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Tusnády László
MeGÉrkezTek

(Szonett-koszorú 1956 hőseinek a tiszteletére)

1.
A fellegeket szél ekéje szántja.
A szenvedésből mi marad keretnek,
ha ős-gyökeret tépdes az eretnek,
életvizet hol lelhet a palánta?

káinnak jól megy, sújthat a husángja.
Hervad rózsája régi dús bereknek.
Ha tiszta vagy, azért itt megveretnek.
Világkaloda-lét – kemény a pántja.

De áramlás a szívünket befutja.
Lásd újra miénk lett a pesti utca!
Csodás visszhang kelt már a durva kőben.

Valóság lett a szinte hihetetlen.
Virág életfán ősszel lehetetlen?
Ifjak csapata vonul itt, előttem.

2.
Ifjak csapata vonul itt, előttem.
Szívünkben tavasz napja szinte éget,
szibériai télnek vetve véget,
életnedv pezsdült vésztől béna tőben.

Olyan volt minden, mintha lenne kőben.
Az ősi erő múltunkból kiégett?
A zsarnok gyászfátylat jövőnk elé tett.
„Igaz magyar-lét napja lemenőben” –

sugallta büszkén, s hogy a szent szabadság
tőlük csupán, s azt ők népünknek adták,
ki nem hiszi, azt köd takarja bőszen.

Más fényt zártam el így magamba félve;
a vágyott lét titkáról nem beszélve.
Jövőnkről mennyi álmot egyre szőttem.

3.
Jövőnkről mennyi álmot egyre szőttem.
Hitem alapja élet, út, igazság:
e fényt ne űzze tőlünk semmi gazság!
e vágyott szép jövőbe belenőttem.

De mennyi csonka lét a temetőben!?
Jól láttam: onnan messze ég-magasság.
Győzött a hamis, tébolyult ravaszság.
Mily partra értem! Jaj, hová vetődtem!

Októberi nap bágyadt, tiszta fénye,
te lettél immár a remény idénye. 
Népünket a rossz újra s újra bántja,

de pesti utcánk, szívem újra éled,
azok jönnek, kik zengik: „Élet, élet!”
Tündöklő arcuk kor mohát lehántja.

Nágel Kornél: 1956 te csillag (linó)
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4.
Tündöklő arcuk kor mohát lehántja.
Úgy éreztem, hogy leltem oly erőre,
melyről álmodni sem mertem előre,
széthullt a rabságnak világnyi lánca,

Szökőkutak vizének tiszta tánca
s fakadó dallam lett szívemnek őre,
széttört a zsarnok éles, durva tőre,
nem ver már földhöz torz kedélye-gáncsa.

kik elindultak akkor, útra keltek,
csendben voltak…halkan énekeltek,
hogyhogy nem néztek a világnyi gátra?

előre mentek, azt már meg se látva, 
hogy a gyűlölet bűzös szája tátva,
népünket sújtva, vadak hada bántja.

5.
Népünket sújtva, vadak hada bántja;
csak arra vár, hogy ütni legyen érve,
sohasem volt bűnt tőlünk számon kérve,
sátáni karral a jót is lerántja.

Jövő lét kérgét ifjakról lehántja,
honunkban vélünk békén el se férve,
emészt belülről, mint embert a férge:
fogyasztana, felfalna a falánkja.

Nem hitte senki, hogy halálba mentek.
Heve időtlen volt e szent menetnek.
Fentebb minőség élt bennük erősen.

egy szürke nap volt? Így indult az élet.
e drága ifjak, jaj, mi messze értek!
Szívükbe fegyver-had tekint be bőszen.

6.
Szívükbe fegyver-had tekint be bőszen.
Így maradtak meg egy örök jelenben.
Nem sejtették, hogy lesznek gyötrelemben:
sorsuk vezeklés fényt űző időben.

Ők csak vonultak, s hittek oly erősen,
mintha lennének világ-nagy teremben;
csoda-áramlás hat már rendületlen:
szívükben lesz, ha élnek egykor őszen.

Bem és Petőfi szobra várt reájuk.
Szent Himnuszunkat zengte tiszta szájuk.
Tavasz fakadt a levélszóró őszben.

Majd továbbmentek szívben összeforrva.
Nem gondoltak ők semmi rusnya korra.
Jó ifjak, nem óv titeket az őrszem?

7.
Jó ifjak, nem óv titeket az őrszem?
Hitet ölő kor rátok úgy komorlott,
hogy a szeretet-tan már szinte omlott.
Vergődő létre néz meredve kőszem.

kegyetlenül hirdeti zengve bőszen:
kinek keze örök imába forrott,
olyan, mint ki ópium-ködbe omlott.
Ti mentetek, és hittetek erősen.

Fondor rágalmak bősz gyanúsítások,
múltunk mélyén a vérpatakig ások,
mert ez hamar fakadt fel: drága árja.

Vigyorgott a zsarnok képe, szobra,
de láng-lelketek lobbant, nőtt nagyobbra.

„Megállj!” – hiába a vak sors kiáltja.

8.
„Megállj” – hiába a vak sor kiáltja.
Álomvilág-e az, hová vetődtem:
huszonhárom nap volt már elmenőben
októberünkből – gyász-hónap kiváltja

múltunkból könnyünk, mert szárnyát kitárja
a sas, szabadon száll a levegőben.
Évfordulók vonulnak most előttem:
Boldog-sziget sok tiszta koronája.

kapisztrán lelke e nap szállt az égbe,
Hunyadi hőse – épp fél ezer éve.
Főnixmadár lett – tűzből visszalengő.

Harangok szóltak, győzedelmi ének.
Nándorfehérvár, hozzád visszatérek.
A nap hanyatlott, dalra kelt a szellő.

9.
A nap hanyatlott, dalra kelt a szellő.
Ötvenhat napja nem hull soha éjbe,
mert újszülött szabadság vonta fénybe;
rozsdás, vak korban nem hittük, hogy eljő,

mert vaspata volt, mérget szórt a felhő.
Ám lét-forráshoz ástunk le, a mélybe.
Nem dermedtünk a csillagtalan éjbe.
Titok-áramlást újra hoz a szellő.

e nap emléke örök lett mibennünk.
Amint virrad, tudjuk, kell újra mennünk.
A rossz üvölti. „rajtatok a szeplő.”

Tudjuk, hogy rajtunk a világ keresztje.
A szőlő érik. Mily dús a gerezdje!
Seregszemlére gyűlt fenn mind a felhő.
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10.
Seregszemlére gyűlt fenn mind a felhő.
Sugaras kéve arcunkat bevonta.
Haza így értünk tiszta, drága honba.
Nincs, mi gátoljon, béna mind a gyeplő.

Világnagy színpad, rajta sok szereplő
Valóság lett immár a régi monda:
lelkünkben Toldi. Felröffent a konda,
de megriad, ha szól csak egy kereplő.

A vonulók a rádióhoz értek.
Mi szent joguk volt, ők csak annyit kértek.
Az űrnek mentek, a gonosz sötétnek.

Golyó visított, szívbe hogy hasított.
Tüzet nem oltott vér, csak egyre szított.
Szívünkben gyulladt tiszta, bátor ének.

11.
Szívünkben gyulladt bátor, tiszta ének.
Ötvenhat napja – létünk nagy varázsa,
igazságunk örök izzó parázsa,
mennyit lobogtam, mennyit sírtam érted.

Győztes te lettél. Űztél vad lidércet.
egy lett népünknek tiszta akarása:
örökre tűnjön szolgaság marása!
A szabadságot végtelenen érted.

Pokol moraja dörgött lenn, a mélyben.
A fény kihunyt fegyver-fekete éjben.
Torz lett a szép, halt vak vigyorba furcsán.

ketrecbe zárták az egész világot,
de voltak, kik nekünk hoztak virágot.
Időtlenül lépünk a pesti utcán.

12.
Időtlenül lépünk a pesti utcán,
mert itt találkoztunk a Szent Örökkel.
Nem bíbelődtünk csalfa, rút pörökkel,
már a magasabb minőségbe jutván.

Tűnődhetünk a létnek tiszta kútján.
Lélekben forgunk az égi körökkel,
mert tudjuk, akkor a lét vize jött fel.
Nem ül több szégyen népünk tiszta múltján.

Így történt. rajtunk nem fogott a rontás.
Életfánkról csak hullt, csak hullt a forgács,
de nem csak egy nép sorsa volt a kockán.

A megváltás szép műve folytatódott.
Új lelkülettel sok nép áthatódott.
Lét nem kopott az átok verte pusztán.

13. 
Lét nem kopott az átok verte pusztán.
Új szellemet hozott a küldetésünk.
Csodáltak minket, akármerre néztünk,
de ránk kígyó tört, a szívünkbe kúszván.

Hiába szálltunk tiszta légben úszván;
pokoli nagy volt az újabb esésünk.
A szél susogta, sírta, hogy enyészünk.
Sok szolga lett itt, sáros mélybe csúszván.

Hát érdemes volt hordani keresztet?
Vitorlás felhők messze eleveztek.
Gerincek törtek roggyantak a térdek.

Mire elérte a krisztusi kort,
szent ifjainkra sok hitvány tiport.
Ők mentek, s a Történelembe értek.

14.
Ők mentek, s a Történelembe értek.
Hunyadiként dicsőséget szereztek.
Halál-felhők az egünkön eveztek.
Sereglettek, hogy szinte el se fértek.

De voltak, akik ebből mit se kértek.
Tizenkét nap szabadság, s majd keresztek.
rövid idő volt, s a szív újra reszket.
Csodák honába ők mégis elértek.

Sikoly börtönben, meghal tompa kőben,
de más a csoda: az örök, időtlen,
hiába átkát a gonosz kiáltja,

mert itt az ünnep, fény ragyog az égre.
Az eső hullhat; jól tudjuk, mi végre:
a fellegeket szél ekéje szántja.

15.
A fellegeket szél ekéje szántja.
Ifjak csapata vonul itt, előttem.
Jövőnkről mennyi álmot egyre szőttem.
Tündöklő arcuk kor mohát lehántja.

Népünket, sújtva, vadak alja bántja.
Szívünkbe fegyver-had tekint be bőszen.
Ó, ifjak, nem óv senki, bármi őrszem? 
„Megállj!” – hiába a vak sors kiáltja.

A nap hanyatlott, dalra kelt a szellő.
Seregszemlére gyűlt fenn mind a felhő.
Szívünkben gyulladt tiszta, bátor ének.

Időtlenül lépünk a pesti utcán.
Lét nem kopott az átok verte pusztán.
Ők mentek, s a Történelembe értek.
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Jankovics Marcell
Lujos művészete  

A magyar szobrászat jelesei kétsze re -
sen is részei a magyar örökségnek. el -
sősorban alkotásaik révén, me lyek a
ma gyar örökség részei lesznek, persze,
csak akkor, ha nem döntik le, nem lop -
ják el, nem törik össze, nem rob bant -
ják föl őket, vagy nem enyésznek el
idővel. Azonban műveik tárgyának kö -
szönhetően is, hiszen – ez nem pá rat -
lan ugyan, mégis jellemző magyar sa -
játosság – zömmel azokat a történel-
mi személyeket, eseményeket örö kí -
tik meg, akik, amelyek nemzeti örök-
ségünk meghatározó részei. 

Az idén 75 éves Kő Pál ilyen mes -
ter. Munkáinak köszönhetően kétsze -
resen is megilleti a Magyar Örökség-
díj. elég végigtekinteni befejezetlen
életművén. köztéri munkái között nem
találnak egyet sem – legyen az helyi
vagy országos jelentőségű – amelyik
nem példázza állításomat. Be fe je zet len
életművet mondtam, hiszen a szem lá -
tomást kicsattanó egészégnek ör ven dő
mester egy hete egymásután kétszer
mondta nekem fölemelt ujjal, mélyen
a szemembe nézve: „Nagyon sok dol -
 gom van még.” Vagyis, lesz még ré -
szünk abban a szívmelengető öröm-
ben, vagy ha az a cél, nekiveselkedő
búsulásban, amit az ő történelmi szob -
rászata vált ki belőlünk. 

kezdem az elején. előbb a főbb mű -
vekkel, időrendben. Sajnos, még föl-
sorolásukra sincs mód. Hál’ Istennek
kő Pál minden tekintetben ter mé keny
művész. ez életvidámságának kö szön -
hető. A „megtörhetetlen emberkedély-
nek”, mondaná róla is Madách Imre.
Tele van életkedvvel, mert a mun ká já -
ban örömét leli, és ez az új feladatok -
hoz kedvet csinál. Tanítani kellene ezt
a magatartást. Szerencsére ő ezt teszi.    

Mohács. 1975-76. Huszonkilenc sír -
jel, amelynek kivitelezésében a  jól ki -
választott alkotótárs Samu Gé za se gí -
ti. Lujos, ahogy barátai hívják, immár
nemcsak maguk között, ekkor alig lé -
pett még túl a merész krisztusi élet -
koron. Mit jelent ez? Művész, tudós,
fölfedező, föltaláló életében a fény -
kort, annak is a csúcsát. (Van ilyen
fény!) Ha nem született volna más a ke-
ze, esze, szíve nyomán, ezzel az egy
művel is beírta volna magát a Ma gyar

Örökség Aranykönyvébe. Milyen kár,
hogy e sírjeleket rágja az idő! Persze
van megoldás: a japán módszer. Ami -
kor az enyészet birtokba ven né, csak
újra kell faragni őket, akár most, és ké-
sőbb is, éppen negyven évenként.

Magyar Messiás. ez a rácsot zúzva
zuhanó madár 1977-ben még nagyon
bá tor alkotás volt.

A vatikáni magyar kápolna három
domborműve, 1980. Szent Adalbert
ke reszteli/bérmálja Szent Istvánt; Szent
Gellért vértanúsága; Boldog Özséb, ma -
gyar rendalapító. Itt tűnik fel nekem,
hogy milyen fontos számára a kéz. Ma -
gyar szentekről szóló filmjeimben az
alkotóval együtt majd ezek a dom bor -
művek is szerepelnek. 

Bécsi kávézó. Fórum szálloda, 19 83.
Monumentális fadombormű, melyen
az elveszett polgári múlt em lé ke ze tes
alakjai között megörökíti jelentős kor -
társait is. Már nem a kávézó főfalát dí -
szíti. eldugták. Igaz, már Finta Jós ka
szállodája sem fórum többé.

Kőrösi Csoma Sándor. Dom bor mű,
1984. első terrakotta változata a bir-
tokunkban van. A feleségemnek ko -
moly szerepe volt a kőrösi Csoma em -
lékévben, ezért kapta meg az első, ere -
deti változatot. A megrendelő ugyanis
változtatást kért, meg kellett még egy -
szer csinálnia. 

Károly Róbert. Gyöngyös, 1984. eh -
hez az álló bronzszoborhoz én vol tam
a modell. Sokat tanultam belőle, tőle.
Nem csendben alkot. Mesél köz ben,
mondja, mit és miért csinál. Irigylem
a tanítványait.

III. Béla király. Baja, 1986. Barát volt
a modellje ennek is. Lujos hasz nálja
a barátait, bár a végeredményt tekintve
öntörvényű. A király – életében is óri ás
– szoborban „X” lábakon áll. Lujos jó
megfigyelő. Mondja is, a nagyon ma -
gas férfiak ikszlábúak. (A modellje
nem az, nyaranta találkozom vele az
uszodában.) Fontos elem a mű vé sze -
tében: alakjaiban mindig legyen va la -
mi szerethető. 

Barát, B. Farkas Tamás feküdt mo -
dellt Szondi György síremlékéhez. 19 89,
Drégelypalánk. A XX. században ilyen
csak kő Pálnak juthat eszébe. Miért?
Azért, mert témáihoz illően nemcsak
a jelenben él, hanem a változásban vál-
tozatlan időben. Magyar had ve zé rek -
nek síremlék járt a hős korokban. ki -
nek jár ez leginkább, ha nem a hősi

halált halt Szondi Györgynek?
Podmaniczky Frigyes szobra, kar já -

ban a városvédő Pallasz Athéné szob -
rának kicsiny másával.  1990. Bu da pest,
Podmaniczky tér.

Kossuth Lajos, Szolnok, 1994. Am íg
védett helyet nem kapott, állandóan el -
lopták a kardját. De van másik is, Nagy -
paládon. Meg harmadik is, a tollas ka -
lapú, posztókabátos 1973-ból. ezt sze -
retem legjobban.

Lóról leszálló Szent István király,
Gellérthegy, 2001. Vascsizmáival jól
megkapaszkodik a haza földjében. egy
a Szent Istvánjai közül.

Aba Sámuel, Ópusztaszer, 2001.
Mintha ennek is barátarc adott volna
ihletet.

Egressy Béni, Miskolc, 2016. Már ci -
us 11-én én avathattam. Ha arra járnak,
vessenek egy pillantást a szobor bal
öklére. Meg a könyvet mu ta tó jobb te-
nyerére. A csizmájára, aminek láttán
Apellész vargája is megkukulna. Min -
dent elmondanak arról, miért sze ret -
hető Lujos minden műve. 

Már csak cím és hely szerint so ro -
lom örökség tárgyú műveit: Hunyadi
János, Jánoshalma; József Attila, Sal -
gótarján; Mikszáth Kálmán, Szé csény;
Móricz Zsigmond, Nyíregyháza; Ác him
András, Békéscsaba; Sinka István, Vész-
tő; Mátyás király, kempinski Hotel;
Mészáros Lázár, Baja; II. világ hábo rús
emlékmű, Szigetszentmárton. He ve sen,
Veresegyházán is áll egy-egy. Köl csey,
Sződemeter; Balassi Bálint, zólyom;
Grósz József érsek, kalocsa; Kuncz

Kő Pál (fotó: Thaler Tamás)
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Aladár, Noirmoutier; A magyar tu do -
mány emlékműve, Budapest; Antall
Jó zsef-emlékmű, Balatonfüred; Nagy
Gáspár-emléktábla, Szombathely. És
még Csontváry, Faludy György, Ko dály
Zoltán, Krúdy Gyula, Nagy László. Van -
nak még, de nincs rá terem. 

Még két mítoszihletésű, nem köztéri
művét említeném, a szívemnek leg ked -
vesebbeket. A Szarvaskirály (2001) kis
bronz. A másik kis mérete el lenére is
monumentális.  A krisztusi korba lé pés
előtt, 1972-ben faragta. A talán más-
fél méter hosszú szobor tál tos csődört
ábrázol, ahogy hosszan el nyúlt testtel
repül a magyar táj, föl dek, falu, temp -
lom fölött. Vihart hoz, vagy vé del me z? 

Végül néhány szívemnek kedves,
ma gánihletésű alkotása: Édesapám 

ka to nasapkában, Delila, a kézen álló,
Kis lány arany fülbevalóval, Kukás. Bi -
zony kétségtelen, hogy ők is a Magyar
Örökség értékes részei.

A 2016. március 19-i  Magyar Örök-
ség-díj átadásra készült mél tatás rö -

vidített, szerkesztett változata. 

Kő Pál Egressy Béni szobra Miskolcon

Farkas Árpád kitüntetése

Majdhogynem „rövidnadrágos víg kö -
lyök”-ként fogadta be az irodalmi köz -
vélemény, jóval bemutatkozó kö tete,
a Forrás második nemzedékének ran -
got adó Másnapos ének (1968) meg -
 jelenése előtt. Mestereit, József At ti lát,
Illyés Gyulát, a közvetlen példa ké pek
közül Lászlóffy Aladárt és Kányádi
Sándort még nem tagadhatná le, de már
ekkor feltűnik rendkívüli képteremtő
ereje, lírájának népköltészetre em lé -
kez tető tárgyias egyszerűsége, tiszta sá-
ga, emberközeli melege s ugyan ak kor
mívessége. első verseinek alap hang -
ját a feltétlen hit, bizalom adja önma-
ga, nemzedéke és a társadalom iránt;
Így című ars poeticájában írja: „Szedd
össze magad, indulj. / Kezed ügyé ben
minden: a táj, / a bot meg ez a mi ti kuske-
leti szél. / Legfennebb megcsus z szansz
még egyszer / a szakadékok szé lei nél.” 

A táj, a szülőföld, a székely népélet
és néphagyomány elkötelező erővel
hat nak írásaira, de felül tud emel ked ni
az etnográfiai külsőségeken, a regio na -
lizmuson („Mifelénk a suvadásos dom -
bok / a férfiakban éjjel mélyre szállnak”).

kérlelhetetlen tisztaságigénye (Ci-
pő fűzőárus, Jó férfiak) második kö te -
tében, a Jegenyekör-ben (kolozsvár,
1971) már jelentős valóságismerettel
társul, megőrzött eszményeit a meg va -
lósítás lehetőségével szembesíti. Nem -
zedékéből ő vállalja a leg kö vet ke ze te -
sebben a nemzetiségi költő szerepét,
földközelben, de mítosztalanul, meg is-
merve „Európa kivilágított ablakai”-t
is. Irodalmi igényű publicisztikája (fő -
képp A Hét és az Igaz Szó hasábjain)
ugyanerről tanúskodik. Legjobb versei-
ben plebejus valóságszemlélete és ha -
tározott történelmi érzéke for ma te rem-
tő erővé válik; a puritán leírásokból ki-
hull minden fölösleges cifrázat, a re a -
lista képsor pszichológiai dimenziót
nyer, gondolatilag kiteljesedik, mint
például kiemelkedően szép prózaver-
sében, a Mikor az öregemberek mo sa -
kodnak kezdetűben: „úgy mosakodnak
az öregemberek, mintha háromnegyed
század szennyét kellene magukról le -
mosniuk, mint akik mindig tisztán sze -
rettek volna élni, friss törülközés utá ni
hangulatban”. A Jó férfiak igaz ság ke -
reső ifjú poétája átérzi az idő seb bek
átélte mély tragikumot, s hi val ko dás -

mentes emlékművet állít a sokféle kí -
sértéssel megkísértett, tisztaságra vá -
gyó embernek. Alagutak a hóban cí mű
verskötetét elégikus han gu lat lengi be,
s elődök példáját, kortársak útját kí sé -
ri végig, magyarázatot, megoldást ke -
resve egy átmeneti kor di lem máira.

