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HAJNALRA AZ ÉG… 
 
 

 
Hajnalra az ég kivérzett, 
sebét összevarrta bánat. 
Betakartam volna, fázott, 
de ellopták a ruhámat. 
 
Mentem volna ünneplőben, 
feketében fehér testtel; – 
elvették a  bűnömet is: 
dideregve ért a reggel. 
  
Virrasztani mentem volna, 
s összevérezték az ingem. 
Mezítelen talppal jöttem; 
ugyanígy megyek el innen.  
 
Harmatcseppet altat a szél 
fűszál tövében a réten – 
bíborszárnyú pirkadatnál 
lesz gyönyörű menedékem. 
 
Utoljára nagy vihar dúlt, 
kivérzett az ég ma hajnal. 
Senki nem hallotta; – elment 
egyetlen sóhajnyi jajjal. 
 
Nem is látta senki, miként 
álmunk Isten-ölbe ringott; 
s megvédeni magunk ellen 
itt hagyott egy rozmaringot. 
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CSAK AZ IDŐ 
 
(Rácz György emlékére) 
 
 
 
Sűrű és maszatos az idő, 
mint hajnalban a boszorkányok 
táncába fáradt büszke fű: 
csomókba fojtott, csóktalan. 
Csak épphogy összetoldott seb, 
mi fáj s kivérzik, ha ég, ha hű. 
 
Csak a feledés egymásutánja. 
Csak üres csend, és e csendben 
csurranó mosoly helyett 
a csontok vénülő vacogása. 
 
Repedés az űzött arcon, 
nyomában mélyült ezer árok, 
csak az idő, a kezdet és a vég, 
csak Isten ujjának nyoma a homlokon… 
Egy barázda titka, két göröngy 
között a mérhetetlen ég, 
a föld íze, az életé, s mint a gyöngy 
simul a dús rögök közé 
egy sóhaj. 
  
Az érintésnek nincsen folytatása, 
minden megtörtént már egyszer, 
csak a bánat. 
 
Csak fáradt lobbanások, 
az őszi szélbe holt gyufa lángja. 
Csak a hangya küldetése, 
hétrét erejét irigylő izzadt 
hősök lomha látomása. 
 
Az ember vérében a rög, 
csak a félelem a haláltól – 
kettészakított álom. 
Ákombákom az ujj alatt, 
egy szó, hogy még szeretlek, 
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s a remény, hogy egyszer erre göndörög 
mosolyod, hogy legyen a feledés gátja, 
s hogy legyen imája 
cserépre szikkadt szájnak… 
 
…és már látni is, hogy ott se félnek, 
hogy már ott is hozsannáznak, 
hol tövisektől össze-vissza sértett 
a lélek. 
 
Csak az idő. 
Egy emlék, egy illat ebben az örök 
feledésben. 
Egy tapintás emléke, ahogy 
hozzáért az ujj a szájhoz, 
a vércsepp emléke, ahogy 
felsértette ujj a szájat, 
egy álom emléke. A hajnal 
mélye, hol reményt nyüszögve 
szépek, olyan szépek voltunk, 
mint az állat. 

 
(A vers elhangzott 

a XVII. Debreceni 
Tavaszi Tárlat 
megnyitóján.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rácz György: 
Töredék 
(vegyes technika) 
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Reneszánsz év 
 

 
A JELENVALÓ MÁTYÁS KIRÁLY 

 

A Vojtina Bábszínháznak nem csak a Reneszánsz év miatt 
lett fontos Mátyás alakja 

 
 
A Vojtina Bábszínház játszószínházá-
ban áprilistól már a Mátyás-mesék 
harmadik részébe kapcsolódhatnak 
be a gyerekek. A társulat számára a 
Reneszánsz év csupán újabb állomás 
egy régebb óta megkezdett folyamat-
ban. A Mátyás-mesék szerepéről a 
társulat igazgatójával, Asbóth Anikó 

bábszínésszel és Láposi Terka képző-
művésszel, a játszószínház művészeti 
vezetőjével beszélgettem. 
Az első Mátyás-mesét 2000-ben 

mutatták be (még a Gambrinus-köz-
ben) Reschofsky György, Asbóth Ani-
kó, valamint Láposi Terka és Szabó 
Tibor játékával. Később a fiatalabb 

bábosok is bekapcso-
lódtak a folyamatba, 
miközben tovább gaz-
dagodott a feldolgo-
zott mondák köre is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matyi királlyá lesz 
– részlet a játszószín-

házi produkcióból. 
Hányféle módon lehet 

elmesélni Mátyás 
királlyá választását? 

Melyik az igazi? 
 – Ezt a gyerekek 

döntik el 
 

Fotó: 
Vojtina Bábszínház 
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A 2008/2009-es évadot egyébként 
egy Mátyás-mondakörből és Mátyás-
mesékből írt darab nyitja októberben, 
Kiss Rita rendezésében. Az immár 
hagyományos, augusztus utolsó hét-
végéjére tervezett „Idesüss a figurás-
ra – avagy az új királyt ma angya-
lok teszik!” programjainak keretében 
már évadízelítőt is kap belőle a kö-
zönség. Asbóth Anikó beszélgetésünk 
elején megjegyzi: a reneszánsz jegyé-
ben tervezik az egész rendezvényt. 
– A bábszínház előtt kialakítunk 

egy középkori piacteret, kifejezetten 
olyan, szabadtérre vihető játékokkal, 
melyek a reneszánsz korban elterjed-
tek voltak. A reneszánsz játszótéren a 
korabeli labdajátékok mellett a teke 
vagy a kaleidoszkóp is megjelenik – 
ezt már készíti is a Pilári-házaspár, 
illetve a Boráros Szilárd által vezetett 
csapat. Természetesen képmutogató 
formájában egy-egy Mátyás-mese és 
trufa ugyancsak megjelenik. Tehát a 
játszószínházi évadízelítőt is a rene-
szánszban jelenlévő dramatikus játé-
kok, a tényleges gyerekjátékok sorába 
emeljük be. 
Most valóban egy fajta jubileumi 

aktualitásnak tűnik a reneszánsz vi-
lág megelevenítése, ám az ahhoz való 
viszony megfogalmazása már régóta 
foglalkoztatja a művészeket. Amikor 
nyolc évvel ezelőtt Asbóth Anikó és 
Láposi Terka arra keresték a választ, 
hogy mi lehet az a hangsúlyos elem, 
amely bár háttérben maradt, mégis a 
kulcsot adja a mondakör elevenségé-
hez, rájöttek, hogy ez tulajdonképpen 
nem más, mint Mátyás személyiségé-
nek és a köré épülő népmesei hagyo-
mánynak a szakralitása. 
– Találjuk meg azokat a története-

ket, melyek minden korban, s ma is 
minden pillanatban, az emberi lelki-

ség legmélyebb rétegeit szólítják meg! 
– mondja Láposi Terka. – Mert nem 
lehet véletlen, hogy 550 év után is 
úgy tudjuk kiejteni nevét, hogy tény-
leg egy és oszthatatlan Mátyás király, 
hogy mindenkinek ugyanazt jelenti. 
Itt ugyanis Mátyásnak egy letapadt, 
belső képe jön elő. A játszószínház-
ban dolgozó lányokat pontosan azért 
akartuk minél hamarabb beavatni 
ebbe a munkafolyamatba, hogy még 
tovább gazdagíthassuk a játékok kö-
rét. Arra törekedtünk, hogy Mátyás 
tréfáit, Mátyás igazságosztó énjét, a 
méltóságteljes ünnepi varázsát a gye-
rek a maga játszókedvében is megta-
pasztalhassa. Ehhez sokféle színházi 
eszközt kellett alkalmazni, a képmu-
togatótól kezdve, a dramatikus fog-
lalkoztató típusú játékon át, egészen a 
bábjátékig. 

– Mátyás-toposszá emelkedett az 
igazságos jelző (amivel persze a 
történészek vitatkozhatnak). Ezt az 
alapkaraktert megőrizve, milyen jel-
lemvonások domborodnak ki?  
– Ha a 30 évvel ezelőtti Vojtinához 

megyünk vissza – emlékeztet rá As-
bóth Anikó –, Giovannini Kornéllal 
már készítettünk olyan játszóházakat, 
ahová a gyerekeket is bevontuk, de 
ebben még csak a legismertebb, az 
igazságosztó Mátyás képét rajzoltuk 
fel. Ilyen mese volt például az Egy-
szer volt Budán kutyavásár.  Foko-
zatosan jutottunk el a mondakör üze-
netének szervesebb értelmezéséhez. 
2005-ben Ki álmodta a legszebbet? 
címmel válogattunk a Móra Ferenc 
által feldolgozott Mátyás-történetek-
ből. Most pontosan az érdekelt ben-
nünket, hogy a kicsit más oldalról is 
megmutató Mátyás-képet árnyaljuk. 
Ezeknek a játékoknak az alapja M. 
László Endre újabb gyűjtése volt. 
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Ebben olyan mesékre is rábukkan-
tunk (Mátyás utolsó mosolya, Má-
tyásból király lesz), ahol Mátyás pél-
dául fekete mágiát űz, amikor kisza-
badul a török fogságból.  Az ördögöt 
hívja segítségül, és ez már egy telje-
sen más, eddig kevésbé ismert közelí-
tés. Egyébként Mátyás királlyá koro-
názását is háromféle aspektusból me-
séljük el (galamb hozza el a koronát 
vagy az angyal, esetleg az öregapó 
jelenik meg). 
Láposi Terka itt azonnal átveszi a 

szót: – Amikor az idén áprilisban a 
hatodik történetet mutatjuk be, már 
egészen jól körvonalazódik: hogyan 
jutok el az angyal kiválasztásától, az 
emelkedett, szent pillanattól, a koro-
názáson keresztül a másik pólusig, az 
ördögig, akitől – a mondák alapján – 
szintén segítséget kér egy alkalommal 
Mátyás király. Mátyás életútjának, az 
általa és benne megjelenő fejedelmi 
királyság viselkedéskódjának útját 
járjuk a játszószínházi történetfűzé-
sek során. A Mátyásról fennmaradt 
történetekben archetípusok fogalma-
zódnak meg. Ősképek, és Mátyásnak 
ehhez való viszonyulásai szólnak hoz-
zánk. Annyira fontosak, hogy ő ezek-
ben mennyire tisztán, őszintén, nyíl-
tan és – számunkra még az őt 550 
évvel túlélő mondáiban is – érthetően 
látott és gondolkodott, így ezt az utat 
szeretnénk megidézni játékainkban. 
Az egyik mesénkben például azt pró-
báljuk meg a bábszínházi képekben 
megjeleníteni, ahogy nagy királyunk 
megismeri a kenyeret.  Humorral telt 
mese, és mégis minden hangban, je-
lentésárnyalatban benne van a ke-
nyér szakrális jelentése, a földi és a 
szellemi lét közötti vegetációs állapo-
tot szolgáló szerepe. Gyönyörű törté-
net ez is.  

– Feltételezem, hogy az angyal, az 
ördög, a kenyér, és még ki tudja, mi 
minden, misztériumot jár, és követ-
hetően jutunk el az égből a földre… 
– Vissza fogunk jutni, de úgy sze-

retnénk, ha a gyerekek döntenék el a 
mesék sorrendjét. Sokat gondolko-
dunk azon, hogy lehet úgy meséket 
szőni, dramaturgiailag felfűzni, hogy 
minél aktívabban, igazi felelősséggel, 
teljes művészi és játékosi jelentéssel 
benne legyenek a gyermekek. A Má-
tyás, a furfangos című dramatikus 
játékunkban arra törekszünk, hogy az 
általunk kiválasztott öt történet közül 
az első és az utolsó helye adott, az 
indítás és a vég nem változhat. A 
három középső sorrendje viszont a 
gyerek választásától függ. Miért szük-
séges ez? Alakítsuk ki közösen az 
utat, amit együtt, itt és most végigjá-
runk. Az igazodási pont Mátyás király 
és az ő tettei, melyek ránk nézve még 
ma is érvényesek, de azt, hogy mi ezt 
milyen módon járjuk végig, a gyer-
mekcsoportok aktuális lelkiállapota, a 
közös játékban megélt tapasztalat-
szerzés határozza meg. Azzal, hogy a 
dramaturgia a gyermekek választásá-
tól függően változhat, a Mátyás-kép 
bennünk nem sérül. A „Mátyásság” 
kerek, egész, osztatlan immár évszá-
zadok óta. Azt tartjuk feladatunknak, 
hogy egyszerű eszközökkel, tisztán 
csengő, szép magyar beszéddel, kora-
beli udvari muzsikával, a játékosság 
minden elemével és humorával szó-
laltassuk meg e „Mátyásság” sokféle 
oldalát.  
Megjegyzem, hogy a világ sötétebb 

oldalába való beleszólás, a vele való 
kapcsolat nem újabb keletű, ezt sajtó-
történeti dokumentum is alátámaszt-
ja. A 15. század egyik legnépszerűbb 
újságlapja ugyanis az Erdélybe 1456-
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ban betört Drakula havasalföldi vaj-
dáról adott hírt. A sorozatos rémtet-
teket egy elmenekült szemtanú elbe-
szélései nyomán közölték 1485-ben 
Dracole Waida címmel. Az újságlevél 
írója azzal toldotta meg a szemtanú 
beszámolóját, hogy Drakula Mátyás 
fogságába esett, ott keresztény hitre 
tért, majd kiszabadulva emberséggel 
uralkodott. Ennek a befejezésnek tör-
ténetileg az lehetett a magyarázata, 
hogy Mátyás mellett pozitív hangula-
tot keltsen, másrészt személyiségéhez 
már akkor szakrális jelentés kapcso-
lódott, hogy képes legyőzni a sötét 
erőket. Mátyás nem véletlenül lehe-
tett emblémaszerű alakja a szakrális 
és profán történeteknek… 
Aztán arról beszélgetünk, hogy az 

igazság maga, mint filozófiai kategó-
ria, elvont, de az igazságérzet, mint 
erkölcsi vonatkozású jegy, már köny-
nyebben tárgyiasítható. 

– A gyerek hogyan fogja fel az 
igazságot? Mivel helyettesíti, mibe és 
hogyan képezi le? – A kérdésemre 
Láposi Terka válaszol 
– Az elmúlt évtizedek tapasztalatá-

ból azt szűröm le, hogy a gyerek ér-
zelmileg tudja egy-egy történés végén 
megfogalmazni, hogy ki mellett dön-
tött. A jó és a rossz között tesz kü-
lönbséget, ha az igazságról van szó. 
Alapvetően jónak születik az ember, 
és alapvetően érzelmi módon fogja 
meghatározni, hogy neki mi az, ami 
biztonságot, örömet, harmóniát hoz, 
és számára az igazság ösztönösen és 
érzelmileg is a jó lesz. Annak drukkol, 
aki adott pillanatban a jót szabadítja 
föl vagy a szeretetet. A gyerek nem fél 
a szavak erejétől, a varázslástól, nem 
fél megmutatni a maga emelkedett 
pillanatait, és nem fél elsápadni a 
trónszéken, amikor megkapja a ko-

ronát, s rájön, hogy ezt most komo-
lyan kell venni. Mert ténylegesen éli a 
pillanatokat a színházban is, és a ta-
nulás folyamatában is. Az igazságot a 
gyerek fehérben-feketében méri. Va-
lami vagy jót hoz, vagy rosszat maga 
és a családja, a barátai életébe. S a 
szakrális közeg fel is erősíti ezeket a 
hangsúlyokat. 
– Az én értékrendemben Mátyás 

volt az utolsó igazi királyaink közül – 
folytatja Asbóth Anikó. – Mátyás mű-
ve olyan mozzanat a magyar történe-
lemből és kultúra-kincsből, ami elé 
nem is helyezek mást.  Ha szent kirá-
lyainkról beszélünk, István és László 
mellé kell tenni Mátyást is. Fel sem 
merülhet, hogy a szakralitásnak itt ne 
lenne helye.  
– Csodálatos gondolat, hogy a re-

neszánsz óta van kenyere is a magyar 
embernek. – Láposi Terka kiemeli, 
hogy ezt is a Mátyás-mondakör őrzi 
meg: új ételre vágyik. – Koronával a 
fején jön rá: a vegetáció is fontos, 
hogy életben maradjak, és ez a vege-
táció a kenyér lesz, az élet eredendő 
magja. Nemcsak a tudomány, a mű-
vészet felkarolásával történt megvilá-
gosodás a Mátyás korabeli udvarban, 
de a lelket is felemelte, mert szabad-
ságot adott. A népi mondakör olyan 
méltóságteljesen őrizte meg ennek a 
tiszta menetét, hogy bárkinek a gyűj-
tését vesszük elő, eljutunk a megvilá-
gosodáshoz. 
Majd rövid eszmecserét folytatunk 

arról, hogy a történészeknek persze 
az a dolguk: a történelmi dokumen-
tumok alapján megrajzolható hiteles 
Mátyás-képet kutassák. A művészet 
számára viszont az is lényeges, hogy a 
népemlékezet milyenné tette. Idéz-
hetjük Arany János Vojtina ars poé-
tikájából, hogy a feltárt adatok tük-
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rében „Bánk törpe lesz, Mátyás kö-
vetkezetlen? (…) Nekem egész ember 
kell és király” 
– Ez a lényeg, s ez az, ami a mának 

szól. Olyan kevés a magyar történe-
lemben a felemelt fejű Magyarorszá-
got segítő időszak! Mátyás kora pedig 
ilyen. S ha a mesékben mélyebben 
kutatunk, rendkívül színes kép tárul 
elénk. Az igazságos Mátyás vagy a 
tréfákat űző király csak egy szelete az 
egésznek. 
Láposi Terka szerint bármelyik én-

jét, tulajdonságát nézzük Mátyásnak 
mint királynak, mindegyikből ember-
szeretet árad. És ez a szeretet min-
denből visszatükröződik. 
– Segítő királyunk fizikailag is több 

módon megjelenhet, és ez folyamato-
san a jelenlévő királyt mutatja. Itt 
van, 550 év óta is, ez is szakrális jegy, 
s ez a gyerek számára teljesen elfo-
gadható. Ha baj van, hívjuk Mátyást. 
Hús-vér királyunk maradt, míg Szent 
László, Szent Imre vagy akár István a 
földi királyságon túl van, nem lehet 
csak úgy megidézni. Mátyást viszont 
le tudtuk hozni a földre, meg tudjuk 
jeleníteni, merünk vele parolázni. S 
engem, mint nőt, az is roppant érde-
kel, hogy milyen volt a nőkhöz való 
viszonya. Egy felesége volt, de a mon-
dakörben az is megjelenik, hogyan 
választja ki a feleségeket. Tanulságos, 
amikor azt a törvényt hozza, hogy a 
lány is lehet örökös. Az emberekhez 
való viszonyában egyszer csak a ne-
mek kérdése is fontos lesz, és a mon-
dakörben ez pontosan tisztázható. 
Asbóth Anikót is foglalkoztatja a 

Terka által felvetett kérdés: – Hiteles 
források szerint Mátyás meglehető-
sen vonzódott a női nemhez, kifeje-
zetten szépasszony-szerető volt. De a 
magyar nép milyen szemérmes: olyan 

mesét nem találtam, amelyben arról 
lett volna szó, hogy a feleségén kívül 
bárkivel is kapcsolata lett volna, ez 
mindig plátói módon jelenik meg. A 
bettinai boszorkányban például egy 
gyönyörű, vörös várkisasszonnyal ke-
rül összetűzésbe, aki a női minőség 
boszorkányos oldalát képviseli, de itt 
említhetjük Mátyás király és a székely 
lány esetét is… 
– Éppen az ragadott meg – veszi át 

Láposi Terka a szót –, hogy a nőkhöz 
való viszonyának nagyon finom ár-
nyalataival találkoztam, akár örökös, 
akár feleség, akár boszorkány a lány. 
S nem a király, a hatalom vértezetével 
akarta a nőket meghódítani, hanem 
az érzékenysége és szellemi finomsá-
ga domborodik ki. 

– Nem végeztem ilyen számítást, 
de talán összes királyunk együttesen 
nem jelenik meg annyi mondában és 
mesében, mint Mátyás egyedül. 
– És nemcsak millióféle változatban 
áll előttünk, de a teljes élet, a szüle-
téstől a halálig tartó, az ember által 
felfogható összes lételem benne van a 
mesékben. A feleség-választástól vagy 
a feleség elküldéstől kezdve a csalá-
sig, és minden emberi. Egy szintig az. 
Egy idő után újabb rétegek tapadnak 
hozzá, melyek lassan elvezetnek egy 
csillagmitológiai vonulathoz is. 

– Képzőművészetileg mindezt ho-
gyan jelenítitek meg? 
– A gyermek rajzi, képzőművészeti 

és vizuális világképéből kiindulva me-
rem mondani: a Mátyás-mesék látta-
tásához egy mélyrétegű vizuális nyelv 
kell. Nagyon tárgyiasult, konkrétan 
látható szintre nem mennék el. A re-
neszánsz világot egyébként csodála-
tos jelentésekkel lehet felruházni, de 
hogy azt érezze a gyerek: ezt ő is tudja 
működtetni, a népművészet jelképei-
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re is szükség van ehhez. Izgalmas 
ötvözet jön létre a népművészet és a 
reneszánsz találkozásából. Az olyan 
jelképhasználatra gondolok, amikor 
még a holló megjelenése is fontos. 
Meg kell fejteni minden motívum 
minden hozzá társult jelképét, és a 
több jelentés azért lényeges, mert 
akkor a magamén is elkezdek gon-
dolkozni. Mátyás fontos énje, hogy 
jelen van közöttünk az összes üzene-
tével és az összes képpel. Játékos, 
kedves, felszabadult, az organikus vi-
lágból merített képet szeretnék mu-
tatni a gyerekeknek, melyben vannak 

reneszánsz elemek, és itt is jelen van 
az égiek lehívásának motívuma, a 
fény megteremtése (amihez Mátyás 
kiválóan értett). Tehát a reneszánsz 
képi nyelv, a gyermeki nyelv és a 
szimbolikusan mélyebben értelmez-
hető nyelv együtt jelenik meg.  
S visszhangoznak a szavak bennem 

a „Mátyásság” kerek, egész és osztat-
lan (oszthatatlan) voltáról. Aztán – a 
humorba kapaszkodva – egy szójáték 
jut eszembe: „A Mátyásság fél egész-
ség”. S hogy ne csak fél legyen, ahhoz 
tükörként is kell használnunk őt. 
 

 
 

A reneszánsz év további, 2008. évi országos programjaiból 
 
 
Május 10-től október 5-ig: 
A Nagytétényi Kastélymúzeum prog-
ramjai 
 
Május 11–12.: 
Pünkösdi játékok (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre) 
 
Május 18-ig: 
A Mediciek fénykora – Élet és művészet 
a reneszánsz Firenzében (Szépművé-
szeti Múzeum, Budapest) 
 
Május 20–24.: 
Mátyás király – Magyarország a rene-
szánsz hajnalán (konferencia, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Budapest)  
 
Május 21–25.: 
A Bibliotheca Corviniana az európai 
könyvtártörténetben (Országos Széche-
nyi Könyvtár, Budapest) 
 
Május 30.: 
Falusi olimpia – Régi sportjátékok re-
neszánsza (Szabadtéri Néprajzi Múze-
um, Szentendre) 

Június 14-ig: 
Csillag a holló árnyékában – Vitéz 
János és a humanizmus Magyarorszá-
gon (Országos Széchenyi Könyvtár, 
Budapest) 
 
Június 20-ig: 
Mátyás király öröksége a gótikától a 
barokkig – Reneszánsz művészet a 
XVI–XVIII. században (Magyar Nem-
zeti Galéria, Budapest) 
 
Június27-től augusztus 10-ig: 
Gyulai összművészeti és Shakespeare-
fesztivál (Gyulai Várszínház) 
 
Június 30-ig: 
Beatrix hozománya – Az itáliai majoli-
kaművészet és Mátyás király udvara 
(Iparművészeti Múzeum, Budapest) 
 
Június 30-ig: 
reneszánsz bor, reneszánsz élet, tokaji 
reneszánsz (Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum, Budapest) 
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Július 5-ig: 
Hunyadi Mátyás, a király – Hagyomány 
és megújulás a magyar királyi udvarban 
(Budapesti Történeti Múzeum) 
 
Július 7., augusztus 28.: 
Harmonia Albensis – koncertek (Szé-
kesfehérvár, belvárosi templomok) 
 
Július 11–13.: 
Visegrádi nemzetközi palotajátékok 
 
Július 12-től október 18-ig: 
Reneszánsz élményház (Ozorai Pipo-
vár, Ozora) 
 
Július 31-ig: 
Reneszánsz látványtár (Magyar Nemze-
ti Múzeum, Budapest) 
 
Augusztus 8-tól november 9-ig: 
Reneszánsz a fáraók Egyiptomában 
(Szépművészeti Múzeum, Budapest) 
 
Augusztus 15–20.: 
XIII. királyi napok – Nemzetközi nép-
tánc-fesztivál (Székesfehérvár) 
 
Augusztus 22–24.: 
Arcus temporum – Pannonhalmi mű-
vészeti fesztivál 
 
Augusztus 30-ig: 
„Itt járt Mátyás király” – Legkedvesebb 
Mátyás-meséim (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre)  
 

Szeptember 1-jétől november 10-ig: 
Új reneszánsz, 2008 (Országos Széche-
nyi Könyvtár, Budapest)  
 
Szeptember 15-től december 31-ig: 
A neoreneszánsz építészet Budapesten 
(Budapest Főváros Levéltára) 
 
Október 15.: 
A játék szerepe a nevelésben, interakti-
vitás és játék a múzeumpedagógiában 
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szent-
endre) 
 
November 13–24.: 
Mecénás hét (Műcsarnok, Budapest) 
 
December 6.: 
„Van zsákodban minden jó…” – A mese 
és a játék mint ajándék (Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre) 
 
December 31-ig: 
Mátyás király és a reneszánsz Visegrá-
don (Mátyás Király Múzeum, Visegrád) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burai István: 
Mátyás király madara (rézkarc) 
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MÁTYÁS KIRÁLY GÖMÖRBEN 
 

Szilágyi Imre illusztrációi a gömöri Mátyás-folklórból 
 
 
Itt lenne az ideje a Mátyás király 
Gömörben című könyv újrakiadásá-
nak. Ujváry Zoltán 1990-ben megje-
lent munkája – amit az előző folyó-
iratszám készítésekor Józsa Lajos 
szobrászművész Mátyás-tematikájú 
bronz kisplasztikáinak és Szilágyi 
Imre grafikusművész négy évtized 
kisgrafikáit leíró alkotásjegyzékének 
ismertetése miatt vettem újra a ke-
zembe – már csak könyvtárakban és 
magángyűjteményekben lelhető fel.  
A Reneszánsz Évnél jobb alkalmat 

nem is kell keresni a megjelentetés-
hez, az eredeti sorozatot pedig egy-
egy kamara-kiállítás erejéig kölcsön 
lehetne kérni a putnoki Holló László 
Galériától, ahová a vonalas klisébe 
készült lavírozott tusgrafikai lapok 
Ujváry Zoltán alapító adományának 
részeként kerültek 1994-ben.     
Ujváry Zoltán folklórtudós a gö-

möri Mátyás-kultusz szövegfolklór 
anyagát közreadva, arra hívta fel a 
figyelmet, hogy míg az anekdoták 
általában nem lépnek fel a hitelesség 
igényével, addig a Mátyás-története-
ket a néphagyomány hitelesnek te-
kinti. Az urak elhíresült megkapálta-
tása Mikszáthnak köszönhetően (s 
nem különben Garay János verse 
nyomán) irodalmi rangra emelke-
dett. Ujváry professzor nem „célirá-
nyosan” kutatta a témakört, hanem 
népdalgyűjtő útjai során találkozott 
a Mátyás királyra vonatkozó folklór-
anyaggal, és a kiegészítő beszélgeté-
sek során jegyezte fel azokat. 
Az 1990-ben (a Gömör néprajza 

XXIII. köteteként) kiadott, Imolay 

Lenkey István által tervezett könyv 
borítóját és a szöveghez a 37 illuszt-
rációt Szilágyi Imre grafikusművész 
készítette. A borító belső oldalakon 
megismétlődő, reneszánsz hangula-
tú linómetszetes keretében a művész 
lavírozott tusrajzai sorakoznak. 

 
 (Magát a borítót az 1966–2006 

közötti kisgrafikai alkotásjegyzéket 
összeállító Csernáth Gábor a 615. 
sorszám alatt tüntette fel, s bár a 
klisé változatlan, és valóban össze-
függő sorozatról van szó, talán indo-
kolt lett volna mind a 38 munkát 
önálló kisgrafikai lapnak tekinteni.) 
Lenkey az illusztrációkról írt utó-

szavában két nagyobb csoportba so-
rolta Szilágyi Imre lavírozott tusraj-
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zait. Egy részük a cselekmény főbb 
eseményeit meséli újra képi nyelven, 
felhasználva azokhoz a történelmi és 
irodalmi háttérismereteket is, ám a 
mondák és anekdoták másik részé-
nél az olvasó figyelmét gyakran elke-
rülő, apróbb részleteket dolgozta ki a 
művész. Az átiratok így a megértés-
ben is segítenek. 

 
Imolay Lenkey István értékelésé-

ben azt olvassuk, hogy Mátyás király 
ábrázolásában Szilágyi Imre nem 
törekedett az általánosan ismertnek 
mondható reneszánszkori kép kö-
vetkezetes felhasználására. S habár a 
sorozatindító Mátyás-arckép nem-
csak a „Mathias Rex” felirat, hanem 
az emblematikus portréjegyek (vagy 
a klisébe komponált címermotívum) 
miatt is a szimbólumban rejlő sema-
tikus felismerést szolgálják, a fejtar-
tásban a császári asszociációkat, a 
haj kidolgozásában pedig a Szilágyi-
ra jellemző, szecessziós játékosságot 
fedezzük fel. Miként ez a hol pajzá-
nul, hol figyelmeztetően kacsintó já-

tékosság végig jelen van a rajzokon, 
úgy Szilágyi egész művészetét végig-
kíséri a szellem derűje, a zsigeri hu-
mor és az intellektuális fegyelem – 
így az ornamens elemekkel is gazda-
gított líra és a vaskos életigazságok 
szimbolikus-realista kimondásának 
kettőssége. 
A szituációs rajzokban is csupán a 

főbb karaktervonások térnek vissza, 
„melyekből éppen kikövetkeztethető, 
hogy melyik szereplő lehet az, aki-
nek többet tudunk valós vagy álru-
hás útjairól, mint politikájának tar-
talmáról”. 
Ugyanakkor (szintén Lenkey 

nyomán) elmondhatjuk: az illusztrá-
ciósorozat bár azt a királyt mutatja 
be, akit a nép szeretete, mesélőkedve 
és igazságérzete emelt a többi király 
fö-lé, az alakot nem idealizálja to-
vább, nem ruházza fel olyan tulaj-
donságokkal, melyek elszakítanák 
„attól a gondolati, tartalmi világtól, 
melyet az összegyűjtött gömöri Má-
tyás-mondák közvetítenek”. 
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Mint utaltam rá fentebb: a törté-
netek humora, a jellem- és helyzet-
komikum egyszerre egyértelmű és 
cizellált ábrázolása jól illik Szilágyi 
Imre művészi szemléletének alap-
természetéhez is – a hangulatában 
sokszor groteszk-lírai megemelke-
dettségében a vaskos népi humort az 
intellektuális komikum szimbolikus-
asszociatív működésével ötvözi. 
A miniatűr jelenetben is megvaló-

sul a monumentalizálás szándéka (a 
kis falvak templomai, épületei szinte 
királyi méltóságúak lesznek), életké-
pi, természeti vagy hagyományos en-
teriőrjében pedig nemcsak a cselek-
ménymotívumot látjuk, hanem az 
érzelmi állapotot, a gondolati hátte-
ret is. Így a hibák és gyöngeségek, a 
talmi hatalmak (olykor aktuális vo-
natkozásokat sem mellőző) kritikája 
mellett például a magányról vagy a 
felelősségről is beszámolnak a lapok. 
A rajzi cselekmény figurá-

it elképzelve, a grafikus a 
visszatérő Mátyás-karakter 
mellett többnyire típusok-
ban gondolkodott, nemcsak 
a hagyomány motívumtárá-
ból építkezett, hanem egy-
egy jelenet erejéig aktuali-
zált is. Az egyik, talán leg-
ismertebb anekdota emléke, 
mely szerint Mátyás meg-
kapáltatta a gömöri urakat, 
Sajórecskén, Sajószentkirá-
lyon és Rozsnyón is élt – és 
Sajógömörön áll Holló Bar-
nának a folyóirat 10–11. kö-
tetében bemutatott szobra, 
a Mátyás király kapával –, 
s az ehhez készített rajzon 
magának Ujváry profesz-
szornak az ékes szeretetről 
tanúskodó karikatúra-alak-

ja is felfedezhető, miként hasonlóan 
„Ujvárys” vonásokra más rajzokon is 
rábukkanunk. 
A monda- és anekdotagyűjtemény 

értékelő bemutatása természetesen 
külön írást igényelne, most csupán 
arra hívom fel a figyelmet, hogy a 
témakör nemcsak a munka becsüle-
tének (s magának a becsületnek, a 
tisztességnek) az elismerését, a kap-
zsiság fölött mondott ítéletet állítja 
középpontba, de az identitás-megha-
tározásban is szerepet töltött be. Ez 
például abban is lemérhető, hogy 
több olyan történet van, melyben a 
települések (Solymár, Vígtelke) vagy 
más földrajzi helyek (Abroszka ha-
lom, Abroszka völgy, a Mátyás hom-
loka néven ismert dűlő, Tündérpa-
tak) elnevezését egyenesen Mátyás 
látogatásához köti a néphagyomány. 
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ÉBREDJ, MÁTYÁS KIRÁLY 
 

Szabó Antónia selyembatik festményei az „alvó Igazsághoz” 
 
 
„Meghalt Mátyás király, oda az igaz-
ság!” – ez a szólás a nép emlékezeté-
ben az Igazságosként őrzött Mátyás 
alakjának talán a legelterjedtebb pél-
dázati megörökítése. 
Ujváry Zoltán néprajzkutató Szó-

lásgyűjteményében ezt olvassuk róla: 
„Lemondóan szólnak így az emberek 
akkor, ha valamilyen igazságtalanság 
éri őket. Lehet ez személyes sérelem, 
amiről úgy vélik, hogy ügyükben a 
hatóság igazságtalanul döntött, de 
elhangozhat ez politikai esetekben, 
történelmi példák emlegetésekor is, 
pl. amikor Trianonról, az ország fel-
darabolásáról esik szó.” 

 
Szabó Antónia képzőművész 2007 

karácsonyára adta ki három mesét és 
húsz illusztrációt tartalmazó képes 
mesealbumát Ébredj, Mátyás király! 
címmel, s mielőtt még a szerző cím-
adó meseátiratát elolvasnánk, meg-
indít a felszólítás üzenete. Ha Mátyás 
király alszik, az igazság is alszik; ha 

Mátyás a gazdagságot is jelképezte, 
akkor ma szegények vagyunk; és ha 
Mátyás a fényt is megtestesítette, ez 
azt jelenti, hogy a sötétség uralkodik, 
míg a király alszik. 
Mindhárom mesének (Mátyás ki-

rály a tündérek kertjében s Mátyás, 
a világ királya címmel olvasható a 
két további történet) közös pontja 
egyébként az igazságos király hosszú 
álma egy szent hegy rejtekében. Az 
átdolgozott történetek alapjául négy 
Mátyás-monda szolgált, melyből há-
romra a szlovén néphagyományban 
bukkant rá Szabó Antónia. 
A délszláv hagyományokba való 

beépülésre a képzőművész szerint 
magyarázatot adhat Mátyás úgyne-
vezett „világkirályi” minősége (ma-
gáénak vallotta, népének tartva ön-
magát más nemzet is), de az sem 
zárható ki, hogy a délvidéki monda-
kincsből került át a szláv ajkú népes-
séghez. A Mátyás királyhoz kapcso-
lódó barlangmotívum elterjedtségé-
re továbbá az is utal, hogy a három 
délszláv monda édestestvére a Szat-
már megyében lejegyzett Mátyás ki-
rály a barlangban is.  
Mátyás ugyanis egy barlangban al-

szik – javait az ellenség megirigyelte 
(és már ebben is szimbolikus üzenet 
van:), mely „nyugat felől hatalmas 
erővel, fenevad módjára tört rá az 
országra”. Mátyásnak egy barlang 
adott menedéket, s ott kell aludnia 
addig, míg a szakálla hétszer körül-
éri a nehéz kőasztalt. A Mátyás, a 
világ királya című mesében akkor 
ébred fel, ha háromszor éri körül 
szakálla a kőasztalon lévő, fényes 
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aranytallért, a tündérek erdejében 
pedig nincs ilyen mesei határidő 
sem: „Minden századik esztendőben 
egy aranymadár látogatja meg, kinek 
látása felvidítja a királyt, de a madár 
távoztával újra behunyja szemét, és 
mély álomba merül.” 

 
Szabó Antónia selyembatik festménye 
Mátyás király a tündérek erdejében 
című mondaátiratához 
 
Ám ezek a mesei határidők min-

den esetben a szellemi és lelki felké-
szültséghez, a morális készenléthez, 
az igazság fényességének eljövetelé-
hez kapcsolódnak, és nem a tárgyi 
feltételekhez. „Ha majd egyszer az 
emberek megelégelik a hazugságot, a 
madár dalra fakad – olvassuk a Má-
tyás király a tündérek erdejében be-
fejezését. – Szépen zengő éneke fel-
ébreszti Mátyás királyt, s vele újra 
felvirrad az igazság napja is.” 
A címadó monda vándorlegénye 

egy fügefaágat kapott, hogy az „em-
lékeztesse Mátyás királyra, és segít-
ségével meglelje hazáját” (ebben is a 
„hazatalálás” motívumát látjuk). A 
legény leszúrta az ágat, melyből egy 
hatalmas fa nőtt, a földre hulló fügék 

pedig fényt árasztó sebes patakként 
messze iramló folyékony színarany 
lett. „Ha habjai eljutnak Mátyás ki-
rály barlangjához, a nagy fényesség-
re felébred majd Mátyás király. Ha 
fénye eljut a mi szívünkbe, a földön 
újra boldogság, gazdagság és igazság 
fog uralkodni.” S a mélyről kiszakadó 
igazságvágy jelképes megfogalmazá-
sa: „Óhajtunk ’Magyarország remé-
nye, világ gyönyörűsége’ – Ébredj, 
Mátyás király!” 
S lássuk végül a Mátyás, a világ 

királya befejezését: „Várják a népek, 
hogy attól fogva [a hársfa kizöldülé-
sétől] igazságos Mátyás legyen ve-
zérlő csillaga, a világ királya, földnek 
s mennynek örömére. Tetteit Isten 
áldása kíséri, nyomában bőség és 
boldogság árad. Az igazság trónusán 
őseink hitének napja újra felragyog, 
s hatalmas fénye szétárad a világ 
legtávolabbi sarkaiba is.” 

 
Mátyás, a világ királya 

Szabó Antónia selyembatik-képe 
 
Talán az sem lehet véletlen, hogy 

Mátyásnak mintegy megváltói attri-
bútumai vannak (fény, igazság, szü-
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letés, barlang, újjászületés stb.), hi-
szen az igazság elérkezése is egy fajta 
megváltás lehet. 
Végezetül röviden Szabó Antónia 

selyembatik festményeiről is szólok, 
kiemelve előtte a művész könyvésze-
ti, könyvtervezői remeklését, mely-
ben szerves egységet teremt nem-
csak a tartalom és a magyar képírás 
hagyományait követő világ között, 
de az iniciálék (legnagyobb számban 
az igen változatos „történetű” M-
ekkel és az annak ívét merőlegesen 
tükröző E betűvel) szintén ehhez a 
látványban is visszaköszönő szellemi 
atmoszférához igazodnak. 
Szabó Antónia mára két leginkább 

meghatározó szellemi anyaghordo-
zója a zománc (a rekeszzománc ins-

tallálásához olykor fát vagy követ is 
használ), illetve a batikolt kelme és 
selyem. A sorozatokban való gon-
dolkodás még komplexebbé teszi a 
nemcsak a népművészeti ornamen-
tikát és motívumkincset felhasználó, 
de az egész képrovó örökséget, szer-
ves hagyományt átörökítő művésze-
tét. (A Vojtina Bábszínházban 12, az 
állatövi jegyeket bemutató, nagyobb 
méretű batikfestménye is látható.)     
A látszólag egyszerű, de elemi jel-

képi erőt hordozó figurák, ornamens 
formák összetett kompozíciós rend-
del – növényi geometriával, a folya-
mat mellé az állapotot is rögzítő, 
metamorfikus állatmotívumokkal és 
a csillagos ég morális minőséget is 
hordozó alapelemeivel – utalnak a 

létezés egyetemes ösz-
szefüggéseire. Képvaló-
ságukban is a világegy-
séget, a küzdő erők 
egymásra utaltságát, az 
ösztöni mélység és a 
szellemi magasság har-
móniáját teremtik újra.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selyembatik-festmény az 

Ébredj, Mátyás király!  
című meséhez – 

 

Szabó Antónia alkotása 
 
(Szabó Antónia „Mátyás-ébresztő” selyembatik festményeit a tervek szerint ősz 
elején állítja ki a Déri Múzeum Baráti Köre. A kollekciót a nagyközönség is 
megtekintheti majd a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum látványszobájában.) 
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Múzeumi kurír 
 

 
AZ ÉLETMŰ ÚJABB GRAFIKAI TÜKRE 

 

Holló László emlékkiállítása nyílt márciusban 
az Egri Vármúzeumban 

 
 
A Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész születésének 120. 
évfordulója előtt tisztelgő 2007-es nagyobb közgyűjteményi adományokat 
bemutató kiállítások sora már 2006 decemberében elkezdődött Mátészalkán, a 

Szatmári Múzeumban, s az 
emlékévben folytatódtak a 
rendezvények Ujváry Zoltán 
professzor hajdúhadházi, ti-
szadadai és szolnoki ado-
mányainak kiállításával. 
A Damjanich János Mú-

zeum ünnepségét novem-
berben a Holló László Em-
lékszoba avatása követte a 
hajdúhadházi Égerházi Im-
re Emlékházban, ebből az 
alkalomból Ujváry profesz-
szor további műveket ado-
mányozott a városnak. 
 
 
 
 
 
 
 

Holló László 
akvarellje 1923-ból 

 

A művet az Egri Vármúzeum 
kapta meg 

 
S átnyúltak az ajándékozási ünnepek az idei esztendőre is: az Egri Vármúze-

um 50 darab, Holló László művészetét szeleteiben és a grafikai műfajban is 
reprezentáló grafikát és tanulmányrajzot kapott, valamint egy akvarellt, egy 
1923-as plein air aktot, illetve egy korai festményt, pontosabban kettőt: Holló 
ugyanis müncheni, párizsi és técsői évei alatt a karton mindkét oldalára festett. 
Az adományozott művekből rendezett tárlat április 9-én nyílt meg Egerben. 
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Az adományozásokról és kiállításokról rendszeresen beszámoltam, így a fo-
lyóirat 10–11. kötetében az egri anyagról is. Ujváry Zoltán elmondta, hogy a 

grafikák válogatása Holló László mű-
vészetét tematikailag és kronológiailag 
egyaránt jól érzékelteti. Külön is ki-
emelhetők az 1937–38-as Szent István 
sorozathoz készített diópác-tanulmá-
nyok, ritkaság számba megy az akva-
rell (hiszen Holló a rendelkezésre álló 
filológiai adatok szerint semmiképpen 
nem festhetett többet 40–50 akvarell-
nél), s ugyancsak kisszámú tanulmá-
nya maradt fenn az első világháború 
előtti időszakból. Miként a világhábo-
rú alatt készített munkái is alig ismer-
tek. Magam 1914. végi rajznak vélem 
az itt látható (szignó és dátum nélküli) 
portrét, segédszolgálatosként fővárosi 
őrmesterét többször vázlatozta. 
 

