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Ilyenkor átveszi a hangsúlyt is, hiszen a
szó tartalma,amondanivaló,gyökeresen
megváltozott.
A magyar mondat nem követi a sok-

felé gyakori, unalmas szövegben nálunk
sem ritka alany, állítmány, tárgy, határo-
zó, jelzőmintagépiességét.Ottó ütött öt 
legyet a moziban.Mieztazötszóttetsző-
legesen cserélgethetjük, persze nem kö-
vetkezményeknélkül.Apéldábanahang-
súlymostOttóé.Dehaa mozibannévelős

határozóval kezdünk, akkor az kapja a
nyomatékot. Ha az öt legyet akarjuk ki-
emelni,akkorazttesszükelőre.
A magyarban gyakori az egyszavas

mondat, ugyanis a beszélőt nem szoron-
gatják alaki előírások. Egyes-egyedül az
igazság,azonbelülislényegkimondásá-
nak kötelessége. 
Példa:
–Jön?–kérdezteahalál.
–Megyek,–feleltUrunkJézusKrisztus.

  

Festőművész, aki életét a közösségnek
szentelte. Gopcsa Paula évtizedekig raj-
zotésművészettörténetettanítottegygim-
náziumban, s emellett volt ereje és ide-
je,hogyavörösberényiésbalatonboglári
művésztelepnek alapító szorgosa legyen.
Sakkormégnememlítettemahazaiör-
ménységhez–azövéihez–fűződőmeg-
annyi,szellemetnyitogatóésmegőrzőte-
vékenységét. A genetika különös rejté-
lye, hogy kilencven
évesen is friss. Jön-
megy,külföldiutazá-
sokrészvevője,afia-
talok – a jó pedagó-
gus sosem veszti el
a tanításba vetett hi-
tét–szakmaisegítő-
je,istápolója.
Derűs személyi-

sége, csöndbe bur-
kolódzó mosolya, a
művészettől ittasult
életkedve átsugárzik

Szakolczay Lajos
Fény, víz, levegő

Gopcsa Paula kiállítása a Józsefvárosi Galériában 
festményein is. Avval, hogy tárlatának
a Fény, víz, levegő címetadta, egykissé
meghatározta kitekintését: Itália-alapél-
ményét és a nagybányaiakhoz való von-
zalmátis.Snemkülönbenatájvarázslatá-
banátélt,szinteaszakráliskörökignyúj-
tózó magyar örménységének jelenvalósá-
gát(Ararát – olaj,farost).Nekiisszabad-
ságérzet,hanagyotharaphatatisztaleve-
gőből,haa fény lélekgazdagsággal telít-

veáttetszővéteszitáj-
képeit – minő fény-
nyelringatóközegben
pihennek a velencei
gondolák–,éskitudja
fejezni a benne rejte-
ző,szeretetreésmeg-
értésre a világ meg-
annyi sarka felényitó
élményvilágot.
A jól válogatott ka-

marakiállításanyagán
is látszik, hogy grafi-
kában éppoly biztosA 90. születésnapját ünneplő Gopcsa Paula
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kezű,mintafestészetben.Kedveliaport-
rékat (Édesanyám – o., fa-
rost; Lány kakassal – o., vá-
szon; Barátnőm – o. v.; Kati 
– tempera; Vörös hajú lány 
– akvarell), s a társas kap-
csolatokba, mintha részve-
vője volna a találkozások-
nak, éppúgy belelopja érze-
lemvilágát, mint a szépség-
gel nyugtató csendéletekbe
(Nyári délután – o. v.; Szőlő-
kötözés – o.v.;illetveFény-
ben, Ünnepi virágok – mind-
kettő o. farost; Almás csend-
élet – o. v.; Üveges csendélet – vegyes 
technika).Városképeiben isottazottho-
nosságzugaitkutatónyitott szem föl-
fedezőkedve,kalandrahívása(Prá-
ga – v. t.; Veszprém, Festő utca – o. 
v.; Kis híd Vörösberényben – pitt
kréta).
Kidolgozott formák, tompított

