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MÛVÉSZET BARÁTAIés

Rodics Eszter

Csók István öröksége

Hálás szívvel köszönöm a meg tisz tel -
tetést, hogy Csók István művészetét,
személyiségét méltathatom abból az
alkalomból, hogy az idei évben, szü -
letésének évfordulóján posz  tumusz Ma-
gyar Örökség Díjban részesül. Nem va-
gyok művészetének szakértője: a tisz -
teletére szervezett emlékév fő szer ve -
zőjeként, múzeumpedagógusként, de
legfőképpen csodálójaként állok  itt. 

Százötven évvel ezelőtt 1865. feb -
ru ár 13-án a kis Fejér megyei fa lu ban,
Sáregresen látta meg a napvilágot. A
csenevész kisfiút nyakas, kálvinista
édesapja és szerető édesanyja egy a ránt
óvta, kényeztette. Hamar kiderült, hogy
istenáldotta tehetség, képzésére ér de -
mes odafigyelni. Fiatal felnőtt koráig
jómódú molnár édesapja bőkezűen tá -
mogatta fia tanulmányait. 

Csók István 17 évesen Budapesten
Székely Bertalan és Lotz Károly ta nít -
ványaként kezdte bontogatni szár nya-
it, ám a valódi fejlődést, művészi ki -
bontakozást a Münchenben majd Pá -
rizsban töltött évek hozták meg. A fia -
tal festő saját tehetségében soha nem
kételkedett, azonban mindig szigorú
önvizsgálattal kutatta, vajon jó úton
jár-e: témáiban, stílusában egyedi, s
nem pusztán csak a korízlést követi.
Többször előfordult, hogy alkotásait el -
égette, részben vagy egészben meg -
sem misítette.

Hogy helyes az irány, hamarosan egy -
értelművé vált. Művészete rendkívüli
népszerűségnek örvendett. Jó íz lés sel,
különös tehetséggel és derűs lélekkel

festett alkotásai a közönség és a pá lya -
társak elismerését is elnyerték. Közel
nyolc évtizednyi alkotói mun kás sá gá -
ban érthető módon termékenyebb és
kevésbé sikeres időszakok váltakoz-
tak. Ami állandó: Csók István  szép sé -
get, idillit, bensőségest kutató és visz -
szatükröző természete.

„Tekintete az élet minden jelensé gét
megtisztította a portól és a piszoktól.
Optimizmusának égboltjáról vi lá gá ra
egyszerre permetezett az üdítő nyári eső
és sugárzott a mindent megszépítő nyá -
ri nap. Az ő tökéletes idealizmusának
nem kellett átköltenie a világot, neki tel-
jes gyönyörűséget jelent az élet. A ter -
mőföld költői álmait virágainak, fü vei-
nek, fáinak és gyümölcseinek színével
s csodálatos formáival mondta el. Csók
István is a színek kimeríthetetlen szó -
kincsén beszél. Színessége olyan, mint
a réteké és a kerteké. Csupa vi rág szín.”
(Kemény Simon, 1926)

Figyelemre méltó, hogy élet mű vé -
ben az egészen kimagasló alkotások
következetesen bizonyos témákhoz köt -
hetők. Ezek magyarságát, a magyar nép -
művészetet és hagyományokat di csé -
rő és hirdető művek: a Tulipános lá da,
Őcsényi menyecske, a sokácok vi lá gát
megörökítő festmények; a természet
szépségét idealizáló művei; a csa lá dot
ünneplő sorozatai szeretett fe le sé gé -
ről, Júliáról és gyermekéről, Züzüről.
Végül, de nem utolsó sorban val lá sát,
istenhitét tükröző alkotásai: a Ke resz -
telő Őcsényben és az Úrvacsora, amely
a festő mélyen átélt lelki élményéből
táplálkozva, a kis református temp lom
puritán belső terében Isten ün nep lé sé -
nek legtisztább, legőszintébb be mu ta -
tása, életművének egyik leg fon to sabb

darabja. A műalkotást külföldön több
elismerésben, végül Párizsban a vi lág -
kiállítás I. osztályú aranyérmében ré -
szesítették.  

Csók István valóban európai mű vész
volt, elismerések sorát kapta kül föl -
dön, képeit folyamatosan kiállították,
illetve vásárolták Európa-szerte. So sem
felejtett el magyarnak maradni. Jelzi
ezt az is, hogy éppen Párizsban töltött
évei alatt ébredt rá: megteremti a „ma -
gyaros stílust”. Sorra születtek a ma -
gyar népművészetet, népi ha gyo má -
nyokat bemutató műalkotásai.

Hivatásának tekintette az oktatást is.
A Képzőművészeti Egyetem ta ná ra ként,
később rektoraként nem csupán a fia -
tal tehetségek gondozását, fej lesz té sét
érezte feladatának, hanem igyekezett
metodikai újításokat, a képzéssel kap -
csolatos reformokat is bevezetni. Sze-
retett festményeivel gyö nyör köd tet ni:

Csók István: Sokác lány
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örömöt, szépséget sugározni. Sze re tett
alkotni, és boldoggá tette, ha képei-
vel mosolyt csalhatott közönsége ar -
cára. Mindezt sikerrel tette, és teszi a
mai napig. Hogy miért? Mert a világ,
amelyet közvetít, örök értékeket hor-
doz. A nemzet, a család, a hit, a szép-
ség és az összetartozás értékeit. 

A Csók István emlékév fő szer ve -
zőjeként is örömmel tapasztalom, hogy
népszerűsége töretlen: tízezrek látogat -
tak el kiállításaira, fiatalok, idősek és
gyermekek hálás szívvel merülnek el
a világban, amelyet Csók István – ha -
lálát követően ötvennégy évvel is –
változatlan intenzitással tár elénk.

Az emlékév során számos prog ram -
mal, kezdeményezéssel idéztük Csók
István életművét, különleges, derűs sze-
mélyiségét. Célunk, hogy minél ha té -
konyabban, minél maradandóbb for-
mában hívjuk fel a figyelmet mű vé sze -
tére, és személyén keresztül a ma gyar
festészet, képzőművészet je len tő sé gé -
re, a magyar kultúra ápolásának szük -
ségességére.

Törekvéseink nagyon hasonlóak a Ma -
gyar Örökség és Európa Egyesület cél -
jaihoz, ezért is felemelő és megható a
Magyar Tudományos Akadémia Dísz -
termében együtt örülni, együtt ün ne pel -
ni a magyar képzőművészet tör té ne -
tének kimagasló személyiségét. 

Örökség. Mit is jelent ez a szó? Az
utókorra hagyományozott javakat. Csók
István esetében lenyűgöző élet mű vét,
csodálatos festményeit, bútorait, sze -
mélyes tárgyait. Rejt azonban még va -
lamit ez a szó: „örök”. Örök ér té ke ket,
amelyek „örökségét”, örökké tartó igaz -
ságát senki nem vitatja; értékeket, ame -
lyek szolgálata emberré teszi az em bert.
Csók István embersége szolgálta mű -
vészetét, művészete pedig szolgálta,
gazdagabbá tette családját, nem ze tét,
az európai kultúrát. A Magyar Örök -
ség-díj művészi pályájának ko ronája.

A Magyar Tudományos Akadémia dísz -
termében 2015.szeptember 19-én a Ma -
gyar Örökség-díj átadáson elhangzott
méltatás rövidített, szerkesztett válto zata. 

Csók István

Ady Endre
MEGCSÓKOLOM

CSÓK-KISASSZONYT 

Megcsókolom Csók-kisasszonyt,
Ki biztosan finom delnő.
Lehet, hogy csak addig élek.
Megcsókolom Csók-kisasszonyt.

Ez az egy nő érdemes lesz,
Valószinű, hogy nem él még.
Valószinű, nem fog élni.
Ez az egy nő érdemes lesz.

Könnyel mázolom be arcát,
Szemöldökét vérrel festem,
Sóhajt tűzök a hajába.
Könnyel mázolom be arcát.

Aztán eredj, Csók-kisasszony,
Megfizettem minden nőért,
Megfizettem minden percért.
Aztán eredj, Csók-kisasszony. 

A költő a verset Csók István tisz -
te le tére írta, mely 1907-ben, az

Esti Lapban jelent meg. 

„ A világsikert persze Párizsban
hagytam, de kárpótolt érte az a 
boldog mosoly, mellyel feleségem
kislányunkat szívére szorította. Ez a
mosoly vezetett egy úttalannak
fölismerésére is, hogy mi vagyok és
miért vagyok?
Küzdeni fogok a jövőben is, sőt talán
még keményebben, mint valaha.
Álmaim is lesznek. Egész sorozata a
képeknek, a Züzü, a Balaton-ciklus,
arcképek váltakoznak majd csend-
életek és tájképekkel ecsetem alatt.
Képeim felszabadult lelkem mozaik-
darabjai lesznek ezentúl Csalóka
álmok, hiú lidércfények nem téríthet-
nek le többé engem az igaz útról soha
…soha!”

„Egy műnek a való értékét csak maga
a mű mondhatja el, mások csak be -
szélhetnek róla.”         

Egry József
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Füzi László

Tűnődések és kételyek 

A hiteles költő – mondják azok, akik
Buda Ferenc költészetét  valamen nyi-
re is ismerik. Így voltam vele én is.
1982-ben egy egri Forrás-esten elő -
ször hallottam tőle verseit. Azonnal hi -
telesnek éreztem a költeményeket is,
s azt is, ahogyan mondta. Nem va gyok
másképpen vele harminchárom év nyi
– talán mondhatom – barátság után sem.
A Forrás szerkesztőségében együtt dol -
gozunk, életünk egyik része közös mun -
kában telik, a magyar költők közül ta -
lán őt hallottam leggyakrabban verset
mondani, vele beszélgettem a legtöb-
bet, utaztunk együtt is eleget, egyszer
egészen Közép-Ázsiáig, s ha rá gon do -
lok, akkor most is a tőle hallottak, hi -
telessége idéződik bennem. 

Mi is ez a hitelesség? Miből fakad?
Természetesen a művészi-esztétikai mi -
nőségből, de más tényezők is közre-
játszhatnak ebben. Verseit a végsőkig
lecsupaszítja, eltűnik róluk mindaz, ami
fölösleges, hatásuknak ez az egyik tit -
ka, a fölöslegesség tagadása. Más kép -
pen: a született természetesség. 

A másik lehetséges magyarázat a hi -
telesség vonatkozásában az, hogy nem -
csak személyessé formálja az általa fel -
tárt-megélt világot, hanem azzal, hogy
mindig számvető helyzetben szólal meg,
a versek érvényességét is elmélyíti.
Egyik mari műfordítása szinte önval-
lomás:

Tett engem apám tuskóra, mond ván:
„Tuskó égtével égjen meg ő is!”
Tett engem anyám folyóba, mondván:
„Folyóvíz folytával folyjék el ő is!”
Tett engem ángyom tornác elébe:
„Kijövők, bejárók rúgják föl!” –
mondta.  
Tett engem bátyám asztal elébe:
„Hadd lesse, mások hogy esznek!” 
– mondta.

Tuskó elégett – én meg nem égtem, 
Folyóvíz sodra dehogy sodort el,
Kijövők, bejárók belém nem rúgtak,
Falnom bár nincs mit, nem haltam éhen!

Buda Ferenc  1936. november 3-án 
szü letett, azon az éjszakán, ame lyi ken
Kosztolányi Dezső meghalt. Szinte nap -
ra pontosan húszéves volt, amikor az
1956-os forradalmat az orosz tankok
eltaposták. „1956-ban voltunk húsz é -
vesek. A harmadik félévet jártam a

debreceni egyetemen. Néhány vers mi -
att perbe fogtak, egy esztendőre ítél-
tek el, ezt letöltöttem. Fiatal voltam,
erős, a börtönnel nem tört bennem ket -
té semmi, de újra kellett kezdenem min-
dent” – mondta erről. Ötvenhat em lé ke
végigkíséri pályáján, Állampusztán kö -
tetterjedelmű ciklust írt, ötvenhat em -
léke vagy annak ébrentartása más ver -
seit is meghatározta, ahogy az élet út ját
is a félbehagyott, s csak később el vég -
zett egyetemmel, az útkeresésekkel, az
állandó szembenállással, a kései kecs -
keméti letelepedéssel. 

Kényszerek, gondok, vállalások az
egyik oldalon – a másikon viszont ott
volt-van az ezekből való kilépés vá gya
is. A Zöld ág című versében olvasom:
„Szárnyon szállani?/Merre?/Hová?/
Fát vágok begyújtani,/itt a tél nemso -
ká.” A repülés vágya egyik hai ku já ban
is feltűnik: „Repülni – hová?/Riadt ma -
dár kuporog/repedt tojáson.” A ki lé pés -
nek ez a vágya mintha a Kosz to lá nyi-
hagyományra utalna. Ezt erősíti a Len -
nék kisgyermek című versben felsza-
kadó vágy is: 

„Valami mégis megszakadt félbe.
Egy évben egyszer játszani kéne. –
Szánkázni télben, fürödni nyáron,
Csücsülni hajlós cseresznye ágon.”

Leggyakrabban használt kifejezése,
„kulcsszava” a szív. Nem pusztán a sze -
relem kifejezőjeként, abban is ter mé -
szetesen, gondoljunk a Ne rejtőzz el
pél dájára (Benn zörömbölsz a szí vem -
ben, / s elsimulsz a tenyeremben), de más
vonatkozásban is, Buda Ferenc a tel-
jes emberség vállalásaként használja
ezt a kifejezést. Két példát említek:
„Em lékezéssel szívig megrakodva/a

kinti gerlezúgást hallgatom; Hó hull
ha zámra,/bokáig, térdig, övig/szívig föl -
érő.” A szív jelentette a teljességet, a
mű vi világ képviselőjeként pedig fel -
tűnik a műszív: Műkő. Műselyem:/ Mű -
szív. Műméz. Művirág./Műtét és mű tett.

Nagyobb kompozíciói, így a Ta nya-
hazám, az Árvaföld aztán a Himnusz
haza a tájhoz kötődnek. Mégsem csak
„tájversekről” van szó, másról is: a Ta -
nya-hazám a tájban élő emberekről be -
szél, az Árvaföld az elbizonytalano dás -
ról, a Himnusz haza a történelemről.
S közben képek, kijelentések. Kettőt
idézek a Tanya-hazámból: „Szótlan föld,
mindent kibírsz”, hangzik a vers „össze -
foglalója”. A másik: „Kishúgom, vérrel be-
szöktetett/kökénybokor/mi lesz ve lünk?/
Mi vész el velünk.” 

Sokáig azt gondoltam, hogy ver sei -
nek hitelessége keménységükből, szi -
kárságukból fakad. A kemény ki je len -
tésekből, a vállalásokból, melyek hátte -
rébennagy küzdelmek zajlanak. A meg-
fogalmazások mögött tűnődéseket és
kételyeket érzek. A magyar költők kö -
zül talán Buda Ferenc verseiben ta lál -
juk a legtöbb kérdést. Ki látogat meg
tarló arcú öreg?; kié a nyűg? kié a
konc? Ki űzi el az ördögöt?; kell rá
hitel? van rá hitel? ki dönti el? mi
dönti el? A szó magában mit ér?; Szó,
szó, de mit ér?; Mit sző a pók, miféle
szálat,/hogy az a sírig szétszakít ha tat -
lan?; Ki válaszol?/Ki válaszol ne kem?;
Nyár lett a tél? Tél lesz a nyár?

Buda Ferenc korábbi teljesen zárt,
társadalmi kérdésekre hangolt, fe szült -
ségektől terhes versvilága nyi tot tab -
bá vált, a keserűség mellett ott van a já-
tékosság is, az irónia, néha a derű is föl -
sejlik. Új formák keresése jellemzi, így
jelentek meg a már említett haikuk és
anagrammák. Versvilágának egésze jó -
val összetettebbé vált a korábbiakhoz
képest, néha pedig a teljes élmény fe -
dezetével megjelenik a dal azzal a tisz-
tasággal, mint ötven éve, a Ne rejtőzz
el és a Szürkeszemű írá sa kor:

„Gömb re írt szivárvány –
Egy kor az valék:
Isten szalmaszálán
Szap pan buborék.”

A Magyar Tudományos Akadémia dísz -
termében 2015. szeptember 19-én a Ma-
gyar Örökség-díj átadáson el hang zott
méltatás rövidített, szer kesz tett válto za ta.

Buda Ferenc
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Dr. Dávid Gyula
A kisebbség a legfontosabb

Néhány hónappal ezelőtt, az EMKE-
szervezte szatmári megemlékezés ke -
retében, a Partium jeles szülötteinek so-
rában Páskándi Gézát idéztük ha lá lá -
nak huszadik évfordulóján. Szü lő fa lu -
jában, Szatmárhegyen meg ko szo rúz -
tuk a szülőháza helyén álló emléktáb -
lát, és szobrát a falu központjában. He -
lyi kisiskolások Páskándi-versekkel gaz -
dagították az ünnepi alkalmat, s a né -
pes közönség érezhette, hogy Pás kán di
Géza életműve nemcsak irodalmárok
szűk körének ügye, hanem az el kö vet -
kező nemzedékek számára is el ér he tő
örökség. Ezt az érzést erősítette, hogy
az írót szülőfaluja díszpolgárává vá -
lasztotta. 

Pályaíve 1949-ben kezdődött. Olyan
korban, amikor a háború sebeinek gyó -
gyulását egy új eszme ígérte, s né mi -
képp természetesnek is vehetjük, hogy
a tizenhat éves kültelki fiú lelkesedett
azokért az eszmékért, hitt bennük. Mint
ahogy az is természetes, hogy a hittel
és kamaszos hetykeséggel világba har -
sogott proletkultos versektől nagyon
hamar eljutott az eszméletig. Az 1956-os
magyar forradalmat megelőző „ol va -
dás” éveiben már őt is ott találjuk azok-
nak a romániai magyar íróknak-köl tők-
nek-kritikusoknak a csoportjában („az er- 
kölcsi ellenzék nemzedéké”-ben, ahogy
Láng Gusztáv nevezte), akik a válto zás
ígéretét komolyan vették, s kiálltak „min -
 den valóságtól elrugaszkodott s egyben
irodalmon kívüli szempont el tá vo lí tá -
sáért” (Székely János). Páskándi ek -
koriban állítja össze első kötetét, ki -
hagyva belőle az 1953 előtti prolet kul -
tos verseket, ekkor emel szót az irodalmi
köztudatból addig kirekesztett Dsi da
Jenő védelmében, s a készülő kö te té -
nek címet adó Piros madár című ver-
sében ilyen sorokat olvasunk:
Igazat dalolok – jótét hülyék ellen,
s róka-tekintetek vizslatják a mel lem.
Igazat dalolok: jaj, én megcsalódtam,
legényes, leányos álmokba halódtam.
–S mégis, mégis, lelkemben él a re mény,
hogy az igazság nem tünemény!

A magyar forradalom lázas napjai ban
a kolozsvári magyar egyetemi élet ben
égetően esedékes reformokat kör vo na -
lazó tervezet készül, s ő szóban és írás -
ban kiáll mellette: „Örülök – mondja –,

hogy végre… semmilyen buta elő í té -
let, szellemi szűkkeblűség s félelem-
szülte oktondiság nem gátolhat meg
bennünket az értelmes véleménymon -
dásban.” A kolozsvári Katonai Bí ró -
ság hat év börtönre taksálja ezt a ki ál -
lást. Páskándi börtönbe, a Piros ma dár-
kötet pedig letartóztatása után nyom -
ban papírmalomba kerül.

A pár nap híján letöltött hat évet akár
ki is lehetne iktatni költői pályájából,
ha nem tudnók, hogy szellemi eg zisz -
tenciáját a börtönben sem adja fel: rab -
társai nem egy, a börtönévek alatt szü -
letett versét őrizték emlékezetükben,
szabadulása után írott, maga által „ab -
szurdoid”-nak elkeresztelt novellái ban
pedig „egyedi és utánozhatatlan mó -
don” (Szász László) még bör tön él mé -
nyeit is közvetíteni tudja olvasóinak.

Az 1966-1973 közötti közel egy év -
tized Páskándi életművében kie mel ke -
dő pályaszakasz. Megújul köl té sze te,
„… lírájának alapigénye ugyanis –
amint Láng Gusztáv írja – a költészet
és a költészet tárgya közötti válaszfa -
lak lerombolása; egy olyan költői szem -
lélet kialakítása, amely nem éri be a
valóság érzéssé és intellektuális ta nul -
sággá szublimált képmásával, ha nem
a valóságnak a köznapi le he tő sé gek -
nél teljesebb meghódítását jelenti.”
Akkori kötetei (Holdbumeráng, 1966;
Tű foka 1972) mellett ekkor jelennek
meg novellái (Üvegek, 1968, Az eb
olykor emeli lábát, 1970), s ekkor arat
visszhangos sikert (és konzervatív rész -
ről ideges kritikát) színpadi mű vei vel
(Vendégség, 1970; Tornyot választok,
1972), amelyek  Erdély tör té nel mé be

helyezve, s némi „antiklerikális vé dő -
hálót” is húzva föléjük, nagyon is köz -
érthető tiltakozások a kommunista rend -
szer ész-, gondolkodás-, és ér tel mi ség -
ellenes gyakorlatával, félelemre és be -
súgásra épült diktatúrájával szem ben.

1974-től aztán életének és írói pá lyá -
jának új szakasza következik: átte le pül
Magyarországra, ahol – a Kortárs szer -
kesztőjeként – bekerül az irodalmi élet
lüktető mozgásába. Fővárosi és vidé-
ki színházak sikerrel  mutatják be szín-
padi műveinek sorát, majd a 80-as évek-
ben közéleti szerepet is vállal, bár vé -
gig arra törekszik, hogy az akkor már
formálódó szekértáborok egyike mel -
lett se kötelezze el magát. Ez a min-
den irányú távolságtartás jellemzi az
1989-es fordulat utáni magatartását is:
„A kormánypártiak között ellenzék va-
gyok, az ellenzék között kormány pár ti”
– nyilatkozta. 

Szülőföldjétől és korábbi ki sebb sé -
gi közösségétől sem szakadt el: több-
ször kérte számon a határon túli magyar
kö zös sé gek kisebbségi létgondjainak
vállalását, a velük való törődést. „…
számomra – írta – átjövetelem óta…
a kisebbségi kérdés a legelső volt, vagy
az elsők között maradt”. Az egye te -
mes magyarságban gondolkodás jel -
lemezte. „Az összetartozás jelrendsze -
rének” fontosságára figyelmeztetett,
arra, hogy „… a kulturális tényező az
a „végső rezisztens” (végső me ne dék),
amiben a nemzetiség tovább él”.

Miközben a gyilkos kórral küzd, köl-
tői, prózai és drámai művek mellett,
a gondolkodás új és izgalmas útjain já -
ró esszék és alkotáselméleti ta nul má -
nyok sorában, a költői nyelv és esz kö -
zök titkait boncolgatja. Írói hagya té -
kának ez a része – a halála után eltelt
két évtizedben a felesége által gondo -
zott  kötetek megjelenése ellenére – sok
tekintetben ismeretlen, feldolgozat lan.

A példaképének tekintett Apáczai
Cse re Já nos önvédelmi kép mondatát,
melyet Enciklopediájából idéz a Tor -
nyot választok című drámájában, – az
ő életét is sum mázza: „...nem könnyen
véti el az utat, aki jó kalauzoknak ve -
zérlése után in dul, és az óriás vállán
ülő gyermek többet lát az óriásnál”. 

A Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében 2015. szeptember 19-én a Ma-
gyar Örökség-díj átadáson elhangzott
méltatás rövidített, szerkesztett vál to  zata. 

Páskándi Géza
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Liber Endre

Egy cimbalomduó sikere

Két olyan muzsikust mutathatok be,
akik újraértelmezték és tökélyre vit ték
egy XIX. század végi magyar in nová -
cióból született hangszerben, a pe dá los
hangversenycimbalomban rejlő lehe tő -
ségeket. Balogh Kálmán és Lu  kács
Miklós tehetségének és krea tivi tá sá-
 nak köszönhetően világhírre tehet szert
Schun da Vencel József hangszere, mely
a Mo narc hia korában egyszer már
meg hódította a vi lágot.

Ahogy a XX. század közepén Rácz
Aladár cigányzenész a komolyzene szá-
mára, úgy Balogh Kál mán a népzenék
és a népzenei alapú imp ro vizációk, míg
Lukács Miklós a dzses sz műfajának fe -
 dezte fel a cimbalmot. Közös reperto ár-
jukban tehát két egészen különleges,
egyedülálló tudás és játékmód összeg -
ződik. A kölcsönös inspiráció olyan ener-
giákat szabadít fel, amivel a hang szer -
játék lehetőségeinek határait érik el.
Mindketten komolyzenei képzésben ré-
szesültek, a Liszt Ferenc Zene mű vé sze -
ti Főiskolán diplomáztak (Balogh Kál mán
1980-ban-ban, Lukács Miklós 1999-ben),
ennek köszönhetően egyébként a kor -
társ komolyzene interpretálásában is a
legjobbak közé tartoznak. Lukács Mik lós
a ze ne szerző Eötvös Péter műveinek
kizárólagos tolmácsolója.  

Kettejük együttműködésének alapja
tehát a zeneakadémiai stúdiumok, a tö -
kéletes hangszerismeret, a rendkívüli te -
hetség, és nem utolsó sorban a kie mel -
kedő technikai felkészültség. Vé le mé -
nyem szerint szerencsénk, hogy ők kor -
társak, így fültanúi lehetünk kettejük ér -
zékeny, lélekkel teli, virtuóz együtt mu -
zsikálásának, kezük nyomán a cimba -
lomjáték újjászületésének.

A magyar pedálos hangver seny cim-
balom 1874-ben hosszú évek kutató- és
fejlesztőmunkájának eredményeképpen
Schunda Vencel József budapesti hang -
szergyárában készült. Néhány éven be -
lül már az egész európai arisztokrácia
versengett, hogy hallhassa a cso da hang -
szert. 1890-ben a Nemzeti Ze ne dében
Allaga Géza irányításával indult meg
a cimbalomoktatás, nem sokkal ké sőbb
pedig  Magyar Királyi Ze ne aka dé mi -
án is megnyitotta kapuit a cimbalom
tanszék. A „nemzet csalogánya”, Bla ha
Lujza is beleszeretett a hangjába és

előszeretettel énekelt cimba lom kí sé -
rettel. A XX. század elején közkedvelt
hangszer volt a magyar társa da lom ban,
kiváltképp a polgári családok kö ré ben,
melyekben főleg a leány gyer me ke ket
taníttatták a magyar zongorának is ne -
vezett cimbalmon játszani. A hang szer-
rel kapcsolatban idézem Liszt Fe renc
szavait, aki ekképpen méltatta a fel ta -
lálót. „Ön a czimbalommal szemben azt
az epochális érdemet vívta ki, amit Erard
a hárfával. Mind a ketten két ősi hang -
szert ragadtak ki az évezredes pon gyo -
laságból, és megadták neki a szalon-,
hangverseny-, és zenekari ké pes sé get.
A magyar nemzet és a magyar ze ne iro-
dalom örök hálára van ön iránt kö te -
lezve; üdvözlöm önt a magyar ze ne mű -
vészet nevében.” így vált tehát maga a
hangszer a nemzet kincsévé, mind any -
nyiunk örökségévé, aminek nimbu szát,
az alkotók eredeti ambícióit, szel le mi -
ségét mindig is csak a legjobbak, a szé -
les látókörű, művelt és nyitott mu zsi -
kusok voltak képesek ébren tartani, il -
letve megújítani.

Lukács Miklós és Balogh Kálmán,
az életükben és zenei pá lya fu tá suk ban
fellelhető sok párhuzam ellenére csak
2009-ben kezdtek közös munkába, en -
nek gyümölcse volt a négykezes cim -
balomra című lemez. Kor szak al ko tó -
nak nevezhetjük ezt az albumot, ha úgy
tetszik epochálisnak, mivel ezelőtt so -
ha nem tapasztalt módon a műfaji kor -
látokat könnyed természetességgel át -
lépve, egymást kölcsönösen ins pi rálva,
a hangszerben rejlő lehetőségeket  ki -
aknázva teremtettek egyedi, újszerű
hangzásvilágot. A lemezt  kon cer te ken

mutatták be. Az idén tavasszal meg -
je lent, Összehangolva című második
albumukat a Pesti Vigadóban a Ta va -
szi Fesztivál programsorozatának része-
ként teltházas, nagysikerű koncerten
láthatta a közönség, amely azonnal be -
került a közel ötven európai rádiós új -
ságíró játszási adatait összegző World
Music Charts Europe legjobbjai kö -
zé. A következő mérföldkövet a cim-
balomduó sikerében az jelentette, hogy
a nemzetközi grémium döntése alap -
ján 1300 pályázó közül bekerültek azok
közé, akik a 2015-ös World Music Ex po
hivatalos fellépői lesznek. A több mint
kilencven országból érkező, közel há -
romezer zeneipari szakember rész vé te -
lével zajló zenei vásárnak a Wordl Mu sic
Expo-nak idén Budapest ad ott hont.  

A cimbalomzene sorsa mindig is el -
sősorban a rajta játszó muzsikusokon
múlott. Ritkán születnek olyan tehet-
ségek, akikben a hangszerkezelés meg-
felelő virtuozitása, olyan ké pes sé gek -
kel párosul, amivel nemzetközi viszony-
latban is maradandó hatást gyakorol-
hatnak a zenei vérkeringésre és hang -
sze rük jövőjére. Meggyőződésem, hogy
Lukács Miklós és Ba logh Kálmán olyan
kiváló muzsikusok, akik képesek új fe -
jezetet nyit ni egy csaknem másfél év -
szá zados népszerű hangszer hunga ri-
kum, a pe dálos hangver seny cim ba lom
dicsőséges újkori történetében. Min -
den tiszteletet megérdemelnek! 

A Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében 2015. szeptember 19-én a Ma-
gyar Örökség-díj átadáson elhangzott
méltatás rövidített, szerkesztett vál to  zata. 

Balogh Kálmán és Lukács Miklós
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Takács György

Élete csodák sorozata

Daczó Árpád 1921. május 16-án, Dé -
 dabisztrán, az Istenszéke alatt szü le tett,
egy ötgyermekes vasúti pályafelvigyá -
zó családjában. Apját korán el veszí tet -
te, így súlyos nélkülözések vártak rá.
Hiába érezte magában a papi hi va tást,
a továbbtanulásra – úgy tűnt − nem nyí -
lik lehetősége. A gimnázium után  Szász-
régenben a fatelepen dolgozott, cson tig
soványodva, alultápláltan. Ekkor tör -
tént vele az első csoda: 1937-ben felvet-
ték a székelyudvarhelyi ferences sze -
rafikumba, „barátfiókának”. 1938-ban je-
len volt a csíksomlyói búcsún, s azon
töprengett: Mi lehet Csíksomlyó tit ka?
Miért kell ott sírnia az emberfiának?

A világháború éveiben a ferencesek
vajdahunyadi teológiáján tanult. Éle te
végleg összekapcsolódott a ferences lel-
kiséggel, és szíve ma is teli van a rend-
je iránti hálával. Azóta is úgy érzi sor -
 sát az Úr a csillagokba írta, akárcsak
Jeremiás prófétáét: „Mielőtt megal kot -
talak anyád méhében, már is mer te lek;
mielőtt megszülettél volna, fölszentel -
telek, és prófétául rendeltelek a nem ze -
tek javára.” Ennek tudatában válasz-
totta papi jelmondatát is: „Ma gasz tal ja
lelkem az én Uramat! Mert nagyot tett
velem Ő, a hatalmas és a szent!” 1945
pünkösd szombatján a csíksomlyóikegy -
templom búcsús ünnepén szentelte pa p -
pá Gyulafehérvárott, a barátok temp -
lo mában Márton Áron püspök. 

1949 júliusában lefogták, s a nyarat
a Securitate pincéjében töltötte, ahol
böjttel és imával kilencedet tartott Szent
Mihály tiszteletére, kérve egyházme -
gyéje patrónusát, szabadítsa ki a fog ság -
ból. Ismét csoda történt: Szent Mi hály
arkangyal ünnepének estéjén meg nyi -
tották cellája ajtaját, és ő kiszabadult.
Az 1951-ben internált erdélyi fe ren ce -
sek 1957-től – Márton Áron jó dip lo má -
ciájának köszönhetően – ismét lel ki pász-
tori tevékenységet végezhettek. Újabb
csoda, hogy a három felterjesztett ba rát -
pap közül Bukarest egyedül Lukács atya
kinevezését hagyta jóvá, éppen Csík -
som lyóra, és ő bő tizenhárom esz ten -
deig a Csodatévő Szűzanya lábaihoz ke-
rült, ahová oly régóta vágyakozott. Itt
kezdődött P. Lukács néprajzi mun kás -
sága, eleinte a vallási néprajz tárgyi em-
lékeinek megmentésével: össze gyűj töt te

a kolostor szétszóródott értékeit, csí -
ki népművészetbe öltöztette a temp lo-
mot, visszaállította a Kis-Somlyó ke -
resztúti stációit, ledöntött keresztjeit.
A diktatúra éveiben habitusát is csak
cellájában viselhette, somlyói ház fő -
nökként azonban sikerült jó kapcsola-
tot kialakítania Fazekas János minisz -
terrel, és így az 1968-ban történt „me -
gyésítés” után Csíksomlyó államilag is
támogatott és védett műemlékké, „ba -
rokk kegyhellyé” vált.

Rendje 1973-ban Kostelekre küld te
szolgálni. Itt, a csángó Mária-kultusz
ősrégi formájával, Babba Mária tisz -
teletével találkozván döbbent rá arra: a
néphittel hivatásszerűen is törődni kell,
úgy, ahogy azt számos pap-előd (Ipo lyi
Arnold, Kandra Kabos, Kálmány La jos,
Erőss Alfréd) tette. „Végül is így kezd -
tem el a néprajzzal foglalkozni. Még -
pedig szent hivatástudattal! Mert ér -
zem, tudom, hogy engem most erre vá -
lasztott ki az Úr Isten!” – írja. Első, a
gyimesiek Babba Mária tiszteletéről
szóló publikációja, amely a Nép is me re -
ti Dolgozatok-ban jelent meg, méltán
helyezhető Kálmány Lajos 1885-ös írá -
sa, a Boldogasszony, ősvallásunk is ten -
asszonya mellé. 

Dolgozatai a népi Mária-tisztelet arc -
haikus rétegeire irányították a figyel-
met. Szolgálati helyein kitartóan gyűj -
tötte a Csíksomlyóra vonatkozó nép -
rajzi adatokat, de az erdélyi Mária-kul -
tusz vallástörténeti gyökereit bemuta -
tó könyvének megírására csak nyug dí -
jazása után, a dési kolostor csendjé ben
keríthetett sort. Látása ugyan már meg -
gyengült, de Csíksomlyó titka című nagy

munkáját, a Szűzanya segedelmével,
nyolcvan éves korára sikerült be fe jez -
nie. Gyűjtéseiből később egy másik fon-
tos könyvet is kiadott. A Hosszú utak
megszomorodának… című, Erdélyi
Zsu zsanna bevezetőjével megjelent
kötet tudományos jelentősége óriási,
hiszen a Székelyföldről és Belső-Er -
délyből közöl archaikus népi ima szö -
vegeket. Somlyó csodás világa to vább ra
is foglalkoztatta, és noha már ki lenc ve-
nedik életéve felé közeledett, 2010 -ben,
Csíksomlyó ragyogása címmel meg ír -
ta újabb könyvét, a kegyhelyen ma is
megtapasztalható napkultuszról.

A katolikus egyház a II. Vatikáni Zsi -
nat óta elfogadja, sőt szükségesnek tart -
ja a helyi vallásos néphagyomány be é-
pítését az egyházi liturgiába. Amint a
Gaudium et spes konstitúció írja: „Az 
Egyház […] egybe tud fonódni a kü lön-
féle kultúrákkal, s ez mind az Egy há -
zat, mind a különböző kultúrákat gaz -
dagítja”. II. János Pál pápa úgy fo gal -
 maz, az Egyháznak: „azt kell elérnie,
hogy az Evangélium elevenen behatol -
va a kultúrákba, szinte »meg tes te sül jön«
bennük… fölemelve a valós ér té ke ket”.
Hasonló gondolatok sarkallhatták a nép -
hit gyűjtésére Lukács atyát, aki hosz -
szú élete folyamán, gyakorló lel ki pász -
torként is újra meg újra hitet tett amel -
lett, hogy a papi pasztorációt a helyi,
történelmileg kialakult vallásos lelki -
ségre kell alapozni. „A szakrális nép rajz

P. Daczó Árpád-Lukács 
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tulajdonképpen istentisztelet is – írja.
Mert Istenhez vezet itt minden! Népünk
szakrális hagyománya nemcsak nemba -
bonaság, hanem éppen nem zet fenntartó
erő!” Így gondolkodott az esz tergomi
hercegprímás is, amikor 1972-ben a pa -
pi rekollekciós elő a dá sok té má jaként a
vallásos nép ha gyo mányt, elő adóul pedig
Erdélyi Zsuzsannát vá lasz tot ta, hogy
„fiai” megtanuljanak „nép  raj zo sul”.

Lukács atya néprajzi tevékenysége egy-
beesik a katolikus egyház missziós és
modernizációs törekvésével, mely sze -
rint a keresztény tradíció és a szak rá lis
néphagyomány nem taszítja vagy gyen -
gíti, éppenhogy felemeli, istápolja, erő -
síti egymást. A hagyomány ugyanis foly -
tonosságot jelent, amelyben az átadáson
túl az átadandó tudás minél teljesebb örö-
kítése is fontos, hiszen minden tra di tio
e kettő eleven, lélegző egysége. A Ma -
gyar Örökség-díj átadásakor kí vá nom
Lukács atyának, hogy Babba Mária, a
Csíksomlyói Szűzanya adjon további
örömteli éveket az ő hűséges szolgá já-
nak, ragyogtassa be még hátralévő föl -
di életét, aranyozza meg öregkorát!

A Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében 2015. szeptember 19-én a Ma-
gyar Örökség-díj átadáson elhangzott
méltatás rövidített, szerkesztett vál to  zata. 

Gál Éva Emese
MÁRTON ÁRON üZENETE

Az embert korok vasra verhetik,
poklaiba taszíthatja a rendszer,
amíg bilincselhetetlen a Hit,
a vasnál erősebb a hívő ember,

és nem veszhet a glóriája el!
Féltéssel teremti tovább a képet,
hogy erdők könnyeit itassa fel,
s méltóvá tegye az emberiséget

az Időhöz, melyben nincs hátraarc!
A Hit és az Igazság Isten fénye,
amit nem árnyékolhat be a harc,
ha az Ember magával küzd meg érte.

Márton Áron! Hiteddel üzened
a jövőt, ami nem viselt még vétket,
hogy alku tárgya soha nem lehet
az Isten, nemzet, ember és a lélek.

Simon László

Számadás

Három és fél évtizeddel ezelőtt, né -
hány szülőföldjét szerető patrióta meg -
álmodta és létrehozta a Somogyiak
Baráti Körét azok számára, akik So -
mogyban születtek, az élet távolabb
sodorta őket, de hűségesek maradtak
szülőföldjükhöz, akik mindig a világ
e kis részét tekintik létük meg ha tá ro -
zó jának. Kiváló írók, költők, tudósok,
történészek és sokan mások adták ne -
vüket és „arcukat” a jó ügyért, töb bek
sajnos már nem lehetnek közöttünk,
emléküket tisztelettel őrizzük. Az el ül-
tetett facsemete terebélyes fává erő sö -
dött és közel háromszázunk számára
ma is összetartozást jelent. 

A számadás a baráti kör második,
negyedszázados korszakáról ad ké pet.
Tizenegy fejezet megkísérli a le he tet -
lent, hogy összegezze azt a sokoldalú
tevékenységet, amellyel szolgáltuk az
alapítók nemes céljának meg va ló sí tá -
sát. Huszonöt évvel ezelőtt örökséget
vettünk át, és több száz esemény,
prog ram, rendezvény, találkozó, do ku-
mentum időrendben felsorolja mun -
kásságunkat. Meghatároztunk egy mér -
cét és értéket és azt igyekeztünk tel-
jesíteni. A hangulatos esték, iro dal mi,
művészeti rendezvények, somogyi lá -
togatások, barangolások hazai tá ja kon,
látogatások a történelmi Ma gyar or szá -
gon hozzájárultak össze tar to zá sunk -
hoz, erősítették közösségünket. 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy túl a
nyolc vanon, közeledve az évtized fe -
léhez megköszönhetem mindazt, amit
Somogytól és szülővárosomtól, Ka -
pos vártól kaptam. Innen bocsátottak út-
ra megrakott tarisznyával. Az elmúlt
két és fél évtizedben szerettem volna
ebből minél többet visszaadni a somo -
gyiak budapesti közösségének. 

Nagyszerű embereket ismerhettem
meg, érezhettem az összetartozás sem -
mi mással nem helyettesíthető, szí vet-
lelket melengető közös örömét. 

Prof. dr. Kovács Ferenc aka dé mi kus-
nak, a baráti kör tiszteletbeli el nö ké -
nek májusi halálával lezárult a So mo -
gyiak Baráti Köre második korszaka,
és elkezdődik a harmadik, „útban a ne-
gyedik évtized felé”. 

Az elődöktől kapott örökséget to -
vább adom a következő nem ze dék nek.

Nehezen hoztam meg elhatározásomat,
hiszen amit tettem, azt mindig szolgá-
latnak tekintettem. Örülnék, ha a foly -
tatók gazdagítanák a baráti kör kincses-
ládáját, keresnék a megváltozott vi lág
válaszait, hogy mit jelent ma so mo gyi-
nak lenni.  „Őrizzük emlékeinket, nehogy
végleg elvesszenek, s ezáltal is üre sebb
legyen a múlt, szegényebb a jelen, ké te -
sebb a jövő”.

Simon László

Szirmay Endre
ÁT A RÉVEN

Ki visz engem át a réven,
a lángoló messzeségen,

hogy letegyen élve-halva
öléből a túlsó partra;

az örvénylő idő felett
átszáll-e az emlékezet,

hogy rendezze szépen, sorba,
mintha minden igaz volna?

szárnyam sincsen, mégis szállok,
vágyam sincsen, mégis vágyok

szelíd szépre, igaz szóra,
ember szíve szülte jóra;

s mire átérek a partra,
számat a csönd összevarrta;

úgy zuhanok le a földre,
mint az ág, ha szél letörte.
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B. Kovács István

Egy példás ember

Az angliai Devon megyében, a kis-
birtokos Ayshford Wood családban
1874-ben született egy kislány, aki a
keresztségben a Florence nevet kap -
ta. Senki sem sejtette, milyen kalan-
dos élete lesz… 1910-ben került Ma -
gyarországra, ahol két évre rá férjhez
ment. Miután férje, Vásony Sándor
1924-ben elhunyt, György fiával egye -
dül maradt. Súlyos döntés elé került:
maradjon, vagy térjen vissza Ang li á-
ba? A békeszerződésnek csúfolt tria -
noni diktátum következtében a felda -
rabolt ország maradéka ezer sebből
vér zett. Mintha Petőfi Sándor súgott
volna neki: „ha nem születtem volna is
magyarnak,/E néphez állanék ezennel
én,/Mert elhagyott, mert a legelhagyot-
tabb/Minden népek közt a föld ke re kén”.
S ő, aki nem született magyarnak, dön -
tött: marad a megnyomorított ország-
ban, amelyet immár hazájának tekin-
tett. Életét a magyarság szolgálatára
aján lotta. Ahogy fogalmazott: „Am int
a borostyán futja át a falat, a fa tör zset
és a sziklát, szívem, lelkem úgy sze ret,
úgy fonódik hozzád, drága Ma gyar or -
szág.” A Putnoky család ven dé ge ként
került 1933-ban a maradék Gö mör -
be, a Száraz-völgybe. Itt szervezte meg
a Búzavirág Falugárdát, amely a cser -
készethez hasonlóan a szegény sorsú
gyermekeket karolta fel. Közöttük volt
az akkor serdülő kisfiú, É. Kovács
László, akit ma kilencvenkét évesen
a Magyar Örökség-díj vá ro má nyo sa -
ként sorainkban köszönthetünk.

Mi lett volna belőle, ha nincs az út -
mutató, a példaadó? Nem tudom, de
a díjazandó erről így vallott: „Vá sony né
rendületlenül szilárd közösségi maga -
tartása sokszor megért hát ra ve tett sé -
gemben követendő, megerősítő pél dá -
vá vált. Ha másokért, a közért nem el is-
merés, hála és köszönet re mé nyé ben cse -
lekszünk, akkor nem érhet csa ló dás.”

Amit É. Kovács László Gö mör sző -
lő sön teremtett, abban a néhai angol
ladytől kapott indítás is benne van...
Ugyanúgy a Bakony-Ba laton felvidé -
ki Református Népfőiskolának, a Sá -
rospataki Népfőiskolának és Sza bad -
művelődési Akadémiának, s az utób-
bi szellemi atyjának, Újszászi Kál mán -
nak, s munkatársainak a szel le mi sé ge is.

Ezek eredményeképpen mélyült el ér -
deklődése a magyar falu, annak ha -
gyományai és sorskérdései iránt.

Miután hazatérhetett a két és fél é -
ves szovjet hadifogságból, minden ere -
jét, tehetségét, tudását szűkebb pát ri -
ája javára fordította. Felsorolni is hosz -
szú, mi mindent vállalt és végzett. Ve -
zetésével alakult 1959-ben a Tompa
Mihály Emlékbizottság. Kez demé nye -
zésére és irányításával 1963-ban a ke -
leméri lelkészlakban a pap-költő élet -
művét bemutató állandó kiállítást szer -
veztek. A volt iskola épületében ka pott
helyet a Tompa Mihály Em lék könyv -
tár, a Vásony Sándorné emlékkiállí tás,
valamint a Kisgaléria. Szülőfaluja nép -
életének tárgyi emlékeit a volt gazda -
sági épületben berendezett Néprajzi
Gyűj temény, illetve a gazdálkodás és
erdölés emlékeit bemutató sza bad té ri
gyűjtemény őrzi. Ugyancsak neki kö -
szönhető a Babus Benjamin faműves
gyűjtemény kialakítása, illetve a
helyi református templomban lát ha tó
állandó fotókiállítás, amely Festett ka-
zettás mennyezetek és berendezési tár -
gyak Borsod Abaúj Zemplén me gyé ben
címet viseli. 

