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Vissza a természetbe! Nem meghódítani, uralni, hanem har-
móniában lenni vele. Az art nature a természetben, illetve a 
természettel való művészetteremtés alkotási módszere. Júli-
usban a Partium Art (vagyis PART) Projects alkotói közösség 
megtartotta első természetművészeti táborát a Bihar megyei 
Várasfenesen. A PART Projects fiatal partiumi művészek 
kezdeményezése, célja a térség kulturális, művészeti életé-
nek színesítése, a helyi értékek ismertebbé tétele, valamint 
az, hogy a képzőművészet eszközeivel a hagyományokra, 
természeti és kulturális sajátosságokra kortárs szellemben 
reagáljon. Hogyan lehet népviseletet kreálni virágokból és 

füvekből, gúnyát létrehozni lapule-
vélből, esztétizálni a tájban szétszórt 
szemetet, „tájképet” létrehozni 
fűrészporból, miként és miért lesz 
része egy videoinstal lá ció nak a száz-
esztendős fenesi lóca? Milyen volt a 
művésztelep hangulata? Mik a ter-
vek? Ezekről beszélt lapunknak 
Lovadi	Kinga, a PART tábor főszerve-
zője, és Hausmann	Cecília, az egyik 
váradi résztvevő.

„Néhány éve többedmagammal beszélgettünk arról: jó 
volna felhívni a figyelmet a vizuális művészet segítségével a 
környező vidékekre, a természeti értékekre. Fél éve Indiá-
ban jártam alkotótáborban, ahol leginkább természetművé-
szettel foglalatoskodtunk. A természet adta az alapanyago-
kat. Hazatérve úgy gondoltam, belevágok a néhány éve kör-
vonalazódott ötlet kivitelezésébe” – mondja az előzmények-
ről Lovadi Kinga.

Februárban megkereste Erőss István képzőművészt, egyete-
mi professzort, a magyarországi természetművészet külhon-
ban is elismert népszerűsítőjét. A műfaj (nature art) már a 
hatvanas évek végétől fejlődésnek indult, de csak az utóbbi 

PART – időtlen és ideiglenes között
Új találkozópont természetművészeknek

AzelsőPARTtábor
résztvevői

EgerváriJúlia:Fényszűrő

Fényszűrő – Egervári Júlia

„AVárasfenesenlátottlyuggatottbádogkapukegyediés
őszintemegoldásaiihlettékeztamunkámat.Akilyukasz-
tottlapulevélenátszűrődőfényjeleketrajzolaföldre,a
kiszáradtrohadóleveleketéletrekeltiafénypontokmozgó
játékaáltal.”

Páncél 1., 2. – Egervári Júlia

„Ahogyakovácskalapáljakia
pajzsotéspáncéltaharcosszá-
mára,úgykalapáltamalapule-
velet,mígvékonyhártyáváválto-
zott.Ígyalkotlátszatrahatásos,
devalójábantörékenypáncélt
férfiésnőszámára.”

EgerváriJúlia:Páncél2.EgerváriJúlia:Páncél1.
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évtizedben körvonalazódott definíci-
ója Erőss István Természetművészet
című könyve nyomán. Eszerint: a ter-
mészetművész a természeti erőfor-
rásokkal összhangban, azzal együtt-
működve alkot, a természetben talál-
ható anyagokra, rendszerekre, a ter-
mészet működésére reflektál. Ugyan-
akkor a földművelő közösségek, a 
falusi társadalom hagyományai is 
fontos inspirációs forrásai munkájá-
nak. Az erdélyi születésű Erőss Ist-
ván (Erőss Zsolt hegymászó rokona), 
aki egyébiránt egy híres koreai ter-
mészetművészeti csoportnak is a 
magyarországi úgymond helytartója, 
készségesen segített, tanácsot adott 
Kingának arra nézvést is, hogy kiket 
hívjon meg az első táborba. Kilenc 
művész, négy magyarországi és öt 
partiumi, illetve erdélyi alkotó vett 
részt a várasfenesi táborban, általá-
ban mindőjüknek volt már valami-
lyen természetművészeti tapasztala-
ta. Persze még az útkeresés szakaszá-
ban vannak. Később örömmel nyit-
nak majd a Partiumi Keresztény 
Egyetem vizuális művészeti szaka és 
a diákok felé.