Beke Györggyel, Fodor Sándorral és
Kovács Györggyel közös ri port köny -
vében (Bővizű patakok mentén, 1972)
a költő prózában fogalmazza meg er -
kölcsi magatartás-elvét: „Én régóta úgy
igyekszem szelídséggel bebútorozni
magam, hogy gondjaim ne bántsák azo-
kat, kik segíteni – helyzetüknél fogva –
tehetetlenek, akiknek meg ehhez hi va -
talt adtak s hivatást, azokat – bánt sák!”
(Gyalogolni kell). Válogatásában je lent
meg a Szeretni tehozzád szegődtem cí -
mű antológia (200 magyar szerelmes
vers, 1972); Ion Vinea Árnyékok mal ma
című verseskötetének egyik fordítója.

(Művelődés 1978/1)
Az író, költő 70. szü le tésnapján (2014)
Bogdán László arról írt, hogy verseit ra -
jongóigyakran elmondják, hiszenúgyér -
zik, hogy azok a hetvenes és nyolc va nas
évek ben elle he tet lenülő érzéseiket idé -
zik, s a költemények visszaadhatják meg -
tépázott önbecsülésüket. 

Farkas Árpád József Attila-díjas köl tő,
író, a Magyar Művészeti Aka démia 
rendes tagja  „székely gyökerű és egyéni
hangvételű köl tészete elisme rése ként”
2016. március 15-én Magyarország Ba -
bérkoszorúja-díj ban részesült.

Farkas Árpád
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Kóka Rozália
Panaszkodás Istennek

Ahogy méltósággal megjelenik mold -
vai csángó népviseletében, mint egy
hajdani fejedelemasszony, olyan mint -
ha maga is egy gyönyörű szobor vol na.

Ahogy énekli a klézsei Szájka Ró zsa
ángyójától tanult népdalait, nép éne ke -
it, mintha századokkal előttünk élt em -
berek fájdalmai, örömei, imái tör né nek
fel a lelkéből. Hejgető dobjával megre-
remegteti szívünk húrjait.

Petrás Mária népdalénekesként  gyö -
nyörű pá lyát futott be. A Tatros együt -
tes tagjaként és a Muzsikás együttes
állandó vendégeként rangos népzenei
hangversenyek sokaságán szerepelt itt -
hon és külföldön. 

Sikeres képzőművész. kétszáznál több
hazai és külföldi önálló kiállítása volt.
Alkotásai több intézményt, templomot,
kálváriadombot díszítenek. Művei el ju-
tottak kanadába, az egyesült Államok -
ba és Ausztráliába is. 

Moldvában, a Szeret-menti Dió szén -
ben született. Szülei egyszerű föld mű -
ves emberek, nyolc gyermeket ne vel tek,
közülük a legidősebb Mária. kicsi gyer-
mek korától rengeteget kellett dol goz -
nia. Így is kitűnő tanuló volt. korán meg-
mutatkozó rajztehetségére, szövő, hím -
 zőtudására, gyönyörű énekhangjára nem
figyelt fel senki. Az általános iskola be -
fejezése után szőlőmunkás lett a „kol -
lektívben”. Sokáig úgy gondolta hogy
a szőlőművelés lesz a „kenyere”. 

Tizenhét évesen fellázadt a neki szánt
életforma ellen, tanulni akart, akármit,
akárhol. A Brassó melletti Szecsele vá -
rosban, elektrotechnikai szakiskolába
került.  kiváló eredménnyel el is vé gez -
te. egy nap jó sorsa a brassói kép ző -
művészeti Népfőiskolára vezérelte, ahol
Klement Béla osztályába, grafika szak -
ra nyert felvételt.

esti tagozaton elvégezte a gimnáziu -
mot és 1986-ban érettségi vizsgát tett.

Az 1989-es romániai változások gyö -
keres fordulatot hoztak életében. Sep -
siszentgyörgyre utazott és csatlakozott
a moldvai csángók felemelkedéséért küz-
dő szervezethez.

1990 nyarán, egy Domokos Pál Pé ter
születésnapi köszöntésére kiutazó csán -
gó küldöttség tagjaként jött Ma gyar or -
szágra. Az ünnepeltnek készített raj zai
alapján meghívták Budapestre tanulni.

1990 szeptemberében kezdte meg ta-
nulmányait a  Nemzetközi elő ké szí tő
Intézetben. Felvették az Ipar mű vé sze -
ti Főiskola kerámia szakára. A fő is ko -
la hamarosan Iparművészeti egye tem-
mé alakult. Mesterei – Csekovszky
Árpád és Kő Pál – szerető figyelem-
mel segítették tehetségének kibon ta  ko -
zását. 1995-ben jelesen diplomázott,
1997-ben kitüntetéssel fejezte be a két -
éves mesterképzőt.  

Diplomamunkája három és fél mé ter
magas, két méter széles szoborkom-
pozíció. krisztus modellje róbert fia
volt, Mária Magdolna alakját Alina

lányáról mintázta, a Fájdalmas Szűz -
anyát saját magáról. ez a gyönyörű mű
a Dévai Szent Ferenc kolostor ke ren gő -
jében került felállításra. 

Művészete rövid idő alatt széles kör-
ben ismertté vált. katrincás, kerpás, hí -
mesinges Babba Máriáit, pendelyes kis-
jézusait, üvegkorpuszait, csángó inghí-
 mekkel, bunda-mintákkal díszített ke -
resztjeit, megszerette a közönség. Mű -
veit jeles művészettörténészek és al -
kotók elemezték. Életéről, mun kás sá -
gáról könyvek és filmek szü lettek.

kezdetben kiállításainak  a „Pa nasz -
 kodás Istennek” címet adta. Úgy vél -
te, hogy   ezekkel a középkori hangula -
tú csángó figurákkal panaszolja min-
dazt, ami történt és ami nem történt a
moldvai csángókkal.  Évszázadok óta
nem oldódik meg Moldvában a ma gyar
kérdés, a magyarnyelvű szentmisék, a
magyar iskolák, a magyar nyelv hasz -
nálatának kérdése. A középkorban
merevedett meg az egész csángó élet.
középkori a nyelvünk, középkoriak a
hiedelmeink. középkori, ahogy a pa pok
a kezükben tartják a népet, Ő is kö -
zépkori stílusban mondja el a pa na sza it
a csángó emberek nevében. Nem moz -
dul onnan, s kéri Istent, hallgassa meg!

A 2016. március 19-i  Magyar Örök-
ség-díj átadásra készült mél tatás rö vi- 

dített, szerkesztett változata.

Petrás Mária népdalénekes a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tag ja. 

Petrás Mária (fotó: Thaler Tamás)

Petrás Mária alkotása

Pilinszky János
MI ÉS A VIrÁGOk

Mert hűségesek mindhalálig,
isteniek egyedül a virágok,
egyszóval a növényi lét,
velünk szemben, kik jövünk és        

megyünk

Világunk száraz keresztjére
gyönyörű dísznek elhelyezve,
tépett füzérként fölszegezve,
mi elkallódunk, ők hazatalálnak.
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Napszentület felé

Mezitlábas Szentegyház – így is ne vez -
hetnénk Lakatos Demeter köl té sze tét,
akinek verseiből  Faragó Laura szer -
kesztett műsort. A Magyar Örökség-
díjas énekes Petőfi Sándor soraival
nyitotta meg a verses népdalestet: „Több
a költészet! Mely nyitva van boldog-
boldogtalannak, Mindenkinek, aki imád -
kozni vágy, Szóval: szentegyház, aho vá
belépni Bocskorban sőt mezítláb is sza -
bad.” A csángó parasztköltő Szabó fal -
ván született 1911-ben, s már gyer-
mekkorában is verselgetett – romá nul,
– ugyanis a színmagyar faluban ro -
mán nyelven végezhette csak el a négy
osztályt!  Ifjú éveiben: sofőrként dolgo -
zott kolozsvárott, ahol ajándékba ka -
pott egy Petőfi kötet. elhatározta, hogy
költő lesz. Méghozzá: ma gyar költő!
Verseit csángó kiejtéssel és fonetiku-
san, hangzás utáni „helyesírással” ve -
tette papírra, de oly egészséges ma-
gyar – illetve csángómagyar – öntu-
dattal, amely nemzetszeretetben min-
den képzeletet felülmúl! Messze ott,
hol nap szentül le című versében nagy -
tatájára így emlékezik (édesapja
1916-ban „elment háborúba és ott ma-
ratt, nem még jött haza, meghótt az
verekedésben”): „Megfog vala apóm
sokcor / Kezemtül, / Mutissa va la, hol a
nap / Leszentül. / Mangya va la: gyermek,
látod / Ott, nini / Messze ott, hol nap le-
bújik /Most, nini, / Ott vagyand egy nagy,
szíp ország, / Tudd meg te is, / Meg járd
ott az világodand, /  Legyík rísz … Ott va -
gyand a mük országunk, / Tudd meg jól,
/ Ott, hol a nap minden este / Le szen tül.”

Lakatos Demeter versei a népköl té -
szetben gyökereznek, és a pa raszt ze -
néből kinyílt gyönyörűséges virágos -
kert, amely – paradicsomi lelki tiszta -
ságban fogant – naiv költészet; a Ha -
lotti beszéd, és az Ó-magyar Mária
siralom nyelvén, még a nyelvújítás előt -
ti középkori nyelven íródott. Nem vé -
letlen, hogy Dsida Jenő már 1935-ben
közölte a kolozsvári keleti Újságban
„Látjátuk feleim szümtükhel mik vogy -
muk, isa pur es homou vogymuk…”
kezdetű bevezetőjével.

Faragó Laura a költő versei előtt
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lő tőt
lépék kötetéből archaikus népi imád sá-
gokat mondott, elénekelte az Én Uram,
teremtőm … kezdetű  Sza bó fal vi imát,

melyet Lakatos Demeter lakásán elő -
ször Andrásfalvy Bertalan, később
pedig Kallós Zoltán fedezett fel.

Az est folyamán Faragó Laura elő -
a dásában tizenhét vers hangzott el,
többnyire csángó kiejtéssel – hiszen
a baranyai csángóknál el töl tött gyűj té-
sei során szinte a fülébe égetődött a
csángó diftongus, amikor Demse
Dá vidné Antal Lúciától hallotta a „meg -
iért a búza, kötik kiévékbe” , „besziél
a Rúza, Ő iérti”…csángó sorokat.

A népdalokkal tarkított versműsor
Bartók Béla gyűjtéséből származó  A
kiét testvér című népmesével fe je ző -
dött be. A gyűjtés teljes dokumentuma
a Szent István Társulat könyv kia dó -
nál 1981-ben jelent meg. (Domokos Pál
Péter:Bartók Béla kapcsolata a mold -
 vai csángómagyarokkal.)

A k11 Művészeti és kulturális köz-
pontban 2016. január 13-án ren de zett
műsoron a kö zönség lelkesen ünne -
pel te a versek, a csán gó népdalok elő -
a dóját, a Bé res Fe renc-díjjal is ki tün te -
tett Fa ra gó Laura ének mű vé szt.

Geröly Tibor 

Lakatos Demeter (1911–1974)

Csángú hejgetés
Űsz a kertben
Messze ot hulnap szentule
Nem!
Szép a falum
Kedves üsmeretlen testvér
Messze, ott, hol a nap szentül le
Ha

(Lakatos Demeter)

Magyar kultúráért díj

Az Art 16 Művész Csoport Egye sü let
Magyar kultúráért díjat alapított. Az
el ismerést 2009 óta ítélik oda ki emel -
kedő kulturális tevékenységet végző
személyeknek, és azt a Magyar kul tú -
ra Napi ünnepség keretében adják át.
A kitüntetést első alkalommal Zsinka
László sakkmester, a következő év ben
Mihala Tibor író, Budapest XVI. ke -
rü letének díszpolgára, 2011-ben Kol tai
Judit színházigazgató, 2012-ben dr.
Kelényi István művészettörténész, majd
Kósa Csaba író, a Magyar Újságírók
közösségének elnöke vehette át. Az el-
múlt esztendőben a kuratórium úgy dön-
tött, hogy több évtizedes kiemelkedő

kulturális szervező tevékenységéért, lap -
szerkesztői- és könyvkiadói mun ká já -
ért, valamint a magyar szellemi élet
sze mélyiségei emlékének ápo lá sá ban,
díjak alapításában végzett elévülhe tet -
 len érdemeiért Geröly Tibort, a Mű -
vészetbarátok egyesületének elnökét
díjazza. Januárban programok egybe -
esése miatt a plakett és a díszoklevél
átadására nem volt lehetőség, így azt
a Művészetbarátok egye sülete mega-
lapításának 43. év for du ló ján az elnök,
A. Bak Pé ter adja át a díjazottnak. 
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Halász Péter
„...akinek emberhez méltó gondja van”

A Gyimest alkotó három község – Gyimesbükk, Gyi mes -
középlok és Gyimesfelsőlok – a magyar érzelmű ember tu -
da tában olyan etnikai- és tájegység, melyből, ha az egyiket
kivesszük, az Isten ellen való vétek! ez történt a szél ső sé -
ges nacionalizmussal súlyosbított kommunista diktatúra ide -
jén Deáky András nemcsak őseitől örökölt, de maga által
is választott szülőföldjével, az ezeréves magyar határnál fek -
vő Gyimesbükkel, amelynek magyarságán kétszeresen be -
telt a trianoni sors. 1920-ban a Szent István-i Ma gyar or szág -
tól, az 1950-es években a Székelyföldet magába foglaló,
magyar többségű Hargita megyétől szakította el a szabad-
jára engedett idegen önkény. Itt lett belőle magyar örök-
ségét föl nem adó, mindnyájunknak példát mutató ér tel mi -
ségi tanárember.

Az idén hetvenöt esztendős Deáky András egyik elődje az
1700-as évek elején került kirurgusként a gyimesi határt őr -
ző katonasághoz, ő maga pedig a bécsi döntés után a Par ti -
umba helyezett édesapja révén született a szilágysági Ha -
dad győrteleken. A háború után számos honfitársával ellen-
tétben családja nem nyugat felé indult, hanem visszatért
ősei földjére, Gyimesbe. Az általános iskolából a sepsi -
szentgyörgyi Székely Mikó kollégiumba került, s mint ön -
vallomásában írta: „Itt oltották belém a magyarságtudatot,
itt készítettek fel a nép szolgálatára, itt eredtek bennem azok
a gyökerek, amelyek a későbbiekben meghatározták minden
cselekedetemet”. Értékes kulturális töltést kapott a ma ros vá -
sárhelyi tanárképző főiskola hallgatójaként is, de amikor
1966-ban diplomás tanárként hazakerült, már nem volt hol
tanítson, mert a román közigazgatás a moldvai csángók tra -
gikus sorsába taszította Gyimesbükk magyarságát, és ide-
gen nyelven kellett tanítania a csángómagyar gyerme ke ket.
Deáky András azonban nem állt be a megalkuvók sorába.
egy minisztériumi rendeletre hivatkozva, amely elvileg le -
hetővé tette, hogy a román iskolákba járó magyar diákok,
ha szüleik írásban kérik, órarenden kívül, hajnalonként anya -
nyelvüket is taníthatják, s ő felettesei fogcsikorgatása el le -
né re élt ezzel a vékony lehetőséggel. Megkezdődött szá mára
az a máig tartó szellemi partizánháború, aminek során min -
den magyarul tartott óráért, a könyvtárban minden magyar
nyelvű könyvért, minden magyar történelmi emlék felmu-
tatásáért meg kellett, meg kell harcolnia nemcsak az ide gen
érdekeket képviselő hatóságokkal, de  még idegenszívű hon -
fitársaival is.

Deáky András vállalta a harcot! Nem futott sem külföld -
re, sem Magyarországra, de még a Székelyföld Hargita me -
gyében maradt részébe sem. kislányát orvos felesége szü -
leinél, Marosvásárhelyen járatta magyar iskolába, s ko -
lozs váron elvégezte a magyar–német szakos tanárképzőt,
hogy megtarthassa teljes tanári munkakörét, miközben haj -
nalonként folytatta a magyar nyelv tanítását, azoknak a csán -
gó gyermekeknek, akiknek erre igényük volt. Vállalta a ház -
kutatásokat, a fenyegetéseket, könyvtára javának kifosz tá -
sát, de nem hagyta el öröklött és választott szülőföldjét. Pe -
dig a megpróbáltatások java még hátra volt!

A diktátor oly sok reménységet nyújtó, oly sok le he tő sé get

csillantó félre söp ré -
se után tapasztalnia
kellett, hogy mennyi
kisebb-nagyobb dik-
tátor maradt nem csak
életben, de hata lom -
ban is, s azt is, hogy
a magyarság elleni
gyűlölködés mi lyen
mélyen beivódott a
többségi nép ér ze -
lem világába, ami le-
lehetetlenné tette,
hogy a korábbi év ti -
zedekben el kö ve tett
bűnöket jóvá te gyék,
s a két egymás mel -
lett élő nép között
mesterségesen szí-
tott ellentéteket „bé -
kévé oldja az em lé -
kezés”. Ter mé sze tes
lett volna, hogy a politikai rövidlátás által elszakított Gyi -
mesbükköt – a többi megyehatár-menti csángó kirajzással
együtt – visszahelyezik természetes kapcsolatrendszerébe,
Hargita megyébe. Deáky András és számtalan gyimebükki
lakos kérvényezte a méltányos közigazgatási kiigazítást –
mindhiába. Meg kellett küzdenie nemcsak a többségi nép
kicsinyességével, nemcsak saját népének meghasonlott sá -
gá val, de az „államalkotó” többség egy részének görcsös fé-
lelmével is, ami megalapozatlan, hisztérikus vádaskodások-
hoz vezetett. Márpedig nincs elviselhetetlenebb mindkét fél
számára, mint mikor a hatalmon lévőknek van ki sebb -
rendűségi érzése, mert azt nem lehet józan érvekkel ke zelni. 

De az élet nem minden területén érte vereség a gyi mes-
bükki magyarságot, és ez elsősorban Deáky Andrásnak kö -
szönhető, aki lehetőleg nem vett tudomást az acsar ko dók -
ról. követte II. János Pál pápa útmutatását: ne féljetek!
Lépésről lépésre, ellenfeleit is igyekezett meggyőzni arról,
hogy „ne féljenek”, mert nem ellenük dolgozik, hanem a sa -
ját népe érdekeit szolgálja. Igyekezett megértetni a gyi mes -
bükki magyarsággal, hogy „a magyar gyermeknek magyar
iskolában a helye”, s ha nem is fogadta el minden falustár-
sa ezt a tételt, nagy nehézségekkel ugyan, de a község két
iskolájában megvalósították a magyar anyanyelvű ok ta tást.
Gyümölcsöző külföldi kapcsolatai révén korszerű felsze -
relést kapott Gyimesbükk iskolái és kórháza számára, ezt
azonban a megyei hatóságok széthordták, valósággal ki ra -
bolták. A Duna Televíziótól kapott parabola-antenna, és a
falubeliek segítségével, kábelhálózattal számos család szá -
mára lehetővé tette a magyar műsor élvezetét. Mindezt egy
olyan, Bákó megyéhez kapcsolt községben, ahol hivata lo -
san románnak tekintenek minden csángómagyart. 

Deáky András példát mutatott a gazdasági alapok lera -
ká sának fontosságára is. Ivóvíz-hálózatot szervezett és épí -
tett a község gyimesi részén, megteremtve a falusi tu rizmus
számára fontos fürdőszobák létesítésének lehetőségét is.
És hogy az idelátogatók ne csak Gyimes természeti szépsé -
geiben gyönyörködjenek, többek segítségével létrehozta az

Deáky András (fotó: Thaler Tamás)
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úgynevezett rákóczi-várral szemközt az egykori ezeréves
határ mellett lévő kontumáci templom és erődítmény kör -
nyékén azt a kiterjedt katonai emlékhelyet, ahol az idelá-
togató zarándokok tiszteleghetnek a madéfalvi ve sze de lem,
1848/49, valamint az I. és a II. világháború hőseinek és ál -
dozatainak emléke előtt, akik valamikor fegyverrel védték
a magyar határt. Többek együttműködésével helyrehozta a
történelmi Magyarország legkeletibb. 30. számú, le bon tás ra
ítélt vasúti őrházát, ahová elhelyezték Bilibók Ágoston he -
lyi lakos értékes vasúttörténeti gyűjteményét. Hasonló célt
szolgálnak a Deáky-panzió környékén létesített esztétikus,
megragadó történelmi emlékek: a Szent István-szoboregyüt -
tes, az össz-magyarság történelmi emlékhelye, Wass Al bert
és II. Rákóczi Ferenc gránitszobra, a hetvenegy esztendeje
itt har coló vitéz Sebő Ödön emlékoszlopa és mellszobra.
Megannyi magyar identitást erősítő műalkotás, köztük egy
művészi harangláb, a következő feliratú ha ran gocskával:
„Valahányszor megszólalok – hirdetem, hogy magyar va gyok.” 

ez lehet Deáky András életének, munkásságának is mesz -
szire hangzó jelmondata, hiszen magyarságát hirdeti, a ma -
gyar örökséget szolgálja minden szava, minden kapavá gá -
sa, minden fejszecsapása. Immáron nemcsak szűkebb pát -
riájában a gyimesi fenyvesek között, de az egész kár pát-
medencében és a nagyvilágban élő magya rok számára is. 

A 2016. március 19-i  Magyar Örökség-díj átadásra
készült mél tatás rö vidített, szerkesztett változata. 

Aniszi Kálmán
Apológia, avagy a forma dicsérete

Hogyha írásba fogok vagy készülődöm rá, gyakran szo ron -
gani kezdek, ami csak akkor múlik el, miután elkészülök
vele. Azt is észrevettem, hogy a munka előrehaladtával  –
miközben húzok, betoldok, átírok, igyekszem pontosabbá
tenni a közlendőt – kedélyállapotom is javul.  egy kis nyug -
talanság azért még marad bennem: itt vagy ott esetleg más -
képp kellett volna; amit írtam, vajon olyan lett-e, mint ami -
lyennek gondoltam?... 