É. Kovács László rajzai, pasztelljei
hitelesen és gyönyörűen örökítik meg
a tájat és az embert. Kez demé nye zé sé -
re, 1989-ben Máger Ágnes festő mű -
vész szakmai irányításával alko tó tá -
bor is alakult Gömörszőlősön.

Összegyűjtötte, rendszerezte és
közzétette a Tompa Mihályról szóló
néphagyományt. Mindebben társa volt
néhai élete párja, született Babus Éva,

valamint leányuk, Judit. Babus Éva a
szövőszéket választotta kifejezési esz -
közül. A gömöri, kalotaszegi motí vu -
mokat újrateremtő mun kás sá gáért el -
nyerte a Népművészet Mes tere címet.
Judit lányuk a szövés mellett fest, és
néprajz szakos diplomát is szerzett. 

Talán érdemes párhuzamot vonni a
kalotaszegi, sztánai Varjúvár és a gö -
möri, gömörszőlősi Kakasvár, illetve
gazdáik, Kós Károly és É. Kovács Lász ló
között. Az elkötelezett, sokoldalú szol -
gálat indokolja ennek a fel vetését.

É. Kovács László sokunk számára
példát mutat emberségből. Az Úr ál -
dása legyen Rajta. 

A Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében 2015. szeptember 19-én a Ma-
gyar Örökség-díj átadáson elhangzott
méltatás rövidített, szerkesztett vál to  zata. 

É. Kovács László

trónuson ül, az esztéta kritizál, a teo ló -
gus lenéz engem az oltárkép alól. Övé-
ké a döntő szó, én csak festő va gyok.

Bocsánat, hogy első személyben vé -
dekezem. Igaz, hogy két akadémia van
mögöttem. Az is igaz, hogy csak azok
nívós történeti óráit gyűrtem zsebem -
be. Az nem érdekes; arra mindig rá tarti
voltam, hogy egyéni szorgalommal a
kötelezőn túl sok mindennek a vé gé re
járjak. Magáért a tudásért. A beszer zés
vágyából.

Azonban mindezek nélkül is a fönt
nevezettek rovására a művész be hoz -
hatatlan előnnyel bír. Olyan plusszal,
amivel a kitűnő memóriájú tanár, az ol-
vasott kritikus, a minisztériumokat ki -
mérő lelkész egyáltalán nem rendel ke-
zik. Ami nekik csak elmélet, el kép ze -
lés, bennem az működő motor. Gya kor-
latból, ujjaim tapintásából ismerem a
nemzés és létrehozás módját, pszic ho -
lógiáját. Ők csak analizálják, szét sze -
dik a kerekeket, de a tervező, s a benzin
én vagyok. A paraszt  termeli a búzát,
ők csak kiárusítják. Osztogatják a kan -
tinból a kenyeret, amelyet én dagasz-
tok és sütök. A fejük csak lerakat, de
magazinjuk az alkotók nélkül üres ma -
rad. A szállítójuk én vagyok.
Az iskolapadokban rájuk, a nyom da -
festékesekre hallgatók éhen halnak, ha
nincsenek műveket létrehozó szántók
és aratók.

Prokop Péter

A művészettörténész
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Sz. Tóth Gyula
Hova lettek a Hábetlerek?

„Fejes Endre meghalt. Fejes Endre
feltámadt. A halála kellett, hogy újra
elővegye az irodalom- és színházkri-
tika” – írtam szeptember 14-i jegy -
zetemben. Madarász Imre előadását
ezzel a felütéssel hirdette a prog ram -
ajánló: „Életművének a meg szo kot tól
eltérő olvasatával jelentkezik az iro -
dalomtörténész”. 

A Művészetbarátok Egyesülete ez -
úttal nem a megszokott Wesselényi ut -
cai teremben rendezte a műsort, ha -
nem – teremgondok miatt – a Király
utcai Művészeti és Kulturális Köz pont-
ban. Imre sokoldalú megközelítést tárt
fel, az ütköztetés lehetőségeivel, me -
lyekre maga is szolgáltatott érveket.
Fejes életművét „hullámvasúthoz” ha-
sonlította, korán felkapták, aztán ej -
tet ték. A sikeres író még életében tan -
anyag volt, drámáit játszották, kis re -
gényét olvasták, a filmet megköny-
nyezték, a történetek, a sorsok a min-
dennapok felrázó beszédtémái vol tak.
A Rozsdatemető nagy dráma, felka-
varta a szocializmus vizét, hát ilye nek
a Hábetlerek, nem a hatalom által el -
képzelt szocialista embertípusok. Hogy
lehet ez? Szólt a vád: csak eszitek a
ha lat meg a túrócsuszát, de nem men -
tek színházba. Nem is a gaszt ronó mi á -
val van a baj, hanem az életmóddal.
A hamis társadalomban meghúzódik az
ember, nem „társadalmasítja magát”,
ellébecol. Bután éli életét. A gu lyás -
kom munizmus, a puha diktatúra meg -
csillantott valami újfajta életfényt a
„görög diplomat” előtt, aki vágyik va -
lami másra, csillogóra, sikerre, de tra -
gédiára futja (Jó estét, nyár, jó estét,
szerelem – vesszőkkel, ahogy az elő -
adó követelte). Az igaz, hogy mun kás-
paraszt származású, de ő is képmuta -
tó, mint polgári társai, hamis, ha zu -
dik, csal, becsap másokat. Ezt nem in -
dokolja „csak” a társadalmi légkör.
Más emberek, abban az időszakban,
becsületesen viselkedtek, még csak nem
is „disszidáltak”, nem hajtottak ádá zul
a könnyű pénzre. Élhettek volna job-
ban, vágytak is rá, tették a dolgukat, ér-
telmesen, becsületesen, még ér té ke set
is alkottak. Fejes kettős síkon áb rá zol:
az egyik társadalmi, a másik egyé ni, a
kettő együtt él – egyén a társa da lom ban.

Nem hiszem, hogy az egyén tra gé di á -
ját csak az akkori „emberarcú szo cia -
lizmus” okozta. A borotvás főhős több -
nek akar látszani, mint ami, illetve rossz
irányban keresgél, rosszul választ. A
döntést, az egyén felelősségét ne hagy -
juk ki. (És így éppenséggel Sartre ka -
tegóriáit is bevethetjük.)

Madarász Imre előadása elgondol -
kodtató, szellemi élmény volt. Azzal
az időszakkal már idejében is több mű,
film, színdarab, irodalom foglalkozott,
bemutatott, leleplezett, kigúnyolt. Ala -
kult az életérzés. 

A Fejes-művek már megjele né sük -
kor megfogtak, olyan  kér dé sek kel, me -
lyeket magam is, már éb redező fi gye -
lemmel kísértem. Én elég közelről fi -
gyelhettem az életet és sze rezhettem
tapasztalatokat, túl a fel nőt tek, a szü -
lők kritikáján. Pécsen az Urán városban
laktunk, ahol paneltömbök sorakoztak,
volt al kalmam bepillantani életmód-
jukba. A város környéki bányák sa já-
tos életet követeltek a munkásoktól, a
bányászlét külön történet. Akkoriban
sem volt „rózsás”, a rendszerváltás után
egye nesen tragikus lett – megszűnt a
mun ka, vegetáltak az emberek. Lász ló
Lajos: Kanyarkulcs címmel írt erről,
melyet így foglaltam össze: Kísérlet az
egyensúly helyreállítására. (Dunatáj,
1980. 3. évf. 2. sz. 65-67. o.) Egy má -
sik írásban a vendéglátásban szerzett
tapasztalataim köszönnek vissza, ami-
kor a külföldiekkel csencselt a magyar:
Az idegenforgalomtól a turizmustu dá -
sig. (Michalkó Gábor: Ma gyar or szág 
modern turizmusföldrajza, Is ko la kul túra,

XVIII. évf. 2008/7-8. sz. 147-150. o.)
És mennyi történet van még tarsoly ban!

A téma valóban nincs nyugvópon-
ton, boncolgatni kell, a Fejes-életmű
megérdemli. Fejes realizmust hozott a
szocialista realizmusba. Katarzist idé -
zett elő, megrázta az embereket, mint
írót szerették vagy nem szerették. Hogy
miért hallgatták el később, főleg a rend -
szerváltás után, nagy kérdés. Hogy ő
miért hallgatott el a rendszerváltás után,
még nagyobb kérdés. Nem kutatási te -
rületem, csak saccolok. Változott a kor,
változott a helyzet, változtak a prob-
lémák. Változott maga Fejes Endre, az
ember, az író is. Nem találta azokat az
embereket, akiket ismert. Nem tudta,
kit mire tanítson. Mert amikor kor hol -
ta hőseit, azért tette, mert szerette őket,
jobb életet szorgalmazott nekik, drá -
mai hangon követelve tőlük az arra va -
ló akaratot. Típusokat hozott létre, ma -
radandóan, a „hullámvasút” kacskarin -
góiban velünk utaznak, s majd felbuk -
kannak. A göröd diplomat meg a Há -
betlerek itt vannak közöttünk, a globa -
lista realizmus mázában és mezében.
Örök figurák, akár a Molière vagy a
Balzac megrajzolta alakok. Korok, má-
zak, mezek. Az ember marad. 

(Tanári notesz, 2015. november 13.)

Fejes Endre

Bíró András
KÖNYÖRGÉS

Uram, könyörülj mirajtunk,
akiket sújt szöges ostor!
Uram, könyörülj mirajtunk,
akiket szorít rabbilincs!
Áldásod most jőne jókor:
sokunknak apja, anyja sincs!

Uram, könyörülj mirajtunk,
most igazakra jár halál!
Uram, könyörülj mirajtunk,
igazaknál jár a kötél!
Angyalod ránk mikor talál?
Borul ránk megóvó födél?

– Uram, könyörülj népeden!
Elvesznek mind hű fiaid!
Uram, könyörülj népeden,
lásd, ezer sebből vérezünk!
Szívünkbe hamis tőr hasít…
Uram, mentsed meg nemzetünk!
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Kaiser László
Nemeskürty Tanár Úr órái

Hogy Nemeskürty István milyen igaz
ember, a legnemesebb értelemben vett
hazafi, européer magyar, mekkora író,
tudós, művész, történész, iroda lom tör -
ténész, filmtörténész és kul túr tör té nész,
hogy szó szerint reneszánsz sze mé lyi-
ség és polihisztor: erről most nem kí -
vánok szólni. Mindezt úgyis tudja az,
akinek van füle a hallásra és van sze -
me a látásra… S így van ez akkor is,
ha neve ma nem cseng annyira is me -
rősnek fia ta lok között, de hát ez nem
az ő hibájuk…

Arról sem beszélek most, hogy élet-
műve egyike a legnagyobbaknak, s
amelynek része – Németh Lászlóhoz
hasonlatosan – teljességre törő élete is:
az alkotástól a magánszférán át a hi -
va talos munkákig, az írástól a tanítá-
son át a filmstúdió-vezetésig.

Másról írok, a tanítvány jogán. Most,
amikor vannak, akik megtagadják őt,
de lettek olyanok is, akiknek szá mí -
tásból lett ő „a” tanár úr. Emlékezem! 

A tanítvány okán és jogán, mert én
hivatalosan voltam a diákja: négy évig
tanított filmes tárgyakat az egykori
Színház- és Filmművészeti Főiskolán
(ma egyetem); sajnos elég régen im -
már, 1979-től 1983-ig. Dra ma turg nak
készültem, készültünk egyébként: sok
irányba mozdultunk el volt hallgatók
azóta, szellemileg, kulturálisan, po li -
ti kailag, sőt országhatárok szerint is!

Hosszasan lehetne beszélni a tanár
úr óriási tudásáról, az órák jelleg ze tes
hangulatáról, a tőle kapott informáci -
ók ról, mondatairól és elejtett félmon -
da tairól. Fejtegethetném a tisztesség,
tudás, tehetség és szorgalom ritka egy -
ségét benne és előadásaiban. Hosz -
szasan, négy év azért nagy idő! Ehe -
lyett néhány apró, de sajátos mo zaik.

Mint említettem, filmes tárgyakat ta-
nított nekünk, egész pontosan film tör -
ténetet és filmesztétikát. Ám mi sem
volt jellemzőbb rá, mint az, hogy a kez-
deti időszakban, heteken keresztül jó -
szerivel semmit sem szólt a filmről:
órákon át magyar történelemről és iro -
dalomról mesélt. „Megágyazott” ne-
 künk, úgy is mondhatnám: a kö vet ke -
ző filmes ismereteknek. Ne mes kür ty-
esszék hallgatói lettünk. 

Egy másik emlék. Később filmeket

vetíttetett nekünk, minden héten ket -
tőt, s a következő hétre az egyikről
kritikát kellett írni. Csak most tudom
igazán, milyen jót tett ezzel: megta -
ní tott az írás fegyelmére, rendszeres
munkára szoktatott minket. És meny-
nyi akkor betiltott film vetítését in téz -
te el számunkra a Főiskolán. Például
a Tűz van, babám-ét, Milos Forman le -
gendás rendezését. Ehhez külön em lé -
kem fűződik: szerb nyelvű kópia ér ke -
zett. Tán még az is lehet, az illetéke-
sek  intézték így, hogy ne értsük a dia -
lógusokat… Nemeskürty tanár úr rö -
vid zsörtölődés után kezdte fordítani
a filmet, hallás után – szerbből! Sze -
münk előtt bebizonyosodott, közhely,
nem közhely (amúgy Kosztolányi hang -
súlyozta mindig, szereti a frázisokat,
mert sokszor többet fejeznek ki, mint
az ötletek és az igazságok): a tudás ha -
talom; másképpen: tu dás sal lehet a ma -
nipuláció, a tévedések, a butaság ha -
tal ma ellen tenni!

Vetítésen történt, hogy egy másik
csoportbeli hallgató bejött a terembe
– a vetítést különben, bár tanórának
minősült, bárki látogathatta –, majd fo-
lyamatosan járkált ki s be. A tanár úr
egy ideig tűrte, aztán finoman rá szólt.
A hallgató pökhendi módon válaszolt,
s erre a békés, mindenkivel rend kí -
vül udvarias tanár úr saját kezűleg pen -
derítette ki a vetítőből a szemtelen di á-
kot! Akkor meglepődtünk, mára ér tem
ezt is. Nemeskürty István „pen de rí té se”

mélyebb értelmű: akik a kulturált vi -
selkedés mögött gyengeséget vélnek,
tehát képesek kulturálatlanságra, vagy-
is az erőszak egyik formájára, azok -
kal szemben bizonyos esetekben kö te -
lesség a kemény fellépés!

És végül egy adalék. A Ne mes kür ty-
órák mindig reggel nyolc órakor kez -
dődtek. Ez azt jelentette – filmes ké -
pet fölvázolva –, hogy volt hajnalban
a csoport, az osztály: nyúzottan, fá rad -
tan, kialvatlanul, rosszkedvűen, eset -
leg másnaposan, alig éledezve a re -
ha bilitációs kávé, cigaretta után, és volt
a jó ötvenes tanár úr: frissen, pi hen ten,
fiatalosan, derűsen… Em lék szem, egy -
szer azt mondta: „Gyerekek, ne kem es -
te nyolc után már semmi nem jut az
eszembe. Érdemes korán feküdni, ko -
rán kelni, reggel dolgozni.” Az utób bi
jó néhány évben magam is korán ke -
lek, s korán kezdek dolgozni. Öreg-
szem talán, vagy végképp igazat kell
adnom ebben is Nemeskürty Ist ván nak?

Nemeskürty István

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk az
életének 91. évében elhunyt író, iro da-
lom- és film tör ténész, egyetemi ta nár ra. 

Jung Károly
PANNÓN ESTI ZSOLTÁR

Ha partba ütötte orrát
Az utolsó ladik is,
Ha már mindenki
Mécsgyújtásra készülődik,
A tiszteletes az égre néz.
Mint szép híves patakra
Szarvas kívánkozik,
Szava úgy száll
Az Úrnak lába elébe,
Vele a halászoké,
Pákászoké, földmívelőké.
Erre elhallgat minden
Erdei vad a láp vizében;
Vízben nézi magát a falu is.
S messze túl a szökevény,
A bocskoros, az ingoványban;
De benne az idegen Hold is.
S látja benne magát az Úr,
Az örök csillag-mécses,
Miközben könyörgés,
Fájdalom száll az ég felé.
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A. Bak Péter
Jubiláló Rudnay Társaság 

Bartha Zoltán in dítványozta a társa -
ság létrehozását, akinek 1936-1943
között Rudnay Gyula volt a Mes te re
a Magyar Királyi Képzőművészeti Fő -
iskolán. Bartha  apósa Medgyaszay
Ist ván építőművész volt, akinek sor -
sa sokban hasonlított Rudnay ma gyar
művészetet óhajtó szándékában. Ba -
rátságukat eszmei rokonság fűzte szo -
rossá. Keserű fájdalommal élték utol -
só éveiket. Baráti viszonyuk meg ö rö -
kítésére a Medgyaszay-villa falára
Bartha Zoltán reliefet tervezett, mely -
nek felirata „E ház vendége volt Rud nay
Gyula festőművész s több hazai és kül -
földi kiválóság.”A Ménesi út 59/b szá -
mú ház emléktáblájának avatásán 19 93.
szeptember 19-én Dr. László Gyula be -
szédét így zárta: „Hirdesse ez az em lék -
tábla a Medgyaszayval való barátsá-
got, s idézze  emlékezetükbe a Mes tert,
s velük együtt népünk szeretetét. Te hát
hulljon le a lepel és soha el ne takarja
többé nemes emléküket!” Bartha Zol tán
ekkor indítványozta a Rudnay Tár sa -
ság megalakítását, melyet aztán 19 94-
ben a Fővárosi Bíróság „Művészek
Rud nay Gyula Baráti Em lék tár sa sá -
ga” néven bejegyzett. Elnöknek Dr.
László Gyula régészprofesszort, társ -
elnöknek Csáki-Maronyák Józsefet,
főtitkárnak Eigel Istvánt, társtitkárnak
Szurcsik Jánost választották. Rud nay
Gyula halálának ötvenedik évfordu ló -
jára elhatározták Rudnay síremlé ké -
nek felállítását a Farkasréti te me tő ben.
Kivitelezésével Somogyi József Kos -
suth-díjas szobrászművészt bízták
meg. A „Rőzsehordó asszony” bronz
alakja el is készült, de az alkotó korai
halála miatt befejezetlen maradt, me-
lyet aztán Kő Pál készített el. Ha zánk
ezeregyszáz éves ünnepségébe sze -
rettek vol na beilleszteni egy rep re-
zentatív Rud nay kiállítást, de ezt eluta-
sították arra hivatkozva, hogy har minc
éve a mesternek volt jelentős tárlata.  

1997-ben ötszáz példányban meg -
jelent a „Művészek Rudnay Gyula Ba -
ráti Emléktársasága-emlékalbuma”
című kiadványa. A hetvennyolc szí nes
oldalt tartalmazó kiadvány bo rí tó ján
Rudnay időskori önarcképe te kint ránk.
Ahogy lenni szokott, a Rud nay Tár sa -
ságot is utolérte a kiöregedés és a

megfogyatkozás. A vidéken élők már
nem tudtak felutazni a budapesti ösz -
szejövetelekre. 

Dr. László Gyula halála után Eigel
István lett az elnök, majd az Ő elhuny-
tával Szurcsik János vette át a ve ze -
tést. Egyre többször vetődött fel, hogy
egy fiatal, agilis, jó szervező, a Mes -
ter művészetét ismerő személyt kel-
lene a társaság élére állítani. Bartha
Zoltán, a társaság megálmodója rám
gondolt. Így vehettem át a vezetést
20 10. májusi tisztújító köz gyű lést kö -
vetően. Még abban az esz ten dőben ki -
állítást rendeztünk a Gerenday Kö zös -
ségi Házban (Lábatlan), a Mold vay
Győző Galériában (Hatvan) és a Cor -
vin Művelődési Házban (Bu da pes ten).
2011-ben a Csili Művelődési Köz pont -
ban szerepeltek a társaság tagjainak
al kotásai. 2012-ben az Erzsébetligeti
Színház-Corvin Művelődési Ház Ka -
mara termében „Mesterem, Rudnay”.
A tanítványok és a Rudnay Társaság
tagjainak kiállítására került sor – a fes -
tőművész halálának ötvenötödik év -
fordulójára. 2014-ben a Rudnay Tár sa -
ság gyűjteményes tárlata volt a Rép ce -
laki Fesztivál nyitórendezvénye. 

Húszéves jubileumi rendez vé nyün -
ket 2015. április 29-május 26 között
a Corvin Művelődési Házban tartottuk,
ahol bemutatónkat dr. Kelényi Ist ván
művészettörténész nyitotta meg. A ki -
állítók Bartha Zoltán, Berki Viola, Jó
Ilona, Kallai Sándor, Kun István, Lász ló

Gyula, László Lilla, M. Kass Judit,
Miklóssy Gábor, P. Bak János, Rud nay
Gyula, Somogyi Imre, Szurcsik Já nos,
Weintrager Adolf, Zichó Gabriella és
e sorok írója voltak. 

Ma már csak kilenc élő tagja van a
két évtizede alakult szerveződésnek,
de a kis csoport lelkesedése töretlen
Rudnay Gyula emlékének és mű vé sze -
tének ápolásában.

Rudnay Gyula: Önarckép

Gombai-Nagy Károlyné

Művészeti Tárló

Az 1985-ben alakult Művészeti Tárló
Baráti Körnek jogutódjaként tizenöt
éve alakult a Művészeti Tárló Köz hasz -
nú Egyesület. Szomorúan kell tu do má-
sul vennünk, hogy a nagy alapítók je -
lentős része megöregedett, sokan már
„elmentek” közülünk. A közel ötven
tagot számláló közösség célja ha gyo -
mányaink őrzése, múltunk tisztelete,
alkotásaink révén a hazai és határon
túli magyar művészet értékeinek be mu-
tatása. Öröm látni, hogy a magyar nép -
művészet, a képző- és iparművészet
is újabb reneszánszát éli. 

Búza Barna szobra Battonyán
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Misszió a Beregben

Nick Ferencet egyesületünk elnökségi tagját az elmúlt két
esztendőben ritkábban láthattuk rendezvényeinken. Beregi
missziójával arra vállalkozott, hogy bizonyítsa: kultúrával
és mű velődéssel lehetséges egy térség fejlesztése. Az élet -
minőséget legjobban a munkahely javítja, hiszen az hatást
gyakorol a dolgozó műveltségére, munkához és embertár-
saihoz való viszonyára. 

A remélt munkahely alapja az egészség. 1948-ban WHO
megalakulásakor az egészséget a következőképpen de fi ni -
álta: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét ál la -
pota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiá nya",
amely napjainkig az egészség fogalmának kiterjesztett kor -
szerű megközelítése. David Speedhouse szerint az egész ség
nem más, mint képesség. Képesség arra, hogy valóra vált sák
a bennük rejlő lehetőségeket. Ez a meghatározás le he tő sé -
get ad arra, hogy egyénileg mást és mást tartsunk egész ség -
nek. A feltételek közé tartozik, hogy megfelelő táplálékhoz
jusson, az időjárás viszontagságaitól védve legyen, hogy hoz-
zájusson minden olyan információhoz, amelynek hatása van
az életre, hogy megértse: közösségi lényként csak ad dig ter -
jeszkedhet a kibontakozással, amíg azzal másokat ugyan -
ebben nem gátol. A szakirodalom az egészség dimenziói
részletezésekor megkülönbözteti a biológiai egészséget (szer -
vezetünk megfelelő működését), a lelki egészséget (sze mé -
lyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve a tu-
dat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a
jele), mentális egészséget (a tiszta és következetes gondol -
kodásra való képesség), az emocionális egészséget (az ér -
zé sek felismerésének, illetve azok megfelelő kifeje zé sé nek
a képessége) és a szociális egészséget (másokkal való kap -
cso latok kialakításának egészsége).