Lovadi Kinga nagyrészt saját erőből, 
magánforrásból hozta létre a tízna-
pos tábort. A várasfenesi Györffy Ist-
ván Táj- és Népismereti Otthon nyúj-
tott szállást, valamint tárlathely-
színt, a kiállítási anyag nyomtatását 
a nagyváradi Alfadekor vállalta, a 
szervezésben pedig az Érmelléki Gaz-
dák Egyesülete segédkezett.

A csapatnak az volt az egyik célja, 
hogy a helyi közösséget is bevonják a 
projektbe, közben új színeket vigye-

nek a falusi hétköznapokba. Az egyik képzőművész, Gál 
Orsolya bábosként is tevékenykedik, így ő a várasfenesi 
gyermekekkel háromméteres óriásbábukat készített papír-
maséból, rongyokból, faágakból. Harminc gyerkőc nagy-
nagy örömmel vett részt a bábkészítésben és játékban. Gyu-
lai Pál ASzélésaNapcímű verséből inspirálódva mindenki 
megrajzolta a saját elképzelése szerinti figurákat, majd elké-
szítették a költeményt illusztráló bábokat. A természetmű-
vészeti tábort záró kiállítás megnyitója Gál Orsolya 
Pulcinellaálmatlansága című hagyományos vásári bábjáté-
kával fejeződött be. Ugyancsak Gál Orsolya esti kikapcsoló-
dásként, lazításként tangóharmonikán játszott a verandán. 
Ennek ugyancsak megvolt a varázsa. Előfordult, hogy zuho-

gó esőben ült a fedett hintán és 
muzsikált.

A tábor és a projekt fantázianeve 
PART lett. PART – mint par  tiumi 
művészet. Ugyanakkor a part szim-
bólum is: perem  vidék, átmenet – 
folyékony és szilárd, statikus és dina-
mikus, helyben maradó és továbbme-
nő, időtlen és ideiglenes között; a 
part találkozási pont, megérkezés és 
elindulás. Fiatal partiumi művészek 
gyűjtőpontjává szeretnének válni. 
Rengeteg elképzelésük, ötletük, ter-
vük van. A képzőművészettel, esztéti-
kával kapcsolatos megmozdulásokat, 
eseményeket óhajtanak szervezni. 
Kinga rendszeresíteni szeretné a 
tábort, a továbbiakban pályázati 
segítséget is kérve.

A tábor központi témája tehát a cso-
portosulásnak is nevet adó part volt. 
A kilenc képzőművész különböző 
módokon alkalmazta a természet és 
a helyi népművészet adta lehetősége-
ket munkáiban. Az alkotások nem-
csak tematikailag, de technikák és 
műfajok peremvidékén is állnak, 
festmények, videók, installációk, 
ékszerek, textilművészeti alkotások 
és szobrok is születtek. A táborban 
készült művekből július 21-én nyílt 
kiállítás a várasfenesi Györffy István 
Tájházban, a tárlatot augusztus 4-ig 
díjtalanul lehetett látogatni.

A szállásuk tizenegy kilométerre volt 
a falutól, az erdő közepén. Lovadi 
Kinga a magyarországi résztvevők-
nek sokat mesélt arról, milyen a 
szórványlét a Fekete-Körös völgyé-
ben. A tábor utolsó előtti napján, a 

LipkovicsPéter:Hús

Hús – Lipkovics Péter

Atermészetművészetazembernek,vágyainakésnyomha-
gyószándékainakmúlékonyságávalfoglalkozik,ésegon-
dolatnakköltőimegfogalmazásáratörekszik.Apatak
partjántaláltkövekaklasszikusművészetmegörökítő
funkciójárautalnak,akavicsokhússávalóátlényegülése
pedigazemberbőségésgazdagságirántivágyátjelképezi.
Azörökanyaglényegülittátmulandóvá,ezzelisfeszeget-
veaztakérdést,hogyvajonatermészetmeddigszolgálja,
szolgálhatjaazemberönzőigényeit.

