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Bosch Gyönyörök kertje, a polcon ame-
tiszt,akisszekrényenegycsokorkéksó-
virágmellettottvankeretbenalegmegha-
tározóbbfilm,aCsodaMilánóbanplakátja,
láthatóan, kettészakadva, és hallgatom 
a történetét.Szőlő-staniclinakadták akét
félplakátot,kétteljesenkülönbözőhelyen.
Gross Arnold minden képe csodálatos

mesevilág,aholmindigsütanap,avörösek
ésbarnák,mélázókékekésibolyák,sárgák
éslilák,hamvaszöldekhihetetlenárnyala-
tai.Aztvallja,hogykintavilágbannaponta
bántják az embert, legalább a művészet-
nek szépnek és nyugalmat árasztónak kell
lennie, ezért képeivel harmóniát közvetít 
avilágba.Újabbképettámasztelém.Klasz-
szikussáváltrézkarca,aBeszélgetésekaba-
rátságrólkerülelőmerőbenújszínezéssel. 
Sötétégőrózsaszínbőlhaladahalványhaj-
nalpírfelé,ssávokalattezernyiapófigura,
mintha egy színes ásvány mintái lenné-
nek,deőaztmondja:–Vasutaskemping! 
De olyan nincs is! és mosolyog hozzá.
Felülaképenkisvonathaladalattazajlik,
pezsegazélet.Ténylegabarátságrólszól,
csaknyitott szívvelkellnézniaképet,és
korunk legnagyobb kortárs grafikusát.
Tudnikellróla,hogyittvanközöttünk.
–Vanmagánakilyen?–kérdezi,éskét

könyvetkapokajándékba,olyat,amimár
sehol sem kapható.Az egyikbe rajzol is
emlékülegycsillagszeműlányt.Azalbum
tizedik oldalánKondor Béla 1970.már-
cius4-énelhangzottszavaiállnak.Gross
Arnoldönállókiállításátnyitottamegígy
a Dürer-teremben: „Azt hiszem, mélta-
tásra nincs szüksége, mert akik itt ösz-
szegyűltek, nem zsákbamacskára jöttek,
hanem várakozással, és ez a várakozás 
biztosan beteljesül. Ha pedig meglepe-
tésértvalakit,azkülönöröm.Énmindig
irigyeltemaztavidámmesebazárt,ame-
lyikminthateljesésszomorúképelenne

valaminek, a szemem láttára kialakult.
Merthogy bennem sokkal kevesebb a bé-
kesség–de jó lenne,ha többvolna.És
kevesebb a bizakodás, mintArnoldban.
Ezért is élveztem egy-egy újabb, de is-
merősnektűnőmunkáját-rosszkedvemet
gyógyítottákrögtön.Denemcsakegyön-
állójátékországszületettrézkarcokbólés
másholmikból–bárezsemlennesemmi-
dolog – hanem igen egyszerű, tiszta és
kézenfekvőgrafikaiműhelymunka:ennek 
azaprócskaországocskánakteljesenmeg-
felelő, és attól el nem választható. Szét-
szakíthatatlanságuk egyben az igazmon-
dáspróbája:nincsennyelvbotlás.”
Augusztusvégéntöbbmint100kiállító-

valKözép-Európalegnagyobbásványkiállí-
tásátésbörzéjétrendeztékmegBudapesten
a Vasúttörténeti Parkban, és képzőművé-
szetimeglepetésisvolt:GrossArnoldmoz-
donyosrajzaitéstájképesrézkarcaitcsodál-
hattákmegazérdeklődők.Aképekközött
háromolyanalkotásisvolt,amimégsoha
nemszerepeltkiállításon.
ASzázművész,százév–Művészetila-

birintuscímmelnyíltkiállításonisszerepel
kétGross-alkotás.ASzent István-baziliká-
banaugusztus19-énvasárnap,Mádl Ferenc 
voltköztársasági elnök fővédnökségealatt
nyíló tárlat művészgenerációkat kapcsolt
össze. A XX. századi nagy mesterektől 
avégzősfőiskolásokigszerepeltek,olyan
„társaságban”mint többekközöttAba-No-
vák Vilmos, Artner Margit, Barcsay Jenő, 
Berki Viola, Gross Arnold, Kernstok Károly, 
Körösfői Kriesch Aladár, Mácsai István, 
Molnár-C. Pál, Pátzay Pál, Rippl-Rónai 
József, Ruzicskay György, Stróbl Alajos, 
Szabó Vladimir, Szinyei Merse Pál és Szőnyi 
István.Aműveketmégoktóber14-igmeg-
tekinthetik az érdeklődők a Szent István-
bazilikaaltemplomában.

