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Szakolczay Lajos
Egyezések és különbözőségek
Kopócs Tibor, Darázs Rozália, Szilva Ilona és Szilva Emőke 
kiállítása a tatabányai Kortárs Galériában

A Kárpát-medencei Művészeti Alapnak nagy szerepe van abban, hogy a határa-
inkon kívül élő magyar képzőművészek rendszeresen közönség elé kerülnek. A 
mostani tárlat is – az Alap sokadszorra is kitűnő partnerre talált a tatabányai Kor-
társ Galériában – az ő szívós munkájukat dicséri. Nem lehet eléggé hangsúlyozni: 
a sok helyről gazdagodó, több irányzatból töltekező és számtalan kifejezési módot 
találó alkotóközösség csupán akkor tudja megmutatni valódi erejét, ha a Trianon 
által elszakított területeken élő és alkotó magyar művészek is a legtermészeteseb-
ben (ahogyan az irodalomban ez már régen megszokottá vált) beépülnek abba az 
értékfolyamba, amelynek egyetemes magyar művészet a neve.

A tatabányai tárlat ezúttal a szlovákiai (felvidéki) magyar képzőművészet jele-
seit, a festőművész Kopócs Tibort, a szobrász Darázs Rozáliát és a fiatalabb ge-
nerációhoz tartozó, szintén a plasztikát művelő testvérpárt, Szilva Ilonát és Emő-
két mutatta be. Minthogy Kopócs és Darázs mögött már jól kialakított életmű 
van, nemzedéki „harcnak” is tekinthető a két fiatallal való föllépésük. Csakhogy a 
küzdelem elmaradt. Pontosabban: a különbözőségek folytán alkotói párbeszéddé 
szélesedett. Azzal, hogy ki-ki megmutatta a saját arcát, egy pillanatra bepillant-
hattunk a kifejezésmódok egymástól elütő, ám az egyediségük révén csaknem 
ugyanolyan erővel vonzó arzenáljába is. Jó volt látni, hogy a couleur locale mi-
ként ereződött bizonyos, a határt minduntalan tágító kitekintéssel – a Csallóközi 
Ikarosz – Egy rokonom emlékére (1987) alkotója nem kevés fény-árnyék játékkal 
hajtott fejet a párizsi vásznán Caravaggio-hangulatot teremtő magyar–francia 
festő előtt (Hommage a Csernus Tibor [2007] –, s azt ugyancsak, hogy a két fiatal 
szobrászművész mily bátran rugaszkodott el – szépségeszményét föl nem adva, 
de másra cserélve – a hagyományos térbelakási kísérletektől.

A tárlat nóvumát kétségkívül Kopócs Tibor – akinek 70. születésnapját nemrég 
életmű-válogatással köszöntötte a révkomáromi Limes Galéria – negyedszázad 
festménye (olaj, akril) és grafikája (grafit, cinkkarc) adta. Ez a sűrített összefoglaló, 
a képi gondolkodás minden szegmensét fölmutató mustra kiváltképp példázza 
egy, a hagyományos festészethez ragaszkodó, így a figuralitásra is esküdő, ám gro-
teszk világlátásával és térszemléletével a legmodernebb tájak felé szintén elkalan-
dozó művész sokoldalúságát. Kopócs szépségeszménye – mindenik művének a 
kivételes rajztudás az alapja – valahol a reneszánszban gyökerezik.
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Az emberi testet (ábrázolásainak fókuszában legtöbbször a nő áll) oly módon 
csodálja, hogy nincs az az életes torzítás – a Műteremben (akril, 2007) vérbő mo-
delljét, ruhával eltakarhatatlan „aktját” a mesteren kívül a valóságos vagy kép-
zelet-paraván angyalai szemlélik –, amely ne mutatná teljében a férfibolondító 
idomokat. Még a Manöken Natúra I. (színes cinkkarc, 1989) életfa-nyújtózású 
aktjának sem a sejtelmes angyalszárnyai a lényegesek – noha befelé mélyítik a 
teret, s valaminő átláthatatlan dzsungelt sugallnak –, hanem a bűnbeesés szimbó-
lumaként (Biblia) a kebleket megsokszorozó almák test körüli tánca. Evvel a mo-
mentummal – az életműben az egyik leglényegesebb elem – a jelképtár, a vásznak 
és kartonok motívumkincsében az élet és halál közt feszülő egyetemes példázat 
hangsúlyos jelenlétére figyelmeztetnék.