SzilákAndrea:Álgyöngyök

Álgyöngyök – Szilák Andrea

„Aszeméttelnemmintökológiaiproblémávalfoglalkoz-
tam,inkábbmintatermészetbenelőfordulószomorú,de
egyregyakrabbanfellelhetőemberinyomhagyásként.Eze-
ketanyomokatigazgyöngynekálcázott,alumínimum-
papírralbecsomagoltkövekkénthelyeztemelaFenesmed-
rében.”
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vernisszázs előtti napon Varga Csaba hegymászó irányításá-
val kirándultak. Bebarangolták Pádist, gyönyörködtek a 
Csodavárban.

Szinte mindegyik alkotás utal a hagyományokra, helyi jel-
legzetességekre. Volt, akit a népviselet ihletett meg, virágok-
ból és fűszálakból hozott létre kreációt. Más azt próbálta ki, 
hogyan mutat a szőttesen az általa talált jókora lapulevél, 
vagy milyen a levélgúnya. A kőből készült sonka a teli élés-

kamrát jelképezte. Volt, akit a labda-
rúgó-világbajnokság döntője inspirált 
alkotásra. Más arra figyelt, hogy a 
tájban sok a szétdobált hulladék, esz-
tétizálta a szemetet, sztaniolba cso-
magolva gyöngyökként helyezte el 
ezeket. Megint más ékszereket készí-
tett kiszárított kecskebogyókból. 
Volt, aki préselt lemezen jelenítette 
meg a fenesi tájakat festve, illetve 
fűrészporból. Videoinstalláció is 
készült: az alkotó rongypokróccal 
takart le egy százéves lócát, és azon 
mutatott be tornagyakorlatokat. 
Nemcsak ékszerek és levélruhák 
készültek, hanem díszítés is, a szok-
nyát fenyő tűleveleiből kirakott 
fenesi motívumokkal szépen lehet 
ékesíteni. A kövek, a növények, a 
falusi házaknál látható lyuggatott 
bádogkapuk mind-mind ihletforrás-
ként szolgáltak.

Kinga és Cecília beszélt a természet-
művészet eredetéről, történetéről és 
lényegéről is. A természetművészet 
továbbfejlesztett változata a land 
artnak. Ez utóbbi Amerikából indult. 
Az alkotók célja az volt, hogy kitörje-
nek a galériákból, és kivonuljanak a 
természetbe. Végül afféle l’art pour 
l’art lett belőle, a természet elfoglalá-
sa a művészet kedvéért. Ezért aztán 
születtek ellenreakciók, hogy ne az 
öncélúságon legyen a hangsúly. A 
művészek jobban fókuszáltak a kör-
nyezetvédelemre, az ökológiai prob-
lémákra, természeti katasztrófákra, 
felhívva a figyelmet az ész nélküli 
életmód következményeire. Az egyik 
irányzat lett a természetművészet 
(art nature), ez Ázsiából kezdett ter-
jedni. A keleti ember egyébként sok-

IzsákElőd:Érvonal

Emlékőrző kövek – Izsák Előd

„Egygyűjtögetőúton,aFenespatakbanfölfelésétálvabíbor-
színűfoltokatfedeztemfelegyesköveken.Afoltokkialakulása
számomrateljesenismeretlenjelenségnekbizonyult,viszont
megjelenésükszámosasszociatívlehetőségetkínáltfel.Szeret-
temvolnafényképeketkészíteniezekrőlakövekről,deakkor
éppennemvoltnálamsemmilyenképrögzítőeszköz.Ebből
kifolyólagterveztem,hogymiutánekövekhelyszíneitmegje-
lölöm,újravisszajövökésdokumentációsanyagotkészíteka
jelenségről.Jelöléskéntoltárszerűkőtornyokatépítettemazo-

konahelyeken,aholezeketaköveket
felfedeztem.Atornyokatatalálat
helyszínénlevőkövekbőlépítettem,
kizárólagolyanokból,amelyeknem
hordoztakmagukoneffélekülönleges
jeleket.