(Buda Lapja, 2007. szeptember 19.)

Bálintné Kovács Júlia                               
A Házasság hete

Aházasságheterendezvénysorozatotmin-
denévfebruárjábantartják,felhívaezzel 
afigyelmetaházasságfontosságára.Akezde-
ményezést1996-banRichard és Maria Kane 
indítottaútjáraazEgyesültKirályságban.
Mamár 4 földrész 21 országában ren-

dezikmega„Házasság Hetét”Bálint-nap
környékén.(Február14.)

 Magyarországon a programot a Ma-
gyar Evangéliumi
Szövetség és aMa-
gyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus
Tanácsa indította
el 2008-ban, azóta
minden évben meg- 
rendezikcivilszerve-
zetek és keresztény 
egyházakegyüttmű-
ködésével, számos
település és közös-
ség részvételével. 
A mozgalom célja, 
hogymegismertesse
az emberekkel azo-
kat a hagyományos 
értékeket, amelyek 
örömtelivé és sike-
ressétehetikaházas-
ságot, ami az egész
társadalom számára is előnyös, valamint
hogy segítséget nyújtson a házasságra ké-
szülőknekésapárkapcsolatiproblémákkal
szembesülőknek.
Magyarországonmindenévbenegyhá-

zaspárt kérnek fel, hogy legyenek a ren-
dezvény arcai. A 2008-as kezdő évben
Döbrentey Ildikó és Levente Péter elő-
adóművészek, 2009-ben Csókay András 

idegsebész, agykutató és felesége,Altay 
Daniella,2010-benSüveges Gergő újság-
író és felesége, Rudan Margit képvisel-
tékaházassághetét.Akövetkezőévben 
dr. Szabó Endre háziorvos, aNagycsa-
ládosok Országos Egyesülete korábbi
elnöke és Szabóné Nemesy Krisztina 
gyógyszerész,majdLackfi Jánosköltő,
író ésBárdos Júlia, Bárdos Lajos uno-

kájaadtákanevüket 
arendezvényhez.
2013ótaaházasság

hete központi prog- 
ramjainakfővédnöke
Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági
elnökfelesége,négy
gyerekesédesanya.
2015-benaházas-

sághetejelmondata:
„Megtartó hűség” 
volt.A rendezvény-
sorozathoz a keresz-
tény egyházak mel-
lett a kormány és  
aközmédiaiscsat-
lakozott.
2016-ban „A sze-

retet: szenvedély és 
döntés”jelmondattal

szerveztékaházassághetét,melynekarcai
Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongo-
raművészekvoltak.
A 2017-es házasság hete arcai Mada-

rász Istifilmrendezőés felesége,Kerekes 
Monikavoltak.Arendezvényjelmondata:
„Veled kiteljesedve”.
2018-ban Zámbori Soma színművész

és felesége, Fazekas Rita, a házasság hete 

Gorove család  az unokák felével
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házaspár-arcaaz „Éltető sodrásban” mot-
tótválasztották.
A 2019-es házasság hete arcaiGorove 

László mentőorvos, katolikus diakónus,
ésfelesége:Gorove Krisztaangol–német
szakos tanár, akik öt gyermeket nevel-
tek fel, tizenkettedikunokájukszületését
várják,éshuszonötévefoglalkoznakhá-
zasságifelkészítéssel.Arendezvényidei
jelmondata:„Randevú egy életen át”.

Forrás: Wikipédia, (szerkesztve, kiegészítve)
Büszkeséget éreztem, mikor a hírt

meghallottam a DUNA-TV-ben, és el-
határoztam, hogy most végre megvaló-
sítom régi tervemet, és összegyűjtöm,
összeszerkesztem mindazt, amit erről 
anemmindennapi erdélyi örménygyö-
kerű családról olvastam, és megosztom 
aFüzetekolvasóival.