és fénnyel átitatott színek jellem-
zik a festményeit, grafikáiban pe-
dig az ugyancsak festőileg kimun-
kált megjelenítés (Festőnő – t.), il-
letveatömörfogalmazás–lásdkis-
méretűlinómetszeteinekkéttablóját
–,safolt-ésvonalhálónisáttetsző
a kontúr-biztonság (Szent György

– monotypia). Szá-
mára a hagyomány-
hoz való ragaszko-
dás nem teher – a
figuralitás lényéből
következő termé-
szetesgesztus–,sőt
ebben az évezredes
„kalodában”érzijól
magát. 
Sok helyről és

megannyi időből
táplálkozó műveltségélménye, a rene-

szánszotbekalandozótekin-
tete, a festés lélekprogram-
kéntvalóvállalása,a legki-
sebb tárgyi emlékekben is
tükröződő, önkifejezői bá-
torságról valló boldogság-
élménye színesíti a palet-
tát,forgatjaazecsetet.Nem
szükséges a tenger, vagy a 
fénykoszorúban megjelení-
tett táj imazsámolyára tér-
depelnie,hogytudtunkraad-
hassa,minőérzelemkatedrá-
lisoképülnekalelkében.

Invenciózusörömmelragasztjaösszea
valós és álompillanatot – hitvallásnak is

Faragó Laura Szakolczay Lajos

Önarckép
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megteszianemrégipápaelőtti főhaj-
tás(II. János Pál Szent Hedvig sírjánál 
– o.farost)–,hogykifejezhesseatör-
ténelmenátsugárzólengyel-magyarba-
rátságörökérvényűségét.Sazolaszor-
szágibarangolásokat,tanulmányutakat
fölidézőfestmények(Velence,Firenze,
Róma)–amostanitárlatoncsakaVe-
lence-megidézésekszerepelnek–szin-
tén vallomás-értékűek, hiszen bennük
visszhangzik a reneszánsz fénytelí-
tettsége,klasszikuskorokonátsugárzó
életteljessége.
A velencei laguna-ábrázolásokon

kívül itt csupán – jóllehet a fekete-fe-
hér szintén sugárzik – egy monotypiát
látunk, ám a keresztre feszített szentsé-
geskorpuszban(Itáliai emlék)bennevan
GopcsaPaulaegészlénye.Pontosabban,

amitagrafikaKrisztusgolgotaihalálával
sugároz:megváltásunk öröme, a világra
kiterjeszthetőember-jóság diadalma.

Megjelent: Magyar Fórum 2018. 06. 21.

Ararát (olaj, farost)

  

Mintegy 100 fő részvételével Világosí-
tó Szent Gergely tiszteletére tartottunk
rendezvényt a ZuglóiNemzetiségekHá-
zában május 12-én szombaton délután.
MegemlékezőbeszédetSzentGergelyről
Zsigmond Benedekarmenológusmondott.
A Juhász Endre vezette Group Duduk
együttesújformációbanlépettfel.Dobo-
suktól és bőgősüktől fantasztikus impro-
vizációt hallhattunk duduk és énekhang
kíséretében.Várady Máriakedvesvidám
anekdotákkaltarkítottaműsorunkat.Majd
Vikol KálmánZenedéjénekDó-Re-Miif-
júsági tagozata kápráztatta el a hallgató-
ságot.ZáróműsorkéntőketaKálmánve-
zényelteXVI. kerületi Corvin kórus kö-
vette.Vastapsvoltajutalmuk.Azesteta
Yerevan Örmény Büfé ételkóstolójával
zártuk. Finom, friss padlizsános örmény

Világosító szent Gergely ünnepség Zuglóban
csirkeragu volt ésGata.Afinom falatok
fogyasztásaközbensokáigbeszélgettünk.

Zárug Katalin

Várady Mária színművésznő