A  jó szándék, a terv és tett is ellehetetlenül, ha nem kap -
csolódnak hozzá együttműködő társak, ha nem a település
fejlődését, a közösségek érdekeit szolgálja az Önkormány -
zat, ha nincs legalább mikro szinten együtt mű kö dés.  

A beregi komplex program alapozó időszaka Ara nyos -
apátiban 2015. de cem ber 2-án véget ér. A két Európai Uni ós
pályázatból lét rehozott Böszörményi László Fa lu ház, és ab -
ban az In teg rált Közösségi Szolgáltató Tér, a Felső Tisza

Völgye In for má ciós Központ, a Térségi Cigány Nem ze ti sé gi
Mód szer ta ni Művelődési Központ és a Béres János Te het ség -
 gon do zó Ta noda; valamint a Kultúra Lovagrendje Múzeum
és Le vél tárából, valamint emlékparkjából és az Ara nyos -
sziget Gyermek és Ifjúsági Táborból álló Aranyossziget bi -
zonyítja önként vállalt küldetésük eredményességét.    

Szívesen fogadnának iskolai osztályokat, civil kö zös sé -
geket, akik számára bemutatnák a négyeshatármente kultu -
rális, történelmi nevezetességeit és természeti szépségeit.
Ara nyosszigetről egynapos kirándulással megtekinthető töb -
bek között a koltói kastély, eljuthatnak a Vereckei-hágóra
(rahói alkotóházuk segítségével akár a Tisza forrás vi dé ké -
re), tiszteleghetnek Dobó István dobóruszkai sírjánál. Ara -
nyossziget alkalmas „csereszállásnak” is, amely által ke let-
magyarországi iskolák eljuthatnának – aranyoszigeti áron
– az ország távolabbi pontjaira, míg a dunántúli fiatalok fel -
fedezhetnék Észak-Kelet Kárpát-medencét. Nyáron tema -
tikus (alkotó, író, tánc, környezetvédelmi és sport) tá bo rok -
kal várják a fiatalokat, illetve hasonlót szervező hazai vagy
külhoni civilszervezetek számára helyet biztosítanak. Ké rik
a támogatást a Tisza forrásvidéke magyar közösségei meg-
maradásáért. Az egyének, civil  szer ve ze tek és ön kor mány -
zatok támogatását célba juttatják, mert le he tőségük van a tá -
mogatás összegnek megfelelő „vendégnap átváltására”. Szí -
vesen bővítenék a kárpátaljai gyermekek táborát a támoga -
tó szervezet tagjaival (gyermekeivel). Céljuk, hogy európai
színvonalú táboruk eredményesen szolgálja a nyelv tu dá su -
kat bővíteni szándékozó felnőttek anyaországi oktatását is.

Alkotótábori lehetőséget ajánlanak az egyesület tagjai nak
ez év tavaszán (május 9-15), nyarán (május 30-június 5) és
őszén (szeptember 19-25), melyre várják a je lent ke zőket. 

A festők és a grafikusok mellett szívesen fogadnak író kat,
költőket is, akiknek programokat szerveznek az együtt mű -
ködő huszonöt te le pü lésen. Honlapjaik tájékoztatják azér dek-
lődőket: www. ara nyos-sziget.hu; www. alko to ha zak.shp.hu;
falvak.ucoz.hu; www. ra ho cent rum.hu.

Nick Ferenc bevallja, hogy év végére nagyon elfáradt, de
boldog, mert az általa vezetett Falvak Kultúrájáért Ala pít-
vány végrehajtotta országos jellegéből és nemzetközi kap -
csolatrendszeréből adódó feladatait. Az anyaországban és a
határon túlon – elsősorban Kárpátalján és a Vajdaságban –
rendezett kulturális programok mellett hat településen szer -

vezett zeneovikat, a három településen grafikai
és fafaragó szakkörüket, valamint a kultúra és a
gazdaság összefogásának első látható ered mé nye-
it; a Felső-Tisza Völgye Expo-t, és az ez al ka lom -
mal adományozott Felső Tisza Völgye Mi nő ségi
Védjegyet. A Gödöllői Egyetem szenátusa egy -
hangúlag támogatta együttműködési szer ző dé si
szándékukat, amely megteremti a lehetőséget a
Vidékfejlesztési Akadémia létrehívására. Ala pít -
ványuk erkölcsi kötelességének tartja, hogy a leg-
szegényebb településeken is a jövőt mutassa. A
Kuratórium Elnöke kesernyésen megjegyzi, hogy
akkor is tenni kell az önként vállalt feladatokat,
ha azok jelentőségét az „érintettek” nem is me rik
fel. Céljaik elérésében a Művészetbarátok Egye -
sülete tagjainak közreműködésére is számíta nak.

Geröly-Bársonyi Hilda 
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Illyés Gyula írta valahol, hogy nem -
ze déktársai közül kettőnél érezte a zse -
nialitás jelét: Szabó Lőrincnél és Né meth
Lászlónál. Mára bizonyosság, azok vol -
tak, vagy fogalmazzunk másként: a gaz -
dag magyar égbolt akkora csillagai ők,
hogy csak lenyűgözve figyelhetünk rá -
juk. S különösen Németh Lászlóra ér -
demes figyelni, s nem csupán tehetsé -
ge és írói nagysága okán. Én, aki a het -
venes évek közepén Szegeden Gre zsa
Ferenc előadásait hallgattam, sosem fe-
lejtem el ta ná rom mondását: „Né meth
László életünk minden kérdésére vá laszt
ad!” S ha igaz, márpedig igaz, akkor
kérdőjelekkel teli korunk elé kü lö nös -
képpen magasodik Németh László. Ma-
gasodik, de nem nyomaszt. S akiket le -
nyűgözött az életmű, tanúsíthatja, hogy
mindez így van. Támadóit viszont nyo -
maszthatja magyarsága, nagysága és
igazsága. A magyar égbolt alatt élő
nem kerülheti ki és el Németh Lász lót,
ha  értékőrző akar maradni! Em lé kez -
zünk rá néhány jellemző mondatával.

„Az én egész munkásságom egy mű,
s az egyes munkák annak a fejezetei”
– vallotta Németh László 1969-ben,
az életműsorozat indulása alkalmával
készült interjúban. Ez az egy műre uta -
ló megállapítás az író élete és mun kás -
sága közötti egységre is utal: a saját éle-
tét alkotássá minősítő Németh Lász ló-
ra. De ugyanilyen mértékben a mű fa -
jok egységére is. A regény-, dráma -,
tanulmány-, esszé-, és no vellaíró, va -
lamint a költő esetében helytelen vol -
na a műfaji hierarchia meg fo gal ma -
zása. A műfajok összetartó kapcsa a
minőség mellett a gondolkodó Né meth
László. Éppen Grezsa Ferenc bizo nyí -
totta: „A tanulmány az eszme nyílt és
közvetlen megjelenése; a regény ugyan -
ezen eszme emberben – az író tipo ló gi á-
ja szerint: szentben, hősben vagy ször -
nyetegben – való megtestesülése; a drá-
ma az eszme elakadásának terepe.” A
megállapítás más műfajokra – novel-
la, vers, napló – is érvényes: az esz me
egységet teremt. Ez az egység meg le -
pően szilárd, ugyanakkor a művek szü -
letésének körülményei is egy irányba
mutatnak. Az egyéni sors, a művészi
sors és a kor – a második világháború
előtt és után egyaránt – forgószelei és

viharai az alkotómunka szem pont já ból
kedvezőtlenek voltak. Mégis Né meth
László tanulmányíróként  elsősorban a
kor kérdéseire próbált válaszolni, en -
nek áldozta átlagon felüli munka bí rá -
sát, igazságérzetét. Közben „üd vös ség -
harcát” is folytatta, soha nem tagadta
meg magát; „életgyőzelme” a félre is -
merések, támadások, befektetési tö rek -
vések, elhallgattatások, az író sok szor
érthetően keserű hangja ellenére tö ké -
letes. Az önjellemzés megint pontos:
„Ha munkásságom lényegét egyet len
kérdésben kéne összegeznem, az ez le -
hetne: van-e értelme az adott nagy ne -
hézségek közt az erkölcsi harcnak?”
Válasza minden esetben igen; élet és
életmű példázza ezt.

„Növésterv” – kulcsszó az élet mű -
ben s annak értelmezéséhez. Fon tos sá -
ga a „minőséggel” egyenrangú; talán
több is. Hiszen a minőség: a kívána -
tos, az igaz, az eszme, esetleg utópia;
ez kerül szembe a valósággal, a tény -
legessel. A növésterv: minden. Ben ne
rejlik mindig a valóság egyéni és tár-
sadalmi méretben; az emberi alkat; az
esendőség, a hiba és a jóvátétel szán -
déka is. De legfőképpen törekvés, harc
és mozgató erő a kívánatos „kicsi ka -
rásában”. Nem véletlenül használja
Né meth László a kicsikarás szót, hi -
szen állítja, mindenkiben megszólal
a „belső hang” egyszer: „üdvösségü-
gyed van, és az üdvösségharc nem ke -
rülhető meg: egy az életeddel.” Per sze
Németh László azt is tudta, az alkat

gyakorta erősebb az elvnél. De így
sem lát mást, minthogy az életet a le -
hetőségekhez képest minőségi vál lal -
kozássá kell bővíteni. Az írói termino-
lógia szerint az „élvezet-vallás” he lyett
a „kötelesség-vallás” az élet értelme
és ez az evilági igazi boldogság, nem
pedig az anyagi javak hajszolása és a
külső siker. Ugyanakkor az „életre-
ceptet” adó gondolatok véletlenül sem
sugallnak aszkétizmust, és nem a ki vé -
teles és rendkívül magas képességgel
rendelkezőkhöz szólnak. Min den ki hez.

S ha már egység, az is bizonyos, hogy
Németh László minden munkáját át jár -
ja a pedagógiai szándék, „a pedagógi ai
Erosz”. De míg a tanulmányok, el mé -
leti írások egyértelműen adják, s kí -
nálják az életreceptet, addig a szép iro -
dalmi munkáknál némileg más a hely -
zet, hiszen éppen Németh László fi gyel -
meztet: „a mű nálam mindig csak érin -
 tő az élet görbéjéhez; eredményei nem
alkalmazható tanítások, csak fi gyel mez -
tetések.” A szépirodalmi munkák a lel -
ki nemesség rajzát adják vagy veszély -
re utalnak: a lelki nemesség esetleges
eltorzulására. De mindenképpen a sze -
mélyiség védelmére.

Németh László hatalmas emberi és
művészi vállalkozása mindenkinek ér -
vényes példát állít, aki egyszeri életét
megkísérli értékes cselekvések irá nyá -
ba mozdítani. Hogyan mondta? „Vál -
lalkozáson… én valami organikusan
nö vőt értettem, nem egy célt s a hozzá -
szerkesztett üzenetet, ahogy az ipar ban.
Hajlam, képesség, lehetőség haj lé kony
szövődését, még a beleszervített vé let -
leneket is – úgy hogy mindenben mé gis-
csak érvényesül valamiféle növésterv,
törekvés, ami vállalkozássá teszi.”

Németh László

Kaiser László

Hajlam, képesség 

„Az, hogy az iskola – és benne a tanár
– milyen volt, csak jó tíz évvel az isko-
la elvégzése után kezd kiderülni. A ta -
nár nem is tudja – fogalma sincs –,
hogy mikor hat igazán a növendékre,
egy gesztussal, egy szóval, odavetett tré -
fás félmondattal.” Németh László

„Véleményeiben, ítéleteiben, meg álla -
pításaiban sokszor tévedett, de élet mű -
ve ismerőinek mégis úgy rém lik, hogy
ő volt a legokosabb ember szá za dunk
egész magyar iro dal má ban.”

Hegedűs Géza
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Tóth Csaba

Kiállítások a végeken

Negyedszázaddal a rendszerváltás után a hazai kép ző mű vé -
szet vidéki színterei mostoha képet mutatnak. A megyei mú -
zeumi és közművelődési intézmények, melyek szinte az el -
sőszámú nyilvánosságot biztosították Magyarország kép ző -
művészeti kultúrájának, bezártak, elhaltak. Helyüket, sze re -
püket az újjáalakuló városi intézmények csak részben vet-
ték át. Kiállítótermek, kisgalériák sora szűnt meg, tűnt el,
aminek következtében felértékelődött minden talpalatnyi hely,
ahol ma egy képzőművész munkáin keresztül a kö zön ség gel
találkozhat. Ott is nyílnak kiállítások, ahol korábban szinte
megalázó volt tárlatot rendezni. Ezúttal részben ilyen hely-
színekről tudósítok.

Szeptemberben a felsőőri D-Art Galériában két lengyel
grafikusművésznek nyílt kiállítása. Damian Pi et  rek idén
a Nagykőrösi Művésztelepen dol go zott, és élő kapcsolatai

vannak a kortárs magyar kép ző művészettel. Mesterével, és
egyben professzor kollégájával, Ad am Pociechaval közös ki -
állításuknak a „Között” címet adták, mindketten a Ka to wi cei
Képzőművészeti Akadémia ta ná rai. Adam Pociecha (1958)
munkáiból két nagy előd művei hatnak jelenkorunkra, az ókori
Rómát visszaálmodó Piranesi, és a földi poklot megjelenítő
Goya. Pociecha látomásos óri ás-grafikáin, (melyeket több hó -
napig is készít) a középkori keresztény Európa archi tek to ni -
kus víziója lenyűgöző ap ró lé kossággal és alapossággal je le nik
meg. Többnyire az ezredfor duló utáni években készültek, fel -
tételezhetően a harmadik év ezredébe lépő kereszténység mér -
legelésének szándékával. Míg korunk apokaliptikus össze om -
lását, az eltorzult, önmagából kivetkőző embert meg je le ní -
tő drámai erejű grafikai lapjai az ezredforduló előtti évek ter-
mése. Így nem csak Goya lét-grafikáira rímelnek, hanem
Dürer fél évezreddel ezelőtti világvégi lá to má saira is. 

Tanítványa és egyben barátja, Damian Pietrek (1975) gra -
fikai attitűdje egészen más, aki a festészet és a grafika ha tár-
mezsgyéjén húzódik. Részletleíró aprólékos grafikai mo tí vu-

mok, látványelemek montázsszerűen ve -
gyülnek a gesztusfestészet felfokozott ar -
tikulációival, faktúráival és felületeivel.
Damian munkáinak alapeleme a sza bad -
kézi rajz (gyakran vonaton készült útiraj-
zok), vázlat, ennek artisztikuma egy részt
oldottságuk, másrészt koncentráltságuk.
Így válnak végtelenül szuggesztívvé. A gra-
fikai lapok gyakori kiegészítése a mo no -
króm színhasználat, különböző festé kek-
kel (akvarell, akril). Mivel a festészet, a kép-
grafika határeseteiről van szó,azon sem kell
meglepődni, hogy a művész hol papírra, hol
vászonra dolgozik. Azonban olyan termé -
szetességgel vegyíti a különböző mű fa jo -
kat és technikákat, hogy művei egy sé ges,
szubjektív univerzumként hatnak. A D-Art
Galéria képzőművész vezetője, Dóczi Vi rág
ismét figyelemre méltó és jelentős ki ál lí -
tással lepte meg a felsőőri és a nyugat-Du -
nántúli régió kö zönségét.

Október közepén nyílt a szombathelyi
Vitalitas Galériában Szokolszky Mik lós
(1942-1982) festőművész emlékkiállí tá -
sa. A fiatalon elhunyt, tragikus sorsú mű -
vész szűkebb pátriáján kívül alig ismert,
pedig sajátos, költői ihletettségű gra fi kái
és festményei mély nyomot hagynak a né -
zőben, művei hatása alól nehéz sza ba dul ni.
Látomásos, lírai festészete em lé ke ző fes -
tészet, mely hol konstruktívabb, hol ex presz -
szívebb karaktert ölt. Kompozíciói emble -
matikusan egyszerűek, Szokolszky keze
alatt úgy születik meg egy mű, ahogy egy
költő papírra veti sorait, a vonal, a szó má-
gikus eszközzé válik és teremt, va rá zsol.
Pályája Szombathelyről indult, és ugyan -
itt zárult. 1958-62 között Mészáros Jó zsef
festőművésztől tanult a Derkovits Kép ző -
művész Körben. A Mester elégikus hang jaAdam Pociecha: Székesegyház (fotó:Garas Kálmán)
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meghatározó volt számára. 1967-ben Pécsett rajztanári, majd
1970-ben a Képzőművészeti Fő is kolán középiskolai tanári
diplomát szerzett. Tagja volt a Fiatal Képzőművészek Stú dió -
jának, és vezető személyisége a Vasi Fiatal Kép ző mű vé szek
Csoportjának, a későbbi Vasi Műhelynek. A Vitalitas Ga lé -
ria huszonkét művét állította ki, a főiskolai munkának te kint-
hető „Perint híd”-tól, az életművet lezáró művekig: Csa lád,
Tél, Háromkirályok, Fúvósok, Séta, Nagy karosszék és a
Lélektől lélekig. 

Október 20-án, a Nyugat-magyarországi Egyetem Ének-
zene Tanszékének Liszt Termében „A Nap és a mű vé sze tek”
konferencia keretében nyílt emlékkiállítás Makovecz Im re
rajzaiból. A világhírű építész tizenöt épületterve, kilenc kol -
lázsa, valamint tíz épületéről készült fénykép volt látható.
Az A/2-es grafikai lapokat Vincze László pa pírmerítő 2003-
ban, száz számozott példányban nyomtatta. Ma kovecz Im re
rajzai szinte utópisztikus tereket jelenítenek meg, illuzionista
vizualitásuk szinte egyedülálló. Közülük a legtöbb el ké szült
és valósággá vált. Makovecz műveinek üzenete: merjünk na-
gyot álmodni! Álmainkat nem korlátozhatja senki és sem mi
sem! Aki nem képes álmodni, az élni is képtelen. Az élet álom
és valóság is! A kiállítást Szombathelyen Advent első he téig
tekinthették meg az érdeklődők.

November elején a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyv -
tár kiállítótermében nyílt a „Tájképek a Vasvári Bé ke ház
Képzőművészeti Gyűjteményéből” című kiállítás, me lyen
huszonkét alkotás szerepel. A 2011-ben alapított  gyűj te mény-
ről Salamon Nándor már korábban beszámolt folyóira tunk -
ban. A XX századi Vas megyei képzőművészet lát vány el -
vű tendenciáit bemutató kollekció a megnyitás óta nyolc van
művész közel háromezer művel gyarapodott. Igazi kö zös ségi
szándék vezérelte az adakozókat, ajándékozókat, mely or szá -
gosan is példaértékű jelenséggé formálódott. A tájkép mű fa -
jában öt Nagybányát megjárt festő (Egyed Kálmán, Po gány
Aladár Got tes mann Alfréd, Horváth József, Vass Béla) mellett
az első és második generációs „nagybányások” (akik szin tén
nagy bányai mesterektől tanultak, il letve akiknek a mesterei

nagy bá nyai festők voltak) szerepel-
tek még a ki állításon (Alföldy János,
Bősze Já nos, Drimmer László,
Gothard István, Gyöngyösi Simon
József, Jaksa Ist ván, Lődör Jenő,
Mészáros József, Né meth József,
Radnóti Kovács Árpád, Re isz Lajos,
S.Unger Károly, Szabadfi Jó zsef,
Szakács László, Szatmáry Géza,
Vár nai Valéria, V. Tóth László). A
kiállítás képeiből egy ed dig lát ha tat -
lan művészet rajzolódott ki, bizonyít-
va, hogy a közelmúlt hazai kép ző -
mű vé sze te sok értéket, felfedezésre
váró kin cset rejteget. (A gyűj te mény
bekerült a Vas Megyei Értéktárba.)
A Ber zse  nyi Dániel Könyvtár és a
Békeház Va si Képzőművészeti Gyűj-
teménye kö zött együttműködési meg-
álla po dás született, melynek alapján
minden évben más-más műfaj kerül
bemuta tásra a megyeszékhelyen.

Ugyancsak novemberben nyílt meg Módy Péter szob rász- és
restaurátorművész kiállítása a répcelaki Nyitott Tér Ga -
lériában. Egy sokoldalú művész mutatkozott be, aki egy a ránt
otthonos a szobrászat, a grafika és a festészet területén. Mó dy
Péter gondolkodó és láttató művész. Művei egyéni és egye -
di gondolataiból indulnak, és ehhez a meditatív alaphoz ke -
resi és megtalálja az adekvát formai-téri megjele ní tést. Pla -
ketteket és kisplasztikákat is készít, köztéri alkotásai Nyír egy-
házán, Veresegyházon és több Vas megyei településen is meg -
találhatók. Általában nonkonformista, vagyis szeret elrugasz -
kodni az anyaghasználat terén is a hagyományostól, egy al ko -
táson belül is gyakran nyúl több anyaghoz (kő, bronz, terra -
kotta), technikához. Köztéri művei feltétlenül a szerethető ka-
tegóriába tartoznak, középpontjaivá váltak az adott te le pü lés
társadalmi, közösségi életének, rendezvényeinek.

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum nagyszabású kiállítást
rendezett „A Megtestesülés misztériuma” címmel a Mol nár
C. Pál Emlékmúzeum és a Kecskeméti Katona József Mú -
zeum Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennáléinak al ko tá -
saiból. Dr. Kostyál László művészettörténész válogatta és ren -
dezte a kiállítást. Jelképesen, a II. Vatikáni zsinat előtti és
utáni hazai szakrális művészet múzeumi gyűjteményét két ha -
talmas boltív (mint Mózes törvénytáblái) választotta el egy más-
tól a kiállító-teremben. A II. Vatikáni zsinat előtt a moderni -
tást kivetette magából az egyházművészet, míg ma befogad -
ja azt. Ez a szemléletváltás érzékelhető a kiállításon, ugyan -
akkor a keresztény elkötelezettség összeköti a múltat a je len -
nel. Molnár C. Pál a Római Iskola legolaszosabb alkotója volt,
képszemléletében a trecento elbeszélő festészete, köl tői sé -
ge és bája minden korszakában nyomon kö vet hető. Ezt a ha -
tást ugyanakkor elvitathatatlanul novecentós ízzé gyúrta át,
így többnyire a datálatlan képei is évtized pontos ság gal be -
azonosíthatók. Szent család festőjének, mesterének is ne vez-
hetnénk Őt, akinek legkedvesebb volt ez a téma a XX. szá za -
di képzőművészetben. Ikonográfia képtípusai hat évszázadot
ívelnek át, és érkeznek no ve centós szürrealizmusába. 
A Keresztény Ikonográfiai Biennálék kaleidoszkópszerű

Damian Pietrek: Gliwice – Katowice (fotó:Garas Kálmán)
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vál tozatosságot mutatnak, minden alkotó külön-külön mér -
legeli a művészetében a hagyományhoz és a moderni tás hoz
való viszonyát, amely koronként, nemzedékenként  vál to zott
a hazai szakrális művészetben. (Ebben persze az is közreját -
szott, hogy a multikulturalizmus miként hatotta át nap ja ink
magyar kortárs művészetét.) Az igazodási kényszer sokszor
ellentmondásossá válhat a tartalom a forma egységében a hit -
valló képzőművészetben. (Ilyenkor egy alkotó néha nem ta -
lál igazi fogódzókat, vagyis  magára van utalva.) 