A helyi színt a rajzos ecset erejével – Kondor Bélánál tapasztaltunk ilyet – való-
sággal a mítoszba emeli a már említett Csallóközi Ikarosz, a sejtetett zuhanás elle-
nére is az élet, a meg nem adás parancsát visszhangozva, míg a dekorativitásában 
is döbbenetes monotípia, a Bikakoponya (2001) a szépségben rejtező halál mellett 
a szabad lélek lakhelyét (evvel a kiáramlás fontosságát) ugyancsak jelképezi. Ég és 
föld összetartozását, igaz profán módon, a 2005-ös olaj önarckép (Fényben – Ár-
nyékban) oly módon sugallja, hogy a natúrát, a test (az arc!) valóságát szembeállít-
ja azokkal a szellemi javakkal, amelyet egyfelől a mítosz (életfa, gyökér), másfelől 
az elvontságában is megfogható technikai civilizáció s evvel együtt a rácshálóza-
tán átütő organikus motívumhad tart egyben. A szétesés így, az önkifejező bátor-
ságot sem letagadva, nem arra irányul, hogy anyag és szellem jól elkülöníthető 
tulajdonságait lajstromozza, sokkal inkább arra, hogy ebben a szürrealitásra is 
utaló „boncolásban” fölöttébb az épségre való törekvés, az álom határát túllépő 
józanság hangsúlyozódjék.

Nem nagyon kell politikai szándékot feltételezni az Expatriáció I.–VI. (1969) 
című grafikai sorozat létrejöttében – ha nem szükséges is az ihlet ilyesféle kiterjesz-
tése, nem szabad feledni, hogy a Csehszlovákia gyalázatos lerohanását követő évben 
vagyunk –, enélkül is árulkodik a grafit. Ahogyan – később látni fogjuk – némely 
festmény szürrealista lebegése a festőművész hajdani színházi életére utal vissza 
(Kopócs évtizeden át a komáromi társulat díszlet- és jelmeztervezője volt), az ön-
kéntes száműzetésről valló grafikai lapok ugyancsak valaminő maszk mögötti „élet-
játék” kifejezői. A rejtezés eme formája, már-már konstruktivista attitűddel (némely 
szerkezet legalábbis erre utal) megfeszíti a formát, s az ívek, hajlatok, nemkülönben 
a vertikális „oszlopok” közé szorult – szorított! – emberi maszkok mindennél be-
szédesebben árulkodnak a kibírhatatlanság fenyegetésében leledző lélekállapotról.

A sötét és világos ellentéte mint sík felületi megosztottság jól mutatja a fönt 
és lent, a kint és bent, az árulás és a hűség motívum szerinti drámáját. Ebben az 
artisztikus, az arcok, szemek (töredék-arcok és töredék-szemek) fémes hidegét 
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hordozó dermedtségben – a IV. számú karton az igen és a nem összecserélhetősé-
gének a révületében még a feje tetejére állított maszkokkal is sokkol – lehetetlen 
nem észlelni a bezárkózottság tömlöc-magányát. Amely egy, távolról Malevicsre 
emlékeztető, nyújtott nyakú bábuval tetőzik (V. számú rajz) – az orosz avantgárd 
halhatatlan művésze közvetett módon így protestált az ország szovjet tankokkal 
(és a kényszerített „édestestvérek” nagy testvértől kölcsönzött katyusáival) törté-
nő lerohanása ellen –, és a grafikai sorozat utolsó (VI.) lapján áll össze – maszki 
zárkózottságában is elevenen figyelő – világszemmé.