 
Holló László 1914-es rajza 

 

 
Holló László a karton egyik oldalára aktot, a másikra félalakos férfiportrét festett 
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Holló László grafikái – 1945-ből,  
1939-ből (félalakos önarcképével), 
1962-es Tisza-parti tanulmánya  
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Egy ismeretlen kép: 
 

Holló László akvarell-tanulmánya 
a Csokonai a Nagyerdőn című festményhez 

 
 

Csokonai a Nagyerdőn címmel két festményt is készített Holló László: az elsőt 
1935-ben, a költő halálának 130. évfordulóján (ez egy kisebb, 41x34 cm-es 
alkotás), a másodikat három évvel később (a korábbihoz képest majdnem két 
és félszeres nagyságban, 100x80 cm-es felületen). Az első kép Debrecen város, 
a második a Déri Múzeum tulajdonába került (a kisebbik a Holló László Em-
lékmúzeumban, a nagyobb méretű az irodalmi múzeumban látható). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holló László: 

Csokonai 
a Nagyerdőn 

(akvarell, 1939)  
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Csokonai Holló kevés művészport-
réinak egyike volt. S közöttük is az 
első. (Holló László mellette később 
Bartók Bélát, Petőfi Sándort, Móra 
Ferencet örökítette meg. A magyar 
képzőművészet egyik, ha nem a leg-
gazdagabb – a rembrandti örökséget 
saját példájával is megújítani vágyó –,  
mintegy 200 darabos önarckép soro-
zatát létrehozó alkotó modelljei álta-
lában ismerősei, illetve a tócóskerti, 
az alföldi, a tiszadadai egyszerű em-
berek voltak, a leggyakrabban Papp 
bácsi és Tisza néni neve tűnik föl.) 
A „számkivetett” költőt verskom-

ponálás közben ábrázolta a festőmű-
vész. Az 1935-ös festmény szituációja 
olyan hangulatot áraszt, mintha ép-
pen egy cellában ülne a költő. A ké-
sőbbi kép a szinte ősvilági, buja nagy-
erdei környezetben botanizáló Cso-
konait mutatta be. Holló ekkor érezte 
meg azt, hogy a költőnek talán sokkal 
inkább otthona volt az erdő, mint a 
kollégium. 
A festő tulajdonképpen a megal-

kudni nem akaró Csokonait is elénk 
rajzolta, a sorsát vállaló művészt, aki 
átélve annak mostohaságát, az alko-
tásban kíván feloldódni, ám éppen 
ebben az indulati és egzisztenciális 
kettősségben őrlődik fel a lelke. 
A Csokonai-ábrázolásokhoz Holló 

nemcsak a költő verseit olvasta, ha-
nem felhasználta Izsó Miklós (Krúdy 
Gyula által a szobrász legjobb mun-
kájának tartott) 1867-re elkészült, de 
az öntést késleltető pénzhiány miatt 
csak 1871-ben felavatott Csokonai-
szobrának „tanulságait” is. 
Holló igyekezett nem idealizálni, 

ám – a szoborhoz hasonlóan – egé-

szében az ihlet állapotába jutott köl-
tőt kívánta megidézni. Az ihlet azon-
ban nemcsak a teremtés, hanem a 
szembesülés pillanata is: a várossal, a 
debreceni, református kollégiumi ön-
magával egyként meghasonlott költő 
természetes menedéke a Nagyerdő. 
A második festményt Holló a Re-

formátus Kollégium megalapításának 
400. évfordulóján, 1938-ban kiírt pá-
lyázatra készítette el egy másik kép-
pel, a Zsoltáros lányok című munká-
val együtt. (Erre az alkalomra készült 
egyébként Gáborjáni Szabó Kálmán 
freskósorozata is, bemutatva a Kollé-
gium képes történetét, amelynek 
egyik darabja Csokonai a Nagyerdőn 
címmel szintén a Debrecen emblémá-
jává vált költőnek állított emléket.) 
 
Ez a most bemutatott 1939-es ak-

varell a művész hagyatékában szere-
pel. Végső soron nem előtanulmány-
nak tekinthető, hiszen a második kép 
után egy évvel készült. Inkább azt 
jelzi, hogy a téma továbbra is foglal-
koztatta a művészt, Csokonai sorsá-
nak, illetve a nagyerdei költő allegóri-
ájának jelentését magára is érvényes-
nek tartotta, a szembesülésből és s 
meghasonlásból maga is valamilyen 
menedékre vágyott. 
Az akvarell nem szerepelt Tóth Er-

vin 1969-es albumában sem. Ott talál-
juk egyébként a most Egernek aján-
dékozott plein air aktot, a festményen 
szintén megjelenő Tokaji vásárt, a 
Bűnbánó Magdolnát, több Tisza-par-
ti jelenetet, illetve a másik híres fest-
ménytémát, a Vihar előtt című kom-
pozíciót. 
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A MŰVÉSZI ÖRÖKSÉG MEGSZÓLÍTÁSA 
 

Holló László-díjas képzőművészek 
 csoportkiállítása a HBZ Galériában 

 
 

A Kossuth- és Munkácsy-díjas festő-
művész, Kiváló és Érdemes Művész 
születésének 100. évfordulóján, 1987-
ben alapított Holló László-díjat a cen-
tenárium óta mintegy félszázan kap-
ták meg. 
A kitüntetettek fele képzőművész – 

a kuratórium a díjjal alkotói munkás-
ságukat ismerte el –, de kitüntetést 
kaptak a társművészetek képviselői s 
olyan személyiségek, akik saját terü-
letükön (például a közszolgálatban, 
múzeumügyben, médiumokban vagy 
éppen a könyvkiadásban) kiemelke-
dően sokat tettek Holló László kultu-
szának ápolásáért. 

 
Vénusz születése 
Szabó László rézkarca 

Eddig egyedül Kiskunfélegyházán, 
a Kiskun Múzeumban volt látható egy 
(állandó, folyamatosan bővülő) válo-
gatás a Holló László-díjas képzőmű-
vészek munkáiból, de március 19-én  
Debrecenben, a Galamb utcai HBZ 
Galériában is megnyílt az a csoport-
kiállítás, mely a Holló-díjasok alkotá-
sai révén nemcsak a művésznek állít 
emléket, hanem – mivel debreceni és 
hajdú-bihari művészek kaptak felké-
rést a kiállításra – egy fajta kereszt-
metszetet is kapunk a régió kortárs 
törekvéseiről, örökségőrző és hagyo-
mányteremtő ösztönzéseiről. 
A HBZ Galéria kiállításán a névadó 

művész több munkája mellett a már 
elhunyt Holló László-díjasok művei is 
megjelennek, illetve az idei díjazott, 
Lovas Kiss Antal grafikusművész is 
bemutatkozhatott. (A díjat a kiállítás 
megnyitóján vehette át, művészetéről 
röviden a következő cikkben írok.) 
A tárlaton szereplő Holló László-

díjas művészekről a szintén Holló-
díjas Komiszár János egy katalógus-
könyvet is szerkesztett – az ötlettől a 
megvalósulásig tartó igen rövid idő 
alatt a gyors könyvkészítési munká-
kat az elmúlt évben Holló László 
Kitüntető Oklevéllel elismert Kapusi 
József nyomdájában végezték. 
Ebben a kiadványban is szerepel-

nek Bényi Árpád (†), Bíró Lajos, Burai 
István, Cs. Uhrin Tibor, Égerházi Im-
re (†) és Fátyol Zoltán festőművészek, 
Győrfi Lajos szobrászművész, Csong-
rády Márta fotóművész, Józsa János 
festő- és grafikusművész, Józsa Lajos 
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szobrászművész, Kapcsa János festő-
művész, Katona György grafikusmű-
vész, Kárpáti Gusztáv és Komiszár 
János festőművészek, Kövér József 
szobrászművész, László Ákos grafi-
kusművész, Madarász Gyula és Petkes 
József festőművészek, 
Szabó László (†), Szilá-
gyi Imre, valamint Ta-
mus István grafikusmű-
vészek munkái, életrajzi 
kivonatokat is adva az 
alkotókról. 
 
 
 
 
 
 

Madarász Gyula: 
Pannonhalma 
(gouache) 
 

 
Csíkmadarasi templom 
Égerházi Imre olajfestménye 

A névsorból is kitűnik, hogy a kép-
zőművészek szemléletben, műfajban, 
technikában egyaránt a sokféleséget 
képviselik, felmutatva egyúttal a mér-
tékadó alkotói irányokat. 
 

 
Nem a Holló Lászlóra jellemző al-

földi expresszionizmus, nem is a hol-
lói témák követése vagy újra megszó-
laltatása volt az elismerés szempont-
ja. Közös jegy azonban a díjazottak-
ban, hogy a magyar művészeti és mű-
veltségi örökséget európai kitekintés-
sel vagy egyetemesebb asszociációk-
kal fogalmazzák meg a jelennek szóló 
üzenetként, törekedve a klasszikus 
hagyományok és a kortárs törekvések 
ötvözésére. 
S mindannyian ebből a közös festői 

kánonból építkezve formálják ki saját 
művészi karakterüket. Ugyanúgy fel-
fedezhető a magyar sors, az elesettek 
művészi megjelenése, mint a mitolo-
gikus és a szakrális ábrázolása, a táj-
valóság lírai képe, mint a belső tájké-
pek expresszív valósága. A szimboli-
kus és az archaikus ugyanúgy megha-
tározó stílusjegy, mint a realista vagy 
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a groteszk és a lírai ironikus, az ösz-
tönös érzéki ugyanúgy megjelenik, 
mint a szellemi tartomány. 
Holló László művészetéről – kö-

szönhetően a „fogadott unoka”, Ujvá-
ry Zoltán professzor szeretetének és 
áldozatos vállalásának – ha nem is 
kisebb könyvtárnyi, de már 
könyvespolcnyi irodalom lá-
tott napvilágot. Művészeté-
nek és eredetiségének, a 20. 
századi magyar festészetben 
kiemelkedő életművének jel-
lemzésére csupán egy na-
gyobb bekezdésnyi szöveget 
idézek újra, arról sem feled-
kezve meg, hogy Holló László 
grafikai életműve a festői 
teljesítményével szinte egyen-
értékű volt. A HBZ Galéria 
április végéig nyitva tartó ki-
állításán igazi különlegessé-
gek csokrát, Holló öt akvarell-
jét láttuk. Ebben a techniká-
ban keveset festett, tudomá-
som szerint nem haladja meg 
a félszázat a vízfestmények 
száma.  
Holló László az expresszív 

festőiség nyelvén szólt a pa-
raszti sorsról, az egyediben is 
az általánost felmutató embe-
ri szenvedésről, a történe-
lemből fakadó és a mitológiát rend-
szerint a személyes és közösségi sors-
átiratok allegorikus kereteként al-
kalmazó drámai látomásairól is. Ter-
mészeti képeiben a legkülönbözőbb 
emberi indulatok tükröződtek vissza, 
mintegy a természet jelképes, antro-
pomorfikus analógiáiban fejezve ki az 
emberlét könnyű líraiságtól a mély 
drámákig ívelő sokárnyalatúságát. 
Portréiban az egyszerű emberek mél-
tósága jelent meg, aktjaiban a mozdu-

lat lényegét ugyanúgy faggatta, mint a 
test esendőségét. A gesztusokat és 
hétköznapi helyzeteket vázlatozó lap-
jain, autonóm grafikáiban szintén az 
emberi természet mozdulatokban s 
mindennapi szituációkban megjelenő 
egyedi karakterét fejezte ki. 

 
Holló László 1929-es 

leány-tanulmánya (ceruzarajz) 

 
A már elhunyt Bényi Árpád, Éger-

házi Imre, Szabó László művészetét 
olyan darabok reprezentálják, melyek 
az expresszív-érzelmi lendületre vagy 
a szecessziós ornamensbe bujtatott 
egyéni és közösségi sorsra apellálnak, 
jól tükrözve az életmű-egész karakte-
rét is. Bíró Lajos – akinek egyébként 
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több tanítványa lett Holló-díjas –, de 
Kapcsa János is a szinte lezárt oeuvre 
darabjaiból válogatott. Szilágyi Imre  
és Tamus István, Burai István, Kato-
na György és Józsa János, Madarász 
Gyula az újabb művekben is a jellem-
zőt küldte. 
Lovas Kiss Antal ez-

úttal a groteszkből és a 
karikatúrákból váloga-
tott. És nem hiányoz-
hattak a Holló László 
alakját megidéző me-
mentók sem: például 
Kövér Józsefnél vagy 
Cs. Uhrin Tibornál. 
Komiszár János leg-

újabb, konstruktív lírai 
képeit hozta (a meg-
újulás minden bizony-
nyal a most megízlelt 
pasztell technikának is 
köszönhető), és a re-
neszánsz év Józsa La-
jos szobrait újabb kontextusba helye-
zi. (Mátyás bolondja az igazság bün-
tetlen kimondásának jogára utal, de 
arra is, hogy a hatalomhoz gyakran 
más érdekek eltiprásán keresztül ve-
zet az út.)  
S ha fentebb azt mondtam: nem a 

hollói stílus- vagy témavilág a kortárs 
művészek elismerésének szempontja, 
hozzá kell tenni, hogy Holló művésze-
tének szemléleti vagy erkölcsi alapjai 
mégis jelen vannak az itt kiállított 
alkotásokban is. Gondoljunk csak az 
egyediben is az általánost felmutató 
emberi szenvedésre, a történelmi és 
mitológiai örökség továbbgondolásá-
ra, olykor a saját mitológia megte-
remtésére, a közösségi sorsra, a drá-
mai látomásra, az allegóriára, az 
indulati, lírai vagy éppen az archaikus 
szimbolikus jegyekre, az emberi ter-

mészet és a természet emberarcának 
a megmutatására.  
A szépség és a küzdelem együttesen 

jelenik meg, egymás részeként, felté-
teleként, miként Holló László művé-
szetében. 

 

 
Napbanéző 

Komiszár János pasztellképe 

 
 
A kultusz ápolását kiemelten segítő 

személyiségek tevékenységét elisme-
rő Holló László Kitüntető Okleveleket 
a kuratórium már az előző esztendő-
ben is kiosztotta – 2007-ben a kitün-
tetést Haraszin Gyula Tiszadada pol-
gármestere és Kapusi József, a Kapi-
tális Kft. tulajdonos igazgatója vehet-
te át.  Az idén Holló László Emlékok-
levelet kapott Halász János ország-
gyűlési képviselő, Debrecen város 
alpolgármestere, dr. Karancsi Já-
nos, az Onix Nyomda Kft. igazgatója 
és Hajdú-hadház város polgármeste-
re, Béres László. A díjátadáskor el-
hangzott laudációkat idézem.  
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Halász János kulturális közéleti sze-
replésének kezdeteitől kiemelt figyel-
met szentel Debrecen képzőművészeti 
értékei népszerűsítésének, a kulturális 
és művészeti lehetőségek bővítésének. 
Kulturális államtitkári működése ide-

jén kapott támogatást a Holló László 
Emlékmúzeum a művész képeinek új-
rakeretezésére, Holló László debreceni 
köztéri szobrának avatásakor ajánlá-
sával és értékelésével hozzájárult az 
esemény rangjának méltó emeléséhez. 
A Holló-kultusz ápolásában megkü-

lönböztetett figyelmet szentelt a mű-
vész születésének 120. évfordulóján 
rendezett debreceni kiállításnak. Az 
idei emlékünnepségen a művész özve-
gyével, Maksa Olgával közösen ültetett 
fa szimbolikusan is ki-
fejezte, hogy a művé-
szet akkor lehet közös-
séget megtermékenyítő 
erő, ha ápoljuk azt. 
Nem feledkezik meg ar-
ról, hogy ez az önkor-
mányzatoknak is fel-
adata. 
 
 
 
 
Holló Lászlóné Maksa 
Olga  és Halász János 
debreceni alpolgármes-
ter platáncsemetét ültet  
 
Fotó: ANDICS ÁRPÁD 
 
 
Béres László maradandó érdeme a 
Holló László-kultusz ápolásában, hogy 
a művész születésének 120. évforduló-
ján a Hajdúhadháznak adományozott 
Holló László-művek, festmények és 
grafikák bemutatására – önkormány-
zati beruházással – Holló László Em-
lékszobát alakított ki az Égerházi Imre 
Emlékházban. 

Művészetpártoló tevékenységének év-
tizedek óta folyamatos tanúja volt a 
Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep 
ügyének felkarolása, Égerházi Imre, 
Holló egykori tanítványa és barátja 
művészeti és kulturális kezdeményezé-
seinek támogatása. 
Állandó pannótárlatnak ad helyet a 

dr. Földi János Általános és Művészeti 
Iskola, a könyvtár és galéria pedig az 
állandó helytörténeti és hortobágyi 
művészeti tárlatok mellett rangos idő-
szaki kiállítások otthona. Az Égerházi 
Imre Emlékház és Holló László Em-
lékszoba nemcsak Hajdúhadház mű-
vészi hagyományait őrzi, de szellemi 
kisugárzását, a művészet hagyomány-
alakító szerepét is erősíti. 

 
 
Dr. Karancsi János mecénási, művé-
szetpártolói tevékenységéért nemcsak 
az egyéni alkotók, illetve művészeti 
csoportok és egyesületek mondanak 
köszönetet, de közvetett módon a 
Holló-kultusz ápolásáért is sokat tett. 
A szintén Holló László-díjas Komiszár 
János festőművész által útra indított 
művészeti riport-, interjú- és portréal-
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bumok állandó támogatója, melyekben 
rendszeresen megszólalnak Holló mű-
vészi, emberi és szellemi örökségének 
tanúi, ápolói is. 
Több olyan kiadványt támogatott és 

támogat, melyek Holló László művé-
szetével foglalkoznak, a művész által is 
képviselt alkotó szemlélet jegyében 

születtek, a magyar sors kérdéseit kép-
ző- vagy társművészeti alkotásokban 
taglalták. Elkötelezett támogatója to-
vábbá a Holló művészetének jegyében 
találkozó alkotókat és műpártolókat 
bemutató, most készülő könyvnek. 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorántffy Zsuzsanna 
nagyasszony 
 
Józsa Lajos bronz 
kisplasztikája 
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Lovas Kiss Antal grafikusművész kapta a Holló László-díjat 
 

 
Az 1964-ben született Lovas Kiss 
Antal pasztelljeit és grafikai munkáit 
önálló kiállításon 2007 tavaszán lát-
tuk a Debreceni Egyetem konzervató-
riumi galériájában – előtte Mátészal-
kán, a Szatmári Múzeumban mutat-
kozott be 2004-ben, több egyéni és 
csoportkiállításon szerepelt Debre-
cenben, Hajdúszoboszlón, Putnokon. 
A pasztellek és linómetszetek mellett 
kipróbálta a csontfaragást, a szobrá-
szatot, készített tollrajzokat, karika-
túrákat, festett seccót, s utóbb ismét 
foglalkozik könyvillusztrációk készí-
tésével. A Debreceni Egyetem PhD 
fokozatú adjunktusa habilitálni ké-
szül, s az eddigi művészeti alkotóte-
vékenységéért, Holló László öröksé-
gének ápolásáért az idén neki ítélt 
elismerés újabb ösztönzéseket adhat 
autonóm művészeti munkájához is. 

 
Csikótojás 
Lovas Kiss Antal linómetszete 

Pasztelljeiben az élénk színek nagy 
szerepet kapnak, de szinte teljesen 
hiányzik a fekete és fehér. E hatáso-
kat más színek, formák egymás mellé 
komponálásával éri el, ám alkotói 
világából nem hiányzik e kettő, mert 
metszeteiben kiválóan érvényesül a 
sötét–világos egymásra rímelő, egy-
mást fokozó ellentéte. 

 
Lovas Kiss Antal: Áttűnés (pasztell) 
 

Lovas Kiss Antal motívumaiban 
hűséges a szerves műveltségi szemlé-
letet adó tanítókhoz, egyéni útjának 
megtalálásában pedig karakterformá-
ló az iróniára, humorra, a groteszk 
kifejezésre való hajlama. Játékos és 
groteszk báj tűnik elő a hold, a nap 
vagy egy fa arcából, és ez már olyan 
bölcsesség felé vezet, amely nem a 
sztoikus belenyugvásból építkezik, de 
az energiából, a lendületből. Világot s 
életet mozgató erőközéppontjainkban 
nem választhatók ketté a kétpólusú 
értékek, a vertikális és horizontális 
viszonyok. A szimmetria mindenütt 
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jelenlévő mérték Lovas Kiss Antal 
képein. S ebben az arányban (ará-
nyosságban) az aszimmetriát szintén 
alkalmazza a művész. A jobb és bal, a 
férfi és nő, nap és hold, fent és lent, 
az élet- vagy világfa, az asszony méhe 
azt felismerve igazgatja a teremtést, 
hogy a másikhoz képest létezik. 

 
Mindennek elrendelt helye van. A 

pozitív és negatív kijelölt státuszát 
nem lehet felcserélni. Ám a 
két kategória nem a jó és a 
rossz elválasztására utal – 
az ősi egységben nincsen jó 
és rossz, ott az Egész van, 
amely darabjaira tört, és 

minden alkotás célja megtalálni az 
egészet s benne önmagát. 
Lovas Kiss témái között gyakran 

megjelennek az archaikus és mitikus 
átfogalmazások, szívesen alkalmazza 
a szimbolikus szakrális motívumokat, 
a már említett groteszk eszközöket, 
aktábrázolásaiban pedig meghatáro-
zó a hangulatok és gondolatok meg-
emelten lírai vagy balladaivá transz-
ponált érzékeltetése. A világfa össze-
köti a fenti és lenti régiókat, erre a 
fára utal a rész-egész viszonyt kifeje-
ző szinekdochikus kapcsolat révén a 
levél vagy az ág, mert bennük a fa 
jelenik meg. A születés aktusa telje-
sedik ki a tojásban – a tojás számos 
teremtésmítosz alapmotívuma –, s a 
víz képéből szintén a születésre asz-
szociálhatunk. 
Az erotikum mindig a termékeny-

ség képzetével társul. Az élet csíráját 
hordozza méhében az asszony, egyet-
len magból (mint a levélből) nő ki a 
világmindenség, és groteszk hangula-
tú, cinkos összekacsintás nyomán 
bukkan elő a Magtolvaj is, egy ellen-
tétes irányban ható erő. Mindennek 
szerves része a termékenység hangsú-
lyozása, amely az élet születésétől a 
fejlődésen át a kiteljesedésig a min-
denség örök mozgására utal. 

 
 
 
Fent: Viaskodók (pasztell) 
Lent: Bika (olaj) 
 
Lovas Kiss Antal művei
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Egy arisztokratikus szenvedély (8.) 
 

A KÖNYVEK SORSÁT IS KÖVETIK 
 

Rózsa János a könyvekkel együtt gyűjti az exlibrist 
 
 
Debrecenben nem működik kisgrafi-
ka-gyűjtői kör, miközben többen ke-
resik és rendszerezik az exlibriseket. 
E sorozatban korábban is beszámol-
tam már az exlibrisek két világháború 
közötti virágkoráról – a grafikusok és 
grafikagyűjtők Ajtósi Dürer Céhbe 
szerveződéséről –, illetve arról, hogy 
bár az 1930-as évekre jellemző szintet 
nem érték el, még az 1970-es években 
is megvolt az egyesületi forma: a mú-
zeumbarátok körében számos híve 
akadt a kisgrafikák, alkalmi lapok és 
könyvjegyek gyűjtésének. Legutóbb a 
Szilágyi Imre kisgrafikai alkotásjegy-
zékét nagy gonddal összeállító hajdú-
böszörményi Csernáth Gábor ez irá-
nyú tevékenységét méltattam, s mára 
megfogalmazódott bennem a gondo-
lat, hogy újra kellene indítani a moz-
galmat. Ehhez az olyan véletlen talál-
kozások is hozzásegítettek, melyek 
egyikéről alább számolok be. 
A műfaj barátait is mozgósító, a 

kisgrafika köré szerveződő egyesületi 
életben az 1930-as évek és az ezred-
vég közötti folytonosságot Várkonyi 
Károly grafikusművész jelentette, ám 
ma is kiváló alapot ad a mozgalom-
jelleg megerősítéséhez Szilágyi Imre, 
Józsa János vagy a grafikusi közép-
generációhoz tartozó Vincze László 
munkássága. Csak hárman mintegy 
két és félezer exlibrist és más kisgra-
fikai lapot jegyeznek, ami azt is jelen-
ti, hogy a szűkebb régióban is több 
százan lehetnek, akik személyes kap-
csolatba kerültek a műfajjal. Továbbá 

a Debreceni Grafikusművészek Ajtósi 
Dürer Egyesületében szintén jól kör-
vonalazódik az a szándék, hogy na-
gyobb súlyt fektessenek az exlibrisek 
készítésére. 

 
Abonyi Árpád novelláinak 1894-es 

kiadása eredetileg Lajta Károly 
könyve volt, ebben látjuk 
Haranghy Jenő exlibrisét 

Rózsa János gyűjteményéből 
 
A debreceni Rózsa János nyugdíjas 

vegyészmérnököt többször láttam az 
Újkertben, hegedűtokkal a kezében, 
amint éppen kamarazenekaruk pró-
bájára vagy egy-egy fellépésre igyeke-
zett. Amikor 2007-ben elindult ez a 
sorozat, megállított, s említette, hogy 
neki is van néhány exlibrise. Lassan-
ként kiderült: ő a könyvjegyek gyűjté-
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sének egy sajátos fajtáját választotta: 
az exlibrist a könyvvel együtt vásárol-
ja meg antikváriumban vagy régiség-
piacokon. (Korábban érmeket gyűj-
tött, de a költségeket már nem tudta 
vállalni, és a Medicorból való nyug-
díjba vonulása után fordult a könyvek 
felé. Állapotuk olykor nem kevés res-
taurálást kívánna, így némi iróniával 
„kukás gyűjtőnek” nevezi magát.) 
Amikor módom volt megtekinteni 

kisebb kollekcióját, benne a mintegy 
félszáz exlibrises régi könyv mellett 
több tucat olyan kiadványt is forgat-
tam, melyekben különböző intézmé-
nyi, köz- vagy magánkönyvtári pecsé-
tek szerepelnek. Csapókerti Reformá-
tus Olvasókör, Országos Frontharcos 
Szövetség Debreceni Főcsoportjának 
Könyvtára, az Ébredő Magyarok Egye-
sületének Debreceni Csoportja, Ma-
gyar Kommunista Párt Könyvtára. A 
Kígyó patika pecsétje egy 1863-as 
könyvben (a legrégebbi darab egyéb-
ként egy 1853-as Iliász kiadás, Ballagi 
Mór irodalomtörténész pecsétjével); 
a Debreceni Református Dóczy Le-
ánylíceum és Tanítónőképző Intézet 
Ifjúsági Könyvtára, Csornai Prépost-
ság könyvtára… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keresi 
Ferenc  
könyve 
 
 
Várkonyi 
Károly 
exlibrise 

Hogyan kerül ez utóbbi könyv pél-
dául aztán a nyíregyházi megyei köz-
könyvtárba, onnan pedig a selejtezés 
után antikváriumba? Vagy hogy kerül 
egy könyv a Dunántúlról a hajdú-
dorogi általános iskolába, majd Deb-
recenbe?  
Olykor a pecsét, az exlibris, a sze-

mélyes bejegyzés együtt látható, így 
Rózsa János a könyvek útját még job-
ban nyomon tudja követni. Utánanéz 
minden könyvtulajdonosnak, illetve 
magának az exlibrist készítő művész-
nek is. Rögtönzött előadását hallga-
tom a két világháború között műkö-
dött Petri Béláról, amikor a Mezey 
Béla könyvtárából származó Rákosi 
Viktor-művet, a Kóborlásokat mutat-
ja, Balla László festő- és grafikusmű-
vészről, a debreceni református rajz-
tanárról, majd Haranghy Jenőről. 
Rózsa János felvette a kapcsolatot 

a Kisgrafika című folyóirat főszer-
kesztőjével, Palásti Lajossal, öt éve be 
is lépett a Kisgrafika-barátok Köre 
Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesü-
letbe, onnan kapta meg (a Haranghy-
exlibris után kutatva) Haranghy Jenő 
teljes alkotásjegyzékét, 386 lap szere-
pel a listán, benne a keresett művel.  
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Palásti azonosította az Exbibliothe-
ca Forraiana szerzőjét Szoboszlai Ma-
ta János személyében, s Forraiékról 
is rögtön sorolja Rózsa János az ada-
tokat: nagy debreceni zenészcsaládról 
van szó, az említett Forrai Istvánék 
pedig – a könyvbejegyzés szerint – az 
Apolló mozi mellett laktak a harma-
dik emeleten. 
 

 
Forrai Istvánné házikönyvtárából való 

Thorne Smith: A felcserélt házaspár 
1937-es kiadása, 

Mata János könyvjegyével 
 
Rózsa János gyűjteményében kü-

lön csoportot képeznek azok a köny-
vek, melyekben kiadói exlibris talál-
ható (saját kezűleg írható ide a név), 
illetve azok, amelyekbe exlibris-sab-
lont ragasztottak, ugyancsak kihagy-
va a helyet a később beírandó névhez.  

S maga is keresi a mind mélyebben 
fellelhető személyes kapcsolatokat. 
Például Bródy Sándor Fehér Könyve 
újraindított, 1914-es „új évfolyamá-
nak” I. (decemberi) kötetében Szendy 
Tihamérné exlibrise, a másik oldalon 
egy pecsét szerepel: „Szendy Tihamér 
hegedűművész”. Ez azért érdekes Ró-
zsa János számára, mert ő az államo-
sításig (ötödik osztályos koráig – és 
maga is ekkor tanult hegedülni a Vár 
utcán) a piaristákhoz járt, az 1947/ 
48-as évkönyvben Szendy Tihamér 
zenetanár neve is ott van.  
Keresi Ferencet a nyugdíjas kórus-

ból ismeri, exlibrisgyűjtő barátja Ró-
zsa Jánosnak, egyik exlibrise Várko-
nyi Károlytól, a másik Nagy László 
Lázár ceglédi grafikustól származik, a 
könyvet tőle kapta ajándékba, termé-
szetesen a könyvjegyekkel együtt.  

 
Jeddi Fejér Endre könyve 
Várkonyi Károly exlibrise 

 
Mécs László összegyűjtött versei-

nek kötetében Rózsa úr barátjának 
nagyapja, Rácz Sándor konkrétan is 
szerepel az egyik versben, a Két férfi-
könnycsepp neki szól. Jeddi Fejér 
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Huba Rózsa úr öccsének volt osztály-
társa, Jeddi Fejér Endre könyvében 
pedig Várkonyi-exlibrisre bukkanunk 
(Leleszy Béla: Az őrs – Tíz lovas élete 
a honfoglalás idején.) Katona Imre 
exlibrisének szerzőjét egyelőre nem 
sikerült azonosítani. S Rózsa János-
nak is van egy saját majdnem-könyv-
jegye: Molnár Sándor grafikus, ko-
rábban a filharmonikusok csellistája 
készített számára egy tusgrafikát, amit 
aztán fénymásolatban kicsinyített le. 

 
Szendy Tihamérné könyve 
Dobi Oláh István metszete 

 
Mikor visszavittem a kölcsön adott 

könyveket, magam is gyarapítottam 
Rózsa úr gyűjteményét: két korábban 
írt munkámba egy-egy exlibrisemet 
ragasztottam, Sz. Kovács Géza és Jó-
zsa Sándor nyomatait. Viszontaján-

dékul kaptam Bródy Sándor Fehér 
Könyvének 1900. novemberi folyó-
iratkötetét, ebben ugyanis éppen nem 
szerepelt könyvjegy. 

 
Keresi Ferenc könyve 

Nagy László Lázár exlibrise 
 
(Rózsa úr felesége, Marika néni is 

megmutatta: ő mit gyűjt. Legnagyobb 
unokájuk, Kovács Rózsa tűzzomán-
cozik (egyetemistaként már kevesebb 
ideje jut erre), és a mappában sora-
kozó, a tűzzománcokról készített fel-
vételek alapján azonnal látom, hogy 
még nyolcadik osztályosként Bobon-
káné Papp Antónia tűzzománc köré-
ben ismerkedett meg a művészi ala-
pokkal. Ez újra emlékeztetett korábbi 
tervemre, miszerint érdemes lesz 
bemutatni Bobonkáné műhelyét is…) 
 



 210 

„KARD ÉS TOLL” 
 

A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Látványszobája 
mindenki előtt nyitva áll 

a Déri Múzeum Baráti Körének rendezvényein 
 
 
A Kölcsey Szövőműhely tagjai – dr. Papp Lászlóné, a Népművészet Mestere, 
Bujdosó Sándorné népi iparművész, dr. Bimbó Mihályné szövő –, illetve Fa-
zekas Ferenc nádudvari fazekas, népi iparművész kiállításával nyílt meg febru-
ár közepén a Medgyessy-emlékmúzeum látványszobája. 
 

A bemutató ideje alatt 
rendhagyó tárlatvezeté-
seket és kézműves fog-
lalkozásokat is tartottak, 
a kiállítást pedig a már-
cius 15-i ünnepi irodal-
mi műsorral búcsúztat-
ták a múzeumbarátok, 
Erdélyi Márta, a baráti 
kör szervezőjének szer-
kesztésében 
 
 

Dr. Csohány János 
ünnepi beszédet mond 

 
A műsorban Dezső Péterné, Kár-
mán József, Keresztúri Mária, 
Rácz–Fodor Sándor, Régi Erzsé-
bet, Tóth Pál, valamint a Zeleméri 
Citerakör működött közre. Kö-
szöntőt dr. Lovas Márton, a baráti 
kör elnöke, ünnepi megemlékezést 
dr. Csohány János, teológus pro-
fessor emeritus tartott. 
 
 

A Zeleméri Citerakör pásztornóták 
mellett a Kossuth-nótá 

 és Arany János Nemzetőr dalát 
adta elő 

 
Fotók: ANDICS ÁRPÁD 
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Az összeállításban Ábrányi Emil, Babits Mihály, Bajza József, Faludy György, 
Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Reményik Sán-
dor, Sinka István, Tóth Árpád, Utassy József, Veres Péter művei hangzottak el.     
 

A „látványszoba” Medgyessy Ferenc Táncosnőivel, síremlékterveivel 
és lovas királyszobrával       Fotó: ANDICS ÁRPÁD 

 

 
 

„ÁLMODNI KÉNE MÉG” 
 

Vántsa Zoltán költő irodalmi délutánja 
és Palotai Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója 

 
 
A lapzártát követően, április 4-én „Álmodni kéne még” címmel rendezte meg 
a Déri Múzeum Baráti Köre Vántsa Zoltán nívódíjas költő irodalmi délután-
ját, mely egyúttal Palotai Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója is 
volt. A versek előadására maga a költő szintén készült, közreműködött: Jám-
bor József, a Csokonai Színház színművésze és Erdélyi Márta; a kiállítás 
megnyitójához pedig konkrétan is kapcsolódott az Ady Endre Gimnázium 
drámatagozatos tanulóinak műsora.  
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A Déri Múzeum Baráti Köre által szervezett 
író–olvasó találkozó vendége volt: SZAKONYI KÁROLY 

 
 

Van már vagy 15 éve, hogy (az akkor 
még a régi Kölcsey művelődési köz-
pontban) a Csokonai Színháznak írt A 
pénz komédiája című vígjátékot lát-
hattam. Egészen pontosan a bonvi-
ván Simor Ottó színművésznek szán-
ta Szakonyi Károly a darabot, ferge-
teges kibontakozási lehetőségeket te-
remtve a helyzet- és jellemkomikum-
nak. Lengyel György igazgató mellett 
Szakonyi volt a dramaturg (a közön-
ség máig mély nyomokat őriz a Sza-
konyi közreműködésével színre állí-
tott Félkegyelműről), s Debrecennel 
és a Csokonai Színházzal a nyolcévnyi 
aktív munkakapcsolat óta is ápolgatja 
a baráti és szakmai szálakat. 

 
Legutóbb az itteni művészetbará-

tok kedvéért fogadott el egy meghí-
vást – ha már egyébként is Debrecen 
vendége volt, az idén második alka-
lommal rendezett, a kortárs magyar 
színpadi műveket bemutató DESZKA 
Fesztiválnak. A Kossuth-díjas író és 
dramaturg február 21-én látogatott el 

a Déri Múzeum Baráti Köréhez – az 
író-olvasó találkozónak a Medgyessy 
Emlékmúzeum újabb időszaki kiállí-
tótere, immár a célnak valóban meg-
felelő, múzeumpedagógiai foglalkoz-
tató helyisége, a látványszoba adott 
otthont. 
Erdélyi Márta, a baráti kör szerve-

zője bevezetőjében kiemelte: Szako-
nyi Károlyt még az írótársai is szere-
tik – és az olvasói szeretet mellett 
ennél nagyobb elismerésre nem is na-
gyon vágyhat egy alkotó. (Bár néhá-
nyan meg szokták jegyezni, hogy ha 
már a többi író is elfogadja, akkor 
valamit nem jól csinál…) Kellemes és 
szellemes a lénye, simogató és szóra-

koztató; s nemcsak 
a közönséget, ha-
nem magát is szó-
rakoztatja. 

 
 
 
 
 

A legjobb barát, 
Gyurkovics Tibor 

fenti jellemzésének 
igazságát 

a közönség itt is 
megtapasztalhatta 

 
Szakonyi Károly beszélt arról, hogy 

az irodalommal a rengeteg olvasás, a 
színházzal pedig a színészi ambíciók 
is jobban megismertették; beszélt a 
barátságról – egy megható történetet 
is felolvasott a Barátság könyvéből – 
s arról, hogy népmesei korba lépve, 
77. évesen, megfelelő tisztánlátással 
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lehet értékelni az élet napos és árnyé-
kos oldalait. Arról például, hogy nem 
árt olykor az árnyékban maradni, de 
a humor és a bizalom minden hely-
zetben képes előcsalogatni a napot. 
A bizalom, az emberi hit az alapja a 

Szakonyi-féle humanizmusnak. Hogy 
mennyire hallgatnak erre az ember-
szóra ma, azt az író sem tudja megvá-
laszolni, de a bizalom és a megértés 
újabb hitet szül: nem mondhat le ar-
ról, hogy egyszer meghallgatják. 
 
 
 
       

 
 

Humanizmusának éke a humor, humo-
rának alapja a humanizmus 

 
Szakonyi igazi szerelme a 

novella, de az egyik legsi-
keresebb, legtermékenyebb 
művelője a hangjáték mű-
fajának is. 
Az író Képnovellák című 

kötete apropóján beszélt az 
irodalom és a képzőművé-
szet összekapcsolódásáról – 
Eigel István festőművész-
hez legendás barátság fűz-
te; hol a festő ihlette meg 
az írót, máskor az írás nyo-
mán született a kép… 
 
 
 

 
Az író-olvasó találkozó után 
Szakonyi Károly korábban 

megjelent és újabb műveiből 
dedikált 

 
Fotók: ANDICS ÁRPÁD 
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Folytatódott a Baráti Kör műterem-látogató sorozata 
 
 
A Déri Múzeum Baráti Körének szervezője, Erdélyi Márta 2007-ben indította 
útjára azt a műterem-látogató sorozatot, melynek keretében az elmúlt évben 
Kövér József szobrász- és David Beeri festőművész műtermében jártak a baráti 

köri tagok. Szintén a tavalyi esztendő-
ben, decemberben jutottak el az Új-
kerti Közösségi Házban működő Med-
gyessy Képzőművészeti Kör kollektív 
műtermébe (a régi, Piac utcai székhe-
lyükön ma a Grafikusművészek Ajtósi 
Dürer Egyesület tagjai dolgoznak). 
A vendéglátók (akik egykor maguk 

is a Medgyessy Körből, illetve stúdió-
ból indultak: Lukács Gábor, Palotai 
Erzsébet, Subicz István, B. Orosz Ist-
ván festő- és grafikusművészek), a mai 
művésztanárok, személyes emlékeiket 
is felidézve számoltak be az amatőr 
képzőművészeti mozgalomban a leg-
rangosabbaknak kijáró helyet elfoglaló 
szabadiskola hőskoráról, hagyomá-
nyairól, meghatározó egyéniségeiről. 
Közte a Bíró Lajos festőművésztől ka-
pott – olykor a fájdalmas kérlelhetet-
lenséget is magában hordozó, de mű-
vészileg építő – örökségről.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enteriőr 
– a kollektív 

műterem 
„modellekkel” 

és a készülő 
stúdiumokkal   
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A Medgyessy Kör 2007-ben ünnepelte 
(képzőművészeti szabadiskolaként való) 
létrehozásának 60. évfordulóját. Kezdet-
ben esztétikát, művészettörténetet Tóth 
Ervin, szobrászatot Debreczeny Tivadar, 
alakrajzot Tamás Ervin, grafikai techni-
kákat Menyhárt József tanított. 1952-től 
Veress Géza lett a szabadiskola vezetője, 
az új (meghatározó) korszak azonban Bí-
ró Lajos körvezetésével, 1962-től kezdő-
dött, létrehozva a nyári művésztelepet 
(Tiszacsegén, Hajdúböszörményben, Haj-
dúnánáson, Berettyóújfaluban), a stúdiót 
és a szövőműhelyt, elindítva a gyerek-
szakkört. A legtehetségesebb növendé-
kek számára az igazi továbblépési lehe-
tőséget a Medgyessy Stúdió jelentette, a 
rajztanári stúdió pedig a szakmai és 
pedagógiai munkát segítette. 
Mára a Kör (illetve általában az ama-

tőr mozgalom) szerepe átértékelődött, az 
érdeklődés lanyhulásáról is hallhattunk, 
Lukács Gábor ugyanakkor azt emelte ki, 
hogy továbbra is csak a valódi értékeket 
vállalják. 

 
Fent: 
Palotai Erzsébet 
festőművész 
beszél Bíró és 
Félegyházi 
tanításairól 
 
Lent: 
B. Orosz István 
festőművész 
magyaráz 
a hallgatóságnak 
 
 
 
 
 
Fotók: 
ANDICS ÁRPÁD 
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FAMILIENBANDE 
 

Dokumentumfilm David Beeri festőművészről és családjáról 
 
 
„Nagyon örülök, hogy jól sikerült ez a ma esti koncert, s még inkább annak 
örülök, hogy a gyerekeimnek nem kell végigélni azt, amit nekem kellett.” – 
Ezzel a mondattal, s Beeri Barnabás virtuóz zongorajátékával fejeződik be az a 
dokumentumfilm, melyet Familienbande címmel a német Helge Lindau készí-
tett a ZDF televízió számára David Beeri festőművészről és családjáról. 
A film nyilvános bemutatóját rendezték meg március 14-én Debrecenben, a 

Beeri-festmények állandó kiállításának otthont adó Misztika Galériában. A 
bemutatón jelen volt Helge Lindau, a film 
producere és rendezője is, a március vé-
gén amerikai (floridai, kaliforniai és New 
York-i) alkotói- és kiállításkörútra induló 
David Beeri itt mutatta be legújabb fest-
ményeit, a Beeri-gyerekek pedig zenés 
műsort adtak.  
 

„Három vér keveredik bennem: a magyar, 
a zsidó és a cigány. Édesanyám magyar 
volt, apám zsidó, illetve cigány és magyar 
szülők gyereke. (…) Zavart, hogy cigány 
vagyok, míg felnőtté nem váltam. Aztán 
kezdtek kialakulni bennem más identitá-
sok is, megfogalmazódtak a zsidó gyöke-
rek, egy időben még Izraelbe is ki akar-
tam települni. 
(…) És erős bennem a magyarság érzé-

se is, habár külföldön – például Németor-
szágban, ahol több évet töltöttünk – soha 
nem tudtam teljesen magyarként visel-

kedni. Néztek arabnak en-
gem, töröknek, indiainak 
és zsidónak is. 
(…) Ha számot kell vet-

nem mégis: magyar ci-
gánynak vallom magam.” 
 

 
David Beeri: Szellemkút  

(olaj) – fenti kép 
 

David Beeri: Titok 
(olaj) – lenti kép 
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Hosszú volt az út a nyírmihálydi cigányteleptől az önálló galériáig s odáig, hogy 
David Beeri nagy, kiegyensúlyozott, művelt és békés családban élhessen. Nyolc 
gyerekének mindegyike ze-
nét tanul, Barnabás önálló-
an is koncertezik, de a többi 
gyereket is hallgathatta már 
a közönség brácsán, szaxo-
fonon, trombitán játszani és 
énekelni.  
 
