó Piroska fes -
tőművész végakaratának meg fe le lő en
– Salamon Nándor szellemi irá nyí tá -
sá val – 1999-ben meg nyílhatott a kö -
zönség előtt is a Várkert rakparton a
SzántóPiroska–VassIstvánEmléklakás,
mely a Szombathelyi Képtár fi li á lé -
ja ként működött.

A Vasi Szemle Szer kesz tő bi zott sá ga 

SalamonNándor(fotó:SmidéliuszB.)

Menye,fiaésunokájaakitüntetésátvételeután(fotó:GarasKálmán)

2014-ben nívódíjban részesítette. Ha -
lála után Vas Megye Közgyűlése posztu-
musz BerzsenyiDániel-díjat, Szom -
bathely Megyei Jo gú Város Köz gyű lé -
se SzombathelyKultúrájáértÉletmű-
díjat adományo zott részére magas szín -
vonalú művészeti- és mű ve lő dés tör té -
neti tanulmányaiért, könyv is mer te té -
seiért. Főbb művei: FelsmannTibormű-
vészete,Körmendszobraiésemléktáb-
lái;Körmendifestőkikerpályán;Írá-
sokA.TóthSándorművészetéről;Rumi
RajkiIstvánszobrászművészéleteés
alkotásai; valamint NagybányátólSár-
várig.GottesmannAlfrédfestőművész
életeésmunkássága.

Lapunkban közölt írásai szakmai hoz -
záértésről, kifinomult stílusérzékről, a
magyar nyelv alapos ismeretéről ta nus -
 kodtak. A Kárpát-medence művészeti
életének hírvivője volt.        GerölyT.

Szirmay Endre
A DIADALMAS ÉLET

Elfelejtették már a dalt
mind, akik tőled üzenetet hoztak
a fény és a csönd zuhatagában
lélekcserélőn szitkozódtak;
s a győzködésben fölsikoltó kezek
vak görcse némán feketéllett
mert minden halál csontfehér csöndjét
fölgyújtotta a diadalmas élet.
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TóthCsaba
Vas megyei tárlatok

A múlt századi és kortárs kép zőművészet jeles Vas me gyei
képviselőinek bemuta tá sá ban a Nyitott Tér Kulturális Egye   -
sület missziót teljesít. Nyil vá nosságot teremt nemcsak a
múlt, és a jelen, hanem a jövő generációinak is. Az év első
tár lata Répcelakon a Répce Galériábana kilencven éve
szü le tett Mészáros Jó zsefre, a vasi népélet, és természeti
kör  nye zet markáns fes tő jé re emlékezett. Művészetére éle -
tében is fi gyelt közvetlen kör nyezete. Kiállításai kultu rá lis
ese ménynek számítottak, me lyet – a mai tapasztalattal el len -
tétben – „tömegek” te kin tettek meg. (A tárlók em lék köny -
vei több száz aláírással, méltató bejegy zés sel ta nús ítják.)

Mészáros József életútja nem tipikus vasi pályakép, hi szen
fiatalon a Szépműves Líceum növendékeként Budapestre
került. A Képzőművészeti Főiskolán DomanovszkyEndre
és BernáthAurél volt a mestere. 

Életműve két pilléren támaszkodik. Az egyik a magyar fes-
tészeti hagyomány. PaálLászló harmóniákat feltáró lá tás -
módja, SzinyeiMersePál tájfestészetének derűje, Munkácsy
Mihálydramatikus formanyelve, MészölyGéza szelíd lírá-
ja, FerenczyKároly nagyvonalú, dekoratív látásmódja, Koszta
József, a néplélekkel azonosuló, bensőséges elő a dás mód ja,
Tornyai János szikár társadalomszemlélete, EndreBéla
visszafogott eleganciája, RudnayGyulamagyar érzésű ro -
mantikája, FényesAdolf hősies empatikussága a magyar
vidék valóságához, és nem utolsó sorban DerkovitsGyula
ösztönösen igazságkereső társadalomlátása. A másik pillér
az egyéni és csodálatos elégikus hang, és a benne rejlő har-
móniavágy, amely szinte sugárzik, süt alkotásaiból. Az elé -
gikus hang pedig onnan eredeztethető, hogy minden té má -
já hoz az érzésein keresztül kapcsolódik, ahogy Exupéry ta -
lá lóan megfogalmazta „jól csak a szívével lát az ember”. 

A szülőföld művészete iránti érdeklődését bizonyítja, hogy
halála óta (1979) ötödik alkalommal nyílt emlékkiállítása.
A répcelaki tárlatnak az a különlegessége, hogy az életmű
korai korszakának alkotásai ilyen részletességgel ez ideig
soha sehol nem voltak megtekinthetőek. 

A kiállítás példás összefogással va ló sult
meg. Az életmű mára sajnos szétszóródott.
A Berzsenyi Dániel Megyei Könyv tár nak,
a Vasvári Békeház Képzőművészeti Gyűj -
teményének, MészárosFerencnek, (a fes -
tőművész közeli rokona), NagyAttilának
és NagyGyörgynek (szombathelyi vállal -
kozók) és több ma gán sze mély nek kö szön -
hető a répcelaki tárlat páratlan  élménye.

Tavaly SalamonNándor adott hírt  ar ról,
hogy a vasszécsenyi PungorErnőMű ve -
lő dési Házban új galéria nyílt az onnét el -
származott SzkokIván festőművész gyűj-
teményes kiállításával. Idén a Magyar Kul -
túra Napja alkalmából TorjayValterszom -
bathelyi festőművész állította ki munkáit
Vasszécsényben. Torjay 1988-ban szer zett
tanári diplomát szülővárosában tör té ne lem-
rajz szakon, majd Budapesten mű vé szet -
tör ténészit. Dolgozott a felsőbányai és a
nagykőrösi művésztelepen. Egy korai ars
poeticájában a következőképpen fogalma -
zott: „Szimbolista vagyok. Számomra a
kép hangulata a legfontosabb. Hiszem, hogyMészárosJózsef:Drótkerítés(fotó:GarasKálmán)

MészárosJózsef:Önarckép1945(fotó:GarasKálmán)
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a jó képet megtervezni nem, csak megfesteni lehet.” Va ló -
ban, figurális kifejezésének két markáns vonulata van, egy
látványelvű hangulatfestészet és egy ettől eltávolodó, em -
lé kező jellegű szimbolista piktúra. Látványra hagyatkozó
munkásságában több műfajban (tájkép, enteriőr, csendélet
és portré) is jelentős teljesítmény áll mögötte, spontán, leg -
többször szuggesztív „szálkás” ecsetkezelése talán a nagy-
bányai ZifferSándort idézi. Alkotásainak szimbolista vo -
nulata is a száz évvel ezelőtti képalkotó művészeket idézi
(Pont Aven-i iskola, Böklin). FerenczyKároly: Józsefetel-
adják testvéreiképének parafrázisa az Első Magyar Lát -
vány tár tulajdonába került. Torjay Valternek ezek a mun kái
sokkal összefogottabbak és dekoratívabbak a látványelvű
műveinél. A festészet mellett jelentős grafikai te vé keny sé -
ge is, illusztrációszerű monotípiával a vasszécsényi kiál-
lításon is találkozhatunk. Ezek a grafikái is valójában fest-
mények, pillanatnyi impressziók, és emlékek remekművű
rögzítései. Ezeknél a monotípiáknál, de néha az olaj ké pek -
nél is szereti a novellisztikus címadást, amiben pedig szin -
te Gulácsy nyomdokain jár, külön-utas, nem tartozik is ko -
lákhoz, művészeti csoportosulásokhoz, a Sensariásoknák
egy romantikusabb művészeti attitűdöt képvisel.

A SzombathelyiKéptár rendezte Benkő Sándor „Apil-
lanatrelatívigazsága” című kiállítását. Az eredetileg föld -
mérői végzettségű alkotó 1982-től a Vas Népe fotóripor te -
re ként dolgozott, majd innét a helyi „rendszerváltó lap hoz”
a Térképhez igazolt 1989-ben, 1991-ben viss zatért a megyei

laphoz. Külső munkatársként több országos fo lyó iratnak
is dolgozott. 1987 óta kiállító, 2005-ben a Mai Ma nó Ház -
ban önálló tárlata volt. 

Az alkalmazott fotográfiától (sajtófotó) az utóbbi évek-
ben fordult az autonóm fotógráfiához. A filozofikus cím -
adás Heidegger „Aműalkotáseredete” című művében meg -
 fogalmazott axiómára utal. „A műalkotásban a létező igaz -
ság lép működésbe. A művészet az igazság működésbe-
lépése.” És valóban Benkő Sándor legjobb fotóiban va la -
mi ilyesmiről van szó, az igazság színrelépése tetten ér he -
tő, még ha a fotográfia műfajából adódóan ez egy-egy pil -
la nat időtartamában relativizálódik. Az idén hetven éve le -
bombázott szombathelyi székesegyház HefeleMenyhértál -
tal tervezett impozáns főhomlokzatának timpanonját lát -
juk átlós kompozícióban alulnézetből esti, szinte misz ti kus
félhomályban, és a kép bal felső sarkában, csak az orom -
za ti szobor kezében felmutatott kehely látszik. A katolikus
liturgiában ezt nap, mint nap látjuk. A cím – „Hitünkszent
titka”– erre utal. A Noktürn kép is hasonló megközelítést
tükröz. A „TörőcsikMarielsőfilmje” című fotó egészen
más, mégis a megörökített pillanat hihetetlenül személyes
és szemérmes. Talán egy közönségtalálkozó alkal má val ké -
szült, a háttérben  mozivásznon „pörög a kör hin ta”, vagyis
a film egy közelképén a fiatal, csodaszép arcú színésznőt
látjuk társával, ugyanakkor az előtérben a pulpitusnál ül a
„mában” Törőcsik Mari hátat fordítva a film vászonnak. El -
ér zékenyülve, rezignáltan tűnődik az időn, és saját életén.

Életükáránis(fotó:BenkőSándor)
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Megindító a szombathelyi orvos CholnokyPéterportréja
is, ahol megnyerő őszinteséggel néz az idős, köz tisz te let -
ben álló professzor Benkő Sándor fényképezőgépének len -
csé jébe. Háttérben a korunkra túlhaladottá váló Gu ten berg-
galaxis könyvrendszerének vízszintes, függőleges rasz te re,
az idősen is szép arcú professzor kezében könyvet lapoz,
és ezeknek  a hajlékony vonal rasztere rímel a már említett
könyvespolc motívumra. Ez egy zárt világ, ahogy Hei deg ger
fogalmaz: a működésbe lépő világ. 