Az Ismeretlen előtt toporgó érezhet hasonlót. 
Gyermekkoromban, télvíz idején, amikor esténként ro ko -

nok vagy ismerősök  jöttek hozzánk, ha csak tehettem, apám
után osontam a pincébe: szerettem látni, hogy tölti ki a lo pót
a vörösbor rubinja. De ez az ebihal-formájú, alakú valami
az apám félrehúzott ujja melletti résnyi nyíláson azután épp
olyan hirtelen el is tűnt, mint amilyen gyorsan keletkezett.
Lehangolt, hogy az, ami az imént még teljes valóságában
szemem előtt ragyogott, szempillantás alatt semmivé lett.

Miért van az, hogy ami keletkezik, csupán ideig-óráig 
va ló? – merült fel bennem a nyugtalanító kérdés. Miért csak
addig létezik valami, ameddig formája, alakja van? Mert min -
den létező a forma révén az, ami – hallom a suttogó vá laszt.
Azért, mert a forma a dolog megjelenésének és lé te zé sé nek
a feltétele és garanciája. A dolgok (sok minőség) lé te a for-
májuktól függ, általuk vannak, és velük együtt enyész nek el.   

A hibás, az oda nem illő (inadekvát) forma vagy egyál-
talán nem, vagy csak hiányosan fejezi ki azt a tartalmat, köl -
tői üzenetet, amiért a művet az alkotó létrehozta. 

Meg fe le lő forma híján a művész elképzelése sokszor meg se
valósulhat, a legnagyszerűbb  gondolat is meddő óhaj ma rad. 

Benedetto Croce azt mondta, nincs külön tartalom és kü -
lön forma, mert „amit a költő mond, az mindig együtt lé te -
zik azzal, ahogyan mondja”. Harmadfél évezreddel előbb
hasonló következtetésre jutott Konfuciusz is: „Ha a nyelv nem
pontos, akkor az, amit mondunk, nem azonos azzal, amit gon -
dolunk, a művek nem jönnek létre”. Ugyanis egzisztenciá li -
san összefüggnek.

A természetben gyakran találkozunk tüneményesen szép
formákkal. Ilyenkor elragadtatásunkban könnyen azt hi het -
nénk, hogy a gyönyörű látvány valaki nagy mester keze-
mű ve, holott az egész ártatlan játék: tudattalan, törekvés nél -
küli az, ami lenyűgöz. A természetben a formák spontán
keletkeznek, mi viszont többnyire kínlódva, vajúdva hoz -
zuk létre őket. Mert a formák eszméink, érzelemink, fájdal-
maink… gyermekei. Németh László szerint a formaszabó
ész révén valami bennünk levő győz azon, ami kívülünk van.

Viszont az a valami, ami bensőnkből kikívánkozik, csak
akkor kap művészi rangot, ha megtaláljuk a neki leginkább
megfelelő formát. A tökéletességhez a formateremtés me -
redekén vezet az út, de a remekművek irdatlan csúcsaira csak
a legnagyobbak, a lángelmék érnek fel, a nagy többség kény -
telen kevesebbel beérni. Többen már a  legalján feladják, na -
gyon sokan félúton vagy valamivel fennebb fulladnak ki…

Honnan tudjuk, egyáltalán tudhatjuk-e, mihez milyen for -
ma illik? Nehéz kérdés. Ami megtanulható, az mindössze a
formaadás technikai része, a többi megérzés, tehetség dol ga!

Mindenkiben él – kiben határozott, kiben bizonytalanabb
– ösztönzés arra, hogy struktúrákat hozzon létre, formákat
teremtsen. A formaadás képessége  lényegében: emberi ura -
lom, bírás, a szabadság egyféle inkarnációja.

A formateremtés alkotás, az alkotás pedig örömszerző.
De csak akkor, ha az  egyén „belügye” marad: személyes és
egyszeri. A gépies cselekvésből fájdalmasan hiányzik a gon -
dolati és érzelmi gazdagság, a bensőségesség. 

Persze formákat nemcsak létrehozunk, hanem be is fo ga -
dunk. És ez  a  gyakoribb. Mi, emberek pedig különbözünk
egymástól, ezért más-más formák iránt vagyunk ér zé ke nyek,
fogékonyak.  Mitől függ az, mikor mire hangolódunk rá? Az
alkattól, a neveltetéstől, a társadalomban elfoglalt he lyünk -
től, a világérzéstől?... 

Ne siessünk a válasszal!...
Mostanában  egyre gyakrabban visszakísértenek gyermek -

kori élmények. Olyankor elcsodálkozom azon, hogy anno
mennyire tudtam örülni egészen egyszerű látványoknak is.
Az egykor-volt kedves pillanatok a múló idővel, sajnos,
örökre elszálltak. Olykor felsejlik bennem, nem több hal vány
visszfénynél, amit néha furcsa érzések ár nyé kol nak be… 

Gyermekfejjel látogatóinkon azt vettem észre, hogy a bor
ereje felvidítja őket, de a mámor elég hamar elszállt.

Hát a szép gondolatoké, képzelmeké? –  kérdezem té to -
ván magamtól –, az ő sorsuk mi lesz? A bizonyosságokat
keresőknek, amolyan végszóként, vigasztalóul ezt mondhat-
nám:  Ha az életre hívandó gondolat  tiszta, a szándék ne -
mes , a művész pedig elég tehetséges ahhoz, hogy képes mí -
ves formába önteni elképzelését, akkor a mester igye ke ze -
te  áldásos lesz, műve pedig sikeresen néz farkasszemet az
enyészettel  – legalább egy darabon.
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Dr. Szily Katalin
Hír és háttér a Kárpát-medencéből

Idén januárban a Magyar Rádió Határok nélkül című mű -
sora Kós Károly-díjban részesült. 

Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Az,
aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója: vallotta kós
károly, az erdélyi polihisztor. A Határok nélkül adásainak
alkotó közössége napról-napra tudósít, hírt ad a magyar
nemzetrészek életéről, törekvéseiről. Határon túli, ha tá ron
kívüli, ezek a kifejezések az elszakítottságot, az elválasztott-
ságot hordozzák magukban. Azonos nemzetközösség, kul -
túra, történelem, anyanyelv, hagyományok és törekvések.

Összeköt bennünket a közös kulturális örökség, melyet
a magyar nyelv hordoz, a közös tudat, ami megtart minket a
gyor san változó világban. ennek fenntartásában elévülhe -
tet len érdemei vannak a nemzetünk iránt elkötelezett, fel ké -
 szült, hiteles szervezeteknek, és egyéneknek. 

A Határok nélküli rádióadások ügyszerető és áldozatos 
mun katársainak köszönhetően a kárpát-medence elszakított
nemzetrészeinek tömb- és szórványtérségeiben a műsor 
egy aránt jelen van. Személyesen a helyben dolgozó szer -
kesztők, riporterek közreműködésével, a nehezen el érhető
területek esetében lelkes, időt és energiát nem saj náló ma -
gyarországi tudósítók segítségével. 

A hiteles tájékoztatásért Budapesten Lánczi Ágnes, il let -
ve Benkei Ildikó, valamint  Moszkovits János, ifjabb Tóth
György és Bereki Anikó felel. 

erdélyben, a Partiumban, és a Bánság romániai részén Oláh-
Gál Elvira Csíkszeredáról, Erdei Edit Zsuzsánna Ma ros vá -
sárhelyről, Szilágyi Szabolcs kolozsvárról, Ionescu Ni ko lett
Nagyváradról, Pataky Lehel Zsolt Aradról, Lehőcz László
pedig Temesvárról jelentkezik.

A Délvidéken, Vajdaságban, illetve a Bánság szerbiai ré -
szén, Újvidéken: Ternovácz István, Szabadkán: Németh Er nő,
Nagybecskereken és Muzslyán: Kónya-Kovács Otília, kár -
pátalján, Ungváron: Iváncsik Attila, Felvidéken, Po zsony ban:
Haják-Szabó Mária tudósít. Miskolcról segíti a felvidéki
munkát Mács Ildikó, Salgótarjánból pedig Tarnóczi Lász ló.
Mátészalkáról Zsoldos Barnabás Szatmárba, a Partiumba,
Ungba, Ugocsába, Budapesten pedig Cservenka Judit a di -
aszpóra és a kárpát-medence magyarságának tapasztalt is -
merője és megismertetője. A műsor hitelesen tájékoztat a
kárpát-medence és a diszpóra magyarságát érintő politi kai,
kulturális, oktatási, és társadalomszervezési kérdéseiről. Hírt
ad az egyházak közösségszervező tevékenységéről, ébren
tartja történelmi hagyományainkat. kiemelt figyelmet kap
a kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek au to nó mia-
törekvése és a számbeli kisebbségi léthelyzetből kö vet ke ző
jogérvényesítése és jogvédelme. Vagyis nemcsak hírforrás,
hiszen az összetartozáshoz elengedhetetlen egymás mun -
ká jának ismerete, a magyarság képviseletéhez pedig a tá -
jé kozottság és a felkészültség, mivel magyarnak lenni nem
csak születés és közjog, de minőség kérdése is. A XXI. szá -
zad gyorsan változó kihívásai közepette,  a tömegtársadalmak
által kínált információs és identitásdömpingben az egyé nek
és közösségek boldogulásának legerősebb biztosítéka az ön -
azonosság megőrzése. ebben jelent tájékozódási pontot a
Magyar rádió Határok nélkül című műsora, melynek örök -
ség-díjához Márai Sándor gondolatával gratulálok:

„A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te ma radj
mértéktartó és igényes.”

A 2016. március 19-i  Magyar Örökség-díj átadásra
készült mél tatás rö vidített, szerkesztett változata. 

Oláh-Gál Elvira (fotó:Albert Levente)

Hadnagy József
SzeLÍD JÁrOM

erdélyben dimenziót kell váltani:
megtalálni a Te is – Én is
hüvelynél aligha hosszabb
féreglyukat, a múltat, jelent jövőt
mégis összetartó láthatatlan
hamu-erőt, és az őszinte
egyetértés szelíd jármába fogni
a két szép nemzet fekete lovait…

(A költő Kő és tükör között címmel 
2014-ben megjelent kötetéből)
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A talán legkiválóbb, de mindenesetre
legtermékenyebb magyar italianista iro-
dalmár, Madarász Imre újabb köny -
vével jelentkezett. Miután a hat kia dás -
ban megjelent olasz irodalom tör té ne -
tében nagy teret szentelt Francesco
Petrarca életének, költészetének és vi -
lágirodalmi hatásának ezúttal a leg ked -
veltebb költeményeinek elemzésére vál -
lalkozott. ezért a kiadvány kisebb, de
szakértőbb közönség érdeklődésére szá -
míthat, amit meg is érdemel!

Az előszóban találó kifejezésekkel
he lyezi el hősét az olasz- és a világ iro-
dalom térképén: „Francesco Pet rar ca
az olasz irodalomnak Dante után nem -
csak időben a második klasszikusa, ha -
nem nagyságában, jelentőségében, ha -
tásában is. Sőt, ami a hatástörténetét il -
leti, ott még a »Sommo Poeta«-t is fe -
 lülmúlta: az Isteni Színjáték egyedi és
megismételhetetlen csodáját senki sem
merte, tudta utánozni, ellenben a Da -
loskönyv-nek megszámlálhatatlanul és
felmérhetetlenül sok utánzója akadt eu -
rópa szerte…A petrarkizmus a valaha
létezett legnagyobb és leg fon to sabb köl-
tői irányzat volt..” ezen iskola magyar
és olasz bibliográfiáját adja: szerzők
és művek felsorolását, amelyeket kö -
tetében felhasznált.

Madarász kilenc kedvelt Petrarca-
szonettje olasz és magyar variánsának
közlésével, majd elemzésével vezeti az
olvasót a költő világába. egy-egy mon-
dattal próbálom visszaadni az elem zé -
sek fő mondanivalóit.

Petrarca Daloskönyve első szonett -
jében a szerelmet „rövid álomnak” mi -
nősíti, de mint Madarász megjegyzi,
ezt „a verskötet és utóélete cáfolta meg
diadalmasan”.

A 14. szonettben a költő Laura ké -
pét krisztuséval veti egybe, ami a szer -
zőt a szent és profán imádat viszo nyá -
nak elemzésére készteti.

A 18. szonett kapcsán Kardos Ti bort
idézi, aki szerint ”sokan Petratca leg -
szebb szonettének tartják ezt a dalt…,
melyben szerelmi panaszának tár sá ul
fogadja a völgyet, a folyót és az er dőt...”

A 47. szonett lényegi mondaniva ló-
ját a szenvedély és a szenvedés ro kon -
sága képezi, míg a következő an nak a
napnak 11. évfordulójára emlékezik,

amikor a szerelem „hiábavaló há ló ját”
(„reti indarno”) kivetette rá. 

A 104. szonettet ismertető fe je zet -
ben a szerző meggyőzően bizonyítja,
hogy miért tartja ezt az irodalmi kri-
tika a szerelmi költészet egyik legma-
gasabb, hét évszázad elteltével is mo -
dernnek tűnő csúcsának. 

„A rejtőzködő szerelmes” ma gá nya
kínjai leírásaként elemzi a 198., „az
időköltészet prototipusának és legcso -
dálatosabb modelljének” pedig a 231.
szonettet. 

A könyv ismertetését talán nem zár -
hatom méltóbban – mint Madarász ma-
gasröptű stílusának egyik példája ként
– a 317., záró-szonett elemzésének
utol só mondatával: „Petrarca nem val -
lásos költőként repült a legmagasabb -
ra: Daloskönyve a szerelem vallásának
kultuszkönyveként, szentírásaként, bib -
liájaként lett ’halhatatlanná’”.

A szerző szerencséje, hogy min den
szonett esetében kiváló műfordítók ma-
gyarításai közül válogathatott, oly kor
össze is vetette ezeket egymással. A
fordítók megérdemlik, hogy nevüket
soroljam (a megjelenési sorrendben):
Sárközi György, Szabolcsi Éva, Csor ba
Győző és Tellér Gyula. Hiány ér ze tem:
Rónai Mihály Andráskihagyása, aki egy-
maga for dította nyolc évszázad olasz
köl té sze tét, benne 14 Petrarca verssel.

(Hungarovox Kiadó) 

Dr. Réti György
A verselemző irodalmár Ady Endre

MerT eNGeM SzereTSz

Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb!

Szép Ernő
ADD A kezeD

Add a kezed mert beborúlt,
Add a kezed mert fú a szél,
Add a kezed mert este lesz.
Add a kezed mert reszketek,
Add a kezed mert szédülök,
Add a kezed összerogyok.
Add a kezed mert álmodok,
Add a kezed mert itt vagyok,
Add a kezed mert meghalok. 

Csoóri Sándor:
ekkOrA SzereLeM eLŐTT

ekkora szerelem előtt
egész testemmel becsukódom.
elalszom, mint idegbeteg,
kivel máklevet itattak;
a lábam kő, a fejem ólom.

ekkora szerelem elől elbujdosom,
hogy el ne pusztíts.
Hal leszek, tenger, lángoló fa,
bőröd ébresztő, ostoros víz,
kezed tükre, meggy íz a szádon,–
apránkint fald föl árvaságom!

ekkora szerelem elől
a temetők is égre úsznak,
mentik lakóik szégyenét,
hogy csak alusznak, elalusznak.
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Benedek Katalin
Álomszerű történetek

A kárpát-medence kicsike és mégis hatalmas ol vasz tó té gely.
ez vonatkozik a festészetre is. A művészek többféle vi lág -
lá tást forrasztanak sokszínű, valamiképpen egységes ma -
gyar művészetté. A kárpát-medencére való nyitás tehát bi -
zonyos értelemben ennek a többféle világlátásnak az elis-
merése és hangsúlyozása. 

Nem egyszerűen arról van szó, hogy vannak magyarok,
akik magyar környezetben élnek és más magyarok, akik kü -
lönböző tájegységeken, más-más nemzeti közegben al kot -
nak. kultúrák együttéléséről van szó s ezek a kultúrák – a glo -
balizáció hatására is – bizony egyre közelebb kerülnek egy -
máshoz, hatnak egymásra. A muravidéki, horvátországi, kár -
pátaljai, a vajdasági, a felvidéki, a burgenlandi(Lajtán-túli)
vagy az erdélyi, illetve partiumi művészet ugyanúgy része
kö zösségünknek, mint a magyarországi. 

Szerénytelenségnek tűnhet, hogy saját soraimat idéztem
2011-ből. A hely, a Kárpát-haza Galéria szelleme mű kö -
dött. Akkor ugyanis – a Magyar Festészet Napja alkal má ból
– a Magyar Nemzeti Galériában egy átfogó igényű kiállí -
tást rendeztünk „Nyitás a Kárpát-medencére” címmel. A tár -
lat egyik kurátoraként a címadó szándék vezetett, ezzel kö -
teleztem el magam. 

Valaha tradíció volt az együttes be mu tat ko zás . A jel zés -
szerű kiállítás célja e hagyomány újjáélesz té se, mely nek ke -
retében a szűk mozgásterű tájegységek alkotói is meg mu tat -
hatták műveiket, mint az európai művészet egy sze letét. 

A kárpát-haza Galéria következetesen ilyen úton jár. Tár la -
tain  betekinthetünk művész műtermekbe, alaposabban ki -
bontva az  alkotók egyéni stílusát, gondolkodását. A ga lé -
ria célja a kortárs magyar képzőművészeti értékeknek a nem-
zeti összetartozás szerves részekénti bemutatása.   

Sinkó Szabina a Muravidéken, Lendván élő festő, aki a
realitás és a fantázia közötti utazásra hív ben nünket. ki for -
rott alkotó és a szakmai ismereteknek is birtokában van. A
reális és a fantázia keltette világból táplálkozó élményei mű -
vészileg hitelesek. Finom-játékos selyem anyagon, bábfigu -
rákon, feszített vásznon, kisplasztikán, rajzokon meg je le nő
sajátos kifejezésmódjával beavat bennünket művészi én jé -
nek titkaiba. Stílusa, mondanivalója, szín- és ár nya la tok ban
gazdag művei láttán ismét megbizonyosodhatunk: a vi lág -
nak sok olvasata van. Sinkó Szabina festőművész igen nyi -
tott és fogékony. Szuverén birodalom az övé, amelyben di -
na mikusan, játékosan, szinte a gyermek képzelőerejével fel -
töltekezve röpít láthatóvá tett meséinek, asszociációinak uni -
verzumába. Derűs, felszabadult és intim. Ugyanakkor tit kok
tudója. keze nyomán a  selymeken megjelenő színek, for-
mák titokzatossá lesznek, azt az érzést keltve bennünk, mint -
ha a titok a kép keretén túl is létezne. 

Magasrendű művészi igénnyel- és színvonalon dolgozik.
Az akvarell technikával, olykor sejtelmesre han golt színek,
formák mintha lebegnének. ez is az utazás ré sze: lí rai han -
gulatú séta az emlékrétegek labirintusában (Kert, Varázssíp). 

Élményeinek, átélt vagy a képzelet szárnyára kapott, álom -
szerű történeteinek tárháza csodálatos és megdöbbentő. Úgy
tűnik számára egyaránt fontos a valóság és a képzelet da rab -
káinak jelentése és jelentősége. erre a fajta egyensúlyra ak -

ril és vízfesték techni ká -
jú vászonképein is rá le -
lünk. ebben a felfogás-
ban találkozunk a hét -
köznapi járókelőkkel.
Sinkó Szabina ér zé keny
művészetében helye van
a jelen súlyos drámáinak.
Gondolok itt a Fu ku shi -
ma lepkére, a Lam pe du -
sa-szigetnél vízbe fulladt
nyomorult  gyer me kek re.
Humánusan gon dol ko -
dó alkotó ember szól hoz -
zánk. Megörökít megta -
pasztalt eseményeket,
amelyek egyben a festő
magánmitológiájának
építőkövei. A szellemi-
gondolati-művészi ki fe -
jezés, kifejtés  finoman át-
tetsző képekben ölt tes tet.

Akár embereket, ál la -
tokat, növényeket, tárgya-
kat fest, kifejezésmódjá-
ban ezek  kicsit meg fog -
hatatlanok, álom sze rű -
ek. Mindez persze igen
ös sze tett és árnyalt. Sinkó Szabina: Járókelők
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Talány, aminek befogadásához meg kell nyissuk szí vün -
ket, lelkünket, képzelőerőnket. És akkor helyre áll az igazi
valóság, a mesék örök tanítása. És Sinkó Szabina keze nyo -
mán műalkotás születik. 

Nála a klasszikus értelemben ismert csendéletek, tájak,
figurálisok műfaj határa elmosódik, olykor érvényét vesz ti.
Benső tájképpé, csendéletté lényegül, miközben kap cso la tot
tart a valódi, külső világgal.  Tulajdonképpen úgy is fogalmaz -
hatok; mindegy, hogy mi az alaptéma, egy kapkodós reg ge -
li, kislány, portré… Művein legtöbbször megjelenik egy-egy
különös, néha bizarr motívum, amely újabb kép zet tár sí tá -
so kat kelt a nézőben. Tovább gondolkodásra késztet és így
hirtelen minden más.  Érzékeny hangsúlyt kap egy-egy rész -
let (Látlak, Álmodok rólad). Mindez nagyszerűen kompo -
nálva. Nála a kép szerkezete biztos alapokon áll, nyoma sincs
zavarosságnak, aránytévesztésnek. Pedig nagy a kihívás…
De tehetsége kikezdhetetlen és kifinomult ízléssel párosul. 

A kiállításon látható képek nagyjából az elmúlt tíz évben
születtek., vagyis művészetének kis része. Érin tő le ge sen em-
lítem, hogy húsz éve ő alapította az immár nemzetközi hírű
Pupilla Bábszínházat. Tevékenységében szerves egészet al -
kot a bábjáték, a festészet, a zene és az előadóművészet. Mű -
termében megismerhettem, mint a bábtervezés mesterét. Te-
remtményeinek kifejező ereje ámulatba ejtett. A báb elő a dá -
sokat képzőművészeti elemekkel egyesíti és így elhivatott pe -
dagógiai munkát is végez. A maribori egyetem Pedagógiai
karának docense. Művészi munkásságához gratulálok. 