David Beeri grafikája: 
Don Quijote oroszlánja 
 
Lent balra: Fényvirágok; 
jobbra: Virágmosoly (olaj) 
 
Helge Lindau filmje a Beeri-család nagyjából egy napját követi figyelemmel – 
a galériától a galériáig. S visszaidézzük a nyitó képsorokat: a festő új képét 
mutatja Majoros Lászlónak, aki a teljességhez vezető perspektíváról beszél, a 
fény fókuszáról, hogy az hív az úton, mely a Golgota-hegy felé vezet, a min-
denség fényéről és arról: mindegy, honnan nézzük az irány egyértelmű… 



 218 

A MADÁRKIRÁLYTÓL A SÁRKÁNYKÚTIG 
 

Műterem-látogatás Szabó Antónia és Horváth István 
képzőművészeknél 

 
 

Idei első műterem-látogatását február 28-án tartotta a Déri Múzeum Baráti 
Köre. A vendéglátók ezúttal Horváth István és Szabó Antónia képzőművészek 
voltak. (Leányuk, Horváth Bíbor is művésztanár – iskolai elfoglaltsága miatt 
azonban ő nem lehetett jelen a bemutatkozásnál; a Juha Richárd szobrász-
művésszel közösen rendezett kiállításáról az itteni képriportot követő cikk-
ben számolok be.) 
Nemcsak a fotózás közös az életük-

ben – egyébként fotókiállításokon ta-
lálkoztak először –, de a szerves mű-
veltség iránti elkötelezettség is, képi 
anyanyelvünk gyökereit a népművé-
szetben keresik. 
Horváth István a hatvanas évek vé-

gén szokatlanul nagyméretű, szürrea-
lista jellegű fotográfiákat állított ki – 
ezekből a találkozón is bemutatott 
egyet –, s már az avantgárdban is a 
szellemi otthontalanságunkat mutat-
ta be; a rekeszzománcokkal és se-
lyembatik festményekkel jelentkező 
Szabó Antónia máig készít fotográfiá-
kat, itt a népművészeti fotóalbumai-
ról beszélt. 

 
A baráti kör tagjai 
Szabó Antóniának 

a folyóiratkötet 
reneszánsz 

összeállításában 
ismertetett 

Ébredj, 
Mátyás király! 

című albuma 
illusztrációinak 

eredeti 
selyemkompozícióit 

is végignézhették 
a rögtönzött kiállí-

tás keretében 
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A szerves műveltség egyetemes és 
magyar vonatkozásaival, egységé-
vel és rendszerével való megis-
merkedés nagyjából egybe esett az 
addig párhuzamosan haladó élet-
pályák egy fedél alá hozásával az 
1970-es évek közepén. 

 
 

Horváth István 
madármotívumai 
a sámánköpenyek 
díszítéséig 
visszavezethetők 
 
Szabó Antónia 
Sárkányút 
című nagyméretű 
(220x70 cm) 
batikolt vászonképét 
mutatja be 

 
 

MÁRIÁN KATALIN 
fotóriportjával néhány 
képet villantottam fel 
a februári látogatásból     
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A VARJÚVÁR SZELLEMI FÉNYEI 
 

Horváth Bíbor és Juha Richárd kiállítása 
a Kós Károly Művészeti Középiskola Varjúvár Galériájában 
 
 
A művészeti szakközépiskola két új 
művésztanára, Horváth Bíbor festő- és 
Juha Richárd szobrászművész közös 
kiállításon mutatkozott be februárban 
az intézmény Varjúvár Galériájában. A 
festő szobrászattal is foglalkozik, a 
szobrász pasztelleket készít, de nem-
csak ilyen áthallások jelzik a rokon-
ságot: a hitvallások párhuzamai és a 
családi szellemi örökség iránymutató 
kötelezettség-volta is. A szerves mű-
veltség Horváth Bíbor számára ki-
indulási alap, Juha Richárd művésze-
tének fontos része. 

 
Horváth Bíbor: 
 

Horváth Bíbor a művészetbe szüle-
tett bele. Néhány nappal a kiállítás 
előtt azt kérdezte nagyobbik, négy-
éves kislányom, hogy „mi az a szelle-
mi útravaló?” A rádióban hallotta, s 
másnap már magyarázta a nagyma-
májának: „mama, a szellemi útravaló 
az, hogy nekünk sok kép van a falon, 

hogy milyen mesét olvasunk, miről 
beszélgetünk, és a rosszat legyőzzük, 
ha szeretjük egymást a családban”. 
Bíbor szülei alkotóművészek, Szabó 

Antónia képzőművész tűzzománcait 
és zománc installációit mélyről felfa-
kadó azonosságtudatunk katartikus 
megnyilvánulásainak érzem, Horváth 
István a nagy debreceni fotóművész-
generáció, a MŰHELY ’67 után fes-
tőművészként szintén a szerves mű-
veltség – véleményem szerint leghite-
lesebb debreceni – képviselője. 
Horváth Bíbor szellemi útravalója 

adott volt, elrendelten lett maga is 
képzőművész. Középiskolai tanulmá-
nyai után az egri főiskolán egyik mes-
tere volt Földi Péter Munkácsy- és 
Kossuth-díjas festőművész, aki szin-
tén e szerves műveltséget tolmácsol-
ta. 2002-ben a képzőművészeti egye-
tem festő-tanár szakos hallgatója lett, 
s nemcsak fest, de az említett szobrá-
szat mellett batik-, nemez- és rekesz-
zománc technikával is foglalkozik. 
A szellemi útravaló része, hogy ki-

állításokon is 1996-tól, 15 éves kora 
óta vesz részt. Rendszeresen szerepelt 
a kecskeméti Nemzetközi Zománc-
művészeti Alkotótelep nyári szimpó-
ziumain, kiállításain. Tíz éve van ott a 
hajdú-bihari őszi tárlatokon, kiállított 
a MAG csoporttal, kollektív anyagban 
szerepeltek azsúrzománcai az Újpesti 
Galériában. 2000-ben beválogatták 
műveit az Országos Zománcművésze-
ti Pályázaton, a Déri Múzeum kupola-
termébe a II. debreceni Ötvös-zománc 
Szimpózium csoportkiállításával jutott 
el, a Vigadó Galériában az Amator 
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Artium XVII. Országos Képző- és 
Iparművészeti Tárlaton volt kiállítva 
képe. S emeljük még ki az „Európa 
asztala” pályázati kiállítást a buda-
pesti Magyar Mezőgazdasági Múze-
umban, a Szkíta kincsek nyomában 
című tárlatot a Debreceni Egyetem 
aulájában, ahol két rekeszzománc 
munkával vett részt, a kézdivásárhe-
lyi művésztelep kiállítását, a szent-
endrei Művészetmalomban megren-
dezett festészeti biennálét, a dániai 
nemzetközi Andersen-év kiállításán 
való szereplést vagy a „Teremtő tűz” 
válogatást. 2006-ban önállóan mu-
tatkozott be a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem Aulájában, majd újabb 
családi és egyéni kiállítások következ-
tek. Díjakat is rendszeresen kapott, 
először még középiskolásként, majd 
1999-ben a kecskeméti rekesz és fes-
tőzománc munkáiért a MAOE díjazta, 
a Nemzetközi Zománcművészeti Al-
kotótelep Ifjúsági Díját nyerte el, az 
„Európa asztala” pályázaton kiemelt 
különdíjat kapott. 

 
Horváth Bíbor: 
 
Horváth Bíbor a művészetbe szüle-

tett bele, és az elrendeléssel megfelelő 
módon élt. Míg szüleinek (Pap Gábor 
előadásainak köszönhetően) a haza-
találás útját kellett végigjárni, Bíbor 
már hazát talált. 

A család közös katalógusában olva-
som: „Az emberben óhatatlanul felsej-
lik a gyanú, hogy miért adja át nemze-
dékről-nemzedékre népünk évezredek 
óta a regei hagyományt, talán bizony 
azért is, mert újra és újra szükség van 
a ’hazatalálásra’, talán a nimródi nem-
zetségnek ez is elő vagyon írva a csilla-
gokban.” S hadd idézzem Bíbornak a 
2007 májusában a Vojtina Bábszín-
házban (Fejér Mátéval közösen) ren-
dezett „Töredékek a fehérről” című 
kiállításhoz készült vallomását: 
„A sors, melyet nekem szántak, nem 

más, mint a művészet. Festő leszek, 
mert nem beszélhetek más nyelvet. 
Volt idő, mikor hittem, a Széppel meg 
lehet váltani a Világot, most már csak 
remélem, hogy képeimmel támaszt 
nyújthatok az ezt keresőknek. Képi 
világomban megpróbálom az élet ví-
ziószerűségét fölerősíteni, visszahozni 
azt, ami ma igen távol került tőlünk, 
emberektől. Célom az emberi szellem 
megmozgatása, gondolkodásra, medi-
tálásra késztetése. (…) Képeim nem 
megoldások, hanem továbbgondolá-
sok. Igyekszem megfesteni a valóság 
mögött rejtve maradó lényegi dolgo-
kat, azt, ami valójában megalkotja a 
lényt, a Lelket és a Szellemet.” 
Törvényszerű, hogy bár a szellemi-

ség közös, a második generációnak 
ugyanazon a képi anyanyelven belül 
más hangsúlyokat s kifejezési formát 
kell találnia, kiépíteni a közös üzenet, 
a gyökerek „lélekzetének” (így, k-val) 
saját artikulációját. Ezért is örülhe-
tünk annak, hogy a kezdeti, az azo-
nosságvallásról konkrét formai, szer-
kezetei és motivikus keretben tanús-
kodó, a szó legpozitívabb értelmében 
vett stílusgyakorlatok után Horváth 
Bíbor saját képi világát – vagy miként 
az ugyanebbe a szellemi körbe tarto-
zó Láposi Terka képzőművész fogal-
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mazott –, egy tündéri sejtelmű vilá-
got varázsolt. A természetes szellemi 
létezés mesei (vagy regei) hangula-
tokba transzponált, a nagy felületeket 
is magabiztosan kezelő, a „keleti szél” 
virágait is illatozó, a madarak mítoszi 
üzeneteit is hordozó világot. 

 
Horváth Bíbor: Cseresznyevirágzás 
 
Juha Richárd egy lovat küldött ne-
kem Bulgáriából. Nem igazit, hanem 
kőből faragottat – 2007 augusztusá-
ban meghívást kapott a sumeni nem-
zetközi szobrász szimpóziumra. S ha 
nem is volt igazi ló, s ha nem is volt 
teljes, csak a fej, de igazi szobor volt, 
még ha fényképen kaptam is a művet, 
egyszerre realista és archaikus, az 
anyagformába szellemileg is átlénye-
gített, Juha Richárdos alkotás. 
Mióta 2005 szeptemberében meg-

nyitottam első önálló kiállítását (az-
óta már nyolc önálló tárlata volt, a 
MAOE-tagság után pedig az országos 
tárlatokon, szemléken és szalonok-
ban is kiállít), abban az előjogban 
részesülök, hogy nemcsak több tárla-
tát ajánlhattam, szobrát avathattam, 
de a legelsők között látom új műveit.  
 
 

Juha Richárd: Magóg (terrakotta) 

Az internet segítségével így történt 
ez a Latinovits- és Bertók Lajos-mell-
szobrok mellett Szabó Magda portré-
ja és bronz kisplasztikába fogalma-
zott emlékműterve vagy legújabb al-
kotása, a köztéri Bem József-dombor-
mű esetében is. Három vagy négy 
stádiumát postázta át „Bem-evolúció” 
címmel. – Ez Juha Richárd sajátos 
humorára is utal, ami több az öniró-
niánál, és ami az alkotói szemléletben 
úgy van jelen, hogy a portré alanyát 
vagy szobra tárgyát, témáját a művész 
előbb profanizálja, hogy emberként, 
hétköznapi valóságként ismerje meg, 
aztán a köz- vagy beltéri szoborstá-
tuszból adódóan felruházza a kiemel-
kedő személyiséget megillető szakrá-
lis atmoszférával azt. A karakterben 
egyaránt tükrözi az embert és példa-
képet – Adynál, Batthyánynál, Nagy 
Lászlónál, Mansfeld Péternél, az in-
tézményi gyűjteményekben elhelye-
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zett Bartóknál, Kodálynál, Bocskai-
nál, de sorolhatnánk a zeneiskolák-
ban, könyvtárakban, egyházaknál és a 
Terror Háza Múzeumban elhelyezett 
alkotásait is. 
 

 
Juha Richárd: Nagy László (terrakotta) 
 
Az emblematikus figuráknál – pél-

dául Szkíta lovas, Vezér, Magóg – 
egy szellemi örökség kap tárgyi for-
mát. A szobrász odafigyelt az apró 
részletekre, az ornamens motívumok 

hitelességére – hosszas előtanulmá-
nyokat folytatott, hogy ábrázolásában 
hű maradjon a történelmi (és miti-
kus) régmúlthoz. A lovasokat (így a 
Lovagkirály Szent Lászlót is) nem-
csak a szakirodalom igazolja, és nem-
csak az attribútumok helyénvalóságá-
ra figyelt Juha Richárd, de a méltó-
ságteljességet a ló–lovas összhangja 
is sugározza. A ló szinte emberi je-
gyeket kap, sőt, az emberi érzékeny-
ség a lóban még jobban kifejeződik, 
mint lovasában. Otthon van a plaket-
tek és domborművek világában is, ezt 
a Prospero ugyanúgy igazolja, miként 
kifejezik a leginkább Degas festmé-
nyeinek világát bronzba átfogalmazó 
képplasztikái. 
Érett, de még fiatal szobrászmű-

vésszel van dolgunk, aki komolyan 
veszi a művészetet. Erre utal ars poé-
tikája: „Úgy gondolom, hogy ideje 
ismét összekötni a művészetet a mon-
danivalóval. Vallom, hogy a művész 
feladata elsősorban, hogy gondolato-
kat ébresszen és gyönyörködtessen, 
úgy ahogy azt a régi mesterek tették.” 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Juha Richárd: 
 Fürdőző (bronz)  
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„A SZABADSÁG RÉGI BAJNOKA” 
 

Felavatták Juha Richárd szobrászművész Bem-domborművét 
 
 
Az eredetileg „Lengyel–Magyar barátsági emlékmű”-nek gondolt – a Bem 
téren a névadó szabadságharcos lengyel tábornok előtt tisztelgő – alkotás öt-
letgazdája dr. D. Molnár István egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Lengyel 
Nyelv és Irodalom Tanszékének professzora volt. Az ő alapötlete és elgondolá-
sai mentén körvonalazódott az elképzelés, mely szerint az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából létrejöhetne egy Bem József 
alakját elénk táró mű, s ennek helyét magától értetődően a tábornok nevét 
viselő téren jelölték ki. Az alkotás végül egy dombormű lett, ugyanis az építé-
szetileg átalakult Bem tér környezeti, strukturális szerkezetének leginkább a 
márvány alapra helyezett bronz portrédomborműves emléktábla felelt meg. 
A szöveges rész, Petőfi Sándor: Az Erdélyi hadsereg című 1849-ben írt versé-
ből kiragadott első két sor, és ennek lengyel tükörfordítása. 
 
Az emléktábla szövege: 
 

BEM JÓZSEF 
1794–1850 

AZ 1848/49-ES 
SZABADSÁGHARC TÁBORNOKA 

 
„MI NE GYŐZNÉNK? HISZ BEM A VEZÉRÜNK, 

A SZABADSÁG RÉGI BAJNOKA!” 
Petőfi Sándor: Az Erdélyi hadsereg 

 
„WĄTPIĆ W ZWYCIĘSTWO? PRZECIEŻ BEM Z NAMI, 
SZERMIERZ WOLNOŚCI, SZAFARZ NASZYCH LOSÓW.” 

Sándor Petőfi: Armia siedmiogrodzka 
 

ÁLLÍTTATTA 2008-BAN DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 

 
Az emlékmű elkészítésével Juha Ri-
chárd szobrászművészt bízták meg. 
Az alkotó szinte az összes fellelhető 
Bem-ábrázolást felkutatta, a határon 
kívüli szobrokat is beleértve. (A tá-
bornok szülővárosában, Tarnówban 
szintén látható szobra Bemnek.) 
Juha Richárd szerint a különböző 

ábrázolások közül – a Nagyszebeni 
panoráma körkép fennmaradt da-
rabjaival együtt – talán Barabás Mik-

lós festőművész – a magyar bieder-
meier festészet legkiválóbb mestere – 
által készített Bem-portré tekinthető 
a legpontosabbnak. 
„Kicsit talán Petőfi idealizáló sze-

mével láttam a hadvezért, és minden 
ábrázolásból a nekem legjobban tet-
szőt emeltem be a plasztikámba – 
kommentálja a művész. – Az tetszett, 
ahol a kalapján nagy a darutoll, nem 
pedig rövidebb. Így természetesen az 
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impozáns nagy méretet választottam. 
A tollforgóval ellátott ’Kossuth-kalap’ 
számomra egyébként is egyértelműen 
Bem attribútumának tekinthető. A 
fennmaradt írásokban is szerepel: 
miként volt látható Bem darutollas 
kalapja már messziről az ütközetben. 
Bodon József, aki Mezey naplóját 

1880-ban a Vasárnapi Újságban saj-
tó alá rendezte, így jellemezte a tá-
bornokot: 
„Kistermetű, gyönge, roskatag em-

ber volt Bem, zöldesszürke szemmel, 
kiálló pofacsontokkal, szürke hajjal. A 
kenderszín bajusz és rövidke szakáll 
szintén szürke volt. 
Ehhez a csupa szür-
keséghez nem rosz-
szul illett a fekete 
viaszos vászonnal be-
vont kis csákó kó-
csagforgóval." 
Fehér kalapot Bem 

csak akkor tett a fe-
jére, amikor tavasz-
szal a tüzérek is ilyet 
kaptak. A tábornok 
kalapján fehér szalag 
volt, a Petőfién piros, 
és a szalagjának vége 
leért a háta közepéig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juha Richárd 
Bem József 
bronz domborműve 

„Amikor azt mondom, hogy kicsit 
Petőfi szemével és idealizálva látom 
Bemet, az azt jelenti, hogy adva van 
egy már nem is fiatal hadvezér, aki 
idegen ország ügye miatt hajlandó 
ontani vérét, és életét áldozni. Sebe-
süléseinek száma jelentős volt, nem 
véletlenül ábrázolja Istók János szob-
rászművész a pesti Bem-szobron fel-
kötött kézzel Bemet.” 
Bem József Törökországban mu-

zulmán hitre tért – Murád pasa né-
ven –, Aleppo kormányzójaként halt 
meg 1850. december 10-én. Hamvait 
1929-ben hazaszállíttatta a lengyel 
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kormány. Az Aleppóból Tarnówba 
tartó vonat 1929. június 27-én meg-
állt Budapesten, ahol a főváros lakos-
sága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt 
róhatta le tiszteletét „Bem apó” ko-
porsójánál. 
Az 1848–49-es magyar szabadság-

harc lengyel hőseiről és áldozatairól 
szóló cikkekben is több utalást talá-
lunk arra: az esemény rádöbbentette 
a magyarokat, hogy a szabadságharc 
legendás tábornokának nincs köztéri 
szobra az országban. 
(Marosvásárhelyen 1880-ban állí-

tották fel Huszár Adolf Bem-szobrát, 
amelyet azonban Erdély elcsatolása 
után ledöntöttek.)  
Az 1929-ben megalakult Magyar 

Nemzeti Bem–Szoborbizottság báró 

Balás György elnöklete alatt gyűjtést 
indított a lengyel tábornok fővárosi 
szobrára. 1932-re már jelentős összeg 
gyűlt össze, így a bizottság felkérhette 
Istók János szobrászművészt „Bem 
apó” emlékművének elkészítésére. A 
szobor helyéül a II. kerületi Pálffy 
teret jelölték ki. (A tér 1950 óta viseli 
Bem József nevét.) 
„Egyszóval: nagy megtiszteltetés, 

hogy szülővárosomban, ahol élek és 
ahol tanítok, az első köztéri munkám 
éppen Bem József alakja lehet, hiszen 
Bem alakját nem kell, és nem kellet 
magyarázni sohasem.” 
 

 
Az Országzászlóra és a Magyar fájda-
lom szobrára néző lakóház falán elhe-
lyezett Bem József-domborművet és 
emléktáblát a Magyar-lengyel barát-
ság napján, március 26-án a testvér-
városok polgármesterei is megkoszo-
rúzták                      Fotó: Turcsányi Béla  
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SZÜKSÉGSZERŰSÉG ÉS SZABADSÁG 
 

A XVII. Debreceni Tavaszi Tárlat képei között 
 

 
Imre László akadémikus irodalom-
történész, egyetemi tanár arról is be-
szélt a március 15-én a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban megnyílt, 
április közepén zárt XVII. Debreceni 
Tavaszi Tárlat szakmai megnyitóján, 
hogy „a hely és idő koordinátái között 
a műalkotás mindig a jövőbe tart”. 
Mellette olyan művészetfilozófiai és 
alkotásszociológiai fogalmakat is idé-
zett, mint a művészi alázat, az alakító 
bátorság, az életösztön, a létező ha-
gyományok új összefüggésbe állítása.  
 

(A tavaszi tárlatról aktuális 
kritikát kért tőlem a Debre-
cen című hetilap – alább az 
abban megjelent cikkem ki-
emeléseit is közlöm.) 
 
 
 
 
 
 

Babalátogatás 
Józsa János olajfestménye 
 
 
A kiállító félszáz debreceni és Haj-

dú-Bihar megyei művész legújabb 
munkáit bemutató seregszemle után 
(Rácz Györgyre külön is emlékeztek a 
szervezők, itt hangzott el a kötet ele-
jén közölt versem) talán éppen az 
említett „életösztön” miatt lapoztam 
fel újra Henri Bergson Teremtő fejlő-
dés című könyvét. 
„Az életlendület, melyről beszé-

lünk, alapjában véve teremtés-igény. 
Nem teremthet abszolúte, mert maga 

előtt találja az anyagot, azaz mozgá-
sának fordítottját. De belekapaszko-
dik ebbe az anyagba, mely maga a 
szükségszerűség, s igyekszik belevin-
ni a lehető legtöbb meghatározatlan-
ságot és szabadságot.” 
Úgy véltem, hogy ez a megállapítás 

érvényes a művészetre is, és ennek 
jegyében szemléztem újra a tavaszi 
tárlaton kiállított műveket, a „bizo-
nyításhoz” azonban csupán néhány 
mű idézetére vállalkoztam. 
 

 
 
Vajon az anyagi szükségszerűség-

ben hol mutatkozik meg leginkább a 
meghatározatlanság és szabadság, az 
életlendület maga; az anyagban vajon 
hol formálódik láthatóvá a lélek? 
S rögtön ott van előttem Sulyok 

Géza festménye, A testiség testet 
öltése. A címbéli paradoxon – a ben-
ne rejlő elhallgatással – éppen a lélek 
és a szellem jelenvalóságára utal, képi 
illokúciójában pedig (a kimondáson 
és a megnevezésen túl a festmény in-
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formáló, illusztráló és felmutató ere-
jénél fogva) a szabályozandó ösztö-
nös-érzéki mezőt vonja a szabályozó 
szellemi aktusok hatása alá. 

 
S habár figuralitásával látszólag el-

lentmond a szellemi aktus irányító 
érvényének Horváth István nagymé-
retű festménye, a József Attila emlé-
kére készült Furcsa fohász a sínek 
között, pontosan az allegória szellemi 
kiterjedése helyezi új kontextusba az 
önmagában illusztratív elemeket. Én 
ezt a harmóniába vágyó feszültségre 
utaló „kozmikus ösztön” minőségével 
jellemeztem. 
Szilágyi Imre rézkarcai szintén a 

kozmikus ösztön bármely térben és 
időben lokalizálható érzéki lenyoma-
tai (Márkus Béla irodalomtörténész-
nek a katalógus bevezetőjében olvas-

ható figyelmeztetését szem előtt tart-
va: a jövőben is közszemlére méltó 
értékek); miként Komlódi Judit Mu-
tációja, Fátyol Zoltán Malom-gáti 

jelenései hitet ad-
nak abban, hogy a 
modern művészet 
mégsem egyenlő a 
blöffel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horváth István: 
Furcsa fohász 
a sínek között 

(In memoriam 
József Attila) 

–  vegyes technika 
 
Aztán a díjazottak között kerestem 

az „új sorrendiség” életlendületét – 
többször idéztem Németh Lászlót, aki 
szerint a művész nem Isten módjára 
teremt, csupán új terv szerint új 
arányba állítja a világ már meglévő 
elemeit, s a köztük futkosó erővona-
lak rendszerében fejezi ki művészi 
igazságát. 
S meg is találtam ezt az életet Ma-

darász Kathy Margit applikált, hím-
zett textiljeiben (Kert-triptichonjában 
az iparművész érzéki mélységgé pu-
hítja a szellem fegyelmét), de legin-
kább László Ákos grafikáiban buk-
kantam rá. 
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Mutáció II. 
Komlódi Judit olajképe 

 
A fődíjas László Ákos újra 

megérezte (ösztönös erővel 
fejezte ki) a groteszket szin-
te a drámai kegyetlenségtől 
elbűvölve komponáló Me-
tamorfózisaiban s Guberáló 
magyar sorsában: a lelki és 
szellemi átlényegülés nem 
valamilyen metafizikai ígé-
ret, hanem a testi béklyók-
kal való állandó harc. 
  

Tehát nem az állapot, ha-
nem a folyamat – a növényi 
és állati létezés attribútumait 
pedig a „kavicsember” átvál-
tozásaiban érzékeltette. 
Mintegy válaszolva is ezzel 

a bergsoni felvetésre: tudni-
illik, az anyagban leli meg a 
mozgást, ebben a mozgásban 
pedig a szabadságot. 
A művészet életösztön jel-

legét helyettesíthetjük itt az 
esztétikai energia kifejezés-
sel. Ez táplálja a kísérletező 
ember erejét is, és ez az erő 
ébreszti rá a művészt például 
arra, hogy az emberi formák 
néha nem alkalmasak a zsi-
geri és lelki torz egyszerre 
érzéki és szellemi meghatá-
rozására.   
 
 
 
 

Metamorfoses VII. 
László Ákos szerigrafikája 
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PÁVA 
 

 
Volt egy erdő, 
benne páva, 
szivárvány a 
páva szárnya. 
 
Ibolya és 
sárga rózsa 
szirma röppent 
rá a tóra. 
 
S arra szállt a 
páva pompán, 
kék tulipán 
nőtt a tollán. 
 
Mályva-gyógyot 
megkacsintott, 
s legyezett egy 
rozmaringot. 
 
Kankalinnal 
mennyországba 
adott kulcsot 
pille páva, 
 
s ráfogta a 
mákvirágra, 
hogy a neve 
árva zsálya. 
 
Volt egy erdő, 
páva benne, 
az én szívem 
tolla lenne. 
 
Legyezném a 
Napot véle, 
s befestenék 
mindent kékre. 
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„Én a bohócokat szeretem a 
legjobban” 
 
Nádházi Patrícia rajza 
 
(„Igazgyöngy” Alapfokú 
Művészetoktatási Intéz-
mény, Berettyóújfalu; 
felkészítő tanár: 
Pap Orsolya. 
 
Patrícia ötéves volt, 
amikor 2007 tavaszán 
elküldte rajzá 
a Vojtina Bábszínház 
„Mutatványosok” 
pályázatára) 
 
 

 
 
BESZÉDGYAKORLATOK 
 

(Mesei vázlat a H-hoz) 
 

 
Hol a holló 
hiú szájából hulló 
sajtot áhítja a henye hasú 
róka odva mohapihés hűvösébe, 
hét behemót potrohú 
poszméh röppenhetne, hej, 
csípős ebédként, 
feldühödve e néhai éhen, 
a sajt hűlő helyére.  
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KÉPEK 
 
(Napló Nórinak – Július 1., csütörtök) 
 
 
 
Kövek és levelek. Csend és moccanás van. 
Arche-álmok, lányok… Semmiségek, 
súlyos hiányuk: nemlét. 
Vászon és pihe, kagylók és szárak, 
szirmok és ágak, 
a fém s a könnyűség - a lég… 
 
Homlok. Föld-barázdált lett az emlék, 
s az árkokba górt ősi tűzből 
egy eltévedt széllovas szavára 
platángyökér alvó parázsa kél. 
 
Világfa nő levél eréből, 
őstojás reped ma kő-nehéz gyökérből. 
A világ tetején járunk 
és mélyén a kútnak, 
szikkadt boszorkányt látunk 
és foltnyi női testet. 
Látunk ölet két levél 
– mint két tenyér – közé feszítve, 
s féltve ott a röppenő csodát. 
 
A pillanat gépkattanás, 
egy dobbanás a szívben és az érben, 
de hosszú álmú az, 
megáll a kezdet és a vég között. 
Születnek történetek, 
elmesélni őket nem lehet. 
Megtervezettek, akár egy templom, 
s kedves robbanásúak, mint a tündért 
nevető gyermek rajzai. 
 
Érezni rejtőző világot, semmiséget, 
fonnyadt pipacsszirom, 
korhadó torzójú fél-törzs igaz 
súlyát, izgalmát és a báját, 
halott levelek mosolyát. 
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Képek. 
 
Egy röppenés a rozsdamarta, 
sav kiette földről, 
homlokunk mögé növő költemények. 
Arcok. 
Agyag-ráncúak, kagylótükörben, 
szálkaszálban s kavics belsejében. 
 
Házak és temetők nyúlnak, 
a tisztaság s a kéj, 
hogy bűnbe esni jó, s az éj 
majd megbocsát. 
 
A levél hajó és múmia, 
bebábozódott hernyó, 
az igaz és a szép. 
A föld és színes röppenés a lét. 
 
A kiválasztás pillanata. 
Mint a bibliai hat napon, a ki s külön. 
Azt gondolta: Legyen! 
Legyen a réten nőtt félénk 
virágból gazdag erdő, 
nőjenek fölé keresztek, 
legyen levélből szárnyaló madár. 
 
Legyenek az indák emberek, 
öleljenek és üssenek, 
legyenek az erek életek, 
legyen tündérből gyermekangyal, 
legyen kékszakállú herceg vára, 
legyen kulcslyuk, s legyen, keressük, 
mi illik majd a zárba. 
 
Legyenek ágak, s legyen árnyéka az ágnak, 
legyen tekintet a görcsből, 
legyen a kalász is madár, 
súlyos terhe-szárnyú, 
s legyen táncoló asszony, röppenő lábú, 
ki hajnal szavára jár, 
mint a nyár. 
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Az Isten nem az égben él, megtanultuk. 
Bőrünk alatt s fűszálban, levélben lakik. 
Szent ezért a fűszál, s szent levél 
nyomát kívánjuk homlokunkra, 
erét kezünkbe s ágyunkba szárak ölelését, 
hogy feküdjünk fűbe és virágba, 
bölcs avarba, s lehullott levélként 
legyünk a világ bőrébe varrva. 
 
 
 
 
 
Június 14., hétfő 
 
 
 
A harang ugyanúgy 
szólt, ahogy szokott. 
De ott álltam alatta, benne. 
 
Gyászra hívott vagy csak 
emlékezetként? 
Mintha én lettem volna nyelve. 
 
Lopakodott a hang, 
mázsásan ütött, 
mint ahogy bongott szívverésem. 
 
Lehet, hogy csak dél volt. 
S egy percre megállt 
a madár szárnya is az égen. 
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FÉNY – A MINDENSÉGHEZ VALÓ VISZONY 
 

Egry József festőművész születésének 125. évfordulójára 
rendezett kiállítást a Volksbank fővárosi, 

Istenhegyi úti fiókjának galériája 
  
 
Öt éve jártam a badacsonyi Egry Jó-
zsef Emlékmúzeumban, és hiába volt 
a hely szelleme, hiába a balatoni fes-
tészet tematikája, a képekkel való ta-
lálkozás élménye jelezte, hogy a mű-
vészettörténet által Egry Józsefre ag-
gatott „balatoni tájfestő” kategóriája 
egyoldalúan keveset mond művésze-
téről. „Nem a Balatont festem – 
mondta Kassák Lajosnak a vele ké-
szült művészinterjúban (Kassák: Val-
lomás tizenöt művészről. Budapest, 
Pantheon kiadás, 1942. Kassák Lajos 
egyébként ehhez az íráshoz felhasz-
nálta a művész korábbi vallomásait, 
levélrészleteit is.) – Azt festem, amit 
a Balaton mond nekem. Festői nyel-
ven szólva, nem azt festem, amit 
látok, hanem amit láttat velem a táj.” 
Azt is olvassuk, hogy a Balaton azok-
nak a festőknek, akik a belső értékek-
kel nem foglalkoznak, „csak külső, 
tetszetős banalitását adja... A Bala-
tonból nem lehet iskolát csinálni... 
Aki csak részleteiben ismeri a Bala-
tont, és nem egészében, az soha nem 
ismerheti meg valójában... " 
S erre a vallomásra erősít rá a „ma-

gányos fénykövető” jelzője – mellyel 
szintén találkozunk az Egryről szóló 
írásokban –, immár jóval szélesebbre 
nyitva az értelmezési kapukat. Annál 
is inkább, mert a kezdeti impresszio-
nista hatásokra ugyanúgy következ-
tethetünk belőle, mint az impresszió 
hagyományos kifejezésével való sza-
kításra – ezzel együtt a Nyolcak és az 
aktivisták, a magyar expresszioniz-
mus képviselőivel való rokonságra –, 

illetve egy egyetemesebb (szellemi) 
dimenzióban való gondolkodásra. 
Amikor pedig fénykövetésről be-

szélünk, tulajdonképpen nem is mű-
vészettörténeti kategóriákban, stílu-
sokban és/vagy irányzatokban kell 
szólnunk Egryről, hanem a Fény 
szakrális jelentését előtérbe helyezve.   

 
Egry József: Fény  

 
„… művészete végül teljesen a ter-

mészetbeli fényjelenségek lelki in-
terpretálásán alapul – írta róla Kállai 
Ernő 1925-ben. – Amennyire imma-
terialitásról magyar tudatviszonyla-
tok között egyáltalán beszélni lehet, 
Egry piktúrája az anyag legtökélete-
sebb átszellemülését jelenti, a legtisz-
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tább és egyben legmagyarabb lírát, 
melyre expresszív naturalizmusunk 
eddig eljutott. Van ugyan még egy-két 
művészünk, kinek lírai bensősége 
szintolyan zavartalan, mint az Egryé. 
De nincs egy sem, akinél ez a líra a 
férfias temperamentum olyan gyö-
nyörű lendületével társulna, mint 
őnála. Egry magyar temperamentu-
ma inkább érzelmesen expresszív, 
mint szellemi értelemben konstruktív 
természetű. Inkább térre nyíló és 
áramló dinamika, mint síkfelületen 
megférő, lekötött nyugalom. Inkább 
rapszodikus lelkendezés, mint kimért 
klasszicitás." 
Jó tíz évvel később ugyancsak Kál-

lai Ernő írta, újabb képeit bemutatva, 
hogy művészetében a fény nem pusz-
tán optikai tényező, sokkal inkább az 
átszellemülés jelképe. „A fény átfúrja, 
lazítja, bomlasztja a teret és a tárgya-
kat, a sötétséget és a légkör párás, 
zavaros fátyolát. Nyugtalanul, riadtan 
lobog, vagy dúsan, nedvesen csordul. 
Elnyúló dombok és szántóföldek fe-
lett szálldos vagy ősziesen törött és 

hanyatló. Mélységeket áraszt el, és 
sugarakból font kupolát épít a Bala-
ton csillogó tükre fölé. Lassanként 
egyre tisztább, fokozottabb uralomra 
jut. A tárgyak elvesztik való anyagi 
jelentésüket, és maguk is fénnyé 
válnak, melynek sugarai csodálatos 
lelki pályákat teremtenek ég és föld 
között. (…) Egry képein a dolgok 
nemcsak látszanak, hanem jelente-
nek is valamit. A jelenítés festői szép-
ségében mélyebb szövevények érzé-
keny jelei fénylenek.” 
Ezt a Fényhez való sajátos, metafi-

zikai viszonyt igyekezett bemutatni a 
Volksbank Magyarország Istenhegyi 
úti bankfiókjának galériája a 2007. 
november 27. és 2008. március 15. 
között rendezett kiállítás keretében. 
Egry József 24 munkája mellett 19 
kortárs művész, Egry festészete által 
inspirált műveit is bemutatták, me-
lyek között figurális és absztrakciós 
alkotás, táblakép, „fénykalligráfia”, a 
festészet és a fotográfia eszközeit öt-
vöző mű és videó-installáció egyaránt 
szerepelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egry József: 
Párás part (1944) 
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Egry József egyébként valóban csak 
élete első felében festett hagyomá-
nyos értelemben tájképeket – meg-
érintette a szecesszió is, mint azt az 
alábbi festmény is mutatja. Aztán az 
egyik balatoni éjszaka élménye telje-
sen átalakította festészetről való gon-
dolkodását. (Nemcsak Baglyas Erika 
videó-munkája reflektált erre, hanem 
szívesen hivatkoznak Egry vallomá-
sára a művészettörténészek is.) Bre-
tus Imre például azt emelte ki, hogy 
Egry ettől a pillanattól fogva már 
nem tájfestő. „Innentől a téma már 
nem fontos, sokkal inkább lényeges, 
hogy az embert a szakrálissal össze-
kötő problémákat kezdi kutatni a fes-
tészetében.” 

 
Egry József: Táj fákkal (1913) 
 
A már idézett Kassák-írásban ezt 

ekképp olvassuk: „… állandóan keres-
tem valamit, s csak később jöttem rá, 

hogy saját magamat kerestem. Amit 
addig festettem, többé nem elégített 
ki, tele voltam nyugtalansággal, és 
sehogy sem tudtam formát adni an-
nak, amit ki szerettem volna monda-
ni. Aztán, mint beteg katona, a Bala-
ton mellé kerültem. Életem egyik 
legnagyobb élménye volt az az éjsza-
ka, mikor a halászokkal először ki-
mentem a vízre. Semmi mást nem 
láttam, csak a gyönyörű csillagos eget 
és a vizet, s ekkor úgy éreztem, hogy 
valahol a végtelenség közepén va-
gyok, s ennek az éjszakának az átélése 
újra kezembe adta az ecsetet. Nem 
érdekeltek többé az impresszionisz-
tikus természet-megfigyelések, nem 
akartam ’kivágásokat’ csinálni. Szinte 
tárgytalan volt az inspiráció, ami he-
vített, képeimből kimaradtak a záró 
vonalak, a színeim lebegőkké lettek, s 
arra törekedtem, hogy a mindenség-
hez való viszonyomat fejezzem ki ál-
taluk.”   
Ez a mindenséghez kötő, a kozmi-

kusra nyitó viszony adja meg A Fény 
szellemi ívét is. Amint azt P. Szabó 
Ernő kritikájában kiemelte: „az Egry-
műveket szemlélve szinte lépésről 
lépésre követhetjük, hogyan jutott el 
a gyakran a Balaton festőjeként em-
legetett, valójában Csontváryhoz vagy 
éppen Tóth Menyhérthez hasonlóan 
a fény egyetemességét, isteni termé-
szetét megfogalmazó művész korai, 
konkrét jeleneteket ábrázoló expresz-
szív műveitől azokig a látomásos 
képekig, amelyekben minden elveszti 
tárgyi valóját”. 
„Hát tudja a nyavalya, hogy miért 

festek! Hát festek, mert ez az életem. 
Vagy mit gondolsz, most, hogy így 
szemben állok veled és beszélek hoz-
zád, most talán nem festek? Most is 
festek! Itt vagy előttem, és látlak, és 
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vizsgálom rajtad a formákat és síko-
kat, a színeket és a vonalakat, s amíg 
beszélek, közben érzem, hogy a hát-
térben zavarnak azok a sárga foltok. 
Hát nem érted meg, hogy a festő 
mindig fest?" – Ezt az idézetet olvas-
hattuk a Volksbank meghívóján, és 
természetesen a tárlatról szóló ismer-
tetések is idézték Egry csak látszólag 
meglepő mondatait. A lényegről szól-
nak a Kassák Lajoshoz intézett szavak 
(hiszen eredetileg ez is a fent említett 
interjúban szerepel) – az is kitűnik az 
idézetből, hogy a (fény)festés nem 
egyszerűen a tárgyiasult aktust, a fi-
zikai műveletet, hanem a létállapotot 
jelenti; az alkotás jóval több cselek-
vésnél: a végtelenségbe való szellemi 
növekedés átélése az. 

 
Egry József: Kínálás (1930) 
 
Tüskés Tibor szerint képe „felszívja 

a látványt, átrendezi a természet ele-
meit, festői értékjelentést ruház rá-
juk; a látott dolgokat átértékeli, mí-

toszt teremt”. Egry József a végtelen-
ség misztikumának, a Fény szakrális 
jelentésének felismerése után tudato-
san kereste az élmény misztikus kife-
jezésének, vagy még pontosabban: a 
misztikum élménnyé tételének útját. 
Erre utal egyébként több vallomás-
részlete is. Például: „A látott dolgok-
kal addig foglalkozom, míg a festőileg 
érdekelt lényeg emlékben teljesen fel 
nem szívódik és nem rögződik.” – „A 
látottakat ismertté, az is-merteket 
tudottá, a tudottakat élménnyé, az 
élményeket magasztossá kell ten-
nünk, hogy művészetet hozhassunk 
létre.” – „Aki belép a természetbe, az 
elveszti reális valóját.” – „Soha nem 
felejtem el, hogy a táj, ami előttem 
van, mögöttem folytatódik.” – „A 
Balaton párás fényében minden el-
veszti tárgyi valóját.” Hiszen Egry 
Józsefet a tér és a végtelen érdekelte, 
maga a Fény izgatta, felismerte, hogy 
„a Balatonnak nincsenek hétköznap-
jai”, az eget a földdel összeborító 
szakrális atmoszféra ez, az „élettelen 
tárgyakat is magához vonzza”, s ez az 
a hely, ahol „még a tehénbőgés is 
megzenésül”.  
Ugyanakkor (különös párájú olaj-

pasztell festményein) gyakran konk-
rét tárgyi formát kapott nála a fény, a 
természeti jelenség emberi gesztu-
sokban és viselkedésben tükröződve 
tárgyiasult. Erre utalt Németh Lajos, 
amikor azt írta, hogy „kevesen van-
nak a festészet történetében, akik 
megmaradva az érzéki-konkrét tala-
ján, oly átszellemített és eszmei jelen-
téssel tudták volna megtölteni a lát-
ványt, mint ő. E programjával saját 
korában jószerével egyedül is állt, 
hiszen a XX. században zárul a piktú-
rának az ábrázoló, az érzéki-konk-
rétat, a természeti látványt tisztelet-
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ben tartó vagy legalábbis kiindulási 
pontnak tételező szakasza, a festészet 
többé már nem a ’természettel való 
pörlekedés’, hanem közvetlenül cé-
lozza meg az ideát, mint történt a kü-
lönféle konstruktivista irányok neo-
platonizmusában, vagy pedig az áb-
rázoló, mimeitikus funkció helyett 
tárgy- és jelalkotó szándékú. Hogy 
Egry miért tudott még az érzéki-
konkrét szféráján belül maradni, az 
összefügg azzal a ténnyel is, hogy ma-
gyar festő volt, nálunk pedig az érzé-
ki-konkrét, a természeti és szenzuális 
sokkal erősebben tartja hadállását, 
mint bárhol Európában." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egry József: 
Szüretelők a Bada-
csonyban (1952) 
 
Az Egry József születésének 125. 