A Szombathelyi Képtárban egy sokkal nagyobb szabású ki -
állítás is látható, az idén harmincévesalapításátünneplő in -
 tézmény „Amagyargobelin100éve” című kiállítással ko -
ronázta meg az évfordulót. Monumentális és le nyű gö ző vál -
lalkozás, előzményként csak az 1997-es gödöllői „ÉlőGo-
belin” kiállítás említhető. Ez a tárlat azonban átfogóbb ké -
pet ad a magyar iparművészetnek erről a csodájáról. 
FerenczyNoémi épp egy évszázada készült „Menekülés

Egyiptomba” varázslatos kárpitja fogadja a nézőt, olyan „ma -
gasra teszi a lécet” vagyis a mértéket, a kvalitást, a mű kül -
de tését és funkcióját, amit persze nehéz, szinte lehetetlen
követni, utolérni, vagy túlszárnyalni. A kiállított száz mű -
ből azonban ez többnél sikerült, ami azt jelzi, hogy a múlt
századi és kortárs magyar képző-és iparművészetben a go -
belin önálló értékteremtő és hordozó tényező. 

Időrendben a sort PekáriIstván, három a két háború közt
készült műve követi, az ugyancsak a „MenekülésEgyiptom-
ból” (1932), a „Golgota”(1932) és a „Madonna” (1936).
A Római iskola nemzedékéhez tartozó  művész alkotásai, a
né pi vallásosság ihletéséből táp lál ko zik, szűkszavú, esz köz -
 te len előadásmódja így meghittséget, közvetlenséget su gá -
roz. Domanovszky Endre  „Halászat” című műve negyed szá -
 zaddal később készült. Tőle hiányoltam a „Danaidák”-at
Időben közel két évtizedes hiátus következik, hisz a Vas
megyei származású FóthErnő monumentális és le nyű gö -
ző stílusegységű műve 1969-ben készült. És ha már a helyi

kötődést megemlítettem, időrendben ide kívánkozott vol na
a ma is Szombathelyen található korai Szkok Iván mű a Víz
(1973), amely szintén bravúros stílusegységben fogant al -
ko tás, és látványosan járja körül és jeleníti meg a víz, mint
őselem összetett jelentéstartamát. 

1968-tól fokozatosan Szombathely válik a magyar tex til -
művészet fővárosává, így a helyi közönség a mostani monst re
kiállításon is szereplő műveket „első kézből” láthatta a tex til-
biennálékon – itt kell megjegyeznem, hogy a szakma szem -
pontjából életfontosságú seregszemléken – a gobelin nem
tartozott a kedvenc technikák közé. Művelői, képviselői jog-
gal kifogásolták mellőzöttségüket. A műfaj tekintetében a
legfontosabb az 1980-as Plusz-mínuszGobelinBiennálé
volt, melyet akkor a Művelődési és Sportházban rendez tek,
ahol a szakma demonstrálta életrevalóságát, abszolút je len -
létét. SoltiGizella„Egyfékcsíkoskabátja”,PolgárRózsa
„Egytakaró1945-ből”című munkája, PéreliZsuzsazse -
niális „Amnézia”című alkotása, NagyJuditkonceptualista
„Szövés=életmód”-ja, KecskésÁgnes varázslatosan szép
„Dunakanyar”-ja”, és DobrányiIldikó cizellált ki vi te lű,

alázatos műve, a „Lomb”
erre a tárlatra készült.
Sajnos az utóbbi három
most nem látható. Nagy
Judit kompenzálja a né zőt
az 1981-es „A repülés
története”,az 1996-os
„Himnusz”, és a 2013-as
„Kulcsmondat”című mun -
 kájával, Kecs kés Ágnes a
„Dunakanyar”egy ki sebb
változatával (1988), va la -
mint Dob rá nyi Ildikónak is
látható a „Kapcsolat” cí -
mű mű ve (1987). Kecs kés
Ágnes„Ádám Éva” (1979)
és a „Körömi kárpit”
(1980-85) című munkáját,
Péreli Zsu zsa va si kö tő -
dé se révén pedig az „Egy
kercaszomoribúcsúemlé-
kére” (1978) című művét
még szí ve sen láttam volna.
PolgárRózsa éterien szépFóthErnő:Gobelin(fotó:GarasKálmán)

PéreliZsuzsa:Amnézia(fotó:GarasKálmán)
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szép „Anyaság”-a, HágerRita „Szűkkapu” című al ko tá sa
is szerepel. FürtösIlona a legjátékosabb és leg me se sze rűbb
a kiállításon a Zelk Zoltán versét megjelenítő művében,
„Estejó” (1987). KókayKrisztina „Áraszdrámafénytés
amelegséget”(1999) valóban a sugárzó művek ka te gó riá -
já ba tartozik. HauserBeáta a „Velemigobelin” (1982) kék-
barna színhangjával kis remekmű, de az egy évvel ko rábban
szőtt „KármánTódoremlékére”munkája bizonyítja, hogy
sajátos szövéstechnikájának nincsenek méretbeli határai.
Ugyancsak ez a kategória BaráthHajnal monumentális,
költőien szép „Azüzenetakapuravanírva” (1988) műve,
vagy KelecsényiCsilla „RegnumMarianum” (2004) vízi -
ója, melyben Szt. István palástja lefedi, megvédi a Kárpát
medencét. ZelenákKatalin „UrbinóiVénuszparafrázis-”a
(Az elmúlás mintázata – 2004), a képfelület elpixele se dé -
sé nek raszter hatása, és a gobelin hasonló struktúrája közti
párhuzam felfedése a mű egyik áttételes üzenete. Kubinyi
Anna saját utas, háromdimenziós „Székelykapu”-ja” (2002),
rajta a hagyományos felirattal „Isten segedelmével ké szí -
tette Kubinyi Anna” megállásra és tűnődésre készteti a né -
zőt.  NyergesÉva „Áttünés”-e (1987), a negyedik dimenzi ót,
a mozgást idézi a futuristákkal ellentétben egyáltalán nem
anarchista módon, hanem a sorozatművészet esz köz tá rá val.
KissKatalinnak a felsősorozatából az „ÉgIII”műve (2004),
eszköztelenségével, látszólagos személytelenségével hat,
de egyben pont emiatt emel bennünket az égi régiókba. 

A kiállítás a teljességre törekedett. A látogató élménye le -
nyű göző, az említett művek hiánya ellenére is. 2012-ben a
Szombathelyi Képtárban a Lodzi Textilművészeti Gyűj te mény
mutatkozott be, ekkor lehetőség nyílt múlt századi és a
kortárs lengyel és a magyar textilművészet eredményeinek
az összevetésére. A lengyel textil, és benne kitüntetett he -
lyen a gobelin erőteljes, dinamikus és monumentális, a ma -
gyar gobelin sokkal költőibb, viszont válla lá saiban sze ré nyebb,
a két országban más volt, és talán ma is más a kár pit mű vé -
szet státusza. A mostani szombathelyi kiállítás  tanulságos, ezt
az évszázados visszatekintést sokaknak, sok he lyütt kelle ne
látniuk. (néhány művészt hiányoltam, töb bek közt Pécsi
Lászlót és HajnalGabriellát, de a sort folytathatnám.)

A RépceGalériában a vasi gyö ke rű, tavaly hetvenedik élet -
évét betöltő Turcsán Miklós mutatta meg szülőföldjének
legújabb műveit. A „háborús nemzedékhez” tartozik a fes -
tő, akinek születése idején dörögtek az ágyúk, zúgtak a fé-
lelmet keltő bombázó repülők. 

Vas megye több jeles képzőművészt adott a magyar mű -
vészetnek, a megidézett 1944-es évből még MágerÁgnest
és Szkok Ivánt, de egy jó évtizeddel korábbról Ábrahám
Rafaelt,BenkőKatalint, Fóth Ernőt és PaizsLászlót, ebből
az utóbbi nemzedékből sajnos már csak Benkő Katalin van
közöttünk. Ha címet kellene adni Turcsán Miklós  ki ál lí tá -
sá nak „AKüzdőEmber” lenne a legmegfelelőbb, hisz az egész
életműre, de a mostani legújabb ciklusra ez feltétlenül igaz.
A küzdelem természetesen abszolút szellemi természetű,
előképét a régi SzentAntalmegkísértése alkotásán ta lál hat -
juk, de rokon Cervantes hősének, DonQuixotevíziós ví -
vó dásaival is, és legvégül AlbertCamus fogalmazta meg
ezt egzisztencialista, mindig újrakezdő, küzdő embert,
Sziszüphosz alakjában. És valóban ez a legutóbbi illik leg -
job ban Turcsán Miklósra, hisz minden képén, újra és újra

szeretné legyőzni korunk hátborzongató és rémületes dia -
bo likus erőit.  Ez a szellemi vívódás katartikus erővel tár-
gyiasul a festményeken, szétfeszíti annak fizikai és szelle-
mi kereteit. AmerigoTot gödöllői monumentális mu rá li á -
ján tapasztalhatunk hasonló ősrobbanásszerű energiákat. 

A művész pályaképe szinte eleve elrendeltetett. Ál ta lá nos
iskolai diákként az első komoly művészeti órákat Burány
Nándortól és RadnótiKovácsÁrpádtól kapta a szom bat he lyi
Derkovits Képzőművész Körben. A két posztnagybányai
szemléletű művész a rajzi alapokat és a művészet ethoszát
adta számára. A budapesti Török Pál utcai Művészeti Gim -
názium után a Képzőművészeti Főiskola elő ké szí tő jén Blaski
János a dekorativitás jelentőségét, SarkantyúSimon pedig
a romantikus „örömfestészet” mintáját. A főiskolai évek ben
mesterétől, FónyiGézátólazt tanulta, hogy az al ko tásnak
ezt a „lobogását” értelmi kontroll alá kell helyezni. A kor -
szak bezártságából adódóan Turcsán Miklós a főiskola után
a modernitás útját választotta, a szabadság korlátai közt ez
jelentette számára a kurucos rebbeliót, a szembehelyez ke -
dést az elviselhetetlen társadalmi valósággal. (Sok pálya tár -
sa ugyanezt az utat választotta, termé sze tesen ehhez kellett,
hogy a kultúrpolitika kisajátítsa a lát vány elvűséget.) 

Eltűnődve életművének stációin, joggal vetődik fel a kér -
dés, hogy Turcsán Miklós miért nem került igazi reflektor-
fénybe, hol vannak a méltó elismerések? A mindenkori szel -
lemi ítészek valószínű tisztában voltak azzal, hogy az al ko -
tó „nem az ő emberük”. Turcsán Miklós ars poeticáját a Napút
tavalyi szeptemberi számában így fogalmazta meg: „Hinni
szeretném, hogy a szakralitás ösvényéről letérített egye te mes
művészet újra visszatalál arra az útra, melyen évezredeken át
irányt mutatott a folyton változó korok embere számára…
Képeimen a síkok, vonalrendszerek kompozíciós szempont -
ból azt a célt szolgálják, hogy a figyelmet a kép belső tartal -
mának megértése irányába tereljék. A síkok gyakran mér-
tani formát öltenek, mert a felszín csak azért tűnik rende zett-
nek, hogy elrejtse az alatta lévő, gyötrő mélységet.”