A 2016. január 19-én a Kárpát-haza Galériában
elhangzott méltatás szerkesztett, rövidített válto zata.

Sinkó Szabina: Lány molylepkékkel

Fény- és lombhullámok

A könyvem folytatása a 2014-ben megjelent Följegyzések a
hegyen című kötetemnek. Idő-boltozat alatt összegyűjtött,
válogatott írásaim néhány év távlatában még több átgondo -
lást, tárgyakban is egyre inkább a másik jelentést pró bál ják
vizuálissá tenni. A képszerű leírás nem csupán született haj -
lam csönd-egyszerűséggel társulva, hanem televíziós, rá di ós
hangképek nyomán a tanulás szerény hajtása azzal a re mény -
nyel, hogy lehet így is örömet osztani azoknak, akik még cso -
dálják erdők, mezők virágait, meghallják élet- és halál ha tá -
rához közelien hegyek és egészen kis vízfolyások tá vol ság-
üzenetét, nem egyszer a művészet (művészek) segítségével.

Most is a publicista tollát vettem elő, minden szándék el -
lenére az elfelejtés tudatával, hiszen nem újdonság, ha ma -
napság olyasféle „összetartozásról” is szól az etika, amely
ki szemel, majd önkényesen kizár értékeket. Persze voltak,
lesznek ennek ellenére magányos utazók a szép világban –
az alkotásért, a Szépségért, Aki sohasem okoz csalódást…

Boldog órákat szerez egy-egy napnyugta-séta erdők haj la-
tában, felfutó repkény régi kőfalakra (Via Appia-asszo ciá ci -
ókkal), s az a hallgatag kő, amelyről a francia Yves Bon ne foy
tudott a legtöbbet: „Az ember érzi, hogy a kőnek (…) létte ré -
nek kell lennie, hogy kimondja igazságát, ami nem más, mint
határtalan kiterjedés, pusztaság (Isten csupasz fal fe lü let).”

ez a transzcendencia tart fogva, miközben érzem: foglya
vagyok a megtartó szabadságnak is.

Boldogsággal töltenek el fény- és lombhullámok: fel hők,
arcok találkozásában arcok, művek. Szeretnék „látni, amint
egy gyermek lát, fát, gyümölcsöt, madarat, amely rászáll az
érett fürtre.”

Ilyen kicsi és ilyen nagy a világ: megfér egy hídpallón, és
átterül a lélektávoli mezőkre.

Tanulom a gyermeknyelvet esztendők szaporodtán, uno ká-
mét, aki még nem formál szavakat, de érzi a valóságot, amit
saját rendszerébe foglal. ez is „művészet”, s közel jutni hoz -
zá a legkisebbnek kell lenni. (A Lóci-szindróma naponta fel-
szabadít.)

A fölfelé- és széttekintés segít a tájékozódásban, fehér kör
a kövön, mely jelképe a Végtelennek.

egy arc felvillantása a műben, valamely korszak szemé-
lyes élményben, beszélgetés tükrében történelem, történel-
mi kincsek, néprajz, vallás (ökumené), pedagógia ér té keinek
felmutatása mindig izgatott. Bennük folyton dédelgetett vá -
gyaim, álmaim öltenek testet.

(Szent István Társulat 2016)
Tóth Sándor

„Tóth Sándor érzékenysége, műveltsége, remek asszociáci ós
képessége minden gondolatfutamában tetten érhető. Nincs
olyan természeti jelenség, kulturális érték, amelyhez ne tud na
újabb és újabb kincset hozzáilleszteni a múlt gazdag tár há zá -
ból, vagy saját értékei közül. Legtöbb esszéje vagy jegy ze te
irodalmi utikalauz, amelyek európa és benne hazánk leg szebb
tájai felé invitálják az olvasót. Ugyanakkor ezek az írások bel-
ső utazásra is hívnak bennünket. költői nyelvezete, szép ség -
be vetett hite, teremtő erejű képei meditációra ösz tö nöz nek.” 

Koncz Veronika
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Tóth Csaba
„Nyugati” tárlatok

Végek nem csak keleten, Északon vagy Délen vannak, ha -
nem Nyugaton is, és nemcsak határon túl, hanem határon
innen is. Térben távolodva centrumról egyre periférikusabb
az élet a kultúra terén is. erdély sokszor közelebb van a fő -
városhoz, mint Somogy, zala, vagy Vas, vagy mondjuk a
Muravidék. ezúttal is a nyugati határszélről tu dó sí tok. 

A Szombathelyi Képtár ötszáz négyzetméteren adott ott -
hont Szántó István szombathelyi festőművész munkáinak,
aki 1997-ben érettségizett a Szombathelyi Művészeti Szak -
középiskolában, majd 2003-ban diplomát szerzett a Ma gyar
képzőművészeti egyetem festő szakán. egy évig Skó ciá ban

tanult a Glasgow-i School of Art-on, 2003-2009 között pe -
dig a bécsi képzőművészeti Akadémia hallgatója. ezt kö ve -
tően a Pécsi Tudományegyetem Művészeti kara doktori is -
 ko lájának növendéke volt. Pályakezdésekor Csernus Tibor
festészete hatott rá, majd az experimentális kép ző mű vé szet
felé fordult, óriási fotogramokat kezdett készíteni. A fotó ké -
sőbb is érdeklődése középpontjában maradt. 2006-ban a
Szombathelyi képtárban Múzeumi Rituálé című kiál lí tá -
sán  a művek, a múzeumok, és a közönség kapcsolatát ku tat -
ta a konceptualista művészet nézőpontjából. A kiállítási tár gy,
műtárgy viszonylata és funkciója később is ér dek lő dése kö -
zéppontjában maradt. Nagyméretű mézeskalács re lie fek ke -
rültek ki a keze alól, mitologikus, képzeletbeli lo vag-fi gu -
rákkal. (Majomkirály, Parádé sorozatok, 2010) kö zel tíz 
éve az enkausztika technika felé fordult, amivel ré te gelt,

Szántó István kiállításának egy részlete (fotó:Garas Kálmán) 
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klisékkel, sablonokkal kitakart ornamentális, ugyanakkor még -
is erősen invenciózus, expresszív nagyméretű táb la ké pe -
ket készített. (Viaszágy, 2012, Cím nélkül, 2012) ezen mun-
kái már a hajdani fogadalmi tárgyak, titokzatos vi lá gához
kanyarodtak, egyfajta pszeudo népművészetet sugallva. 

Az utóbbi években Szántó Istvánt egyértelműen a de ko -
ratív, ornamentális művészet érdekli, az ismétlés, a mo tí -
vumsokszorozás, és azok transzcendenciája. A Szom ba he -
lyi képtárban egész falakat borított be rétegelt lemez, át -
tört (kifűrészelt) képeivel, szinte végtelenítve a számára
kedves motívumait (Születés, 2014, Szív, 2014, Báb, Ágy
votív, 2014, 2015, Ideogrammatikus votív sorozat, 2016). 

A vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ Castrum
Galériájában Kondor János sárvári festőművész kiállí tá -
sa látható. Színes látásmódja egykori főiskolai mes te ré nek,
Bráda Tibornak köszönhető. kon  dor
János lát vány el vűsége az évek so -
rán kaleidoszkópszerűen vál to zott
egy fajta montázs-szerű kép al ko tás -
sá (Tondo, Időrétegek), amelyik lá -
tásmódon mindig átsüt a festő hu -
manista beállítottsága (Angyali üze -
net, Mélység). képeivel tanít, ne vel,
a jóra törekszik, megrögzött idea -
lista. Példáit saját tapasztalataiból
és a történelmi múltból veszi, így
sajátos emlékezetfestészet az övé
(Búcsúzik a lovacska N. L. em lé ké -
re, Békássy Ferenc költő em lé ké re,
Időrétegek, Tóth Menyhért em lé ké -
re, Tűztánc F. E. emlékére). Vas vá -
ri kiállítása határozott és bátor ki -
állás a figuratív alkotások  mellett
(Niké, Arborétum, Halak, Tük rö ző -
dés, Díszkút, Vízpart I-III.), bár gon-
dolkodásmódja sokszor asszociá-
ciókra épül és gyakran él az el vo -
natkoztatási lehetőségekkel is. Kondor János: Falakról (fotó:Garas Kálmán)

elsősorban olaj- és pasztellképeket készít, különösen az
utóbbiak az örömfestészet ka te gó riá jába sorolhatók. De rűt,
harmóniát, valódi életörömöt sugá roznak. Figurális kom -
po zícióiban elsősorban az emberi arc „megfogalmazása”
vezérli. A kézjegy és a gesztus is hiteles, ha nem is olyan ere -
deti, mint a névrokon festőóriásé. 

A Szombathelyi képtárban május közepétől a Nyugat-
magyarországi egyetem Művészeti Intézete hallgatóinak
diplomamunkáiból „Élesztő” címmel nyílik tárlat. Jú ni us -
ban A MA folyóirat alapító főszerkesztőjének, és szellemi
atyjának Kassák Lajosnak állítanak emléket, ugyanis sz áz
éve jelent meg a kiadvány első száma.  

A répce Galériában Pozsonyi János elfeledett, el hall ga -
tott szombathelyi festő életművéből júniusban újabb ki ál lí -
tást láthatnak az érdeklődők. 

Tóth Csaba

Tóth Csaba Munkácsy-díjat kapott

1977-ben érettségizett a Budapesti képző-és Iparművészeti Szakközépiskolában,
tanárai Bognár Árpád, Csohány Kálmán, Csomor Katalin, Moser Zoltán, Pásztor
Gábor és Szkok Iván voltak. 1977-78 között grafikusként dolgozott Szom bat he -
lyen. 1978-80 között a Szépművészeti Múzeum munkatársa volt. 1985-ben dip lo -
mázott a Magyar képzőművészeti Főiskola festő szakán, mesterei: Blaski János
és Sváby Lajos. 1985-86 közt ugyanitt mesterképzős. 1981-től megszűnéséig a
Vasi Műhely tagja volt. 

Prof. dr. Lőrincz Zoltán művészettörténész ajánlásában hangsúlyozta: „Tóth Csa ba
mű vészete klasszikus témaválasztásával és megjelenítésével a képzőművészet, ezen
be lül a festészet alázatos »szolgája«. Nagyszerű festő, kiváló tanár, lassan az is el -
mond ható, hogy nemzedékek nevelője. Több tanítványa országos versenyeken he -
lye zést ért el, a szó klasszikus értelmében MeSTer.”

Prof. dr. Prokopp Mária úgy fogalmazott: „célja, hogy a MA emberéhez közel
hoz za, életté változtassa a régi korok, az itáliai és az északi reneszánsz és újkori kor
fes tészetének és irodalmi alkotásainak kimagasló remekműveit.

Salamon Nándor közelmúltbeli halálától a „nyugati hírekről, eseményekről” la -
punk olvasóit Tóth Csaba tájékoztatja. kitüntetéséhez gratulálunk!           G.B.H.
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Pósfai János
Hetven év – tíz verseskötet

Szokatlanul – szép könyvbemutatót tartottak február ötö -
di  kén, Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Megyei könyv -
tárban. Hetven évvel ezelőtt, ezen a napon született a köl -
tő, Böröczki Mihály, aki e jeles nap tiszteletére, olvasói
nagy örömére kézbe adta új  kötetét. Het ven év – tíz ön álló
verseskötet, önmagában is jelentős tel je sítmény, a költői
pá lya egy-egy fontos ál lomásának mérföldkövei. A könyv
címe – Időrendben – egyben utalás is: szerkezetileg ti zen -
két részre ( hónapra ) osztja az elnyargalt időt, a hónapok
sorrendjében adja közre a költő műveit. „A szü le tésnap is
az új könyv megjelenése is: ünnep. Így együtt meg végképp
az, nem csupán a szerző személyes ünnepe 2016., hanem
az olvasóké is, akiknek Böröcki Mihály előzékenyen kiny-
itja újfent saját világát” – olvasható a könyv előszavában.

Olvasóink előtt nem ismeretlen a szerző. Vadkörtefák és
jégvirágok címmel mutattuk be hajdanán a vasi táj talán
legismertebb költőjét, akinek műveit várják, és szívesen ol -
vassák mindenütt az országban, megzenésített verseivel pe -
dig meghódította a határainkon kívül élő olvasókat is. Si -
kereinek titka, hogy soha nem szakad el a való világtól –
méltattuk –, verseiben a hétköznapi tettek csodává ér le lőd -
nek, s borzongatóan szép egyszerűséggel adja tudtára min-
dezt a világnak. Az igazi költő szemével látja, hogy „mi -
kor két fűszál egymásba szeret, betakarják a felhők az eget.”

A gyermekkor képei újjáélednek az emlékezetében, szin -
te valamennyi kötetében fellelhetők ezek a derűs, friss, öröm -
től fénylő és könnyed ölelkezésű, játékos emlékképek. köl -
tői világát megszépítik, átragyogják a régmúlt idők örök -
érvényű rekvizítumai. Jó szemmel meglátja mindazt, amit
csak a legkiválóbb költők, művészek vesznek észre. ko -
rának úgy lesz hű krónikása, hogy tisztán, közérthetően,
versbeszédben tudtára adja mindezeket az olvasóinak.

„Tiszta, nyílt, egyenes beszéd Böröczki Mihály versbe -
széde – olvasható dr. Bokányi Péter irodalomtörténész elő -
szavában – Nincs „rejtőzködő lírai én”, nincsenek sze re -
pek, manírok: az ember nyilatkozik meg a versekben, aki
tisztán pózoktól és divatoktól távol teszi a dolgát: írja ver-
seit. Az alkotó tudja, a versírásnak komoly tétje van, egye-
nesen létezésének feltétele: „A verssorok,/engem ír nak,/
hiszen hiszem,/őmiattuk / ver a szívem” – szól a Lüktető cí -
mű szöveg például, illetve azt is, hogy a vers ennek el le -
né re nem pusztán „magánügy”, olvasói és feladatai van-
nak: a magyar líratörténet vallomásos irányának folytatói
Nagy Lászlóval, Baranyi Ferenccel, Juhász Ferenccel.”

Böröczki Mihály ifjú korától ír verseket. Munkája ugyan
nem kötötte szorosan az irodalomhoz: nyugdíjazásáig köz -
lekedési mérnökként dolgozott. Évtizedek óta ismerem; tár-
sak voltunk irodalmi mozgalmak élén, alapítói a Vasvirág
Irodalmi Körnek, mely a rendszerváltás hajnalán új színt
hozott a vasi berekben. Láttam örülni sikereinek, és búsko-
morságában is, amikor magánéletében felhők tor nyo sul tak.

kötetei könyvespolcomon sorakoznak, mind a tíz – ba -
ráti ajánlással. Néha kezembe veszek egy-egy könyvet és
önfeledten olvasom. A versek megelevenednek, mindegyik
más és mindenik ugyanaz; arcuk van és lélek lakik bennük,

a súlyos szavak légiessé válnak, akárha kilencvenbe hajló
édesanyjáról, akárha kedveséről, Juditról, vagy az uno kái -
ról szólnak. A versbeszédbe foglalt emlékezést megosztja
olvasóival, így lesz a gyermekkor élménye mindannyiun ké:
„A petróleum lámpás kis házikó, a templomtorony ahová
felmászott és magasabban volt, mint a fák, a sekrestyés, aki
olykor megengedte, hogy meghúzza az öreg harang fénylő
kötelét.”

Hetven év – tíz verseskötet- úgy hangzik, mint egy lezárt
életmű. Böröczki Mihály „világ- és életszeretete” azonban
– aligha zárja ki az alkotás vágyát és örömét. Lesz még hi -
te és ereje újabb és újabb írásművekhez. Mesélőkönyv cí -
mű versében ő maga tudatta, hogy a „betűk erőt adtak ce -
ruzámnak” – és talán így lesz ez még sok-sok éven át. A
tízedik kötet záró verse felér egy vallomással: „A dallam
belenőtt a magyar nyelvbe / mint szívembe egy másik szív sze -
relme, / a világomat körbe-kasul jártam, / de párba rím nél szeb-
bet nem találtam, / egy ölelés volt, csuda-gyö nyö rű ség…”

Isten éltesse a költőt, olvasói nevében mi is gratulálunk
Böröczki Mihálynak hetvenedik születésnapja alkalmából.

Böröczki Mihály
TeMPLOMTOrONY

egy titkot őrizget gyermekkorom,
hogy bevett vár lett a templomtorony,
ott magasabban voltam, mint a fák,
és lelkem körbe néződte magát,
a falépcsők vén pora rám tapadt,
megragacsozva pőre talpamat,
a tornyon fönt födetlen ablakok,
ölébe lógva két harang lakott,
fölkapaszoltam, nem félve sokat,
és megrebbentettem a baglyokat,
de bármekkora volt a szenvedély,
megroggyantatta lábaim a mély,
a rejtély vonzott, nem a félelem,
s míg Isten némán nyújtózott velem
a nagyharangon körmöm pöcgetett,
és bennem zúgott, bongva lelkemet,
s a szent aj, mintha csöndjét féltené,
úgy röppent föl a mennyország felé.

TALPIG SzÍVVerÉSBeN

Én tiszta szívnek látom az anyámat,
ki szelíd békét üzen a világnak,
s a kelő nap is áldón visszahőköl,
míg szemlesütve merít az időből.
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Madarász Imre
Aki regényt írt az ősemberről

Harminc éve hunyt el Szentiványi Jenő (1909–1986.) No -
ha élete során kereken tíz könyve jelent meg, nevének ma -
radandóságát a legelsőnek köszönheti, amelyet pedig mind -
össze huszonnyolc esztendős korában, 1937-ben publikált:
A kőbaltás embernek. Aligha akad olyan, a könyvek sze r -
tetére a hatvanas-hetvenes években nevelődött magyar ol -
va só, aki ne emlékezne a Móra Ferenc Ifjúsági könyv ki -
adó híres Delfin Könyvek sorozatának erre, a mai szemmel
nézve nem túl igényes kivitelezésű, kis kötetére. A gyermek -
irodalmi bestsellert annak idején kortárs műként izgulta
vé gig a kiskamasz olvasóközönség, mert (mint Komáromi
Gabriella A gyermekkönyvek titkos kertje című tanul mány -
kötetéből megtudjuk) a pártállami érában bevett szokás volt
egynémely felszabadulás előtti opust „vadonatúj könyv nek”
feltüntetni: lásd A kőbaltás ember copyrightját, sőt utósza-
vát is, melyben az író igencsak „elkeni”, hogy év ti ze dek -
kel korábbi alkotásának újrakiadásáról van szó. A 2001-
ben újfent, immár sokadszor napvilágot látott regény tehát
kétszeresen is túlélő, mert két rendszert is túlélt, ami min -
denképpen időtálló volta mellett szól. 

A regényesztétikai szempontból nem különösebben be-
cses könyv tartós sikere mindenekelőtt szerencsés téma vá -
lasztásának, hiánypótló jellegének tudható be: az ősem be rek
több millió éves történetéről aránylag kevés kiadvány szü -
le tett (kevesebb, mint a második világháború jelentős csa-
táiról), a tudományos irodalomban is (az akkori ér dek lő dők
jobbára a szovjet Ju. I. Szemjonov rettenetesen átideo lo gi -
zált, propagandisztikus „kifutású” szak mo nog rá fi á já ra, il -
let ve a Josef Wolf – Zdenĕk Burian szerzőpáros, valamint
Josef Kleibl sokkal korrektebb ismeretterjesztő ké pes köny-
vére hagyatkozhattak), nemhogy a szépirodalomban, ahol
nemzetközi viszonylatban sem könnyű ősember-regényt ta -
lálni. A kőbaltás ember, az ifjúsági irodalom legjobb hagyo -
mányait követve, egyszerre „tanít és szórakoztat” (docet et
delectat), egy, a kárpát-medence területén vándorló kő kor-
szaki emberhorda pár évébe sűrítve beszéli el őseink fej lő -
désének évezredes állomásait „a csonteszköz felfedezé-sé -
től” a sófogyasztás kezdetén át az íj feltalálásáig, meg any -
nyi kaland sodrásában, hiszen Ge-Ognak és társainak hol a
természet őselemeivel, tűzzel vagy jéggel, hol fe ne va dak-
kal, párduccal, kardfogú tigrissel, oroszlánnal, mammuttal
(„Mozgó Heggyel”), hol ember-ellenségekkel, rabszolga -
tartó „Fekete Hordával”, „Laposhomlokú” kegyetlen „em -
berfalókkal” kell megküzdeniük. Az író szűk ösvényen egyen -
súlyozva egyéníti a kollektivista őstársadalom alakjait – a
bátor vadászt, a telhetetlen varázslót, a féltékeny főnököt –
és mutatja be az emberősök mindennapi hősiességét és bar -
bár embertelenségét. rögtön az első fejezetben a főhős ba -
rátja, Pong kőbaltájával agyonüti a szavannatűz elől túl las -
san menekülő öregasszonyt (akkoriban egy negyvenes évei -
ben járó ember már öregnek számított): „A vadon tör vé -
nye volt ez is, mely pusztulásra ítélte a gyámoltalant.” –
elég brutális alaphang egy gyerekkönyvhöz. A ka land so ro -
zat romantikáját időnként gyomorforgató naturalizmus vál -
togatja. De a gyermekgyomor erős. 

Összességében kivételes teljesítménye Szentiványinak, hogy
a legtávolabbi múlt embereit feltámasztja és közel hozza
hozzánk, megérthetővé és átérezhetővé teszi őket a modern
kor szülöttei számára. Sikere annyira fellelkesítette, hogy
talán második legjobb könyvében, A görög gálya titkában
(1961) is hasonlóra törekedett, ám ott mégis a klasszikus
ókort, a római kort idézi fel egy tengeri-régészeti ex pe dí -
ció fényében. ez is ritka műfaj: az archeológiai kaland re -
gény (akkortájt Karczag György írt hasonlót, de A térkép
szerint ismeretlen 2011-ig kiadatlan maradt). Ám az ős em -
ber-regény unikum. rendhagyó történelmi regény a tör té -
nelem előtti időkből.