Azemlékezéskülönbözőmegnyilvá-
nulásaimerültekfel,amikora
patakbanépítettkőtornyokatazeső
következtébenkialakulterősármég
aznapesteelsodorta,mielőttvalami-
lyenformábandokumentáltam
volna,illetvemégmielőttbárkinekis
megmutattamvolna.Kétnapmúlva,
amikormárvalamelyestletisztulta
patakvize,sikerültújraépítenema
kőtornyokat.Viszontezúttal–mivel
avízmégnemvoltmegfelelőentisz-
ta–többesetbenisláthatatlanvolt
az,aminekazelőzőutamsoránsze-
rettemvolnaemléketállítani,ésleg-
inkábbcsakasejtéseim,illetvea
homályosemlékeimsoránsikerült
tizenegytornyotreprodukálnom.
Előzőutamonishozzávetőlegesen
ennyitépítettem,bárarrólnemsike-
rültmegtartanomsemmilyenpontos
információt.

AművetSzilákAndreánakdedikál-
tam,akiazelsősétaelőttmegkért,
hogyhozzaknekiisvalamilyenérde-
keskövet,éshogykérésénekeleget
tehessek,késztetéstéreztemarra,
hogyapatakbanfelfedezettjelensé-
getmegjelöljemegyvisszatérősétá-
ig.”

Téregész – Hausmann Cecília

Installáció,fa,széna

„Alabdarúgó-világbajnokságdöntőjénkiötlöttinstalláció
százméternyimegoldásijavaslatháromkérdésre.Azelső
régi,jólismertkérdés:hogyanadrendszertamértania
természetinek,ésfordítva,hogyanlazítjafelazorganikus
anyagageometrikusformát?Amásodik:hogyanlehet
egypályakéttérfelétegyfolytonosvonallalegyesíteni?És
aharmadik:melyikazaforma,amely,báregyetlen
vonalbóláll,mégisatérbevalóbelépésrekésztet?”

HausmannCecília:
Téregész
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kal közelebb van a természethez, mint a nyugatiak. Régi 
kínai festményeken az ember csupán picike pont, a termé-
szet van kiemelve körülötte. A lényeg az egységes egész, a 
természettel való együttalkotás, együttlétezés, és nem a hie-
rarchikus viszony. Lovadi Kinga megtapasztalhatta, milyen 
a keleti emberek hozzáállása, milyen ott az art nature, 
hiszen a fenesi tábor előtt Dél-Koreában is szerzett tapaszta-
latokat. A koreaiak a ’80-as évek óta foglalkoznak termé-
szetművészettel, a cél ennek az irányzatnak az elterjesztése.

A természetművészet képviselői sokszor mintha a földmű-
ves munkát emelnék művészi szintre. Fontos továbbá, hogy 
az alkotó nem rombol, nem individualizál. Európában egye-
dülálló módon csak Egerben működik természetművészeti 
szak az egyetemen, a képzést néhány éve indították. A már 
említett Erőss István az egri Eszterházy Károly Egyetem 
Vizuális Művészeti Tanszékének vezetője. A képzőművészeti 
szakokon általában csak a hagyományos módszereket tanít-

ják. A természetművészeti alkotások 
zöme efemer művészet, semmiképp 
sem alakítható át árucikké. Nem pro-
fitorientált művészet. Nem nyereség-
vágyból születnek a művek.

A várasfenesi tárlaton is csak a 
művek bizonyos részét tudták kiállí-
tani, hiszen nem volt minden bevihe-
tő a kiállítótérbe, ezeket fotográfiák 
segítségével mutatták be. A PART 
csoport szeretné elvinni a kiállítást 
Budapestre és Egerbe, Kolozsvárra, 
Marosvásárhelyre és Csíkszeredába, 
természetesen Nagyváradon is bemu-
tatják az anyagot.