TurcsánMiklós:Mozgóhegyek(fotó:GarasKálmán)

„Afestészet,szobrászat,irodalom,zenesokkalközelebbáll
egymáshoz,mintazemberekáltalábanhiszik.Mindegyikük
azemberiléleknekatermészettelszembenérzettérzelmeit
fejeziki...Azarányok,színektudományábanaleghevesebb
érzelemismegbénulakézügyességenélkül.”Rodin
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HorváthIván
Kör szimbólum a távol-keleti festészetben

Dong Yuan (934-962) alkotását szemlélve szinte minden
fontosat megtudhatunk a távol-keleti (kínai, japán és kore-
ai) tájképfestészettel kapcsolatban. Mindenek előtt azt, hogy
az i.sz. X. században, amikor Európában a kép ző mű vé sze -
tek gyermekcipőben jártak, Kínában a tájképfestészet gya -
korlata, amely ezerötszáz esztendőn keresztül megtartotta
jellegzetességeit, teljesen kiforrott, mindennapos te vé keny -
séggé vált. A táj festése elsőként háttérként szolgált, de a
Sui (581-618) és a Tang (618-907) dinasztiák idején önálló
képzőművészeti ággá vált. A tájkép – kínai nyelven hegy-
vízkép(Shan shui) azonban mindaddig nem jelentett va lós
tájábrázolást, amíg európai hatásoktól mentesen festettek a
tájképfestők. A Shan shui képen szimbólumok láthatóak. El -
sősorban a hegy és a víz szimbóluma, mert minden más egyéb
(szikla, fa, bokor, ember, vagy az ember által létrehozott tárgy)
csak másodlagos szerepet tölt be a képfelületen. Ez utóbbi -
ak közé tartozik a kör szimbóluma is. A képen is látszik, hogy
az emberek jelenléte a képen mennyire másodlagos csu pán
a természet viszonylatában. A festő az érzelmeit, gondola ta -
it, filozófiáját veti papírra, ugyanúgy, mint a költő. Ezért ala -
kult úgy, hogy a festők egyben költők is voltak ezekben az or -
szágokban, a tájképeken megjelenített szimbólumok a sa ját,
vagy más költő verssorainak szellemében, hangulatában ke -
rültek a képfelületre.

A kép szemrevételezése is eltér az Európában meg szo kot -
tól. A vízszintes tekercsképek jellegzetessége, hogy a szé-
lességük sokszorta nagyobb a magasságuknál (húsz méter
széles tekercskép is van). Még akkor sem lehet áttekinteni
egyszerre az egész képet, ha az falon van. Távol-keleten eze -
ket a képeket részleteiben veszik szemügyre, azért nem a kép
összhatása fontos számukra, hanem a részletek finomsága,
szépsége. Ennek érdekében a képeket nem messziről, ha nem
egészen közelről tanulmányozzák. Már Dong Yuan képét sem
tudja egyszerre befogadni a szem, pedig ez nem is túl szé -
les kép. Mindez azért alakulhatott ki így, mert a képeket
papírra vagy selyemre és nem fatáblára, vászonra festették.

Miután a képfelületre harmonikusan elhelyezett szimbó -
lumok nem töltik ki a teljes felületet, a fennmaradó „üres”

rész szintén szimbolikus jelentéssel bír. Az esetek túlnyo -
mó többségében az üres tér (az európai számára ég, víz fe lü -
let) arra szolgál, hogy a kompozíció megfelelő legyen, il let -
ve, hogy a festő, vagy a képtulajdonos ráírja a gondolatait,
illetve rányomja a pecsétjét.Az egyes szimbólumok szemre-
vételezése során a fekete, vagy színes tussal és ecsettel lét re -
hozott felületek részletgazdagsága, finomsága, harmóniája
alapján lehet különbséget tenni a kép minőségét illetően. Már
a korai tájképeken is olyan kompozíciós renddel, képki vá -
gá sokkal találkozhatunk, amelyet Európában csupán a XIX.
században kezdtek alkalmazni. Azt is elsősorban a távol-ke -
leti példa alapján. A tájképeken  nem sugárzik a fény, nem süt
a Nap, ezért nincs árnyék sem. A képek színezése mo no króm
jellegű, jellemzően szürkés, ködös az atmoszférája. 

A távol-keleti tájképfestészet kialakulása és a hagyo mány
fenntartása azért tért el az európaitól, mert a kínai, japán em -
berek filozófiai gondolkodásmódja (elsősorban a hitvilága)
teljesen más közegben alakult ki. „Kína ötezer éves tör té -
ne te…a mondák homályába vész…Vallása...primitív termé -
szetvallás, amely rendkívüli szívóssággal, és aránylag ke vés
változtatással maradt fenn napjainkig… A kínai vallás ter -
mé szeti erőket személyesít meg, akik mellett nagy súlyt he -
lyez az ősök, s a halottak lelkeinek tiszteletére…” (Jacques
Gernet).Ami ennél is meghatározóbb, hogy „...Kínában az
ókortól fogva az erkölcsöt tekintették elsődlegesnek, a vallást
pedig másodlagosnak, és csak a konfuciánusok műveiben ki-
munkált etikai rendszer kísérőelemének. A hit kérdése az or -
szág története során sohasem volt nagy jelentőségű, min dig
a kínai ember lelkiismereti ügye volt…A vallási-etikai rend -
szer egy másik sajátosan kínai vonása a racionalizmus volt…a
konfucianizmusban…a taoizmusban…meglehetősen sze -
rény, másodlagos szerep jutott a világ teremtésének vagy a
túlvilági életre irányuló metafizikus spekulációnak…Nem
volt meg sem az egyházközösségi rendszer, sem a papi hi e -
rarchia, sem a lelkipásztori intézmények, annak prédikáci ós
tevékenységével, sem pedig a tömeges, kötelező istentisz te -
letek rendszere…Egyéb világvallásokkal, s azok bánat,- és
szenvedéseszményével, a túlvilági életben vetett hittel és vi -
gasztalással ellentétben…a konfucianizmus az élet mű vé sze-
tét tanította. Ez mindig az embert, a közösséget, a társadal-
mat, az evilági helyes és rendezett élet kialakítását, ajelent
állította figyelme középpontjába…a családkultusz fontos

DongYuan(934-962)alkotása
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szerepet töltött be abban is, hogy a hétköznapi kínai állam-
polgár egyéb érzelmei – szociális vagy nemzeti érzése – el -
halványuljanak. A konfucianizmus Kínában életforma lett,
az emberi kapcsolatok szervezésének formája, a gondol ko dás-
mód, a beszéd, a viselkedés meghatározója... a kínai civili -
zá ció… különbözik a misztikum, a természetfölötti erők, s
az emberekkel szembeállított Magasságos Isten kultu szá -
tól… Az emberekbe, s az ember lehetőségeibe vetett hit, az
állandó törekvés az igazságra… a munka szeretete, az erős
akarat a célok elérése érdekében, a kitartó vonzalom a tanu -
láshoz, a tudáshoz, a magasra állított erkölcsi mérce, min-
dez…a legértékesebbet jelenti… a kínai civilizációban...”
(L.Sz.Vasziljev).

Az i.e. IV-II. századokban – elsősorban Kínából és Ko -
reá ból – a japán szigetekre áramló csoportok hozták ma guk-
kal a Nap istennőjének mítoszát és kultuszát. A szigeteken
mintegy száz kis ország élt egymás mellett az i.sz. III-IV. szá-
zadokig, addig, amíg létre nem hozták a Jamato Bi ro dal -
mat. Ebben a korszakban már „Japán…nemzeti hite a sin to…

A sinto természetimádás, szellemek és istenek imá dá sa…
miután az emberek (tudniillik a japánok) Istentől származ-
nak, azzal a képességgel jönnek a világra, hogy tudják, mi a
jó, és mi a rossz, és tudják azt is, hogy mit kell cselekedni ük.
Ezért nincs semmi szükség arra, hogy valláserkölcsi elő í rá -
sokat adjon, törvényeket és szabályokat, követelményeket
és tilalmakat állítson fel…A túlvilági ítélet és élet gon do -
lata helyett a halottaknak az élők emlékében való életén fek-
szik a hangsúly…” (SzimonídeszLajos). A japánok éle té ben
a „kami”-nak meghatározó szerepe volt mindig is. A ka mik
nem mások, mint természeti erők, szellemek, amelyeket a
megújulással és növekedéssel kapcsoltak össze. De a kami
se nem megszemélyesített természeti erő, se nem olyan Is ten,
aki az égből ítélkezik az emberek dolgai fölött. A kamik szá -
ma nyolcmillióra tehető. Minden kami, amit tisztelni lehet.
Az ég és a föld, az állatok, madarak, fák, gyümölcsök, he gyek,
sziklák, természeti jelenségek és egy tiszteletreméltó, ne ve -
zetes ember is lehet kami. A legismertebb és legfontosabb-
nak tartott kami a Nap. A kamik fogalmához nem tartozik
az időtlenség, a mindenhatóság és a mindentudás sem. Ele -
inte a kamit a természetben imádták és csak az i.sz. VI. szá -
zadban jelentek meg a rituálék szakértői, a papok, és ekkor
már szentélyt is építettek. A japán nép vallása, tehát nem is
vallás, hanem látás-, szemlélet-, és gondolkozásmód. En nek
ellenére léteznek szent helyeik – öreg fák, kapuk, hidak, ta -
vak –, amelyek szellemekkel telítődtek a hagyomány sze -
rint. Kultikus tárgyaik is vannak – kard, tükör –, de is ten ké -
pük nincs. A szentek kultusza, a vallási legenda is hiányzik
az életükből. Nincs rá szükségük, mert az élet maga a cso -
dák csodája – véleményük szerint –, minden, ami kö rül ve -
szi őket, minden, amit látnak, maga a felfoghatatlan csoda.
Ezért olyan fontos a japán festők számára a formák és a
szí nek szimbolikája is.

A kör szimbolikus tulajdonságai szerteágazóak. Miután a
körnek nincs kezdete és vége, azért befejezett, tökéletes, te -
hát az idő jelképe, magába foglalja az ember és a természet
kapcsolatát. A kör szimbóluma más jelentéssel bír az euró-
pai és mást a távol-keleti kultúrában. Európában az ég, a lé -
lek, vagy az Isten, Távol-keleten a megvilágosodás, a szel -
lem által elért tökéletes harmónia szimbóluma. 