A negyven évvel ezelőtti alapozást – ekkor alakultak ki a Kopócs Tibor-i grafika 
törvényei – húsz évre rá (legalább is itt a tárlaton) egy hatásos, színes cinkkarc-
sorozat, majd az újabb másfél évtized elteltével készült pár művészies, szintén 
színes linómetszet követi. Mindkét kollekción fölfedezhető, noha a fanyarul gro-
teszk hang is sajátjuk, a műveltség- és  kultúrtörténeti élmény. Bár a rajzoló (met-
sző) fullánkja olykor mélyre szúr (Aranytojást tojó [1988], és Szoborpark [1988] 
című cinkkarc), jobbára a címével is sokat mondó Kultúrmisszió (1988) – a saját 
kultúraéhségét továbbadni igyekvő szolgálat – jellemzi a festő-grafikus képzőmű-
vészeti ténykedését.

A tenyér mint életet adó életfa (Kultúrmisszió) és a kereszt formáját kontúr-
jaiban visszhangzó mitikus üzenet – a Magasra száll a sasmadár (1989) című 
cinkkarcnak is, hiába a tátott tigrisszájak fenyegetése, egy ülő női akt emeltetett 
a középpontjába – ugyanazt közvetíti: az élet megfellebbezhetetlen teljességét. 
Emellett tesznek hitet, a népi hiedelemvilág (kolinda) és a mitológia jelképszerű 
motívumait szerkezetté feszítve, a szín- és formavilágában érzékeny két linóleum-
metszet, az Európa elrablása – Tisztelet Pablo Picassónak (2004)  és a Cantata 
profana – Bartók Béla emlékére (2004) is.

Ha Kopócs némely grafikáján valamennyire észrevehető is volt a nonfiguratív 
hajlam (lásd az Expatriáció-sorozat elvékonyodó álarc-embereit), festészetén 
még csak részleges nyoma sincs az ember- és állatalak vagy bábu elillanásának. 
Épp ellenkezőleg: színekben tobzódó, vérbő alakrajz, valamint természetbe ol-
tott emberszeretet jellemzi hőseit. Akár a színpad deszkái bontattak meg, új él-
ményközegben teremtvén maguknak szürreális felhangú humortól sem ódzkodó 
pszichológiai drámát (XX. századi melankólia – Tisztelet Albrecht Dürernek és 
Francis Baconnak [1987]; Szegény Salvador sorsa beteljesedett – Tisztelet Salva-
dor Dalínak [2005]), akár a bibliai mesetár vált eme gondűzött világban kivételes 
szépséggé (Lidike a mennyország felé ballag [2002]), az olajkép és az akrilkép va-
laminő mélyről sugárzó humanitás szószolója lett. Kopócs festőecsetje ettől iz-
galmas – szobájában évszázadok karneválja landol. Az Ihletre várva című akril 
(2002) sajátságos nézőpontja – fölülről nézve van ábrázolva az ábrázolhatatlan: a 
belső hangot valaminő mítoszból kihalló lényünk – nem kevesebbet mond, mint 
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az Írás: „aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységé-
ben részesnek lennie reménység alatt”. (I. Kor. 9:10)

Bár Kopócs Tibor tatabányai életműösszegzését nem érik el – talán nem is ez 
volt a cél – a teret belakó (némely esetben a falat is igénybe vevő) szobrászművé-
szek, egyedi arcokat sejtető kamaratárlataik többek voltak kiegészítő elemnél. A 
kis számú művek ellenére is, karakteres megnyilvánulásaik révén, a magyarorszá-
gi honfoglalás megtestesítői voltak.