A kiállításból ki kell emelni Ábrahám Rafael 2008-ban
készült „Szakrális kollázsát”, amely a legteljesebben és  leg -
költőibben fejezi ki a kiállítás címét: a Megtestesülés misz -
tériumát, azt az ésszel soha fel nem fogható csodát, hogy a
kozmikus világmindenségből Isten fia Jézus Krisztus em be -
ri alakban megszületett a Földre, és ettől a pillanattól éle -
tét, útját csodák szegélyezik, egész mennybemeneteléig, sőt
tanítványai, apostolutódai révén egész a máig. Ezt a ké pi -
leg nehezen megjeleníthető misztériumot vizualizálta a mon -
tázstechnika eszközeivel a 2014 augusztusában Bu da pes ten
elhunyt Áb ra hám Rafael. 
Ardai Ildikó 1991-ben szizálból szőtt angyalszárnyai a ki -

állítótér felett lebegnek, és emelik fel annak világát (mű ve -
it) a földről, utalva Gábriel arkangyalra, ki ennek a meg fog -
hatatlan misztériumnak az előhírnöke volt. 

Mátyássy László 2006-os „Evezzetek a mélyre” című kis -
plasztikája lenyűgöző módon sugározza magából Jézus bé -
kéjét, a Hegyi beszéd emelkedett nyugalmát és pátoszát. Azt,
hogy Jézus Evangélium a lélek kenyere és tápláléka. A csó -
nakban véghetetlen nyugalommal ülő alak, áldást oszt jobb
kezével (a keresztbe tett evezők is ezt a nyugalmat fejezik
ki), és a középkori Krisztus szobrok eltökéltségével mesz -
sze maga elé tekint. 

Prutkay Péter 1988-as „Töviskoszorúja” igazi pró fé ti kus
mű, drámai erővel fejezi ki a kétezer éves kereszténység
örök passióját, megaláztatását és üldöztetését. A születés bar -
langja fészekké válik (mint egy álomban), melyet a tö vis ko-
rona tüskéi lándzsaként kerítenek körül. Különösen ak tu á -
lis áthallása van a műnek napjainkban, amikor Európa min -
den idők legnagyobb identitásválságát éli, melynek elő je -
le ire már Szent II. János Pál is felfigyelt:”Krisztus Európa
egyetlen reménye.”Advent idején erre irányította a nézők fi -
gyelmét a Göcseji Múzeum tárlata. 

Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállí tó te rem -
ben nyílt meg Frimmel Gyula grafikusművész hatva na -
dik születésnapi tárlata. Frimmel 1976-ban érettségizett a
budapesti Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola grafi-
ka szakán. Itt Gacs Gábor és Pásztor Gábor gra fi kus mű vé -
szek voltak a tanárai. Érettségi után kiállításrendezőként dol -
gozott a Magyar Nemzeti Galériában. 1982-ben szerzett dip -
lomát a Képzőművészeti Főiskola grafika szakán, mes te -
rei Kocsis Imre, Kőnig Róbert, Raszler Károly és Rozanits
Tibor voltak. A diploma után hat évig a Zalai Nyomda ter -
vezőgrafikusa volt, majd 1991-től a zalaegerszegi Ady Gim -
názium művészeti tagozatának tanára. Úgy is fogalmaz hat-
nék, hogy Frimmel vidéki elszigeteltségben alkotó mű vész,
azonban ez nem fedi a teljes igazságot, mivel ezt a vidéki
létformát önmaga választotta, visszatért szülővárosába, gyö -
kereihez. Ez a periférikus autonóm létforma elmélyüléssel,
töprengéssel, vívódással és szorgos munkával jár, illetve pá -
rosul életében. Különösen, ha e lét gyökérzete az eredeti hu -
muszból szívja életneveit, alkotóerőit. Frimmel grafikai élet -
műve, mert erről kell beszélnem, egy hihetetlenül kon cent -
rált, meditatív életmű, amely mint a természet maga, lé pés -
ről lépésre, lapról lapra épült fel, gyarapodik, teljesedik ki.
Mesterségbeli tudása, a szakma iránti alázata a képgrafika
megjelenésének klasszikus mestereit idézi. Lapjairól szinte
egy re ne szánsz alkotó tekint vissza ránk. Gon do lat gaz dag -
ság, természetes és egyben ösztönös asszociációs rétegek,
briliáns rajztudás, cizellált, tökéletességre törő kivitelezés.
Tájak, épületek, terek, enteriőrök, csendéletek, termé szet -
tanulmányok, arcok és aktok, és egy olyan miliő, amit ma már
szinte keresve sem találunk sehol magunk körül. Ez a meg -
idézett környezet nyugalmat, tartást ad számunkra, lelki fel -
töltődést, biztonságot nyújt, az elveszített és az újra meg-
talált otthon érzetét. Ezért nem tudunk szabadulni grafikái
hatása alól. Vonzanak, mint a mágnes. Örök visszatérésre
kész tetnek, amit 2016. január 9-ig megtekinthetünk. 

A Vitalitas Galériában a 85 éves szombathelyi fes tő mű -
vész, Horváth János kiállítását láthatják az érdeklődők.
A művész rajzait, vázlatait állította ki, melyek részben a

Ábrahám Rafael: Szakrális kollázs (fotó:Garas K.)
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Hortobágyi Művésztelepeken, részben őrségi otthonában ké -
szültek. Horváth János munkássága az alföldi festészethez
sorolható, a magyar táj, a magyar vidék, a magyar nép el -
kötelezett megörökítője. Szalai Ferenc és Szurcsik János
művészete áll legközelebb hozzá, kik személyes és közeli
barátai. (Szalai Ferenc már csak múlt időben.) Szikár, férfi -
as festészet az övé, és ez grafikáin és rajzain is megmutat -
kozik. Vonalvezetése szinte barázdákat hasít a papírlapon,
szi lánkosan összefogott, darabos tónuskezelésében bal ta ha -
sítások, vésőnyomok sejlenek föl. Téli behavazott kazlak, ju -
hok, pásztorok, kocsmákban időt „mulató” és a ház körül te -
vékenykedő parasztemberek jelennek meg ceruzaváz la ta in,
melyek néha távoli leszármazottai Mednyánszky csa var gó -
képeinek. Egy egész életen át dolgozó parasztember pi he né -
sében is dolgos ember marad, robosztus testalkata ilyen kor
is erőt sugárzó, monumentális. Horváth János szeme, majd
ceruzája ezt tárja fel a nézőnek. Ez a képessége viszont Van
Goghot idézi meg. Részvét és elköteleződés a társadalmi
perifériám élők iránt, nemes cél, szép elhívatás. 

A tanakajdi Művelődési Házban nyílt Sulyok József
(1944-2011) szobrászművész emlékkiállítása. Nevét ne ke -
ressük művészeti lexikonokban. Ez nem azt jelenti, hogy ez
az érdem nem illetné meg Őt, hisz fennmaradt, ma gán -
gyűjtőknél megőrzött szobrai, domborművei, grafikái és fest -
ményei egy céltudatos és tehetséges művészről vallanak, aki
tisztában volt a képzőművészet archaikus és modern funk -
cióival. Sulyok Pápakovácsiban született, az általános is ko -
lát már Pápán végezte, ahol Cziráki Lajos és A. Tóth Sán dor
festőművészek tanították, majd 1962-ben a Türr István Gim -
náziumban érettségizett. Rajztanára Hénel Gusztáv fes tő -
művész volt. 1967-ben Pécsett szerzett magyar - orosz - rajz
szakos tanári diplomát, itt Horváth Olivér, Pandúr József,
Platthy György és Soltra Elemér festőművészek voltak a
tanárai. (Platthy Györgynél ír ta dolgozatát Kapoly An tal ról.)
Hallgatótársaival itt hoztak lét re egy szobrászműhelyt, ahol

el ső plasztikai munkái szü let tek.
1978-ban a Kép ző mű vé sze ti Fő -
iskolán középiskolai ta ná ri ok -
le velet szerzett. Tanított Szom -
bathely-Szöllősön, Ba la ton gyö -
rökön, Szigligeten és Ugodon,
majd 1977-90 között a szombat-
helyi Berzsenyi Dániel Ta nár -
képző Főiskola rajz tanszékén.
Tagja volt a Vasi Műhelynek és
a Velemi Népművészeti Stú dió -
nak. Figurális művészként a szob -
rászatban a terrakotta, a réz és a
fa volt a kedves anyaga, de kő -
vel is dolgozott, mellette egye -
di és sokszorosító grafikai mű -
veket is alkotott. Festészeti mun -
kássága is jelentős. Sulyok mű -
veiből mindig a vitalitás ereje su-
gárzott, az élet győzelme a ha -
lál felett. Idolszerű nőalakjai, Vé -
nusz figurái a matriarchális tár -
sadalmak ősi termé keny ség kul -
tuszát idézték, szobrainak és gra -

fikai lapjainak is ezek adták központi témáit. Tömbös, nagy -
vonalú, egyszerű meg fogalmazás jellemezte műveit. Szű -
kebb hazája, kör nye ze te nem értékelte kellőképp mű vé sze -
tét, mások emberi gyar ló ságai is akadályozták annak ki bon-
takozását. Így életének utolsó nyolc évében, épp Ta na kaj -
don, ahol az emlékkiállí tása nyílt, már visszavonult a mű -
vészeti közélettől, sze rep lésektől, inkább csak tervei vol tak,
amiket nem valósított meg. Mellőzve, elfeledve, ész re vét -
len távozott közülünk a gyógyíthatatlan kór sok fáj dal má -
val. Életművének fel tér ké pezése most kezdődik, ennek el -
ső lépése az em lék ki ál lítás. 

Horváth János: Kaszakalapáló (fotó:Garas Kálmán)

Kenéz-Heka Etelka
NAGYANYÁM EMLÉKE

Nagyanyámhoz jártam
a sepsei hegybe vakációra.
Udvarában akkor érett
a Péter-Páli alma
Ha tehettem ott csüngtem rajta
Ha reá gondolok,
Nékem ő a mesebeli aranyalma
Nem fürödtem tejben-vajban,
csokoládé mámorokban
De a lelkem ott maradt
az almafa alatt!

ÉLETFA

Az életfám szomorú már régen
Mámoros fény ül az ábrándos falevélen
Könnyek közt lebeg az éjben
Csak én és a fa vagyunk ébren.
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Aniszi Kálmán

Kozma Simon „vásznai”

Még hogy nincsenek véletlenek! Bi-
zony az élet tele van elő re lát ha tat -
lan eseményekkel. Ezek néha drá-
maiak, máskor tragikusak, olykor
meg – mint Kozma Simon ese té -
ben – szerencsések, örömtelik. Meg-
esik, hogy az ember csupa vé let le -
nül rábukkan valamire, ami aztán ki-
töltheti  egész alkotói életét. Bi zony -
ság rá ez a szemet gyö nyör köd te tő,
szívet-lelket emelő kiállítás. 

Tétovázások helyett fogadjuk el
– bizonyos feltételek mel  lett – ez egy
festmény, viaszfestmény kiállítás.
Mert noha a táb la ké peken elő for dul -
nak a szob rá szat ra is utaló eljárá-
sok, elemek, mindazáltal ezek az al -
kotások, rendeltetésüket illetően, meg -
határozó módon a festészetre jel lem -
ző tulajdonságokkal bírnak. Ke let -
kezésük és befogadásuk tekinte té -
ben egyaránt. 

A képeket nézve nyomban szem -
beötlik a viasz természetében rej lő
lehetőség kiaknázása, a háromdi-
menziósság. Ne zavarjon ez ben-
nünket. Inkább gondoljunk arra: az
antik világban (görögök, rómaiak)
és a középkorban falfestmé nye ken,
mozaikokon síkban ábrázoltak min -
dent. Az újjá szü le tés,
az olasz rinascita al -
kalmazta először a há-
romdimenziós tér ha -
tás illúzióját, a mély -
ségi perspektívát. 

Koz ma Simon vi asz-
figurái, alakzatai va la -
melyest kie mel ked nek
a vibráló, élő fe lü let -
ből. Ez rendjén is van,
mert természetes. Az
mesterkélt, kifica mo -
dott agyszülemény,
amikor a magukat fes-
tőnek nevező sarla tá -
nok a vászonra kita-
posott bakancsokat,
rongydarabokat, pa -
pír- vagy szőr cso mó -
kat, pisztolyt, mie gye -
beket ragasztanak, ez-
zel igyekezvén  ért he -
tőbbé tenni mondan -
dójukat. 

Kozma Simon csupa véletlenül rá -
bukkant egy igen sok lehetőséget 
magában rejtő természetes kel le mes
anyagra, a viaszra és – megsejtve a
benne rejlő milliónyi lehetőséget
– okosan „rácsodálkozva” ér zel me -
ket, gondolatokat, vágyakat vitt az
anyagba, és istenadta tehetségé-
vel szándéka szerinti formákat kre -
álva, emberi tartalmakat kölcsön -
zött olyasminek, aminek annak előt -
te üzenethordozó jelentése nem volt.
Kigondolt, szerkesztett, ki mun kál t
művészi alkotásokat hozott létre.

És itt, íme belebotlottunk egy fo -
galompárba. Ugyanis a tartalom és
a forma a művészetben központi ka-
tegória, amiről a nemrég letűnt idők
ellenséges társadalmi-politikai rend -
szereiben rengeteg ostoba, rossz in -
dulatú, lejárató ideológiai vitát foly -
tattak a felek. A szovjet típusú to ta -
litarizmus a megideologizált – az az
meghamisított – tartalmat emelte az
egekbe, míg a formát alábecsül ve
káros polgári kép ződ ménynek ki ál -
totta ki. Ne minősítsük ezt a téves
attitűdöt, helyette inkább mondjuk
ki az igazságot: tartalom és forma a
művészetben, minden egyes mű al -
 kotásban kötelező módon össz hang -
ban kell, hogy álljon. Adekvát, az az
megfelelő forma nélkül nincs, nem
létezhet igazi művészi alkotás.

Hisz a művészi, költői üzenet va la -
mennyi műfajban a forma révén fe -
 jeződik ki. Úgy a zenei világban, mint
a képzőművészetben a formák hor -
dozzák a művészi mondanivalót.
Az irodalomban, mely elvontabb ki -
fejezési mód, a nyelv, a hallatla nul
gazdag nyelvi formák, kifejezési esz-
közök segítik napvilágra, hor doz -
zák a költői, művészi üzeneteket, tar-
talmakat. Ezek sohasem vá laszt ha -
tók el azoktól a formáktól, amelyek
révén életre keltek, kifejezésre ju tot tak.
Az itt látható képeken az ilyen-olyan
figurális jelenségek, természet su -
gallta, művész kreálta alakzatok, a
fény és az árnyék játéka, a nyers,
harsogó vagy a lágy, egymással ke-
veredő, illetve egymásba áttűnő szí -
nek, a legkülönbözőbb formájú dom -
borulatok, homorulatok, ki tü rem ke -
dések és aláhullámzások, ezek egy -
máshoz való viszonya, mind-mind
kölcsönhatásukban keltik azt az ér -
zést, nyújtják azt az élményt ben -
nünk, amit a művész ihlete sugalmaz.
Persze nem szájbarágósan, hogy
ez a kirajzolódó formarész ponto -
san ezt, a másik pedig másvalamit
ábrázol, jelent. A hiteles alkotó so -
hasem mondja ki a végszót, a mű vé -
szet nem szájba rágás, ha így vol na,
elveszítené vonzerejét, ér dek te len -
né válna. A művészet csak sejtet.

Kozma Simon és Aniszi Kálmán
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Ilyen ér telemben a műalkotások, bár -
milyen furcsán hangzik is, „befe-
jezetlenek”. Azaz nyitottak a be fo -
gadó, a műélvező felé. Ezért lehet
egy és ugyanazon műalkotást több -
féleképpen értelmezni, és mindegyik
interpretációban lehet bizonyos igaz -
ságmag. Mert  mi, műélvezők nem  
úgyfogadjukbe a műveket, hogyegy-
szerűen tudomásul vesszük azt, amit
a képen látunk s ezzel kész. Nem. A
befogadó beleérzi magát a műbe. A
művész azzal, amit és ahogyan a
képen láttat, rádöbbent valamire,
elindít bennünk egy folyamatot, ér zel -
meket kelt, gondolatokat ébreszt, és
mi belevisszük a mű alkotásba a ma -
gunk személyes érzéseit, gondola -
tait, vágyait, óhajait, jajkiáltásait, mert
az ember természetében rejlik az az
ösztönzés, motiváció (József At tila:
„az én vezérem, bensőmből ve zé -
rel”), hogy így vagy úgy, de min -
dig többre, a teljességre töreked-
jen. Hogy holnap több legyek, mint
tegnap voltam. A művészet – mint
joggal mondják – hiányból szü le tik.

A képek idézik az erdő-mezőt, va-
dont, lankákat, s annyi minden egye -
bet, jelzett ismeretek birtokában, mi,
városlakók joggal jelentjük ki, hogy
csak az érzi a természet éltető, meg -
tartó erejét, aki fájdalmasan el sza -
kadt tőle. Kőrengetegben élünk,
kényszerűen egymáshoz ra gaszt va,
mind távolabb őseink termé szet köz-
pontú világától. Hétvégi kirándu lá -
sokkal, tenyérnyi helyekre, felhő -
karcolók tetejére rögtönzött mini -
par kokkal áltatjuk magunkat. Gé pi e-
sedik, urbanizálódik a világ. Öncsa -
lásaink közt egy-egy bölcsebb is ak ad.

Tájképeket ag-
gatunk szobánk
falára. Tes szük
ezt abban a hi -
szemben, hogy
lakásunkba lop -
juk a termé sze -
 tet. A tájkép, im-
már negyedfél
százada, egy sa-
játos lelkiálla po-
tot fejez ki, ilye -
tén hiány ér ze -
tünk ki fe je ző je
és egyféle kom -
 penzálója. Sze-
retjük  táj  képeit.

Vágyunk a természet szépsé geire, a
csendre, a nyugalomra, a szabad te -
rekre, a fényre, a szí nekre. Vi rágai,
panorámái  hatnak ránk. A befo ga -
dó, a műélvező a mű al ko tás sal azo -
nosul. Mintegy varázs ütés re „meg -
 nyílik” a lelke, úgy érzi, mintha a mű -
vész épp az ő érzéseit, gondolatait,
vágyait fejezte volna ki. Mintha he -
lyettünk mondaná.

Persze nem minden műalkotás előtt
ver gyökeret a lábunk. Ez adódhat
abból, hogy a festmény „üres”, s ak -
kor nincs köze a művészethez. De
oka lehet az is, hogy a látogató mű-
veltsége kevés ahhoz, hogy be fo gad-
ja az alkotásban rejlő művészi üze -
neteket.

Kozma Simon egyaránt nyitott a tü-
nékeny és a múlhatatlan szépsé gekre,
az ember és a természet egziszten ci á-
lis összetartozására, a természet örök
körforgásának színeváltozásaira. A
négy évszak tüneményes csodáinak
láttán Vivaldi halhatatlan mu zsi kája
csendül fel bennem.

Tisztesség ne essék mondván, a
művészember, természetéből fa ka -
 dó an, exhibicionista. Szereti meg mu -
tatni magát. Szentül hiszi, hogy ne -
ki feltétlen ki kell mondani, meg raj-
zolni, megfesteni, agyagba, kőbe, fém-
be, fába, viaszba álmodni a maga örö-
meit, fájdalmait, bánatait, gondola tait,
vágyait. És azáltal közösségivé avan-
zsálja belső világát, énjét. Ilyen „vegy-
konyhában”születnek a művek. Ilyen -
ben keletkeztek Kozma Simon kü -
lönleges munkái is, amelyek oda rö-
pítik a szemlélőt, ahova vágyai szó-
lítják. Adjuk hát át magunkat en nek
a varázsnak, hadd ragadjon magával

a szép álmok világába. Szeretettel
gratulálok a kiállítónak, a köz re mű -
kö dők nek, és valamennyiünk ne vé -
ben kö szö nöm, hogy egy szép es tét
sze rez tek a közönségnek. 

A Kőrösi Csoma Sán dor Mű ve lő -
dési Központban 2015. no vember
9-én elhangzott megnyitó beszéd
rövidített, szerkesztett változata.

Kozma Simon: Virág (viaszfestmény)

Tóthárpád Ferenc
A GRUND ELKÖLTÖZÖTT

Ez itt a grund, a régi kültelek.
Ha itt időzöm, kisgyerek leszek.

A volt szomszédon nem látszik a kor,
De nem terem már a szederbokor.

A fűtőház leomlott, összedőlt,
A fordítóval nem fordul a Föld.

A gaz sosemvolt kruppokról mesél,
És munkagépek közt motoz a szél.

De itt álmodja álmát pár alak,
Virág közül kivillan a salak.

A por szitál csak szürke permetet,
A nyomvonal már régen elveszett.

Szunyókálnak a vasbeton lapok,
Toronyház épül, órjás katrocok.

Kerítést húztak, s a palánk fölött
Egy tábla lóg: A grund elköltözött!

TÉLI SÍRBA

Téli sírba szállni
Tölgyfa-illat ágyon!
Túllépni a léten,
Az árnyékvilágon!

Árnyékfák ringanak,
Lehajolnak értem.
Lombjukat itatja
Csepplő verítékem.

Árnyékerdő mélyén
Megriadt madarak…
Fel sem ismerem már
Árnyékló magamat.

(A dőlt betűs sor idézet Szabó T. Anna,
illetve Tompa Mihály verséből)
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Sorki Dala Andor

Ötven éves művészklub

A hajdani Rákosszentmihály, Cinkota, Árpádföld, Sas ha lom,
Mátyásföld gyönyörű, változatos földrajzi adottságaival al -
kotja a főváros XVI. kerületét. Itt hívta életre 1965-ben
Ko csi Miklós festőművész  a Corvin Művészklub jog előd -
jét, a XVI. Kerületi Képzőművészek Baráti Körét.

A művészklub jubileumi kiállításainak és ünnepélyes meg -
nyitóinak sorozata jelezte az itt folyó pezsgő életet, a mű -
vészet sajátos arculatát.

A festészet és a szobrászat reprezentánsait május 14-én e
sorok írója, a grafika képviselőit Ádámffy Pál és Koltayné
Zolder Klára május 21-én, a népművészet és iparművészet
képviselőit Darázs István és Koltayné Zolder Klára május
28-án méltatta. A kiállítás-sorozat összegzésére, a jövő fel -
adatainak vázolására, az alternatívák ismertetésére június
11-én ugyancsak én vállalkoztam. 