A kör lehet Nap, telihold, „a psziché teljességének arc -
hetipikus képe, az Én szimbóluma” (Jung),vagyis a fes tő ma ga.

A kínai tájképeken sokkal ritkábban jelenik meg a kör szim -
bóluma, mint a japán alkotásokon. Ez elsősorban a két or szág
hitbéli különbözőségéből fakad. Japánban, a sintoizmus vi -
 lá gában a Nap, mint az egyik legfontosabb kami, ter mé szet -
szerűen fontosabb a festő számára, mint a kínaiaknál, ahol
– a taoizmus szellemének megfelelően – elsősorban az Én
szimbólum szerepében van jelen. A kínai Ma Yüan (1190-
1224) fent látható merész kompozíciójú képén a furcsa ala -
kú hegyek, sziklák és fák szimbóluma mellett feltűnik a kis
kör, amely semmiképpen nem lehet Nap, mert akkor ár nyék -
nak is kellene lennie a képen, tehát itt a kör a festőt magát
szimbolizálja. Látszik, hogy az ember parányi része a ter mé -
szetnek, melyet mé re té vel és elnagyoltságával érzékeltet a festő.

MaYüan(1190-1224)képe

KanoMasanobu(1429-1490)alkotása
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A japán Kano Masanobu (1429-1490) kör alakú festmé -
nyén hasonló módon megjelenített szimbólumok láthatók,
mint Ma Yüan képén, de ezen a Nap már égitestként, a leg-
jelentősebb kamiként van jelen. A kompozíció egy ér tel mű -
en utal arra, hogy a japán festészet a kínai művészetből fa -
kad, de mégis fellelhető némi eltérés. Elsősorban az elemek
–  a fák – részletgazdagabbak, és más kami (darumadár) áb -
rázolását is szükségesnek találta az alkotó. Ez abból is fa -
kad, hogy Japánban a tájképfestészet erre az időszakra már
dekorációként is szolgál, a mindennapi élet szerves részét
képezi. Nemcsak hagyományos festményként, hanem fes-
tett paravánok, tolóajtók, bútorok díszítéseként is jelen van -
nak a tehetős emberek palotáiban. 

LiJian(1747-1799)művei

Kínában a tekercskép a jobb módú emberek egyetlen kincse
és büszkesége Li Jian (1747-1799) idejében. Nem is díszí ti
az otthon falát, csupán akkor veszik elő és büszkén mu tat-
ják, amikor fontos vendég érkezik a házhoz. A kevésbé gaz-
dagok albumlapokat, legyezőket mutogattak a ven dé gek-
nek, amelyeket a festők ugyanolyan gonddal festettek,
mint a tekercsképeket. Fenti, egy albumlapon található

négy tájkép sok mindenben hasonlít egy másra. Azonban
a hangsúlyos szimbólum mindegyiken más. A bal felső al-
kotásnál a víz, a jobb felsőn a hegy és a fa, a bal alsón el
sősorban a fa, míg a jobb alsó képen elsősorban a szikla
uralja a művet. A baloldali két képen a szokásos helyre,
a szimbólumok fölötti festetlen, üres térre kerültek a
feliratok és pecsétek, mert a festő nem akarta az ég
képzetét kelteni a festetlenül hagyott részlettel. A jobb
felső képen a szimbó lumok feletti tér sötétre festett, te -
hát minden esetben funkciója van akkor is, ha nem kelti
a mennybolt benyomását. A jobb alsó képen megjelenik
a Nap szimbóluma, amit onnan is tudhatunk, megálla -
píthatunk, hogy a képen a táj fölött valós ég jelenik meg.

A következő oldalon látható két függőleges tekercsképet ja-
pán festők készítették – Kano Tanshin Morimasa (1639-1718),
illetve Kano Tanen (1805-1853) – méghozzá közel száz
ötven év eltéréssel. Ennek ellenére mind témájában, kom
pozíciójában, mind szellemiségében teljesen meg egye
zek. Távol-keleten az ősök tisztelete azt is jelenti, hogy a
festészeti hagyományokon nem kell – és nem is szabad –
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változtatni, legfeljebb arra törekedhet a festő, hogy a szim -
bólumok megjelenítését egyre művészibb fokra emelje. Ezt
az állapotot a gyarmatosítók megjelenéséig (Japánban előbb,
mint Kínában) fenn is tartották, csak ezt követően en ged -
tek szabad utat a nyugati művészetek térhódításának. A ké -
peken a kínai hatás egyértelmű, azonban a már sajátos utat
bejárt japán tájképfestészet is fellelhető. A Nap már égi -
test (de még mindig kami), amely a felhőkön keresztül átsüt.

A távol-keleti táj kép áb-
rázolás sajátos formája,
illetve technikája a fa met -
szet készítés. Elsősorban
Japán erőteljes gaz da sá -
gi és kulturális fej lő dé -
sének kököszönhetően
a XVIII. századra foko-
zott igény támadt a táj ké -
pek iránt. Ennek kö szön -
hetően a sokszorosított
grafika viszonylag rövid
idő alatt nagy fejlődésen
ment keresztül. Hoku sai
Katsushika (1759-1849)
fametszetén is érzékelhe-
tő, hogy Japánban sokat
kat változott a tájkép fes-
tés, már erő teljessé vált
vált a nyugati képző mű- 
vészeti szemlélet adap -
tálása, s egyre jobban el-
halványult az eredeti kí-
nai táj képfestészet szel-
szellemisége. FontosabbáHokusaiKatsushika1759-1849)műve

ShuYiqian(1941-)alkotása

vált az ember, mint a hegy-víz ábrázolás, és a képeken az
elemek (ember, fa, tó) már egyre kevésbé szimbólumok
csupán. Az égen megjelentetett Nap már emlékeiben sem
idézi kami mivoltát.

Ma már Kínában és Japánban is teret nyert az euró pai táj-
képfestészet, köszönhetően elsősorban a kép ke res ke de lem nek.

Egyre többen alkalmazkodnak a piac igényeihez, s egyre
kevesebben ragaszkodnak az ősi hagyományokhoz. A glo -
balizáció rövid időn belül feledteti a sajátos, eredeti és  ma-
gas színvonalú távol-keleti táj képfestészetet. Néhány fes tő
azonban, legalább szellemiségében, könnyedségében meg -
őrzött valamit a másfél ezer év alatt befutott útból. Ilyen
a fent látható Shu Yiqian (1941- ) kép is.

Li Tai-Po
A ZÖLD LÓTUSZOK FIA

Nevem jóhíre régen elveszett
bolond lakmáim fanyar csömörén;
azt kérdezed, vándor, hogy ki vagyok?
a zöld lótuszok fia vagyok én.

Gomolygó, nagy ködökbe olvadok,
de nyomom itt marad az út kövén;
azt kérdezed, vándor, hogy ki vagyok?
a szent Buddhának mása vagyok én.
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Elhunyt Bárdos Attila

Vannak emberek, akiket régóta ismerünk, mégsem ke rül tünk
igazán közel hozzájuk, és vannak, akiket rövid ismeretség
után is hamar megszeretünk, úgy érezzük, mintha régóta éle -
tünk részei lettek volna. Ennek a magyarázható lélektani hely -
zetnek, és egyben megmagyarázhatatlan titoknak, túl azon,
hogy a hasonló ösztönösen vonzódik és kötődik a ha son ló -
hoz, fő oka talán: mondjuk ki bátran, vannak nagyon sze -
re tetre méltó emberek. S ha ez minőséggel, értékkel, tehet-
séggel társul, akkor végképp igaz egyik nagy költőnk mon -
dása: a tehetséges és tevékeny embert csak sze ret ni lehet.

Bárdos Attilát, az embert, a költőt, az értelmiségit, az apát,
férjet és nagyapát személyesen nem régóta ismertem, tud -
tam róla, róla, a költőről. Aztán a sors és az ő akarata úgy
sodorta, hogy kiadója lehettem harmadik verseskötetének.
Az első pillanattól megszerettem, az első pillanattól közel
éreztem magamhoz. Talán ezért is van, hogy lánya, Yvette,
illetve a család felkérésére szólhatok Róla, ahogy em lí tet -
tem, a költőről, az emberről, az értelmiségről, vagy hogy
másképp fogalmazzak: a versekről és a tettekről. Vagyis: Az
életéről és művészetéről… 

A Hungarovox Kiadónál a közelmúltban megjelent kö -
tetének beszédes címe: Leamélybe.A metaforikus cím azok -
ra az emberi mélységekre utal, amelyek a csillagokra mu tat -
nak, és amelyek segítenek eligazodni kaotikus világunk ban.
Ebben a játékosságot sem nélkülöző könyv ben ol vas hat juk
Bárdos Attila vallomását: Hogyolvassunkverset?Hogyan él-
jünk?Hogyanvanértelmeegyszeriemberiéletünknek?Vers-
sorai meg ad ják a szép és irodalmi választ.  

Bárdos Attila lenyűgözően tartalmas életet élt. Hasz nál -
tam már az értelmiségi kifejezést.  Rá igazán illik a nagy író,
NémethLászló felszólítása: Csak értelmiségi hivatását ne fe -
ledjék soha – mondanom sem kell, hogy ennek középpont -
já ban nem feltétlenül a diploma áll . Annál inkább a mi nő -

sé gi ember – gyarlóságokkal együtt –, tudással és tartással.
És természetesen hűséggel. Hogy mihez? Kap cso lat sor vasz -
tó és lumpenizálódó korunkban félve mondom, de mást nem
tehetek: az értékekhez és embertársainkhoz, no nem a meg -
foghatatlan emberiséghez elsősorban, hanem a hozzánk kö -
zel állókhoz, legyen az családtag, kolléga, barát, költőtárs.

A pedagógus szülőktől származó, példás családi mintán
ne velkedő, Baján és Szegeden tanuló mindig költő és ké sőbb
matematikusi végzettségű Bárdos Attila magasra tett mér -
ce szerint élt. Mindig költőt mondtam, és nem véletlenül, mert
meggyőződésem, hogy a kései publikálás ellenére mindig
költő volt. Jól tudjuk, hogy költő nem lesz, hanem valaki an-
nak születik. Sokan úgy tartják, a matematika végső lé nye ge
már-már a költészettel határos, rendet és harmóniát ke re sünk
mindannyian, nem beszélve JózsefAttila gyönyörűséges
meghatározásáról: a líra logika, de nem tudomány. Bárdos
Attilát, a költői tehetséggel megáldott tudóst, tanárt, ta nul -
mányírót és tankönyvszerzőt  bárho24

vá vitte az élet: telje sí tett. 
Régi vágású ember volt, mégis a legmodernebb. Van-e kor -

szerűbb a hagyományőrző, értékteremtő személyi ség nél?
Aligha.  Bárdos Attila ilyen típusú egyén volt. Nem szálazta,
nem szálazhatta szét életét. Családi életében is az ésszerű,
mindig rendet teremtő és tartó, szerető férj, apa, nagyapa volt. 
Közösségteremtő szervező egyéniség volt. Baráti körök,
költői társaságok megbecsült személyisége. 