Az ógyallai Darázs Rozália, több FIDEM-kiállítás részvevője, főképp érmeiről 
és plakettjeiről ismert, de hogy a plasztika mennyire kezére áll, azt monumentális 
köztéri szobrai is bizonyítják (a révkomáromi Európa-udvar királyszobrai mellett 
az ugyancsak e városban álló Csokonai Vitéz Mihály vagy a szülővárosát díszítő 
Konkoly-Thege Miklós). Jóllehet a modellként itt kiállított Konkoly-Thege Miklós 
(epoxy, 2oo6) s a Csokonai I. és Csokonai II. (mindkettő epoxy, 2002) aligha tudja 
fölidézni a városok terét is alakító nagyméretű szobrok valódi súlyát – a térfor-
málást mint esztétikailag hatékony erőt –, ám kisplasztikaként is sok minden-
ről árulkodnak. A szobrászművész karakterformáló képességéről, az invenciózus 
szoborpalást csaknem jellemtulajdonságot reveláló megformálásáról – például a 
Csokonai II. című modellen a földig érő talár vertikális hullámredője maga a tudós 
poéta teste –, s nemkülönben arról a szinte mitikus – érdeklődési körébe a Kon-
koly-Thege alapította ógyallai csillagdát is bevonó – természetimádatról, amely 
a megismerendő embert megannyi organikus lépcsőn (lásd a Notturno-sorozat 
öntött bronzplakettjeit) csupán azért viszi a csillagok útjára, hogy eme kozmoszi 
igénye által még jobban kitessék halhatatlan lénye, valamint a közösség kohójában 
formálódó karaktere is.

Konkoly-Thege Darázs képzelte figurája, amint önmaga elé s ugyanakkor befelé 
néz – a légköri kutatások s a hajózási és vasúti ügyek fölkentje nemcsak híres 
csillagász volt, de hajókapitányi és mozdonyvezetői vizsgával is dicsekedhetett –, 
a reformkori hevületet fordította át bölcs szemlélődéssé. Szilárdan áll a talpán, 
megingathatatlan. A Csokonai-alakokban, a híres poéta doctus életművéből kö-
vetkezik, jóval több az artisztikum. A barokkos hajkoronájú fej szinte szétreped 
a tudástól, ám a vékony szálú legénynek (I.) és a talárja mögé búvó alaknak (II.) is 
egyként éke. A Notturno című plakettsorozat finoman cizellált darabjain (amelyek 
ezúttal nem tárlóban, hanem a falon kaptak helyet) jól látni az organikus termé-
szet és a költői képzelet – az önkifejezés mint mítosz, mint valóságálom – ösz-
szefonódását. Valószínűtlen tenger valószínűtlen hajója viszi az időt megbontó 
emlékrétegbe az ember- és állatalakokat, s a növényi indák és a hajó árbóca közé 
kifeszített képzeletbeli kötél az a lengő mozgásával is biztos hely, amelyen az ál-
mok-félelmek-képzelgések megannyi „lénye” megmutatkozik (Álomhajó [2005]; 
Pele [2006]; Éjjeli neszek [2006]).
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Szilva Ilona bronza, rácsos térkiképzése árulkodik, már elveti a klasszikus ha-
gyományt. Noha női feje, a tartószerkezet rácsos oszlopaira támaszkodva, még fi-
gurális alkotás (Reneszánsz), jobbára áttört bronzreliefjei nonfiguratív példázatok 
– amorf, víz közeli lények és keretbe szorított „anyagmesék” – egy sosemvolt és 
mégis létező világról. A plasztikai fegyelem itt sosem valaminő dekoratív szép-
ségre törekszik – jóllehet a Víz alatti parányok I.–VI. némelyik darabja, főképp a 
zöld patina életességével, a boldogság sajátos paradicsomi állapotát idézi –, sokkal 
inkább arra, hogy nyitott és zárt formákban (Halak I.–IV.), valamint a kereteken 
belüli „felületkitöltő-egyensúlyhelyzetek” gazdag variálásával (Víz alatti pará-
nyok I.–VI.) teremtse meg anyag és szellem, zártság és nyitottság egymást föltéte-
lező összetartozását, a folyamat – itt plasztikai bravúrral megjelenített emléksor 
– örök körkörösségét. A hal mint bibliai jelkép vagy akár – csak találomra a jel-
képtár hihetetlenül gazdag lajstromából – mint a legfőbb istenanya magzatvizé-
nek szimbóluma, ugyanakkor más összefüggésben termékenységfaktor, anyaggá 
és „elveszejtett” anyaggá válván az álom mélyvizének is fölkavarója. Ahogyan a 
kis bronzkeretek – szellős zártságban – ezekkel az absztrakt anyagfoltokkal telí-
tődnek, úgy válik mind jobban észrevehetővé csupán a szobrászat eszközeivel élő 
alkotó ökonomikus, a szépség mélységét érintő vallomása is.