„...A fejlődés törvénye, amely az élők világát izgatja, nem
ismer kivételt. A legfejlettebb élőlény, az ember sem lett egy -
 szerre azzá, ami ma. Ő is egyszerűből, a kez det le ges ből ala-
kult magasabb rendűvé, ő is végighaladt a fejlődés lép cső -
fokain. kezdetben az ember is, akárcsak az állatok, ha tal má-
ban volt a Természetnek. Ahhoz kellett alkalmaznia életmód -
ját, szokásait; küzdenie kellett szeszélyei ellen és har col nia
kellett az állatokkal, amelyekkel együtt élt. A kez det leges
em bernek az erdő adott táplálékot, az erdő meg is védte az
időjárás változásai és az állatok támadásai ellen. Az er dő -
ben gyümölcsöt, olajos, tápláló magvakat, húsos gyöke re -
ket talált a primitív ember...” 

(Tolnai világtörténelem)
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Ürmös Péter
Ex libris és képkultúra

Az Országos Széchenyi Könyvtár harmincnégyezer darabos
könyvjegy állományából Vasné Tóth Kornélia gyűj té sé ben,
szerkesztésében és tanulmányával ezerötvennégyet mutat
be a kossuth kiadó gondozásában megjelent album, mely
az „Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex libri sek”
címet viseli. ez a vállalkozás példa nélküli a magyar kis -
gra fika történetében. A könyvjegyművészet remekeit gon-
dos kéz válogatta. Jelenkori képkultúránk aspektusai újabb
megvilágításba helyezik a magyar kultúrtörténet ezen al -
ko tásait. Pontos adatolás a szerző többéves háttérkutatása
alapján készült.  

A szerző párhuzamba állítja az ex libris egy költői és egy
egzakt meghatározását. Utóbbit idézem:„…magyarul könyv -
jegy (de írták már könyvcímernek is), a könyv tu laj do no -
sát megjelölő, gyakran művészi kivitelű kisméretű gra fi -
ka…”. ezt követi a művészi grafika sokszorosító techni -
káinak ismertetése, majd pedig a gyűjtéssel kapcsolatos
tudnivalók. A Millenniumtól  induló kultúrtörténeti áttekin-
tés napjainkig ível.

A korrajzban kitér az intézményi struktúrákra, az induló
grafikai képzésre, a gyűjtőegyesületek és folyóiratok meg -
alapítására, amelyekhez kapcsolódóan megemlékezik mind -
azokról, akik fontos szerepet játszottak kialakításukban és
létrehozásukban.

Az album a gyűjtőkről és a gyűjteményekről szól. A név -
jegyzék, a gyűjtők, és az ábrákon szereplő személyek felso-
rolása segíti a könyv áttekinthetőségét. 

A kötetet nevezhetném a gyűjtők enciklopédiájának is,
hiszen a képi ábrázoláson keresztül jellemzi az egykori
tulajdonosát, az adott kort, az alkotót, de talán helyesebb
lenne Kipling után szabadon a Gyűjtők Könyvének ne vez ni.
Ahogy a gyermekeknek a mesekönyvet szokták kézbe ad -
ni, ajánlom az érdeklődők figyelmébe, tegyék ugyanezt: si -
mogassák kezükkel és szemükkel, gyönyörködjenek ben ne,
és az pedig külön örömöt okoz, ha a könyvjegyek minél
több üzenetét vagy történetét megfejtik. Igen, ajánlom a
„szellem – és lélekbúvárok” figyelmébe is, hiszen sok-sok
talány kerülhet felszínre. 

Az ex librisek a magyar- és világirodalom történetének
korszakait szemléletesen tárják elénk egyrészt idézetekkel,
másrészt több művésztől származó, egymás mellé so ra koz -
tatott költőportrékkal (Arany János, József Attila, Radnóti
Miklós, Tompa Mihály). Tanító szándékú felirattal metszet -
te fába Szoboszlai Mata János a két háború között –  „Min -
denki Könyve: Petőfi”. Ahogy „hommage” lapként, magya -
rul tiszteletadásként készítette Sassy Attila Kaffka Margit
számára, ugyanúgy alkotta Diskay Lenke a kortárs költők
részére az ex libriseit, hogy csak néhányuk, például Csoóri
Sándor, Fodor András, Juhász Ferenc, Rab Zsuzsa, Sánta
Fe renc, Weöres Sándor nevét említsem. különlegesség a tu-
lajdonos nevét utólag beírható, vagy név nélküli, úgyne ve -
zett „biankós” ex libris. 

A történelmi témák tekintetében nagy vállalkozás volt
Perei Zoltán az aradi vértanúk fametszetes  arcképcsar no ká -
nak elkészítése. A sors kü lönös fintora, hogy Drahos István

an nak a híres olasz gyűjtőnek, Gianni Manteronak ké szí -
tett ex librist, akivel évtizedekkel korábban – az első vi lág -
háború idején – a lövészárok két oldalán nézett far kas sze -
met. De említhetem a második világégés alatt készült újévi
lapokat (például Bajor Ágost, Fery Antal, Haranghy Jenő,
Menyhárt József, Radványi-Román Károly, Várkonyi Ká roly
metszetével), amelyek tragikus jeleneteket, sok szor gro teszk
hangvétellel, mély hu má nummal átitatva ábrázolnak.

A kötet ókori kultúrákat bemutató fejezete Jaschik Ál mos-
nak egy – a két világháború között készült – ritkaságnak
számító ex librisével kezdődik. A mitológia tekintetében
az antik görög – római mondák hőseinek interpretációjá-
val találkozunk. Azt gondolnánk, hogy az ex libris mindig
papíralapú alkotás, de találunk kivételeket, mint például
Borsos Miklósnak Euterpé és Kalliopé múzsákat ábrázoló
plakettje, ami a Szépirodalmi könyvkiadó számára ké szült.

Vallási témáknál az európai művelődést meghatározó zsi -
dó – keresztény kultúrkörből válogatott a szerkesztő. A
képi ábrázolásokon jelképeket, Ó-, és Újszövetségi je le ne -
teket és személyeket, szenteket és szakrális építészeti em -
lé keket jelenítettek meg. Stilisztikai szempontból és gra fi -
kai technikák szerint is ez a legváltozatosabb része a kö tet nek.

A „Művészcímer, eszközök, munkafolyamatok” fe je zet ben
legkülönlegesebb Helbing Ferenc saját nevére készített lap -
ja, amely a litográfiai műhelyben folyó munkába enged be -
pillantást. külön alkotói kihívás például a festőiség megje -
lenítése a fametszet eszközeivel. Ilyen Egry Józsefnek, a
Balaton festőjének arcvonásait és festészetét megidéző gra -
fikák Diskay Lenke, valamint Fery Antal megfogalma zá -
sá ban. A Plein air festészet témája pedig egy lapon hason-
lítható össze a mély- és magasnyomású grafikákon. A szob -
rászat motívumai Mürontól Rodinig követhetők. 

A Zene – tánc témakörök tartalmi egységenként szerepelnek.
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A zenei jelképektől a hangszereken és zenekarokon át ju -
tunk a művészportrékig. Az egyetemes és magyar ze ne -
történetének alkotóit láthatjuk. A táncmotívumok egyfajta
költőiséget is sugároznak. Példa erre Kopasz Már  ta metsze te. 

Topográfiai témájú ex librisek esetén új kategóriaként je -
lennek meg a világörökségi helyszínekhez kap cso  lódó la pok. 

Figyelemfelkeltésként jelzem, hogy a „Foglalkozás-hob bi”
című fejezetben az ex libris mellett más gyűjtőterületekre,
például a filatéliára vagy numizmatikára is utalást ta lá lunk.
A címerábrázolásokat a heraldikai szaknyelv termino ló giá -
jával megadott egzakt meghatározás kíséri a grafikákat. 

külön szakaszban találjuk az „ex herbario” lapokat. A mo -
nogrammok Tarjányi Ferenc és Pesti László nevét jelölik,
akik főállású városvédő kertészként önzetlenül is sokat tet-
tek a budapesti parkok széppé és vonzóvá tételéért, és ex
libriseik ajándékozásával népszerűsítették a műfajt. 

Lapkülönlegességgel zárom a kötet bemutatását. A ma -
gyar származású, de német könyvjegyművészként számon
tartott Ade Matild tiszteletadásként Petőfi Sándor egykori
szerelmének, Prielle Cornéliának ex librist készített, aki két
házassága után az Angliából hazatérő, negyvenhat évvel fia-
talabb színészhez, íróhoz, grafikushoz, Rozsnyay Kál mán-
hoz ment feleségül. ennek időpontja nincs feltüntetve, de
1905/06 jöhet szóba; mivel 1905-ben történt a há zas ság kö -
tés, a következő évben pedig jobblétre szenderült a híres
színésznő. rozsnyay kálmán nem sokkal később Dapsy
Gizella, költő és műfordítót vezette oltár elé, ez a frigy már
mindkettőjük élete végéig szólt. regényes, színészi pá lyá -
járól filmet lehetne készíteni – ugyanúgy, mint például eu -
rópai utazásairól és ismeretségeiről Leiningen-Westerburg
Károllyal, Oscar Wilde-dal, Sir Edward Burne-Jones-szal
és Walter Crane-nel. Mellesleg rozsnyay kál mán kiváló rajz -
kultúrával készített ex librisei európa-szer te keresettek vol -
tak – ezekből a képes album többet is bemutat.  

Olyan magyar, illetve részben egyetemes kultúrtörténeti
könyvet vehet kezébe az olvasó, amely nemcsak lexikális
adatokkal, hanem képi világával ismertet korokat, stí lu so -
kat, művelődési területeket. Az okostelefonokhoz ha son lít -
va egy felnőtteknek szóló „okos képeskönyv”, melynek bir -
tokosa múltba vesző történeteket bonthat ki a feledés ho -
má lyából. Az ex librisek sajátos vizualitásából adódóan aján -
lom a tankönyvkiadók figyelmébe, hiszen a könyvjegyek -
nek az egyik rendeltetése az információs tartalom mellett
a tanítás. A kötetből Vasné Tóth kornélia szavait idézem:
„ A nemzeti könyvtár e hagyományokat követve a jövőben
is céljának tekinti az ex libris-műfaj népszerűsítését, köz-
kinccsé tételét – ezt szolgálja a jelen kiadvány is…”.

Mindannyiunk örömére szolgál, hogy hamarosan dísz -
kiadásban, bőrkötésben számozott példányokban is a bib li ofil
gyűjtők rendelkezésére áll.

Elhangzott 2016. február 24-én az Országos Széchenyi
Könyvtárban a kötet bemutatóján.

Madarász Imre lapunk elő ző számában Verrasztó Gábor
könyve kapcsán az el fe lejtett kedves színésznőről írt. 

A könyvárusoknál láttam a címlapról mosolygó szí nész -
nőt, akiről halála előtt (2013-ban) a Budai Polgár című lap -
ban szintén Verrasztó Gábor közölt rövid portrét. 

Madarász Imre cikkéhez fűznék néhány gondolatot – a
régi magyar filmeket idéző gyűjteményem alapján. A negy -
venes évek elején a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mu -
tatták be a Három a kislány című zenés játékot, amely
Schubert életéről szólt, a zeneszerző csodás melódiáival. A
darab egyik jelenetében „a szökőkút szobrai elevenednek
meg: az indiai liliomnál karcsúbb, álomszőke Goll Beatrix
Daphne szerepében, partnerével Sallay Zoltánnal, hogy if -
jú szépségével és művészetével utolérhetetlen kedves ség -
gel ezt a publikumot is ámulatba ejtse.” A Film, Színház Iro -
dalom írását Egyed Zoltán, a korszak kitűnő kritikusa írta.
ezután indult el a tizennégy éves kislány filmkarrierje. 1941-
ben a Beszélő köntös című Mikszáth filmben a török basát
alakító, sakkozó Csortos Gyula előtt, mint bájos há rem hölgy
táncolt; a Miért című vígjátékban szerelmesen, udvar ló já val
enyelgő bakfist játszott. És már ebben az évben főszereplő
volt a Haláltánc című Zilahy Lajos drámában: a szülői til -
tás ellenére táncosnői pályára készülő fiatal lány sze re pé ben
tűnt fel, aki pártfogója – Uray Tivadar – halála után tér visz -
sza a valósághoz, a szülőkhöz és szerelméhez. Ne mes kür ty
István szerint: „A Haláltánc című filmben ezúttal egy ci -
ni kusan romlott kamaszlány a femme fatale: Goll Bea”. Is -
mét egyed zoltán írta: „Goll Bea jellegzetessége az, hogy
szőke. S milyen szőke!... Benne, az ő személyében habzik és
pezseg a film egész tartalma.” A következő évben három
filmben játszik. A Fekete hajnal nászutas párja, Goll Bea
és Nagy István vonaton utazik. A vasúti karambolban meg -
hal az ifjú feleség, majd később feltűnik egy hasonmása,
aki ellenszenves és kiábrándítóan közönséges.

A Fráter Lóránd című zenés filmben az ál-Fráter Ló ránd -
ba – Szilassy Lászlóba – a főbíró leányaként beleszeret, majd
a valódi nótaköltő, Páger Antal partnereként énekel. Vé gül
a Családunk szégyene című vígjátékban kettős szerepben
komédiázik: a remek komikus Mály Gerő külföldön élő
rokonától – Vaszary Piroska – leányai után mindig pénzt
kap, bár csupán egy lánya van. Így Goll Bea kénytelen a
néni előtt kettős szerepben megjelenni. A korabeli kritika
szerint: „olyan jó, mint a megboldogult Jean Harlow leg-
egyénibb alakítása.” A fiatalon elhunyt, amerikai szőke sztár-
ral való összehasonlítás elismerésnek számít, de Ne mes kür ty
István egyik filmkönyvében egészen más az értelmezése:
„Jelentős új színészegyéniség Fényes Alice kivételével nem
tűnt fel, ha csak Goll Beát nem számítjuk színésznőnek, ezt
a Jean Harlow-nak álcázott tehetségtelen tinédzsert.” eny -
nyi volt Goll Bea filmkarrierje. Madarász Imre megemlíti
sorsának hasonlóságát néhány korabeli filmsztárunkéval.
Sajnos, az említett színésznők, miként Goll Bea is, ha zá juk -
tól távol fejezték be életüket. Igaz, az említett Szeleczky Zi ta
hazajött – de ő is csupán meghalni. Goll Bea talán nem volt
filmsztár, de kedves színfoltja az 1945 előtti film jeinknek.                                                           

Tárkányi Imre

Még egyszer Goll Beáról

Azt hiszem, mindnyájunk élete jobb lenne, ha mindig ott
lenne egy könyv mindegyikünk hátizsákjában. 

Gabriel Garcia Márquez
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Gróf Széchenyi István bécsi emlékhelyei

A hazai történetírás a magyar történelem legnagyobb alak-
jai között tartja számon gróf Széchenyi Istvánt. Hasonlóan
kora más nyugat-magyarországi főnemeseihez, életének több
jelentős mozzanata köthető Bécshez. A kossuth szavaival
„a legnagyobb magyar” címmel megtisztelt államférfi 225
éve, 1791. szeptember 21-én a császári fővárosban szü le tett,
majd 1860. április 8-án – a ma már ugyancsak Bécshez tar -
 tozó – Döblingben halt meg. Nem véletlen, hogy az oszt -
rák fővárosban több helyen is találkozhatunk Széchenyit
idéző műemlékekkel.

A legtöbb forrás szerint gróf Széchenyi István Bécs mai
első kerületében, nem messze a Hofburgtól, a Herrengasse
5. szám alatti háromemeletes barokk palotában látta meg a
nap világot. A monarchia főnemesi családjai által különösen
ked velt, beszédes nevű utcában álló épület a homlokzaton
elhelyezett hivatalos városi emléktábla alapján valamikor
1737 előtt, míg egyes források szerint 1719-ben készült el.
A Széchényi család 1788-tól 1815-ig bérelte egészen ad dig,
amíg Széchényi Ferenc gróf, István édesapja átköltözött a
Landstrassén vásárolt saját palotájába. egykori herrengas-
sei házát 1825-ben gróf Franz Josef Wilczek vásárolta meg,
amely azóta a család tulajdonában van. A cseh eredetű fa -
mília nyomán Wilczek-palotaként ismert épület jelenleg
többek között az Osztrák Irodalmi Társaságnak is otthont ad. 

Az épület falán, majdnem az első emelet magasságában
vörösmárvány-tábla hirdeti aranyozott betűkkel Széchenyi
szülőhelyét. A német szöveg bővebb információval szolgál
a látogatónak: Hier wurde/am 21. September 1791/der gros-
se Staatsmann/und erneuerer Ungarns/Stephan Graf
Széchenyi/geboren (Itt született 1791. szeptember 21-én a

nagy államférfi és Magyarország megújítója, gróf Széc he nyi
István). A magyar szöveg tömörebben fogalmaz: Itt szü le -
tett 1791. szeptember 21-én/gróf Széchenyi István/a leg -
nagyobb magyar. Baloldalt kettős kereszt és grófi korona
díszíti az egyébként meglehetősen egyszerű kivitelű em lék -
jelet. A csaknem négyzet alakú márványtáblát külföldi ma -
gyarok adományaiból avatták 1966-ban, amint arra a mű
alján felirat utal. Az emléket elhelyezkedése miatt kevesen
veszik észre, csak a pontos házszám birtokában érkező za -
rándoknak tűnik fel. A viszonylag szűk utcában található
alkotást leginkább a szemközti járda felől lehet szemügyre
venni. A túlzott magasság miatt koszorúk elhelyezése is prob-
lémás, az erre szolgáló szög csak létráról érhető el. 

Széchenyi élete során gyakran tartózkodott Bécsben. A fel -
jegyzések szerint a herrengassei szülőházhoz közeli, a Hof -
burg tőszomszédságában található Michaelerplatzon álló
Szent Mihály-templomban keresztelték. Gyermekként a csa -
ládi birtokon, Nagycenken és a császárvárosban ne vel ke dett.
Amíg legnagyobb tettei mind Magyarországhoz kötődnek,
Széchenyi utolsó éveit ismét Bécs környékén töltötte. Bár
1848-ban gróf Batthyány Lajos kormányában vállalta a köz -
lekedés- és közmunkaügyi tárcát, súlyos lelkiismeret-fur -
dalás és önvád gyötörte. A forradalmi események radi ka li -
zálódása nyomán idegei felmondták a szolgálatot, és or vo -
sa tanácsára 1848. szeptember 5-én a Bécs melletti Döb -
ling be, dr. Görgen tébolydájába szállították. Miután álla po -
ta stabilizálódott, a gróf dolgozni kezdett. Számos röpiratot
írt, és az osztrák abszolutista rendszer kritikusaival is tar-
totta a kapcsolatot. Miután megjelent álnéven írt műve, az
Ein Blick, amelyben maró gúnnyal kritizálta Alexander Bach
rendszerét, az osztrák rendőrség válaszút elé állította: vagy
valódi őrültek házába zárják, vagy írásai miatt felelősségre
von ják. Nem sokkal később, 1860. április 8-án holtan ta lál -
tak rá, pisztollyal az ölében. A legnagyobb magyar halálá-
nak körülményei máig sem tisztázottak, egyesek szerint a
gróf fordította maga ellen fegyverét, mások szerint a nyo -
mok arra utalnak, hogy gyilkosság történhetett.gróf. Széchenyi István szülőháza (Dussek E. Adorján rajza)

Cséri Lajos plakettje 
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1960-ban, Széchenyi halálának századik évfordulója al kal -
mából Széchenyi előtt tisztelgő emlékművet avattak Döb -
lingben is, amely ma Bécs egyik jómódú villanegyede. Az
osztrák főváros tizenkilencedik kerületében, az Obers teiner -
gasse 18-20. alatt található kerületi bíróság épülete volt egy-
kor dr. Görgen magánklinikája, ahol Széchenyit 1848 szep -
temberétől haláláig ápolták. Az épület főhomlokzata előtt,
közvetlenül a kerítés utca felőli oldalán található, sír kő sze -
rű kőtömbre helyezett vörösmárvány-táblán magyarul és né -
metül a következő szöveg olvasható: Itt élt/gróf Széchenyi
István/a legnagyobb magyar/1848. szeptember 7-től/ 18 60. 
április 8-ig. Alatta ugyancsak márványtáblán „az Eszméid
élnek – 1960” felirat áll. Az emlékmű felső részére kis
táblát helyezett el 1985-ben a Bécsi Magyar kultúr és
Sportegyesület Gr. Széchényi István halálának 125. évfor-
dulóján kegyelettel felirattal. (kevéssé szerencsés korábbi
emlékműre utólag, stílusban oda nem illő újabb táblát sze rel-
ni, ráadásul Széchenyi neve is hibásan szerepel.) A már -
ványtábla előtt apró virágágyás, felette boltívszerű, hajlí-
tott vasrúd, mely a koszorúk elhelyezésére szolgál. 
Az egykori tébolyda oldalában, az Obersteinergasse végén
elhelyezkedő kis parkban újabb emlékmű készült, amelyet
Széchenyi halálának százharmincadik évfordulóján, 1990.
április 8-án állíttatott a nagycenki Széchenyi kör. Az em -
léket Vajda Géza és Fekete Szilárd soproni művészek ter-
vezték, a kivitelezés a szintén soproni Faragó János és a
pécsi Balogh Imre keze munkáját dicséri. Az alkotás kö zép-
pontjában a kortárs osztrák szobrász, Hans Anton Gasser
Széchenyit ábrázoló, kiváló mellszobrának másolata áll, bronz -
ba öntve. Építészetileg izgalmas módon, a rusztikus kő hát -
tér előtt lévő, klasszicizáló stílusú posztamensre helyezett
szobor elé ugyancsak kőből faragott ablakkeret készült. A
talapzaton mindössze ennyi olvasható: Gróf Széchenyi Ist ván.
két oldalt magyar, illetve német nyelvű bronz tábla felira-
ta tudatja, hogy a szobor eredetijét az emlékművel
szemben álló épületben mintázta a művész.