Értékekről, értékes emberről beszéltem eddig. Kinek-ki -
nek hite szerint, ettől elválaszthatatlan a szakralitás. Én most
nem az örök életről, a test feltámadásáról szólnék, ami ben
különben hiszek. Hanem hangsúlyoznám a művészet és kul -
 túra szakrális megtartó erejét Bárdos Attila ese té ben is.
Mi lyen gyönyörű, hogy egy született költő nyugdíjas ko -
rában aktivizálta magát. Ez még gyenge verseknél és gyen -
ge versfaragóknál is mindig meghat. Van valami végső üze -
nete és sugallata, hogy nem adom föl: teszem ezt isteni pa -
rancsra, baráti biztatásra, művészi küldetéstudatra. S ha jó
költő magasodik a kor és életkora fölé, végképp lenyűgöz.
Barátok, kortársak, értő költők dicsérték és értékelték Bár dos
Attila műveit, nem véletlen, hogy utolsó kötetéhez a Jó zsef
Attila-díjas PayerImre írt ajánló sorokat.  

Most búcsúzunk attól, akit olyan sokan sze rettünk és tisz -
teltünk. Emlékezzünk hát rá és olvassuk ver seit. És ne fe -
led jük, amit ő képviselt: a minőségi élet le he tő sége bennünk
van. Hogy írta Bárdos Attila A létezés talánya című ver sé -
ben? „Lehetőség,/elérhetetlenhatár./Növekedés,/aképzelet
lenemáll.”Igen, Attila, ahogy köl té sze teddel bizonyítot-
tad, a kételyek és a zord világ ellenére kell, hogy legyen nö-
vekedés, belső nö vekedés min den képp. Ebből merítünk erőt,
amikor bú csú zunk Tőled, de hiá nyodat mindig érezzük. 

KaiserLászló

BárdosAttilát2015.március4-énBudapestenértea
halál.HamvaitaFarkasrétitemetőőrzi.

1941–2015

„Olyanemberszámára,akiszellemiéletetél,nincsha-
lál. Csakaznemhiszahalhatatlanságban,akisohanem
gondolkodottahalálról.Ahalálnemsemmisítimegaz
életet,csakelváltoztatja.”Tolsztoj
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Meghalt Erdélyi Zsuzsanna Búcsú Gross Arnoldtól

1921–2015 1929–2015

Komáromban született, 1953–1963 között a Művelődésügyi
Minisztérium népzenei kutatócsoportjában ismerkedett meg
a magyar népzene-népművészet gazdag forrásvilágával,
1964–1971 között a Néprajzi Múzeum népzenei osztályán
dolgozott. 1971–1987 között a Magyar Tudományos Akadé-
mia Néprajzi Kutatócsoportjának volt munkatársa.

Szakrális szövegfolklórral, a népköltészet szimboli ká já val
foglalkozott. 1968-ban hallott először archaikus népi imádsá -
got egy nagyberényi asszonytól, azóta ezt a középkori ere-
detű szöveghagyományt, a népi Mária-költészetet, a szóbe-
liség, és az írásbeliség kapcsolatát és a népi vallásosságot
kutatta. Több tízezer szöveget gyűjtött. 1980-ban Eszter gom-
ban létrehozta a népi vallásosság gyűjteményét.

2002-ben csatlakozott az MMA egyesülethez, 2011-től
a megalakult Magyar Művészeti Akadémia köztestület ren-
des tagja, 2012 és 2014 között a Művészeti Akadémia Népmű -
vészeti, Néprajzi tagozatának vezetője volt. Munkájáért a Ma-
gyar Művészeti Akadémia Nagydíjában részesült.

„A vallásos néphagyomány és szövegfolklór, a szóbeliség-
írásbeliség kapcsolatának legnagyobb hatású kutatója ként a
népköltészet szimbolikája és az archaikus apokrif népi szö -
vegek kutatása terén elért, európai összefüggéseket is feltáró
munkásságáért” elnyerte a Nemzet Művésze elismerést.

Legismertebb művei: Hegyethágék,lőtőtlépék.Archaikus
népiimádságok(1974),Archaikusnépiimádságok.In:Ma-
gyarKatolikusLexikonI.(1993)388–396.,Akieztazimád-
ságot...Élőpassiók(2001),„…Századokonátpaptalanúl...”

Tordán született, családja a II. világháború vége felé költö-
zött Nagyváradra, Gross innen szökött Magyarországra 1947-
ben. Érettségi nélkül nyert felvételt az Ipar mű vé sze ti Fő is -
kolára. A Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Hincz
Gyula,KádárGyörgy,KonecsniGyörgy és KoffánKároly
voltak mesterei, de VanEyck,KondorBéla és SzabóVladimir
művészete is hatást gyakorolt rá.

Festőnek készült, de tanulmányozta Rembrandt és Dürer
rézkarcait, majd maga is hasonlókat kezdett készíteni. Törek -
vése a műfaj teljes megújítása volt, hogy a korábbi egyhan-
 gú, fekete-fehér műveket a szivárvány színeiben pompá-
zó, sodró lendületű, de mégis nyugalmat és harmóniát su-
gárzó alkotások váltsák fel. Művein egyetlen apró négy zet-
milliméter sem maradhatott szabadon, minden helyet sa-
játos tündérvilágának városai és lakói, apró lényei, virágai,
fái, csodanövényei népesítik be. Mesevilágot ábrázolt, hi szen
ars poeticája szerint annyi gond, baj, bánat és szörnyűség vesz
körül minket, hogy azt a művészetből száműzni kell.

Többször állított ki Rómában, Tokióban, Amszterdam-
ban, Londonban, Los Angelesben, Hamburgban és Bécs ben.
1966-ban és 1968-ban a Krakkói Grafikai Nemzetközi Bi-
ennálén nemzetközi első díjat kapott.

1955-ben és 1967-ben Munkácsy-díjat kapott, Ér de mes
Művész, a Kossuth-, és Pro Ur be Budapest-díjat vehette át.
Kompozíciói közül a Művészekkertje a Hotel Duna In -
ter continentalban, a Kertvárosiálom pedig a Buda Penta Ho-
telben látható. Az AdamisAnnával közösen készített Ver-
sekésképekkönyveésemlékkönyve nagy sikert aratott.

Utolsó kiállítása 2014 februárjában a budapesti Cultiris Ga-
lériában nyílt, szeptemberben a XI. kerületi Bartók Béla úton
önálló bemutatóhelyet, GrossArnoldGalériátavat tak tisz -
teletére, és művészetét a Nemzet Művésze díjjal is el is merték.
A Művészetbarátok Egyesületének 1986 óta volt tagja.

Elhunyt Dr. Szőke Albert közgazdász, aki 1928-ban Be -
rekböszörményben született. A fafaragás állt érdeklődése
középpontjában. 1995 óta volt tagja egyesületünknek. Az
elmúlt esztendőben Budapesten érte a halál. 
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Azt sem kérdik, mit tegyenek,
a félig azok, félig ezek,
rakjanak-e még köveket,
ha nincs kő, emberszíveket?!
Emberszíveket még lehet.
De azt már a fiatalok.
Kik még reménységben nagyok.

Pedig tudják az öregek,
mindig voltak itt Bábelek,
épülőben, leomlóban,
feledőben, ott a voltban.
De nekik már nyugalom kell,
Ki rosszul hall, ezzel-azzal,
Hiányokkal, bíjjel-bajjal,
mert csak ember, - öreg ember.
Nem fut, topog, sokat nem mer.
Ha lefekszik, riad éjjel,
nem biztos, hogy lesz-e reggel.
Mert tudták már az öregek,
mindig voltak itt Bábelek
épülőben, leomlóban.
Legyintenek, mint volt, hogy van?!

Mivel sokukkal lentiek,
a félig már fél süketek,
vagy foga vesztett fél vakok.
Kik csak szegénységben nagyok.

A nincsből is ők fizetnek.
Már nem merik, amit mertek.

Köztük néhány
azért mégis,
csakazértis

el-eljut
egy vigyorig.
Tekintetük
odatáncol 
az új Bábel
toronyig.

Na! Azért is!
Csak azért is!
Legalább egy vigyorig.
Minden Bábel
toronyig!

2014.május9.

P. Horváth László köszöntése

Gyári munkásként esti
gimnáziumban érett sé -
gizett, az Eötvös Ló ránd
Tudományegyetem
Böl  csészettudományi
Karán magyar szakos ta -
nári diplomát szerzett.
A dombóvári gimnázi-
um tanára, majd a Pá -
pai Textilgyár mun ká -
sa. Filozófiai és drama -
turgiai tanulmányokat
folytat, és szín há zakkal
 kerül szerződéses vi-
szonyba. 1962-től Bu da -
pesten tanár, majd 1971-
től szabadfog lal ko zá sú
író. Drámaíróként a hat -
vanas évek közepén ta -
lálja meg saját han g ját.
Pünkösdikirály,Sánta
hintalócímű kötetei alap-
ján tagja lesz az Író szö -
vetségnek. Színházi be -
mutatásra csak két egy -

felvonásosa került. Az Irodalmi Színpad a Sajnálatoseset
és az UtazásBüróniában című összeállítását mutatta be.
1974-ben a Korona Cukrászdában a MáriaMagdolnací -
mű darabját „csak” felolvasták, a szegedi stúdió színpadi be -
mutatón pedig csak egy egyfelvonásossá csonkított darabja
váltotta ki a kritika ellenérzését.

A Magyar Rádió ifjúsági műsoraiban gyakran elhang-
zottak hangjátékai (Oda-vissza,Kistitánok,Fiú).
Továbbisikeresalkotóéveketkívánunk85évestagtársunknak!

P.HorváthLászló(fotó:G.B.H.)