évfordulójára rendezett kiállítás tisz-
telet a mester előtt és egyben „provo-
káció” is – fogalmazott Gopcsa Kata-
lin és Bretus Imre, a tárlat két kurá-
tora. – A kiállítás keretében felkért 19 
kortárs alkotó vall saját művészetén 
keresztül a létezéshez, a fényhez való 
viszonyáról. A kiállítás rendezésekor, 
az alkotói folyamat elején - bár az 
hommage szempont volt -, nem csu-
pán az Egry életmű előtti tisztelgés 

volt a cél, hanem az, hogy bemutas-
sák, az Egry által a hazai művészet-
ben meghonosított ’semmiből’ épít-
kező, oldott fényfestészet milyen ha-
tást gyakorol a kortárs művészetre. A 
felkért – kétség kívül szubjektív szem-
pontok szerint, a kiállítás kurátorai ál-
tal válogatott – alkotók sokféle irány-
zatot és törekvést képviselnek, széles 
spektrumát fogják át a sokpólusú 
hazai művészeti szcénának. A kiállí-
tás egyik feszültsége éppen az, hogy a 
19 képzőművész milyen kölcsönha-
tásba lép Egry festészetével, milyen 
párbeszédet kezd a múlt és a jelen, 
mit kezdenek egymással a művek.” 

 
A Fény (és Egry József) valóban 

inspirációt és feladatot jelentett, vagy 
ahogy a kurátorok fogalmaztak: „pro-
vokációt” – egyúttal arra is utalva, 
hogy a lezárt életműveknek is van 
megtermékenyítő utóéletük. S arra, 
hogy az egykori és a mai modern 
milyen párbeszédet tud kialakítani 
egymással, az új (a mában születő, 
tehát „romantikus”) kontextus ho-
gyan segíti a régi (tehát a klasszikus) 
megértését, avagy újraolvasását. 
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A kiállításon a következő felkért 
művészek szerepeltek: Baglyas Erika, 
Benkő Viktor, Csáji Attila, Csontó 
Lajos, Eperjesi Ágnes, Gerzson Pál, 
Hajdú Kinga, Kondor Attila, Kovács 
Lehel, Köves Éva, Kőnig Frigyes, 
Kubinbyi Anna, László Dániel, Medve 

András, Szotyory László, Szűcs Attila 
és Varga Patrícia Minerva (két alkotó 
életműve már lezárult: Pleidell János 
2006-ban hunyt el, s a szervezők 
Újváry Lajos hagyatékából szintén 
válogattak). 

 
 
 

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. 
A KÉPZŐMŰVÉSZET MECÉNÁSA 

 
 
Az idén 15. éve van jelen a Magyarországi Volksbank Zrt. a magyar bankpia-
con, s olvasom a fenti kiállításhoz készült meghívó dr. Balázs László elnök-
vezérigazgató, igazgatósági elnök és Skonda Mária vezérigazgató-helyettes által 
jegyzett, a művészetpártoló tevékenységről szóló ismertetésben, hogy az elmúlt 
években 170 képzőművészeti kiállítást rendeztek bankfiókjaikban. 
Az erős középbanki státusszal rendelkező Magyarországi Volksbank Zrt. már 

55 fiókban nyújtja szolgáltatásait országszerte, s minden harmadikban galéria 
is működik. Az Istenhegyi úti galéria 2003 októberében nyílt meg, ennél idő-
sebb a debreceni, hiszen az idén már hat éves. (A legutóbbi, Tamus István-
tárlatról a február–márciusi kiadásban írtam, a folyóirat következő kötetében 
összeállítást közlök az eddigi debreceni kiállításokról – mások mellett például 
Holló László, Bényi Árpád, Burai István, Holb Margit vagy Fátyol Zoltán tárla-
tairól –, illetve bővebben is szemlézem a galériahálózat többi képzőművészeti 

rendezvényét.) A számos egyé-
ni bemutatkozás mellett több 
csoporttárlatnak adtak otthont 
– a 170 kiállításon mintegy 
350 művész mutatkozhatott 
be az elmúlt év végéig.  
 
 

Fátyol Zoltán festőművész 
vegyes technikájú műve 

a Volksbank debreceni galériá-
jának 2005-ös kiállításáról 

 
„A Magyarországi Volksbank Zrt. szándéka kezdettől fogva az értékek közve-

títése volt, méghozzá mecénási szerepben. A bank megszervezi a kiállítást, 
helyszínt biztosít, meghívót küld, megnyitót rendez. A megnyitók, melyek 
gyakran egy-egy új Volksbank-fiók átadásának ünnepségei is egyben, mindig 
társadalmi események, amelyeken művészetkedvelők, ügyfelek és művészek 
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egyaránt összegyűlnek, valamint mindazok, akik az adott közösségek életében 
kitüntetett szerepet játszanak. 
(…) Olyan alkotások és művészek bemutatkozását segíti a bank, akik kvalitá-

sukkal, művészi hitvallásukkal, életútjukkal kapcsolatot jelentenek Magyaror-
szág és Európa között. A kiállítási sorozatnak ugyanakkor célja az összegzés, az 
új tehetségek keresése, az értékmegtartás és az értékképzés. 
(…) A Volksbank szerte Európában hidat épít emberek, kultúrák között az 

egyetemes értékek mentén. Ez a híd – melynek pilléreit a bank stabil, színvo-
nalas szolgáltatásaival folyamatosan építi – köt össze múltat és jövőt, társa-
dalmi és gazdasági értékeket, a gondolkodó embert és a művészetet.” 
 
A budapesti, Istenhegyi úti bankfi-

ók galériájában (A Fény című kiállí-
tást követően) március 20-tól április 
22-ig a „deKOR” című csoporttárlatot 
rendezték meg, összesen 22 alkotó 
mutatkozott be a régi Dekoratőr Isko-
la tanárai és diákjai közül. 
A Törökvész úti bankfiókban május 

1-jéig látható a „Rózsaszín város” cí-
mű kiállítás a Kontakt Fotóművészeti 
Kurzusok nyolc alkotójának váloga-
tott munkáiból. 
A Villányi úti bankfiókban Kovács 

Lehel festőművész tárlata volt látható 
április közepéig, a Zuglói bank-fiók 
galériájában pedig Sütő Petre Rozália 
és Bíró Sándor kiállítását még május 
18-ig megtekinthetik az érdeklődők. 
 
 
 
 

Gesztesi Katalin fotográfiája 
 
A Budaörsi bankfiókban Gesztesi Katalin fotóművész kiállítását rendezték 

meg, aki fekete-fehér fotográfiákon örökíti meg a legrégibb, s mindig megfejt-
hetetlen témát, a Nőt (ahogy a kislányból anya lesz, az anyából fotós, az együtt-
létből játék, a játékból pedig kiállítás).  

 
A Mohácsi bankfiók galériájában március 31-ig állt Kedves István festőmű-

vész-rajztanár „Dunatáj” című akvarell sorozata; a Szegedi bankfiókban Kéri 
László festő- és Návay Sándor szobrászművész tárlata május 7-ig tekinthető 
meg; a Székesfehérvári Volksbank-fiók galériájában pedig Jakatics–Szabó 
Veronika mutatkozott be – a kiállítás május végéig látogatható.    
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KRÚDY ÉS DEBRECEN 
 

Krúdy Gyula publicista pályakezdése  
 

 
„Hírlapírónak szöktem el a szülői 
háztól, vidéki színésznőbe bolondul-
tam, boldog voltam, művész voltam, 
ittam, mulattam, szerettem, nem is 
tudom, hogy mi történt velem?...” 
Egyik monográfusa, Bori Imre idézte 
Krúdy Gyula 1913-as önéletrajzából a 
fenti sorokat. Hírlapírónak Debre-
cenbe szökött el, az érettségire szinte 
erőszakkal kellett hazavinni Nyíregy-
házára. A fiatal Krúdy számára az élet 
és az irodalom nem vált külön, s bár 
elsősorban író szeretett volna lenni, a 
folyamatos megjelenési felületet kez-
detben (később a tisztánlátás kételyei 
ellenére is) a hírlapokban látta. 
Az érettségiig mintegy kétszáz no-

vellát írt – első novellája 14 éves ko-
rában jelent meg Miért ölte meg Káin 
Ábelt? címmel a Szabolcsi Szabad-
sajtóban –, közben diákújságot adott 
ki (a kézzel írt Nagy Dobot, majd a 
nyomtatott Gimnáziumi Híradót), és 
1892–93-ban diáktársaival megszer-
vezte a Nyíregyházi Sajtóirodát is, 
hogy helyi hírekkel lássák el a főváro-
si lapokat. 
Katona Béla a nyíregyházi diákéve-

ket értékelő tanulmányában, illetve a 
Krúdy Gyula pályakezdése címmel, 
1971-ben megjelent könyvében utalt 
arra, hogy ha éppen nem akadt ele-
gendő érdekes híranyag, a maguk 
költötte szenzációkkal örvendeztették 
meg a pesti újságokat. „A nyíregyhá-
ziak fejcsóválva, nem kis csodálko-
zással olvashatták nap-nap után az 
újságokban, mi minden ’történt’ vá-
rosukban.” A Krúdy Gyula publicisz-
tikai írásait a legelső – már az Orso-
vában „Harczos Toll” aláírással 1894 

tavaszától megjelenő heti jegyzeteket 
is magába foglaló – cikkeket össze-
gyűjtő Bezeczky Gábor elképzelhető-
nek tartja, hogy az álhírek készítésé-
ben részt vett Krúdy is. Lehet, hogy 
mindegyiket ő írta, s az is lehet, hogy 
egyiket sem. – Egy tiszai komp ka-
tasztrófájáról például később kide-
rült, hogy nemcsak a szerencsétlen-
ség volt kitalált, de a tudósításban 
szereplő falu sem létezik. A Szerelmi 
idill Nyíregyházán című, a Pesti Hír-
lapban napvilágot látott cikksorozat 
apropóján pedig a helyi sajtó hasábja-
in is vita, illetve nyilatkozatháború 
indult arról, hogy az álhírek, a név 
nélküli cikkek vajon mennyire árta-
nak a városnak. 
 

 
Szilágyi Imre Krúdy-exlibrise 
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Mindenesetre Krúdy számára az 
„élet” az irodalmi fikciót is valóságos-
sá formáló keretként szolgált, az élet 
és az irodalom határai összemosód-
tak – innen is eredhet későbbi, tárgyi 
alapú leírásainak átköltött látomá-
sossága, illetve az a stílus, melynek 
köszönhetően az írói látomás sokszor 
maga is valószerűnek tűnik. 
Perkátai (Kelemen) László Krúdy 

újságírói munkásságáról szóló köz-
leményében Szekfű Gyulát idézte, aki 
szerint a kiegyezést követő évtizedek-
ben a szellemi műveltségre általában 
jellemző volt, hogy írói pálya csak 
akkor kecsegtetett sikerrel, ha a poli-
tika berkeiből és a hírlapirodalomból 
indul ki, vagy azokhoz vezet. 
Számos példát látunk az írók poli-

tikai szerepvállalására (például Jókai 
és Mikszáth is országgyűlési képvise-
lő volt), az újság pedig egyértelműen 
az ismertség (és nem kevésbé a ke-
nyérkereset) fedezetét jelentette. A 
kiegyezéstől a két világháború közti 
időszakig végső soron azért is beszél-
hetünk a magyar újságírás aranyko-
ráról, mert irodalmi nagyjaink (de 
még a másodvonalbeli szerzők is) 
gondoskodtak a sajtóműfajok sokszí-
nűségéről és irodalmi színvonaláról. 
(Elegendő bizonyíték, ha ebben a 
sorban például Ady Endre, Ambrus 
Zoltán, Bródy Sándor, Gárdonyi Gé-
za, Karinthy Frigyes, Kosztolányi 
Dezső, Márai Sándor, Móra Ferenc, 
Móricz Zsigmond vagy Thury Zoltán 
nevét említjük meg.) 
Perkátai szerint azonban az anyagi 

és irodalompolitikai kényszerűségek 
mellett Krúdy Gyulát sajátos adottsá-
ga szintén a hírlapirodalom felé ve-
zette – impresszionista lelki alkata 
azzal a készséggel ruházta fel, hogy a 
napi eseményeket ne csak tényként 

kezelje, hanem – ahogy már fentebb 
is utaltam erre – a pillanatnyi be-
nyomást úgy szűrje át magán, hogy 
egy kerek történet formájában legyen 
része a valóság látomásos újrafelfede-
zésének. Krúdy írói és újságírói mű-
ködése között tehát egyértelműek az 
összefüggések, utóbbi hatott stílusa 
és szerkesztésmódja kifejlődésére.  
 

Az újságírói indulás további állo-
másai. Még csak tizenhat éves volt – 
Krúdy Gyula az idén 130 éve, 1878. 
október 21-én született, s ugyancsak 
az idén május 12-én emlékezünk ha-
lálának 75. évfordulójára is –, amikor 
a tuzséri hipnózis-tragédiáról készí-
tett (immár valódi) riportsorozatát a 
Pesti Napló jelentette meg. Nagy port 
kavart az ügy: a fejpanaszokkal sokat 
betegeskedő médium, Salamon Ella, 
egy földbirtokos lánya a korábban 
vele már látványos sikereket is elérő 
hipnotizőr egyik kezelése során nem 
ébredt fel többé a hipnotikus álom-
ból. (Neukomm Ferenc kútfúró vál-
lalkozó volt, aki értett a hipnotizálás-
hoz. A tragédia egy nagyobb társaság 
előtt történt. Amikor Krúdy tudomást 
szerzett az esetről, azonnal Tuzsérra 
utazott. Salamon Ella tragédiájának 
híre a világsajtót is bejárta. Katona 
Béla megemlíti, hogy a The New York 
Times és a New York Herald is tudó-
sítást kért a sajtóirodától, Bezeczky 
Gábor viszont nem lelt olyan nyomra, 
hogy a lapok megemlítették volna 
Krúdy nevét, tehát nem lehet tudni, 
hogy mit vettek át tőle, mit máshon-
nan, hiszen a különböző tudósítások-
ból az is kiderül: számos újságíró uta-
zott a helyszínre.) 
Krúdy Gyula első írása 1894 szep-

temberében jelent meg a Debreczeni 
Ellenőrben, éppen a fenti tragédiáról, 
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Tuzséri napok címmel. A szerkesztő 
hamarosan riporteri állást kínált fel a 
16 éves ifjúnak. Az író első cikkeit 
(köztük minden debreceni publikáci-
óját) közreadó gyűjtemények a Krúdy 
teljes életműsorozat 7. és 11. kötete-
ként 2007-ben, illetve az idei év ele-
jén jelentek meg. Az első két publi-
cisztikai kötet a jegyzetekkel együtt 
összesen több mint 900 oldal terje-
delmű, de még csak 1898-nál tartunk 
– az „újságíró” Krúdy ekkor még csak 
a 20. évét tölti. 
Az itt közzétett írások több szem-

pontból is újdonságnak számítanak. 
Bezeczky Gábor kiemeli, hogy közü-
lük könyvformában eddig mindössze 
öt(!) jelent meg, és nagyjából százat 
semelyik Krúdy-bibliográfia nem tar-
tott számon. A még érettségi előtt álló 
írót az idősebb kollégák magukkal 
teljesen egyenrangú munkatársként 
fogadták be. Szathmáry Zoltán még a 
Szindbád-elbeszélések által megszer-
zett országos hírnév előtt a Gáspár 
Imréről szóló nekrológjában idézte 
fel, hogyan mutatta be a Debreczeni 
Ellenőr szerkesztője a fiatal Krúdyt, 
amikor Salamon Ella tragédiáját kö-
zölte a lapban. „Gáspár Imre ideges 
örömmel jelentette a redakcióban a 
hírt. Később hozzátette: – De nem-
csak az esemény szenzáció, hanem a 
feldolgozás is. Gyerekek, azt hiszem, 
felfedeztem a magyar irodalomnak 
egy kiváló novellistát.” 
S igaza volt – nemcsak irodalom-

történeti szempontból, hanem műfaji 
értelemben is. A Tuzséri napok, A 
tuzséri tragédia hősei (Neukomm 
Ferenc, Salamon Ella, Alapi Salamon 
Tódor), A tuzséri sírnál, majd az 
epilógként 1894. október 9-én – két 
héttel az első jelentkezés után – meg-
jelent A tuzséri tragédia nem is ha-

gyományos riportsorozat volt, inkább 
egy több folytatásban közölt novella. 
Valódi szépírói feszültségteremtés, a 
jelenlévő, de az eseményeket és sze-
replőket kívülről is formáló szemé-
lyesség, az egyszerre dialogizáló és 
reflektáló narratíva jellemzi. Csupán 
az epilógus újságszerű, mintegy ösz-
szefoglalása a történteknek, mai mű-
fajelméleti fogalmainkkal ez utóbbit 
rövid cikkriportnak neveznénk.   
A harmadik, Nyíregyházáról kül-

dött cikk után Gáspár Imre Debre-
cenbe táviratozta Krúdyt, és a debre-
ceni viszonyokhoz képest szép kezdő 
fizetést ajánlott fel neki. Olvasom 
közben a születésének centenáriumá-
ra önéletrajzi írásaiból, regényeinek 
első személyes vallomásaiból, illetve 
a levelekből összeállított, 1978-ban 
Gordonkázás címmel megjelent kö-
tetben Gáspár Imre 1894. október 10-
én hozzá írt üzenetét. Nem nehéz 
észrevenni benne, az újságírói élet-
formát dicsőítő közhelyek mögött, azt 
a szemléletet sem, amellyel a fiatal 
Krúdy is könnyen azonosult. 

 
„Kedves Uram! 
Legyen szíves nekem forduló pos-

tával felelni a következő kérdésemre: 
hajlandó-e Ön október 25-től a Deb-
reczeni Ellenőrhöz belépni? Ez eset-
ben 40 forint havi díjjal szolgálnánk, 
a mely összeg gyakorlatának öregbü-
lésével növekednék. Feladata lenne 
pedig a tárca, színház, nagyobb fajta 
report sat. végzése. 

Úgy értettem meg, hogy az érettsé-
gi vizsgára magánúton készül. Ha ez 
így van, kellő alkalmat találna erre 
közöttünk is, sőt mint a debreczeni 
nagy szabadelvű párt lapjánál mű-
ködő, fényes tollú ifjú tárczaíró, biztos 
protekcióra is… 
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Végtelen örvendenék, ha Ön, kinek 
qualitása a szó teljes értelmében vi-
tathatatlan, alulírott régi vén poéta 
mellé kerülne. Érzéke van – látom – a 
kiszínezett report, az aktualitások 
iránt, mik a journaliszta pályára pre-
desztinálják… 

Ön journaliszta, a kinek muszáj so-
kat, mindennap, s ha kell, minden 
órában írni, írni és írni. Ez nem merí-
ti ki, ez fokoz, élesít, edz. A hírlapíró 
félholtan dűlhet a reggelig tartó mun-
ka után az ágyára (legyen nyugodt: 
csak délután jelenünk meg), de a saj-
tó, kerék zúgása fülét repeszti, a 
nyomdafesték szaga galvanizálja, 
maga az eszme, mely a journalisztai 
szemmel azonnal meglátott esemény 
mélyén ott van, szárnyra kelti az al-
kotás gyönyöre, mert hiszen a jour-
naliszta költő, bölcsész, drámaíró, hu-
morista, regényíró, szatirikus és ki 
tudja még, mi nem egyetlen czik-
kében… 

Mit érez ebből magában?... Vajon 
tanul-e Ön? Olvas nagy dolgokat? 
Tud nyelveket? Ezekkel oltsa be lelkét, 
ha… örökké fennmaradó író akar 
lenni!...”  
 
Gáspár Imre újbóli hívására Krúdy 

1895-ben már valóban (s törvénye-
sen) elfoglalta a neki fenntartott ál-
lást az Ellenőrnél, ugyanannál a lap-
nál, ahol a szökése alatt is dolgozott. 
Titokban érkezett Krúdy ugyanis az 
első levélre Debrecenbe – a levélből 
kiderül, hogy Gáspár Imre úgy tudta, 
az érettségire magánúton készül az 
ifjú–, s apja a tanárával, Porubszky 
Pállal utazott nagy sebesen érte. Meg-
ígérték neki, hogy továbbra is írhat, 
ha leteszi az érettségit.  A szerkesztői 
levelek között később egy pedagógiai 
tartalmú üzenet is megjelent Krúdy-

nak címezve, mely szerint tárcacikkét 
szívesen közli a lap, csak azt is óhajtja 
egyben, hogy az a gimnáziumi tanuló, 
aki „ily csinosan tud írni, egyszer-
smind kifogástalanul tanuljon is”. 
Krúdy továbbra is küldte novelláit, 

és 1894 októberétől, 9 hónap alatt 
összesen 90 novellája jelent meg a 
lapban, tehát háromnaponként szüle-
tett egy új elbeszélése. Az érettségi 
napjain – a szerző kifejezett kérésére 
– egymás után jelentek meg tárcael-
beszélései a Debreczeni Reggeli Új-
ságban és az Ellenőrben, illetve a 
nagyváradi Szabadságban; Katona 
Béla feltételezése szerint az érettségi-
ző Krúdy előre gondoskodott róla, 
hogy a feleletek közben az elnök ép-
pen aznapi novelláját olvassa... 
Az apja egyébként ügyvédet szere-

tett volna nevelni a fiából, ő azonban 
véglegesen az író pálya mellett dön-
tött, s ehhez az ugródeszkát a hírlapi 
megjelenésekben látta. Gáspár Imre 
hívását elfogadta – s az itt eltöltött 
három hónap, majd a nagyváradi 
Szabadság című napilapnál ledolgo-
zott fél év során pedig átmenetileg ki 
is ábrándult az újságírásból. 
 

A csalódás – és a bohém örökség. 
Pillanatnyi elkeseredése mélyítette a 
csalódást. Hatalmas írói tervei voltak, 
a szerkesztőségi tapasztalatok szám-
ba vétele után azonban immár nem 
látta összeegyeztethetőnek a napi ro-
botot a szépírói elhívatással. A Deb-
reczeni Ellenőrnél eltöltött időszakra 
visszagondolva például azt jegyezte 
meg – éppen a szerkesztőjéről, Gás-
pár Imréről szóló egyik írásában –, 
hogy a három hónap alatt egyetlen 
könyvet sem olvasott. „Több mint 
húsz esztendeje e nyurga, vad, tom-
boló időszaknak, de még manapság is 
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a hideg fut végig a hátamon, ha 
eszembe jut, hogy Debrecenben ma-
radhattam volna, ha nem hajt a ka-
landos vágy, az ifjúság láza, a ma már 
ismeretlen áradó kedv új városokba, 
új emberek közé. Egy őszi estén, 
szeptembervégi szomorkodások kö-
zött hagytam el Debrecent, bár a 
szívem majd megszakadt – emléke-
zett. – A nagyváradi Szabadság című 
újság hívott meg munkatársának, 
ahol aztán végképpen kiábrándultam 
a vidéki hírlapírásból, Nagyváradból, 
az emberekből, az ifjúkor fantaszti-
kumaiból. De addig még sok minden 
történt Debrecenben.” 
Erre a kiábrándultságra utalt egy 

másik újságcikkében – a Debreczeni 
Ellenőrben még 1895. október 5-én 
megjelent, az irodalom pangásáról 
szóló A debreceni irodalom címűben, 
ahol – akképp fogalmazott, hogy „az 
a lázas, gyors munka, amely a napi 
sajtónál dominál, nem engedheti azt 
az odaadó munkálkodást, amelyet a 
leggyatrább szépirodalmi munka is 
megkövetel”. Ezt megelőzően állapí-
totta meg, revideálva korábbi lelke-
sedését: „Tény, hogy a napi zsurna-
lisztika soha nem volt melengető ágya 
az igazi szépliteratúrának, s ezt nem 
is lehet csodálni.” 
Volt debreceni kollégájához, Zoltai 

Lajoshoz nyilvánvaló kétségbeeséssel 
fordult levelében Nagyváradról: 
„Kedves Luikám, ma reggel vesze-

delmesen berúgva mentem haza, úgy 
10 óra felé, és így csak este kaptam 
gratuláló soraidat, mikor újra feljöt-
tem ebbe a büdös szobába, ahol állí-
tólag a dicsőség terem. (…) El kell 
mennem Váradról, mert megdöglöm, 
mint egy kutya. Minden nap része-
gen, holtrészegen menni haza, az 
megöl engem. Visszamennék szíve-

sen hozzátok, pedig ti nem tudnátok 
annyi fizetést adni (15-től 70 forin-
tom van; a regényemet 20 forintért 
varrtam a Laszky nyakába) – de bi-
zony isten visszamennék a legelső 
percben, ha hívnátok.” 
(A Szabadságban 1895. december 

7-én jelent meg az első cikke, de ezzel 
párhuzamosan a Debreceni Hírlap is 
közölte, valamint az Ország–Világ és 
a Magyar Csendőr. Feltűnő, hogy a 
nagyváradi redakcióban korántsem 
mutatott olyan alkotói intenzitást, 
mint Debrecenben, a levélpanaszból 
árulkodó életmód átmenetileg vissza-
vetette publicisztikai tevékenységét. 
A Debreczeni Ellenőrrel 1896 tava-
szától ismét rendszeresen tartotta a 
kapcsolatot: március végén, május 1-
jén, júniusban, júliusban és szeptem-
berben is közölte írásait a lap – főleg 
tárcákat és recenziókat.) 
Czére Béla arra is felhívta a figyel-

met, hogy a bohém, éjszakázó, bor 
mellett álmokat, adomákat színezge-
tő életmód Nyíregyházán – még a 
nagyapai örökségből – hatott rá elő-
ször, ám azt is megtanulta, hogy ezt 
az életformát kellő fegyelmezettség-
gel össze lehet egyeztetni a rendsze-
res munkával, a naponkénti írással. 
Szabó Ede pedig arra utalt monográ-
fiájában, hogy Krúdy még a legkilá-
tástalanabb helyzetben, betegen vagy 
másnaposan, szervi bajoktól szen-
vedve vagy a kilakoltatás árnyékában 
is rendszeresen megírta minden nap 
legalább az egy ív terjedelmet, 16-20 
oldalt újságcikkből, tárcából, novellá-
ból vagy regényből.  
Írásművei mögött már az 1910-es 

évek elejére – a Szindbád-novellák 
megjelenésekor – rendkívül gazdag 
élményanyag húzódott. Születtek fel-
tételezések arra vonatkozóan is, hogy 
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ez a zilált életforma tulajdonképpen 
csak szükséges eszköz volt számára, 
hiszen az alkotás köré kristályosodott 
minden, az írást szolgálták még a 
legféktelenebb kalandok is. 
Ahogy Ady Endre kapcsán maga 

Krúdy Gyula fogalmazta meg, hogy a 
tehetségesebb újságírókat egyik vidé-
ki lap sem tudta magához kötni, s 
Nagyvárad is csak ugródeszka volt a 
pesti lapok felé, ő is hamar otthagyta 
a várost. Debrecenből tehát Nagyvá-
radra, onnan pedig Nyíregyházára 
tért vissza – fél évig mintha afféle 
Rastignacként készülődött volna a 
főváros meghódítására –, majd 1897-
ben véglegesen Budapestre költözött. 
Ekkor már annyit publikált, hogy 
megélhetését lehetővé tudta tenni. 
Hetente két tárcája is megjelent, főleg 
a Magyar Szemlébe és a Fővárosi 
Lapokba dolgozott. Ott találjuk a 
nevét az 1897 júniusában induló Új 
Fővárosi Lapok, az 1898-tól megje-
lenő Előkelő Világ munkatársai kö-
zött – utóbbinak rendszeres szerzője 
lett. Nem kényszerült azonban arra, 
hogy belső munkatársa legyen vala-
melyik fővárosi lapnak, függetlensé-
gét és egyéni időbeosztását élete 
végéig következetesen óvta. 
Krúdy örökségként kapta a művész 

és a bohém alakjának összeolvadását. 
„Nincs már szó az ő esetében biztos 
polgári egzisztenciáról, enyhén szólva 
kétesnek kell neveznünk azt a létfor-
mát, amellyel már Nyíregyházán, 
később Debrecenben és Nagyváradon 
megismerkedett, s amelyet Budapes-
ten tökélyre emelt. (...) A polgár-
művész szövetsége volt ez, élni és 
írni, mámorral, melyet a bor, szere-
lem, kábítószer tudott adni a kor 
gyermekeinek” – írta Bori Imre az 
egész korán kialakult karakterről. Írói 

körökben például egészen az 1910-es 
évek elejéig, a Szindbád-ciklus meg-
születésével is jellemezhető új stílus-
korszakig, vagy az 1913-ban megje-
lent A vörös postakocsi kitörő sikeré-
ig, nem is a műveiről, hanem kalan-
dos életéről beszélgettek inkább, sze-
relmeiről és párbajairól vagy az elké-
pesztő nagyságú kártyaveszteségeiről. 
A századforduló évében, amikor a 

nála csak egy évvel fiatalabb Móricz 
még kis tárcacikkeket írt Debrecen-
ben, a huszonkét éves Krúdy több 
száz elbeszéléssel, három novelláskö-
tettel dicsekedhetett. Az igazi kritika 
azonban, melynek hiányát az író is 
érezte, kezdettől fogva elmaradt. Fájó 
öniróniával jegyezte meg, hogy az a 
szerény tíz sor, amelyet Üres a fészek 
címmel az Ország–Világ mellékletei-
ből összeállított írásairól jelentetett 
meg a Budapesti Hírlap, a legna-
gyobb kritikai elismerés volt, ami 
ebben az időszakban érte. 
 

Krúdy Gáspár Imréről. „Felfedező-
jéről” és debreceni mentoráról Krúdy 
két emlékező cikket is írt később: 
Gáspár Imre (Virradat, 1918. febru-
ár), Gáspár Imre, az álnevek lovagja 
(Világ, 1923. augusztus). A felvidéki 
költőpalánta úgy vonta verseire a 
fővárosi olvasók figyelmét, hogy ön-
gyilkossága hírét küldte be az újsá-
gokba, melyek rögtön a tehetségéről 
kezdtek áradozni. Az álöngyilkossá-
got azonban nem bocsátották meg 
számára, menekülnie kellett Pestről 
Debrecenbe, ahol előbb Kutasi Imre 
lapjánál, a Debreceni Hírlapnál dol-
gozott. „A debreceni hírlapírás még 
őskorát élte – írta Krúdy az 1880-as 
évekről –; a hírlapírók kevésbé tud-
ták a helyesírást, mint a kardforga-
tást. Napjaikat és lapjaikat többnyire 
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éles tollcsatákkal töltötték, egymással 
polemizáltak, függetlenségiek és kor-
mánypártiak legtöbbször a vívóte-
remben békültek ki, miután egymást 
megszabdalták. Lelkes ifjak, megrög-
zött korhelyek, rongyos bohémek, fa-
natikusok és jámbor tudatlanok vol-
tak a hírlapírói karban.”   
Gáspár Imre, aki Krúdy szerint ko-

rának egyik legműveltebb embere 
volt, nihilistának nevezte debreceni 
újságíró társait. Tudott például fran-
ciául, eredetiben olvasta Flaubert-t, 
úrnak nevelték a zólyomi kastélyban, 
szellemes volt, rajongott az élet fi-
nomságaiért, a szép olvasmányokért, 
a szellemeskedő társalgásért, az úri 
életmódért. „Természetesen mindezt 
nem találhatta meg Debrecenben – 
jegyezte meg nem kevés malíciával 
Krúdy –, holott eleinte azt hitte, hogy 
egyetlen úr a szemétdombon, és majd 
vezetője lesz a helybeli intelligenciá-
nak.” Gáspár Imre magas nívójú 
színházi bírálatokat íratott aztán 
lapjába, „amelyet két-három ember 
értett meg a városban”. 
Gáspár Imre konfliktusai – öröksé-

geinek nyakára hágó könnyelműsé-
gén túl – elsősorban abból adódtak, 
hogy az újságírást igen komoly mes-
terségnek tartotta. „Gondos, csinos 
újságot szerkesztett, amely ment volt 
a vidéki ízléstelenségtől. A legjobb 
vidéki hírlapíró volt.”    
 

Krúdy a Debreczeni Ellenőrben.  
De nézzük most meg részletesebben 
Krúdy Gyula debreceni cikkeit! 
1894 szeptemberétől – ősszel sű-

rűbben, a következő év tavaszán rit-
kábban – az 1895. szeptemberi al-
kalmazásig mintegy 40 cikke jelent 
meg a Debreczeni Ellenőrben, szep-
tembertől decemberig (a nagyváradi 

Szabadsághoz való távozásáig) közel 
100, valamint nagyjából húszra tehe-
tő aláírás nélküli vagy Krúdy Gyulá-
nak tulajdonított cikke látott napvilá-
got. (Nincsen benne az iménti leltár-
ban a korábban említett tárcanovel-
lák sora.) Szeptember 26-án debütált 
színházi újságíróként, ettől az idő-
ponttól cikkeinek mintegy kétharma-
da a debreceni színüggyel foglalko-
zott, előzeteseket, színikritikákat írt, 
valamint színházzal kapcsolatos tu-
dósításai és glosszái jelentek meg. 

Színház. A megnyitott rovat című 
referensi jelentkezésében Krúdy meg-
adta kritikusi programját is: „A sajtó, 
legalábbis a Debreceni Ellenőr részé-
ről bízvást kijelenthetjük, hogy véle-
ménymondásban elsősorban feltétlen 
szigorúsággal fog ragaszkodni az 
objektivitáshoz, befolyásoltatni nem 
hagyja magát senki által, és referádái-
ban lehetőleg igyekezni fog a közön-
ség hangulatát tolmácsolni. Egyéb-
ként oly kérdésekben, mikor a szín-
társulat figyelembe vehető érdekből 
rászorul a sajtó támogatására, azt 
meg fogja találni mindig, és a legna-
gyobb odaadással fogjuk igyekezni 
szolgálni az igaz érdekeket.” Minden-
esetre érdekes a „program” – az ob-
jektivitás és az elkötelezettség, de a 
közönséghangulat tolmácsolása is ne-
hezen fér meg egymás mellett. Mivel 
Krúdynak nem nagyon volt színikri-
tikusi tapasztalata – bár az értékmé-
rést már korábbi könyvrecenzióiban 
többször is kipróbálhatta –, a színhá-
zi produkcióhoz egyszerre mint él-
ményhez és feladathoz: olyan művé-
szi eseményhez közelített, mely alka-
lom természetes része a mindennap-
oknak. Nyilvánvalóan három külön-
böző igénynek kel-lett megfelelnie. A 
közönség elvárta, hogy saját benyo-
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másaival is találkozzon a kritikában, 
a lap igyekezett támogatásáról meg-
győzni a színházat, amit Krúdynak is 
illett figyelembe vennie, ugyanakkor 
szabadságot kapott abban, hogy (a 
fentiek tudatában) saját véleményét 
is megírja, az objektivitás azonban 
nem a színház-esztétikai kérdésekre 
vonatkozott, hanem inkább magára a 
kritikai mérlegelő módszerre. (Szín-
házi írásaira alább külön is kitérek.) 
Krúdy Gyula 1894 őszétől, a tuzséri 

„riportsorozat” után helyszíni ripor-
tokkal (Tűz az indóházban, október 
17.), nekrológgal (Justh Zsigmond, 
október 11.), novella-szerű, szituációs 
tárcaportréval (Nyilasi Mátyás, ok-
tóber 23.) jelentkezett. Voltak a cik-
kek között az iróniát sem nélkülöző, 
jegyzetelemekkel gazdagított könyv-
ismertetések (Az iszákosság korláto-
zásáról, október 23.) és tárcakritikák 
(Négyszemközt, november 13., Vám-
béry legújabb könyve, 1895. április 
20.), komoly értékelő megállapításo-
kat tartalmazó recenziók (Mikszáth 
Almanachja, november 14.). Szintén 
találkozunk a szerkesztői üzenettel 
(Rege Elemérről, november 7.), a 
tárcának is beillő levéllel (Kormos 
lesz a szívünk – Az ismeretlen Erzsi-
kének, 1895. február 15.), a tárcahe-
lyen megjelenő vezércikkel (A cápa – 
Világnézetek a professzorokról, feb-
ruár 19.). S írt a tárcához hasonlóan 
széles témaköri feldolgozásra lehető-
séget adó jegyzeteket (Márciusi han-
gulatok, március 14, Végtelenség, 
március 24., Tavaszi öngyilkosok, 
június 11.). Tehát kipróbálta magát 
több klasszikus műfajban, meglepően 
kiforrott, témájához illő stílusban, 
egyre markánsabbá váló, önálló vi-
lágnézetről tanúskodó kritikai szem-
léletet tükrözve. Bírálatának legfőbb 

eszköze ekkor az irónia (ennek egyik 
válfajaként olykor az önmagában is 
árulkodó, szándékosan eltúlzott pá-
tosz) volt.  Krúdy iróniája a vizsgálat 
alá vetett tárgyra (könyvek), jelenség-
re (szerelem, öngyilkosság), a külső 
és belső környezetre (színház, redak-
ció), a kötelező ünnepi alkalmakra és 
az ilyenkor szokásos cikkekre (halot-
tak napja, karácsony, húsvét) ugyan-
úgy vonatkozott, mint saját magára 
(például a fiktív levelekben). 
 

 
Horváth János festőművész tojástem-
pera pannója az Aranybika Szállóban 
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Köztudott, hogy Krúdy Gyulánál 
már a Szindbád-alteregó előtt megje-
lent Rezeda Kázmér szerep-figurája, s 
hogy milyen korán, arról novellái 
mellett a debreceni cikkek aláírásai is 
tanúskodnak. Fentebb jeleztem, hogy 
az Orsovánál a Toll Harczos aláírást 
használta Krúdy, de 1894 elejétől a 
saját név és monogram is megjelent. 
A Debreczeni Ellenőrnél, a Krudy 
Gyula névvel és a K. Gy. monog-
rammal találkozunk, majd az 1895. 
szeptemberi alkalmazásától kezdve 
jelenik meg rendszeresen a Rezeda 
szignó – a Vénemberek nyara című 
cikke alatt szeptember 10-én már ezt 
olvassuk. (Ám a pontosság kedvéért 
meg kell jegyezni: először még az 
1895. február 19-én megjelent Nagy-
ságos asszonyom, a doktor című 
írást jelölte így, ám ekkor még Reze-
da Marczellként.) A cikkeket olykor 
csak az „R” betűvel jelezte, ritkultak a 
Krúdy Gyula aláírások, igaz, ekkor 
már hosszú „ú”-val. Színházi írásai 
alatt is többnyire az „R” jelzést talál-
juk. Az álnevet tovább vitte Nagyvá-
radra is, ahol azonban hamarosan 
eltűnt Rezeda, a fővárosi lapokban 
pedig a saját név helyett olykor a 
Szilveszter aláírással találkozunk. 
Krúdy eleinte nem volt válogatós a 

témákban, cikkeinek tematikáját vé-
gignézve, azt is mondhatnánk, falánk 
volt. Szinte minden közeli vagy távoli, 
hétköznapi vagy szenzációs dolog és 
esemény alkalmat kínált véleményé-
nek megformálására, melyben a lo-
kálpatriotizmus ugyanúgy munkált, 
mint a szakmahűség, a hivatás vé-
delme, olykor annak piedesztálra állí-
tása, mindenek-előttisége. És ebben a 
(túl)buzgó hivatástudatban az újság-
író szerepének felértékelésével – még 
ha utaltak is nyomok az efemer jel-

leggel való szembesülésre, főleg az 
irodalmi érvényesüléssel kapcsolat-
ban – a társadalmi felelősségvállalás 
kötelező szerepét is magára vette, így 
gyakran emlegette publicisztikáiban 
az elesettek, a kisemberek sorsát. Ki-
váló pillanatképekben villannak elénk 
(akár egy-két mondatban is) a típu-
sok, Krúdy „gyorsfotográfiákat” ké-
szített róluk. Az újságírói pillanatfel-
vételeket a tárcaírói (szépírói) létmód 
keretezte szinte minden alkalommal.  
 Gyorsfotográfiák című tárcájában  

(november 19.) a Hungária kávéház 
(ezt a helyet még a mai negyvenesek 
is jól ismerhetik) hétfő éjszakai at-
moszférája elevenedik meg, a kiadó 
és a tárcaíró, az „üzlet”, magának a 
tárcának a megírása ad cselekmény-
keretet a gyorsfelvételekhez. Például: 
„Egy nagy, gömbölyű asztalnál két 
tudományos fiatalember ül. Komo-
lyak és jogi dolgokról beszélgetnek. 
Valószínűleg vizsgára készülő jogá-
szok. Egyik alaposabbnak igyekszik 
feltűnni, mint a másik. Filozopterek. 
S nem érdemes velük foglalkozni.” 
Jobban érdekli a lapzárta után érkező 
éjjeli redakció, tagjai olyan szenzáci-
ókról beszélnek, melyek a másnapi 
lapban soha nem fognak megjelenni. 
Egyik első „hivatásos” jegyzetében, 

a Vénemberek nyarában (szeptem-
ber 10,) a szerkesztőségbe érkező őszi 
poémák apropóján elmélkedik a kö-
zelgő télről, a szegényekről és a zálog-
házakról. Arról ír, hogy a becsület 
mára luxuscikk lett (Becsület, szep-
tember 12.), s mai értelemben vett 
jegyzete attól válik tárca jellegűvé, 
hogy Krúdy gyakran dialógus-betéte-
ket alkalmaz, anekdotikus példákkal 
illusztrálja mondanivalóját – kom-
mentárszerű érveléséhez tehát az iro-
dalmi eszközöket hívja segítségül, és 
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ez alkalmas annak az érzelmi atmosz-
férának a megteremtéséhez, ami vég-
ső soron mondanivalójának igazát hi-
telesíti az olvasóban. 
Háttérként időről-időre feltűnik a 

szerkesztőség képe, a lapzárta fenye-
getése, a holnap bizonytalanságának 
réme. „Lapzárta előtt vagyunk. Fá-
radtan és kimerülten dőlnek le a 
munkatársak a szerkesztőség dívá-
nyára. A hétfői számról beszélgetünk. 
Tele leszünk szenzációval, újdonsá-
gokkal, és előre félünk. Sokat kell 
dolgozni, s ez nem kellemes.” (Az első 
hangversenyek, szeptember 14.) Krú-
dy, a korabeli újságírói gyakorlathoz 
hűen, minduntalan familiarizálni kí-
vánta a redakciót, az olvasót is része-
sévé téve a hírlapírói életnek. Látszó-
lag ellentmond ennek a Hírlapírók 
kongresszusáról szóló beszámolójá-
nak (szeptember 17.) első mondata: 
„Őszintén mondjuk, hogy nem na-
gyon szeretünk magunkról beszélni.” 
De a folytatásban rejlik a magyarázat, 
nem kevés öniróniával, benne a kö-
zönség kritikájával. Az újságíró bár-
mennyire is része az emberek min-
dennapi életének, afféle névtelen és 
arctalan közszolga, aki csupán akkor 
fontos, ha támogatására van szüksége 
valakinek. „A hírlapírónak dolgozni 
kell, és mikor már annyit dolgozott, 
hogy a közönség megelégelte, akkor 
igyekezzék minél gyorsabban elpusz-
tulni: mert nincs rá szükség. A kö-
zönség csak akkor keresi fel a zsurna-
lisztákat kedveskedő, hízelgő modo-
rával, mikor szüksége van rá, mikor 
érzi, hogy a sajtó támogatása nélkül 
nem menne semmire.” S még sanya-
rúbb a sorsa a vidéki sajtónak, pedig 
nem lehet elégszer leírni: „a redakció 
az a hely, hol a világ vére kering, vagy 
legalábbis itt érezni meg a világ véré-

nek lüktetését” (Hölgyek a redakció-
ban). Ugyanaznapi a cikk, tehát Krú-
dy mintegy az előző gondolatot foly-
tatta egy tárcapéldával. 
S miközben beszámol Zoltai ügyé-

ről (Zoltai Lajos az esküdtek előtt, 
szeptember 20.), a debreceni rendőr-
ségi és a böszörményi csendőrségi 
előállításokról (A féllábú verklisről, 
szeptember 25.), illetve további rend-
őri hírek között szemelget, recenziót 
készít, beszámol a város ünnepéről 
(Simonffy Imre, október 5.), mindun-
talan megjelenik a műhely, a riporte-
rek munkájáról ír vagy arról, hogyan 
működik a szerkesztői posta (A mű-
helyből, szeptember 23., 24.). Arról 
panaszkodik, hogy Debrecenben iro-
dalmi élet nincsen (A debreceni iro-
dalom, október 5.), s visszafoghatat-
lan az ujjongása, hogy az újságírók-
nak viszont lesz egy otthona – Otthon 
írók és hírlapírók köre –, ami segíthet 
a szellemi élet fellendítésében is. Az 
Otthonról egymást követően három 
cikket írt (Otthon Debrecenben, ok-
tóber 17., A mi Otthonunk, október 
19., 21.). S habár a zsurnaliszták közül 
sokan ódzkodtak az írókkal való ke-
veredés gondolatától, Krúdy egészen 
természetesnek tartotta – hiszen ben-
ne egy személyben keveredett a zsur-
naliszta és a szépíró. „Tovatűnik az 
irodalmi élet jelenlegi pangása – írja 
harmadik Otthon-cikkében – elmúlik 
az a szellemi csőd, amelynek nyomasz-
tó hatása alatt sorvad nálunk minden, 
ami szép az irodalomban, művésze-
tekben; új levegő támad, mely üde lesz 
és friss: érdekes újítások következnek 
a megszokott szezonban: sok szépet 
rejt magában a jövő, amely biztosítani 
fogja a szellemi munkások ama kaszt-
jának imponáló egzisztenciáját, amely 
kaszt szellemi verejtékével keresi ke-
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nyerét: a zsurnalisztáknak teremt a 
jövő egy új irodalmi érát Debrecen-
ben, ahol ugyancsak feles számmal 
vannak eddig mindazok, akik rajon-
gani tudnak a szép ama fajáért, mely a 
betűkben, a vásznon vagy kőben léte-
zik, de lesznek többen, sokan kell hogy 
legyenek, ha megalakult az Otthon, 
melyben otthont lel minden, ami szép, 
jó és nemes.” A Krúdy szépprózájára 
jellemző mondafolyam már itt is meg-
figyelhető, ami jól tükrözi a lelkesült-
ség áradását, mely révén a vágyképe-
ket vizionálja. 
Tulajdonképpen a későbbi örkényi 

egypercesekre emlékeztet az Egy leve-
lezőlap (november 20., 21.) tárcákba 
öntött stílusgyakorlat-sora. A posta 
egy, a Debreczeni Ellenőr szerkesztő-
ségének címzett levelezőlapot kézbesí-
tett, a hátoldali szövegmező azonban 
teljesen üres volt. Krúdy előbb egy, 
majd másnap négy szövegverziót is 
elképzelt, hogy mi állhatott a levele-
zőlapon. Természetesen az elismerés 
a lap nívóját és tartalmát illetően, 
nem nélkülözve a humoros bírálatot 
sem. Idézek az elsőből: „Kezdjük a 
legelején: a vezércikknél. No, hát 
ebben nem tud nekem ellentmondani 
a sógorasszony, mert ő vezércikket 
csak egyszer olvas egy héten, akkor is 
csak nagyon keveset ért belőle.” Más-
nap Krúdy egy politikus, egy Bat-
thyány utcai férj és családapa, egy 
tizenöt esztendős bakfis, illetve egy 
Petőfi babérjaira törekvő borzos fia-
talember üzenetét képzelte el, „kinek 
ragyogó pályáját mi esetleg be akar-
tuk vágni a Szerkesztői posta rova-
tunkba”. 
Lássuk Mizandra, a bakfis levelét, 

aki Rezedáért rajong: „kedves Szer-
kesztő Úr! Ugye nem tetszik megha-
ragudni? Ennek reményében küldök 

egy cvikipuszit annak a kedves Reze-
dának, aki olyan szépet szokott írni. 
Tisztelettel: Mizandra.” 
S álljon itt az önjelölt költő üzene-

te: „Ne higgyék, hogy azért harag-
szom, hogy versemet visszautasítot-
ták, s gorombaságot üzenetek nekem. 
Ó, nem! Én felülemelkedem ily gyalá-
zatosságok felett és megvetem magu-
kat. Hanem haragszom azért, mert – 
haragszom. Hogy miért, nincs hozzá 
semmi közük. Tiszteletlenül: Viola 
Mihály.”  
 