A Bécsben járó magyar turista könnyűszerrel megtalál-
hatja a gróf Széchenyi István emlékét őrző műalkotásokat.
A legnagyobb magyar szülőháza, amely a gyakran lá to ga -
tott Hofburg tőszomszédságában fekszik, méltán megéri,
hogy felkeressék. Ugyanakkor a Széchenyihez köthető döb -
lingi műemlékek is gyorsan megközelíthetők a Bécs köz -
pontjából a hangulatos borozóiról híres Grinzingbe tartó
38-as villamossal. Bár az emlékjelek fenntartására és gon-
dozására talán nagyobb figyelem fordulhatna, a friss kos-
zorúk arról tanúskodnak, hogy honfitársaink ma is gyak ran
elzarándokolnak a modern Magyarország egyik megala po -
zójának emlékeihez.

Prohászka Zoltán

„Minden magasztos, nagy és nemes a természetben rej lik.
Aki egészen egyszerűen, anélkül, hogy hamis benyo mások kal
tévesztetné meg magát, az ő törvényei szerint cselekszik –
minden dolgot, akármilyen fajtájú legyen is az, elégé jól fog
csinálni. Ehhez azonban visszavonhatatlanul hoz zá tar to -
zik az elmélyülés, a kitartás és a hűmaradás talen tu ma.”

gróf. Széchenyi István

Elismerések

Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc év for du -
lója alkalmából kiemelkedő munkája elismeréseként:

a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat
kitüntetésben

Sunyovszky Sylvia
Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes művész,

Tóth Sándor 
József Attila-díjas költő, író, műfordító, újságíró,

nyugal mazott egyetemi docens,
Dr. Cs. Varga István

irodalomtörténész, író, szerkesztő, az eötvös Loránd
Tu do mányegyetem Bölcsészettudományi kar, Magyar

Iro da lom- és kultúratudományi Intézet Modern Magyar
Iro da lomtörténeti Tanszékének egyetemi ta ná ra;

a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben

Dr. Arató Antal 
a székesfehérvári Vörösmarty Mihály könyvtár

nyugalma zott címzetes igazgatója, a Vörösmarty
Társaság al el nö ke,

Koppány Zsolt
költő, író, kritikus, esszéista, a József Attila Sza bad -

egye tem volt tanára;

Széchenyi-díjban

Szakolczay Lajos 
József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szer kesz tő,
az irodalom, a színházművészet, a képzőművészet és az
opera műfajában műkritikusi élet  mű ve elismeréseként;

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata)
kitüntetésben

Csukás István
kossuth-, és József Attila-díjas író, költő, a gyermekiro-

dalmat gazdagító, az irodalom szeretetére nevelő írói és
köl tői életműve elisme ré seként;

Magyarország Érdemes Művésze díjban

Dévai-Nagy Kamilla 
Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a krónikás zenede

alapító igazgatója;

Táncsics Mihály-díjban 
P. Szabó Ernő

művészettörténész, újságíró; 

Munkácsy Mihály díjban
Tóth Csaba festőművész

a Nyugat-magyarországi egyetem docense részesült.
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Im memoriam Csiby Mihály

kilencvennégy éves korában elhunyt
mindannyiunk szeretett Miska bá csi ja
a „kisgrafika nagymestere”. 

Csiby Mihály szemé lyisége és mun -
kássága több forrásból eredt, ezek a hit,
a humánum, az általános emberi ér té -
kek mélységes tisztelete. Vezérelvét leg -
hitelesebben a Homo sacra res homi-
ni (Az ember a legszentebb dolog az
ember számára) és a Iustum amore!
(Igazságot sze re tettel!) szentenciák fe -
jezik ki.

Alkotói sokoldalúságát mutatja, hogy
tevékenységi köre a festmények, fres -
kók, templomdíszek, üvegfestmé nyek,
üvegablak-tervek, az illusztrációk, kis -
grafikák, ex librisek mellett  a pla ká tok -
ra is kiterjedt. Munkásságát kul tu rá lis
értékeink őrzésének, meg örö kí té sé nek
fontossága jellemezte, mely énjéből fa-
kadó felszólítás volt számára. Le tisz tult
formanyelvű alkotásai széles körű kul -
turtörténeti ismeretekről tanúskodnak,
melyek az egyéni látásmódon túlmutat-
va a kollektív emlékezet részét ké pe zik. 

Csiby Mihály – a szovjetunióbeli el -
hurcoltatás, a „malenkij robot” (19 45–
1949)  éveit hittel túlélő ember – mű -
ve in keresztül neveli, formálja kö zön sé-
gét: mélységes életigenlésre, hu ma niz-
musra, a Teremtő és a teremtett világ
meg ismerésére, szépségeinek fel fe de -
zésére. erről tanúskodik a Szu-rágta
1459 nap (1995) című prózai műve is.
Magáénak érezte és hirdette a Teil hard
de Chardintól származó, a ke resz tény
Művészek Nemzetközi kong resszu sa
(1969) mottójául is választott gondo-
latot: „A cél egy emberhez méltó föld
– egy megformált környezet –, ami
lehetővé teszi az embernek, hogy ké pes -
ségeit a legnagyobb mértékben ki bon -
takoztathassa – teljes énje személyi ség -
gé váljék.” e vezérgondolat jegyében
teljesedett ki művészeti munkássága.

Illusztrátori pályáján megörökítette az
erdő állat- és növényvilágát, a vízi élet
titkait. A Magyar Ter mé szet tu do má nyi
Múzeum Állattára mun ka tár saként pó -
kokról, bogarakról, lep ké ről, le gyek ről,
poloskákról készített tu do mányos igé -
nyű, aprólékos ro var il luszt rációkat. Mű -
veivel szolgálta a tudományt és az is -
meretterjesz tést.

Csiby Mihály témavilágának fon tos
vo nulata az elvont, transzcendentális

mon danivaló kifejezése, vallásos tartal -
mak formába öntése. Hitvilága szorosan
kapcsolódott természettudományos lá -
 tás módjához, alkotásai sok esetben úgy -
 ne vezett transzmateriális képek, me lye -
ken vallásos érzékenysége, a Te rem tő
és a teremtett világ dicsérete szólal meg.
Templomokban láthatók murális egy -
házművészeti alkotásai, dí szí tő fest mé -
nyei, freskói, színes ablakai, stációi. Val-
lásos tárgyú, Jézus születését, szenve -
déstörténetét, az eukarisztiát, a szent  sé-
geket, a Szentlelket, a magyarországi
szenteket bemutató illusztrációi meg -
jelentek az Új Ember című katolikus
hetilapban és helyet kaptak a Pár be széd
Istennel: Imakönyv katolikus hí vek nek
című könyvben. 

Műveinek tekintélyes részét kis gra -
fikák, ex librisek, alkalmi grafikák al -
kotják. 1979–1980-ban vállalta a Kis -
grafika Barátok Köre titkári te en dő it.
Alapítója volt a belgiumi Nem zet kö zi
Ex libris Centrumnak. A könyvjegy
műfajához való vonzódását így in do -
kol ta: az ex libris „az ember leg bensőbb
énjének tömör kifejezője; is me ret ter -
jesztést és közművelődést szolgáló for-
rás; kis mérete miatt a mívesség, a lel -
kiismeret, a szakmai tudás mű vé sze te;
a művészi szép terülj-terülj asztalkája;
házi képtár, valóságos múzeum.” Pél -
daként említem történelmi–irodalmi–
egyházi témájú ex lib riseit és alkalmi
grafikáit, a híres ter mészettudósokra
em lékező, valamint a karácsonyi-újévi
ün nep kört idéző lap jait.

Csiby Mihályt kimagasló mun kás sá -
gáért többször is kitüntették. A hazai

múzeumok közül kiemelem a Ma gyar
Természettudományi Múzeumot, az
Or szágos Széchényi könyvtár Pla kát-
és kisnyomtatványtárát, a ráday Mú -
zeumot, a Szabó ervin könyv tá rat, mint
amelyek életművének egy részét őr zik.

Sokoldalúságát néhány perc ben össze -
foglalni lehetetlen. emléke előtti tisz -
telgésül hadd idézzek Goet he:Vándor
éji dala című költeményéből:
„Immár minden bércet/Csend ül,/Halk
lomb, alig érzed/Lendül:/Sóhajt az
éj./Már búvik a berki madárka,/Te
is nemsokára/Nyugszol, ne félj...”

Miska bácsi! Nyugodj békében!

Vasné dr. Tóth Kornélia

Elhangzott 2016. február 10-én Bu -
da pesten a Szent Mihály temp lom ban.1922–2016

Találkozzunk az örökkévalónál

Fölülről és belülről vezérelt, re ne szánsz
stílusú, műveltségű embertől bú csú -
zunk, aki a teremtőtől nemcsak sok ol -
dalú alkotói talentumot, hanem kö zös -
ségteremtő és formáló erőt is kapott. 

Alapítója volt az ötven éve mű kö dő
XVI. kerületi Corvin Mű vész klub nak
is. Életműve példa, hogy a hittel vég -
zett munkának van értelme, az al ko tás
lángja nem lobban el nyom ta la nul.

Vallásossága miatt a kommunista rend-
szer ellenségének tekintette, elhurcol -
ták, keserves éveket töltött a gulágo kon.
ezért is tekinti a Politikai Foglyok Szö -
vetsége saját halottjának. 
Munkáit az egyház, a tudományos kö -
rök és a művészeti társaságok ér té kel-
ték és igényelték. 
Idézem egy 2006-ban megjelent köny -
vecskéjéből a feleségének Trudi Asz -
szonynak írt ajánlást. „Hálaadás: Uram!
Életem a Te akaratod által fogant! kö -
szönöm az életet örömével, fájdal má -
val. köszönöm, hogy nem gaz dag ság -
ban születtem, mert csak így érhetett
az a szerencse, hogy találkozhattam ke-
gyelmeddel; virágban, kék égben, a min-
denségben, apró bogárban, züm mö gő
légyben… Szép az öregségem, uram,
mert lelkemben az általad fellobban-
tott láng fényében újra láthatom azo kat
a személyeket, akikkel megaján dé koz -
tál uram: a károkozókat az életemre tö-
rőket… az alakoskodókat, a két szí nű -
eket, a fontoskodókat, mert ők voltak
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egész életemen át lelkem ter mő ta la ja,
melyben kivirágozhatott alkotó éle tem
rózsája!

köszönöm a betegségeket, a rab per -
ceket, mert általuk tudtam értékelni
egész séges napjaimat, lelkem, szí vem
apró örömeit. 

Uram! köszönöm, hogy olyan sze mé -
lyek között élhettem, akik sze re te tük -
kel, megértésükkel, megbecsü lé sük -
kel bátorítottak, hogy egész életemen
át bizonyíthassam: a hit és művészet
meseszép világa képes láthatóvá ten ni
a láthatatlant!”

Búcsúzom a Corvin Művészklub tag -
jai nevében. Isten áldjon Csiby Mi hály!

Koltayné Zolder Klára

A könyvjegyek szerelmese volt

Csiby Mihály a székelyföldi Dit rón
született.1930 óta lakott sas hal mi
családi házában. Édesanyja a két vi-
világháború között „szociális mis-
sziósként” segítette a rászorulta kat.
Az eredetileg az I. világháború kato-
náinak menhelyeként szolgáló „Sas-
halmi barakk”- ként ismert épület-
ben szegény családokat istápolt.  

Havonta egyszer „hosszú asztalt”
terítettek a rászorulóknak  a Csi by-
ház udvarán.  A II. világháború ide jén
fiatalemberré cseperedett  Mi hályt a
megszálló orosz katonák, mint any -
nyi mást is, – civilként – elfogták, és
„málenkij robot”-ra (kicsi munka)
a Szovjetunióba hurcolták. De por -
tálása után nehezen talált munkát.
Végül a Veres Péter által vezetett er-
dészeti Tudományos Intézet, majd
negyven éven át a Ter mé szet tu do -
mányi Múzeum munkatársa volt. 

Gallé Tibor sza bad iskolájában ta -
nult. Az Ipar mű vé sze ti Főiskola fes -
tőszakán Diósy Antal és Lesz kov sz ky
György voltak mesterei.  

1957-től bontakozott ki egy ház -
mű vészeti munkássága. Az ócsai és
a dányi katolikus templom bel ső fal-
képeit is ő tervezte és festette, sőt az
ólomüveg ablakok is az ő tervei alap -
ján készültek. 1965-ben VI. Pál pá -
pa érmével tüntették ki. 1961-től
vett részt a hazai és külföldi ex lib -
ris és kisgrafikai kiállításokon. Cél -
ja volt Budapest XVI. kerülete mű -
vészeti életének fellendítése. ezért
alapította 1970-ben a Corvin klu bot,

melynek kezdetben Mohácsi Re gős
Ferenc, majd pedig én voltam az el -
nöke. 2003-ban szervezetileg sza -
kítottam a művészeti csoporttal. 

Csiby Mihály 1961 óta készített ex
libriseket. A könyvjegyek meg ren -
delői közt találjuk többek között:
Rajeczky Benjámin bencés papot,
a gregorián és a népzene tudósát,
zenetörténészt, Glattfelder Gyula
a Szeged-Csanád egyházmegye püs -
pökét, Lékai László bíboros, her -
cegprímás, esztergomi érseket,
Va sadi Péter katolikus költő, írót,
Keresztury Dezső író, költő, iro da -
lomtörténészt, Szíj Rezső  re for má -
tus lelkész, művelődés-és iroda lom -
történészt és Tóth Sándor író, köl -
tő, főiskolai tanárt. 

Tudományos igényű illusztráci ó -
it a Búvár zsebkönyvek so ro zat ból
ismerjük. Olyan nagyszerű ku ta tók -
kal dolgozhatott együtt, mint idős
gróf Széchenyi Zsigmond, vagy
Kittenberger Kálmán, akikhez kö -
zeli, baráti szálak is fűzték. 

Éveken keresztül elnökségi tag ja
volt a Kisgrafika Barátok Kö ré nek.
egy évtizeden keresztül az Új Em -
ber című folyóirat grafikus-il luszt -
rátoraként dolgozott. képein a ro var -
világot jelenítette meg, mellyel egy -
aránt szolgálta a tudományt és az
ismeretterjesztést. Munkásságát a
Hradec-Kralove város aranyér-
mével, a Természettudományi Mú -
zeum pedig a „Pro Studio Et Fi dei”
érmével ismerte el. 

A Molnár-C. Pál Baráti Kör -
nek alapító tagja és elnöke is volt,

ahol munkásságát életmű-díjjal ju -
talmazták. 

Nevét hiába keressük a három kö -
tetes kortárs Művészeti Lexi kon ban.
A „Magyar festők és grafikusok
életrajzi lexikona” is csak né hány
sorban, adatok nél kül ír róla.

A sokoldalú alkotóval az 1970-es
években ismerkedtem meg, ami kor
Budapest XVI. kerületébe, rá kos -
szentmihályra, majd később Sasha -
halomra költöztem. Sok közös, cso -
portos kiállításon szerepeltünk.Ta -
nácsai, szakmai beszélgetéseink ta -
nulságai kitörölhetetlen nyo mot
hagy tak bennem. Min dig há lás szív-
vel gon dolok rá.   A. Bak Péter

Elhunyt Török Andrásné

1941–2016
Budapesten született. Gyermekrajz ver -
seny résztvevőjeként nemzetközi ki -
ál lításon szerepeltek alkotásai. Éve kig
az erzsébetvárosi kép ző mű vé szeti
kör ben, majd a Magyar Gyöngy egye -
sü letben fejlesztette ismereteit. Gyöngy -
fűzéseivel a Művészetbarátok egye sü -
letének több kollektív tárlatán szerepelt. 

Gyászhír

Papp Judit (1941–2016) Nép mű ve lő-
könyvtáros képesítést szerzett. Idegen -
vezetőként dolgozott. Tíz évig üdülte -
tési programokat szer vez ett. Ver ses kö -
tete „Ahogy a madár énekel” címmel
je lent meg. egy év ti ze de festett, me le -
gítéses viasz tech nikával dol gozott. Pé -
csett, szü lő vá rosában érte a ha lál.
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Búcsú Polgár Csabától

A Ferenczy Noémi-díjas professzor
emeritus, tanszékvezető egyetemi ta -
nár Budapesten született. A Magyar
Ipar művészeti Főiskola kézi festő és
nyo mottanyag-tervező szakán 1967-
ben diplomázott. Rákossy Zoltán, Ei gel
lstván, Mol nár Béla, Gerzson Pál és
Kürt hy Ödönné voltak a mesterei.

A Főiskola Textil Tanszékén har minc -
hét évig oktatott, egy évtizeden át a tan -
szék vezetője volt.

Életében a folyamatos alkotómun-
ka és az oktatás egymást inspiráló  szö -
vedék volt. egy alkalommal így val-
lott: „Egyszerre vagyok utazó,  néző,  ka -
mera, objektív és előhívó, de hogy foly -
tassam, még a fixir is.” e találó  mon -
datot  két  képének  címével, két  ki fe je -
zéssel egészítem  ki, melyek  alkotói,
illetve oktatói programjára utalnak:
gesztusáradás és mintarétegek

l. GeSzTUSÁrADÁS (the flow
of gestures) Szabad- (textil-)  festé sze -
ti programjának alapja a természet hi -
hetetlen ereje által felszabaduló ener -
giák befogása. Olyan flow élmény  át -
élése és megosztása, melyet a tehet-
ség nem tarthat magában, köz ve tí te -
nie kell: kezdve a textilművészet or -
namentika alakításának szigorú sza -
bályaihoz való alkalmazkodástól, majd
kihasználva képzőművészeti lehe tő -
sé geit egészen odáig  jut, ahol a  szö vet
már csak hordozó felületként funk cio -
nál, szinte fotóként, „lauferként" úti tár -
sa a festészetnek, de mint fogalom
már nem a hordozót jelenti,hanem az
ő textilfestészeti programját.

A festészet és a motívum nagy lép -
té kű  szabadvásznas problémakörével
foglalkozott, a textilesség képalakító
sajátosságait vizsgálta.

A laufer  vászon nagyüzemi  funk -
ció ján  túl olyan  festészeti alappá vá lik,
amelynek  dekoratív festői újsze rű sé  ge
a továbbfestés élményével hozzájárul
az ornamentális  felületképzés köl tői -
ségéhez. Az új textilesség legaktu á -
lisabb kérdéseinek egyike, a motí vum
problematikája  fogalmazódik meg a
laufer esetében, áthatva az eklektikus
posztmodern festőiséggel.

A fény-nyomat szabadvásznas tex-
tilfotogramjai szintén a mintával fog -
lalkoznak, de azokon túl is mu tatnak.
Művészi programjában Moholy-Nagy

László, Kepes György, Jakob Matt ner,
Ugo Dossi, Brigitte  Kowanz fény nyom
fotogram munkáit, törekvéseit tar tot -
ta példaértékűnek.

Az általa is felvetett alkotói kér dé -
sekre adott kortárs válaszokat több or -
szágos kiállítás mutatta be. 1986-ban
öt letadója, szervezője volt a Mű csar -
noki „Laufer” kiállításnak, amit 19 88-
ban a pécsi „Laufer 2” tárlat kö ve tett.
ezzel a sikeres művészeti akcióval a
textilművészet jelenségeinek, új vi zu -
ális tartalmainak  felderítését  kez de mé -
nyezte. ez az út  a sokszorosítható min -
tától az  egyedi festői gesztusok irá nyá -
ba tartott.  Ide eljutni csak több  év ti ze -
des következetes munkával lehetett.

2. MINTArÉTeGek kutató, kí -
sérletező művészi al kotó tevé keny sé -
ge központi témája a minta, szorosan
kapcsolódik oktatói munkásságához.

Hatása művészetpedagógiai mun ká -
jában  igazolódik  a mintaanalízis, mely
oktatási céljának elméleti alapja volt.

kollégákkal és hallgatókkal kö zö -
sen  hozta létre az egyetem textilstú -
diójának  „Minta Színházát”. Si ke res
előadások voltak a Műcsarnokban, a
Fészek klubban. Többször  szerepel tek
a frankfurti  lnterstoff-on, ahová a ber -
lini Iparművészeti Főiskolával és a
koppenhágai Design Akadémiával kö-
zösen pályáztak. 

A QUASI-kÉkFeSTŐ textiles prog -
ramot a tanszék nyomottanyag-ter -
vező szakirány oktatási stúdiuma ként
hívta életre és iktatta tanmenetbe. ez

a stúdium a kékfestő hagyományok ku-
tatását és ennek kreatív felhasz ná lá sát
jelenti a designer képzésben, ahogy
mondta, ez a Design a Craftban ideája,
melyben tetten  érhető a tradíció je le -
ne és jövője kérdéskör.

A mintaképzés  nem dúcokkal tör té -
nik, hanem a „sr<een print” szitanyo -
más lépett a helyébe. A „szita”, mint
„dúc” a Quasi program egyik alap kér-
dése, a másik, a tervezői szabadság
gesztusa, amely hozzáad a min takí sér -
letek kreatív tartalmához. A mintával
végzett térkísérleti stúdiumai ma is je -
len vannak a tanszék oktatási prog ram-
jában, nagyon fontosak a struktúra- és
mintatervező hallgatók kreatív al ko -
tói magatartásának  kialakításában. A
Quasi kékfestő programhoz kapcso ló -
dik a  Design Intézet  aktuális ornamen-
tikakutatási „Future  Taditions” nem -
zetközi projektje.

A Mintakalandok jegyzete, a térszer-
vezés problémakörében jelentkező ter -
vezői feladatok gyűjteménye. A min -
ta  térbeli  törvényszerűségeivel, az alap -
vető sík és térkapcsolatok keresésével,
a téri elemekkel, a minta, szín, figura,
lépték viszonylataival, metaforáival fog-
lakozik és nem utolsósorban a minta
virtuális, digitális természetrajzával  te -
remtette  meg a digitális min tater ve zés
lehetőségét a  tanszéken berendezett szá -
mítógépes laborban. ez az  új tar ta lom
felismerhetővé vált a worksho pok, kur -
zusok, mintaszínház, performanszok
újszerűségében.

kutatta a textiltervezés le he tő sé geit
a Craft-Art-Design vonatkozásában in -
terdiszciplináris szintézisre töre ke dett
programjai megalkotásánál.