P. Horváth László 
FÉLSÜKET ÖREGEK
(MoldovánOrsolyának)

A mindig váró lentiek,
közöttük is az öregek,
a félig már fél süketek,
vagy foga vesztett fél vakok,
kik a szegénységben nagyok,
kérdeznék a fentieket,
felelnének, hogyha lehet,
a tornyokat mivel mérik?
Nőhetnek-e fel az égig,
körülöttük és alattuk?!
Mitől lettek új gazdagok?!
Kérdezhetnék, de nem kérdik,
kik csak szegénységben nagyok.
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Farsang versben, prózában

A farsang egy zajos nevetéssel teli mu -
latság, amelyet ősi  ba bo nák, tévhitek
hívtak életre. A középkori hie del mek
szerint a tél utolsó napjaiban, ami kor a
nappalok egyre rövidebbek, azt hitték,
hogy a Nap elgyengül, és a go nosz szel -
lemek ez által életre kelnek. Ezért vi -
ga dalommal, felvonulással, be öl tö zés -
sel és boszorkánybábú égetéssel akar -
ták a gonosz szellemeket el űzni. A ré -
gi jelmezek ijesztőek vo ltak, hogy tá -
vol tartsák a halált és a hi deget. Ha -
lottas menetet imitálva ma síroztak, eb -
ből alakult ki a mai modern karnevál.

A középkori Magyarszágon a ne me -
si udvarokban bálokat rendeztek. A pol -
gárság a falusi néphagyományokban
is fontos szerepet játszott. A pár vá lasz -
tás mellett a farsang lényege a szabá-
lyok felrúgása és kigúnyolása volt.

Mohácson a hagyomány eredetét a
törökűzés legendájával is magyaráz-
zák.A mondának – mely szerint a Mo -
hács-szigeti mocsárvilágba menekült
őslakos sokácok megelégelve a rab i -
gát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk
készítette zajkeltő eszközökkel, az éj
leple alatt csónakokkal átkelve a Du -
nán, kizavarták a törököket Mo hács -
ról – aligha van történeti alapja. A
népszokás megjelenéséről a XVIII. szá-
zad végéről vannak az első adatok.

SzabóPéter(fotó:G.B.H.)

Gombai-NagyKárolyné(fotó:G.B.H.)

Hazánkban az egyik leg jel leg ze te sebb,
évszázados hagyományokat őrző far san-
gi mulatság a mohácsi bu só já rás. Kez -
dete egyházi időponthoz kötődik, és min-
den évben a böjti időszak (húshagyó-
kedd) előtt hat nappal veszi kezdetét,
amely így értelemszerűen mindig csü -
törtökre esik. 

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház ban
február 11-én került sor az egyesületi
farsangolásra, ahol versben, pró zá ban és
zenében idéztük a korábbi „mulatsá-
gok”emlékeit. KisAntónia al ka lom hoz
illő novelláját TárkányiImre fel ol va -
sá sában hallgattuk. P.HorváthLászló
és PintérKatalinsaját verseivel szó -
rakoztatta a közönséget. SifterIstván
farsangi verse derűre hangolta a je len -
lévőket. Szabó Péter zongorajá té ká -
ban operettrészletek hangzottak el, majd
be szélgetéssel és tánccal zárult az est.                

Gombai-NagyKárolyné

Tárkányi Imre
ANYÓKA ÉS EGY FARSANGI BÁL  

– Romantikus mese –
(részlet)

Az óra halkan nyolcat kongatott
egy gyönyörű februári este.
A szél fehérlő hópelyheket hozott
a Vár felől sietve.

Apró, öreg nénike mendegélt
a macskaköves Buda útjain.
Fülébe a múlt régi dalt zenélt,
s ő elmerengett szép emlékein.

Kezében kopott esernyőt fogott,
távol fények voltak láthatók…
Piciny cipője halkan kopogott,
néha megállt, ha el-elfáradott.

A hófelhőket vitte a szél,
az anyóka futásnak eredt….
Szívében szép emléket mesélt:
egy ifjúkori, bohó esetet.

Sok évvel ezelőtt történt Budán,
talán épp ilyen farsang este volt!
A bálteremben sok fiú s leány
cigányzenére vidáman dalolt.

Keringő édes dallamára
egymáshoz simult sok ifjú pár,
s hallgatva szívük szép szavára
kereste egymást sok tüzes száj…

S mikor már vége lett a bálnak
szerelmesek suhantak tova…
Padok felett sok öreg fának
hej, volt akkor mit hallgatnia!

Ám, azt senki sem vette észre,
hogy egy havas fenyőfa alatt
fejét ráhajtva két kezére
egy ifjú lány sírásra fakadt.

Siratta kemény ifjúságát,
a sosem kapott csókokat…
Az élet rút iróniáját –
a zenés-táncos bálokat…

Siratta azt, hogy bár dolgozik, 
egy új ruhára mégsem jutott,
hiába mindennap hajnallik,
midőn leteszi a robotot.

„Azördögnekszántünnepez...az
emberi bolondságok elementáris
erőveltörnekelő....minthaazem-
berek szégyellnék kicsapongásai-
kat,ezértrejtikelábrázatukatálor-
caalá...”

(XVII.századikrónikából)
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A Muravidék Lábatlanban

A MagyarKultúraNapja alkalmából január 23-án a lábat-
lani Gerenday Közösségi Házban a MuravidékBarátiKör
KulturálisEgyesületképző- ipar- és fotóművész tagjainak
nyílt  kiállítása. A tárlatot szervezte, rendezte és megnyitot -
ta e sorok írója. Kiállítók: A.BakPéter (Lábatlan), Balla
András (Esztergom), BangóMiklós (Esztergom), Bessenyei
Valéria (Debrecen), BugyácsSándor (Párkány), Czafrangó
Sylvia (Komárom), CzirokFerenc (Zell am See – Auszt ria),
CzóbelMarianna (Kaposvár), ElekesGyula (Szé kely ud var-
hely), FerencziGábor (Bajót), HagymásIstván (Lendva),
HernádiPaula(Budapest), HorváthGyörgy(Esztergom),
KántorJános (Esztergom), KaposiEndre(Esztergom), Kopócs
Tibor (Komárom), LábikJános(Párkány), MorvayLászló
(1947-2004), NagyLászló (Esztergom), M.NagyLászló
(Helemba), NémethLászló (Párkány), NémethMárta(Bu-
dapest), NyilasiTibor(Hamilton, Ontario Állam – Ka na da),
RáczGábor(Budapest), SoltészMelinda (Budapest), Szabó
László(Esztergom), VéghÉva (Dorog). 

Az érdeklődők huszonhét kiállító negyvenhét alkotását te -
kinthették meg. Festmények, kisplasztikák, fotók, tűz zo mán -
cok, grafikák és díszes tükör is szerepelt a tárlaton. Feb ru ár
23-án, kulturális lapszemle, folyóirat-bemutató zárta a si-
keres vendégprogramot.                                 A.BakPéter

A.BakPéter:Vízpart(akvarell2006)

Nádudvari Nagy János
NINCS REMÉNY!...

Nekünk már nincsen Pünkösdünk soha!
Pedig akkor megtörtént a csoda!
Nem külső kényszerből keletkezett
Az első igazi, nagy Gyülekezet;
Hanem a Szentlélek izzására
Született meg az Úr nagy csodája;
Először csak háromezren voltak,
A szent tűztől összekapcsolódtak.

Oly egyek voltak, ahogy még soha,
Senkinek nem volt külön vagyona.
Végleg feledve volt, hogy ez az enyém!
Köztük nem hangzott ilyen vélemény.
Oly önkéntesen, mint a szerelem,
Ha erőt vesz az emberi szíven:
Úgy tett őket eggyé ez a Fény:
Az első boldog Pünkösd reggelén!...

Azóta sok Pünkösdöt megéltünk,
De többé nem a fényében élünk!
Igaz csodáját szinte elfeledtük,
És a tulajdont szent törvénnyé tettük!
Hatalmas úr lett megint az enyém!
Hogy másképp legyen, arra nincs remény.
Mert a földön újra nagy hatalom
Az enyém, a pénz – és persze a haszon!...

VÉGÜL

…És végül lehullunk a földbe,
fűszálak mohos töve föd be.
Többé már semmitől se félünk,
kis helyen békésen megférünk.
Nem kell összkomfort, nem kell semmi,
finom sülteket se kell enni,
szép hús-ruhánk lemállik rólunk,
de még csak azért se aggódunk.

És ha élni nem tudtunk szépen,
emberhez méltó békességben,
a rög alatt majd megbékélünk,
ott az ördög se játszik vélünk.
Se hiúság, se gőg, se mámor:
egy sorsra jut gyáva és bátor,
a sok pénzű és a pénztelen!
Egy sorsra jut: földben leszen…

A Corvin Művészklub jubileuma

Az ötvenévealakult művészklub 2015. május 14-én kiál-
lítás-sorozattal emlékezik fél évtizedes múltjára. Az Er zsé -
bet ligeti Színházban elsőként a festészet és szobrászat kép -
viselői mutatkoznak be. A Harmónia Szalonban az al ko tá -
sok június 16-ig tekinthetők meg. A kiállítást SorkiDala
Andor ajánlja a jelenlévők figyelmébe. Május 21-én a Nap -
fény Galériában a grafikák tárlatát ÁdámffyPéterméltatja.
Május 28-án a kamaraterem a nép- és iparművészet al ko -
tásainak ad helyet, ahol DarázsIstván beszél a mű tár gyak -
ról. A festmények tárlatát Június 11-től július 7-ig láthatják
a Corvin Galériában. A rendezvény szervezője Koltayné
ZolderKlára, fő védnöke Kovács Péterpolgármester.
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Borsos Miklós emlékére

Megvan-e a ti ha nyi
kert, a lomb-rej tett
zsúfolt műterem,
ahol kora ta vasz tól
késő őszig dolgo-
zott? A vén fák, a
bokrok mögül ki le -
ső női aktok? Fe -
hér márványból,
erős kőből farag-
ta ki a huszonöt
éveelhunytmes ter.
És a közös ze né lés
zöld tisztása, ahol
a barátok meg cso -
dálhatták a há zi gaz -
da he ge dű já té kát?

Borsos Miklós
1906-ban szü le tett
Nagyszebenben.
Ez a nagy székely nemzetség kiváló embereket adott a ma -
gyaroknak. Győrött folytatta tanulmányait, elgyalogolt F -
renzébe, hogy jobban megismerje szakmáját, majd a Kép -
ző művészeti Főiskolán tanult. 1946-tól 1960-ig az Ipar mű -
vészeti Főiskolán tanított. Munkácsy- és Kossuth-díjat ka -
pott. 1959-ben elnyerte Carrara város szobrászati aranyér-
mét. Az Ernst Múzeumban mutatkozott be először; Eu ró pa
számos nagyvárosában állított ki nagy sikerrel.