Krúdy debreceni színházi írásai.  
Már e dolgozat első részében utaltam 
arra: Krúdy egyszerre több, egymás-
nak ellent is mondó elvárást igyeke-
zett teljesíteni a kritikákban.  
A publicisztikai műfaj alapja az ér-

tékelő véleménymondás, de amikor 
az író az objektivitást emlegeti, nehe-
zen képzelhető el, hogy a drámaeszté-
tikai vagy színművészeti sajátosságok 
és törvényszerűségek számonkérésé-
hez, mint objektív mércéhez fordult 
volna. Mint a bemutatókról szóló hír-
adásokból kitűnik: Krúdy Gyula szá-
mára az objektivitás egyfelől azt je-
lentette, hogy a színészi alakításokat 
mérlegelte – mondhatni: többnyire 
valóban elfogulatlanul, már ami azt 
illeti, hogy nem dicsért egyoldalúan. 
Hiszen míg például A suhancban 

Pajor Emíliát kiemelte, a Komédiás-
nők a táborban című darabban elma-
rasztalta; ugyanígy A piros bugyellá-
ris című népszínműben nyújtott ala-
kításáért is – „… a tegnapi este nem 
szolgáltatott kellő anyagot arra az 
igazi színházi publikumnak (nem an-
nak, melyik a frázisokon tapsol), hogy 
határozott impresszióval távozhasson 
a színházból”. A színészek teljesítmé-
nyét nemcsak egy elvárt színvonalhoz 
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vagy magához a szerephez mérte, de 
önmagukhoz képest is értékelte. A 
Parasztbecsületben nyújtott alakítá-
sáért például ugyancsak az említett 
Pajor Emíliáról írta: „Meg lehettünk 
elégedve énekével is. Kissé gyenge 
volt hangja a Santuzza nagy terje-
delmű szerepéhez, de konstatáljuk, 
hogy hanganyagával – nem úgy, mint 
múltkor – nem takarékoskodott, s 
igyekezett azt nemcsak a közép, de a 
felsőbb, sőt alsó regiszterekben is 
kellően érvényesíteni.” Klenovicsné 
Szerémi Gizellának a Trónkeresőben 
felrótta, a Nemzeti Színház Márkus 
Emíliája páratlan mimikájának üres 
utánzását – szintén ezt a nélkülözhe-
tő manírt jegyezte fel a Fedorában 
nyújtott alakítása után, ismét Márkus 
Emília példáját idézve –, ugyanakkor 
sikeres jövőt jósolt neki. S lám: a 
párhuzamosan futó A bagdadi her-
cegnőről írva már így fogalmazott: ő 
volt az est hősnője, „újjávarázsolta 
művészetével ezt a régi darabot”. 
Megfigyelhető, hogy a kritika élét a 

fiatal Krúdy olykor azzal kívánta el-
ütni, hogy reményét fogalmazta meg 
a jövőbeni alakítások sikerét illetően. 
(Persze, ebben is megmaradt azért az 
irónia.) A szívébe zárta viszont Nyi-
lasi Mátyást (őt a vidék elsőrangú 
komikusának tartotta), és mellőzteté-
sének okait a színház-igazgatóságnál 
kereste.   
Krúdy azt a célt tűzte ki, hogy senki 

ne befolyásolhassa, ellenben igyeke-
zett a közönség hangulatát tolmá-
csolni, tehát befolyásolta őt a közön-
ség, s feltűnően nagy számban hivat-
kozott is a nézők hangulatára vagy 
viselkedésére. Befolyásolta továbbá 
az elkötelezettség a debreceni színügy 
iránt – sajtójának támogatnia kellett 
a debreceni színházat, annak érdeke-

it. Krúdy sajátos „objektív” hangja 
tehát másfelől számos törvényszerű, 
illetve kényszerű szubjektív elemmel 
keveredett. 
Emlegetett objektivitására vonat-

kozóan inkább azt kell feltételeznünk, 
hogy Krúdy nem esztéta kritikusként 
közeledett a színházhoz, hanem tár-
caíróként. A színház, a darab, a sze-
rep, a színész, a közeg, a közönség 
változatos életanyag volt számára, 
ennek az életanyagnak a megítélésé-
ben és felhasználásában pedig a tör-
ténetmesélő és jellemábrázoló toll 
vezérelte. Figurákat, típusokat, fordu-
latokat és élethelyzeteket lesett el, 
melyek szépprózai élményanyagát is 
természetes módon gazdagították. S 
innen is elsősorban a jellemekre, a 
gesztusokra figyelt. Szinte mindegyik 
kritikájában jól elkülöníthetünk egy 
olyan részt, amikor „a dolgot őt ma-
gát” nézte: az alakítást. 
Úgy tűnik, hogy Krúdy számára a 

hitelesség volt az első és középponti 
kérdés az alakításban, tehát hogy a 
szerep megvalósítása mennyiben lett 
életszerű. Objektivitása valójában az 
élet- avagy az élményszerűség szá-
monkérésére épült. 
Élmény pedig bőven érte. Alig több 

mint két hónap alatt harmincat is 
meghaladó színházi előadásról, be-
mutatóról írt kritikát. De szerepelnek 
a cikkei között színházi előzetesek, 
rövidebb reflexiók (recenziók) egy-
egy előadás kapcsán, közreadott né-
hány glosszacsokrot, és művészeti 
kritikái jelentek meg (például az ope-
raelőadások apropóján – vagy Az új 
honpolgár bemutatója után arról ér-
tekezve, hogy miért olyan sikeresek a 
zenés bohózatok), írt színházi jegyze-
teket, külön foglalkozott a közönség-
reakcióval, a direktori pályázattal, s 
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rendszeresen beszámolt a színházi 
bizottság üléseiről. A beszámolókat 
gyakran további, a színházzal kapcso-
latos, aláíratlan cikkek is követték 
(például a művészek tiszteletdíjairól, 
új színész érkezéséről, a „szomszéd-
várak” színházi eseményeiről, főváro-
si aktualitásokról), melyek (vagy azok 
egy része) származhattak Krúdytól is. 
(S nemcsak ez az elképesztő termé-

kenység ejthet bűvöletbe – ráadásul 
Krúdy gyorsan írt, az esetek többsé-
gében már a másnapi lapban olvasni 
lehetett az előző esti előadásról –, 
hanem a bemutatók nagy száma az 
élénkülő színházi életet is bizonyítja a 
19. század végén Debrecenben…) 
Rezeda a számára mindaddig ide-

gen műfajok felé is meglehetős biz-

tonsággal fordult. Ha csupán a felvo-
nultatott műfaji repertoárt nézzük – 
a színlapokról idézett, a címek alatt 
szereplő megnevezésekkel –, találko-
zunk a történelmi drámával, a szín-
művel és eredeti népszínművel, az 
énekes vígjátékkal, a bohózattal, a 
fővárosi életképpel, a melodrámával 
(operával), a bohózattal, az operettel 
és  a víg-operettel. 
(Drámát és operát egyébként keve-

set játszottak, a népszínművek, vígjá-
tékok és operettek, illetve más zenés 
darabok jelentették a kínálat három-
negyed részét – mint néhány hangsú-
lyozott megjegyzésből kiderül: Krúdy 
jócskán talált fogást a darabválasztá-
sokon.)     
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A színház egyébként (főleg a maga-
sabb művészi igények elismerésekor) 
minden bizonnyal rászorult a szer-
kesztőségek támogatására, a kritiku-
sok jóindulatára. Az évadnyitó elő-
adáson, Szigligeti Ede Trónkereső cí-
mű, pályadíjas történelmi drámáján 
csekély volt az érdeklődés – „a trón-
kereső Klenovics jóformán üres par-
terre-nek dörögte el legszebb jelene-
teit”. Sardou négy felvonásos szín-
művét, a Fedorát „módfelett kicsi kö-
zönség előtt” játszották, Feuillet drá-
máját, a Delilát „aránytalanul kicsi 
közönség nézte végig”, míg a bohóza-
tok telt házat vonzottak. A komoly 
színházi estek iránt nem érdeklődött 
a közönség, más atmoszférával talál-
kozott azonban Krúdy a Mi történt az 
éjjel? című „énekes vígjáték” előadá-
sán. Rezeda bírálata szerint „élénken 
ostoba” volt a bohózat (következő 
napi reflexiójában a vígjáték jelleget 
is megkérdőjelezte), mert nélkülözte 
a „magasabb humort”, a helyzetko-
mikumok csupán „kacagtató ostoba-
ságra” voltak elegendőek. (De „sület-
lenségek gyűjteményének” tekintette 
később Gabányi Árpádnak a Nemzeti 
Színházban már megbukott Kisváro-
si nagyságák című vígjátékát is.) 
Ám ez mellékes, utalt Krúdy a kö-

zönség szórakozására, ezzel együtt a 
színészekre és az igazgatóságra vo-
natkozó kritikáit is megfogalmazta: 
„Igen jólesnék a közönségnek, ha a 
színpadon tudomásul vennék, hogy 
elég, ha a sületlenségeken a nézőté-
ren kacagnak, s nem szükség azokon 
a színpadon is kacagni.” 
Másrészt, ifjabb Németh János sze-

replésére utalva: „… helyre fogja ütni 
eme csorbát később, és a debreceni 
közönség szemében is mint elsőrendű 
tag fog szerepelni abban a névsorban, 

mit a színházügyi bizottság ugyan 
nem látott és jóvá sem hagyott, mint 
történt az avval a műsorral, mellyel 
Tiszai igazgató igyekszik közönséget 
szerezni magának a szezonra”. 
Nem kívánok mindegyik bemutató 

utáni kritikára kitérni (az eddig idé-
zett példák, illetve megjegyzések is 
kellően utalnak Krúdy szemléletére 
és módszerére), ám idézek a kínálat 
és a közönség viszonyára vonatkozó 
további bírálataiból. 
1895. október 11-én jelent meg az 

Opera Debrecenben című jegyzete – 
műfaját tekintve művészeti kritika. 
Rezedának tetszett Tiszai Dezső színi 
igazgató ötlete, mely szerint opera-
előadásokat is színpadra kíván állíta-
ni, versenyezve a nagyváradi vagy az 
aradi operaestékkel, ám tartani kell a 
fiaskótól. „Az eddig színre került Pa-
rasztbecsület nagyon kevés biztosíté-
kot nyújt a sikerekre nézve.” Krúdy 
azért aggódott, mert a primadonna 
beteg volt, s a helyettesítést akár még 
a „kisebb igényű” debreceni közönség 
is elbírná, de nem az újra csalódást 
okozó Pajor Emíliával. „Az operákhoz 
tehát hiányzik a legfontosabb kellék: 
az énekesnő. (…) Margó Zelma pom-
pás hangú szobacica, Locsarekné pá-
ratlan komika… Kinek van még hang-
ja, kit lehet még említeni? Senkit.” S 
Krúdy újra azt nehezményezte, hogy 
az évad műsortervét a színészi név-
jegyzékhez hasonlóan nem hagyta jó-
vá senki. 
És sajtótámogatás ide, sajtótámo-

gatás oda, a sajtó nem az igazgatót, 
hanem a színházügyet szerette volna 
támogatni. Ezért tekintett nagy vára-
kozással Krúdy a színházi bizottság 
aznapi ülése elé október 16-i belső ve-
zércikkében. „A józan ész felfogását 
követjük, mikor arra az álláspontra 
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helyezkedünk, hogy a színügyi bizott-
ság tekintsen el minden álérzékeny-
ségtől, írja ki a pályázatot a színházra. 
(…) Bízunk benne, hogy a debreceni 
színházra többes számban fognak pá-
lyázók akadni, oly igazgatók is, akik 
nem tekintik egyenesen üzletnek a 
színházat, hanem a legnemesebb am-
bícióval magáért a színügyért lelke-
sülnek. (…) Nem vagyunk megelé-
gedve a színtársulattal jelen állapotá-
ban, arcpirítóan alacsony nívójú elő-
adások jönnek nap nap után. Nincs 
ambíció a direktorban, mert el van 
bizakodva…”        
S valóban, a másnapi lapban olvas-

hatjuk: a Simonffy Imre polgármester 
elnökletével vezetett gyűlésen elhatá-
rozták, hogy novemberben pályázatot 
írnak ki a direktori székre. (A bizott-
ság azzal is egyetértett, hogy januárra 
kell egy normális primadonna. Nem 
valószínű, hogy az előzetesben Krúdy 
operairodalmi affinitása miatt boly-
gatta volna a kérdést, és ezt hallgatta 
meg a bizottság, inkább az tételezhető 
fel, hogy a Debreczeni Ellenőrnek elő 
kellett készítenie a hangulatot a dön-
téshez. Mindenesetre Krúdy tovább is 
vitte a direktor és az énekesnő kérdé-
sét (nemcsak az operához, de az ope-
retthez sincs megfelelő hang), s hírt 
adott arról, hogy Tisza Pestre utazott 
primadonnáért. Egyértelmű az üze-
net: „Ha valóban bekövetkeznek azok 
a változások műsorban, személyzet-
ben s ott mindenütt, hol mi már an-
nak szükségét felfedeztük, az igazgató 
számíthat a sajtó mindig objektív tá-
mogatására, amelyben eddig – s ha 
nem következnének be azok: a jövő-
ben is – éppen nem volt része.” (Szín-
házi dolgok, október 19.) Ehhez há-
rom hét múlva teszi hozzá, szintén a 
sajtó és a színház viszonyára reflek-

tálva: „A sajtó nemes hivatása kritika 
alá venni mindent: csak jót,  szépet, 
nemeset hirdetni, elfogadni. Nos, le-
gyen ön egyszer jó embere a sajtónak, 
s adjon rá alkalmat, hogy jót, szépet 
és nemeset hirdessen ön felől.” (Egy 
hét, november 9.) 
S ez a (szinte már személyes hatá-

rait súroló) kritika jellemezte néhány 
glosszáját. „A legújabb etnográfiai ku-
tatások kiderítették, hogy a debreceni 
színtársulat Kutyabagosra való. Ku-
tyabagosra csak komédiás truppok és 
csepűrágó művészek szoktak menni, 
nagy-mértékben érthetetlennek talál-
juk, hogy miért menne éppen Tiszai 
Dezső Kutyabagosra színházigazgató-
nak?” (Színházi glosszák, október 26.) 
  

Csokonai színháza. A „színházügy” 
vége már nem a Debreczeni Ellenőr-
nél érte Krúdyt, december 7-én már a 
nagyváradi Szabadságba cikkezett, s 
a három nap múlva megjelenő Ének 
a halhatatlanságról című írása is a 
laptárs, a Debreceni Hírlap olvasóit 
örvendeztette meg. Debreceni vonat-
kozású cikke volt az Ország–Világ-
nak 1896 márciusában küldött Bla-
háné Debrecenben, s csak március 
végén jelentkezett újra a Debreczeni 
Ellenőrben, ahol szeptemberig szinte 
minden hónapban feltűnt egyszer a 
neve, majd elmaradt.  
Krúdy (egyébként arányaiban sze-

rény, szemléletében azonban megha-
tározó) debreceni élményköre né-
hány reflexiót szült később is, például 
az Irodalmi kalendáriom sorozatá-
ban. Tanulságos lehet innen az Oláh 
Gáborról írott passzus – igaz, hogy 
felismerte: „Oláh Gábor Debrecen 
nélkül félember volna”, érezhetően 
kapcsolódott a jegyzet Ady Endre 
Csokonai-revíziójához, illetve Debre-
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cen-kritikájához. Naplójegyzetét így 
kezdte: „Oláh Gábor Csokonai Vitéz 
Mihály félbeszakadt életét folytatja a 
cívisvárosban. (…) Oláh Gábor is szí-
vével, testével Debrecenhez van nőve, 
bár kevés ember mondott annyi igaz-
ságot a zsíros lakosság szemébe, mint 
a félrevonult, halk költő.” 
A Krúdy-féle kommentár kiemel-

kedő példájának tartom a Csokonai 
színháza című cikkét, mely a Debre-
cenből való távozása után húsz évvel, 
a Magyarország című lap 1915. de-
cember 28-i számában jelent meg (ez 
az írás egyébként napvilágot látott az 
Irodalmi kalendáriomban és az Írói 
arcképek sorozatban is). A tartalmi 
szempontok mellett alább a műfaji 
megoldásokra is utalok. 
Ebben az író-publicista megcserél-

te a hírelem és a magyarázat sorrend-
jét, tulajdonképpen a késleltetett ak-
tualitás eszközét alkalmazta. A kom-
mentár úgy indult, mint egy esszé, 
egy városrajz, egy irodalmi, művésze-
ti útikalauz, hiszen a Debrecenhez 
kapcsolódó, az ide köthető művészi 
teljesítményekből szemelgetett. 
A színházról szólva, rögtön az érve-

lést olvashatjuk, miközben a hírt, az 
alaptételt, tehát a publicista úgyneve-
zett prekoncepcióját és a bizonyítást 
még nem ismerjük. Így a kiegészítő 
ismeretanyag, az érveléshez szüksé-
ges intellektuális háttér, az adatok 
felsorakoztatása ugyancsak megelőzi 
az állítást. 
Krúdy cikkének közepén járunk – 

megismerkedtünk már a színház egy-
egy külső (építészeti) és belső (szí-
nész- és műsorszervezői) sajátossá-
gával, a régi igényekkel és a komé-
diaház történetével, „a sáros, pallós, 
disznózsíros város kultúra iránt való 
vágyakozásá”-val –, amikor végre ki-

derül az olvasó számára, hogy mi is 
indította írásra Krúdyt: 
„… erről a színházról állapította 

meg a debreceni tanács, hogy ezen-
túl: Debrecen Városa Csokonai Szín-
háza legyen a hivatalos elnevezése”. 
Ezt a hírt most már gyorsan követi a 
koncepció megfogalmazása: „Vajon 
mi köze van Csokonai Vitéz Mihály-
nak e színházhoz?” 
Remek fogás. A hírt és a kérdést 

követően – mely természetesen állí-
tás is egyben, hiszen azt véljük kiol-
vasni belőle, hogy Csokonainak sem-
mi köze nincsen ehhez a színházhoz – 
megállunk. Kénytelen az olvasó újra-
gondolni a cikkben fentebb közölte-
ket: Petőfi és Jókai debreceni kapcso-
latait, Ady emlékezéseit, Kossuth em-
legetését és azt a példát, hogy a szín-
ház tulajdonképpen nem volt más a 
Petőfi és Csokonai képviselte félmúlt 
időnek, mint kárpótlás, szimbóluma 
a kárpótlásnak, a lelkiismeret meg-
nyugtatásának. 
Nos, eme, a kérdésben rejlő állítást 

követően – mint tömör, sűrített, igen 
éles kritikát – olvashatjuk azokat a 
sorokat, melyek Csokonai és Debre-
cen kapcsolatát taglalják: „Fájdalom, 
elkeseredettség, ifjúkori csalódások 
és fiatal korban bekövetkezett halál: 
ezt jelenti Debrecen Csokonai életé-
ben. Boldog-boldogtalan költői éveit 
távol töltötte Debrecentől.” 
Krúdy éppen a kellő helyen, az ol-

vasót immár jóval kevesebbet „vára-
koztatva” ismételte meg a kérdést: 
„Vajon ‘mi a mennykő ütött’ a cívi-
sekbe, hogy már a színházuk elneve-
zését is összekapcsolják ez elzüllött 
férfiú nevével?” – utalva arra, hogy a 
kollégiumi állásból életmódja miatt 
csapták ki, s arra is: a felállított Izsó 
Miklós-szobor (amit Krúdy Izsó leg-



 258 

jobb munkájának tartott) nem igazán 
dobogtatta meg a helybeliek szívét, és 
neve is csak néhanapján hangzott el 
az irodalombarátok társaságában, a 
Csokonai Körben. 
A kommentár azzal a gondolattal 

fejeződik be, hogy Csokonait senki, s 
éppen Debrecen nem sajátíthatja ki – 
„miután olyan nyomorúságban és 
bajban élt szülővárosában, hogy csak-
nem leköpdösték az utcán” –, hiszen 
„a költő maga az irodalomé volt, a 
magyarságé, a legjobb lelkeké”. 
Hadd hivatkozzak itt ismét a húsz 

évvel korábbi jegyzetére (művészeti 
kritikájára), az 1995. októberi A deb-
receni irodalom című cikkre, mely bi-
zonyítja, hogy Krúdy Gyula már egé-
szen fiatalon kialakította ezt az állás-
pontját. Ebben olvassuk: „Egy Cso-
konai Vitéz Mihály oly korszakot al-
kotó jelenség, hogy ha Debrecen vá-
rosában más ember abszolúte nem is 
született volna, Csokonai neve naggyá 
és híressé tette volna Debrecen nevét 
örök időkre. Hja, de ez régen volt! 
Csokonai meghalt, új emberek tá-
madtak, és nem volna méltó Debre-
centől, ha örök időkig csak a Vitéz 
Mihály nevéből akarna élősködni.” 
Az író itt arra is figyelmeztetni kí-

vánt, hogy nem csak Csokonai élt és 
alkotott Debrecenben. Mert bár Cso-
konai neve maradandóan összeforrt a 
városéval, nem csak Debrecen jellem-
zi a költőt, mint ahogy Debrecent sem 
csupán Csokonaival mérik. Hogy ez 
még sincs így, annak oka az, hogy 
Csokonai óta az irodalom pang Deb-
recenben. Krúdy nem értette az iro-
dalmi életnek eme visszafogottságát: 
„Ott, hol négy politikai lap naponkint 
megjelenik és másik kéthetenkint, ott 
nem tespedhet el végleg az irodalom” 
– olvassuk az 1895-ös cikkben. (Ta-

nulmányomban hivatkoztam már rá, 
hogy Krúdy Gyula az irodalom és az 
újságírás viszonyát némileg ellent-
mondóan ítélte meg, s itt egyetlen 
bekezdésen belül lehető fel ez a disz-
szonancia. Az újságírás ösztönzően 
hat az irodalomra, ugyanakkor a napi 
sajtó felületessé teheti a szépirodalmi 
munkálkodást.) 
Krúdy a színházi névadással foglal-

kozó 1915-ös kommentárjában apró 
megjegyzésével számon kérte a Cso-
konai Kör tevékenységét, húsz évvel 
korábban viszont művészeti kritiká-
jának teljes második fele a Kör mun-
káját értékelte, illetve ösztönözni kí-
vánta volna azt. Alkalmasnak vélte az 
egyesületet, hogy egy fajta vezérsze-
repre tegyen szert a vidéki irodalmi 
körök között, matinék és felolvasások 
egymásutánjával azonban véleménye 
szerint működése is könnyen bele-
szürkül a pangásba.    
De térjünk vissza a Csokonai szín-

háza folytatásához: a publicista Krú-
dytól a költő, a prózaszóval is poéti-
kus képeket teremtő író vette át a 
tollat. Gondolatilag újat nem hozott a 
kommentár utolsó harmadában – ki-
véve talán azt a megjegyzését, hogy 
Csokonai „színdarabot soha nem írt a 
városnak” –, ám a lírai érzékletesség-
gel hatásosan transzponálta az üzene-
tet, még ha e hangnemből adódóan a 
túlzás, az érzelmi felfokozottság esz-
közeit is alkalmaznia kellett: „Nemze-
ti büszkeség a neve. A költészete gyö-
nyör, mint a nőkkel való csókolózás.” 
Majd a jól előkészített, az elsősor-

ban érzelmileg ható, illetve a kritikát 
tudatossá tevő metafora zárja a cik-
ket, jól érzékeltetve a költő Debre-
cenhez való vonzódását, kötődését, 
de kiváló dramatikus készséggel szfé-
rikus távolságokba is helyezve egy-
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mástól a kettőt. Krúdy zsenialitása 
pontosan abban rejlett, hogy tudato-
san épített arra az ösztönös olvasói 
asszociációs készségre, amely a várost 
és a nőt azonosítani tudja egymással: 
Csokonai „Rongyos csizmában járt… 
Egy hölgybe volt szerelmes, aki soha-
sem szerette őt”. 
Tagadhatatlan, hogy – Adyhoz ha-

sonlóan – Csokonai ürügyén az író 
magáról is vallott, a géniusz és a vá-
ros kapcsolatáról, a Csokonai–Deb-
recen viszonyban, a konkrét példa 

allegóriájában, nem nehéz felfedezni 
Krúdy provincializmussal hadakozó 
egyetemes zsenitudatának megnyil-
vánulásait sem. 
 
 

(Krúdy Gyula 1878. október 21-én 
született Nyíregyházán, 1933. május 

12-én halt meg Óbudán. Az évfordulók 
alkalmából a Nézı ● Pont idei köte-

teiben esszét közlök még a Krúdy-
publicisztika további alakulásáról és 

Márai Sándor Krúdy-képéről.)    
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SZINDBÁD URAK GYARAPODNAK 
 

Újabb névadó-portré került  a Latinovits Kávézóba  
 

 
Juha Richárd terrakotta Latinovits-
mellszobra, Burai István akrill port-
réja, Turcsányi Béla étlapot tanulmá-
nyozó Szindbád-olajfestménye után 
egy fiatal debreceni alkotó széngrafi-
kája lett a Szindbád-arcképcsarnok 
újabb darabja a Pulykakakas Üzlet- 
és Irodaház földszintjén nyílt (a mű-
vészek és művészetbarátok által is 
egyre látogatottabb) Latinovis Kávé-
zóban. 
A grafika a fiatal(abb) színészt idézi 

meg, felvillantva egyet a ritkább, ke-
vésbé ismert pillanatai közül: nem a 
Latinovits-toposzként útra kelt szi-
szegő szeretet-dac jelenik meg a ké-
pen, inkább egy fajta örömhelyzet ez, 
a látszólag könnyű révület állapota, 
benne azonban a szinte gyermeki lel-
kesültség a bölcs cinkossággal, a tu-
dás sejtésével társul – s ebben a füs-
tös sejtelemben bujkál a lélek      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czuper Szilárd: 
A Színészkirály (szén) 

Vitéz Czuper Szilárd 1976-ban szü-
letett Debrecenben. Az építőiparban 
dolgozik, de szabadúszóként a kép-
zőművészettel is foglalkozik. Nem-
csak konstruál, hanem komponál is – 
és ez az inspiráció már általános 
iskolás korában ösztönözte: helyezést 
ért el a tokiói gyermekrajz kiállításon, 
több képzőművészeti táborban vett 
részt Zánkán. Műszaki középiskolai 
tanulmányai után 1999–2001 között 
a Medgyessy Ferenc Művészeti Gim-
názium grafikus szakán tanult, itt 
szerzett grafikusi képesítést Ferenczy 
Zsolt, illetve Brúgos Gyula művészta-
nárok irányítása alatt. 2002–2004 
között a budapesti Fáklya klub egye-
sületben tanult Bodonyi Ferenc festő- 
és grafikusművésznél, tagja lett a 
Magyar Művészbarátok Egyesületé-
nek is. 2006 májusában avatták a 
Vitézi Lovagrend tagjává. 
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„A SZÉP NŐ LEGVESZÉLYESEBB RIVÁLISA A VIRÁG” 
 

Vaszary János (1867–1939) emlékezete 
 

 
Mintegy negyedfélszáz alkotás (200 
festmény, 100 grafika, számos ipar-
művészeti munka) szerepelt a Ma-
gyar Nemzeti Galéria elmúlt év végén 
megnyílt, idén február 10-én zárult 
Vaszary János-életmű kiállításán. 
Jubileumi volt a tárlat abban az ér-

telemben, hogy a Magyar Nemzeti 
Galéria 50 évvel azelőtt nyitotta meg 
kapuit, s egyben Vaszary János szüle-
tésének 140. évfordulójára is emlé-
keztek. A kiállításra 107 magán-, 55 
köz- és egyházgyűjtemény, valamint 
2 külföldi múzeum kölcsönzött mű-
tárgyakat. 
A pályaképen belül öt nagyobb kor-

szakot különítettek el a rendezők: a 
fiatal művész főúri portréi és egyházi 
megrendelésre készült műveit követte 
az 1900-as éveket bemutató összeállí-
tás, melyben a szecesszió és a szimbo-
lizmus áramlataihoz kapcsolódó táb-
laképeket Vaszary iparművészeti és 
alkalmazott grafikai munkái (gobe-
linjei, plakátjai, könyvtervei) színesí-
tették. Az 1910-es évek elejének ku-

bista formakísérletei mellett mutat-
ták be az I. világháború idején hadi-
tudósítóként készített munkáit. Több 
lappangó kép is előkerült a kiállítás 
hírére, s láthattuk azokat a műveket, 
melyeket a korabeli modern nagyvá-
rosi élet mozgalmassága inspirált. 
Vaszary 1930-as Ernst Múzeumban 

rendezett kiállításához egyébként a fi-
atal Mihályfi Ernő műkritikus azt a 
megjegyzést fűzte, hogy a festőmű-
vészt ebből az új világból természete-
sen csak a szín, a fény és a ritmus ér-
dekli. „Fényzuhatagok omlanak a hét 
terem falairól, színek lobogása, deko-
ratív foltok vibrálása mögött eltűn-
nek, kitágulnak a falak, és mi ellen-
állhatatlan szuggesztiója alá kerülünk 
egy szinte természetfölötti intenzitású 
művészi produkciónak.” 
 
 
 

Vaszary János: A pásztor 
(szőnyeg, 1906) – 

Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
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S felvetették bár művei láttán az új 
naturalizmus mint új művészi irány 
lehetőségét nála, mégis abban álla-
podott meg a kritika, hogy Vaszaryt 
nem lehet irányokhoz kötni. 

„Nem impresszionista és nem exp-
resszionista, csak átvette korának 
tempóját és ritmusát, és a többit mű-
vészi ösztönére és temperamentumá-
ra bízta. (...) Minden izgalomba hoz-
za, minden megmámorosítja, minden 
művészi élménnyé válik nála, és ezt 
aztán bravúrosan, öntudatosan ala-
kítja képpé” – írta róla Mihályfi. Öt 
évvel korábban ugyanő mondta: ki-
állítása „a progresszív művészet kon-
szolidálása”, két évvel később pedig 
azt írta: „Tökéletes rutinja megköny-
nyíthetné Vaszary mesternek az alko-
tást, de a rutin egyszerűbb munkáját 
lehetetlenné teszi az a lázas feszült-
ség, amely mindig egész lelkét felráz-
va, legmélyebbről indítja a művészt". 
Nemcsak az élet változása hatott 

rá, hanem tanulmányi s kortársi min-
ták is. Székely Bertalan szigorú rajz-
kultúrája, a müncheni akadémizmus, 
a párizsi Julien-iskola, az impresszi-
onista szemlélet. A botanikus hűség 
és a színigazságok kontrasztja, a na-
turalizmus természetharmóniája, a 
formarészletek hangsúlyozása után 
az absztrakció, a főformák biztos el-
rendezése és a tónusba fokozott szí-
nek ritmusa. A fátyolos hang és a 
brutális tónusok összhangzata, a rajz 
és a szín után a szabadon áramló ref-
lexek, majd a magyar népélettel való 
kapcsolat – a szecesszió, az enteriőr 
látványbeli és érzelmi sokárnyalatú-
sága… 

 
Vaszary János: 

Lilaruhás nő macskával 
(A  magyar szecesszió kiemelkedő műve) 
„Egyszerűség, s az egyszerűségben 

csupa rafinált ízlés” – írta róla Lázár 
Béla a Művészet folyóiratban 1906-
ban, az első nagyobb összegzés ide-
jén, majd az élénk színakkordok után 



 263 

ismét a pókháló-finomságú fátyol, a 
tárgyi világból teremtve „szubtilisan 
sejtelmes, izgatóan sajátos hangulati” 
látomást. Farkas Zoltán az 1939-es 
Nyugat-nekrológban fogalmazta meg, 
hogy Vaszary művészetének második 
nagyobb korszakában a naturalizmus 
elleni – kissé talán az önmaga elleni – 
küzdelem jellemezte. 

 
Vaszary János: Parkban (olaj, 1928) 
 
 „A nagyközönség még benne élt az 

akadémikus szalonrealizmus langyos 
világában, a műbarátok az impresszi-
onistákért lelkesedtek, a fiatal festők 
pedig nemcsak a naturalizmussal for-
dultak élesen szembe, hanem már az 
impresszionizmussal is. (...) Vaszary 
mohón élvezte ezt a feszült atmoszfé-
rát. (...) A tárgyak térszerű elhelyez-
kedését brutálisan hangsúlyozta, és 
minden szétpattanásra készen, ra-
gyogó színekben égett még csendéle-
tein is, ahol virágok, gyümölcsök vagy 
egyéb tárgyak dagadozó testiséggel és 
harsányan hirdették festőjük izga-
tottságát.” 

Az 1920-as évektől (ekkor már a 
Képzőművészeti Főiskola tanára volt) 
a spontán vázlatos festés jellemezte, a 
legkevesebb eszközzel, de a legna-
gyobb erővel alkotott – Farkas Zoltán 
szerint „ez a szűkszavúság messzire 
túlmegy az egykori impresszionista 
összevonásokon, a tárgyi elemeket 
ragyogóan dekoratív, sztenogrammá 

egyszerűsíti.” Mindent 
meghatározott (még e 
sokféle irányban is) az 
azonosulás, nem annyira 
a témával, mint an-nak 
hangulati atmoszférájá-
val, teret hagyva a gondo-
lati értelmezésnek is. 
Kállai Ernő Új magyar 

piktúra című könyvében 
ezért írhatta róla 1925-
ben, hogy Rippl-Rónaihoz 
hasonlóan benne is „meg-
van a kettősség franciásan 
kultivált szellem és fékte-
len magyar érzékiség kö-
zött. Vaszary János is fel-

adta a francia hatás alatt kevés esz-
közzel egyenletessé harmonizált, 
fegyelmezett képszerűséget térben, 
plasztikában dúskáló színrapszódiák 
kedvéért. Összes egyenetlenségeivel, 
hirtelen fordulataival, fantasztikus 
kilengéseivel a magyar stílusproblé-
ma legtanulságosabb példáihoz tarto-
zik.” 
Az akadémista s francia hagyomá-

nyok után, az „aszkétikus szilárdságú, 
bizantikusan merev, majd a német 
expresszionizmussal rokon idegzetű 
kompozíciókon át (…) visszatalált a 
szerves modell anyaggal, érzékiséggel 
telített magyar festőiségéhez.” 
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„A szép nő legveszélyesebb riválisa 
a virág” – idézte Vaszary Jánost Mol-
nos Péter művészettörténész a Virág-
csendélet ablakban című kompozíci-
ót ajánlva a Kieselbach Galéria egy 
közelmúltbeli aukciós kiállításáról, s 
kiemelte a virág-erőben Vaszary je-
lenlétét Rabinovszky Máriusz megál-
lapítása, mely szerint „Vaszary szom-
jas szem, mely mindent magába szív, 
ami életigenlő”. Ehhez kapcsolódik 
Herman Lipót leírása a kompozíció-
ból kicsendülő líráról: „Az érett, jó 
művészetnek ez a nemes hangja az 
élet igazi megértéséből és élvezéséből 
fakad.” S kapcsolódva a fentebb írot-
takhoz, Kárpáti Aurél így jellemezte 
Vaszary János festészetét, benne a 
csendéletekkel:  
 

„A szeme előtt kitáruló tárgyi való-
ságot szuverén módon, zsarnoki aka-
rattal és parancsoló fölénnyel alakítja 
át önnön képzeletének egyéni színlá-
tományává. Bármit fest, figurálist, 
gyümölcs- és virágcsendéletet, park-
részletet, szabad tájat, keleti mese-
motívumot, bibliai kompozíciót, tör-
ténelmi vagy modern jelenetet, ezért 
válik minden színné képein, a víziós 
szemlélet átírása révén. Ezek a színek 
pedig csorduló érzéssel telítettek.”    
 

Vaszary János: 
Pünkösdi rózsás csendélet 

(olaj, vászon, 46,5x38 cm – 1904) 
A csendélet a Műgyűjtők Galériája 

1995-ös tavaszi árverésén került 
debreceni magántulajdonba  
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Egy debreceni műgyűjtő egy jóval 
korábbi szerzeményt mutatott meg – 
Vaszary János 1904-ben festett Pün-
kösdi rózsás csendéletét (a reproduk-
ció a bal oldalon látható). A Műgyűj-
tők Galériája Aukciós Ház 1995. évi 
májusi árverésén ez a festmény 350 
ezer forintról indult, a gyűjtőnek 550 
ezerért sikerült megvásárolnia. 
Az árverésen egyébként még két 

Vaszary-csendéletet, valamint a Kis-
lány almával és a Fekvő akt című ké-
peket licitálták.  Legmagasabb áron – 
13 évvel ezelőtt már 1 milló 800 ezer 
forintért (!) – A virágcsendélet cicá-
val című festmény talált gazdára (ez 
750 ezerről indult), egy másik (a 
pünkösdi rózsáshoz hasonló) csend-
életet pedig 300 ezer forintról indít-
va, 700 ezer forintért árvereztek el.  
(A mai leütési árakat nyomon kö-

vetve, a képek értéke azóta nagyjából 
meghúszszorozódott. Az árverésről 
beszámoló Kenessei 
András művészet-
történész az egyik 
hírlapi cikkében is 
kiemelte: gyűjtőnk 
jó vételt nyugtáz-

hatott, hiszen minőségében s értéké-
ben semmi nem különbözteti meg ezt 
a Vaszaryt a másik leütéstől…) 
A Pünkösdi rózsás csendélet vibrá-

ló színfoltokból összerakott kompozí-
ciójában nemcsak a látványélmény és 
a hangulati atmoszféra frissessége a 
megragadó, hanem érzelmi többlet-
sugárzása is van a festménynek. 
Ez talán azzal magyarázható, hogy 

Vaszary János éppen a mű keletkezé-
sének idején, 1904-ben ismerkedett 
meg későbbi feleségével, akit a követ-
kező év őszén oltár elé is vezetett. 
A biográfia mellett művészettörté-

neti érdekessége a csendéletnek, hogy 
Vaszary 1904-ben járt ismét Párizs-
ban, és a párizsi, illetve az ugyanek-
kor tett spanyolországi tanulmányút-
hoz kötik a művész impresszionista 
korszakának megjelenését. Ez a kép 
azonban már teljes mértékben imp-
resszionista mű…  

         
 
 
 
 
Vaszary János: 
Virágcsendélet 
cicával 
(olaj, vászon, 
45x62 cm – 1910) 
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VISSZA A PARADICSOMHOZ! 
 

Győrfi András festőművész kiállítása a Misztika Galériában 
 
 
Győrfi András festőművész úton van. 
Nem félúton – már megtalálta, amit 
keresett. Körbejárja, minden oldalról 
megfigyeli. A dolgot őt magát nézi. S 
amint körbejárja, diagnosztizálja tár-
gyát, tulajdonképpen belülre is kerül. 
Győrfi András utazása bár földraj-

zilag is leírható, bár a képzelet álom-
szerűen elénk villanó állomásaival 
szintén kijelölhető, és bár a festőha-
gyományok vagy szemléletek irányá-
ból művészettörténetileg is párhuza-
mokat kereső – elsősorban grafikai 
művészetére utalva, nem véletlenül 
idézték Reich Károlyt, Szász Endrét, s 
a szimbolikus szürreális motívumok 
vagy a nő átváltozása nyomán említ-
hetjük Magritte nevét is –, ez az uta-
zás mégsem földrajzi, nem egyszerű-
en fantáziabeli, vagy nem esztétizáló, 
hanem metafizikus. A filozófiának 
abban az értelmében az, hogy a ta-
pasztalat határán túli, az érzékeinkkel 
fel nem fogható állomásokat keresi a 
létezésben. 
És paradox, tehát ellentmondást 

magában rejtő is így, hiszen a fel nem 
foghatót és látással vagy tapintással 
nem érzékelhetőt mindig konkretizál-
ja, tárgyiasítja és antropomorfizálja. 
Természetesen groteszk is lesz ez a 
„mű-tárgyi” világ, ugyanis dialektikus 
szemléletünk minden jelenség és ob-
jektum között valamely könnyen ma-
gyarázható összefüggést kíván sejte-
ni, ám az összefüggéseket, a kapcso-
latokat nem a fizikai törvényszerűsé-
gek hozzák létre, hanem egy maga-
sabb rendű „éthosz”, erkölcsi létezé-
sünkre ható szellemi érzék. 