Az első kiállítás ünnepélyes megnyitását jelenlétével meg -
tisztelte Prokopp Mária művészettörténész, aki az ese mény -
sorozat fontosságára és jelentőségére hívta fel a jelenlévők
figyelmét. Kovács Péter polgármester – szokásához híven –
támogatásáról biztosította a civil szervezet kezdeményezé-
seit. Lantos Antal helytörténész a kerület történelmi és mű -
vészeti értékeinek megismertetését és megőrzését hangsú-
lyozta.  Bors Anikó Radnóti díjas előadóművész és Tóth Esz ter
népdalénekes, valamint a kerületi zeneiskola tanárai, nö ven -
dékei tették feledhetetlenné az ünnepségsorozatot. Kö szö net
illeti Szabó Csillát, aki a Corvin Művelődési Központ irá nyí -
tójaként szívügyének tekinti a kerület kulturális és mű vé sze -
ti életének szervezését, valamint a kezdeményezések fel ka -
rolását. „Mintavétel” volt a bemutató-sorozat, mert csak ke -
resztmetszetet adhatott a fél évszázada alakult, a hely szel -
lemét is meghatározó művészklub színvonalas mű kö dé sé -
ről. Kezdetben a művészeti élet kibontakozásának helyei,
a közélet alkalmi színterei voltak: közéleti épületek, az Ika -
rus Művelődési Ház , a Mosolygó Antal Művelődési Ház,
a Szabadsajtó úti épület. 1971-ben Corvin Művelődési Ház
elnevezéssel egy volt iskola adott helyet a kulturális köz pont-
nak. Ebben – Galló Lászlónénak köszönhetően – ön ál ló sult
a Corvin Művészklub. Mozgalmas életünkről művészeti, ki -
állítás-rendezői szakdolgozatot is készítettem: „Re gio ná lis
kép zőművészeti kisgalériák szerepe és kisugárzása a ha tó -
te rületükre” címmel.  

A civil szervezet irányítói aktív alkotók, illetve kép ző mű -
 vészettel foglalkozó szakemberek voltak. Kocsi Miklós mel-
lett Roisz Vilmos, Darázs István, Mohácsi Regős Ferenc,
A. Bak Péter, Gedeon Péter és Koltayné Zolder Klára, aki
mindmáig irányítja a közösséget.

Ma a Corvin Művészklub a Corvin Művelődési Központ
Erzsébetliget Színház részeként működik hetven taggal. Az
alkotók életkor, képzettség, világlátás, stílusok, életpályák te-
kintetében nagyon változatos, sokrétű és sok arcú képet mu -
tatnak. Ugyanakkor közös bennük a céljaikat meghatározó
felhajtóerő, az egymásra épülő, inspiráló hatásrendszerek, a
mester és tanítványa összetartozását kifejező példa ké pek, a
segíteni akarás az egyéni elképzelések jobbító szán dé kai val.

A közelmúltban elhunyt mesterek közül Gomola József,

Dr. Fedinecz Atanáz, Káldi Péter, Kocsi Miklós, Vass Lász ló,
Csúcs Ferenc, Baraté János, Geibinger Béla, Koncz Vil mos,
Csók Rémó, Mohácsi Regős Ferenc mindmáig meg ha tá ro -
zó ak a klub életében.

A munkásságukat életművel összegező társaink: Detzky
Júlia, Gopcsa Paula, Gy. Erdei Júlia, Károlyi András, Pin tér
István Pál, Rádóczy Gyarmati Gábor, Zsuráffy Mária, Tú ri
Endre, Csibi Mihály, Teszák Sándor, A. Bak Péter és jó ma gam.
A művészeti irányzatok és technikák tekintetében a mai ma -
gyar képzőművészet szinte egész spektrumát megtapasz-
talhatjuk kollégáinknál.

A Corvin Művészklub szervezésében évente egy össze -
foglaló tár lat és egyéni kiállítások láthatók. Tematikus és egyé -
ni tárlatok lehetőségei vannak még a Maconkai Orosz Lász ló
Galériában és az önkormányzati Kovács Attila Galé riá ban.
Székhelyünkön, a Corvin Művelődési Központban több te -
rem ad otthont társaiknak, meghívott vendégeinknek: Har -
mónia Szalon, Kamaraterem, Napfény Galéria és az Aula
Kiállítóterem. Társaságunk külföldön is – Németországban,
Lengyelországban és Szlovákiában – több ízben nagy siker-
rel mutatkozott be. 

Tagtársaink más országos alkotóközösségeknek is aktív
tagjai, több kiemelkedő művészeti díj tulajdonosai, hazai és
külföldi tárlatok szereplői.

Az általunk alapított Corvin Művészeti Emlékérmet mű vé -
szeti munkásságuk alapján Kocsi Miklósnak, Csúcs Fe renc -
nek, Koncz Vilmosnak, Darázs Istvánnak, A. Bak Pé ter nek,
Mohácsi Regős Ferencnek és Szabó Gábornak adomá nyoz tuk.

A belső felhajtó erőt és minőséget művésztanáraink biz-
tosították, biztosítják: Knittel Ilona, Szabó Gábor, Apostol
Ágnes, Ádámffy Pál, H. Molnár Magda, Gopcsa Paula, Mo  hácsi
Regős Ferenc, Rádóczy Gyarmati Gábor és jómagam. Az ál -
talam szervezett és szorgalmazott iskolagalériák szé les kö -
rű láncolata szolgálja a vizuálesztétikai nevelés céljait mű -
vészkollégáink kiállításai segítségével. Az or szág ban, a fő -
városban, a XVI. kerületben több klubbéli al ko tó nk köz té ri

Csúcs Ferenc: Kazinczy Ferenc
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szobra, térplasztikája látható, többek között egy ház mű vé -
sze ti alkotásaik is.

R.Törley Mária, Világhy Árpád, Baraté János, Csibi
László, Darázs István műalkotásaiban gyönyörködhetünk.

Szervezetünk eredményei kapcsán szólnom kell Kol tay né
Zolder Kláráról.  Évtizedek óta fáradhatatlan szervezője, irá -
nyítója a Corvin Művészklub tevékenységének. Fi gye lem -
mel kíséri az alkotók munkásságát, népszerűsítését. Írói sze -
repét is ezeknek a céloknak rendeli alá. Eddigi kötetei:
Hrabovszky János (2000), Rádóczy Gyarmati Gábor (2001),
Gomola József (2003), Baraté János (2009), Csók Ré mó (2010). 

A XVI. kerületi képzőművészekről „Hass, alkoss„ cím-
mel 1986-ban adott hírt könyv alakban. Egy szélesebb kö -
rű áttekintés: „Alkotóművészek a XVI. kerületben” 2008-ban
látott napvilágot a klubról és alkotóiról. „Emlékezünk...a
Corvin Művészklub és elődeinek 50 éves jubileuma„ cím ű kö -
tete az ez évi ünnepségsorozatra jelent meg. 

Bemutatásom végére a nagy elődök nevét említem, akik
munkásságukkal fémjelzik e hely ihletet adó at mosz fé rá ját.
Kerületünkben éltek, vagy bizonyos időt töltöttek itt, és a

művészvilág példaképeivé váltak: Székely Bertalan, Mül beck
Károly, Tóth Imre ( Amerigo Tot ), Bazilidesz Sándor, Sze pe si
Kuszka Jenő, Ék Sándor... 

Bízvást tekinthetünk a jövőbe. A klub alkotó szelleme és
dinamizmusa, mindenkori jelenléte a kortárs művészeti élet -
ben ennek biztosítéka. Több évtizedes igény, hogy állandó
galéria mutathassa be a mindenkori legrangosabb al ko tá -
so kat, gyűjteményeket a XVI. kerületben.

Eszmefuttatásomat Losonci Miklós művészettörténész, esz -
téta 1980-ban írt gondolataival zárom: „Kép zőmű vé sze tünk
mesterművei a holnapot igézik. Azt, hogy a harmadik év ez -
red magyar festészete, grafikája, szobrászata a világ új köz -
kincse legyen.„         

R. Törley Mária: Millenniumi emlékmű

Bárdos Attila
BIZTATÁS REMÉNYRE

Itt járt ő – pedig senki se látta – 
csak a kapu maradt tárva utána, 
s egy nyitott könyv az asztalon, 
meg egy fényes jel a falon.

üzent: 
eljön még egyszer
zavaros vizeink elvadult partjára
ő, kinek senki se figyel a szavára.

Eljön,
ha újra tudunk együtt sírni és nevetni.

Eljön közénk akkor 
tábortüzet gyújtani,
tűz mellett hamuban pogácsát sütni,
jó bor mellett, énekszóval
lelket melengetni.

És akkor 
– talán – 
a pásztorok is összeterelik a nyájat,
velünk együtt szalonnáznak.

Mert egyszer elfogy a hó és felolvad a jég.
Elülnek a vad szelek,
és zsenge fű serken
az aszott legelőkön újra.

2001. április-június

„Az élet igazi szervezője a halál... és mindig a halálra
gondolok, s nincs is más bánatom, nem is búsít más, csak
ez: a bizonyosság, hogy meg kell halnunk. Minden egyéb
olyan jelentéktelenné válik ettől, hogy csupán mosolyog-
ni tu dok rajta, vagy éppenséggel boldogan kacagni.”

Italo Svevo
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Szíj Rezső

Z. Soós István művészete

1900. augusztus 3-án született Nagy -
kanizsán. Az Iparművészeti Főiskola el-
végzése után a Képzőművészeti Fő is -
kolán folytatta tanulmányait. Arány lag
fiatalon Kaposvárott telepedett le, ahol
aktívan részt vett a város iro dalmi, mű -
vészeti életében. 1945-től éveken át a
Rippl-Rónai Múzeum munkatársa volt.

Pályája elejétől szenvedéllyel és kö -
vetkezetességgel aknázta ki több irá nyú
tehetségét. Rajzban, olaj-, tempera-, és
vízfestményben, falképekben egy a ránt
jelentős életművet hozott létre, mi köz -
ben formavilága magába olvasztotta a
nemes értelemben vett naturalizmuson,
a realizmuson, impresszionizmuson túl-
jutva, a szürrealista és absztrakt-nonfi -
guratív irányzatokat anélkül, hogy a mű-
vészet méltóságát és a művészet em ber
iránti felelősségét szem elől té vesz tet -
te volna. Bárhogyan is alakult látása és
kifejező világa, mindig az értelmes em -
ber számára alkotott, még térformái szer -
kesztésében is alkotói felelősség nyil vá-
nul meg. Került minden fel tű nős kö dést.
Távol állt tőle a pop artos, happe nin ges
műbarátpukkasztás. 

Aránylag ritkán szerepelt a nyil vá nos -
ság előtt, bár így is számos csoportos
tárlaton vett részt és egyéni kiállítást is
többször rendezett nemcsak vidéki vá -
rosokban, hanem Budapesten is. Mun -
kásságát számos jeles művészeti író
méltatta. Több grafikai albuma jelent
meg, ezek műemléki, falu- és vá ros tör -
téneti szempontból külön értékes fe je -
zetei munkásságának. Életművét ez a
most megjelent album (Kaposvári Vá -
rosi Tanács 1982) igyekszik bemutatni.

Vállalásai teljesítésében, akár belső
indíttatásból fakadt, akár külső megbí-
zást kapott, mindig a tökéletességre tö -
rekedett. Nagy figyelemmel kísérte ko -
ra művészeti irányzatait, melyre mun -
kásságának 1960-1970-es évei adják a
legkézzelfoghatóbb bizonyítékot. Ek  kor
teljesedett ki szürrealista látásmódja és
kifejező eszköztára, a korszak fekete-
fehér és színes rajzaiban, valamint mér -
tani elemekből gondosan építkező tér -
formákban. S mindezt úgy, hogy se hol
egy henye mozdulat, felületesen oda ve -
tett vonal, pacni. Fák göcsörtös ágaiból,
fatörzsek héjazatából, elszáradt ágak
csonkjaiból, gyökereiből meseszerű

emberi és állati alakzatokat formált,
mitikus alakokat éppúgy megjele nít-
ve, mint kifejezve történelmi tanulsá -
gokat és erkölcsi igazságokat. 

Stílusfejlődése szervesen ment vég -
be, minden kapkodás nélkül, divatok -
tól függetlenül. Túl a hatvanadik élet -
évén érte el művészete legegyénibb,
szinte csak önmagára jellemző stí lu -
sát, különösképpen művészeti rajzai -
ban, melyekben a színeket hallatlan ér -
zékenységgel vonultatta fel, mi köz ben
olyan jelképi világot és kifejező formát
teremtett, melynek révén joggal kér he -
lyet magának az egyetemes mű vé szet -
történetben is. 

(A művészeti album fülszövegéből.)

A művész 95. életévében

Z. Soós István: A kaposvári miniatűrök (1992) egyik dedikált oldala

Értékes adomány a
szülővárosnak

A 2002-ben, életének 102. évében el -
hunyt Z. Soós István művelt, a fo lya -
matokat jól érzékelő, a magyar mű vé -
szetet ismerő alkotó volt, aki az előtte
járó mesterek tevékenységének es szen -
ciáját egyértelműen beépítette saját mű -
vészetébe – mondta róla egyik em lék -
kiállításának megnyitóján dr. Be recz ky
Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria nyu -
galmazott főigazgatója.

Olyan világot teremtett, amelyben a
különféle művészeti törekvések által
ajánlott módszereket a saját sze mé lyi sé-
géhez igazította. Így teremtette meg
hos szú művészi pályájának pél da ér té -
kű életművét.

Nagykanizsa 1996-ban díszpolgá rá vá
választotta, 1999-ben pedig a Ma gyar
Köztársasági Érdemrend Tisz ti ke reszt -
jével ismerték el munkásságát. Mű vei -
nek jelentős része nagyvonalú aján dé -
kozása révén szülővárosába került, így
festői pályájának megrajzolása, mű vei -
nek méltó elismertetése Nagykanizsa
kulturális életének irányítóira vár. A kis -
kastély, mely már korábban is helyet
adott alkotásai bemutatásának az újabb
1274 darabos adománykollekció ré vén
még átfogóbb képet adhat a Mester mű -
vészetéről. Dicséretes, hogy 2010-ben
Fa Ede író, költő, polihisz tor tollából
könyv jelent meg Képelemzések Z. Soós
István re me kei ből címmel. A köz tisz te-
letben álló alkotó évekig (haláláig) egye -
sületünk tagja volt. Em lé két, műv é sze -
tét őrizzük.         Geröly-Bársonyi H.
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Madarász Imre

Kambodzsa rémkorszaka

Két népirtás – a náci holokauszt és a törökországi ör mé nyek
lemészárlása – tragikus évfordulói mellett mintha ár nyékba
borulna egy harmadik genocídiumé: negyven éve, 1975 nyarán
jutott uralomra Kambodzsában a Pol Pot vezette vörös khmer
rezsim, amely a világtörténelem egyik leggyilkosabb rend -
szere lett. Philip Short Pol Pot-életrajza szerint „Sztálin mik -
 robáinak” rémuralma „három évig, nyolc hónapig és húsz na -
pig” tartott. Ez idő alatt – Jean-Louis Margolin A kommu-
nizmus fekete könyvében olvasható tanulmánya úgy be csü li
– az „őrjöngő marxizmus–leninizmus” áldozatainak szá ma
„valamivel több mint kétmillió” volt, „vagyis a lakosság hu -
szonhat százaléka”, azaz „szinte biztosan hétből egy lakos, de
valószínű, hogy négyből-ötből egy”. Ez szörnyű vérstatisz ti-
kából kiderül, hogy noha az úgynevezett „Angkar” (a Kam -
bodzsai Kommunista Párt) diktatúrájánál az ősmodelljéül
szolgáló sztálinizmus és közvetlen példaképe-támasza, a mao -
izmus abszolút számokban mérve sokkal több embert pusz tított
el, soha, sehol a világtörténelemben békeidőben ilyen in ten -
zív emberirtás nem történt, vagyis a lakosság szám a rá nyá hoz
és az öldöklés időtartamához viszonyítva ilyen sokan nem es -
tek áldozatul (nem háborús időszakban) egy (belső, nem kül -
földi) hatalom gátlástalanságának. És ennyire értelmet le nül
sem. Míg, a fenti összehasonlításnál maradva, Sztálin és Mao
terrorja katonai-gazdasági-politikai szuperhatalommá tette
országukat, birodalmukat, a „Demokratikus Kampucsea” visz -

szavetette népét az angkori középkorba avagy inkább az óko ri
kelet despotizmusába és „ázsiai termelési módjába”. A fő vá ros,
Phnom Penh azonnali kiürítése, a pénz eltörlése, a modern ség
valamennyi technikai vívmányának megsemmisítése, az egész
állam egyetlen (ősközösséget és halállágert vegyítő) me ző -
gazdasági munkatáborrá való átalakítása, a történelmi osz tályok
továbbá a polgárság és az értelmiség fizikai likvidálása, a kultúr-
örökség, a műkincsek lerombolása, magának a kultúrának a
felszámolása, a jogrend maradéktalan megsemmisítése, a ha lál-
büntetés kiterjesztése a legkisebb bűnökre és vétkekre is, a sze-
mélyeknek „mint legyeknek” leöldösése…: mindez „a fel fog -
hatatlan bűntett országává” tette Kambodzsát (Margolin), ahol
az őrület trónra ültetése révén sikerült csakugyan „a múltat
végképp eltörölni” s ahol „az értelem hirtelen halála” (Short)
alapozta meg embermilliók hirtelen, erőszakos halálát, a „rab-
szolga-államot” (Short), a „rabszolgarendszert”, az „állatias ság
diadalát”, a „gyilkosságot mint kormányzási módot” (Mar  golin).
Pol Pot előszeretettel ismételgette, hogy az emberáldozatok nem
számítanak: „Amit mi akarunk, ahhoz egymillió ember is elég.”
Pribékjei pedig vezérük szellemében hajtogatták: „Ha életben
hagyjuk ezeket az embereket, mit nyerünk vele? Ha meg öl jük
őket, nem veszítünk semmit.” A szisztémává tett politikai in -
humánum alulmúlhatatlan jelmondatai.

Amikor a szomszédos Vietnam 1979 elején – nem mel les -
leg Pol Poték agressziójára reagálva – felszabadította Kam -
bodzsát a „Khmer Kraham” terrortébolya alól, egy nem ze tet
mentett meg a végpusztulástól. Jellemző, hogy a polpotista gyil-
kosok csak az ártatlan és ár talmatlan, fegyvertelen, véd telen,
kiéheztetett, le gyen gült polgári lakosok, he lye sebben rab-

szolga-alatt va lók öldöklé sé -
ben jeleskedtek, amint szem -
bekerültek va lódi harco sok -
kal, az amerikai hadsereget
hazájukból kiverő vietnami
katonákkal, gyá va nyulak
módjára futottak szét, minek
köszönhetően a ter rorállam
kártyavárként om lott össze a
szó szoros ér telmében na-
pok alatt. A sza bad világ le -
moshatatlan szégyen foltja,
hogy az Egyesült Ál lamok
és egyes szövetségesei vi -
lágpolitikai-hatalmi ér dek-
ből, szovjetellenes szán dék-
kal segítették, bátorították,
legi timálták, életben tartot-
ták az emberirtó szuperkom-
munista pártot és had ma rad -
vá nyát, melynek ámokfu tá sát
azóta sem he  ver  ték ki. 

A magyar tör ténet tu do -
mánynak és könyv  ki adás -
nak adóssága, hogy  Máté
György 1982-ben megjelent
zsurnaliszta-krónikáján kí-
vül mostanáig se könyv, se
monográfia nem látott nap -
 vi lágot e témakörben. Pillanatkép Kambodzsából (1978)
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Búcsú Vágfalvi Ottótól

Szerencsen született. A Kép zőmű vé-
 szeti Főiskolán Burghardt Rezső, 
Be rényi Róbert és Bencze László ta -
nítványaként végzett. 1949-ben ér ke -
zett Balatonfűzfőre a fűzfői Nit ro ké -
mia propagandarajzolójaként, majd
1975-től a Művelődési Ház igaz ga tó -
jaként dolgozott. Képzőművészeti tit -
kárként és szakkörvezetőként te vé ke -
nyen részt vett Veszprém megye kul-
turális éle tében. Számos kiváló tehet-
séget nevelt. 

A kilencvenéves Mestert köszöntő
– tanítványaival közös – kiállítása szep -
tember 11-én nyílt Veszprémben a Mű-
vészetek Háza Várgalériájában. 

Első önálló kiállítását 1950-ben ren -
dezte. Itthoni és külföldi tárlatain meg -
ismerte, megkedvelte a hazai, az eu -
ró pai, sőt a tengerentúli közönség is.
Művészi pályáját másfél száznál is több
egyéni és közös kiállítás fémjelzi. 

Alkotásait múzeumok, galériák, in -
tézmények, magángyűjtők őrzik sok-
felé a világban. Több rangos kitünte -
tés, pályadíj birtokosa: Veszprém me -
gyei művészeti és Pro Comitatu-díj, a
Balatoni Szövetség diplomája. A szű -
kebb pátriának Balatonfűzfő vá ro sá nak
kitüntető címe, Balatonfűzfő Dísz pol -
gára. Tagja a Magyar Al ko tó mű vé szek
Országos Egyesületének, a Veszp ré mi
Művész Céhnek. 

A Balaton, a Pannon vidék élete té -
má jává, Fűzfő világra nyíló ott ho ná vá
lett. Amikor Fűzfőn munkát kapott és
felállította festő áll vá nyát, a szülő föld -
ről hozott él mé nyekre tá masz kodott.

Bár örökös hűséggel ragaszkodott To -
 kaj hoz, de életre szólóan a Ba la ton nal
je gyezte el magát.

Festői megoldásaiban eljutott a tö -
mörré sűrített lényegig, a kiérlelt, pu -
ritán módon fölrakott összefog la lás hoz.
A legkevesebbel mondta el a leg töb -
bet! Művei beszédesek, érthetőek,
őszin ték. Ezért népszerűek!

Mindig otthonos volt a színek vi lá gá -
ban, jól gazdálkodott azok erejével,
hal vány, áttűnő finom árnyalataival.
Tér és időtlenség sugárzik mély kék -
jeiből, aranysárgáiból, melegbar nái -
ból. Képeiben végtelen távlatot te remt.
Érzelmeket kelt bennünk, gondol ko -
dásra ösztönöz. 

Képein a természet örökké változó
színjátékában a fény és az azt meg-
sokszorozó víz az állandó… Örökös
változás az állandóságban. A lét ta lá -
nyos folyamatát kémlelte, kutatta. 

Tábláin ott a mindennapos földi lát -
vány. A napfény illatú nyár. A bí bor -
palástú ősz. Porkahavas, jégszikrázó
te lek és a virágözönnel ajándékozó
ta vaszaink… 

Úgy tudta mindezt festeni, elénk tár -
ni, hogy meg is feledkezünk Őróla,
az alkotóról. Szinte elhitette velünk:
maga a természet a legnagyobb fes tő.

Hegyeshalmi László

Tagtársunkat a balatonfűzfői 
te me tő ben kísérték utolsó útjára.

1925 – 2015

Elhunyt Soltész Albert

Soltész Albertet a Nyírségbe hajtotta
a szigorú magyar sors – és végig hű -
séges maradt e vidékhez. Nekem a
szüleimet verte oda a XX. század, én
oda születtem –, s ugyanaz a for gó -
szél vitt el onnan. Ám én sem lettem
hűtlen e furcsa, sokat gúnyolt, le né -
zett, szép vidékhez. Én falusi voltam,
Soltész Albert nyíregyházi lett. De ő
is a városszéli utcákhoz, a határohoz,
a tájhoz vonzódott – amiben én fel -
nőttem, ami egy életre belém égett.
Egyik emberben korábban, másikban
későbben bukkannak föl a meg ha tá ro -
zó élmények. Legalapvetőbb képem
a világról abból a faluból származik
– s ahogy telik az idő, ez egyre vilá-
gosabb. Egy életnek egy íve van; ha
meg tagadjuk, elszakítjuk.