Nemes ívű szobrokat készített, időmart fafaragványokat,
rézdomborításokat. Külön világ rézkarcainak sorozata, könyv -
illusztrációs tusrajzai. Kiemelkedik Ady verseinek értő meg -
jelenítése, a hű barát, IllyésGyula életművének be mu ta tá -
sa. Kevés szó esik Borsos képzőművészeti, kultúrtörténeti,
irodalmi és zenei tárgyú esszéiről. Azt mondja el, hogy szá -
mára mit jelent európai kulturális örökségünk: Michelangelo,
Leonardo,Rembrandt,Moore,Egry,Csontváry esz mei sé ge. 

„Az élet célja nyilvánvalóan nem az – írta LászlóGyula-,
hogy az ember boldog legyen. Meg kell elégednie azzal, hogy
minden erejét megfeszítve, felülmúlja önmagát. Szen ved ni,
ez az élet törvénye. Szépen szenvedni: ez a művészé. De ha
úgy érzem egy nap, hogy emberi lelkem, átalakulván, ki tud
emelni minden nyomorúságból, ahogy át van itatva fénnyel:
még azt is mondhatom, hogy boldog vagyok.” Borsos min -
den fizikai és morális erejét megfeszítve fölülmúlta ön ma -
gát, hatalmas, sugárzó életművet teremtett!

Remek szobrokkal teli műterme rokon a római, a fi ren zei
műhelyekkel. Tavaszi nap, olasz mesterek, madarak, bet le -
hemi szamár és ökör, a gyönyörű pannon táj: ez az ő vilá-
ga. A kozmikus és reneszánsz emberé. Ezekből a források-
ból táplálkoznak szobrai, biztos vonalú rajzai. Mindig a nagy
egészre figyelt, nem veszett el a részletekben. Szobrainak
tisz ta formavilága és szerkezete régi kultúrákból me rít ke zik.
Fő témái az ember és a természet egységét kutatják. Nő a lak -
jai a szépség, az érzékiség jelképei: portréi a személy bel ső
világának kivetítései. DéryTibor fáradt arcán vívódás, Németh
Lászlóén keresés, KassákLajosén meg nem alkuvás, a

vég telen fájdalom SzabóLőrincén. Önarcképe messzire néz,
ba rázdált homlokán az idő csorog alá.

Borsos Miklóst sokan kérdezték pályájáról, a rajzról, a ze -
ne fontosságáról. Idős korában megnyílt, és hitéről is vallo -
mást tett: „Sorsom nehéz fiatalságot jelölt ki, és ezekben az
években a Biblia és elsősorban a Hegyi Beszéd olvasása,
annak örökszép életet, erkölcsi magatartást tanító szavai,
isteni ragyogása és végtelen tisztasága volt, ami őrzött.”

Az Úri utcából, az egész napi munka után, gyakran sétált
az ódon-szép budai házak között. Az alkonyi fényben de ren -
gő Mátyás-templomban megpihent: beszélgetett Istennel, erőt
kért a másnapi szoborfaragáshoz.

Fenyvesi(Várnegyed)

BorsosMiklósönarcképe

A derűs élet festője

Idén ünnepeljük Csók István születésének 150. év for du ló -
ját. Ebből az alkalomból emlékév keretében, számos kü lön -
leges program emlékezik a festő munkásságára. A mester szü -
letésnapján, február 13-án a Várkert Bazár Testőr Pa lo tá já ban

Csók-Aderűsélet
festője címmel nyi -
tottak tárlatot. 

A több mint hat -
van műalkotás kö -
zül sokat eddig még
nem állítottak ki se -
hol, hiszen azok ma -
gángyűjtők tulajdo-
nát képezik. A ki -
állítás ér de kes sé ge,
hogy nemcsak fest-
mények láthatók,
hanem sok Csók
Ist ván tárgy is, pél -
dául egykori bú to -
rai, tulajdonai, ame -
lyeket ma a szé kes -
fehérvári Szent Ist ván
Király Múzeum őriz.
A tárlat különle ges

harmóniát mutat, ahol nemcsak vé gig néz hetjük a festmé -
nye ket, hanem valóban átélhetjük Csók István művészetét, te -
hetségét, és talán a személyiségét is job ban megismerhet jük.

Csók Istvánt érdekelte a népművészet, és a tájfestészet, a
kettőt gyakran kombinálta. A keleti tárgyakat szeretettel gyűj -
tötte, amit a festményein is ábrázolt. A Balaton, a velencei
Li dó és az idilli kert is témái közé tartozott. 

Csók impresszionista festőként mesterien közvetítette az
ember és a természet szépségét, az élet derűjét, de az épí té -
szetet és a pillanat varázsát is. Az emberek szeretik Csók
István művészetét, szívesen élnének együtt festményeivel.

Csók Istvánt 1948-ban és 1952-ben Kossuth-díjjal tüntették
ki, és abban az esztendőben megkapta a kiváló művész cí -
met is. 1961-ben 96 éves korában hunyt el Bu da pesten. 

A cecei emlékháza előtt süttői kőből készült talapzaton
áll bronzszobra, melyet az erdélyben született PetőHunor
Munkácsy-díjas szob rászművész készített. 

CsókIstvánszobraCecén
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Hírek

A Szőnyi István Képzőművészeti Kör
tagjai Tavaszizsongás címmel a Va -
sas Művészegyüttes Alapítvány Ga lé -
ri ájában (VIII. Kőfaragó utca 12)
március 19 és április 12 között mu  tat -
ják be alkotásaikat. A kör művészeti
vezetője M.KassJudit.

Az Art 16 művészcsoport az 1848-
49-es forradalom- és szabadságharc
167. évfordulójának tisz te le té re em -
lékkiállítást rendez az Er zsé bet ligeti
Színházban (XVI. Hu nyad vár u. 43/b),
mely március 11-től áp rilis 7-ig te -
kint hető meg.

Dr. Szabó Tibor Dante-díjas író,
grafikus, festőművész gyűjteményes
kiállítása március 28-tól látogatható
Szegeden, a Feketesas Szalonban.

A. Bak Péter festőművész alkotá-
sai – 65.születésnapjakapcsán – áp -
ri lis 3-28-ig Esztergomban a Duna Mú -
zeumban (Kölcsey u. 2) lát hatók. 

A Molnár-C. Pál Baráti Kör Kö-
zös dolgaink című kiállítását április
24-től május 25-ig a Lábatlani Ge ren -
day Művelődési Házban rendezik. 

A Rudnai Társaság tárlatát az Er -
zsébetligeti Színházban (XVI. Hu nyad -
vár u. 43/b) április 29-én dr.Kelényi
István művészettörténész nyitja meg.
A kiállítás május 26-ig tekinthető meg.

Kallai Sándor tárlata a Moha Ház -
ban (XIV. Gizella út 42) áprilisban lá -
togatható. A veszprémi fes tő mű vész a
közelmúltban rendezett Or szá gos Aj -
kai Tárlat fődíját másodszor nyer te el.

Keresztes Zsuzsa grafikus Aszekér
anatómiája című kiállítása március
25-től április 18-ig tekinthető meg a
Malom Galériában (XI. Fehérvári út).

Az Irodalomakarikatúrában című
kollektív tárlatot április 10-én a Tö -
rökbálinti Művelődési Házban Vén
Zoltán és SzakolczayLajos nyitja meg.

Meiszter Kálmán – Ezbizony90!
– születésnapi kiállítása április 8-án
nyílik a Stefánia Galériában. A tárlat áp -
rilis 23-ig te kinthető meg.

A Kőbányai Írók, Költők an to ló -
giája Múltunkmegvallása címmel je -
lent meg,  melynek be mu ta tá sára áp ri -
lis 27-én kerül sor a Kő bá nyai Szent
László Gimnáziumban. A kötet elő sza -
vát VerbaiLajos, a hely tör téneti gyűj -
temény vezetője írta. Az illusztrációs fo -
tókat OszvaldGyörgy készítette.

Ozsvári Csaba ötvösművész életét és
műveit bemutató kiállítás nyílik a
Sa pientia Szerzetesi Hittudományi Fő -
iskolán (V. Piarista köz 1) április 16-
án. A tárlat május 15-ig tekinthető meg.

Györgypál Katalin irodalmi est jén
– április 16-án a Zila Kávéházban –
SimonM.Veronika festményeit is meg-
tekinthetik az érdeklődők. Köz re mű kö -
dik KeresEmilKossuth-díjas, Ér de mes
és Kiváló Művész.

Kanizsa József költő szerzői estje
Kőbányán az Újhegyi Közösségi Ház -
ban (Újhegyi sétány) április 24-én lesz.

Buczkó Imre festőművész Földön
éségen címmel rendezett kiállítását áp -
rilis 24-én BereczkyLórándmű vé szet -
történész, ny. főigazgató nyitja meg a
Fekete Fehér Galériában (XVIII. Te -
leki u. 26/b), melyet május 7-ig te kint-
hetnek meg az érdeklődők. 

Dr. Bariska István ny. levéltáros áp -
rilis 29-én a Répcelaki Városi Könyv -
tárban Amirőlakőszegiképekmesélnek
címmel tart előadás. 

Krupa József Visszaafestészethez
című kiállítását április 17-én a Hotel
Gellért Szállóban (XI. Szent Gellért
tér 1.) dr.Kelényi Istvánmű vé szet -
történész nyitja meg, melyet május
17-ig láthatnak az érdeklődők. A kö -
zelmúltban 85.születésnapjátünneplő
festőművész alkotásaiból Né met or szág -
ban rendeztek nagysikerű tárlatot.

Mária Terézia szobrot avatott Milan
Sasikmegyés püspök Ung váron a gö rög
katolikus püspöki pa lota és szé kes egy -
ház előtti téren. A mű alkotója Boh dan
Tomasevszkij kép ző művész. 

OzsváriCsabaalkotása

Polónyi Károly és Polónyi Jolán be -
regszászi születésű festőművészek em -
lékére a beregszászi Bethlen Gábor Ma -
gyar Gimnázium épületének falán em -
léktáblát avattak. 

Szilágyi Dezső születésének 175. év -
fordulóján Budapesten az I. ke rü let -
ben az 1903 óta nevét viselő tér egyik
lakóházán emléktáblát avattak. Ko rá -
nak megbecsült politikusa volt.