Ennek tükrében pedig megkérdője-
lezzük nemcsak az ösztönökből faka-
dó érdekeinket kiszolgáló hétköznapi 
tetteink igazságát, hanem a szépség-
ről korábban alkotott fogalmainkat is. 
A szépség helyett a kimondás igazsá-
gára helyeződik át a hangsúly. Talán 
ezért érezzük Győrfi András groteszk-
jét is szépnek, hiszen a szerepek és 
szereplők (figurák és tárgyak) szim-
bólumszerűen, szürrealista látomás-
keretben nyilvánítják ki belső lénye-
gük igazságát. 

 
Győrfi András: A lakat helye (olaj) 

 
Mert Győrfi András festményeire 

sem azt mondjuk az észlelés, az eszté-
tikai reflex kialakulásának pillanatá-
ban, hogy szépek. Inkább azt, hogy 
meseszerűek (például a Hárman az 
égben vagy a Nagy kert, a Piramisok 
és a Sárkány című képek előtt). 
A látomás mögött felsejlő valóság 

ezért kicsit nosztalgikus, a (térbeli és 
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időbeli, archaikus és mitologikus) tá-
volság ellenére is intimizáló, míg a 
paradicsom-szerű gömbökkel és üres 
terekkel (hiányokkal) játszó kompo-
zíciók (Valami hiányzik, Lélekvesztő, 
A száj) az érzelmi alapú nosztalgia 
mellett szellemi aktivitásunkat is 
mozgósítják, a női testek dezantro-
pomorfizáló, emberlényegüktől meg-
fosztott megnyilvánulásai pedig az 
ösztönszférákat érintik, így egyszerre 
távolságtartók és belülről fakadók. 
A meseszerű jelző mellé így oda-

tesszük a meghökkentő, elgondolkod-
tató jelzőt is, és a groteszk hangulatok 
okán az archaikumból táplálkozó in-
tellektuális humor is az eszünkbe jut, 
a karikatúra-jelleg (Akvárium, Vörös 
kert, Toronyfürdő). 

 
Győrfi András: Itt a paradicsom (olaj) 
 
Győrfi András festészetében a szép 

női test – fizikai és érzéki mivoltában 
– tárggyá változik (ebből a szem-
pontból is idézhetjük A lakat helye, 
az Itt a paradicsom vagy a Hárem-
képeket), a tárgyak pedig – például a 
paradicsomok –, szimbólum-valósá-
gukból kitörve, már-már érzéki for-
mákká válnak. Szerényi Gábor refle-
xiójában olvastam, hogy Győrfi And-
rás örömből fest. Eksztázispillanatai 
szinte egymásba érnek. 

 
Győrfi András: Hárman az égben (olaj) 
 
Győrfi András lehet, hogy úton van 

– mint ahogy az egyik kiállítás-vezető 
szövegben is utalást lelünk erre. Úgy 
tűnik, hogy körbejárja az Otthont, 
körbejárja saját magát, mert hazata-
lálása nem más, mint egy fajta önfel-
ismerés. Szeretett példám (a Marcus 
Aureliusra hivatkozó Márai Sándor) 
szerint az ember negyvenéves kora 
után felelős a saját arcáért. Győrfi 
András éppen a 40. születésnapi ki-
állításra adott ki egy katalógust Ha-
zafelé címmel. Ez természetesen a 
kaposvári tárlatára is asszociáltatott, 
hiszen Kaposvárott született 1964-
ben, de szellemi értelemben is jelen-
tette a hazatalálást, aminek szerves 
része, hogy folyton úton van önmaga 
körül, hogy egyre tágasabb és egy-
szerre egyre mélyebb legyen a körü-
lötte és benne testet öltött szellemi és 
lelki realitás. 
Úton volt Budapestre, ahová 1981-

ben került. Úton a magazinok és 
könyvek világa felé (1984 óta jelen-
nek meg illusztrációi, számos igényes 
könyvet illusztrált, több könyvborítót 
készített, és a sokirányúságra példák 
miniatűrjei vagy a nagyméretű pan-
nói is). Úton volt a színházak felé 
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(1993-ban tervezett először díszletet a 
soproni színháznak, 2000-ben Pozs-
gai Zsolt Fekete méz című darabjának 
díszlettervével Londonban szerepelt). 
Úton volt, míg kiállításról kiállításra 
járt (1991 óta más városok mellett 
Budapesten, Kaposvárott, Egerben, 
Nagykanizsán, Kecskeméten, külföl-
dön Aachenben, Amszterdamban és 
Genfben, két éve Kínában; 1994-ben 
öt hétig az Egyesült Államokban dol-
gozott, két év múlva három hónapra 
műterme volt Aachenben, galériát ve-
zetett Budapesten). S úton volt a mű-
vésztelepek között – immár tíz éve 
(munkáival magam is 2007 nyarán 
találkoztam a Nagykanizsa melletti 
Kendlimajor Művészeti Akadémián, a 
Ludvig Nemzetközi Művésztelepen). 

 
Győrfi András: valami hiányzik (olaj) 
 
Győrfi András úton van az archai-

kus lényegek felé, ezt az utat a szép-
ségből átfogalmazott igazságszimbó-
lumaival jelöli ki. Hadd utaljak itt 

festészetének emblémájára, a paradi-
csomra. Újra az általa összeállított, 
neki ajánlott szövegekből idézek: 

 
Győrfi András: Háremek (olaj) 

 
„Győrfi András évek óta rá-
kattant a paradicsomokra, 
bár némelyek ezt almának, 
esetleg labdának nézik… 
mindegy is, a lényeg a piros 
gömbök megjelenése a ké-
peken, ami jelentheti a néző 
számára a művész boldog-
ság-indexét vagy csak a tér-
élmény erősítését. A festő 
jórészt kerteket ábrázoló 
képeiben szereplő gömbö-
ket pont azért festi, hogy a 
néző az édenkertben, azaz a 
paradicsomban érezze ma-
gát. És ahol a női test is 
megjelenik, az mi más len-
ne, mint az édenkert maga.” 
 

 

„Átutazótársnak” nevezték, aki ké-
peivel csomagol nekünk útravalót, 
melynek „nem üzenete és gőgös olva-
sata van, de szinte tapintható plaszti-
citása, lelke és ínyenc ízei”.Habár az 
átutazó-jellegben is ott rejtőzik a filo-
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zófia, én ezt a plasztikus formákban 
testet öltő lebegést inkább szemlélő-
dő igazságkeresésnek mondom, egy-
szerre aktív és passzív állapotnak, 
aktusnak és történésnek. 
Győrfi András úgy tesz, mintha 

úton lenne (játszik, szimbolizál és 
ünnepel), közben már ott van Benne. 
Belülről így néz ki a mi külső vilá-
gunk. – A paradicsom belsejéből. 
 
 

Győrfi András olajfestményei: 
Nagy kert; 
Lent: Piramisok  

 
 
 
 

 

 
 
 

AZ ÖSSZESŰRŰSÖDÖTT TÉR  
 

Kövér József szobrászművész kiállításaihoz 
 
 

„…megfigyelte, hogy a rémület nem használható szobrászilag, mert színpadi 
és nem élő.” 
József, a szobrász, kései örököse ama ácsmesternek, ott állt Terka előtt, az 

arc helyébe, az üres fejkendőbe nézve zuhant vissza valami ősi, zsigeri szédü-
lettel a teremtés kínjaiba, a nagymama fejkendője figyelmeztette a hiányra és 
a teljességre, s szinte maga is átélte, hogyan rendeződnek egymás mellé az 
atomok, hogyan alakul ki a világnak egy új sorrendje. 
„A rémület nem használható szobrászilag” – emlékezett vissza Móricz Zsig-

mond szobrászának szavaira, Dús Péter küzdelmeire a Míg új a szerelem cí-
mű regényből, melyben Móricz a saját maga és Medgyessy Ferenc alakjából 
gyúrta össze hősét, és József – aki viszolygott mindenféle színpadiasságtól – 
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mélységesen egyetértett vele, mert ha rémület van – márpedig van rémület 
is, amikor a teljesség vágya találkozik az egzisztenciális hiábavalóság érzésé-
vel –, az legyen inkább megrendültség. 
Nézte az üres fejkendőt, benne az összesűrűsödött szent teret, a világ kö-

zéppontját, az „imago mundi” képét, a rituális tájékozódás origóját, és hirte-
len kinyílt a fejkendőben a tér, a Medgyessy-múzeum tere, ahol József maga 
is beszélt a műalkotás megítéléséről, nevezetesen: hogyan jelenik meg benne 
a gondolati, érzelmi és formai tartalom. 
Itt nincsen színpad, itt élet 

van! József is szerette a gon-
dolatok, érzelmek és formák 
életét, s habár ifjonti lelke-
sültségében drámaíró szere-
tett volna lenni, aztán fogor-
vos lett, és miközben egy de-
monstrációs gipszmintát fa-
ragott a hallgatóknak, ujjbe-
gyén keresztül érezte, hogy 
az anyagnak hívása van – 
hogy életet akar tőle nem-
csak a gipsz, de az agyag és a 
márvány, a kő is, életet a 
bronz, tüzet a fém hideg 
csillogása. 
 

A fogak mellett szobrokat kezdett 
faragni, már egész formát látott, tes-
tet, már nemcsak anatómiát, hanem 
gondolatot, komplex érzelmeket. 
Móricz szobrásza ezt gondolta ma-

gában: „Festő leszek. Mi az egy szob-
rásznak. Ha akarja, fest.  Csak nehe-
zebb agyagból vagy kőből kihozni egy 
alakot, mint festékből” – Dús Pétert 
néha megszólította a festői vágy, és 
József is érezte, már a grafikák és 
pasztellek, a portrék és az aktok raj-
zolása közben is érezte, hogy vannak 
olyan témák, melyek „inkább a festői 
fantáziát érintik”. 
 
 

Kiállítási enteriőrök 
Kövér József tárlatáról 

a DOTE Elméleti Galériában 
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Kövér József 
festménye és bronz 
kisplasztikája 
 
 
 
 
 

Fotók: 
ANDICS ÁRPÁD 
 
Még mindig látta Medgyessyt Terka fejkendőjén keresztül József, kései 

örököse ama ácsmesternek, a huncut-mokány kis-nagyember festő akart 
lenni, aztán szobrász, a rajzain keresztül, azt mondta, a szobor csupa mozgás. 
És József alakjaiban is folyton mozgott a gondolat, a testben a szellemivé vált 
ösztön, a test érzékiségében a formába oldott érzelem, a formába fegyelme-
zett indulat, a szenvedély, mely a cselló hiányzó vonójának helyébe lép, s 
amely biztos pillére az Irodalomnak. 
A polgár-szobor Chaplin mellett – a Petőfivel együtt kedves bronzai voltak 

ezek, a Zene és az Irodalom – barátjával többször is beszélgettek arról, hogy 
bizony, köztérre kívánkozna mindegyik, de a kőből faragott Család is, vagy a 
márvány Ébredés, meg a Hajnali tánc…  
Allegorikus alkotások, hiszen egy fogalom térbeli megjelenítései voltak, 

nemcsak a figura életét, a hagyomány újjászületését érzékeltették, nemcsak 
kész formái, plasztikus rendszerei lettek az érzéki vagy a szellemi jeleknek, 

hanem magára folyamatra is 
utaltak. A Doleo ergo sum – 
a fájok, tehát vagyok – eg-
zisztenciális igazsága József-
nél a test művészi formáiban 
expresszivizálódik, megőriz-
ve közben a szimbólumjelle-
get és az impressziót, szob-
rászi értelemben: az éppen 
megszületőt, éppen átalaku-
lót rögzíti a pillanatban. 

 
Kövér József pasztellje 
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A látszatvalóságok mögött a kép- és szoborvalóságokban be kell mutatni az 
igazat, gondolhatta József, be kell bizonyítani, hogy az anyag csak a belé 
oltott emberi nemesség által lesz maradandó, és visszahallotta a regényhős 
szavait: „a roppant szerencsétlenség, mint általában minden művésznél: az 
ember azonnal őszinte”.   
„Neki a feldolgozandó anyagnak! S egy ültőhelyében végezni el, mintha egy 

darabban szakadna ki a méhből az alkotás.” De ő nem szerencsétlenségként 
élte ezt meg, ezt az őszinteséget, ami a szobrász méhéből: agyából és lelkéből 
szakad ki, hanem egyetlen lehetséges útként, szoborban és festményben. S 

József nem is az egy igaz-
ságot kereste – „egyálta-
lán nem akar különbséget 
tenni a kezébe kerülő 
vagy eszébe jutó ötletek 
és lehetőségek között. Ne-
ki teljesen közömbös az 
egy igazság. – Ő a millió 
igazság szerelmese.” 
 
 
 

Kövér József 
olajfestménye 

 
Persze az igazságoknak egyetlen gyökerük van, akár egy nőt fest, akár a 

perspektíva kihívásának engedelmeskedve: a kiterítettet, megrendítő monu-
mentalitását a végső kiszolgáltatottságnak, akár portrét rajzol vagy fejet min-
táz. Dús Péter szinte Józsefnek is mondta, hogy: „Nincs emberi fej, mely a 
szobrász vésőjére ne volna méltó. Ha tökéletes konstrukciójú, azért, ha torz, 
azért. Minden fejből ki lehet vésni az egész emberiség szimbólumát.” S teheti 
József is ezt azért, mert az életből indul ki – legyen bár az a szellem élete 
akár, nem csupán a húsban 
mérhető –, és az alkotás 
közben válik „égi jellé a 
nyers massza”; és teheti ezt 
azért, mert „nem megörökí-
teni akar, hanem alkotni”. 
 
 
 
 

Az előtérben Kövér József 
Irodalom című 
bronz kisplasztikája 
 
Fotók: ANDICS ÁRPÁD  
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 „…életem legfontosabb s legszebb vágya mindig az in statu nascendi, a 
megszületés pillanatában s valóságában fogni meg a létet” – szólt ki Dús 
Péter helyett Móricz a regényből, és József is tudta, hogy nem feladatot vé-
gez, de még csak nem is dolgozik, amikor alkot, hanem „ez a legnagyobb kéj, 
ez több, mint húsban dolgozni: ez a végtelenbe sugárzó öröm”. 
De a barátja nem rendelhetett tőle köztéri szobrot Debrecennek, sugalma-

zása is kevés volt – sugalmaz most is azért, hogy szívesen látná a Zenét és az 
Irodalmat, az Ébredést vagy a Hajnali táncot, kint az utcán, séta közben, 
hiszen József kövei és márványai kiválóan prezentálják, miként lehet felfe-
dezni a kőben eleve benne lévő formát, a közismert michelangelói szállóigé-
vel: miként lehet és kell lefaragni róla a fölösleget. 

Ellenben igencsak örült, 
mikor tavaly decemberben 
végre felavatták a Batthyány-
portréját, előtte öt évvel Hol-
ló László mellszobrát. Amikor 
Hollót formázta, József a ba-
rátja egyik kérdésére ezt vá-
laszolta: 
„A portrészobor csak akkor 

jó, ha az anatómiai hasonló-
ságon túl él, néz – vagyis lel-
ke van. A művész arca olyan, 
mint egy tiszta üveg: egy vi-
lágot látsz mögötte.” 

 
Az üres terek egzisztenciális játéka                Fotók: Andics Árpád 
 
Ilyennek kell lennie József 

arcának is, és ilyen arc a 
Terkáé, ilyen a fejkendőből 
hiányzó arc, mintegy a mű-
vész arcát látni vissza benne, 
és mögötte az egész világot. 
S hallotta vissza Brancusi – 

a másik szobrász – szavait, 
melyeket róla írva idéztek 
egyszer, s azóta már József is 
vallja a gondolkodó kézről 
szóló teóriát, mely szerint: „a 
kő faragása közben fedezzük 
fel anyagunk szellemét és 
sajátosságait. A kezünk gon-
dolkozik, és követi az anyag 
gondolatait.” 
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– In statu nascendi: a megszületés valóságában úgy ragadni meg a létet, 
hogy mindent, mindig és újra, éppen annak a szobornak a kedvéért fedezünk 
fel, ami éppen készül. 
Józsefnek van szobra Nyíracsádon, a Fohászkodó kőből, II. János Pál 

bronzból, van Szent Istvánja és Szent Erzsébete a nyírlugosi templom hom-
lokzati fülkéjében, Fleming-portréja, Benedek Elek és Brassai Sámuel debre-
ceni közintézményekben, Putnokon Holló-reliefje, oda most készíti Serényi 
László domborművét is, de a Zenét és az Irodalmat érdemes lenne megfon-
tolni köztérre is.  
József egyszer azt mondta, hogy a hiány megfogalmazásával a néző provo-

katív viszonyba kerül a művel, a formai hiány elősegíti az érzelmi és gondola-
ti kapcsolódást a szoborhoz. Ráadásul az egyensúly, mint plasztikai forma is, 
provokatív lesz, a látszólagos instabilitás helyreállítása maga hozza létre a 
zenét és az irodalmat, a hiány és a disszonancia kérdéseire válaszolni kell, és 
a néző válaszai fogják megteremteni az egyensúlyt – nem is a szoborban, 
hanem az emberben magában. 
József, kései örököse ama ácsmesternek, maga is megfigyelte, hogy a ré-

mület nem használható szobrászilag, mert színpadi és nem élő. Ahogy bele-
nézett Terka fejkendőjébe, nem rémületet érzett, hanem békét. Nem színpa-
dot, nem múltat vagy jövőt, hanem folyamatos jelent. A fejkendő egzisztenci-
ális terébe sűrűsödő egyetlen pillanatot, amelyben éppen helyreáll a rend a 
titkok és a nyilvánvalóság, az anyag, szellem és a lélek között. 
József kitöltötte a hiányt.             

 
 

 
 
 
 

 
 

DR. KÖVÉR JÓZSEF 
szobrokból, grafikákból 

és festményekből rendezett 
tárlata március 2–14. között 

volt látható a DOTE 
Elméleti Galériában. 

 
Újabb kiállítása 

április 9-én nyílt meg 
a Debreceni 

Művelődési Központ 
BELVÁROSI 

GALÉRIÁJÁBAN  

 
Fotó: Andics Árpád 
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Műemlékvédelem – helytörténet 
 

 
MÚLTUNK ÖRÖKSÉGE 

 

Dr. Angyal László András a Hajdú-Bihar megyei 
Műemléki Albizottság fél évszázadáról 

 
 
„Emlékezünk, mert a műemlékben a 
benne rejlő immanens érték: esztéti-
ka, történet és etika ötvözete tömörö-
dik. Lényege emberi környezete ma-
radandó eleme, amely hat az ott élő 
emberekre. Szerepe, jelentősége van 
akkor is, ha a gazdasági és társadalmi 
viszonyok megváltoznak. Művelteb-
bé, bölcsebbé teszi az embert. Tiszte-
letre ösztönöz az alkotói iránt. Az 
etikai érték az érzelmet dúsítja, színe-
síti és elmélyíti. A műemlék a régmúlt 
tanúja, a kultúraszint mérője, a prak-
tikusság őrzője. A mindenkori igény 
kielégítője – otthonban, kultúrában, 
hitéletben, végtisztességben, életben- 
halálban. Az érték, a műemlék, az 
emberi alkotások ismerete alkotóinak 
felejthetetlenséget, örök elismerést és 
hálát jelent.” 
 
 
 

Zeleméri templomrom 
a bodai bekötőút mentén. 
A Zeleméri család egyha-
jós gótikus kegyúri temp-
loma a 14. században 
épült, kurgánhalom tete-
jére, a Tócó-patak forrása 
mellett. A körben támpil-
léres épületnek feltehetően 
belső téri boltozata volt. 
A millennium alkalmából 
a MAB emléktáblát helye-
zett el 
  
Fotó: Horváth Tamás 

Debreceni és hajdúböszörményi ko-
szorúzással, majd másnap, február 26-
án a Vármegyeháza Árpád-termében 
tartott jubileumi emléküléssel köszön-
tötték az 1958-ban alakult megyei mű-
emléki albizottságot. Erre az alkalom-
ra Múltunk öröksége – A műemlékvé-
delem 50 éve Hajdú-Biharban című, 
több mint 400 oldalas, gazdag fotó-
anyaggal illusztrált díszes kiadványt is 
a kezünkbe vehettük, melyet Angyal 
László András, a Műemléki Albizott-
ság elnöke írt és gondozott. (A fenti 
idézet a könyv bevezetőjéből való.) 
Angyal László András – aki a kezde-

tektől fogva ellátja az elnöki feladato-
kat, s aki ebben az esztendőben, no-
vember 25-én lesz 80 éves – volt szí-
ves eljuttatni a „Méltató emlékezet” 
címmel megtartott előadásának teljes 
szövegét – alább ebből közlök részle-
teket, illetve tartalmi összefoglalót. 
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A megyei műemléki albizottság 
megalakulásának idejére a 253 megyei 
műemlék 152-re csökkent, a 101 meg-
semmisült műemlékből 68 Debrecen-
ben volt. Mintegy fél évszázad kellett 
ahhoz, hogy a műemlékek száma is-
mét meghaladja a 200-at. Jelenleg 208 
műemlék található a megyében, ebből 
76 Debrecenben. 
„Öntevékeny szükségből” alapította 

meg 18 fiatalember 1958. február 26-
án a megyei műemléki albizottságot 
(MAB), csökkentendő, majd ellensú-
lyozandó a megelőző időszakra jellem-
ző érték- és műemlékpusztítást. 

 
Kismarjai református csonkatemplom 
A korábbi egyhajós gótikus templom 
alapjaira 1805-ben építették késő ba-
rokk stílusú homlokzattal. Az újonnan 
épült templomban helyezték el Bocskai 
István fejedelem képét, melyet 1829-ben 
Kiss András újra megfestett. 
Hagymakupolás toronysisakját 1916-
ban és 1956-ban is vihar döntötte le, a 
torony tetejét 1958-ban bástyaszerűen 
képezték ki 

Fotó: Czagány Balázs 

A kis csapat tagjai egyetemi tanárok, 
építészmérnökök, régészek, történé-
szek, etnográfusok voltak. (A MAB 
egyébként ma 58 rendes és 17 tiszte-
letbeli tagot számlál.) 
Óriási eredménynek számított, hogy 

hamarosan a műemlékvédelem is be-
épült a megyei és települési közigazga-
tási rendszerbe.  
„Az egyre tervszerűbbé váló mun-

kának volt köszönhető a műemlékek 
ápolása, védelme, szakszerű felújítása, 
gondozása. Fontosnak tartottuk, hogy 
a védett műemlék praktikus használa-
tot kapjon. Így tudtuk megmenteni a 
nagykereki Bocskai-várkastélyt park-
jával, megvédeni a herpályi monostor-
romot, a guti és zeleméri templomro-
mokat, kurgánokat, továbbá a lebon-
tásra ítélt hortobágyi Nagycsárdát, a 
tűz-marta debreceni Nagytemplomot, 
a Református Nagykollégium lebom-
bázott részét, segítettük a Déri Múze-
um helyreállítását, később a kollégium 
felújítását. Komoly erőfeszítést igé-
nyelt a Hajdúkerület Székházának 
megmentése, Hajdúszováton, Hajdú-
szoboszlón, Hajdúdorogon és Hajdú-
nánáson a templomerőd falmaradvá-
nyok rendbehozatala. Feladatunknak 
tartottuk jeles személyiségeink lakó-
házainak védelmét, így például Köl-
csey Ferenc álmosdi, Veres Péter bal-
mazújvárosi, Bessenyei György bakon-
szegi házának jótéteményű hasznosí-
tását. De ide sorolható a tiszacsegei 
zsellérház, a hosszúpályi népi lakóház 
mint tájház, a hortobágyi Szekérállás 
mint pásztormúzeum kialakítása.” 
Dr. Angyal László András beszámo-

lójában elhangzott, hogy nagy figyel-
met fordítottak a kevés számú kastély 
műszaki felmérésére, bízva az orszá-
gos kastélyprogramba történő felvé-
telben, egyben kezdeményezték azok 
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praktikus hasznosítását.  Megjegyezte: 
sajnos, a használatba vevők nem fordí-
tottak kellő gondot fenntartásukra, 
állaguk megromlott. 

 
Szűcs Sándor-emlékház és kovácsmű-
hely-múzeum Biharnagybajomban. 
Az épület alapjait 1755-ben rakta le a 
Nemes család, akiktől Szűcs Sándor, 
a bihari táj kiemelkedő néprajztudósa 
(1905–1982) anyai ágon örökölte a 
házat. A ma látható, 1906-ban épült 
lakóház három osztatú, faoszlopos 
tornácú parasztház, benne a Szűcs 
Sándor-kiállítás mellett kovácsműhely-
bemutató is helyet kapott 

 

Fotó: Zoltai Károly  
 
A MAB kezdeményezte a képzőmű-

vészeti alkotások – főleg köztéri szob-
rok, emlékművek, kőtáblák – elhelye-
zését is. Angyal László András vetette 
fel elsőként Álmosdon a „Győzelmi 
Emlékmű” felállítását a Bocskai-sza-
badságharc első győztes csatájának 
színterén, Hortobágyon a „Pásztor fiú” 
felállítását a Pásztormúzeum előtt, a 
főtéren pedig a „Játszó csikók” elkészí-
tését, Hajdúszoboszlóra a hévizek aty-
jának, Pávai Vajna Ferencnek a szob-
rát javasolta, valamint a Vármegyehá-
za kőtáblával történő műemléki meg-
jelölését. 

„Színvonalában és tartalmában segí-
tette munkánkat az erdélyi Tusnádon 
tartott nemzetközi tudományos ülés-
szak 1991–2001 között. Hét alkalom-
mal vettem részt ezen, hat előadást is 
tartottam. Minden évben törekedtünk 
arra, hogy a Műemléki Világnapon 
koncentráltan is felhívjuk a figyelmet a 
műemlékvédelem fontosságára. A Mil-
lennium évében 13 kőtáblát avattunk 
István király bronz plakettjével ékesít-
ve, melyek Somogyi Árpád Munkácsy-
díjas szobrászművész, illetve Lugosi 
György kőfaragó munkái voltak.” 
 

 
Szent Vendel, a pásztorok szentje 
Hortobágyon – Somogyi Árpád 

szobrászművész ötnegyedes bronz-
szobra. A Hortobágyi Állatpark előtti 

téren felállított – a „megható 
méltóságot”szimbolizáló –  szobrot 

2006 szeptemberében avatták 
 
Fotó: Szabó Péter  
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Az emléktáblák a következő helyek-
re kerültek: Debrecen – Nagyerdő, 
Csokonai Színház, Nagyerdei Vigadó; 
Hortobágyi Nemzeti Park – Nyugati 
kapu; Álmosd – református templom; 
Hajdúdorog–Hajdúszoboszló – temp-
lomerőd falak; Hajdúböszörmény – 
Kerület-székház; Zelemér – templom-
rom; Nyíradony-Gútpuszta – temp-
lomrom; Nagykereki – Bocskai Vár-
kastély; Nyíracsád – református temp-
lom; Nagyhortobágyi kőhíd Vámkapu-
tartó oszlopa. Az avató ünnepségeken 
mintegy 2 ezer vendég vett részt.” 
Angyal László András hangsúlyozta 

továbbá a kiadványok szerepét. Már 
1972-ben megjelent Hajdú-Bihar me-
gye műemlékei, irodalmi emlékhelyei 

és népművészete című könyvük Der-
csényi Dezső, Entz Géza és Gerő Lász-
ló írásaival. Ezt követően a kétéven-
ként tartott országos MAB-ülések ki-
emelt témáihoz kapcsolódva jelentet-
ték meg kiadványaikat. 
Ilyen volt például a Hajdú-Bihar 

népi építészete 1979-ben, a Hajdú-
Bihar temetőművészete 1980-ban, a 
Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza 
1984-ben, a Hajdú-Bihar évszázadai 
2000-ben, a Millenniumi emléktáblák 
2002-ben, a Műemlékek – graffitik 
2006-ban. Jó szolgálatot tett a Múl-
tunk tanúi – Hajdú-Bihar megye mű-
emlékei című színes film, amelyet a 
MAB kezdeményezésére készítettek el.  
 

 
 
 
A HAJDÚHADHÁZI REFORMÁTUS TEMPLOM EGYHÁZ-, ISKOLA- 

ÉS HELYTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA 
 
 
A hajdúhadházi református műem-
léktemplom emeleti termében és két 
karzatán 2007 végén nyílt meg az az 
állandó egyház-, iskola- és helytörté-
neti kiállítás, melynek hatvan tárlónyi 
anyaga Hajdúhadház múltjának tár-
gyi és írásos emlékeit mutatja be. 
A kéttornyú templomot 1872-ben – 

az egytornyú templom kibővített 
alapjaira – Szkalnitzky Antal tervei 
szerint építették (az „ócskatemplo-
mot” 1873-ig használták, majd kövei-
ből 1896-ban felépítették a Reformá-
tus Elemi Fiúiskolát). Az első temp-
lomi emlékek 1332-ből valók, a góti-
kus erődtemplomra vonatkozó első 
hiteles adat 1437-ből származik, leg-
régebbről megmaradt – egy Borsod 
megyei kis faluban ma is működő – 
harangját 1598-ban öntötték. 

A Korompai Balázsék által rende-
zett kiállításhoz Hadházy Jenő készí-
tett vezetőt. itt is figyelmeztet arra, 
hogy a templom főbejáratán belépve, 
balra az „ócskatemplom” kőtábláját 
és makettjét láthatjuk, s az egykori 
harangszó a makett melletti kapcsoló 
segítségével újra meghallgatható. 
Az északi torony lépcsőházának fa-

lán eredeti egy- és kéttornyú temp-
lomterv variációk láthatók, majd az 
emeleti terem helytörténeti anyagot 
mutat be. A kiállítás legrégebbi tárgya 
a Ligetről előkerült bronzkori lelet 
egyik darabja, egy 3 ezer éves tokos 
véső. A képek és nyomdai kiadványok 
Nagy Sándor lelkész, Hajdúhadház el-
ső történetírója hagyatékából valók, 
majd Bartha Lajos tanító hadházi té-
májú festményei következnek.  
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A középső ajtó melletti festményen 
Égerházi Imre Sillye Ferenc legendá-
ját örökítette meg, a tárlókban régi 
használati tárgyak, háborús emlékek 
és dokumentumok kaptak helyet, a 
fotók a város régi arculatát idézik. 

 
Az egyháztörténeti kiállítás részlete 
 
A karzaton videofilmes vá-

rostörténet, valamint diaké-
pes anzix várja a látogatót, az 
egyháztörténeti anyag felé 
haladva pedig a templom 
egykori lelkipásztorainak 
személyes emlékei, a város 
nevezetes polgárainak gyász-
jelentései láthatók. A bemuta-
tott egyházi könyv-, Biblaia-, 
énekes- és imakönyv gyűjte-
mény darabjai a 17. és 20. 
század között készültek, s itt 
kaptak helyet a szertartási 
tárgyak, az egyik tárlóban a 
cserkészélet múltjának felidézésével. 
Az úrasztali ónkupák közül a legré-
gebbi 1623-ból való, a régi templom 
úrasztali terítője 1754-ben készült. A 
középső karzat falán további úrasztali 
terítők sorakoznak. 
Az iskolatörténeti kiállítás tárlói ne-

ves hajdúhadházi pedagógusok emlé-
két őrzik, s kapunk egy összeállítást a 

régi képeslapokból is. A kiállítás tár-
gyai és dokumentumai elsősorban az 
egykori Református Elemi Iskola és a 
Polgári iskola életét idézik – palatáb-
lákkal, míves kalamárisokkal, irkák-
kal és tankönyvekkel, iskolaszerekkel, 

bizonyítványokkal, régi tér-
képekkel, szemléltető eszkö-
zökkel, illetve nádpálcával. 
A millennium idejében ké-

szült episzkóp ma is műkö-
dik, s ki lehet próbálni egy 
régi vetítőberendezést is. Az 
eszközök közül kiemeljük az 
elektroszkópot az 1800-as 
évek végéről, a holdfogyatko-
zást szemléltető lunáriumot 
és a távírómodellt. 
 

Az osztálykép a 19–20. század for-
dulóját idézi Fotók: Hadházy Jenő 

 

 
A déli torony csigalépcsőjén lefelé 

haladva, a Hajdúhadházi Egyházköz-
ség életét bemutató fotókat látni, az 
előtérben további képek idézik fel a 
templom történetét. A kiállítás Pély 
Nagy Gábor hajdúkapitány anyaköny-
vi bejegyzése, levelei, és sírköve meg-
tekintésével zárul.     
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 HORTOBÁGY 
 

H. Csongrády Márta fotóművész kiállítása 
 
 

A Hortobágyi Nemzetközi Művészte-
lep szellemi elődjének tekintett Hor-
tobágyi Kolónia létrejöttének 80. év-
fordulóját ünnepeljük az idén. Rend-
hagyó idényt rendezett a művésztelep 
is ebből az alkalomból, s a hivatalos 
nyitóceremónia előtti első művészeti 
esemény H. Csongrády Márta fotó-
művész Hortobágy című tárlata volt 
a hortobágyi faluházban.  
Öt évvel ezelőtt megjelent albumá-

nak az volt a címe, hogy Hazafelé. A 
mostani kiállítás az egyszerű Horto-
bágy címet kapta. Nyugodtan lehe-
tett volna például Itthon, a Hortobá-
gyon is, hiszen egyrészt H. Csongrá-
dy Márta valóban itthon érezheti ma-
gát, másrészt olyan embereket mutat 
be, kiknek otthonuk a puszta, s olyan 
helyzeteket, amelyekben ez az ottho-
nosság magáról a sorsról is árulkodik. 
A Faluházba a puszta ember-arcai és 
az ember-arcú Hortobágy képei köl-
töztek. Hogy nem egyszerűen a port-
rét és a környezetet mint dokumen-
tumot láthattuk, s a külsőnél többet is 
mondtak a képek, az a művészi meg-
jelenítésnek köszönhető. 
Az előző folyóiratkötet be-

harangozójában azt írtam – 
Borges egyik hasonlatától 
indulva –, hogy a puszta íze 
nem önmagában a tájban, s 
nem is a pusztai emberben 
válik érzékelhetővé, hanem 
a kettő kapcsolatában. És ez 
azt jelenti, hogy a hortobá-
gyi ember arcában a horto-
bágyi sors tükröződik visz-
sza. Felhívtam a figyelmet a 
művész komponáló szimbo-

lizmusára, mely magában rejti a sűrí-
tést, így az egyedi és általános viszo-
nya is plasztikusan érzékelhető. Az 
ismert alakok és személyek természe-
tesen az egyedi karakterjegyeket, a 
másoktól megkülönböztető jellemvo-
násokat mutatják, az ismeretlen szá-
mára azonban típusokat jelentenek, 
tehát az egyediben jól nyomon követ-
hetővé válik az általános tartalom. 
És bár a portré műfajánál ritkáb-

ban alkalmazzuk az olyan jelzőket és 
párhuzamokat, mint a lírai, az epikus 
vagy a drámai, ezekhez a portrékhoz 
nyugodtan odailleszthetjük a drámai 
jelzőt. Még akkor is, ha életképbe, lí-
rai hangulatba vagy éppen egy törté-
netbe van illesztve az arckép. 
Természetesen megvan az embe-

reknek a saját, sorsukat író történe-
tük, de történeteik is vannak, tehát a 
portré látványa előhívja másokból az 
anekdotikus visszaemlékezéseket, az 
arckép egy sor lírai vagy epikus ele-
met kelt életre. S nem egyszer kettős- 
vagy csoportképet látunk – figyelünk 
az emberek közötti viszonyra is.  
 



 281 

Lírai a portréfelvétel, amennyiben 
megfigyelhető rajta az egyén és a 
lelkiállapot; epikus, mert az emberek 
életéről számol be; s leginkább drá-
mai, mert a középpontban az egyes 
ember és a saját sors áll. Ráadásul 
érzelmi és szerkezeti sűrítést alkal-
maz a fotóművész, hiszen egy adott 
karakterbe vagy szituációba a törté-
nelmi idő és a földrajzi térélmények 
sokasága sűrűsödik. Az érzékeny és 
nosztalgikus hangulatok mellett ez ad 
feszültséget a képeknek. 
A fotóportré zárt erőteréről vallott 

Roland Barthes-féle négy mozzanat-
ból – az vagyok, akinek hiszem ma-
gam, akinek láttatni szeretném ma-
gam, akinek a fényképész hisz, és akit 
a fotós művészetének bemutatására 
használ fel – H. Csongrády Márta 
felvételein három érhető tetten. A 
portréalany nem kíván szerepet ját-
szani, nem akarja „mutatni magát” 
valamilyennek, mert a szerep és az 
ember nem különül el egymástól, a 
hortobágyi ember termé-
szetes valóságában áll 
előttünk. (A történetesen 
rájuk aggatott szerepek 
életük szerves része lett.) 
Jobban érvényesül vi-

szont ama jellemző, hogy 
a fotóművész milyennek 
látja őket, például milyen 
környezetbe helyezi őket, 
azaz: mit hangsúlyoz, mit 
emel ki az emberek ter-
mészetes környezetéből. 
És az utolsó momentum, 
ami a művészet rangjára emeli a képi 
dokumentumot: hogyan használja, 
milyen attribútumokkal, kellékekkel, 
milyen technikai eszközökkel, milyen 
szemlélettel mutatja be képén az em-
bereket. 

H. Csongrády Márta a természetel-
vűséget vallja, kettős értelemben is: A 
természeti környezet, az ebből fakadó 
létezésmód, a térben és időben azo-
nosságot meghatározó sors adja meg 
szemlélete alapjait. Az ember, mint 
élő anyag, szoborszerű méltóságot 
kap a plasztikus kiemelésekben, ami 
annak köszönhető, hogy a művésznek 
sikerült bemutatnia: az emberben 
magában benne van egész környeze-
te, akárcsak a jól sikerült szobrászati 
alkotásokban. 
Másrészt pedig: a környezet, a ter-

mészet, a puszta sorsa, élete – a vég-
telen horizonttal, az évszakos változá-
saival, megejtő és különleges fényjá-
tékaival, lélegző (és valóban lélekkel 
életre kelő) atmoszférájával, a nö-
vény- és állatvilággal, az állapot- és a 
folyamatszerűség kifejezésével – nem 
választható külön az emberek sorsá-
tól és életétől. 
 

H. Ccsongrády Márta felvételei 

 

Így mintegy egymás tükrei lesznek: 
az ember és a természet. Így láthatjuk 
viszont H. Csongrády Márta fotográ-
fiáin az emberi természetet és a ter-
mészetes embert. 
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A HORTOBÁGYI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP 
ARCKÉPCSARNOKA  

 

 
A Hortobágyi Nemzetközi Művészte-
lep idei jubileumi, kibővített idényét 
február közepe és március vége kö-
zött három turnusban, mintegy hat-
van meghívott művész részvételével 
rendezte meg. 80 évvel ezelőtt alapí-
tották a Hortobágyi Kolóniát. 

 
Az elmúlt évi (és visszatekintő) kataló-
gus címlapján Boromisza Tibor 
festménye látható 
 
A telep 1975–76-os újraszerveződé-

sétől, illetve az 1982-től datált folya-
matos működéstől kezdve a mostani 
29. idény február 18-i nyitó ünnepsé-
gén dr. Orosz István akadémikus, a 
Debreceni Egyetem professor emeri-
tusa méltatta a művésztelep jelentő-
ségét, dr. Antal Péter ügyvéd, mű-
gyűjtő a telep szellemi jelentőségét 

értékelte. Tamus István Holló László-
díjas festő- és grafikusművész az ala-
pítók, Boromisza Tibor, Maghy Zol-
tán és Káplár Miklós egy-egy horto-
bágyi festményén keresztül vázolta fel 
a művészek életútját, rámutatva a 
kapcsolódási pontokra is. 
Hagyományosan a nyitó ünnepsé-

gen vehetjük kézbe az előző idényről 
beszámoló katalógust, mely ezúttal 
nemcsak a 2007-ben készült új alko-
tásokat szemlézte, de nagyobb, visz-
szatekintő válogatást adott a korábbi 
évek terméséből is. A művészportrék 
összeállításban H. Csongrády Márta 
Holló László-díjas fotóművész össze-
sen 60 kazettás portré színes repro-
dukcióját készítette el, az eredeti (jó-
részt) önarcképeken a hortobágyi te-
lep hajdúszoboszlói Cívis tagozatán 
résztvevő művészeket láthatjuk. 
(Az ott alkotók szinte mindegyike 

dolgozott a Hortobágyon is, a horto-
bágyi telep tagjai közül azonban nem 
mindenki készített portrét a Cívis Ho-
tel Délibáb éttermébe. Ennek vagy az 
volt az oka, hogy valaki csak a Horto-
bágyon dolgozott, illetve szomorú pró-
zai a magyarázat, hogy B. Mikli Fe-
renc festőművész ötlete több alkotót 
már az égi műtermekben ért.) 
 

Az itt látható kazettás-portré összeállí-
tásban Bod László (†), Balázs Imre, 
Slavko Grorovic, Madarász Gyula, 

B. Mikli Ferenc, Salamon Árpád, 
Duncsák Attila, Vincze László, 

Miholcsa József, Sz. Kovács Géza, 
Torok Sándor (†) és Hajdú Zoltán 

portréja szerepel 
 

Reprodukciók: H. Csongrády Márta        
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A Hortobágy művészi ábrázolása – 
néhány korai, 19. századi kísérlet és a 
Szolnoki Művésztelep 1902-es alapí-
tása után az alföldi táj (mint alkotói 
közeg és téma) népszerűségének kö-
szönhetően – a két világháború kö-
zött lett valódi festői program. Hatás-
sal volt erre a nagybányai és a szol-
noki mellett a gödöllői és a hódmező-
vásárhelyi művésztelepek karakter-
formáló és identitás erősítő jellege, 
illetve a festői csoportosulások közöt-
ti, jó értelemben vett versengés, meg-
határozta a programalkotást a szán-
dék, hogy megtalálják a magyar festé-
szet igazi karakterét. 
1928 nyarán Boromisza Tibor fes-

tőművész a Hortobágyra hívta a fiatal 
Maghy Zoltánt és a szintén hajdúbö-
szörményi Káplár Miklóst, megala-
pítva a Hortobágyi Kolóniát.  
„Keletről kell kezdeni a magyar 

művészet megújítását, nem Nyugat-
ról, s a Hortobágy a maga régiségével, 
romlatlanságával alkalmas is kiinduló 

pontnak”. Gyakran idézzük e monda-
tot, ha a gyökerekre utalunk. (Sike-
rült felkutatni az eredeti cikket, ahol 
Boromisza Tibor tervét Sőregi János 
népszerűsítette Van-e létjogosultsá-
ga egy debreceni művésztelepnek? 
címmel a Debreczen hasábjain, a lap 
1928. július 24-i számában. Részlete-
sen írtam egyébként erről a folyóirat 
4–5. kötetében.) 
 
 

Égerházi Imre  (†), Horváth János, 
Gaál András, Hézső Ferenc, 

Torok Melinda, Márton Árpád, 
Cs. Uhrin Tibor, Paresh Maity, 

Jacques Bernard, Bényi Árpád  (†), 
Földessy Péter, Petkes József 

kazettás-portréi 
 

Reprodukciók: H. Csongrády Márta 
 
 

Korpusz. Naplemente 
Horváth Katalin fotográfiája már az idei 

művésztelepen készült 



 285 

  



 286 

Ekkor kezdődött meg tehát a mun-
ka a Hortobágyi Kolónián, s a terv 
mellé Káplár Miklós és Maghy Zoltán 
festőművészek azonnal oda is szegőd-
tek. Boromiszának az volt a meggyő-
ződése, hogy egy, a Nagy-Hortobá-
gyon működő debreceni festőiskolá-
val túl lehetne szárnyalni Nagybánya 
egykori európai hírnevét. „…csonka 
hazánknak két pontja van, hol (…) ősi 
lelkületünknek, (…) eredeti sajátos-
ságunknak ősi képe tisztán tükröző-
dik, s ez a két pont: a Balaton és a 
Nagy Hortobágy. Amazt nevezhetjük 
átvitt értelemben a magyar lélek tük-
rének, emezt a magyar nép arculatá-
nak” – írta Sőregi János.  
 