A másik fiatal szobrászművész, Szilva Emőke szintén nem a hagyományos kel-
lem foglya. A látszólag durva anyagmegmunkálásának (Az asztalnál I.–II.) szép-
ségei akkor jönnek elő igazán – a reliefpár vízszintesen fektetve is bronzfigurák 
egymással vívott küzdelmét jeleníti meg –, ha nem ódzkodunk a felület homá-
lyát, matt „csillogását”, valamint plasztikai hullámzását komótosabban szemügyre 
venni. Az „asztalnál” és mégis valahol az irdatlan mélységben nyílik ez a tenger, s 
megannyi pihenő vagy aktív állapotban leledző hajósa (nő – férfi; két férfi – nő) 
úgy akar kitörni ebből az önként vállalt vagy rájuk kényszerített fogságból, hogy 
magányának terephegyeit – Szinyei Merse Majálisa illuzórikus terepasztalként, 
„üdülési pihenőként” hiába lopódzik ide – a befagyott lélek összes kalodájával, 
nyűgével bátran viseli.

A két modern, jóllehet a figuralitás valamennyire megőrző kisplasztika – áttört 
bordáinak feszített „csipke-rendszerével” is a tartószerkezetek stabilitását láttatva 
– valósággal zikkuratként hat (Régi sörfőzde; Házikó). Tetejükön a valóságos vagy 
képzelt szentély – főképp a Régi sörfőzdén észlelni eme profán kilátótorony szak-
rális voltát – az anyag formavilágon belüli közvetítő szerepére, szellemére utal.
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Győrffy Sándor
Táj-változatok

Tájváltozatok, táj-változatok, táj, változatok, változatok tája, tájság. Igen, talán a 
tájság a legtalálóbb megnevezés – az alkotó, Ghyczy György szavával éve – ha 
egy kifejezésre redukált jellemzéssel próbálnánk közelíteni jelen kiállítás képe-
ihez. Hiszen elmúlt korok festői már mindent lerajzoltak, lefestettek – idézhet-
nénk mi is az ismert mondást – amit a tájról szólva egyáltalán lehetséges volt. 
Felsorolhatnánk a tájfestészet legnagyszerűbb alkotásait Li Tang mester 900 évvel 
ezelőtti gyönyörű tus-vízeséseitől a Mont Sainte-Victoire-ig, amit Cézanne szám-
talan alkotásán örökített meg. De korunk alkotóinak is szükségük van arra, hogy 
mindezen remekműveket újra felfedezzék, felidézzék. Aktualizálják azokat a bi-
zonyosságokat és igazságokat, amelyek az időtlen és végtelen intelligencia kortól 
és személytől független legbensőbb lényegét idézik fel. Ily módon lehet jelen az 
időben az időtlen, a térben a be nem határolható.