Janko Silan
AZ IGAZ SZERETET

Mert Isten-hírnök a szeretet,
csak akkor csalhatatlan,
ha másokban épít hegyeket
lélek-meleg áramlatban

Szellő – simítva vetéseket
milyen szelíden lengedez,
és arcát sosem látni meg,
ezért a szépsége ez:

röppen, fuvall, hoz emelkedést,
mindenhová teljesedést,
vetésben ujjongó kedv és

mosoly, amit terem.
Igazsága áll a névjegyen,
segítő sza:badság és győzelem.

fordította:TóthSándor

ReichKároly:Angyal
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A táj szerelmese volt

Osváth Miklós 1935-ben született. A
budapesti Képzőművészeti Gim ná zi -
umban RidovicsLászló, ÚjváriLajos
és Csebi-PogányIstván festők, Somogyi
Józsefszobrász és M.KissPálmű vé-
szeti író voltak a tanárai. Egye sü le tünk -
nek 1974 óta volt tagja. A közösség leg -
aktívabb tagjai közé tartozott. Si ke res
egyéni kiállításai mellett kollégái al ko -
tásainak megismertetésében is je len tős
szerepet vállalt. Lelkesen járta az al ko -
tótáborokat, ahol tanácsokkal, ja vas la -
tokkal is segítette társait. 2004-ben a La-
kiteleki Képzőművészeti Al ko tó tá bor
befejezését követően utazott a salán-
ki (Kárpátalja) alkotótáborba, ahol  egy
nagyméretű falikép elkészítéséhez kez -
dett. A befejezetlen alkotás, és egy kop-
jafa emlékeztet jú lius 7-én be kö vet -
kezett hirtelenhalálára. Föl di ma rad -
ványait a hévízitemetőőrzi.

Születésének 80. évfordulóján né -
hány, a nyolcvanas évek táján elhang-
zott vé leménnyel emlékezünk nagyra
becsült hajdani tagtársunkra

„OsváthMiklósanyugalom,acsend,
avizek,afák,azégboltfestője.Aleg-
líraibbképeinisérzékelhetjükmilyrop-
panterőkhordozója. Osváth Mik lós
vallja…»a szépség igaza túléli a je -
lent,«. Robbanóhevülettel,rendkívül
dinamikusan készíti bensőségesme-
legetárasztóúsztatottakvarelljeit,át-
írja,stilizáljakicsitamagaképére.
Amagyartájhűkrónikása,elsősorban
aszíneivelejtirabulazembert.Lágyan
úsztatott,bolyhos,bársonyos,finomfe-
lületeibenismindigérződikbiztosrajz-
tudása,szakmaifelkészültsége.
Alevegővégtelensége,afelhőkésa

víztüköregybefonódása,féktelenszár-
nyalást,megfoghatatlanszabadságér-
zetetkeltbennem.”

CsorbaMária

OsváthMiklós(1935–2004)

„Mindenfajta absztrakciós izmus tá -
vol áll tőle. Kanyargós életútja 1953-
tól véglegesen az akvarellfestéshez irá-
nyította. Ebben a legrégibb techniká-
val alakította ki sajátos stílusát. Fi nom
egymáshoz úsztatott, derűs színfol tok -
kal, a kékek és sárgák tónusaival ala kít -
ja ki dinamikus kompozíciójú ké pe it,

amelyekben általában az előtérben egy
hangsúlyos fát, vagy épületet helyez,
a háttér így nagyobb távlatba kerül,
amelyet a ragyogó színek még in kább
fokozhatnak.”

BrestyánszkyIlona

„OváthMiklósszívósmunkávaljutott
elazakvarellfestésélvonalába.Azon
kevesekközétartozik,akibátranvál-
laltaennekatechnikánakanehézsé-
geit,aholnemlehetségeskorrekció.A
tájszerelmese.Azemberiérzékenység
finomrezdüléseimozdulnaktájképei
vízfelületénekcsillogótükrében,afény-
benésazárnyékban,akitapinthatat-
lancsöndben.„

KériMihály

Bősze Éva
PILLANATKÉP

Fény lobban, víz csobban
ragyogva mind jobban,
lágy tükrén pataknak
bús fűzek bókolnak.

Medrében
ezüstös domolykó.
Parti fán kismadár,
nótája messze száll.
Távolabb legelő,
barikat nevelő.
Fűszálon hangya jár,
egy tücsök hangicsál.

Adományozóink

10.000.- Ft-ot Duró Dóra és Novák
Előd (Budapest), Kenéz Etelka (Hód -
mezővásárhely), Nagy Ernő (Szom bat -
hely); 7.500.- Ft-ot Papp Judit (Pécs),
Udvary Pálné (Budapest); 5.000.- Ft-ot
Szabó Imrefia Béla (Szolnok), Wrá bel -
né dr. Galla Etelka (Budapest); 4.000.-
Ft-ot Rakaczki József (Forró); 3.500.-
Ft-ot Juhász Erika (Budapest); 3.000.-
Ft-ot Székely László (Veszprém), 
P. Buruzs Gyula (Kőszeg), Tóth Klá ra
(Pozsony); 2.500.- Ft-ot Dömök Elíz
(Budapest), Mándoki Halász Zsóka
(Budapest), Réz Gyula (Ecser); 2.000.-
Ft-ot Nagy Sándor (Mo son ma gyar -
óvár); 1.500.- Ft-ot Kerekes Anna
(Dunaharaszti); 1.000.- Ft-ot Bényi
Eszter (Budapest), Csohány Kál mán né
(Budapest), Zombori Katalin (Bu da -
pest); 500.- Ft-ot F. Csapó Irén (Győr -
újbarát), dr. Csorba László (Vecsés),
Dániel Mária (Budapest), J. Gar bóci
Mária (Budapest), Késmárkiné Für jes
Piroska (Balatonszárszó), dr. Koll mann
J. György (Budapest), Nagy Sándor
(Berettyóújfalu), Németh Vincéné (Bu -
dapest), Szalma Mari (Budapest),
Schó berné Várhalmi Éva (Siófok), dr.
Szőke Albertné (Budapest), Ur mán czy
Losonci Lilla (Szentendre) ado má nyo -
zott egyesületünknek. Köszönjük!

A tagdíjról

AMűvészetbarátokEgyesületének
azOTPBanknálvezetett

számlaszáma:
11706016-20020031

Az éves tagdíj 4.000.- Ft, nyugdíjasok,
diákok esetében 2.500.- Ft. Szá munk -
ra legelőnyösebb, ha a befizetés rendez -
vényeinken, vagy ügyeleti időben egye -
sületi szék helyünkön történik.

Emlékezés

Március 3-án az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Ház dísztermében  a 90 éves ko -
rában elhunyt Szabadiné Sinkó Ilo ná ra
emlékezett  – végakaratát tiszteletben
tartva – lánya KovácsGyörgyiés az
egyesület elnöke Geröly Tibor. Köz re -
működött ÉlesGábor gi tárművész.
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Programok

Március 3-án (kedden) 10 órakor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban (VII.
Wesselényi u.17.) Szabadiné Sin kó
Ilona aranytűfestőre em lé ke zünk.

Március 4-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.) „Az Úri utca 5.
lakói” – Tatár Rózsa szerzői est je. Be -
szélgetőtárs LantosiNóra drá ma pe da -
gógus. Közreműködik HegedűsSzabolcs
zongoraművész. 

Március 11-én (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Be teg ség tu dat,
kórházélmény, halálközeliség a XX.
századi magyar költészetből: Tóth
Árpád, Kosz  to lányi Dezső, , Kál no ky
László, Dsida Jenő. Szi veri János köl -
tészete – Koppány Zsolt előadása.

Március 14-én (szombaton) 15 órakor
koszorúzás. A XIII. kerület Kesz ke nő
utca 35. számú házon elhelyezett már -
ványtáblánál Obersovszky Gyulára
emlékezik dr. Herzum Péter. Te ke rő -
lanton közreműködik BellaPéter.

Március 15-én (vasárnap) Őr boty -
tyánban Obersovszky Gyula al ko tó -
házánál az emlékezés virágait Béres
L.Attila és SzabadosIstván helyezi el. 

Március 18-án (szerdán) 17.30 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) „A ma gá nyos
Démon”– vendégünk Galgóczy Ár pád
műfordító. Beszélgetőtárs Fenyves
MáriaAnnunziáta. Közreműködik Tóth
Judit színművész, HegedűsValérzon-
goraművész és JeremiásBeatrixaz Ope-
raház magánénekese. 

Március 19-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Neumann János Szá mí tás tech -
nikai Szakközépiskolában (XIV. Ke -
re pesi út 124) „Tél után…Tavasz
előtt…” – Keresztes Zsuzsa rongy -
ké pész kiállítását GerölyTibornyit -
ja meg. Műsorral köz re mű köd nek a ta -
nulók. Megtekinthető április 24-ig. 

Március 25-én (szerdán) 17 óra kor
Pécsett a VOKE Vasutas Művelődési
Házban (Váradi A. u. 7/2) Képek Pécs-
ről, pécsi festők – dr. Pandúr Jó zsef
előadása. Házigazda dr.SikóÁgnes.

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

Április 1-jén (szerdán) 17.30 óra kor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) A XX. szá za di
magyar költészet „szentháromsága”.
Ady Endre, József Attila és Pi linsz ky
János hasonlóságai – Koppány Zsolt
előadása. Irodalmi kérdezz-felelek.

Április 8-án (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.) Költészet Napi új -
donságok – Bárdos Attila: Le a mély be
című kötetét PayerImre, Radnai Ist ván:
Tűzlevelű ünnep című könyvét Bak
Ritaméltatja.  Perlekedő ének – Kai ser
László verseivel Dinnyés József dal -
lamaival. Házigazda GerölyTibor.

Április 10-én (pénteken) 14-16 órá -
ig Nyílt Nap az egyesület Budapest,
VII. kerület István utca 42. szám alat ti
szék helyén. Az egyesület tagjai meg -
te kint hetik a 2014. évi levelezést és a
köny velt számlákat. 

Április 15-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u.17.) A 750 éve
született Dante halhatatlansága –
Madarász Imre előadása.

Április 19-én (vasárnap) 9 órakor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) rendes évi
közgyűlésünket tartjuk, határozatkép-
telenség esetén 9.30 órakor!

Április 22-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Csonka Er nő
művészete. Oláh Károly port ré film -
je. Házigazda KőhegyiGyula.

Április  29-én(szerdán) 17 órakor Pécsett
a VOKE Vasutas Művelődési Ház ban
(Várady A. u.)  Lantos Ferenc mű vésze-
te –  Dr. Pandur József fes tő  művész-
művészettörténész elő  adá  sa. Házi-
gazda dr.SikóÁgnes.

Április 29-én (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi  u. 17.) Hamvas Bé la
hatása a határon túli irodalomra –
Lengyel János  kárpátaljai író elő -
a dá sa. Házigazda MadárJánosköltő
Az Er  zsé bet városi Közösségi Házzal és
a Rím Ki a dóval közös rendezvény.

Május  6-án (szerdán) 17.30 óra kor
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
(VII. Wesselényi u. 17.) Pa ra dig ma -
vál tó festőművészek a gótikától a XX.
századig – Koppány Zsolt elő a dá sa.
Házigazda GerölyTibor.
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