Stúdiókkal, tradíció-, tér- és min ta -
kutató stúdiumokkal, alternatív tech ni-
kai lehetőségekkel színezett tanszéki
modellje előrevetíti a Moholy-Nagy
Művészeti egyetem kül detését.

A tanszék  nemzetköziesítésében is
vezető szerepe volt, közös oktatási  prog-
ramot  indított  a stockholmi konst fackt
textil tanszékével, majd több európai
művészeti egyetemmel.

Az 1993-ban a személyével meg ú -
juló textil oktatás részeként jelent meg
az integrációra lehetőséget adó „vándor-
félév”. Megteremtette a textiles „rész -
képzés” lehetőségét, ami sikeres al ter -
natív oktatási formává vált az egye te -
men.Tanszékvezetőként, tanárként  ré -
szese  volt a  tantervek kor szerűsí té sé nek.

1942–2016
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Vezette  a tanszéki  képzések akkredi -
tációját, a nyomottanyag-tervezés szak -
mai terület oktatási-képzési program -
jának kidolgozását. Széchenyi  Pro fesz-
szori Ösztöndíjasként jegyzetet  írt
„Textil mintatervezés” címmel.

A fiatal alko tók nak is lehetőséget te-
remtő textiles kiállítások, konferenci ák
szervezésével segítette az általa kép vi-
selt pá lya modellt. 1988-ban, 1991-ben,
1998-ban ötletadója és szervezője volt
a Műcsarnokban és az ernst Mú ze um-
ban a Nemzetközi Minta Tri en ná lék-
nak. Életre hívta a „Minta Ala pít ványt”.

1993-tól a european Textile Net -
work oktatási területének magyar tag-
jaként Nemzetközi Oktatási konferen -
ciát szervez huszonöt ország rész vé te-
lével a Magyar Iparművészeti Fő is ko -
lán, majd a Moholy-Nagy Művészeti
egyetemen.

A Gesztusáradás tovább  tart, melyet
Polgár Csaba indított és átadott mind-
nyájunknak. Élete bármelyik sza ka szá-
hoz is kötődö tanítványok,tanárok, al -
kotók és barátok, akik itt most búcsú -
zunk, érezzük, hogy rejtett dimenzió kon
túlról is hat ránk.

Idézek a Csillagok között film ből: ,,A
szeretet nem valami kép ze letbeli do log,
hanem jól leírható erőhatás, nem le het
lényegtelen, fontos szerepe van a tár sa -
dalomban, a kötődéseinkben, emberi
kapcsolatainkban.

Halottakat is szeretünk. ennek nincs
társadalmi haszna, de betölt valami funk -
ciót amire nem gon do lunk.

ez a szeretet lenyomata, vagy az át -
szűrődése egy magasabb dimenziónak,
amit tudatosan nem érzékelünk.

A szeretet az egyetlen számunkra is
érzékelhető dolog, ami átlép időn és té-
ren, összeköt bennünket és érdemes
megbíznunk benne (búcsúzáskor még
jobban), ha nem is értjük mű kö dé sét.”

Hallgatói voltak: Golarits Er zsé bet,
Molnár Mária, Szalontai Éva, Do rom bi
Mária, Kelemen Katalin, Sziráki Ka ta lin,
Erdei Irma,Czeglédi Juli,Lévai Nóra,
Torma Anna, Sági Emőke, Szigeti Szil vi,
Kass Eszter, Bényei Tünde, Vereczkei
Szilvi, Varga Anikó, Széles Edi na, Nagy
Fruzsi, László Edina, akiknek ne vé -
ben magam is búcsúzom a Mestertől.

Harmati Hedvig

A Far kas ré ti temetőben 2016. február
23-án elhangzott gyászbeszéd szer- 

kesztett, rövidített változata.

A hunyászkodókról

Baranyi Ferenc új kötetének versei-
vel a mai zavaros világ emberét inti
következetességre. A magát „köz szol -
gálati költőnek” valló író jobbító szán -
 dékát verseinek minden sora bi zo nyít-
ja. Cáfolja Illyés Gyula egykori mon-
datát, amely „részleges” becsületre fi -
gyelmeztet az életben maradás ér de -
kében: „Hiányos becsülettel / ne szá míts
becsülésre” mert „Most becstelenek tob -
zódnak mindenütt.” 

egyik Villoni balladákat idéző ver -
sében a következőképpen fogalmaz:
„Herceg, tartós csak úgy lehet hatal-
mad… / ha földbe döngölöd, kik mást
akarnak.” 

„Ne hagyja az Isten” című versében

a keserűség szólal meg. Tagadja, hogy
népünket a balsors üldözné. Bár min -
dig jót akarunk – az eredmény mégis
gyakran félre sikerül… Hat év ti ze des
pályafutása alatt a hatalmat is mindig
szigorúan bírálta, ha erre okot adott.
ez most sincs másképpen. És mind ezt
közérthetően, a rá jellemző követ ke ze -
tességgel teszi.

Az „Én menjek el” című költe mé nyé-
ben arról vall, hogy nem hagyhatja el
a pilisi dolinákat, a nyáregyházi akác -
erdőt, a Vizafogó-part békés pecása it.
„Ezért (is) kell maradnom” – mond ja.
Érzem, hogy őszintén gondolja – és,
hogy ismét szívünkből szól. Vitriolos

tollal ábrázolja a rossz költőt, aki po -
litikai pályára lépve alázza társait. 

Baranyi Ferenc kötetében a líra hang -
ján szól a szerelemről, itáliai tájakról,
felejthetetlen asszonyokról, leá nyok ról.
egy rezignált, helyzetébe be le nyug vó
versében szinte a búcsúzás hangját is
felfedezhetjük: „A Mór mehet, / meg tet -
te kötelességét.” 

Az utolsó oldalakon az Isteni pokol
című oratórium „szólal meg” Dante:
Pokol című cantica-jának Fran cescoról
és Paolo Malatesta-ról szóló tör té ne -
tét idézve: a tragikus szerelem szép-
sége, a „földi lét legszebb csodája”.

Tárkányi I.

A Kossuth-díjas költő szerzői estjét a
Róth Miksa Múzeumban ja nu ár 20-án
rendezte a Mű vészetbarátok Egye sü le te.

Baranyi Ferenc

Baranyi Ferenc
kINCSNek LÁTSzHAT

A történelem szemétdombjára kerülni
korántsem végállomás.
Például az is visszaszedhető onnan,
ami még negyvenötben került oda.
kiglancolni se kell,
mert az újralobbant szittya káprázatban
kincsnek látszhat.
ami már újkorában is kacat volt.

TeMPOrA MUTANTUr

Hajdan a verset bevetésre
szánta a legtöbb alkotó,
még ha megtorlás járt is érte:
mellőzés, börtön – vagy golyó.

A mai versek ama része,
mely túlnyomónak mondható,
nem alkalmas feltüzelésre –
csak eltüzelésre való.

„Az igazság természete, hogy kény te -
len rejtőzködni, a hazugság, és ha mis -
ság azonban utcalányként tolakszikeléd,
csábítóan kelleti magát, sokakkal si ke -
 rül elhitetnie is, ő az igazi. S hogy csu  pán
egy kokottal szövetkeztél, leg több ször a
nászéjszakán tudod meg, ami kormár
nem könnyű szabadulnod tő le.”

Gergely Mihály
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Szavalóverseny Lőrinciben

A kardos Nagy Ibo lya
Irodalmi Ala pít vány
kilencedik alkalom -
mal hirdetett sza va -
lóversenyt Apc, Lő -
rinci, Petőfibánya, ró -
zsaszentmárton, Szü -
csi és zagy va szán tó
fiataljai számára. Az
alapítvány két é ven te
szervezi meg a sza -
valóversenyt, amely
nagy nép szerű ség nek
örvend a térség di ák-
jai körében. Cél, hogy
a fiatalokat vers ta nu -
lásra és köl te mé nyek
előadására ösz tö nöz -
ze, népszerűsítse a
magyar költészetet,
valamint a fiatalabb
generációk is meg is -
merjék Kardos Nagy
Ibolya tanárnő, új ság -
író irodalmi munkásságát. ezért hívta életre a civil szer ve ze -
tet Kardos Márton, az írónő özvegye. A szavalóverseny hu -
szonnyolc résztvevője bizonyítja, hogy Lőrinci kulturális
téren is erősíti kiskörzeti szerepét. 

A zsűri elnöke Kaiser László költő, író, tagjai Kemény
András író, könyvkiadó és Geröly Ti bor, a Művészetbarátok
egyesületének elnöke.                                Bényei Tamás

Kardos Márton (fotó:G.Bársonyi Hilda)

Levél a versmondókhoz

A versmondók a költők cinkostársai. Akár hivatásosak, akár
műkedvelők. Cinkostársak, mert bűnrészességet vállalnak azok -
ban a merényletekben, amelyeket a közöny, az aljasság, a go -
noszság, a jogtiprás és az embert alázó hatalmaskodás el len
követnek el a költők a verseikkel. Cinkostársak, mert se gí te -
nek a versek elszánt létrehozóinak ébren tartani az em be rek
igazságérzetét és karban tartani az érzésvilágukat. Mert aki
vállalkozik a költői művek közvetítésére, az ezt teszi, akar va-
akaratlanul. Ha a szívével is mondja a verset, nem csupán a
szájával, akkor az se nagyon számít, hogy „szakmailag” nem
egészen tökéletes a produkciója.

Nos, ilyen cinkostársak közé érkeztem mindig Lőrincibe
sok-sok éven át, mint a kardos Nagy Ibolya versmondó ver -
seny zsűrielnöke. Minden alkalommal úgy érzetem, hogy a
költészet ünnepén vagyok jelen. Ma már nem lehetek köz te-
tek, Ady endrével szólva „én, beteg ember, csupán csak várok,
vitézlő harcos nem lehetek, de szíveteket megérdemeltem”.
Nos, az én szívem a tiétek továbbra is, noha eléggé be te -
gecske már, de nemes ügyekért hűltében is hevül.

kérlek benneteket, hogy ne csak a mai ünnepnapon le gye-
tek a költők cinkostársai, hanem a hétköznapokban is. Ne 

csak dobogóról „mételyezzétek” versekkel a kör nye ze te te -
ket, hanem családi összejöveteleken, baráti körben és min den -
 ütt, ahol tapasztaljátok „éhét a szépnek”.

ezt üzeni néktek szeretettel és barátsággal az önmagát vál -
tozatlanul közétek tar to zó nak valló és érző:

Baranyi Ferenc
Budapest, 2016. február 27.

Kardos Nagy Ibolya
eMBerHANGYÁk

Futkároznak, mint hangya a bolyba,
És cipekedve gyűjtik halomba
A régiségeket és lim-lomokat.
– Aztán befeküsznek a sírhalomba.
S fejük felett eszelős szél mondja:
„Lerázom, lerázom a lombokat,
Betakarom a futó bolondokat.”

(1968)

GYŰLÖLeTFeLHŐ

Az emberek szemében sötétedik,
És szaporodik a gyűlöletfelhő.
Vajon a kisded majd épségben felnő,
Ha árvizeket hoz a gyűlöleteső,
És már bárka, galamb s olajág sem lesz?

(1984)

Jubileumi kiállítás

egerben a Bartakovics Béla közösségi Házban a nyolc van-
éves Molnár István Géza fotóművész Visszapillantó cím -
mel rendezett kiállítással ünnepli születésnapját. A fo tog ráfus
önmagáról így vall: „A Dunántúlon, Bu da pest től dél re, a Fe -
jér megyei Iváncson születtem.Tanul má nyai mat szülőfa lum -
ban, majd Székesfehérváron és Budapesten vé geztem. Ok leve-
les út- vasútépítő és épí -
tésztechnikus va gyok.
Munkám során felső fo -
kú szakmai képesí té se -
ket sze reztem. Szak kö -
zép is ko lákban építő ipa -
ri ismereteket és fo tog -
ráfiát tanítottam. A fény -
képezést kedvtelésből,
auto di dakta módon ta -
nultam. Időszeletek cí -
mű fotóalbumomat a ké-
Ké peslapok és fotók a
XX. századi Egerről és
a Megújult Eger bel vá -
rosa című kötetek kö -
vették.” További sike res
al kotóéveket kívánunk!
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Emlékház a művészetek szolgálatában

Az Erdős Renée Ház rákosmente egyik legszebb épü le te.
Bejárata fölött dombormű hirdeti, hogy 1895-ben emelték
Szűz Mária és Szent György lovag segedelmével. 1927-ben
a kor egyik legnépszerűbb írónője vásárolta meg, aki 1944-ig
– elhurcolásáig – itt lakott. A vészkorszakban vidéken búj -
tatták, rákoshegyre már nem tért vissza, Budapestre köl tö -
zött. Házában sokáig szükséglakások voltak. A villa 1990-
től helytörténeti gyűjteménynek és galériának ad otthont. Az
erdős renée Ház Muzeális Gyűjtemény és kiállítóterem
egyik elődintézménye az 1970-ben megnyílt Néprajzi Em -
lék ház, amely a kerület korábbi községeinek néprajzi em -
lék anyagát, hagyományait mutatta be, ám 1978-ban az épü -
lő lakótelep áldozatává vált. Múzeumi leltárban feldolgozott
tárgyai azonban fennmaradtak. A másik, az 1960-as évek vé-
gétől működő Helytörténeti klubból megalakult a Rá kos -
menti Helytörténeti Gyűjtemény, amely kerületi adat tár ként
működve a helytörténet írásos és fotódokumentációját gyűj -
tötte, ám önálló kiállítóteremmel nem rendelkezett.

Az intézmény névadójának, (hajdani tulajdonosának)
er dős renée-nek munkásságát  emlékszoba őrzi, aki sok-
gyermekes szegény magyar zsidó családban született. köl -
tészete Ady Endrére is hatást gyakorolt, akárcsak Bródy
Sándorra is, akinek évekig a szeretője volt. Szakításuk után
olaszországi kolostorba vonult, és katolikus hitre tért. 1913-
ban feleségül ment Fülep Lajos művészettörténészhez. Ő
volt az első nő a magyar irodalomban, aki meg tudott élni
alkotómunkásságából.  

Az emlékház ter mei -
ben kép zőművészeti ki -
 állításokat ren deznek. A
magyar művészeti élet
olyan jeles XX. századi
egyéniségeinek al ko tá -
sait láthatták itt a művé-
szetek barátai, mint pél-
dául Kisfaludi Strobl
Zsigmond, Csekovszky
Árpád, Czimra Gyula,
Kotász Károly, Laborcz
Ferenc, Reich Károly, 
de a kortársak közül is
számosan bemutatkoz-
tak. Csoportos tárlato kat
is rendeztek XVII. ke rü -
leti és más országos művészeti szervezetek. Az ezredfordu-
lón ön álló szakmai vezetést kapott az intézmény. 

A villa számtalan különleges növénnyel büszkélkedő park -
jának egyik intim zugában – az épület hátsó falánál – Kő tár
állít emléket a régi rákosmenti temetőknek. 

Az erdős renée Ház a kerületi képzőművészet fontos bás -
tyája, országosan elismert kiállítások és alkotók fóruma.
Olyan szellemi műhely, ami az öt különálló kerületrész kul-
turális értékeit gyűjti. A városrész különlegessége még az
is, hogy öt vasúti állomása van.

Ádám Ferenc intézményvezetőtől tudjuk, hogy az 1960-as
évek elején rákosligeten Tóth Tibor egynapos zártkörű

kiállításokat szervezett, mert ehhez nem kellett engedély. Ők
voltak a középső „T” (tűrt) alkotói. ezt is hamar ellehe tet -
lenítették. A hetvenes évek közepén a Dózsa Mű ve lő dési Ház
adott otthont a kiállításoknak. ekkor avatták a legtöbb köz -
téri alkotást is. A kortárs művészetet sikerült szűkebb ha tá -
rainkon túl is bemutatni. köszönet illeti a kiállításokat szer -
vezőket, és szervezeteket. A Vigyázó Ferenc Művelődési Tár -
saság, a Renée Művészeti Társaság, a Vox Artis Ala pít vány,
a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány, a MAT XVII
Egyesület, az Olajág Keresztény Művészeti Társaság is di -
cséretet érdemel. 

Az erdős renée Ház munkatársainak köszönhetően úgy
vált az intézmény a kortárs magyar kép ző- és iparművészet
fontos színterévé úgy, hogy nem hagyta figyelmen kívül a
helyi művészközösségek és a művészetbarátok igényeit. A
huszonöt év során mintegy hatszáz alkotó művét láthatta az
érdeklődő kö zön ség. 

Az elmúlt évben szervezett jubileumi kiállításnak 148 sze -
replője volt, melyről Sulyok Gabriella filmet készített, hogy
megörökítse az alkotókat és alkotásaikat. 

A.Bak Péter

Erdős Renée

„erdős renée az új kor költészetében: jelenség. egy egye dül
álló, magányos, arcképe után ítélve szép és fiatal le ány élet -
története megkapó és megrázó dalokban elbeszélve: ez a
»Versek« mint olvasmány, amelyeken szinte élő, vér ző és
lobogó frissességük dacára ott a jel: a meg ma ra dás je le.”

(Jövendő 1903/1. 94.)
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Jubilál a NapSziget

A művészeti folyóirat tizenöt éve ol -
vasható a világhálón. Célja, hogy se -
gítse a szárnybontogatásban az al ko -
tókat, és a már magabiztosan szár -
nyalókat is igyekszik minden lehetsé -
ges módon elismertetni, a befogadó kö -
zönséghez eljuttatni. Lajtai Gábor kül -
detésének érzi, hogy másokért éljen: a
magyar művészekért, a világnak bár -
melyik pontján is alkotnak. Az év ez -
red elején még csak néhány gyűj tő ol -
dal létezett az interneten. Mű vé szet -
tel, iro dalommal foglalkozó alig volt.
A Nap Sziget online létrejöttét 1998
novemberétől megelőzte egy portál,
amelynek célja valamennyi mű vé sze -
ti vonatkozású személy és intézmény
egy helyre gyűjtése volt. ennek a mű -
vészeti lexikonnak a háttereként jött
létre a folyóirat.

A szerzők örültek a lehetőségnek,
hogy alkotásaikkal szerepelhetnek a
közönség előtt. Akkoriban több jó han -
gulatú író-olvasó találkozót is tar tot -
tak különböző kávéházakban, mű ve -
lő dési intézményekben.

2005-ben Vörösmarty Marcell meg -
alapította a NapSziget a Mű vé sze tek -
ért Alapítványt. ekkoriban az online
felülettel párhuzamosan ne gyed éven -
te – évszakokhoz kapcsolódóan – meg-
jelent a nyomtatott folyóirat is. A
nyomdaköltség előteremtése gondot
jelentett. Bár közel száz előfizetőjük
volt és a boltokban ötven példány kö -
rül fogyott, végül a pályázatok meg-
nyerése jelentette az igazi segítséget.

A szerzőknek fontos a megjelenés,
hiszen így jutnak el műveikkel és gon -
dolataikkal az olvasóhoz. A honlap több
mint ezer érdeklődőt vonz, akik je len -
tős számban dicsérik a szerzők mun -
káját. Az Aktuális rovatban mintegy
ötezer írás között böngészhetnek az
irodalom szerelmesei.

Ma már számtalan online irodalmi,
művészeti folyóirat létezik a vi lág há -
lón. A NapSziget a középmezőnyben
helyezkedik el, de talán csak azért, mert
megválogatja szerzőit és azok írásait,
igényesebb az átlagnál. Sok nyomta-
tott folyóiratnak van online változata,
ez nem jelent különlegességet. Arra
tudatosan tö rekszenek, hogy ne sül lyed-
jen amatőr szintre. 

A NapSziget örömmel ismeri el a

tehetséget lírában, prózában és a kép -
zőművészetben is. Az alkotó érzi, tud -
ja jó az, amit csinál, az elismerés a
folytatásra, a minőségre sarkallja. Az
idei esztendőben anyagi okok miatt
nem kerül sor díjazásra, mint ahogy
a már hagyománnyá vált fesztivál is
elmarad. 

A tizenöt év mérföldkő is számuk -
ra. Megtartják azt, ami sikeres, ami pe-
dig nem vonzza az olvasót, azon vál-
toztatni kell. Csak ez biztosíthatja a
megmaradást. (www.napsziget.hu)

Varga Gabriella

Lajtai Gábor

Lajtai Gábor
keVÉS

kevés az út
de járni kell
kevés a fény
de látni kell
kevés a hang
de szólni kell
kevés a perc
de várni kell
kevés a szent
de hinni kell
kevés a könny
de sírni kell
kevés a cél
de menni kell
kevés a sok
de ennyi kell.

Király Lajos
erDeI PATAk

Gyors erdei patak
kövek közt fut, rohan.
Száll az Idő és nem
csillapul az iram.

kis forrásként indult
a hegynek öléből,
hogy életet vigyen
a Földnek szívéből.

Fák kísérik útját,
hallgatják zenéjét:
hogy csobog, s csodálják
csillogását, fényét.

Györgypál Katalin
ÉSzreVÉTLeN

kizöldültek a hársak
s a két kocsiút közti
keskeny gyepet elborítják
a sárgálló pipitérek
vidítva szemet és szívet
lelkünk is boldogan fürödhet
az áprilisi szeszélyben

SzOMBAT DÉLUTÁN

Szürke ég előtt
bájos-fényes napsütés

április
még minden lehet
még előttünk nyílik

az egész tavasz!

Barcs János
FekeTe MADArAk

A fölöttem sötétlő egek alatt
csaknem elvittek a fekete madarak:
megragadtak, szárnyuk alá vettek,
nehéznek találtak – s aztán letettek.

Itt vagyok újra, hajnalra ébredtem:
világot látni, új bérletem megvettem:–
S látom a célt, az új célszalagot,
ami előttem, megszűrt fényében 

ragyog!
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Hírek

A Mohácsi Regős Ferenc Asz tal -
tár saság alkotóinak műveiből rendez -
nek kiállítást a Maconkai Orosz László
Ga lériában (XVI. Batsányi János ut -
ca 28-32), melyet május 5-29-ig le -
het megtekinteni. 

Rab-Kováts Éva alkotásaiból Har -
mónia zenében, versben, tájban címmel
nyílik kiállítás az Óbudai Gondozási
központban (III. kiskorona utca 3),
melyet március 24-től április 28-ig lát -
hatnak az érdeklődők.