Minden évforduló alkalmat ad arra, 

hogy számba vegyük az örökséget, az 
eredményeket, de arra is, hogy emlé-
kezzünk az alapítók mellett a közös-
ség életében meghatározó szerepet 
vállalt, elhunyt művészekre. 
Maghy Zoltán volt az összekötő ka-

pocs, aki – miután nélkülözhetetlen 
szerepet vállalt a böszörményi mű-

vésztelep 1964-es alapításában –, 
1982-ben az újraszerveződő Horto-
bágyi Alkotótábor alapító tagja volt (a 
már szintén elhunyt Égerházi Imre és 
Tar Zoltán, valamint a ma is a horto-
bágyi és Cívis művésztelepek tagja-
ként alkotó Madarász Gyula és Sipos 
Zsófia festőművészekkel együtt). 
Kurucz D. István festőművész 1983 

és 1996 között, halálig aktív tagja volt 
a hortobágyi telepnek (ő egyébként 
részt vett az 1976-os előzményekben 
is), az alföldi ember realista megjele-
nítéséből, a táj emberségéből valósá-
gos sorsallegóriákat tudott teremteni. 
Miként személyes „ismerőse” volt a 

tájnak Bod László festőművész, aki 
belső lélekhallását közvetítette át a 
színeken – nemcsak a Hortobágyon, 
de Hajdúszoboszlón is, hiszen a mű-
vésztelep Cívis tagozatának alapító 
törzstagja volt. Az alapító művészeti 
vezető pedig Torok Sándor festőmű-
vész, akit bár nem a látványfestészet 
vonzott, modulációs képeinek rend-
jéből mégis az emberi értelem „látvá-
nya” sugárzott vissza. 

 
Hortobágyi 

korpusz 
 

Katona 
György 

festménye 
februárban 

készült. 
 
 

A művésznek 
március 20-án 

nyílt önálló 
kiállítása 

a debreceni, 
Böszörményi 

úti Fény 
Galériában    
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A festékcsomókba sűrítette az in-
dulatot, a szabadsághiányos világgal 
szemben jajgatta ki a színbe ébredő 
álmait Bényi Árpád festőművész, aki 
2006 karácsonyán hunyt el.  
S fájdalmas lapozni a névsort, ben-

ne az eltávozottak között Mátyás Jó-
zsef, Molnár Dénes, Zsigmond Attila, 
Ilku Marion József, Fekete Borbála, 
Dévényiné Pál Katalin. D. Kovács Éva 
nevével (műveiből az elmúlt év végén 
az Aranybika Galériában, 2008 elején 
a Szoboszlói Galériában rendeztek 
emlékkiállítást), vagy éppen a kedves 
olaszéval, Antonio Moscioniéval.  
Arany Lajos a hortobágyi tábor 

1982–1996 közötti 15 esztendejének 
statisztikájában már 159 nevet rögzí-
tett, a 25. telepi katalógusban ez a 
szám már 217 volt. Ha összeadjuk az 
1928–31, az 1975–76 közötti, illetve 
az 1982 óta folyamatosan megrende-

zett idényeken szereplő művészeket, 
az új meghívottakkal együtt ez a szám 
már meghaladja a 250-et. 
Ha csak a számok beszélnének is, 

elmondanák: a Hortobágyi Nemzet-
közi Művésztelep jó híre Japántól 
Amerikáig kétségbe vonhatatlan, s 
nem feledhetjük, hogy a határon túli 
magyar művészek szellemi köldök-
zsinórja volt a művésztelep az anya-
országgal. S amit Sőregi János 1928-
ban úgy fogalmazott meg, hogy a 
Hortobágy alkalmas kiinduló pont-
nak, azt most úgy írhatjuk át, hogy a 
Hortobágy nemcsak kiinduló pont, 
hanem valódi koncentráló erő lett.  
 

Etsuko Nikumuro, Ikafalvi Farkas 
Béla, Réti Zoltán, Olga Huck Figol, 

Olesz Figol és Masami Amitámi 
kazettás-portréja 

Reprodukciók: H. Csongrády Márta 
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Horváth Katalin: Hortobágy 

 
 
 

A 29. Hortobágyi Nemzetközi Művésztelepre 
meghívott alkotók névsora 

 

 
1. turnus (február 15–29.) – Harald Gramberger (Ausztria); Andrius 
Kovelinas (Írország); Alain Dodeler (Franciaország); Balási Csaba, Dudás 
Gyula (Románia); Olesz Figol, Olga Figol, Ivancso András (Ukrajna); Nina 
Rostwska (Lengyelország); Aby Szabó Csaba, Hézső Ferenc, Horváth Kata-
lin, Horváth János, Katona György, Kelemen Marcel, Láng Eszter, Madarász 
Gyula, Nagy Előd, Petkes József, Szabán György (Magyarország). 
 
2. turnus (március 1–15.) – Sato Kauruko, Etsuko Nakamura (Japán); 
Márta Mekker (Németország); Vaszil Beca, Földessy Péter (Ukrajna); Gyur-
kovics Hunor, Zsáki István (Szerbia); Krystyna Galat–Gryzwa, Dariusz Han-
kiewicz, Krzysztof Sak, M. Majka Zuzanska (Lengyelország); Ábrahám Ja-
kab, Balázs József, Bálint Zsigmond, Hunyadi László, Sütő Éva, Szabó Vil-
mos, Székely Géza, Vass Géza (Románia); Ludmilla Lakoma Krausowa 
(Szlovákia); Vencsellei István (Magyarország).  
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3. turnus (március 16–30.) – Szergej Biba, Jurij Varga, Iván Pikoliczki 
(Ukrajna); Ryszard Dudek, Frantisek Turcsányi (Szlovákia); Maja Muiznic-
je, Anna Silabrama (Lettország); Buhály József, L. Ritók Nóra, Seres Géza 
(Magyarország). 
 
BURAI István, MICSKA Zoltán (művészeti vezetők) és H. CSONGRÁDY Márta 
(művészeti titkár) a művésztelep mindhárom turnusában részt vett.   
   
 

 
Kilenckezes pannó a Hortobágyról 

 

A művésztelep  második turnusának munkáit bemutató kiállításon avatták fel a 
Sato Kauruko, Burai István, Olga Figol, Zsáki István, Hézső Ferenc, Olesz Figol, 
Micska Zoltán, Szabán György és Dudás Gyula által készített mozaikos pannót 

 

Ötlet és reprodukció: H. Csongrády Márta 
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Gazdag fotódokumen-
tum-tára van a  Hor-

tobágyi Nemzetközi 
Művésztelepnek. 

 

 Az előző év termésé-
ből szemelgető kata-

lógusokban is közlik a 
szerkesztők a művész-

telep ünnepi és hét-
köznapi pillanatait, 
a megnyitók, tanul-

mányutak és műtermi 
vívódások képeit. 

 

Itt két, eddig nem 
publikált fényképet 

adok közre. 
 

Gyurkovics Hunor társaságában a már elhunyt 
Égerházi Imre (középen) és Torok Sándor 

(bal oldalon) festőművészek ülnek. 
Lent: Torok Sándor tárlatnyitó előtt 

az Aranybika folyosóján 
 

H. Csongrády Márta archívumából 

 
 

VALAKI MINDIG... 
 
 
 

Valaki mindig hívja az Istent, 
ha úgy érzi, félelemre gyenge. 
Parázson térdepel s imádkozik, 

 
szívének riadt verését követve: 

percenként százhúszat verő ütemre. 
 

Folyók és tenger vizében mindig 
látja az Istent – mint a keresztben –, 

kinek sóhajtása vízzé válik, 
s álma átfolyik a felázott testen. 

 
Fázom! – 

A hiányt tudod-e mondani szebben? 
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CSOKONAI 
 
(Bod László emlékére) 
 
 
 
A poéta búsan elvándorolt, 
hogy megmerítkezett e porban. 
 
Pennája volt a botja, s szívében 
– bár kutatta mindig, hol van – 
őrzött “fársángos nagyvilágot” holtig. 
 
Baráti ünnepeltek érte virtust, 
s míg a rosszra mentség épült volna estvig, 
kacér talányként hagyott ránk modus vivendit. 

 
 
 
 
 

LÁNYOK A PUSZTÁN 
 
(Balási Csaba néhány fotója mellé) 
 
 
 
Amikor szemhéjunkon legelészik a nap, 
és megérezzük a tikkadt szél 
fuldoklását a fűcsomók között. 
Amikor bikák ezüst nyálából szövött 
álmainkat látjuk a feslett horizonton. 
Amikor kicsorbul késünkön az él… 
 
Akkor eljátsszuk még a délibábot. 
Akkor összefoltozzuk az álmot. 
Akkor kenyeret szelünk az érkezőnek, 
és elámulunk egy gyöngyöző öl magányán: 
puszta vágyunk mennyi dús ugart benőhet! 



 292 

A FÉNY KITERJEDÉSE 
 

Torok Sándor festőművész (1936–2006) emlékkiállítása 
Hatvanban, a Moldvay Győző Galériában 

 
 
„Kozmikus egzisztencialista” művész-
nek titulálták Torok Sándort a Tér és 
idő című szabadkai katalógus elősza-
vában 1985-ben, aki „a nagy terek és 
a rövid idő” birodalmában él. Torok 
Sándor 2006 júniusában meghalt, s a 
„rövid” 70 év alatt is hatalmas űrt 
hagyott, amit távozása óta érzünk. 
Azzal is megújító szellemű volt, 

hogy nemcsak a tér és a fény egyszer-
re művészi és filozófiai problémáját 
kutatta – Ács József 1972-es szegedi 
megnyitójának szavaival azt: „meny-
nyire vagyunk jelen és itthon, meny-
nyire idegenek egy térben” –, hanem 
radikálisan átértékelte a síkvidéki táj-
festészet fogalmi rendszerét is. 

 
Torok Sándor: Ritmusok a térben  
 
„Torok kitörésének nem volt sem-

milyen alkalmas párhuzama az adott 
kultúrkör művészeti értékrendszeré-
ben, így szinte azonnal szuverén ér-
tékként rögzült a szakmai-kritikai tu-
datba” – írta róla Szombathy Bálint a 
2006-os katalógus előszavában, és ő 
volt az, aki február 22-én a hatvani 

Moldvay Győző Galériában is meg-
nyitotta Torok március 21-én zárult 
emlékkiállítást. 

 
Torok Sándor: Modulációk 

 
Torok Sándor 1964-től kezdve a lí-

rai és absztrakt expresszionizmust, 
illetve a geometrikus szimbolizmust 
képviselte. Művészetének autochton 
jellege, „bennszülött és ősi” volta az 
európai modern tradíciójával ötvö-
ződve belső feszültségek rend(szer)-
teremtő szándékában jelentkezett.  
A Belgrádi Egyetem közgazdasági 

karát és az Újvidéki Tanárképző Fő-
iskola képzőművészeti szakát végezte 
el, és szabadművészként dolgozott – 
előtte a szabadkai képzőművészeti 
találkozó szakmunkatársa, illetve a 
szabadkai Népszínház reklámgrafiku-
sa volt. Európa számos országában 
több mint 70 önálló kiállítást rende-
zett, több száz hazai és nemzetközi 
csoportos tárlat résztvevője, számos 
művésztelep alapítója, vezetője és 
tagja, összesen több mint harminc 
telep rendszeres résztvevője volt. 
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Munkásságát mintegy 25 jelentős 
hazai és nemzetközi díjjal jutalmaz-
ták, köztük az újvidéki Forum-díjjal, 
Káplár Miklós-, Dévics Imre-, Boro-
misza Tibor-, Tőkés Sándor- és Októ-
beri-díjjal, Csontváry-plakettel, a len-
gyel Opole város, a zentai művészte-
lep akvarellfestészeti, a makói és a 
Cívis nemzetközi művésztelep díjával.  

 
S ott van az elismerések sorában a 

III. Összlengyel Pasztelbiennálé és a 
III. Nemzetközi Festészeti Biennálé 
különdíja, a gyergyószárhegyi „Sze-
rencsepatkó-díj”, megkapta a Mun-
kácsy Galéria diplomáját, az országos 
tájfestészeti biennálén lett ezüst- és 
bronzdiplomás, nívódíjat és kiemelt 
díjat kapott a Hajdú-Bihar megyei ta-
vaszi, valamint a debreceni országos 
nyári tárlatokon. 

Munkáit Európa számos országá-
ban nemcsak bemutatták, de azok a 
világ tucatnyi országának közgyűjte-
ményében is szerepelnek. 
Torok Sándor elsősorban emotív 

festőnek tartotta magát, de nem ta-
gadta a gondolatiságot sem. Az a fajta 
természet állt közel hozzá, amely még 
szabadon alakíthatja magát, s ahol az 
első látásra kaotikusnak tűnő bioló-
giai kuszaságban fel lehet fedezni a 
belül feszülő hatalmas rendet. 
Az emberi-festői aspektusból be-

fogható legnagyobb volumenű világ-
tól, a kozmosztól jutott el az úgyneve-
zett kis világokig, melyek összessé-
gükben az univerzummal érnek fel.  
A makrokozmosz dermesztő hide-

gétől ért el az ikaroszi perspektívát, a 
szférikus távlatokat is képeibe építő 
szemléletig.  
Szimbolikus alkotói világában is az 

expresszív szín- és formaélményeket 
őrizte meg, pasztellkrétáját a sorssal 
bölcsen viaskodó, a drámát elfogadó 
– s ebből fakadóan a groteszkre és a 
derűre is hajlamos – festői alaphabi-
tus irányította. 
 

 
 
 
 
 
 
Torok Sándor 
„pannon” modulációi 
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DEÁK NONNA KIÁLLÍTÁSA 
az örmény kisebbségi napokon a megyei könyvtárban 

 
 
 
A LOVAKRÓL 
 
A lovakkal az a baj: 
megszereti égő lelküket az ember. 
Talán mert kevés-hitű, 
s egy fájó földi asszonyt szeretni nem mer. 
 
Hogy lép a ló a szélben, 
tán irigykedik rá – büszke tartása van. 
Ady úr lova kérdez, 
s az ember holtra vált, mert oly bizonytalan. 
 
Azért, igen bölcs a ló: 
mert játszani tud azzal, hogy szigorú társ. 
Rád néz, s megszeretteti 
az életet. – És ez a legnagyobb tudás.  

 
 
A ló és az ember viszonya e nemes 
állat domesztikálása óta foglalkoztat-
ja a kultúrákat, és benne természete-
sen a művészeteket. A fenti vers egy 
fajta rövid, lírai értelmezési kísérlet, s 
annak köszönhetem formába öntését, 
hogy találkoztam Deák Nonna kiállí-
tási anyagával, amelyben külön cik-
lust alkotnak a ló-ábrázolások. Itt a ló 
nemcsak vezérmotívum vagy anató-
miai lecke, hanem a látvány alapú 
allegorikus kompozíció kerete is.   
Amikor dr. Bagi Éva közvetítésével 

látóterembe került Deák Nonna fes-
tőművész, a név hallatán eszembe 
jutott: nem is teljesen új ez a találko-
zás, hiszen már láttam (még ha nem 
is beszélgettem vele). Az arca is, a 
lovakról készült érzékeny és impulzív 
grafikák is felsejlettek az emlékezet-
ben. S régebb óta figyelemmel követ-

ve Debrecen és a régió képzőművé-
szeti közéletének történéseit, rémlett, 
hogy néhány évvel ezelőtt, a 2000-es 
évek legelején kiállításokon már szin-
tén láthattuk a munkáit. A Hortobá-
gyi Nemzetközi Művésztelep kurató-
riumának tagjaként a művésztelepi 
meghívottak között, a záró-kiállítások 
és a katalógus-kollekciók anyagában 
láthattam műveit. Itt is lovakat rajzolt 
és vázlatozott, ceruzarajz- és kréta-
tanulmányokat készített. 
Deák Nonna a kiállítást megelőző 

napon mesélte el, hogy a lovak rajzo-
lásának szeretetét éppen a művészte-
leptől kapta, Égerházi Imrétől, aki 
2000-ben meghívta a Hortobágyra, 
majd a művész halála után, 2002-ben 
szintén a meghívottak között szere-
pelhetett. És beleszeretett a tájba is, a 
végtelen pusztaságba, ahol lélegzet-
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hez jut az ember, fiziológiai és lelki 
értelemben egyaránt: lélegzik a táj-
ban, mely lelket éltet. 
Ez a végtelenség azonban kijelöli a 

pontos állomásokat a térben (a föld-
rajziban és a szellemi identitásban) – 
a kövek világa, a platán-gyökerű ott-
honok és a magyar-alföldi létezés 
színtereit kötik össze a lovak söré-
nyeként az égig lebegő lelki hajszál-
gyökér-szálak. Mert amikor faggatom 
erről, emlékeztetem, hogy legutóbb 
egy internetes keresőben találkoztam 
nevével: a cikkben egy hajdúszobosz-
lói kiállításról olvastam és egy ünnep-
ségről – tudniillik, az örmény szár-
mazású Deák Nonna 2006-ban kapta 
meg a magyar állampolgárságot. A 
„kövek zenéje” – Bagi Éva könyvének 
szóképét kölcsönözve – elkíséri a 
pusztába is. 
Deák Nonna 1997-ben került Ma-

gyarországra, s egy év múlva, 1998-
ban telepedett le itt. A rokonok Ör-
ményországban vannak, származását, 
gyökereit mindvégig őrizte, örmény 
nyelven beszéltek édesanyjával, akitől 
egyébként művészi hajlamait is örö-
kölhette, hiszen édesanyja operaéne-
kes. Abbháziában született, Grúziá-
ban élt, művészeti tanulmányait 
Groznijban, a képzőművészeti főisko-
lán végezte (szomorúan mondja: ma 
már az épület sincs meg, ahol tanul-
tak); majd Szocsiba költöztek, ahová 
nyaranta rendszeresen visszajár. Né-
hány olajfestménye a szocsi emléke-
ket idézi meg, a természeti és – több 
utalásában – az épített környezetet. 
S ezekből a képekből hadd emeljek 

ki kettőt – nem a biográfiai, hanem 
az esztétikai szempontok alapján. De-
ák Nonna tájképein a színek viszony-
lag kevés történést indukálnak, in-
kább a hangulatot írják le. A plein air 

hatásokat visszaadó, napfényes pla-
tánligetek karcsú és izmos méltósá-
gában apró színfoltokként jelenik 
meg az ember, s ez a visszafogottsá-
gában is expresszív jelzés megváltoz-
tatja a viszonylatokat és a nézőpon-
tot. Az emberi jelenlét valamilyen 
formában az emberek és fák viszo-
nyát szimbolizálja, a kiszolgáltatott-
ságot és a biztonságot egyszerre. Egy 
másik munkáján a fák mögül elővil-
lanó vörösek (a szanatórium kem-
pingrészében felállított sátrak képze-
te) derűt és játékosságot kölcsönöz a 
képnek. 
Deák Nonna azt mondja, hogy mű-

vészetében a legfontosabbnak a lát-
ványhűséget tartja, a természeti élet 
figuráit és látható jelenségeit, a ben-
nünket körbevevő életet. Természete-
sen mindannak képét, ami bennün-
ket körbevesz, befolyásolja a hangu-
lat, a bennünk lévő „környezet” – de 
ez a viszony fordított is lehet. A kör-
nyezeti és lelki hangulatok egymásba 
játszása a tájképekénél olykor erő-
sebben jelentkezik a csendéleteken. A 
virág nem egyszerű csokor, de hangu-
lati kompozíció is, gyümölcsös-virá-
gos csendélete pedig túlnövi a lát-
vány-tanulmány jelleget: a profán tár-
gyi leltár mögött az életjelképekhez 
kapcsolódó vallomás húzódik. 
De más hangsúlyokat is kijelöl De-

ák Nonna vallomása: „Akkor vagyok 
boldog, ha lovakat rajzolhatok.” S 
visszaérkeztünk a kiállítás meghatá-
rozó sorozatához. Nem mélyedve el a 
technikai részletekben, érdemes meg-
jegyezni, hogy Deák Nonna a ceruza, 
a tus, a pasztellkréta mellett más 
anyagokkal is kísérletezik. A tusrajz-
okhoz például lúdtollat használ, a lo-
vak puha téglavöröse valóban a tégla 
porából formálódik meg, az archaikus 
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mélységeket lebegtető zöldes-szürkék 
pedig úgy jönnek létre, hogy a mű-
vész hamut old bele a festőanyagba. 
(Talán ezeknek a szín- és anyagoldá-
soknak köszönhető az is, hogy né-
hány grafikája festményhatásokat éb-
reszt.) 
A lovakról rajzolt sorozatában há-

rom főbb kompozíciós és tartalmi 
irányt vélek felfedezni. A vonalak és 
fehér felületek játékára is építő tus-
grafikák a mozdulat és a tartás, illetve 
a lovak közötti viszonyok vázát, mint 
tiszta alapképet (grafikai képletet) 
mutatják be. A sorozat törzsét alkotó 
ló-ábrázolásokat nevezhetnénk élet-
képeknek is, hiszen valóban felfedez-
zük a zsáner-jelleget. Itt azonban a 
ló–ember metafora teljes kompozíci-
ón keresztülvitt, allegorikus kifejtésé-
ről van szó. Ahogy a lovak viselked-
nek, illetve amilyen viszonyt egymás-
sal kialakítanak, az kódolt mintája 
lehet az emberi kapcsolatoknak is: a 
harcnak és a szeretetnek, a remény-
nek, az óvatosságnak és a bizalom-
nak. A habitus meghatározza a hely-
zetet, de ez fordítva is igaz: a bemuta-
tott élethelyzet alakítja a 
pillanatnyi viselkedést. Je-
len van azonban az ember 
is: a ló és ló közötti visel-
kedést az ember figyeli, 
illetve egy helyütt – valódi 
kompozíciós és művészi 
trouvaille-ként – megje-
lenik az ember árnyéka. 

Az esti tűznél archaikus csillogást kap 
az embert és tüzet néző lovak tekinte-
te, s benne az ember mintegy saját 
ösztöneit, tudattalanját látja viszont. 
Deák Nonna azonban nem pszicholo-
gizál, inkább megszólít. 
Végül: három kompozíció konst-

ruktív szimbolikus jegyeket mutat fel, 
a komponálás és dekomponálás ré-
vén új sorrendiséget állít elénk a 
művész. A lófejek szinte egymásból 
nőnek, sörényük fasor, s az általa 
elrejtett messziség megjelenik tekin-
tetükben. A másik képen a geometri-
kus ívek szabályozzák a lovak mozgá-
sát, átírják a lendületet, adnak egy 
másik, metafizikusan is értelmezhető 
dimenziót. S arrébb megtörténik a ló 
metamorfózisa: A Hortobágyi rózsák 
című kompozíció azt a kiindulási 
pontot keresi, ahol a ló, a virág és az 
ember minősége, esszenciája közös 
gyökérből fakad. Ez pedig (érzésem 
szerint) nem más, mint a büszkeséget 
mindig legyőző remény. 
 
Talán nem is baj, hogy a lovakat 

könnyen megszereti az ember… 

 
 
 
 
 

Szeretet 
Deák Nonna grafikája 
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BURAI ISTVÁN FESTŐ- ÉS GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
SIÓFOKON, A KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN 

 
 
Ragaszkodtam hozzá, hogy a siófoki 
kiállítás anyagának elszállítása előtt 
megnézzem a munkákat. Nem mint-
ha nem ismertem volna elég jól Burai 
István művészetét, vagy kételkedtem 
volna az összeállításban… Tudtam: 
hiába van egy kisebb múzeumra való 
életműanyaga, nem elégszik meg a 
visszatekintéssel. 
Nem tévedtem. A nemzetközi díjas 

vagy az országos nyári tárlaton nívó-
díjas munkák, vegyes technikájú szín-
házi továbbgondolások vagy az utób-
bi két-három esztendőben született 
művek mellett igen sok új festményé-
vel és grafikai lapjával találkoztam. 
Február második felét a hortobágyi 
művésztelepen, annak vezetőjeként 
is, intenzív munkával töltötte, friss, 
lírai szimbolikus, az expresszív szép-
ség-gesztusokat az archaikus indula-
tig fokozó, mélyről fakadó, súlyos, 
mégis önfeledt mámorú kompozíció-
kat készített. 
Buraitól a siófoki tavaszi fesztiválra 

készült programfüzet kiállítás-hívo-
gatójában azt is idézték a rendezők, 
hogy „egy előttünk lévő fehér felület 
ott hordozza magában az élet minden 
mozzanatát: tragédiát, humort, szí-
nességet, szürkeséget, groteszket és 
racionalitást. Ezeket mind ismerjük, 
de hogy az alkotó belső tudatalatti 
energiájának a vonalak, színek mi-
ként adhatnak értelmezhető ered-
ményt, azt csak sejteni tudjuk.” S én 
erre azt mondom, hogy nem is kell 
értelmezhető eredmény. Hiszen Bu-
rai István – bár tudatosan és követ-
kezetesen építette fel saját, a lelkek 
ősidejében születő mitologikus hely-

zeteit, aztán többnyire reneszánsz ru-
hába bújó figuráival népesítette be 
azokat; s bár jól körvonalazható mű-
vészi szándék teremtett szimbólumot 
nála a madárból, a lóból, az egyszerre 
büszke és kiszolgáltatott, furfangos és 
naivan érzéki nőalakokból – elsősor-
ban az érzelemre, az érzelmi-indulati 
asszociációkra apellál. 

 
Burai István tusgrafikája 

 
Egyéni alkotói világát ugyanúgy jel-

lemzi a lírai hangulatok és a humor 
iránti érzékenység, mint a groteszk és 
drámai összhangjának érzékeltetése. 
Díszleteivel egy mitikusnak tűnő, de 
mai, tehát allegorikus világba helyezi 
szereplőit és helyzeteit. Következetes 
jelrendszerében a mesés történetek 
hősei, az álomképek alakjai és a gro-
teszk látomások figurái a minden-
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napok szereplői lesznek. A királyok és 
lovagok, a reneszánsz hangulatot, a 
visszafogott méltóságot és az álomi 
bujaságot egyaránt megelevenítő nő-
alakok, a mítoszi szereplők által meg-
testesített archaikus jelleg tehát nem 
valamilyen megbocsátó anekdotiz-
musba vagy sopánkodó nosztalgiába 
fordul át, hanem minden ízében friss 
és mai üzenetű. 
Fájdalmas is, persze, de nem fájda-

lomként, hanem szépségként éljük 
meg a képek „kiterjedését” – és ebben 
a vonatkozásban (bár konkrét stílus-
jegyek nem utalnak erre, mégis) a 
spanyol Goya vagy a magyar Kondor 
Béla üzen tovább általa. Ám Burai 
nem nyelvezetüket kölcsönzi, hanem 
a látomást. 
A képet gyakran nem az expresszív 

dráma formálja gesztussá, hanem a 
magába fojtott személyes érzés találja 
meg nála a világhangulat kötéspont-
jait. Az expresszió, a kifejezés így nem 
önmagában drámai, ha-
nem a kor, az egyén és 
közösség, az általános 
vágyhangulat és a való-
ság megélt lehetetlensé-
gének lüktető ellent-
mondása miatt lesz az. 
Egyszerre játékos és 

drámai, a kiemelésen és 
az elhallgatáson alapuló 
vonal-, forma és tömeg-
alakítása, a festmények-
ben is gyakran grafikai 
jelleget őrző kompozíci-
ós megoldásai, a kroma-
tikus elemeket a grafikai 
sík-tér-tömeg alakításá-
val ötvöző alkotói mód-
szerében a kép epizódjai 
jelekké változnak vissza. 
Így a nyers esztétikum, 

az árnyalt etikai tartalom és a tömör 
közlésmód ellenére is cizellált játé-
kosság ugyanúgy azonosíthatóvá teszi 
a Burai-képet a kiválasztott történel-
mi vagy mitikus közegben, mint a 
klasszikus formanyelvet értelmező 
jelenben, illetve a látomásokon ala-
puló szürrealitás világában. 
S reflektál az üvegfestmény techni-

kájára is amennyiben néhány jellem-
ző Burai-alkotás formaképzési, szer-
kezeti-hangulati sajátosságaira gon-
dolunk. Ezért is indokolt például az 
olyan művek egymás mellett szere-
peltetése, amelyeken egy helyütt a 
figura hátterét ólomosztásnyi felüle-
tekre bontja fel a művész, az alakot 
helyezve a szerkezet lírai dimenziójá-
ba, másutt maga a szerkezet, a szín- 
és formastruktúra válik főszereplővé, 
a figura csupán attribútum, az egye-
temes létezés tereit azonosító kellék.  
 

Burai István festménye 
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Nagyobb (monumentális) soroza-
tait is összefogja a téma, a technika, a 
stílus és a szemlélet, a grafikai és a 
festői nyelv, a plasztikus formakeze-
lés vagy a síkdimenziós látomás egy-
sége, mindig újrakódolva a már léte-
ző fikciót. Itt hívom fel a figyelmet – 
az emlegetett terek mellett 
– az időtlenségre, ami egy-
részt a mítosz időtlensége, 
másrészt a folyamatos jelen 
filozófiai kérdését veti fel.  
Tavasz van, de mondhat-

juk, hogy a művész számára 
ez az évszakos idő az alkotás 
állandósága, tehát időtlen-
sége is. A tavasz jelenti a 
művész számára a legna-
gyobb felelősséget, és ez kí-
vánja meg tőle a legnagyobb 
igazmondást. 

Télen hallgat, ősszel tagad, nyáron 
felelőtlenül nyilatkozik az ember, de 
tavasszal igazat kell mondani. 
Ezért lehet a művész számára val-

lomásos évszak a tavasz. 
Az örök tavasz. 

 
 

Fotó és festmény találkozása 
Burai István 
színházi sorozatában 
 
 
 
Siófok erősíteni kívánja a kulturális kapcsolatot Debrecennel 

 
 
Burai István kiállítása volt a Siófoki Tavaszi fesztivál nyitórendezvénye. Megnyitó-
jában Kiss László, a Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatója visszaigazolta 
Matyikó Sebestyén József, a Kálmán Imre Múzeum vezetőjének évtizedes törekvé-
sét, miszerint rendszeresen bemutatkozhatnak itt a debreceni képzőművészek, 
Debrecen kulturális rangját elismerve, erősítve egyben Siófok vonzását is. Beszélge-
tésünkön Kiss László arról is beszámolt, hogy a jövő év nyarára tervezett első Stefá-
nia Fesztiválon szintén számít a debreceni közreműködőkre. „Stefánia hercegnőről 
nevezték el a siófoki vitorláskikötőt, és szobra ma is ott látható.  A Stefánia Fesztivál 
kicsit operettes elnevezés, de olyan történelmi személyiséghez kötődik, aki Siófokon 
valóban megfordult.” A történelmi arcképcsarnokot színesítik az irodalmi és művé-
szeti élet klasszikus alakjai, összeköttetést keresve és teremtve a mával. S máris 
közös pont Holló László, akinek művei ott lesznek a siófoki képzőművészeti gyűj-
teményt bemutató fővárosi kiállításon májusban, s Varga Imre szobrászművész, aki 
Siófok szülötte, s szobrait Debrecenben és a régióban is nagy szeretet övezi.     
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A KERTVALÓSÁG MINT EGZISZTENCIÁLIS KÖZEG 
 

Pálnagy Balázs festőművész kiállítása Hajdúböszörményben 
 
 

Az 1927-ben született Pálnagy Balázs 
életművét jól ismeri szülővárosa. Fél 
évszázada mutatkozott be először, és 
azóta rendszeresen szerepel a kiállí-
tásokon. De vajon kielégítő választ 
adtunk-e arra a kérdésre, ami a mű-
vészgenerációk felelősségét faggatja? 
Az édesapa, Pálnagy Zsigmond mű-
vészete viszonyítási pont, nem a meg-
ismétlés, hanem a hagyományt őrző 
és a hagyományt alakító megújításra 
kötelez. Ugyanúgy érvényes ez a fiúra 
(unokára), az ifjabb Pálnagy Balázsra 
is. Hogyan sikerült kialakítani az ön-
álló karaktert, ami a Pálnagy-generá-
ciók folyamatosságát, az egyes élet-
művek autonóm jellegét, a közös gyö-
kerű sokárnyalatúságot is jellemzi? 
Ha ehhez hozzáadjuk: Pálnagy Ba-

lázs rajztanári diplomájának meg-
szerzése után nyugdíjba vonulásáig 
tanított (debreceni általános iskolák-
ban és a református gimnáziumban), 
azt is összegezni kell: vajon a rajz-
technikai vagy műtörténeti ismerete-
ken túl milyen szemléleti útravalót 
adott a felnövő generációknak? Mai, 
közkeletű kifejezéssel: a vizuális kom-
munikációban miként hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a képi szemlélet, 
az ember és környezetének párbeszé-
de, az ember külső és belső valósága 
közti kapcsolatteremtés hogyan ala-
kítja az ösztönös érzéki és a szellemi 
elvonatkoztatott tengelyében a lelki 
világnézetet is? 
Harmadikként az életmű karakte-

rére nem csupán a művészörökség és 
nemcsak a pedagógia volt hatással, 
de az iskola- és közösségteremtés egy 

másik formája is: a művésztelep. Pál-
nagy Balázs alapító tagja volt a Haj-
dúsági Nemzetközi Művésztelepnek, 
s annak ma is állandó tagja, az akva-
rell hangulati frissességével a hagyo-
mányos látvány-építkezésből képes a 
lírai expresszív elvonatkoztatásokra, 
egyszerre őrizve meg a látvány érzé-
kiségét és lelkiségét. 
 

 
Pálnagy Balázs 

2006-os művésztelepi akvarellje 
 
Pálnagy Balázs (Maghy Zoltánnal 

együtt) – előbbinél az apai örökség, 
utóbbinál a Hortobágyi Kolónia révén 
– összekötő kapocs volt a nem stílus-
történeti, hanem esztétikai szemléleti 
értelemben vett klasszikus és roman-
tikus között: a múltban példa értékű 
üzeneteket a mának szóló, közvetlen 
valóságból merítkező képzőművészeti 
kifejezéssel ötvözte. A közös pont, a 
kiindulási alap pedig az úgynevezett 
tájvalóság volt. Miként él nemcsak 
körülöttünk, hanem bennünk is a táj? 
Hogyan alakítja – esetenként hogyan 
határozza meg – az ember karakterét 
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a környezet? Miképpen veszi magára 
a táj az emberi hangulatok és érzel-
mek minőségét? Tehát hogyan lesz a 
tájnak emberarca? 
Pálnagy Balázs festészete jól pél-

dázza azt a ma is érvényes utat, mely 
szerint a tájábrázolás akkor adhat 
többletet, ha nem csupán imitáció, 
hanem kifejezéssé válik. Ha a táj, a 
természet külső élete az ember belső 
életével harmonizál. Ez a jelleg ter-
mészetesen nem zárja ki azt, hogy 
feszültséget közvetítsen, ami érzékel-
hető Pálnagy akvarellfestészetében is. 
A táj lelke és az ember lelke kölcsön-
hatásban van egymással, párbeszédet 
folytatnak, egyik a másikban vissza-
tükröződik. Ez a vonás újabb árnyala-
tot ad a harmónia és disz-
szonancia kérdésére vonat-
kozó művészi válaszoknak. 
Pálnagy Balázs ugyanis nem 
idealizál – még ha nem 
egyszer a nosztalgikus har-
móniavágy szól is ki a kép-
ből –, hanem azonosít és 
konfrontál. Egyszerre állít 
és kérdez. Az emberi vi-
szonylatokat helyezi a tájba, 
a kertbe, még akkor is, ha az 
ember konkrétan nem jele-
nik meg (a „kertművelőt” 
csupán néhány kompozíci-
ón látjuk). Ha a tájvalóság 
az emberi lélekvalósággal van össz-
hangban, akkor örvendezik ennek a 
nyugalomnak. Ha pedig a természet 
valósága disszonáns hatásokat kelt 
bennünk, akkor számon kér és fi-
gyelmeztet. Felhívja a figyelmet arra 
– a lírai realista, vagy gyakran a 
sajátosan impresszionisztikus kom-
pozícióba allegorikus tartalmakat is 
becsempészve –, milyen értékekről 
nem szabad lemondanunk. Mert a 

természet tükre megmutatja, hogy 
hol sérül a mi emberi rendünk. Pál-
nagy Balázs a kertbe menekül, oda 
húzódik vissza, a kertvalóság allegó-
riájában sztoikus boldogsággal veszi 
tudomásul a rendet. A világ, a termé-
szet és a természettel harmonizáló 
ember rendjét.   
Fülep Lajos művészettörténész jog-

gal írhatta, hogy amikor a természet a 
festő benyomása, akkor már világné-
zetről is beszélhetünk. A művész 
szuverén módon átformálja a termé-
szeti képet azzal, hogy belevetíti szub-
jektív lelkivilágát, és ezzel a saját 
képére formálja át a tájat. A művész-
nek tehát a műben visszatükröződő 
kedélyét is látjuk.  

 
Pálnagy Balázs akvarellje 

a Kertem sorozatból 
 
A kiállított művek majdnem fele 

erre konkrétan is utal. A kert eleve a 
személyességet, a biztonságos szige-
tet jelenti. Összeköti az emberi szük-
ségletek alsó és legfelsőbb régióit, 
tehát az alapigények kielégítését – ide 
tartozik a biztonság is –, valamint az 
önmegvalósítást és az esztétikai igé-
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nyeket. A kert-allegória a tevékeny (a 
szemlélődésben is aktív) életformát 
feltételezi. Elűzi az unalmat, a bűnt és 
a szükséget (mint Voltaire Pangloss 
mesterének üzenete is erre vonatko-
zik), tehát egybekapcsolja az ösztö-
nöst, az erkölcsöst és a szellemit. 
Vallomásos, ars poétikus ez a vi-

szony, amikor egyes szám első szemé-
lyű birtokjellel szól a kertről a mű-
vész. Erre az intim atmoszféra mellett 
a címek is utalnak: kertem árnyékai, 
Kertem színei, Virágaim, Kamrám. A 
természet Pálnagy Balázs benyomása, 
a kert az ő tájvalósága és egziszten-
ciális közege, ez pedig – Fülep Lajos-
sal szólva – már világnézet is. 
S van egy másik kulcskép is a tárla-

ton: Belső erdő. Képzettársításomban 
ez egyszerre jelenti az erdő belsejét, 
de jelenti az ember bensőjének, az 

ember lelkének erdejét is. Az érzéki 
tájvalóság érzelmi valósággá formá-
lódott át, de szellemi közeggé is 
egyúttal, hiszen az erdő, mint metafo-
ra – hasonlóan a kerthez –, egy sze-
mélyes mitológia kereteit jelöli ki. 
Végül a Pálnagy Balázs-féle akva-

rell néhány sajátosságára hívom fel a 
figyelmet. Az akvarell különös helyet 
foglal el a képzőművészeti technikák 
között, ugyanis egyaránt sorolják a 
festészethez és a grafikához is, a ve-
gyes technikák egyik alkotóeleme. Az 
olaj-képekhez tanulmányként szol-
gált, a grafikát pedig színezték, ár-
nyalták vele. A gouache vagy a száraz 
akvarell sok grafikai hatást mutat fel, 
a kihagyott, fehér papírfelületek is a 
grafikai kontrasztokra emlékeztetnek. 
S a vizes akvarell bravúros festői 
megoldásokra alkalmas, atmoszférát 

érzékeltet és frissességet 
sugároz, az árnyalatok és 
tónusok, a színek tünékeny 
és áttetsző keveredése ma-
gát a lélekhangulatot csil-
logtatja vissza. Pálnagy 
mindkét válfaját használja, 
valóban festői képet hozva 
létre. 
 
 
  
 

Pálnagy Balázs: 
Utcarészlet (akvarell)  
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A KALAND MINT ÉRZELMI LÉTFORMA 
 

Uzonyi Ferenc festőművész kiállítása az Agráregyetemen 
 

 
A szervezők talán nem feltétlenül a 
legjobb címet választották Uzonyi Fe-
renc festőművész kiállításához, me-
lyet a „140 éves a debreceni gazdasági 
és agrár felsőoktatás” programjainak 
keretében március 28-án nyitottak 
meg a Debreceni Egyetem Agrár és 
Műszaki Tudományok Centrumában. 

„Agráros a művészvilágban” – bár 
tényszerűen utal rá a cím, hogy Uzo-
nyi Ferenc agrárdiplomát szerzett, s 
hogy a képzőművészet területén elért 
sikerei alapján ismerjük őt, a címsu-
gallattal ellentétben azonban nem 
egyszerű kirándulásról vagy érdekes 
kalandról van szó a művészvilágban, 
hanem egész életről, mindent megha-
tározó létformáról, alkotói döntésről 
és vállalásról. 
Igaz, hogy Uzonyi Ferenc végső so-

ron az agráregyetemnek köszönheti 
azt, hogy festőművész lett, nem pedig 
agrármérnök, hiszen már az 1980-as 
években itt működött az a Csontváry 
Képzőművészeti Kör, melynek mun-
kájába Uzonyi is bekapcsolódott, s 
kinyílt előtte egy másik világ is, az ő 
világa, ahol a növényi és állati léte-
zésnek a műveltségi hagyományból 
eredeztethető szimbólumait, a folya-
matot és az állapotszerűséget, mint 
szemléleti alkotóelvet tette magáévá. 
A folyamat (mint növekedés) nem 

egy korábbi korszakában – például a 
fa és az ember átváltozásait látomá-
sos módon rögzítő festmény-allegó-
riáiban – meghatározta kifejezésének 
irányát. Az állapot megjelent már el-
ső, fiktív tájképeinek (vagy lelki táj-
asszociációinak) időszakában; a kettő 

pedig ötvöződött az öt évvel ezelőtti 
karnevál-sorozatában. 
S Uzonyi Ferenc képeinek megha-

tározó egységében az állapotot (mint 
folyamatból kiragadott pillanatot) ér-
zékeljük ma is – nem sorolom ide a 
lélekállapotnak vagy hangulatnak a 
városképeket, épített környezetet be-
mutató festmények másodlagos kife-
jezését, de ide sorolom az enteriőrö-
ket vagy csendéleteket. 

 
Uzonyi Ferenc: Tükörben (olaj) 

 
A városképek és alakos plein air 

kompozíciók – de a portré vagy az akt 
enteriőrös vagy neutrális közegének 
– közös pontjáról, a fény sajátos, op-
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tikai hatásán túl az érzelmi többletje-
lentésről később külön is szólni ér-
demes, az állapotba sűrített pillanat 
lelki-egzisztenciális jelentéséről és je-
lentőségéről azonban egy dolog már 
most biztosan megállapítható. 

 
Uzonyi Ferenc olykor a stílus, más-

kor a téma vagy hangulat okán nosz-
talgikusnak tűnő festői létmegraga-
dása minden, harmóniába feszített 
disszonanciájában mai gyökerű s ér-
vényes üzenetű. 
Az egzisztenciális jelző persze nem 

a gondolati vagy filozofikus építmé-
nyek, hanem a lelki, érzelmi mezők 
karakterére utal. Ezért Uzonyi Ferenc 
nem formailag absztrahál, nem a 
kompozíciót és látványt bontja szét, 
majd építi újra. Nem is az eredeti 
látványt tölti fel érzelmi és hangulati 
jelentéssel, hanem az érzelmi (és ér-
zéki) indíttatásokból épít fel egy ké-
pet. Természetesen ott van előtte a 
tárgyi formában látott kép is, a mo-
dell vagy a természeti stáció és hely-
zet, Uzonyi azonban saját belső vilá-
gát tárgyiasítja, ha úgy tetszik: konk-
retizálja ezeken a festményeken. 
És pontosan ebben az iménti érte-

lemben lesz egzisztenciális, érzelmi 

létforma az úgynevezett kaland. A 
művész számára ugyanis a külső világ 
minden megnyilvánulása kaland ab-
ban a vonatkozásban, hogy nemcsak 
a festői kifejezésmód, hanem a hét-
köznapi létezés során is folyton arra 

kényszerül: testet – színt és 
tömeget – adjon a megfog-
hatatlannak. 
Hogy hússá és vérré vál-

jon a szerelem, miközben a 
szerelem nem hús és vér, 
hanem a lelkek húst és vért 
is pezsdítő vibrálása; hogy 
mozdulattá váljék a fény, 
miközben a fény nem moz-
dulat, hanem olyan élet-
energia, amely képessé teszi 
a testet a súlyától való meg-
szabadulásra. 
 