Ghyczy György festőművész eddigi munkássága jelentős részét teszi ki a múltba 
tekintés. Egy korábbi festői periódusában a ma ismert legkorábbi, legősibb kép-
hagyó művészethez, a barlangrajzokhoz, festményekhez tért vissza alázatos ké-
sői utódként, és adaptálta képeibe az ősi figurákat, jeleket, szimbólumokat. Ezt 
folytatta az egyiptomi, a dél-amerikai indián, majd az európai görög, később az 
arra épülő reneszánsz kultúrák jelteremtő- és alkalmazó képalkotó elemeinek fel-
idézésével. Vagyis az archetípus jelent meg műveiben, de sohasem jelentés nél-
küli szolgai másolatként vagy dekoratív képelemként, hanem mindig idézetként, 
absztrakcióként.

Két következő jelentősebb képsorozatát említeném, a betű és a kapu sorozatot. 
Betűmonotípiái a tipográfiában jártas, vagyis a betűkkel dolgozó grafikusművész 
tisztelgései a kulturális emlékezet eme mitikus tartalmakat is hordozó jelei előtt. 
A ma általunk is használt írásforma alkotóelemeinek a kódexek iniciáléit idéző 
míves megfogalmazásai. A hasonló technikával készült kapusorozat kőfalakat 
áttörő, megszakító, kapukat formázó vagy csupán rájuk utaló karcolatai a múlt 
építőmestereinek üzeneteit hordozzák és közvetítik a mai kor számára. A dúzsi 
pincék kapui körül pedig már megjelenik a tágabb környezet, a szőlő, a dombol-
dal, az árva szőlőkarók, a kiemelkedő kövek és sziklák geometrikus elemekből is 
építkező, de mégis expresszív formavilágú színkavalkádja.

És íme elérkeztünk arra a természeti elemeket, részleteket is magában rejtő, 
ugyanakkor mégiscsak elképzelt, tehát nem valós és ilyen értelemben szürrealista 
tájváltozatokhoz, amelyek jelen kiállítás anyagát képezik. Itt már kevésbé a lát-
vány, mint inkább a benne rejlő üzenet az, amire figyelmünket irányíthatjuk.
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A Szent György és a sárkány alcímet viselő képen végigfolyó vörös sávról nem 
tudható, vajon a középkori európai mitológia által a gonosz szimbólumává tett 
sárkány magasba csapó tűzokádata avagy a küzdelem végére utaló, Szent György 
által kiontott ártatlan sárkányvér, amely az egekbe kiállt. Ugyanis a tűzelemmel 
társított égi sárkány az “isteni gondolat”, a Logosz megtestesítője a hermetikus 
iratokban. Kínában pedig a császár emblémája, a legfőbb bölcsesség, a halhatat-
lanság és a gyógyító erő birtokosa.

A lent és a fent bármilyen módon való összekapcsolása a világok közti átjárás 
narratív ábrázolása, miként az a világfa is. A Táj kosfej nélkül című kép világfának 
is felfogható totemoszlopa – amelynek égre nyúló, kitárt karjai közül hiányzik az 
eredetileg ott lévő kosfej – földből kinövő, égre törő szimbóluma a dúzsi tájnak. 
Mint ahogy a hely szellemét idézik a lecsupaszított, csontváz-mivoltukban meg-
jelenő villany- és telefonoszlopok, a modern ember által emelt útszéli korpuszok 
is. De a szikár, rögös táj részét képezik a magányos fejfák és kopjafák, szinte egy-
beolvadva környezetükkel, lassan porrá és hamuvá válnak ők is, miként az álta-
luk megjelölt sírokban fekvő hajdanvolt emberek, egykoron érző lelkek hordozói. 
Csupán jelzésszerűen jelennek meg az élet apró nyomaiként a háttér halvány fa-
sorai, elbújt házrészletei.