Hallatlan élmény volt nekünk, fa lu si -
akká degradált vidékieknek Nyír egy -
házára menni. Unokabátyámékhoz jár-
tam oda – két fiával majdnem az egész
gyerekkorunkat együtt töltöttük el.
La ci bácsi bár orvos volt, személyesen
ismerte Adyt (és csodálta), hatalmas,
négynyelvű könyvtára volt, külön fa -
lon a művészettörténet, mert jó ma-
gyar volt – s igen tudatosan akart az
lenni –, ezért csak úgy megtanult né -
metül, angolul, franciául. Egy vidéki,
jó magyarhoz így illett. Az a furcsa
értelmiségi volt, amelyik ezt kö te le ző -
nek érezte – ez a fajta az utóbbi év ti -
zedekben igen gyorsan hal ki. Sze rel -
mese volt a művészetnek. Hallása ko -
rán megromlott, így kiesett számára
a zene, de annál hevültebben ra jon gott

1926 – 2015

Bősze Éva
MAGAM SIRATÁSA

Kifolyt szememen lelkem patakja,

Kiszáradt medrében bánat ül.

Madáralakban néha fel felrebben,

Vijjog s csőrével fájó sebet ejt.

Száz sebből vérzek, semmit nem ér zek.

Ködfal ölel, távoli fény fele lépek,
a nihil órája sürgetve ketyeg.

Siratom létem maradék perceit,
elhibázott énem sóvár kérdéseit.

Siratom a meg nem történteket,
a lelkemből űzött fényeket…
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az irodalomért, a képzőművészetért.
Nagyon sokat tudott róla. Minden fil-
lérét erre költötte. A lakás falait köny -
vek és festmények borították. 

Itt ismerkedtem meg Boros Gé zá val,
Koffán Károllyal, Soltész Alberttel…
bácsikkal, hiszen mi gyerekek vol tunk.
Ebben a körben nyílt ki nekem is a sze-
mem számtalan dologra, ami ak kor, a
60-as években ott nem volt termé sze tes.

Sok minden volt természetellenes ak -
koriban, s így Debrecenben végzős egye -
temistaként forróvá vált a talpam alatt
a talaj, pucolnom kellett Pestre, mint
mindazoknak, akik el akartak tűnni a po-
litika felvigyázó szeme elől. Kö vet ke-
zett a főváros elegáns, divatos bá jai val,
később külföldi utak. Büszke, hódító,
renitens ifjú művészek voltunk. A csa -
lád, a rokonság elköltözött Sza bolcs ból,
nem volt miért oda menni. Aztán 1977-
ben Beregben csavarogtam, és szempil-
lantás alatt nyelt vissza magába a meg -
hitt, sejtjeiig ismert világ. Azóta örök -
ké visszajárunk, újfajta szálakkal kö -
tődünk oda – eltéphetetlenül.
Szűkebb és tágabb haza nélküli em ber
sohasem lehet hűséges európai. A sor
– a családtól az emberségig – csak ak-
kor ép, ha lépcsőzetesen épül föl.

Életem alapvető értékei között elöl
szerepel a hűség. Lehet tá vol ról is hű -
ségesnek lenni. Persze az az igazi, amit
Soltész Albert tesz: min dig ott, min dig,
minden szín, árnyalat, han gulat bir to ká -
ban képviselni a szű kebb hazát, fel fog -
ni, tömöríteni, küldeni az üze ne teket.

A Soltész Albert-féle hűségű em be -
rek (művészek) azok a pillérek, akik re,
amikre nemcsak a haza, nemcsak a kon -
tinens, de a világ is épül. Ők men te nek
meg minket az üres és jelentéstelen
absztrakcióktól, a divatos semmit mon -
dástól, a hamis pózoktól. Ők erősítik
meg a helyben kitartókat, ők küldik utá -
nunk – máshol, másképpen őrzők után
– azokat a jeleket és üzeneteket, ame-
lyek segítenek önmagunknak meg ma -
radni. Ők azok, akik még mindig –
ebben a frivol, álkönnyed világban –
nagyon komolyan veszik a dolgokat.
Emeljük meg a kalapunkat előttük, mű -
vészetük előtt – és fohászkodjunk, hogy
soha ne vesszenek ki közülünk.

Kurucz Gyula

Tagtársunktól Kulimár János: Sol tész
Al bert – a Nyírség szerelmese című köny-
vében megjelent írással búcsúzunk.

Kobzos Kiss Tamás emléke

1950 – 2015

Debrecenben született. Édesapja Kiss
Tamás költő, esszéíró, író volt.

Zongorázni, majd gitározni tanult.
Debreceni egyetemi évei alatt a Fő nix
színjátszó együttes, majd a Délibáb nép -
 zenei együttes tagja volt, s több hang -
szeren megtanult játszani (citera, ko -
boz, brácsa, tekerő, reneszánsz lant).

1974-ben a budapesti Néprajzi Mú -
zeum restaurátora, majd a Kaláka együt -
 tes tagja lett. Gyakran fellépett az Egye -
temi Színpadon, hanglemezklubokban,
templomokban. 1976 és 1979 között ve -
gyész-restaurátorként dolgozott a Mú -
zeumi Restaurátor és Módszertani Köz -
pontban, közben néhány hónapig a deb-
receni Déri Múzeumban. Köz re mű kö -
dött Szentpál Mónika és Erdélyi Györ gy
előadóestjein, és évekig szerepelt a
Rad nóti Színpad Toldi elő adásában is. 

1981-ben a bécsi Clemencic Con sort
tagja lett, ezzel az együttessel Bécs ben
és Európa számos országában szere-
pelt. Utóbb a Thomas Wimmer által ve -
zetett Accentus Austria régizene együt -
tes szólistája volt, velük Je ru zsá lem ben,
Bambergben, Città di Castellóban lé -
pett fel. A Jánosi-együttessel, va la mint
Ferencz Évával is több CD felvételt
készített. Michel Montanaro pro ven -
ce-i zenésszel 1982–2000 között több
népzenei és régizenei koncertet adott,
legutóbb a 2012-es Csíkszeredai Ré -
gizene Fesztiválon. 

Énekes szólista volt Szabados György
zeneszerző műveiben: Szer tar tás ze ne
(1983), Az események titkos tör té ne te
(1985), A kormányzó halála (1999).

Füzesi Zsuzsa halála

Sármelléken született. A Képző- és
Ipar művészeti Gimnáziumban üveg -
tervezőként érettségizett. Ehhez a mun -
kához műterem, kemence, gép kell, me -
lyeket – a hatvanas években – sze gény
körülmények között élő szülei nem
tudtak volna biztosítani. Egy véletlen
látogatás során került a Pannónia Film -
stúdióba, és pillanatok alatt belesze -
re tett az épületbe, a társaságba, az ott
folyó titokzatos alkotómunkába. Hogy
illusztrátor lett Dargay Attilának kö -
szönhette, aki tehetségét felfedezve
mindig bíztatta. Huszonkilenc bol dog
évet töltött a Filmstúdióba. Hu szon -
négy rajzfilmet rendezett, több mint

százhúsz kötetet illusztrált. Képes le -
velezőlapjai milliós példányszámban
keltek el, és a mai napig is vannak
gyűjtői. Közel ötven kiállításon mu -
tatta be alkotásait, közülük többet az
egyesület rendezett. 

Nem szerette a számítógépes rajz-
filmeket, mert azokban nincs benne
az emberi kéz sutasága, ami az egész -
nek a báját adja. Népszerűségét arra
próbálta felhasználni, hogy a gye re kek
csak színvonalas, elsőrendű irodalmat
kapjanak. Miután az ötvenes évek ben
sok nagy író, költő tiltólistán szere-
pelt, csak gyermekkönyveket ír ha tott.
Ennek köszönhető, hogy a magyar
gyermekirodalomnak alig van párja a
világon. A szépirodalom valóságos meg -
szállottja volt. Egész életét vé gig ül te:
vagy olvasott, vagy rajzolt. Könyv nél -
kül nem tudott élni. Az otthon me le ge
alapozta meg életét.

1939 – 2014
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Szólistaként is sok száz koncertet adott
Magyarországon, a környező országok
magyarlakta városaiban, falvaiban, Eu -
rópa majdnem minden országában, va -
lamint Japánban, Kínában és az Egye -
sült Államokban. 1993 óta, amikor a Pro -
 testáns énekmondók című kazettát fel -
vették, gyakran lépett fel a Musica His -
torica együttessel.

1986 óta tanított az Óbudai Nép ze nei
Iskolában, amelynek 1991 januárjában
igazgatója lett. 2007 óta a Liszt Fe renc
Zeneművészeti Egyetemen is tanított
kobozjátékot. Több tanulmányt is írt a

nép zenetanítás témakörében, előa dá -
so kat tartott, konferenciákat szer ve zett. 

2013-ban a Magyar Művészeti Aka -
 démia rendes tagja lett.

Többek között a Népművészet Ifjú
Mestere-, a Tinódi-lant-, a Magyar Örök -
 ség-, a Liszt Ferenc-, a Kossuth-, és az
Óbuda Kultúrájáért-díjban ré sze sült.
Munkásságát 1998-ban a Magyar Köz -
 társasági Arany Érdemkereszt ki tün te-
téssel is merték el.

A Művészetbarátok Egyesületének
Béres Ferenc-díját 2010-ben vehette át.

Forrás: Wikipédia

Kobzos Kiss Tamás

Tusnády László

A tiszta forrásnál

„Hullatja levelét az idő vén fája,…”
Lomb hull lombra. Az avart benövik
az új tavasz virágai. A múlt köré tit kok
gyűrűznek, s egy későbbi kor em bere
már ezek szövevényét találja. Hogy ha 
a hajdani kor emberének lélek-üze ne-
tét keressük, akkor lényegében az idő-
fáról lehullott leveleket gyűjtjük ösz -
sze, a szétszórt virágokat rakjuk cso -
korba. Azok titokjeleit fejtjük meg.

A népdalban mégsem érezzük min dig
ezt a titokzatosságot. Inkább valami örök
jelenvalóság szól hozzánk. Rég volt em-
berek hangulata, érzése, gondolata, tör -
ténete árad felénk, de ezek a hajdaniak
annyira a természet nyelvén be szél tek,
hogy az időkorlátok könnyen leomla -
nak, megnyílik lelkünk; nem a tá volsá -
got, hanem a közelséget érezzük in kább.
Az állatok, a növények – különösen a vi -
rágok és a madarak nagy szerepet játsza -
nak a török népköltészetben. Gyak ran ta-
lálunk természeti képet a vers elején.Az
ember mindenség-hite, önmaga ke re sé -
se átáradt a füvekbe, fákba, állatokba, ön -
nön létének üzenetét hallotta vis sza a ma -
darak énekéből, a szél zú gá sá ból. Saját
érzéseit sóhajtották a ko mor hegyek, s
róluk beszéltek a sze szélyes fo lyók. 

Hány és hány ember sorsának az em -
lékei ezek a dalok? Egy nép örök ér té -
kei; a különböző nemzedékek más és
más változatban mondták el őket, de lé-
nyegük, tisztaságuk, szépségük örök és
változatlan. Ehhez szeretnék méltó len-
ni most, amikor ezekről a nép da lok ról
beszélek, s egyben a gyűjtőjük iránti
tiszteletemet és szeretetemet is kife je -
zem: dr. Kúnos Ignác, a török néprajz
kiváló kutatója és tudósa men tette meg
a feledéstől sok-sok né pi alkotást.

A modern korban a még ismeretlen
népdalok gyakran úgy rejtőznek, mint a
havasok tengerszemei. Olykor egy-két
idős ember emlékezete őrzi őket. A tisz -
ta forrásért távoli helyekre, tér ké pe ken
nem lelhető településekre, esetleg no -
mád sátrakba kell elmenni. Ott pis lá kol
az ősi fény, mely hajdan talán egy egész
nép lelkét beragyogta.

Ilyen eldugott helyen talált rá Bar tók
Béla Anatóliában a magyar népda lok -
hoz oly közel álló pentaton énekekre.
Utazása előtt 1936-ban ta nul má nyoz-
ta Kúnos Ignác gyűjteményét, s kez dett

Gyászhírek

Laposa Lajos (1938–2015) Bán hi dán
született. Nyugdíjas vállalkozó tag tár -
sunkat Gyöngyösön érte a halál. A
gyöngyösi Felsővárosi Temetőben he -
lyezték örök nyugalomra.
Rakovszkyné Gál Zsuzsa, Ra kovsz ky
József (1920–2004) író, újságíró, az
1991-ben alapított Szózat irodalmi,
művészeti havilap fősze kesztőjének
özvegye Budapesten elhunyt. 
Krempl Ferenc (1930–2015) Bu da -
pesten született. Ötévesen a Ze nea ka -
 dé mia növendéke, majd a MÁV Szim -
 fó ni ku sok Zenekarának hegedűse lett.
Budapesten érte a halál.

Elhunyt Turcsány Péter

1951-ben született Budapesten, ahol
a Közgazdaságtudományi Egyetem
szociológia szakán szerzett dip lo mát.
Író, műfordító, szerkesztő. A Kráter Ki -
adó vezetőjeként Wass Albert kö te tei -
nek kiadása révén vált ismertté.  Nagy -
hatású konferenciák (Kárpát-me den cei
Keresztkötődések), valamint ol va só-, és
nemzetstratégiai táborok szer vezője volt.
Újabb versesköteteiben az egyéniség és
a közösség, a nemzet és a ke resz tény -
ség veszélyeztetettsége ellen küzdött,
szem előtt tartva a klasz szikus harmó-
nia eszményét. Pomázon ér te a ha lál,
és ott helyezték örök nyugalomra.
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törökül tanulni. A. Adnan Saygun több
írásában is szeretettel emlékezik a kö -
zös útra. 1976-ban Budapesten je lent
meg egy köny ve „Béla Bartók’ s folk 
music research in Turkey” (Bartók Bé la
népdalkutatása Török or szág ban) cím -
 mel, melyben az össze gyűj tött nép da -
lok szövege, kottája is nap világot lá tott.

Az „Apám házát…” kezdetű népi
románcot Kúnos Ignác 1905-ben meg -
jelent „Oszmán-török nyelvkönyv”-
éből tanultam. Ennek az egyik válto za -
tát egy népmesében már korábban kö -
zölte a híres magyar turkológus. A.
Adnan Saygun és Bartók Béla török
népdalgyűjteményének 1:1/23.b. jel -
zé sű dala két versszakból áll. A má -
sodik strófa szövege feltűnően ha son -
lít az imént említett népi románc utol -
só előtti versszakához.

Bartók Béla, Kodály Zoltán és má -
sok gyakran jegyeztek le olyan magyar
dallamokat, amelyeknek a szövegét
már valamelyik XIX. századi nép dal -
gyűjtőnk leírta. Az említett népi ro -
mánc esetében most talán török vo nat-
kozásban beszélhetünk erről. Könn yen
előfordulhat, hogy a Kúnos Ignác ál -
tal közölt népi alkotás dallama olyan
volt, mint amilyet Bartók Béla gyűj -
tött, vagy annak valamely válto za ta.

Az Isztambulban havonta meg je le -
nő „Türk Folklor Araştırmaları” (Tö -
rök Néprajzi Kutatások) című folyói-
rat 1977 decemberi száma közli a 
„Kék a hold, …” kezdetű négy so ros,

úgynevezett má -
ni dalt. Kúnos
Ignác ennek az
egyik változatát
már jóval ko ráb -
ban közölte. Na -
gyon kicsi az el -
térés: a régebbi
szövegben „de -
li”= „bolond” áll
a mostani vál to -
zat „cahil” = „tu -
datlan”, „csacsi”
helyén. A „szí -
vem”=”gönlüm”
alakja helyett
„göynüm” áll a
régebbi válto -
zat ban. A török
folyóiratban csak
a mostani közlő
neve szerepel.
Első olvasáskor

furcsállottam, hogy az egykori gyűj -
tőt nem említették, jóllehet, sehol sem
volt utalás, hogy a bemutatott népdal
vagy annak valamilyen változata ko -
rábban hol és mikor bukkant már elő.
Valószínűnek tartom, hogy itt nem
feledékenységről van szó, hanem be -
vett gyakorlatról. Ez annál is inkább
igaz lehet, mert ugyanebben a szám-
ban olvashatunk az 1977-ben meg -
halt Hikmet Turhan Dağlioğlu nép -
rajztudósról. Az életrajzban a ta nul -
mány írója Dağlioğlunak egy tanárát
említi meg Kúnos Ignácot, aki 1916
és 1919 között tanította Budapesten a
török diákot, a későbbi kutatót.

Kúnos Ignác nevével máskor is ta -
lálkozhatunk a török folyóiratokban,
de ez természetes is, hiszen mun ká -
jával, az óriási terjedelmű népi kincs
gyűjtésével, megmentésével ércnél
ma radandóbb emléket hagyott a tö rö -
köknek és az em beriségnek.

Az említett folyóiratban még né hány
olyan máni dalt találtam, melynek kö -
zeli változata megvan Kúnos Ig nác-
nak az 1889-ben kiadott „Oszmán-
tö rök népköltési gyűjtemény”-ében.
Minderről azért beszélek, mert a ké -
sőbbi török közlés azt bizonyítja, hogy
ezek a dalok most is élnek a török
nép ajkán. Erről győzött meg Adnan
Saygun is, amikor 1983 őszén Isz tam -
bulban beszélgettem vele. Ifj. Bartók
Bélától kaptam meg címét, és ő írt ró-
lam édesapja török barátjának, mi vel

ismerte azt az írásomat, melyben az
anatóliai útról közöltem olyan adato kat,
amelyeket török forrásokból is mer tem.

Népdalokat olvasunk, ta nul má nyoz -
zuk őket. Előttünk a hold sejtelmes fé -
nye dereng, majd felragyog a nap. Ma-
ga a természet szól hozzánk, de úgy,
hogy az emberi lélek sok-sok titka is
elénk tárul. A népdalok örök tár saink.

Az idő-fa hullatja a levelét. Múlt -
kristályba zárul az egykori öröm és a
bánat, de az elmúlás-kövületből fel -
zeng az ének: újra és újra beragyogja
az elmét és a szívet. 

Bartók Béla és A. Adnan Saygun anatóliai gyűjtőúton 

Turcsány Péter
MADRIGÁL, SZEMLESüTVE

Ó, hogy mindig új alapról,
tisztán kezdjük életünket…
Van tanulság: minden ember
árnya s napja végzetének.

Mi az, hogy árnyék?
Bizony, bennünk
fekete láng ég,
pokolból jövő
kietlen vágy tép.

Mi az, hogy nap süt,
bizony, a lélek
selymén is átüt –
a fényes tekin-
tetünkön átszűrt!

Lám, ha tegnap gyűlöletben
a fájdalom zokogott,
ma már a szerelem lobbant
fölénk új életet, napot.

Mi az, hogy árnyék?
Bizony, bennünk
fekete láng ég,
pokolból jövő
kietlen vágy tép.

Mi az, hogy nap süt,
bizony, a lélek
selymén is átüt –
a fényes tekin-
tetünkön átszűrt!

S a hála is Isten felé,
hogy nekünk jó társat adott,
még ma örömben ránk köszönt,
nem várva meg a holnapot…

2013. május 30.
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Lovasíjász

Készült egy új film, mely a Lo vas í jász
címet viseli. Nem játékfilm, inkább az
ismeretterjesztő, vagy dokumentum -
 film kategóriába sorolható al ko tás. Ren -
dezője Kaszás Géza.
Kassai Lajos lovasíjász a filmben el -
mondja életútját, és megfogalmazza ars
poeticáját: „nem az ősöket kell kö vet -
ni, hanem azt, amit az ősök követtek.”
Vagyis a magyar lovaskultúra, hagyo-
mánytisztelet és természetszeretet pá -
rosul a sportszeretettel. Manapság a lo -
vasíjászat egyre népszerűbb. Alapját az
ősi harci képesség adja, amit a cím sze -
replő alapos fizikai és szellemi fel ké -
szültséggel – évtizedek alatt –  meg szer -
zett. Ezt tanítja azokon a kurzusokon,
amelyeken tömegesen vesznek részt
a fiatalok. Határainkon túl is nép sze -
rű ez az oktatási forma.

Kassai Lajos tizenöt hektárnyi du nán -
 tú li birtokán – szépséges erdős-dom-
bos vidéken –   él együtt a Kárpát-me -
dence őshonos négy és kétlábú ál la tai -
val. A Völgyben készült felvételek be-
mutatják a szabadon legelő bölényt, a
szürkemarhát, a vágtató lovakat, vagy
a pocsolyában dagonyázó mangali cá -
kat, illetve többféle libát, kacsát, csir -
két-tyúkot. Ugyancsak bepillant ha tunk
az állatok ellátásába, gondozásába is.
Ha csak ennyi lenne a látvány, rövid film-
ről lenne szó, de ennél sokkal több, amit
a celluloid szalag rögzít: magyar őse -
inknek állít  képi lenyomatot a ren de ző.

Idézem nemzeti imádságunk szö ve -
gét: „Őseinket felhozád/Kárpát szent
bércére,/Általad nyert szép hazát/Ben-
degúznak vére./S merre zúgnak hab jai/
Tiszának, Dunának,/Árpád hős magzat-
 jai/Felvirágozának .”(Kölcsey Fe renc:
Himnusz) Úgy érzem a rendező nem-
csak megtanulta, hanem bizonyítja is
ősi történelmünket. (Kevesen tudják, hogy
Bendegúz a monda szerint Attila hun ki-
rály apja volt)  

A lovasíjász felkereste az ősök – hu -
nok – birodalmát Ázsiában, a mai Mon-
gólia, illetve Kína területén. A ré gé szeti
leletek itt nemcsak múzeumban, ha nem a
terepen is meg te kint hetők. (a ’fehér vár’
néven említett épít mény,  illetve az úgy -
nevezett kínai nagy fal maradványai)
Nyelvészeti bizonyítékok is említésre ke -
rülnek a filmben shun-hun (kínai ide og -
rafikus /képírással).

Egy kis kitérő: egyetemistaként a finn -
ugor  (uráli) nyelvrokonságot tanultam,
de László Gyula régész professzor úgy -
nevezett kettős honfoglalás elmélete
számomra igaznak bizonyult. Mert nem-
csak a feltárt sírok leletanyagát, ha nem
nyelvészeti argumentumokat is felso-
rakoztatott. Ennek már több mint negy -
ven éve, és még ma, a XXI. szá zad ban
is csak mi hangsúlyozzuk kizárólagos
finnugor nyelvrokonságunkat!
Visszatérve a filmre. A címszereplő –
Kassai Lajos – középkorú szőke férfi,
aki nap mint nap karbantartja a testét
és edzi a szellemét. A vetített képek kap-
csán meggyőzödhettünk er ről: tá bor -
tüzi jelenet, labdazsonglőrködés, vág tá-
ban íjazás, vagy a látványos csoportban
haladás, gyakorlás. 

Tiszeker Dávid és Pataki Ádám ope -
ratőri munkája dicséretes. A film „vá gá-
sa” Mészáros Attila munkája, mely ne-
kem helyenként zavaróvolt a gyors snitt
miatt. Ugyancsak nagy kontrasztot érez-
tem a zene (Gulya Róbert)  és a kép kö -
zött. Helyenként erős volt a hang. (Le-
het, hogy az utómunkálatokra már ke -
vés ideje maradt a stábnak?)