Kaizler Gitta festményeiből Élet a
radnai havasokban címmel április 4-én
nyílik tárlat Dunaújvárosban az In ter -
cisa Múzeumban. A kiállítást Farkas
Lajos ajánlja az érdeklődők fi gyel mé be.

Görgényi Éva és Görgényi Ta más
műveit Gyomaendrődön a Vi dovsz ky
Béla Helytörténeti Gyűjteményben áp -
rilis 20-tól tekinthetik meg az ér dek-
lődők. 

P. Bak János és A. Bak Péter al-
 ko tásaiból a Cinkotai evangélikus Gyü -
lekezet Házában (XVI. Batthyány Ilo na
utca 53-55) április 16-án nyílik tárlat.

Keresztes Zsuzsa „rongy képei ből”
március idusán nyílik tárlat Szó fiá ban
a Magyarok Házában. A kiállítás ké pei
áprilisban Szlivenben, májusban raz -
gradban, júniusban Plovdívban, jú li us -
ban ruszeben, augusztusban pedig Go -
r na Orjahovicában tekinthetők meg.

Szűcs Lajos zeneszerző műsorára
kerül sor május 11-én 18 órakor Cse -
pelen a Posztógyár utca 2 szám alatti
Ferencsik teremben a Fasang zenei es -
tek keretében. 

A Művészetbarátok Egye süle té -
nek pécsi csoportjához tartozó tag -
jai Tár lat 2016 címmel a PTe könyv -
tá rá ban (Pécs, Universitas utca 2/a) má -
jus 4-31-ig mutatják be alkotásaikat.

Borkovics Péter és Sipos Balázs
üveg  művészek munkáiból a B 32 Ga -
léria és kultúrtér alagsori Trezor Ga -
lériájában (XI. Bartók Béla út 32) Kö -
 rülbelül címmel nyílt különleges, rit -
kán látható kiállítás. A tárlat május
3-20-ig látogatható.

Stekly Zsuzsa alkotásait május 2-31-
ig, Pongrácz Zoltán festményeit má -
jus 3-30-ig tekinthetik meg az ér dek -
lődők a Magyar Mezőgazdasági Mú -
zeum és könyvtárban (I. Attila út 93
Vármező Galéria).

Alkotni mindhaláligSzaktudósok

Szaktudósok bolházó fejezeteit ér dek -
lődéssel nem lapozgatom. Aprólékos
részleteiket böngészni nincs kedvem.
Az élet az övékénél messze érdekesebb.

Jogászok ideiglenes, alkalmazott tör -
vényeire fütyülök. A ma érvényes teg -
nap még bűn volt, holnap mást pótol-
nak helyébe. Nem fogadom el dönté-
seiket, mikor kötelet hurkolnak nya -
kamra. Az öregek csepűrágó sza bá lyait
a fiatalok, de ugyanolyan komolyan,
ellenkező kódexekkel helyettesít he tik,
ami számomra nem sokat ér, mert elő -
deik elkárhoztattak.

Meteorológusok bizonykodnak, de
az eső és szép idő kifigurázza őket.

Mágusok szemrebbenés nélkül jó sol-
gatnak, mert az elkövetkezendőkben
nem lesznek jelen számonkérésre.

Ne üsse bele orrát a firkálásaimba,
aki még soha nem rajzolt, csak bí rás ko-
dott. Honnan tudná, hogy kel ki a to -
jásból, aki madarat sem látott.

Tanárok precíz iskolás rendje ki re -
kesztené a találékonyságot. A bolt ban
beskatulyázott cipő nem sejtheti, mi -
ben és milyen lábon botladozik majd,
míg elcsonkul a sarka. Az élet viszon -
tagságosabb az iskolapadoknál.

Nem karosszékben mozdulatlanul
szemlélődik a művész, inkább csa var -
gó kalandor, aki fölfeszegeti az aj tó -
kat, bekukucskál az ablakok mögé, ál -
landóan nyomoz, keres, turkál, s ami
megtetszik, saját formájába önti. Nem
vonakodik semmi újtól, csak un do ro -
dik a giccstől.

Prokop Péter

Kilencvenöt éve született Csonka Er nő.
Salamon Nándor egy húsz évvel ko ráb -
bi tanulmányában a következőt írja:
„Látásmódjában az időszerűség elle -
né ben egy nosztalgiát sem nélkülöző
álláspont viaskodik, valamilyen lát vány -
mentő igyekezettől, feloldástól nyer ve
hajtóerejét. A genius loci, a helyszínen
megszerzett élmény dominanciája ural -
ja választását, de ecsetjárását is. Szá -
mára fontos, hogy az udvarkép Pe re -
nyén, a kastélypark Bozsokon, a há zak
Szelestén vagy Toronyban, a temető 
kő szegen kerül vászonra, papírra. Nem
közömbös, hogy a tél Csömötén, az ár -
tér kám alatt vagy az utcakép Gen -
csen, kőszegen készült, az emlék meg
Ság hegyen ragadta magával…”

Csonka ernő tájfestőként él a köztu-
datban, de csendéleteivel, portréival,
és mitológiai-bibliai témájú alkotá-
saival is elismertséget szerzett. Szel -
lemi frissességét meghagyta a csalfa
sors; gondolatai tiszták, bölcsessége
kiáramló. A test persze fárad, de ma is
fes tő állványa elé áll. 
Valakitől mindig búcsúzni kell… úgy,
ahogy az imádott Mártától, később a
má so dik asszo nyától Margittól, sor -
ban a ba rátoktól, pálya társaktól. Van
úgy, hogy a szíve majd megszakad,
de ilyenkor Gyöngyi, a har madik fe le-
ség féltőn fel e meli.           

Mesterházy Mónika
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Vélemények

Kedves Hilda és Tibor!
Nagyon köszönöm a 2016/1. számot a pompás lapotokból!
Nem lehet letenni, olyan érdekfeszítő a kultúránk min den
területét átfogó, kitűnő írásokkal gazdag újságotok!

A Magyar Örökség-díjasok laudációi tudtommal csak Ná -
latok jelennek meg egy csokorban!, de azon kívül helyet kap -
nak a csendben nagyszerűet alkotó, kevésbé ismert mű vé -
szeink, mint Németh János, akit Benedek Kati szép írása is -
mertet, jóllehet ő a Nemzet Művésze, és életmű kiállítása
volt a Vigadóban!

Örömmel olvastam volt tanítványom Lőrincz Zoli írá sát
Birnmeyer Erwinről! S örülök, hogy a Te írásod sem hi ány zik
ebből a lapból sem, amellyel Bella Péter népzenészt mu ta tod
be, mint az általatok alapított Béres Ferenc-díj nyer tesét.
S gondolom valamennyi olvasó örömmel fogadta Pro kop
Péter írását éppen úgy mint Márai Sándor versét a sze re -
tetről!Nagy kár, hogy nem látom az újságosoknál a lapotokat!
vagy nem elég figyelmesen né zem a kí ná la tukat?

Szeretettel: Prokopp Mária

Tisztelt Geröly Úr!
Gondjaikat teljesen megértem, és a problémák is me re té ben
a késedelmeket is akceptálom. Tekintve, hogy én internet-
kapcsolattal rendelkezem, a jövőben a megadott honla pon
fogok idejében tájékozódni. A lapot – ha gyakran meg kés -
ve is – mindig nagy érdeklődéssel és örömmel olvasom.
Sokrétű önkéntes munkájukat hálásan köszönöm.

Réthy Sándor (Németország)

Kedves Hilda és Tibor!
Micsoda értékgazdag-tár az újság, nevéhez méltóan: Mű -
vészet és Barátai. Olyan arcélek, munkásságok kerülnek
elő folyamatosan, melyek a média figyelméből kimaradnak,
de gondozó elmék és kezek kegyelméből – mű ve lé sében
– fennmaradnak. Hála és köszönet a szer kesz tők nek. A to váb -
biakhoz jó egészséget, derűs alkotókedvet kívá nok. Baráti
üdvözlettel:

Sz. Tóth Gyula

Kedves Hilda, Kedves Tibor!
Színvonalas a szám, talán jól is teszitek, hogy  klasszikusok -
kal töltitek fel a versrovatot. A képzőművészeti és tu do má-
nyos írások is jók. A képek reprodukciói fekete-fehérben is
jelzik a kvalitást.
egyetlen észrevételem csupán: „Oberwart” meg érde mel te
vol na, hogy legalább zárójelben az eredeti nevén Felsőőr-
ként is sze re peljen. 

Üdvözlettel: Radnai István

Kedves Hilda és Tibor!
Nagyon szépen köszönjük a Művészet és Barátai című la-
pokat, fáradtságot nem ismerő, becsületes, lelkiisme re tes
munkátokat. Továbbra is örömmel leszünk részesei a Mű vé -
szetbarátok egyesülete kollektív tárlatainak.

Tisztelettel: Szántó Tünde és Sándor

Egy zománcműves vallomása

Amikor az ember elérkezik a „de jól nézel ki!” korba, szám -
vetést készít, vajon jól sáfárkodott-e a reá bízott talentummal?

Naponta hálát mondok egészségemért, szerető szü leim ért,
hogy olyan családba születtem, ahol a megértés volt a legfon -
tosabb. képeimen is visszatükröződik a boldog gyerekkor
biztonsága, szüleim, testvéreim szeretete.

Ma, amikor már nem tartozom a pályakezdők közé, há lás
szívvel gondolok mindazokra, akik az évek során segítettek,
így ma elmondhatom: köszönöm, hogy bíztatok bennem! ké-
peimmel bejártam az egész országot, boldoggá tesz a tu dat,
sok embernek sikerült örömet szerezni. Alkotásaim nem szo -
rulnak magyarázatra, belőlük a béke és harmónia sugárzik.
Nem elégít ki az, ha egy kép látványos, legfontosabb, hogy
legyen mondanivalója is. 

Nem győzök elég hálás lenni a Teremtőmnek, szerető fér-
jemért, és remekbe si ke rült gyermekeimért. Nem is tudom
felsorolni azt a sok jót, amiben az Ég részesített. Naponta
megújuló öröm, amikor Tappancs kutyám odajön egy üd -
vözlő pacsiért és Macs ka jancsi elégedett képét látom, ahogy
a teraszon a meleg nap fényben nyújtózik egyet. köszönöm,
hogy egész valómat elégedettséggel töltöd el, s elmém nem
háborog értelmetlen hiá bavalóságokért. 

Mit kívánhatnék még ennyi jótétemény után? Talán csak
annyit, hogy mindez még nagyon sokáig így maradjon és
továbbra is meghalljam és képekké formálhassam Uram a
sugallataidat.     Stekly Zsuzsanna

Stekly Zsuzsanna: Madonna Jézussal
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Az egyesület adományozói

22.500.- Ft-ot réthy Sándor (ketsch – Németország); 17.500.-
Ft-ot dr. Sólyom Ferenc (Érd); 16.000.- Ft-ot Gombai-
Nagy károlyné (Budapest); 14.200.- Ft-ot Barcs János
(Szigethalom); 10.000.- Ft-ot Nagy ernő (Szombathely);
3.000.- Ft-ot dr. keresztes Sándorné (Budapest), koltayné
zolder klára (Budapest); 2.500.- Ft-ot dr. Szedresi István
(kecskemét); 2.000.- Ft-ot Biró József (Budapest),
karsainé Tonnelier Ghislaine (Budapest), Mohainé Burián
Mária Ágnes (Budapest); 1.500.- Ft-ot Berényi Sándor (kő -
szeg),  dr. Gesztesi Tamás (Szekszárd); 1.000.- Ft-ot 
Cse ré py György (Budapest), kiss kálmán (Budapest), 
M. kass Judit (Budapest), Szloboda István (Pécs); 500.- Ft-
ot Csapó Sándorné (Lad), Csohány kálmánné (Budapest),
dr. Csorba László (Vecsés), Farkas katalin (Budapest),
kovács János (Pécs), krupa József (Budapest), Pongárcz
zoltán (Budapest), rab-kováts Éva (Budapest), Szalma
Má ria (Budapest), Szurcsik János (Budapest) küldött.
Első félévi programjaink támogatásához – pályázat alap -
ján – a Közjóért Alapítványtól 500.000.- Ft-ot nyertünk,
melyet ezúton is köszönünk!

Tisztújító közgyűlés

egyesületünk Alapszabálya szerinti 2015. évet értékelő
és esedékes tisztújító közgyűlését 
2016. május 23-án (hétfőn) 14.00 órakor a k11 Mű vé -
szeti és kulturális központban (1075 Budapest, király
utca 11) tartja. (Megközelíthető a Deák tértől egy kis sé -
tával.) Határozatképtelenség esetén (amely az elmúlt évek
tapasztalata alapján természetes) a megismételt köz gyű -
lés 14 óra 30 perckor a jelenlévők létszámától füg get le nül
döntés ho za tal ra jogosult.
Napirend
1./ elnöki beszámoló az egyesület 2015. évi munkájáról,
a 2016. évi programokról, a múlt évi  és a 2016. évi költség -
ségvetésről. 
2./ Összefoglaló a Művészeti Tanács elmúlt évi te vé keny -
ségéről és a 2016. évi tervekről;  előadó: Ürmös Péter;
3./ A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi gaz dál ko dás-
ról. előadó: Szabados István, a Felügyelő Bizottság tag ja;
4./ A 2015. évi programok mérlege, 2016. évi tervek. elő -
adó: Gombai-Nagy Károlyné;
5./ A beszámolók megvitatása és elfogadása; 
6./ A 2014. május 31-én elfogadott, egységes szer ke zet be
foglalt, a Fővárosi Törvényszék észrevételei alapján módo -
sítandó Alapszabály elfogadása; előterjesztő: Tárkányi Im  re;
7./ Az egyesület 2016-2019 közötti időszak tiszt ség vi se -
lő inek megválasztása. A 2015. december 9-i rendkívüli
közgyűlésen választott Jelölő Bizottság javaslatát elő ter -
jesz ti: Nick Ferenc;
A tanácskozás levezető elnökének Kaiser Lászlót ja vas lom.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően május 18-án (szer-
dán) 14-17 óra között a  Budapest, VII. kerület István ut ca
42. szám alatti székhelyünkön Nyílt Nap keretében az egye -
sület tagjainak lehetőséget biztosítunk a 2015. évi pénzü-
gyi dokumentumok, és iratok megtekintésére.   

Geröly Tibor

Főügyészségi vizsgálat

Geröly Tibor
Művészetbarátok Egyesülete

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyesülési  jogról, a közhasznú  jogállásról,  valamint  a ci-
vil szervezetek  működéséről  és támogatásáról szóló 20ll.
évi CLXXV. törvény szerint: „ll. § (l) A civil szervezet
működése felett az ügyészség  – az e törvényben,  vala mint
a Ptk.-ban meghatározott  eltérésekkel  – az ügyészségről szó-
ló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést
gya korol. ”

A Fővárosi Főügyészség  törvényességi ellenőrzési  eljá rást
folytat azért, mert magánszemély bejelentő nyilatkozata
alapján  kérdéses  a  Művészetbarátok  Egyesülete (szék he -
lye:  1078 Budapest, István u. 42.) működése egyes kérdései -
nek törvényessége.

ezért  az  ügyészségről  szóló  2011.  évi  CLXIII.  tör vény
(Ütv.)  4.  §  (3)  bekezdése  alapján kérem  Önt,  mint  az  egye -
sület törvényes képviselőjét, hogy a jelen  megkeresés kéz hez-
vételétől számított 15 napon belül szíveskedjék a Fő vá ro si
Főügyészség  részére... rész letes választ adni a következő kér-
désekre: A tagok iratbetekintési lehetősége, a tiszt ség vi se -
lők vá lasztása, jelenléti ívek elkészítése, a tagfelvétel mód -
ja, a tagok nyilvántartása, a rendezvényekre és a köz gyű lé -
sekre  szó ló meghívók továbbításának módja és ideje, az el -
nökségi ülé sek rendje.   

A törvényességi vizsgálat jelentős terhet rótt ránk. A ha tó ság
kérésének minden tekintetben eleget tettünk, viszont e mi att
más teendőink – így lapunk megjelenése is – jelentős ké se  del met
szenvedtek.

Az egyesület bankszámlaszáma

Csohány Kálmán: (1925–1980) Páva

OTP 11706016-20020031
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Programok

Március 2-án (szerdán) 17.30 óra kor
a róth Miksa emlékházban (1078 Bu -
dapest, Nefelejcs utca 26.) Színek a ter-
mészetben avagy Miért kék az ég, fe-
hérek a felhők? címmelHad há zyTi bor
főiskolai tanár kísérletekkel il luszt -
rált előadása. Házigazda Geröly Ti bor.

Március 9-én (szerdán) 17.30 óra kor
a róth Miksa emlékházban (1078 Bu -
dapest, Nefelejcs utca 26) A művészi
szép természete – Aniszi Kálmán elő -
adása. Házigazda Ge röly Tibor.

Március 11-én (pénteken) a „Mű -
vé szetbarátok 2016” kiállítás ké pei -
nek átvétele 10.00-16.00 óráig és már -
cius 12-én (szombaton) 9.00-14.00 óráig
az egyesület Budapest, VII. kerület Ist -
ván utca 42. szám alatti székhelyén.
A zsűri elnöke Ürmös Péter.

Március 14-én (hétfőn) 15 órakor
a XIII. kerület keszkenő utca 35. szá -
mú házon elhelyezett emléktáblánál
Obersovszky Gyula íróra, költőre,
19 56 Hősére emlékezik Herzum Pé ter
és Geröly Tibor.

Március 15-én (kedden) Őr botty án -
ban Obersovszky Gyula hajdani al -
ko tóházánál Béres L. Attila újságíró
helyez el koszorút.

Március 16-án (szerdán) 17.30 óra -
kor a k11 Művészeti és kulturális köz -
pontban (1075 Budapest, király utca
11.) A bengáli tűz fénykörében –
Madarász Imre előadása. Há zi gaz da
Geröly Tibor.

Március 23-án (szerdán) 17.30 óra -
kor a k11 Művészeti és kulturális köz -
pontban (1075 Budapest, király utca
11.) Rákos Sándor (1921–1999) a10

szo rongó Gilgames. Vas István
(1910–
1991), aki egy „talpalatnyi parkettre”
vágyott – Koppány Zsolt előadása.
Házigazda Gombai-Nagy Károlyné. 

Március 30-án (szerdán) 17 óra kor
Pécsett a VOke Vasutas Művelődési
Házban (Váradi u.) Szabó Haj nal ka
vall alkotói pályájáról. Házigazda dr.
Sikó Ágnes.

Március 30-án (szerdán) 17.30 óra -
kor a k11 Művészeti és kulturális köz -
pontban (1075 Budapest, király utca
11.) „Események, pillanatképek” a
Művészetbarátok Egyesületének éle -
téből – Debrecenyi István váloga tá -
sa videó- és fényképfelvételeiből. 

Há zigazda Gombai-Nagy Ká roly né.
Április 6-án 17 órakor „Művészet-
barátok 2016” – az egyesület tagjai-
nak kollektív kiállítása nyílik a kő rö si
Csoma Sándor kőbányai kul tu rá lis
központban (X. Szent László tér 7-14.),
mely április 30-ig tekinthető meg. köz -
reműködik: Bella Péter nép ze nész; a
Béres Ferenc Kamarakórus; Csák Jó zsef
operaénekes; Dévai Nagy Kamilla Liszt-
és kazinczy-díjas elő adó mű vész; Fa ra gó
Laura Magyar Örökség-dí jas ének mű -
vész; Hegedűs Szabolcs kar nagy, zon -
goraművész; Hegedűs Va lér zon go ra -
művész; Kiss László, a kró nikás ze ne -
de növendéke; Lipcsey Edit ének mű -
vész; Mohai Gáborradnóti- éska zin czy-
díjas előadóművész; Szvo rák Katalin
kossuth- Liszt- és Czine-dí jas elő adó -
művész, népdalénekes. A tár la tot Ju hász
Judit, a Magyar Mű vé sze ti Akadémia
szóvivője ajánlja a je len lé vők fi gyel mé be.  

Április 13-án (szerdán) 17.30 óra kor
a k11 Művészeti és kulturális köz -
pontban (1075 Budapest, király utca
11.) Költészet Napi kiadványok be -
mutatója.  Nagy Andrea: Jancsi kert -
je (versek). Ismerteti Litván Péter esz -
téta; Szigeti Lajos: erővonalak  (válo -
gatott versek 1977-2014) Ismerteti
Baán  Tibor költő, iroda lomtör té nész.
A szerzőkkel beszélget: Kaiser Lász ló
író, költő, a Hungarovox kiadó ve ze -
tője. Házigazda Geröly Tibor.

Április 14-én (csütörtökön) 17.30
órakor a Budapesti Műszaki SzC
Neumann János Számítástechnikai
Szakközépiskolájában (XIV.  kere pe -
si út 124)  Kiss Zita Tavaszi vi rágzás
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című kiállítását dr. Kelényi István
nyitja meg. közreműködnek az iskola
tanulói és Szabó Péter. A tárlat május
18-ig tekinthető meg.

Április 20-án (szerdán) 17.30 óra -
kor a k11 Művészeti és kulturális
központban (1075 Budapest, király
utca 11.) Sánta Ferenc korszerű sé ge
– Kaiser László előadása. Házi gaz da
Geröly Tibor.
Április 27-én (szerdán) 17 órakor Pé csett
a Voke Vasutas Művelődési Házban
(Várady u. 7/2) Festészeti stílusok –
előadó és házigazda dr. Sikó Ágnes.

Április 27-én (szerdán) 17.30 óra -
kor a k11 Művészeti és kulturális
központban (1075 Budapest, király
u. 11.) A lélek vésnöke – Vészi End re
(1916-1987) – a költészet antológu sa
Székely Magda (1936-2007). Kop pány
Zsolt előadása. Házigazda Gombai-
Nagy Károlyné.

Juhász Judit

A Művészet és
Barátai című

lapunk
megjelenését

támogatja

„...az ormokra nem hívják az em bert:
oda fel kell kapaszkodni.” Manet 