Mint a Csinvat-hídon általmenni igyekvő vagy Kharón, az alvilági révész csó-
nakjához sorjázó holtak, úgy távolodnak a szőlőkarók, a végesben láttatva a végte-
lent. Az embernek is szüksége van a végtelennek a végesben való megmutatására, 
az önnön legbensőbb lényegére való rátalálásra. Ebben lehet eszköze a művészet, 
amely segít választani az illúzió és a valóság, a változó és az állandó, a számtalan 
és az Egy között. A minden Egy alapigazsága ezúttal a táj egységében mutatko-
zik meg. Abban az egységben, amely a kép egymástól elválaszthatatlan részeként 
jeleníti meg az eget és a földet, az éterit, a fennvalót és a rögös matériát, azt az 
élő anyagot, amelyet naponta taposunk, amely éltetőnk, az anyaföldet. Anyaöl – 
anyaföld, micsoda gyönyörű megnyilvánulása a magyar nyelvnek, csupán két betű 
a különbség. A minden emberi élet forrásának megnevezésére használt szavunk 
ilyen kis átalakítással válik minden egyéb – ásványi és növényi – élet forrásává. 
Az anyaföld – amiből mi is teremtettünk és ahova megtérünk – kapcsolódik ezen 
festményeken szervesen össze a végtelen univerzumnak mérhetetlen és felfogha-
tatlan, ám mégiscsak velünk érintkező, számunkra is érzékelhető részével.

A fent és a lent világának azonos festői eszközökkel és tematikával való ábrázolása 
– habár a táj lezárásaként mindig megjelenik egy felismerhető és értelmezhető ho-
rizont – szinte a felcserélhetőség gondolatát is ébreszthetné bennünk, azonosítva 
ezáltal a szellemit az anyagival. Ebben az esetben már nemcsak a kiindulási pont, 
a hivatkozási téma, vagyis az absztrakt módon megjelenített táj metamorfózisáról 
beszélhetünk, hanem magának a képnek mint matériának az átalakulásáról is.
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A festmény látható és tapintható mivolta megmarad ugyan, de szellemi lénnyé 
válik. Vagyis olyan közvetítővé, amely a szellemi világ útjain járva tár fel össze-
függéseket, köt össze emberi gondolatokat, érzelmeket, indulatokat is. A fenti és 
lenti világ egysége – amely kifejezést korábban a képen ábrázolt ég és föld egysé-
gének láttatására használtam – immár a bennünk is meglévő különböző világok 
egységének keresése, jó esetben megtalálása formájában inkarnálódik. Ebben se-
gíthet bennünket az örök fény, amely folyamatosan jelen van életünkben – nem 
mindig megtapasztalható módon –, hiszen a lélek fénye állandó, de jelen van a 
körülöttünk lévő anyagi világban is. Az alkotóművész lehetősége és feladata, hogy 
a számára kijelölt úton haladva építse be művébe az áradó energiát, amely alkal-
massá teszi alkotását arra, hogy fény, ragyogás és szépség felmutatásával segítse 
megismerni, megérteni és megszeretni világunkat. Egy műalkotás szépségének 
felfedezése nem más, mint a bennünk rejlő szellemi aktivitás megmutatkozása, 
vagyis a külső szépség befogadásának elősegítésére kisugárzott belső szépség, a 
személyes immanens misztérium megtestesülése. A műalkotásban felfedezett 
szépség – emlékezés. Mégpedig Isten általi emlékezés, vagyis annak bizonyítéka, 
hogy rendelkezünk azzal a tudással, amely képessé tesz bennünket a megismerhe-
tő megismerésére és a lélek halhatatlanságának elfogadására.

Inspiráljanak tehát minket is a Tájváltozatok a bennünk lévő szellemi aktivi-
tás megmutatkozására, hogy felfedezhessük, megérthessük és továbbadhassuk az 
ezen festményekben megtestesülő üzenetet.

Elhangzott Ghyczy György festőművész Tájváltozatok című kiállításának meg-
nyitóján, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
Weszeli Galériája, Budapest, 2009. január 21.
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