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SULYOK GABRIELLA  Askercz Éva köszöntése 
 
Ismét egy jeles évforduló! Mindenképp öröm: a köszöntés, a jelenlét, a felkérés, hogy 
írjak Róla. Sokéves barátságban lehet, hogy nehéz tárgyilagosnak lenni, de Askercz Éva 
természete, tulajdonságai olyan tiszták és érdemesek, hogy talán nem tévedek felidé-
zésükben.  

Barátságunk Sopronban – szeretett szülõvárosomban – kezdõdött 1970 körül, s 
számomra sokat jelentett, mert fiatal családjaink számtalan gondja, kalandja és öröme 
mellett grafikusi munkám, érdeklõdésem lényegét is értette, segítette.  

A Mûhely folyóirat 1999/4. számában nagyszerû írásában – rólam – emberi-szak-
mai odafigyelésével, odaadásával megrajzolt egy embert. Nemcsak a rajzok olvasatá-
nak külsõ jellegét írta meg találó szavakkal, hanem a belsõ történést, a rajzokat 
serkentõ szándékokat, sõt: a tudat alatti lényeget is megértette, és jellemzõ szavakat 
talált hozzá: „A sumer eposzok gyönyörû sorai ihletik azokat a gomolygó, õsi, belsõ 
erõk szerint mûködõ tusrajzokat, amelyeken nincs ott a látható világ, de amelyek mé-
gis arról szólnak. (…) Szabályosságok, elrajzolások, részletezés és elnagyolás: mind 
olyan eszköz, amelyet a rajzoló tudatosan és ösztönösen alkalmaz rajzolás közben. 
(…) Sulyok Gabriella sokat tud a rajzról, a világról és rólunk.” 
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Õ volt, aki Sopron – sokszor provinciális – légkörét ki tudta nyitni a világ 
mûvészete felé. Mûvészettörténész barátaival együtt élénken érdeklõdött a sokféle 
áramlat, világnézet, fogalmazás iránt. Különleges munkája volt, hogy felkutatta, fel-
dolgozta a Storno-rajzokat. Ezek alázattal teli, élethû megoldású, a provinciához 
kötõdõ, de mégis – az akkori korszellem szerint fogalmazva – átélt, meghitt rajzok.  

A Soproni Múzeum munkatársaként a szakmai kapcsolatot is tartotta a 
mûvészekkel a gyûjtemények gyarapítása érdekében. Mi, a városban élõ képzõ-
mûvészek különösen örültünk annak, amikor 1990-ben megalakult a Soproni Képes 
Céh, és Askercz Éva ennek nemcsak mûvészettörténészi-szakértõi szerepét vállalta, 
hanem nagyon elevenen és inspirálóan együtt élt a munkánkkal. Ritka évek voltak… 
Szinte felélénkült a kisváros mûvészet iránti érdeklõdése, s ez mindannyiunkat élte-
tett, lelkesített. Kiállításaink, találkozásaink tartalmas események voltak. Biztatott, 
hogy az alkotók mellett ott élt egy barát, akinek véleményére, kezdeményezéseire, 
tanácsaira mindig számíthattunk.  

Éva ötlete volt, hogy mûvészeink közül egy jelet, érmet formáljon valaki a Soproni 
Képes Céhet képviselve. Ez meg is született, és egy jókedvû összejövetelen meg is ün-
nepeltük. Azóta az érem emléktárgy maradt, mert a Soproni Képes Céh feloszlott. 
Askercz Éva Budapestre költözött. Szakmai érdeklõdése mellett körülveszi a család. 
De egy hiteles, õszinte karakter nem változik akkor sem, ha átalakulnak a körülmé-
nyei. Gyerekeit, unokáit odaadással és komolysággal segíti. Budapesten több 
mûvészeti ág közelségének örülhet: kiállításoknak, koncerteknek, színháznak. 

Lényegét összefoglalva: tisztán látó, õszinte ember, aki a sokféle, sokszor 
zûrzavaros ötlet- és stílusvilágban egyszerûsíteni tud. Lehet, hogy ez azért ilyen fon-
tos nekem, mert a rajzban ez a szándék a legfontosabb, de a legnehezebb is.  

Askercz Éva köszöntésekor mondhatjuk, hogy tekintélyes az eltelt életidõ, de 
mindaz, amiben Õ jeles, az elõretekintõ években is fontos és gazdagító marad. Várunk 
minden „kibontakozást”. 