Kaszás Géza: A lo vasíjász című film -
je sikerre számíthat, hiszen abban a ter-
mé szet szeretet, a ha gyo mány tisz te let
ötvöződik a sport nagyszerűségével. 

A főszereplőt sztárként ünneplik Kí -
nában. Ha Hollywood olyan szuper-
produkciót forgat, melyben lo vas í já szok
szerepelnek, akkor őt kérik fel nem csak
szakértőnek, de „tanítómesternek” is.

Harangozó Ágnes

Kassai Lajos

Emlékeztünk...

Az 1848-49-es forradalom- és sza bad -
ságharcban játszott szerepük miatt 1849.
október 6-án Aradon kivégzett tizenhá -
rom magyar honvédtisztre em lé kez tek
Erzsébetvárosban a Klauzál téri Ma -
gyar Huszár bronz lovas-szobornál
(Széri-Varga Géza alkotása). A ze nés-
irodalmi műsort követően a kerület tiszt -
ségviselői virágokkal és mécsesekkel
tisztelegtek a hősöknek. Az Er zsé bet -
városi Civil Szervezetek Szövetsége és
a Művészetbarátok Egyesületének ko -
szorúját dr. Iván Géza és Geröly Ti bor
helyezte el. 

1956-ban az Erzsébet körút 6. szám
alatti épületet (a mai polgármesteri hi -
vatalt) a tűzszünet idején foglalták el
civil ellenálló fegyveresek, akik fel-
vették a harcot a megszállókkal. Az ön -
kormányzat földszintjén emléktáblát
avattak emlékezve az ötvenkilenc év -
vel ezelőtti eseményekre. Hutiray Gyu la
alpolgármester múltat idéző szavai után
a tisztelet virágai kerültek az emlék-
tábla alá. Az Erzsébetvárosi Civil Szer -
vezetek Szövetsége és a Mű vé szet ba -
rátok Egyesületének közös koszo rú ját
dr. Iván Géza és Geröly-Bársonyi Hil da
helyezte el. 

Őrbottyánban az önkormányzat, a
Mű vészetbarátok Egyesülete, va la mint
a helyi szervezetek, egyesületek kép vi -
selői a Hősök terén, az Obersovszky Em-
lékház falánál, és a vácbottyáni te me tő-
ben felállított kopjafánál helyezték el a
tisztelet virágait és koszorúit. A Táj ház-
ban az érdeklődők Sza bados István azon
tör ténelmi témájú  műveit te kint het ték
meg, amelyeket az alkotó a város ön kor-
mányzatának, illetve a Kvassay Jenő Ál-
talános Iskolának ajándékozott.

Budapesten a Keszkenő utca 35. szá -
mú házon elhelyezett Obersovszky em -
léktáblánál dr. Herzum Péter dra ma -
turg, filmrendező idézte az 1956-os for -
radalom- és szabadságharc Hősének,
az élet út ját. A kerületi önkormányzat ko -
szo rújához a tisztelet és az emlékezés
vi rágai kerültek a márványtábla alá. 

„Én meghalok, de mi mégis élünk
fáklyaként az éjszakában égünk
Hitemet a föld sava se marja
hitemet a sarjadó fű vallja”

Obersovszky Gyula
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Hírek

Ürmös Péter Metszetek és nyomatok
című kiállítását Pápán a Jókai Mór Mű-
velődési- és Szabadidőközpontban
(Er zsébet liget 1) 2016 január 22-én
17 órakor Kelényi István mű vé szet tör -
ténész nyitja meg. Gitáron köz re mű kö -
dik Kemenczky Gábor. A tárlatot feb -
ruár 20-ig lehet megtekinteni.

Tóth Sándor Táj és lélek címmel
megjelent új kötetét december 7-én mu -
tatják be a Lítea Könyvszalonban (I.
Hess András tér). A szerzővel Za nati
Zsófia rádiós-szerkesztő beszélget. Köz -
reműködik Budai Ilona nép dal éne kes,
Lázár Csaba színművész, Szabó Ist ván
lantművész.

Vigh Kristóf Balassi Bálint életét,
legszebb  verseit, a korabeli magyar
re neszánsz világát, a török elleni küz -
del met megjelenítő művét a Balassi
Kan tátát november 21-én, az Esz ter -
gomi Vízivárosi Templomban (Mind -
szen ty tér 3) mu tat ják be.  

Ács József Ferenc festőművész em-
lékkiállítását november 13-án Érden
a Szepes Gyula Művelődési Házban
(Alsó u. 9) Feledy Balázs nyitja meg,
melyet december 7-ig láthatnak az
érdeklődők. 

Kenéz-Heka Etelka 1050 ka rá cso nyi
haiku ének című kötete magánkiadás -
ban jelenik meg a szeretet ünnepére. 

Pintér István Pál Pesti legendák
című kiállítása november 26-án nyí-
lik a Pagoda Galériában (XIV. Eg res sy
út 17-21), melyet január 31-ig lehet
megtekinteni. 

Kardos Márton Levelek fél év szá -
zad gondjairól és bajairól című, ma-
gánkiadásban megjelent kö tetében az
embertelenségre, a bürokráciára, a hi va -
tali gőgre és packázásra, a napja ink ban
szinte rendszerré váló korrupcióra, va -
lamint az azokat leleplezőkkel szem-
beni megtorlásokra hívja fel a figyelmet. 

Sinkó Szabina muravidéki fes tő mű-
vész Járókelők című kiállításának meg-
nyitására 2016. január 20-án 17 óra kor
kerül sor a Forrás Galériában (VI. Te réz
krt. 9). A február 17-ig megtekinthető
tárlat képeit Benedek Katalin ajánlja
a közönség figyelmébe.

Dr. Zenei József középiskolai tanár
november 17-én a TIT-ben Szegeden
„Ma gyar versek estje” címmel ön ál ló
irodalmi műsort ad. 

Róth Miksa több mint harminc évig élt Er zsé bet vá -
rosban a Nefelejcs utcában. A mozaikkészítés mes ter -
ségét Velencében tanulta. A Garay utca 4. szám alatti
ház tűzfalát mostantól a Neopaint alkotócsoport jó vol-
tából a Mester Tiroli fiú című mozaikalkotása dí szí ti.

A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 19 87-
ben alakult. Most megjelent (tizenegyedik) Pen geélen
című antológiájukban tagtársaink közül Baranyi Fe renc,
Dániel Mária, Kiss Antónia, Lengyel Géza és Radnai
István írásai szerepelnek. 

Tapasztalt ecsetek címmel Kecskeméten a Bozsó
Gyűjteményben (Klapka utca 34) 2016 február 5-én 17
órakor tárlat nyílik, melyet Wahorn András és Szur csik
József ajánl az érdeklődők figyelmébe. Az alkotások feb -
ruár 28-ig tekinthetők meg. 

El Kazovszkij (1948-2008) a késő XX. század és
az ezredforduló egyik legeredetibb és leg szug gesz tí vebb
képzőművésze volt.  Életművének értékét a kortársak is
hamar felismerték. A Magyar Nemzeti Galéria mint egy
400 művet bemutató kiállításának célja, hogy mű vé szet-
történetileg pontosabb képet adjon mindarról, amit El
Kazovszkij halálával örökül hagyott. A tárlat 2016 feb -
ruár 14-ig tekinthető meg. 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban „Ez bejött!” – Új
szerzemények A-tól Z-ig – címmel nyílik kiállítás. Tíz
nagy írói hagyatékot, több mint ötszáz tárgyat, kézira-
tot, fényképet, festményt, ké peket, filmet ismerhet meg
2016. március 31-ig a látogató.

Rozsnyay Béla szobrászművész Látomások című
szobor- és ékszerkiállítása december-10-22 között lát -
ható a B32 Galériában (XI. Bartók Béla út 32).

Keres Emil
ELALSZIK 

VILLANYOM

Elalszik a
villanyom.
Felkel a nap
nyugaton.
Itt a kenyér
meg a tej,
nem ehető
eledel.
Azt súgja a
nyomorom:
lesz még nekem
mosolyom.
Nincsen lába
semminek,
nálunk csak
az óra jár.
Nincsen szeme
Semminek,
én vagyok a
láthatár:
fölfigyelt a
múlt idő,
átszaladt a
szomszédba,
így költözik
jelenem
ide-oda,
sehova.
Reményzöld a
takaróm,
füvet növök
magamon.
Öntözve a
síromat,
gonosz szellő 
simogat,
azt suttogja:
Godot nincsen!
Hülye vagy.

DON QUIJOTE
TűNŐDIK

Seregemnek 
létszámáról
alig tudok
adatot,
Az is lehet,
hogy e sereg
egyedül csak
én vagyok?
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Felhívás lábatlani kiállításra

Kellő számú jelentkező esetén (2016. április 29–május
30.) a lábatlani Gerenday Közösségi Házban (Rákóczi
Ferenc út 170.) kiállítást rendezünk.

Bemutatható három alkotás, me lyek ből a zsűri választja ki a
szereplő művet, műveket. Atéma szabadon választható, mérete
(ke rettel)  100 x 100 cm lehet. A tárlaton minden képző- és
iparművészeti  alkotás szerepelhet. üveges tárló nincs, ezért
megfelelően installált és a fal ra akasztható alkotások ke rül hetnek
bemutatásra. A résztvevők számának megállapítása a je lent -
 kezés sorrendjében történik, melyre a Mű vészetbarátok 2016
zsűrizésekor, vagy postacímünkre küldött levélben lehet.   

A műalkotáson szerepeljen az alkotó neve, elér he tősége,
a mű címe, mérete, technikája és értéke. Ár megjelölés nélkül
a „magántulajdon” jelzőt kell feltüntetni. A kiállítás ki vi te-
lezésének, szállításának költsége 12–20 ezer Ft, amely a kiál-
lítók között ará nyo san megoszlik; ennek befizetése a művek
leadásakor történik.

A képátvétel, zsűrizés: 2016. április 22-én (pénteken)
10-16 óra és április 23-án (szombaton) 9-14 óra között a
Budapest VII. kerület István utca 42. szám alatti székhe-
lyünkön, ahol észrevételeivel a zsű ri segíteni kívánja tagtár-
saink további, si ke res alkotómunkáját.

Ürmös Péter

Vélemények

Kedves Hilda és Tibor!
Köszönöm pompás lapotok 4. számát! Szíj Rezsőről Hil da
csodálatos a megemlékezésed!!! Nem kellett volna úgy el -
rejtened a nevedet! A szobor is remek! Nagy örömmel ol va-
som a Magyar Örökség-díjasok laudációit, amelyek csak
Nálatok jelennek meg! Madarász Imre, Tóth Sándor írá-
sai is éppen úgy mint valamennyi írás a lapban kitűnő! A
szerkesztést, tördelést Külön dicséret illeti!

Prokopp Mária

Kedves Hilda és Tibor!
Megkaptam a Művészet és Barátai legfrissebb számát. Há -
lásan köszönöm. Mindig érdeklődéssel és élvezettel ol va -
som az új híreket, a lélekhez szóló szép írásokat, mél ta tá -
sokat. A honi művészetet, irodalmat népszerűsítő ál do za tos
és lelkiismeretes munkátokhoz további erőt, lelkesedést,
értő és lelkes olvasótábort kívánok. 
üdvözlettel: 

Szász András

Kedves Tibor!
A Rozsdatemető annak idején egyik kedvenc olvasmá-
nyom volt. Lényeglátása, tömörsége megragadott. Saj ná -
lom, hogy az előadásra nem tudok elmenni. Remélem az
elhangzottakról olvashatok újságunkban.  Ölel: 

Lizák Pálma.

Kedves Hilda és Tibor! 
Örülnék, ha éreznétek, milyen őszinte megbecsüléssel gon -
dolok arra a nagyszerű munkára, amelyet ebben az évben
is felmutattatok kultúránk ápolásában. Biztos vagyok ben -
ne, hogy rengeteg társunkat is ez az érzés tölti el.. Kí vá nok
ennek folytatásához jó egészséget és sok erőt. 

Kósa András 

Kedves Hilda és Tibor!
Tiszteletet és dícséretet kiérdemlő munkásságotokat
köszöni, jó kívánságait küldi a régi szeretettel: 

Erőss Pál

Tisztelt Geröly Főszerkesztő Úr!
A Művészet és Barátai kedvenc lapomat mindig késve kapom
meg. Miért? Kérem tessék ezen a rendszeren javítani. Kö -
szönettel: 

Dr. Csorba László

Gyönyörű és eléggé nem értékelhető munkádhoz, mun ká -
tokhoz további sok sikert kívánok 

Keres EmilTavaszy Noémi: Madárka, madárka
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„Művészetbarátok 2016”

2016. április 6-án 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kő -
bá  nyai Kulturális Központban tagtársaink alkotásaiból kol -
lek tív kiállítást nyitunk. 

Három bemutatásra kész alkotásból a zsűri választja ki a
tárlaton szereplő művet, műveket. A téma szabadon vá laszt -
ható, az alkotás maximális mérete kerettel együtt 100 x 100
cm lehet. Minden képző- és iparművészeti műfajba tartozó
mű szerepelhet. Posztamens és üvegezett tárló is ren del ke -
zésünkre áll. 

A műtárgyon kerüljön feltüntetésre az alkotó neve, el ér he -
tősége, a mű címe, mérete, technikája és értéke. Az ár nél -
kü li műveknél a „magántulajdon” szót kell felírni. A rész -
vételi díj 1.000.- Ft, melyet a zsűrizéskor kell kiegyenlí -
teni. Az esetlegesen elmaradt tagsági díj pótlása az alkotás
átvételének feltétele. 

Az alkotások átvételének, elbírálásának időpontja: 2016.
március 11-én (pénteken) 10.00-16.00 óra között és 20 16.
március 12-én (szombaton) 09.00-14.00 óra között lesz az
egyesület Budapest, VII. kerület István utca 42. szám alat -
ti székhelyén, ahol észrevételeinkkel segíteni szeretnénk tag -
társaink további sikeres alkotómunkáját is. A meghívóval
együtt megjelenik egy szerény ismertető füzet is, amely be -
mutatja az alkotókat. Ehhez néhány soros szakmai önélet-
rajzot az alkotások elfogadásával együtt kérünk! 

A kiállítás május 1-jén zárul. A műveket ezt követően az
István utcai egyesületi helyiségben a május havi ügyeleti idő-
pontokban csak a zsűrizéskor kapott átvételi elismervény
el le nében lehet átvenni. A május 31-ig elszállításra nem
ke rült alkotások az egyesület tulajdonába kerülnek. 

A tárlaton szereplő alkotások térítésmentes közlési jogát
fenntartjuk. A műtárgyakat nem biztosítjuk, és azok ter mé -
szetes ron gá ló dásáért felelősséget nem vállalunk.

Ürmös P.

Az egyesület adományozói

60.000.- Ft-ot Mayer Mihály (Budapest); 50.000.- Ft-ot dr.
Ferenczy László (Budaörs); 20.000. Ft-ot dr. Erőss Pál
(Budapest); 10.000.- Ft-ot dr. Iván Géza (Budapest);
7.500.- Ft-ot Lizák Pálma (Budapest), Urmánczy Losonci
Lilla (Szentendre); 5.000.- Ft-ot Kenéz-Heka Etelka (Hód-
mezővásárhely), Kő Pál (Budapest); 3.500.- Ft-ot Juhász
Erika (Budapest); 3.000.- Ft-ot dr. Pintér Burus Sándorné
(Szombathely); 2.500.- Ft-ot Tárkányi Imre (Budapest);
1.500.- Ft-ot Gombai-Nagy Károlyné (Budapest); 1.000.-
Ft-ot Kiss Zita (Budapest), Máté Lászlóné (Budapest), Nőt
Béla (Pécs), P. Horváth László (Budapest), Szántó Sándor
(Tahitótfalu); 500.- Ft-ot Bajári Mihályné (Budapest),
Déghy Rita (Budapest), Sz. Fehér Viola (Budapest), Kö kény né
Fehér Erzsébet (Cegléd), Láng Miklós (Balatonalmádi),
ürmös Péter (Budapest) küldött.
Az Alapítvány a Közjóért – nyertes pályázatunk alapján
– 500.000.- Ft-ot utalt egyesületünk számlájára.

Támogatóinknak ezúton is köszönetet mondunk!

1 %-os felajánlás

Kérjük tagtársainkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy
adójuk civil szervezetek számára ajánlható 1 %-ával tá mo-
gassák a Fővárosi Bíróságon 1765-ös számon bejegyzett 

Művészetbarátok Egyesületét.

Adószáma: 19816133-1-42

A tagdíjfizetésről

Az éves tagdíj 4.000.- Ft, nyugdíjasok, diákok esetében
2.500.- Ft. Számunkra legelőnyösebb, ha a befizetés ren-
dezvényeinken, vagy ügyeleti időben egyesületi székhe-
lyünkön (1078 Budapest, István utca 42.) történik. A
Művészetbarátok Egyesületének az OTP Banknál ve ze tett
számlaszáma:       11706016-20020031
Kérésre készpénzátutalási megbízást (csekket) küldünk.

A „Művészetbarátok 2016” kiállítás ünnepi műsorának közreműködői

Bella Péter népzenész; Beregszászi Olga színművész; a Béres Ferenc Kamarakórus; Csák József operaénekes, Dévai
Nagy Kamilla Liszt-, és Kazinczy-díjas előadóművész; Faragó Laura Magyar Örökség-díjas énekművész, Hegedűs
Szabolcs karnagy, zon go ra művész;  Hegedűs Valér zongoraművész; Juhász Judit Prima-dí jas újságíró; a Kró ni kás Zenede,
Lip csey Edit énekművész; Mohai Gábor Radnóti-, és Kazinczy-díjas előadóművész; Szvorák Katalin Kos suth-, Liszt és
Czine-díjas előadóművész, népdalénekes. 

Nagy Balogh János: Kubikusok

Új belépők

Kozma Simon (Babarc) 
Stekly Zsuzsa (Bonyhád)
dr. Váradi Klára (Budapest)

Tagsága törlését kérte

Vántsa Zoltán (Debrecen)
Csepreghy Éva (Budapest)
Horváth László (Bátonyterenye)
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Programok

November 4-én (szerdán) 17.30 óra kor
a Róth Miksa Emlékházban (1078 Bu-
dapest, Nefelejcs utca 26.) Kosz to lá nyi
Dezső író, költő, műfordító, új ság -
író (1885-1936) a Nyugat lég tor ná sza
– Koppány Zsolt előadása. Há zi gaz -
da Gombai-Nagy Károlyné.

November 9-én (hétfőn) 18 órakor
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kul -
turális Központban (1105 Budapest,
Szent László tér 7.) Kozma Simon ki -
állítását Aniszi Kálmán író, pub li cis -
ta nyitja meg. Közreműködik Ion A.
Cretescu gitár- és lantművész. A tár -
lat december 6-ig tekinthető meg.

November 11-én (szerdán) 17.30 óra -
kor a K11 Művészeti és Kulturális Köz -
pontban (1075 Budapest, Király utca
11.) Visszapillantás Fejes Endre élet -
művére – Madarász Imre elő a dá sa.
Házigazda Geröly Tibor.

November 12-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Budapesti Műszaki szak kép -
zési Centrum Neumann János Szá mí-
tástechnikai Szakközépiskolájában
(1141 Budapest, Kerepesi út 124.)
Tábori Zsuzsánna D.a. „Merítés” című
kiállítását Ürmös Péter, az egye sü let
Művészeti Tanácsának vezetője nyit ja
meg. Közreműködik az iskola irodal -
mi színpada. A tárlat 2016. január 6-ig
tekinthető meg.

November 18-án (szerdán) 17.30 óra-
kor a Róth Miksa Emlékházban (1078
Budapest, Nefelejcs utca 26.) Újságot
írni, avagy egy író létformája. A pub -
licista Márai – Mészáros Tibor elő -
a dása. Az Erzsébetvárosi Közösségi
Házzal közös rendezvény. Te ke rő lan -
ton közreműködik Bella Péter. Há zi gaz -
da Geröly Tibor.

November 25-én (szerdán) 17.30 óra-
kor a TIT Stúdió Egyesület szék há zá -
ban (1113 Budapest, Zsombolyai ut -
ca 6.) Kalmus Péter szerzői estje és
Orbán Anna képbemutatója. Köz re-
működik Somorjai József zeneszerző
(zongora), Babos István (ének), Bá lint
Hajnalka (ének), Edit van der Burg (fuvo-
la), Kalmus Pál (szaxofon), Lellei Gá bor
(ének), Lellei Krisztina (ének), Varga
Júlia (fuvola). Házigazda Geröly Ti bor.

December 2-án (szerdán) 17.30 óra-
kor a Róth Miksa Emlékházban – 150
éve szü le tett Róth Miksa üveg fes tő- és
mo zaik művész – Fényi Tibor elő a dá sa. 

December 9-én (szerdán) 16 óra kor
Rendkívüli közgyűlés a K11 Mű vé sze -
ti és Kulturális Központban. Na pi rend:
a 2016 májusi tisztújító közgyűlés Je -
lölő Bizottságának megválasztása. Ha -
tározatképtelenség esetén 16.30 óra kor
a megismételt közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
Levezető elnök Gombai-Nagy Ká roly né .

December 9-én (szerdán) 17.30 óra -
kor a K11 Művészeti és Kulturális Köz -
pontban az 1996-ban elhunyt Béres
Ferencre „a dal fejedelmére” em lé ke -
zünk születésének 93. év for du ló ján.
Közreműködik Hegedűs Valér zon go -
raművész, a Béres Ferenc Ka ma ra kó -
rus Hegedűs Szabolcs vezetésével, Fa ra gó
Laura és Lipcsey Edit. A Béres Fe renc-
díj új birtokosa Bella Péter nép ze nész.
Házigazda Geröly Tibor.

December 16-án (szerdán) 17.30 óra-
kor a TIT Stúdió Egyesület   (1113 Bu -
dapest, Zsombolyai u. 6.) Uno ká ink ka-
rácsonya – Betlehemi játékok, ha gyo -
mányok. Köz re mű kö dik Barta Er zsé bet,
Gombai-Nagy Ká rolyné, Kalmus Pé ter,
Tárkányi Imre, Tóth Judit, Újvári Fe renc.
Házigazda Fenyves Mária An nun zi áta.

Január 6-án (szerdán) 17.30 órakor
a K11 Művészeti és Kulturális Köz pont-
ban (1075 Budapest, Király utca 11.)
Őszintén oktatásunk alapvető problé -
máiról – Kósa András nyugalmazott
egyetemi tanár, Professor emeritus elő-
adása. Gitáron közreműködik Semes-
Bogya Eszter. Házigazda dr. Iván Géza.

Január 13-án (szerdán) 17.30 órakor a
K11 Művészeti és Kulturális Köz pontban
Faragó Laura – Napszentület  felé– mold -
vai csángó est. Lakatos Demeter versei.

A Művészet és
Barátai című

lapunk
megjelenését

támogatja

Támogatóink:

Budavár-, és
Erzsébetváros

Önkormányzata;
Lakitelek Alapítvány

és az
Alapítvány a Közjóért

Ügyelet

November 23-án 14-17-ig
Gombai-Nagy Károlyné
November 27-én 14-16-ig

Geröly Tibor

„A művészetben önfegyelem nélkül
létre lehet hozni kiváló alkotást, de
önkritika nélkül nem.”

Egry József