(folytatjuk)

Hölgyeim és Uraim!
Legutóbb 2017-ben Szamosújváron, egy
kamara tárlat keretében ismerkedhettünk
Karácsony Ernő festményeivel és gra-
fikáival. Akkor az Erdélyben föllelhető
művekbőlszerveződöttakiállítás.Ezal-
kalommalamagyarországigyűjtemények
darabjaiból álló válogatás villantja föl 
afestőalkotóiarcképét.
Egy kényszerűen lezárult életmű frag-

mentumaival találkozunk. A Tarisnyás 
Csilla gondozásában megvalósult em-
lékkiállításalkalmatkínál,hogynagyvo-
nalakban bepillanthassunk a Karácsony
Ernőt foglalkoztató témákba, ráleljünk
sajátosstílusára,alkalmazott technikáira.
Természetesenaművekegybenönvallo-
mások is. Hol beszédesebbek, hol szűk-
szavúbbak. Ilyen értelemben is lehet so-
katmondó például egy tájábrázolás vagy
akáregynapraforgóscsendélet.
Harminc évnyi alkotói tevékenység,

mintegy ötven hazai és külföldi kiállítás
vallanak e termékeny pályáról. Immá-
ron hetedik alkalommal állhatok a festő
képei elé. Hirtelen felidéződik bennem
például az Operaház Vörös Szalonjában

  

tartott megnyitó előtti néhány perc, 
azeseményreösszegyűltésaképeketné-
zegető emberek csoportja. Ezenközben
KarácsonyErnőkissészorongva,félrehú-
zódvaéselgondolkodvavártaazilyenkor
szokásosvernisszázs-ceremóniát.
Az emlékkiállítás főszereplője erdé-

lyi magyarörmény származású székely
képzőművész. A Nagybányához kötődő
festődinasztiából származott.Apai nagy-
bátyja Karácsony János festőművész.
Érzékeny akvarelljeit aMagyarNemzeti
Galériaőrzi.Aszékelyudvarhelyi szüle-
tésűKarácsonyErnőszintegenetikusan,
zsigereibenérezteaközvetlentermészet-
élményt, azonbannemvoltNagybánya-
epigon.Őegymáskorgyermeke.

Nyugtalanságára, mozgalmas életére 
ráfelelnek tájfestményei. Elsősorban fái
tolmácsolják lelkiállapotát, mely nem
derűs.„Depressziós térségekfestőjeként,
annyi kínt, tehetetlenséget átélve, lehet-
nék-emás?A derű festője egy derűsebb
történelemmel lehetnék.”- nyilatkozta
1997-ben. Ezek a teremtmények, olykor
feszületben végződve, büszkén törnek

azégfelé,megtörnek,hajla-
doznak.Akárcsakalkotójuk.
Ahogyan a vihar tépi őket,
ahogyanaprájuksüt.Ösz-
szemosódnak egymással,
fölfeléfelhők,párák,ködök
baljóslatú gomolygásában
folytatódika látvány.Nincs
éleshatárégésföldközött,
a valóság és az álom kö-
zött sem. A természet fáj-
dalomtól vonagló arcot ölt,
szél süvít a kínban tekergő
formákban. De néha, pil-
lanatokra becsillan a fény,
ettől elviselhető. Fenyők adják elő drá-
májukat. Velük azonosul a fenyő-lelkű
művész. A tájfestő a természetből átér-
telmezett, szinte végtelenített formákkal
jelenítimegazálmot,ébredést.A táj-és
hangulatélményaszentHargitaerdeinek,
tisztásainakmegörökítésekor a legőszin-
tébb.Ilyenkorszintegyöngédséggelövezi 
aszigorúésfönségeshegyeket,ahajnali
és őszi vidéket. A Gyilkos-tó fatörzsei
képtelenek kiszakítani magukat a táj li-
dérces fogságából. A dinamikus ecset-
vonásokkal felvitt izgatott sárgák, lilák,
izzó vörösek jól visszaadják Karácsony
Ernővibrálását,belsőháborúját.Anéhol
alkalmazott józan fehérkereten futó szí-
nesvonalisutalabelüldúlóháborgásra.
Ezazapróutalásötletesmegoldástkínál
a valóság és a látomás elválasztásához.
Adrámaiságmellettolykoregyfajtaösz-
tönvilágférkőzikaképekbe.Másuttmeg
ráérzünk, hogy az átírt stílusban fogant 
művektulajdonképpenlelkiállapotkivetí-
tések.Intenzívszíneimagukkalrántanak,
feszültséget keltenek. 
Sok érdekes példát találhatunk arra,

hogyKarácsonyErnőművészi útjami-
lyenígéreteskifejlődésfelévezetettvolna.

Ebbőlaszempontbólisemlítemamagyar
állatorvostudósokrólfestett,rajzolttaláló
portréitvagyazittkiállítottarcképeket.
Kérem,ismerkedjenekaképekkeléskö-

szönömfigyelmüket.
Budapest, 2018. 11. 14.

Karácsony Ernő kiállítás megnyitóján

Tarisnyás Csilla