Tóth Hajnal

Az1924-benNagyváradonszületettkrónikaíróannakaMozog
NagyImrénekafia,akinekönéletírását Jár a baka, jár címmel
közöltükfolyóiratunk2016–17-beliszámaiban.AzAlföldiImre
íróiálnevethasználóifjabbikNagyImreemlékirataiédesapja
hagyatékávalegyüttkerültekhozzánk.Avaskosgépiratköteg
éléreszerzőnkakövetkező,sokatsejtetőmegjegyzéstfűzte:„Egy
hegedűművésznekkészülő,devégülisközépszerűírásiparidol-
gozóvákisiklottváradifiatalemberemlékeiből.”Agyermek-és
ifjúkorát,tanulóéveitVáradontöltőfiatalemberígéretesnek
tűnőzeneipályafutásátamásodikvilágháborúvégén–leven-
teként–afrontrakerülés,majdahadifogságpoklatörtemeg.
Kalandosútonhazavergődve,mintegypótcselekvéskéntálltbe
„írásiparidolgozó”-nak.Újságírókéntelőbbszülővárosában
tevékenykedett,majdBudapestreköltözvekülönbözőlapok,
illetveaRádiókabarémunkatársalett.Krimiszerzőkéntöt
kötetejelentmeg,részintaNépszavakiadásában.Önéletírásá-
naksorozatbanközlendőrészleteitaszületésétől1947-igterjedő
időszakbólválogattuk.

Sz. A.

Bukarestben az erdélyi gyökerű Ioan Bianu szenátor, iro-
dalomtörténész egymás után intézett heves támadásokat 
az erdélyi magyar kulturális intézmények, a kisebbségi 
oktatás, tankönyvek, általában a felekezeti magyar okta-
tás ellen. A szászokat viszont kímélte, cserében lojalitásu-
kért. Kijelentette, hogy a magyar kisebbség „ördögi szerve-
zete” ellen erőszakos romanizálással, adminisztratív esz-
közökkel kell harcolni. Az egész erdélyi magyar sajtó – 
irányzatra való tekintet nélkül – érzékenyen és élesen rea-
gált Bianu mértéktelen kirohanásaira. Váradon az év ele-
jén hivatalba lépett Nicolae Popovici prefektus újabb, 
nagyszabású idegenellenőrzést harangozott be. Mindenki-
nek igazolnia kellett az illetőségét, ki tudja, hányadszor! A 
nem helybelieket kiutasították a megyéből. Igazolásra 
jelentkezők hatalmas tumultusa támadt a városházán, a 

Alföldi Imre

Tejfoggal kőbe (9.)
Regényes önéletrajzi krónika apámról s magamról

háztulajdonosoknak is be kellett 
nyújtaniuk a náluk lakók összeírási 
íveit. Milyen jó, hogy mi már akkor 
nem voltunk Tóth úr lakói, mivel 
előző nyár közepén szüleim átköl-
töztek a Ferenc utcai kis saját házba. 
Egyébiránt automatikusan helyi ille-
tőségűnek számított az, aki 1918. 
december elsején vagy már előtte 
Váradon, illetve a megye Romániá-
hoz került részén élt. A szüleim 
mint Nagyváradon lakó érmellékiek 
így automatikusan román állampol-
gárok lettek.

Újsághírekben, szóbeszédben gyak-
ran szó esett a váradi nagyállomás 
mellett működő 2-es számú postahi-
vatalban leleplezett szabálytalansá-
gokról. Ennek tudható be, hogy a 2-es 
posta személyzetét rendeletileg szét-
helyezték az ország különböző 
megyéibe. Például Bondor Mihály 
főfelügyelőt Moldovába, Fălticeni-be, 
a többieket is az Ókirályságba. Nagy 
sajtóvisszhangot keltett ez az intéz-
kedés, mely ráadásul se az illetőség 
igazolásakor, se a 2-es posta személy-
zetének széthelyezésekor nem vonat-
kozott a román nemzetiségű alkal-
mazottakra, holott éppen ők voltak 
azok, akik igen nehezen és csak 
kevesen tudták volna igazolni, hogy 
1918. december elseje előtt is itt éltek, 
és közülük került ki a szabálytalan-
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