 
Uzonyi Ferenc: Párizsi este (olaj) 

 
Lent: Leányportré (olaj) 
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A művész kiállításait majdnem a 
kezdetektől, az 1990-es évek elejétől 
követhetem figyelemmel, és most, az 
Agráregyetemen bemutatott festmé-
nyein, elsősorban a nagyobb méretű 
képeken – a kisebb táblák összhatá-
sában, együttesében – érzé-
kelem ezt a megfoghatat-
lant, a kaland fénnyé válá-
sát, az érzelmi és finoman 
érzéki transzpozíció irányát 
egy olyan transzcendens sík 
felé, mely azonban megőriz 
minden konkrét tárgyi jelet, 
így egyszerre andalítja el és 
mozgósítja a befogadót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzonyi Ferenc: 
Fényben (olaj) 
 
S mit hozott még Uzonyi Ferenc az 

elmúlt két évtized festőlétéből? Né-
hány korábbi ars poétikájának üzente 
ma is érvényes. 
„Talán a tudatalattiban létező kér-

désekre az álmok adnak megfelelő 
választ, hogy ébren aztán még inkább 
megfoghatatlan dolgokról álmodoz-
zunk”– írta az alkotó. „November vé-
gigsöpört az erdőn. A legfényesebben 
világító, tiszta, keveretlen színek kis 
palettája vigaszt, mentsvárat, arze-

nált, imakönyvet, ágyút jelentett neki, 
amellyel megcélozhatta a gonosz ha-
lált” – bukkantunk rá másutt Her-
mann Hesse idézetére. 
Majd a kiválasztott Weöres Sán-

dor-szentenciára:  

 
„Itt minden örömbe / bogárka 

vész, // s a fájdalom mélye / tiszta 
méz.” Ehhez maga toldotta hozzá a 
következőket: 
„A pillanatokba sűríthető valóság 

valahol az álom határán van.” 
Bizonyos értelemben fentebb is az 

álom és az ébrenlét kettősségéről, a 
művészet mint fikciós valóság és a 
tapasztalati lét párhuzamairól szól-
tam. A természet és az ember reflexi-
ós viszonya fogalmazódik át. 
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Az ember nem a természet tükre, 
és fordítva: a természet nem az em-
beri hangulatok visszatükrözője. Uzo-
nyi Ferenc ennél tovább lép. 

 
Nem feszegeti a szubjektív idealiz-

mus határait – tudniillik, hogy az 
anyagi világ tulajdonképpen csak sa-
ját képzeteink kivetítése –, miközben 
az alkotó egyszerre marad szubjektív 
és idealista. 
Nem metafizikus, mégis a tapaszta-

lat határain túli kérdéseket faggatja, 
ezt azonban az érzékeinkkel felfogha-
tó eszközök segítségével teszi. 
A fényben például nemcsak a fény 

metafizikai jelentése van ott, hanem a 
fény fizikai létezésre gyakorolt, opti-
kailag látszó, érzelmi és hangulati ál-
lapotainkat is befolyásoló hatása. 
Nem romantikus és nem realista, 

miközben a hétköznapi élet elsikkadt 
egzotikuma ugyanúgy foglalkoztatja, 
mint a látványvalóság kliséinek aktu-
alizálása. 
A naturális szemléletű zsánerszitu-

ációt bár nem egyszer megtartja, a 
zsánerben azonban nem az ideált – 
mint képet –, hanem a kép mögötti 
érzelmet hangsúlyozza. 

Szimbolikus-szakrális, mert idolu-
mokat is használ, mégsem az, mert 
meditatív tereiben az egyénire transz-
formált világhangulat sűrűsödik. 
 

Egyszerű lenne kijelente-
ni: Uzonyi Ferenc impresz-
szionista vagy látványfestő, 
bár e vonzódásainak konk-
rét jelei vannak (például Fe-
renczy Károlyt idéző téma-
feldolgozásaiban), s a virá-
gos természeti motívumtár-
ban, a formaalakító készsé-
gekben olykor a szecessziós 
szemlélet nyomait fedezhet-
jük fel. 
 

Uzonyi Ferenc: Tavasz 
 

 
Uzonyi Ferenc: Ünnepre készülődve 
 

Az aktokon – ezzel a műfajjal Uzo-
nyi egyébként most jelentkezett elő-
ször – szintén a fény érzéki testté 
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válása tükröződik, utalva egyben arra 
a paradoxonra is, hogy a művész a 
szabadságot keresi a szépségben, de a 
szabadság érzéki megtestesülése csak 
egy újabb korlátot jelent a szabadság 
kiteljesedése előtt.   

 
Uzonyi Ferenc: Akt fényben (olaj) 
 
Legújabb összeállítását szemlézve 

nekem Egry József „fényfestő” kor-
szaka jutott az eszembe, ennek egy 
sajátos változatát látom Uzonyi Fe-
rencnél. Mint utaltam erre: festmé-
nyein a fénynek szinte teste van. Ha 
újabb árnyalattal gazdagítva az 
értelmezést, közelítünk a művek 
felé: számára a fény jelenléte 
nem valamilyen csoda, nem is 
megfejthetetlen titok, de maga a 
természetes valóság. A titkokat 
megfejti Uzonyi azzal, hogy 
megfesti a képet. Amit nemcsak 
a belső fény ragyog át, hanem a 
természetiek is felerősödnek – 
tüzelnek és hidegen virítanak, 
alkalmazkodnak a helyzethez. 
A varázslat titka, az álomha-

tár valósága, a pillanatokba sű-
rített folyamatos jelen idő titka 

ott rejlik, hogy igyekszik alázatos ma-
radni a tárgyával kialakított viszony-
ban. S ez ama képességből ered, hogy 
a művész azonosul a megfestett való-
sággal. Nem egyik pillanatról a má-
sikra – van egy jól nyomon követhető 

folyamata. Több festmé-
nyén e folyamat minősé-
gét is bemutatja: a képen 
– itt elsősorban a nagyobb 
művek vázlataiként fel-
fogható kisméretű kom-
pozíciók együttesére gon-
dolok – érzékelni lehet a 
tárggyal való azonosulás 
állomásait. 
Tehát ha azt mondom, 

hogy Uzonyi Ferencnél a 
kaland érzelmi létforma-
ként jelenik meg, úgy a 
festés kalandja nem ki-
rándulás a hétköznapok-

ból, hanem annak módja, hogy a 
művész emberként élje át a létezés 
titkait. 
 
És rájöjjön arra, hogy mennyire ki-

szolgáltatott.  
 

Uzonyi Ferenc: Stégen (olaj) 
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BÁRÁNYKÖNNYEK 
 

Folytatásos regény (I.) 
 
 
 

1. 
 
Elmebeteg ötlet szilveszterkor költözni. Egerből Debrecenbe, egy majdnem 
albérletből egy majdnem lakásba. Ami persze szintén nem a sajátja, de 
legalább fizet érte. Előrelátható jövedelmét illetően ez egyáltalán nem vi-
gasztalta, némi elégtételt csupán amiatt érzett, hogy ezentúl senki nem 
vághatja a fejéhez eltartott státuszát. 
Bertalan ott ült a személyes holmiját és személytelen tárgyait rejtő dobo-
zai és műanyag szatyrai közepén, és kibontott egy dobozt. Ennek a vélet-
lenszerű mozdulatnak csupán annyi, logikusnak tűnő előzménye volt, hogy 
az apja, aki segédkezett a költözésben, az utolsó fordulónál ezt a dobozt 
leejtette a bejáratnál. S ha már így esett, a pakolást célszerű volt ezzel kez-
deni, annál is inkább, mert Bertalan fölöttébb gyanúsnak tartotta a doboz-
ból kihallatszó csörömpölést. Tudomása szerint könyvek voltak benne, 
melyek tulajdonságait illetően eddig semmiféle olyan adat birtokába nem 
jutott, ami azt feltételezné, hogy a könyvek törékenyek lennének. 
Bertalan apja, akit szintén Bertalannak hívtak, sebtében elbúcsúzott a fi-
ától, és sietett is vissza Egerbe az utánfutós autóval, hogy még elő tudjon 
készülni a Szépasszony-völgyben rendezett szilveszteri bulihoz. Az ifjabb 
Bertalan az ebben való részvételhez a legcsekélyebb kedvet sem érezte, 
mert mióta ő is teljes jogú meghívottja volt ezeknek a fergetegesnek egyál-
talán nem mondható összejöveteleknek, mindig ugyanabban az étterem-
ben ültek, ugyanazt ették, ugyanazokkal az emberekkel, akik évek óta 
ugyanazokat a nótákat rendelték a pszeudo-cigányzenészektől, továbbá 
ugyanazokat a vicceket és állítólagos sztorikat kellett végighallgatnia. 
A könyvek törhetetlen voltáról alkotott hite beigazolódott, a doboz tar-
talmát átvizsgálva azonban Bertalannak alkalma nyílt a Shakespeare ösz-
szes drámái négy kötetének lapjaira ragadt eperlekvár sajátos viselkedésén 
morfondírozni. Persze, a nagyi áll eme „action gratuit” mögött, aki csak 
addig a pontig volt előrelátó, hogy az ő kis Bercikéje elsőként biztos a ked-
venc eperlekvárját találja meg, hiszen tudta, hogy az unokája a lekvárnál 
már csak Shakespeare-t imádja jobban, arra viszont nem gondolt, hogy az 
üveg össze is törhet. 
Rómeó és Júlia egészen összeragadt, mármint nem a két szerelmes, ha-
nem a tragédia lapjai, és az örök szerelemnek hirtelen eperszaga lett, csak-
úgy, mint a velencei mórnak. Az 532. oldal alján lévő szövegről mutatóuj-
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jával leszedte a lekvárt, lassan lenyalta, és úgy olvasta Othello vad epekedé-
sét: „Bűvös teremtés! Hogyha belepusztul / A lelkem, akkor is szeretlek! 
És ha / Nem szeretlek, a káosz visszatér.” De nemcsak a mórnak, hanem 
jutott a lekvárból A velencei kalmárnak is, a színművek közül, a vígjáték-
okból pedig A makrancos hölgy néhány lapja esett áldozatul. Bertalan örült 
neki, hogy a királydrámák epermentesek maradtak, ez a kötet ugyanis a 
gerincével támaszkodott a lekváros üvegnek.     
Egerben egy kétszobás, loggiás, belvárosi lakásban élt, másfél perc sétá-
nyira a Dobó térhez. Harmincévesen már kezdett elege lenni a szüleivel 
való egy-fedélből, s amikor végre megkapta élete első állását, úgy döntött, 
elköltözik otthonról. Ezt a döntését megerősítette az akkori barátnője éle-
tében bekövetkezett változás: ő is elköltözött otthonról. A helyzetet csupán 
az bonyolította, hogy a nő a férjétől költözött el, aki egyáltalán nem volt 
olyan megértő, mint Bertalan családja. 
Kapóra jött, hogy Bertáné unokatestvére, Kálmán bácsi, egyéves vendég-
tanári pályázatot nyert Helsinkibe, s habár a Keresztes-féle finn nyelv-
könyvnek még csak az első hat leckéjén rágta át magát, ez nem volt akadá-
lya annak, hogy magyart taníthasson az egyetemen. Vitte a feleségét is, két 
lányuk már Pesten élt. Amikor meghallották, hogy az ifjabb Bertalan albér-
letet keres, egyetértettek az ötlettel, hogy egy felnőtt férfinek már a saját 
lábára kell állni, felajánlották, hogy ehhez a saját lábra álláshoz egy évig a 
lakásukkal tudnak hozzájárulni. Bercinek csak a rezsit kell fizetnie. 
Azt elfelejtettem mondani, hogy Bertalannak már a nevével is gondjai 
akadtak, nem értette: ha így kiszúrtak az apjával a nagyszülők, hogy a Ber-
ta vezetéknévhez a Bertalan keresztnevet választották, miért kellett tovább 
is örökíteni ezt a hülyeséget. De aztán azzal vigasztalta magát, hogy még 
mindig jobb, mintha Bertalan lenne a vezetékneve és Berta a keresztneve. 
Élete egyik legnagyobb (és egyelőre egyetlen) áldásának ugyanis azt tekin-
tette, hogy nem lánynak született. El fogom mondani azt is, hogy miért 
gondolta így, egyelőre azonban Shakespeare szilveszteri balesetéhez kell 
még néhány kiegészítést tennem. 
A királydrámáknak egyszer már volt életmentő szerepe, mondhatni 
meghatározó és kizárólagos. Említettem ugyanis, hogy Bertalan barátnője, 
a telt idomú Laura, akivel együtt költözött oda édesanyja unokatestvérének 
lakásába, férjezettként volt nyilvántartva, és ezt a minősítést bíróságilag 
még nem törölték, amikor a férj meglátogatta őket. 
Azt nem mondhatnám, hogy baráti hangnemben folyt a beszélgetés, de 
még az illő távolságtartás is hiányzott, értve ezalatt, hogy a férj előbb a 
feleségét pofozta fel, aztán belerúgott Bertalan combjába, amit Bertalan 
kissé zokon vett, és tőle szokatlan vehemenciával szerette volna az álló-
lámpa talpas felével viszonozni ezt az udvariatlan gesztust. Aztán eszébe 
jutott, hogy a lámpa nem az övé, egyáltalán, a könyvein és a ruháin kívül itt 
semmi nem az övé, még a szeretője sem, vigyáznia kell Kálmán bácsiék 
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berendezésére, és nagyon úgy tűnt, hogy ezentúl a csapodár asszony erköl-
cseire ismét a felszarvazott férj akar vigyázni. Hogy ennek újabb nyomaté-
kát adja, megragadta a vacsorához előkészített hússzeletelő kést, és Berta-
lan állólámpa felé induló kezét vette célba. 
Bertalanról egyébként tudni kell, hogy alkatra nem kifejezetten hőssze-
relmes vagy amolyan harcias, keményfiú típus, sőt. 166 centire nőtt és 59 
kilóval nehezítette a földet, amit tizenhét éves koráig csupán a későn érés 
reményében bocsátott meg a sorsnak, Amikor azonban ez a fizikai folya-
mat itt megállt, és húsz fölött sem akart újabb lendületet venni (hiába kí-
sérletezett még a testedzéssel is), apróbb kétségei támadtak az isteni elosz-
tórendszer igazságosságát illetően. Megjelenésének azért valamiféle tekin-
télyt parancsolt magas homloka, mely másodéves egyetemista korára már 
olyan magas volt, hogy egészen a feje tetejéig ért. Mint később Laura el-
mondta neki, azért szeretett bele, mert olyan okosan kopaszodik. 
Most azonban ez a halántéka irányában is egyre nagyobb kiterjedést öltő 
hajhiány csak arra volt jó, hogy félelme az osztódással szaporodó veríték-
cseppekben is megnyilvánuljon. Bertalan abban reménykedett, hogy az 
asszony a védelmére kel, de némileg csalódott, amikor azt vette észre, hogy 
Laura inkább a férjnek szurkol. Hirtelen nagyon sajnálni kezdte értelmet-
len életét, és felötlött benne, hogy ha ép bőrrel megússza, másnap felmond 
a munkahelyén. Egyébként sem jó diplomás pénztárosnak lenni egy bevá-
sárlóközpontban, úgy meg főleg nem jó sehol sem lenni, ha az ember leg-
inkább halott. 
Keresni fog valamilyen normális állást magának, már ha lehet egyáltalán 
megfelelő munkát végezni egy művelődési menedzser diplomával, amit 
slusszpoénként megtoldott egy vizuális kommunikáció szak elvégzésével is, 
most azonban valamilyen normális védekező alkalmatosságot kellene ta-
lálni. Ekkor hirtelen Shakespeare királydrámáira esett a tekintete, amit 
Laura nehezéknek tett rá egy szál ibolyára. Bertalantól kapta a piacon, azt 
mondta, hogy ki akarja szárítani, és a lepréselt virágot az igazolványtokjá-
ban fogja hordani. Bertalan most úgy gondolta, Laura inkább azért tette rá 
a nehezéket, hogy ne lássa a virágot, persze, az is lehet, hogy a hússzeletelő 
kés látványa ingatta meg józan ítélőképességét. 
Gyorsan felkapta Shakespeare-t, találomra kinyitotta a VI. Henrik I. ré-
sze negyedik felvonásának I, színénél, és mintha a színpadon állna, szaval-
ni kezdte Henrik szavait: „Úristen, az őrült agyban mi tombol, / Ha ilyen 
apró, léha ügyekért / Keletkeznek hatalmas pártviszályok? / Unokabá-
tyáim, York, Somerset, / Kérlek, maradjatok békén s nyugodtan.” A dü-
hös férj megállt, mintha egy sokkolóval találta volna szembe magát, de a 
veszély még nem múlt el. Bertalan folytatta, immár York szavaival, habár 
nem volt róla meggyőződve, hogy éppen a legmegfelelőbb helyen nyílt ki a 
könyv, ezt olvasta ugyanis, míg fél szemmel a késre meredt: „Előbb kard-
dal döntsük el a viszályt, / Aztán parancsoljon felséged békét.” 
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Bertalan nem folytatta, elakadt a szava a riadalomtól, hogy ezzel a szoba-
színházi produkcióval csak tovább szítja az öldöklési vágyat, melynek egé-
szen nyilvánvaló tárgya most ő maga volt. De a férj haragja ebben a pilla-
natban elszállt, és szinte visszafoghatatlan kacagásba kezdett. Mindkét 
kezével a combjait csapkodva azt kérdezte Laurától, hogy ez az ember tény-
leg őrült-e, és ha igen, akkor nem volna-e szüksége a nőnek egy másik, egy 
korábbi őrültre, ő ugyanis őrülten szerelmes az asszonyba. 
A VI. Henrik, mondta Bertalan, akinek a félelemtől majdnem epegörcse 
lett, és hagyta, hogy Laura kisétáljon a férjével. Mikor másnap Bertalan 
hazaérkezett, és kinyitotta a postaládát, nem is lepődött meg, hogy a Lau-
rának adott lakáskulcsokat ott találta az akciós pizzát és kedvezményes 
internet-előfizetést kínáló szórólapok mellett. A lakásból természetesen 
hiányoztak a nő cuccai, és Laura még ki is takarított, Bertalan szennyesét 
kimosta, alsóneműjét kiteregette, amiről azt gondolta, hogy Laura azért őt 
is szereti, csak már nem annyira. Még az ibolyát is elvitte magával, az író-
asztalon, Shakespeare királydrámáin pedig egy fecni fogadta: „Egyelőre ne 
hívj, majd én kereslek! Laura”. 
Aznap egyébként tényleg felmondott a munkahelyén. Aztán másfél hó-
napig diplomás zöldségárus volt a piacon, apai nagynénjét helyettesítette, 
akinek egy nőgyógyászati műtét miatt kellett ez idő alatt nélkülöznie a 
zellerek és egyéb levesbe meg főzelékbe valók társaságát. Nyáron diplomás 
benzinkutasként kereste a kenyerét, kereken tizenhárom és fél napig, de 
borravalós pályafutásának véget vetett az a szerencsétlen körülmény, hogy 
allergiás volt a benzin szagára. Kéthónapnyi szülői zsebpénz- és rezsipótlás 
után szeptemberben kapva kapott az alkalmon, hogy diplomás árukiadó 
legyen egy nyomdában. A vállalkozást egyik volt évfolyamtársa vezette, nem 
kis büszkeséggel hozva Bertalan tudomására, hogy áldja az eszét, amikor a 
matematika–kémia szakos katedrát nyomdai üzletkötői munkára merte 
cserélni, három év múlva pedig saját nyomdai vállalkozásba kezdhetett. 
Bertalan a nyomdafesték szagára is allergiás volt, és ezt a felismerést azért 
fogadta értetlenül, mert a könyveket meglehetősen szerette, volt azonban egy 
olyan érzése is, hogy inkább a nagyképűségre allergiás. Most éppen diplo-
más munkanélküli volt, megint, három hónapja folyamatosan, de már csak 
átmenetileg, mert január 7-én megkezdi debreceni karrierjét. Igaz, egyelő-
re még nem a csúcson, de a szállodai recepciós munkakör beláthatatlanul 
fényes lehetőségeket rejteget számára, ahonnan nemcsak a szállodai szo-
bák ajtói, hanem tekintélyesebb kapuk is megnyílhatnak előtte.      
Bertalan ott ült a személyes és személytelen dobozok és nejlonszatyrok 
közepén, amennyire tudta, próbálta megtisztogatni a könyvek lapjait az 
eperlekvártól, arra azonban semmilyen épkézláb megoldást nem talált, 
hogy ezek a lapok később ne ragadjanak újra össze. 
Elmebeteg dolog szilveszterkor költözni – állapította meg magában, de 
egyelőre nem akart foglalkozni a tizenhat négyzetméteres fényesudvari 
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garzon feltérképezésével, amiért volt képe a tulajdonosnak négyzetméte-
renként kétezer forintot kérni, mondván, hogy úgyis olyan alacsony a rezsi. 
Leakasztotta tolldzsekijét a fogasról, és elindult a városba. Ideje belekez-
deni a terv végrehajtásába. 
Tudniillik, Bertalan korántsem a szállodaszakmában képzelte el a jövő-
jét, az állás csak azért kellett neki, hogy Debrecenben tudjon élni. Akár 
még azon az áron is, hogy személyazonosságot változtasson, habár ezt az 
árat ebben a pillanatban inkább jutalomként fogta fel, melynek részleteivel 
és kimenetelével sem volt tisztában, s ennek az volt az egészen egyszerű 
magyarázata, hogy nem ő találta ki.  
– Keserű Bódog vagyok – mondta hangosan, mielőtt kilépett az ajtón.              
 
 

2. 
 
Keserű Bódog, az igazi, a Kossuth tér egyik kávézójában várt rá. Négy órára 
beszélték meg a találkozót. Bertalan legalább tíz perccel korábban érkezett, 
de még nem akart beülni a Saxophonba – Bódog ezt a helyet jelölte meg a 
telefonban. Apró hódarák szitáltak a levegőben, a grillázs illata keveredett 
a fokhagymáéval és forralt boréval. Bertalannak kedve lett volna egy deci 
forralt bort inni, de sajnált érte 150 forintot. Jól tudta, hogy az utcai árusok 
kissé sajátosan értelmezik a jézusi praktikát a víz borrá változtatására vo-
natkozóan. Azt sem igazán értette, hogy mi kerül egy kemencés lángoson 
600 forintba, aztán az árképzés szemtelenségének lehetséges és legfőbb 
okaként a szilvesztert jelölte meg magában.  
Udvarias ember lévén, négy óra előtt két perccel lépett be a kávézóba, ami 
első pillantásra inkább egy retró hangulatot is őrző posztmodern presszó 
benyomását tette rá. Bódogot nem kellett sokáig keresnie, a fiatalember 
ugyanis egyedül ült az egyik, kisebb társasági beszélgetésekhez bőrkanapék-
ból kialakított fakkban. Megörült az ismerős arcnak, habár Bódognak először 
csak a kopasz tarkóját látta. A Bertalanéhoz hasonlóan szerény adottságú, 
mondhatni, meglehetősen csenevész ékességű hajzata elleni tiltakozásként 
már az első szigorlat után kopaszra borotváltatta a fejét, és ezt a hajnélküli 
állapotot azóta is gondos és rendszeres utómunkálatokkal őrizte.   
Keserű Bódog és Berta Bertalan együtt jártak a pécsi egyetemre, két évig 
csoporttársak voltak, bizonyos értelemben barátok is lettek. Annyira ha-
sonlítottak egymásra, hogy eleinte többen ikreknek nézték őket. Egyszer 
még egy közös barátnőjük is volt, aki egy-egy randevú alkalmából szándé-
kosan keverte össze a két fiút. Bódog és Bertalan megállapították, hogy a 
lányt biztosan ez hozza izgalomba, ráadásul a lány pszichológushallgató 
volt, így tulajdonképpen semmin sem csodálkoztak. S mivel komoly szán-
dékai egyiküknek sem voltak a lelki-beteg tündérrel, barátságukat csak 
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tovább erősítette a közös birtoklás élménye. Később megállapították, hogy 
azért ők sem voltak egészen normálisak. Mindenesetre Bódog és Bertalan 
megkülönböztetésében hamarosan nemcsak a tanulmányi átlagok vizsgá-
lata segített (Bódog ugyanis még nagyjából sem igyekezett komolyan venni 
az egyetemet), hanem Bertalan amúgy jelentéktelen hajának hirtelen jelen-
tése lett a személyazonosításban.    
De nem sokáig. Mert Bódog aztán az ELTE szociológia szakára iratkozott 
át, és amikor Bertalan valamelyik rokon tanácsára nyáron szintén kopaszra 
nyíratta a fejét, mert állítólag a rendszeres borotválástól kinő a haja, taná-
rai az első zárthelyi dolgozatokig azt hitték, hogy Bertalan hagyta ott az 
egyetemet, és Bódog fog tőlük diplomát kapni – amúgy teljesen érdemte-
lenül, mint ahogy nem ez lett volna az első ilyen eset a szak történetében.  
Mindennek a Berta Bertalan és Keserű Bódog között fennálló hasonló-
ságnak csupán abból az egyébként nem elhanyagolható szempontból van 
jelentősége, hogy Bertalan elveszítette identitását, de ezt mindjárt el is 
fogom mondani. 
Visszatérve egyetemi pályafutásuk különválásához, majd Bódog – a szá-
mos homályos és zavarba ejtő részlettel egy kirakhatatlan puzzle hasonla-
tát idéző – életének további alakulásához, Bertalannak hamarosan feltűnt, 
hogy a barátja egyre titokzatosabban viselkedett, amikor a fővárosban 
találkoztak. Igaz, egyre ritkábban keresték egymást, de esetleges kapcsolat-
tartásuk is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a régi szálak ne sorvadjanak 
el teljesen. Bertalan időközben annyit tudott meg a régi barátról, hogy 
Bódog egy kutatási program révén munkakapcsolatba került a belügymi-
nisztériummal. 
2007 novemberének végén Keserű Bódog váratlanul meglátogatta őt 
Egerben, és akkor csak annyit kérdezett tőle, hogy ha úgysincs állása, fele-
ségről, gyerekekről nem is beszélve, nem lenne-e kedve Debrecenbe köl-
tözni. Kerít Bercinek munkát is, mellette pedig még csak annyi dolga len-
ne, hogy néha ilyen-olyan kérdőíveket kellene kitöltenie, amiért természe-
tesen külön juttatásban részesül. 
Bertalan megkérdezte, hogy mégis, milyen kérdőíveket, mire Bódog azt 
válaszolta, hogy ne izguljon, semmi különös, a belügyminisztérium állítja 
össze különböző háttértanulmányokhoz. Amúgy a dolog legális, de egyelő-
re ne beszéljen senkinek se róla, mert még az sem biztos, hogy beindul az 
új program.  
Bertalan decemberben igent mondott, Egerből és a semmittevésből már 
úgyis elege volt, azt remélte, hogy az új környezet új inspirációkat adhat 
számára életének valamilyen tartalomszerűséggel való feltöltéséhez. Laura, 
persze, azóta sem kereste, amit utólag már nem is nagyon bánt, mert 
semmi kedve nem volt ahhoz, hogy megint Shakespeare-rel védekezzen a 
férj ellen. Ráadásul sokan mondják, hogy az egész országban Debrecen 
büszkélkedhet a legszebb lányokkal, és még az is előfordulhat, hogy jut 
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neki belőlük egy példány, legalább a második vonalból. Bertalan belátta 
ugyanis, hogy ennyi kompromisszumot szükséges kötni, ha az ember tisz-
tában van azzal, hogy Casanova örökségéből alkatilag maradt ki. 
Bertalant csupán az feszélyezte, hogy a karácsony előtt kapott telefonhí-
vásban Bódog azt közölte vele, némi változás következett be a megállapodá-
sukat illetően: Berta Bertalan átmenetileg Keserű Bódogként fogja megkez-
deni debreceni pályafutását. Szilveszterkor találkoznak, megbeszélik a rész-
leteket, szigorúan személyesen, és bár a munka tényleg legális, megállapodá-
suknak titokban kell maradnia. De ha Bertalannak aggályai lennének, még 
mindig visszamehet Egerbe, és élheti Berta Bertalan reménytelen életét. 
Bertalan aztán igen hamar megbarátkozott az ötlettel. Azzal persze tisz-
tában volt, hogy valaki más nevének a viselése egyszerre több veszélyt rejt-
het magában. Azt a lehetőséget ugyanis már az elején elvetette, hogy 
mondjuk, örökölni fog, sokkal életszerűbbnek tűnt, hogy rajta verik el a 
port mások bűneiért, ami már csak ama egyszerű oknál fogva is igazságta-
lan dolog lenne, mert nem ő követte el. De izgatta a játék, és foglalkoztat-
ták az új kilátások. 
Azt ugyan nem mérte fel, hogy vajon hová is lehet kilátni egy recepciós 
pult mögül, legfeljebb belátni lesz módja mások ide menekített titkaiba, de 
mivel a belátás feltétele a kilátásnak, aggódása alábbhagyott, sőt, egyálta-
lán nem is jelentkezett. Megmagyarázhatatlan elégedettség töltötte el, hogy 
végre a saját lábára állhat, még ha ez történetesen nem az övé, hanem va-
laki másnak a lába. 
– Szervusz, Bódog – üdvözölte a másikat, levette a tolldzsekit és leült a 
barátjával szemben.  
– Szervusz, öreg kandúr! Örülök, hogy végre itt vagy. 
– Hiszen nem is késtem – nézett Bertalan a bejárat mellett lévő órára. 
– Nem is arra mondtam. Mit iszol? 
– Egy kávét, köszönöm, de béleljük ki valamivel. Mondjuk, egy kis alma-
pálinkával, ha van.  
A szőke pincérnő kihozta az italokat, Bódog is a café calvin utánzata mel-
lett döntött. 
– Nos, akkor beavatnálak a részletekbe. – Belekortyolt a kávéba, csettin-
tett a nyelvével. Észrevette, hogy Bertalan az öngyújtóját babrálja. – Ugye, 
nem szoktál vissza a cigire? 
– Nem, dehogy! Akaraterősítő. Maszatolok vele egy kicsit, és már nem is 
kívánom a cigarettát. 
– Helyes. Nem árt elolvasni a figyelmeztetéseket a cigarettás dobozokon. 
A dohányzás ugyanis lassítja a vér keringését, elzárja az artériákat, és nem-
csak szívrohamhoz vagy agyvérzéshez vezet, hanem az a legrosszabb, hogy 
impotenciát is okozhat. Akkor már inkább egy agyvérzés. – Bódog elővett a 
kisebbik táskájából egy még kisebb táskát, és egyenként előszedegette be-
lőle annak tartalmát. 
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– Köszönöm a három hónapi albérletpénzt – mondta Bertalan. – Mikor 
fizessem vissza?  
– Akkor, ha nem állsz munkába 7-én. Egyébként biztosítottalak róla, 
hogy beszállunk a költségeidbe.   
– Beszállunk? Kicsodák?  
– Mondtam, hogy a belügy. 
Bertalan elég különösnek tartotta, hogy hirtelen belügyileg is fontos sze-
mély lett, hiszen soha nem képezték ki ügynöknek vagy ilyesminek. Azzal a 
körülménnyel pedig egyáltalán nem tudott mit kezdeni, hogy mi a fenének 
kell szállodaportásnak lennie, ha a belügyminisztérium által végzett felmé-
résekben működik közre. Értetlenségét meg is osztotta Bódoggal, mond-
ván, hogy ha neki a füle viszket jobb oldalon, akkor nem nyúl át a térde 
alatt a bal kezével, hogy úgy vakarja meg a fülét, amivel, a hasonlat kissé 
komplikáltra sikeredett volta ellenére, egészen egyszerűen csak arra akart 
utalni, hogy fölösleges ennyire túlbonyolítani a dolgokat. A barátja azon-
ban megnyugtatta, hogy mindent elmond a megfelelő időben, most viszont 
annak van megfelelő ideje, hogy néhány szükséges dolgot átadjon neki. 
– Személyi igazolvány, lakcímkártya, fővárosi, de itt az ideiglenes lakcí-
mé is, továbbá adókártya, TAJ-kártya, bankkártya, erre szükséged lesz, 
indulásként van rajta 200 ezer forint, itt a PIN-kód, jogosítvány… 
– Nincs kocsim. 
– Az nem baj, egyelőre úgysem lesz rá szükséged. Ha mégis, szerzünk, itt 
van hozzá a papír.  
– Te, Bódog, az addig rendben van, hogy én most itt a te nevedben fogok 
dolgozni – végignézett az asztalon sorakozó igazolványokon, melyek mind-
egyikén Keserű Bódog neve szerepelt –, de gondolom, nem a saját papírja-
idat adtad ide. Miért nem te állsz be a munkába? 
– Eredetileg úgy volt, hogy én is jövök, te pedig segítesz nekem. Tudod, 
jól jöhet néha, hogy ennyire hasonlítunk egymásra… Ám kiderült közben, 
hogy fent van rám nagyobb szükség, egy másik munkában, itt viszont van 
egy kapcsolatom, aki Keserű Bódogot várja, hogy végre igazán megismer-
kedhessen vele. Egy nő. A városházán dolgozik. 
– És hogy adjam be neki, hogy én vagyok te? 
– Csak egyszer találkoztunk, futólag. Ha kopaszra nyírod a hajad, és egy 
kicsit magasított sarkú cipőt veszel fel, néha hunyorogsz egyet, teljesen úgy 
nézel ki, mint én. Azért is választottalak téged, hogy tudjuk egymást helyet-
tesíteni. 
– Hogy hívják a nőt? 
– Martinka Emília. Itt van róla egy fénykép. Február végén lesz a szüle-
tésnapja, most lesz harminckét éves, de nem látszik rajta. Biztosan azért – 
tette hozzá kajánul Bódog –, mert 29-én született, szökőévben. Amikor 
elolvastam a leveleit, néha azt gondoltam, hogy ha nem is néggyel kell 



 316 

osztani nála az évek számát, azért meg lehet felezni. Túl komoly és túl gye-
rekes egyszerre.  
Bertalan szemügyre vette a fotót, úgy gondolta, hogy nem is a második 
vonalból való. És tényleg nem nézett ki még huszonötnek sem. Volt viszont 
a tekintetében valami nyugtalanság. Bertalan egyszerre látta benne a kihí-
vást és a rejtőzködést. 
– Mit kell vele tennem? 
– Akár meg is dughatod. Persze, várhatsz vele egy kicsit. Meghívott a 
szilveszteri bulijába. 
– Mármint ma este? 
– Mármint ma. Ma van szilveszter, nem? 
Bertalan krákogni kezdett: – Nem igazán vagyok felkészülve rá, hogy ma 
este bulizni menjek. Még csak most költöztem, ki sem pakoltam a dobo-
zokból. 
– Kibírod. Mindjárt elmondom, mit kell tudni róla, de előbb intézzük el a 
papírdolgokat. A munkaszerződésed, ezzel kell jelentkezned hétfőn a szál-
loda gazdasági vezetőjénél. Természetesen minimálbért kapsz… 
– Várj csak, Bódog! Ha én a te nevedben dolgozok, akkor mi lesz a nyug-
díjammal? 
Bódog nevetett: – Te nem olvasod a statisztikákat? A születéskor várható 
átlagos élettartamunk szempontjából nem biztos, hogy a nyugdíjnak itt túl-
zottan nagy jelentősége lenne. Egyébként megnyugtatlak – és elővett egy 
másik papírt a táskájából. – Berta Bertalan művelődési menedzser velünk is 
munkaszerződést köt, kicsivel több, mint háromszor ennyi fizetésért lát el 
kommunikációs tanácsadói feladatokat, titoktartási kötelezettség mellett.   
Bertalan csóválta a fejét: – Mi van, ha nem vállalom? 
– Semmi nincs. Azt azért alaposan fontolóra venném a helyedben, hogy 
az apádnak volt egy sikkasztási ügye, amit igaz, hogy sikerült eltussolni, de 
ha valakik nagyon akarják, előveszik, mert az ügy még nem évült el. 
– Ez valami zsarolás akar lenni? 
– Ugyan már! A barátom vagy. 
Bertalan erről most egyáltalán nem volt meggyőződve. Az apja simlijéről 
amúgy tudott, legalábbis sejtette, hogy amilyen balek, nem régen belerán-
gatták valamibe. Nem töprengett azonban sokat, nyugis munkája lesz, 
néha kitölti azokat a kérdőíveket, megismerkedik egy nővel, aki, ha a fény-
kép nem csal, határozottan figyelemre méltó, ha mindent összead, több 
pénzt kereshet, mint amennyire gondolni mert volna, és igaz, hogy a Kese-
rű Bódog sem egy világbajnok név, de legalább átmenetileg megszabadul-
hat a Berta Bertalantól. 
– Rendben van – mondta. – Hol írjam alá? – Közben azért emlékeztette 
Bódogot, hogy a nem kevés homályos részleten túl a szállodai recepciós 
állás ötletére még nem kapott semmilyen magyarázatot. Nem ártana leg-
alább annyit tudnia, hogy miért dolgozik recepciósként…  
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– Egyszerű. Nem vagy teljesen zöldfülű, hiszen dolgoztál már a szálloda-
iparban. – Bertalannak eszébe jutott, hogy utolsó éves nyári közművelődé-
si gyakorlatát az egri Park Hotelben töltötte, ahol kulturális és egyéb sza-
badidős programokat kellett ajánlania a vendégeknek, azt azonban túlzás 
lenne állítani, hogy dolgozott – mármint nem munkaügyileg, hanem a szó 
erkölcsi értelmében –, vagy hogy alaposabb ismeretei lennének a szálloda-
szakmáról. – A Hotel Lyciumban megfigyelhetsz bizonyos vendégeket.  
Bertalan cöccentett egyet a nyelvével, ami nemtetszésének volt a jele. Va-
jon mire megy ki mégis ez a testvériség? Nem adott azonban több hangot a 
kételyeinek, inkább a szükséges nyelvtudásról faggatta Bódogot. 
– Mostanában nem volt alkalmam külföldiül beszélni – mondta. – De 
még magyarul is alig. 
– Megnéztük a papírjaidat. A német és angol középfokú tökéletes lesz 
ide. Ha jól emlékszem, az egyetemen barátkoztál az olasszal is. Mármint 
egy csinos kis olasz lánnyal. Nem hagytál valami emléket Nápolyban? 
– Nem házasodni akartam. Mariarosaria családja viszont roppant katoli-
kus. Szó sem lehetett többről, mint a csókról. Apropó, ha már a lányokat 
említetted. És a nő, ez az Emília? Miért fontos keserű Bódognak? 
– Mint mondtam, a városvezetés közelében van. Érdekes információkat 
lehet tőle szerezni. Vagy ha nem tőle, akkor általa. Keserű Bódog Pesten ta-
lálkozott vele egy fogadáson, még novemberben. Volt valami igencsak bizta-
tó a tekintetében, azt is mondhatnánk, hogy azonnali rokonszenv, amolyan 
női, a férfival szemben, így hamarosan e-mail kapcsolatba lépett a nővel. 
– Furcsa egy ízlése lehet… 
– Furcsa vagy nem furcsa, de Emíliánál biztosan bejön a mi fajtánk. 
Egyébként nem tudtad, hogy a nők többsége a meglehetős és korai kopa-
szodás, illetve a férfiasság mértéke között komoly összefüggéseket sejt? 
– Hát, nem volt túl sok alkalmam megbizonyosodni erről. De te hogy ke-
rültél oda arra a fogadásra? 
Bódog ismét csak mosolygott: – Éppen pincér voltam. Ezért sem fog 
meglepődni, hogy most egy szállodában dolgozom. Azaz, dolgozol. – Elő-
vett egy dossziét is a nagyobbik táskából. – Ebben ki van nyomtatva a leve-
lezésünk, nem ártana, ha este nyolcig elolvasnád. És itt egy laptop, mobil 
internetes kapcsolattal, biztosan fogtok írogatni is egymásnak. – A másik 
táskát feltette az asztalra, mely ezek szerint egy számítógépet rejtett. – Van 
benne egy tucatnyi névjegykártya, ott van rajta a címem, és a jelszavamat is 
könnyű megjegyezni: „kábé”. A telefon előfizetéses, a számlát nem te ka-
pod, de azért csak óvatosan telefonálj. A számot megtalálod a kártyán, a 
PIN-kód pedig a születési évünk.  
– Hová kell mennem? 
– Házibuli, nem túl messze innen, az utolsó levelében Emília megírta a 
pontos címet. 
– Sokan lesznek? 
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– Nem tudom. De ne izgulj, te nem ismersz senkit, téged sem ismer sen-
ki. Úgy tűnik, hogy Emíliának eléggé rokonszenves vagy. Azért nehogy 
letámadd azonnal! Ne tapogasd, inkább csak tapogatózz! 
– Mi van, ha nem tetszik? Ha nem leszek szerelmes bele? 
– Eredetiben még jobb, mint a fényképen. Biztos, hogy tetszeni fog. De 
nem muszáj szerelmesnek lenni, elég, ha csak úgy teszel, mintha szépen 
belezúgnál. 
– És mi van, ha tényleg beleszeretek?  
– Mi lenne? Legalább lesz egy normális kapcsolatod. 
– Normális? Te azt normálisnak mered nevezni, hogy az első pillanattól 
kezdve hazudok? 
– Ezen még nem gondolkodtam. 
– De tényleg, tegyük fel, hogy beleszeretek, és ő is viszonozza az érzést. 
Vajon Berta Bertalant vagy Keserű Bódogot fogja-e szeretni? 
Bódog egy pillanatra valóban gondolkodóba esett. – Nem, nem – mond-
ta aztán a fejét csóválva. – Mégis csak próbáld mellőzni az érzéseidet! 
Gondolj arra, hogy ez a kapcsolat is csak a munka része!  
– Rendben van. Látatlanban persze azt mondom, hogy próbálom. És mit 
mondjak akkor, ha rólam kérdeznek? Mármint Keserű Bódogról. 
– Azt, amit amúgy is mondanál magadról. Említettem neki Pécset, a 
művelődési menedzser szakot, azt is, hogy egri vagyok, a pesti munka csak 
alkalmi volt, sok helyen dolgoztam, sok mindent kipróbáltam, az áruháztól 
a nyomdáig. Csupán arra kell figyelned, hogy Berta Bertalant egy időre 
felejtsd el. 
– Mondhatom, te aztán jól kifundáltad… 
– Bíztam benned. 
– És én? 
– Mit te? 
– Én megbízhatok benned? Nem lesz ebből valami bajom? 
– Garantálom, hogy nem. Nagyjából sejtheted, hogy még nem avattalak 
be minden részletbe, de azt elmondhatom, hogy a dolog egyáltalán nem 
veszélyes, mert abszolút nem vagyunk a tűz közelében. 
– Azt azért megtudhatom, hogy miért olyan fontos ez a megbízás? 
– Tulajdonképpen egyáltalán nem fontos, ha az ügy magasabb érdekeit 
nézzük, pontosabban, semmi nem ezen áll vagy bukik. Valakik csupán több 
forrásból is kíváncsiak arra, hogy mi folyik ebben a városban. Hátha kide-
rül, hogy mi van a hírek mögött, valami disznóság, amit egy külső szem 
talán könnyebben észrevesz. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy valami 
készül, de ez csupán a szokásos megfigyelések egyike. 
– Tudod, hogy engem egyáltalán nem érdekel a politika. 
– Tudom. Ezért is lehetsz alkalmas a feladatra. Kifejezetten szükségünk 
van az elfogulatlanságra, és ilyen embert ma nem sokat lehet találni. 
– Mikor találkozunk? 
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– Majd felhívlak két-három héten belül. „Kábé” név alatt be van táplálva 
a számom a telefonba, de csak akkor csörgess meg, ha ne adj isten, valamit 
elszúrtál volna. Egyelőre ismerkedj Debrecennel és Emíliával! Ja, és ne 
felejts el gyorsan megnyiratkozni! Az Aranybika halljából, a recepció mel-
lett, nyílik hátul egy fodrászat, az ilyenkor is nyitva van. 
– Ennyi? Kérhetted volna azt is, hogy szerezzek be egy zöld színű kon-
taktlencsét. Nekem ugyanis kék a szemem. 
– Nem hiszem, hogy annyira a szemem színét figyelte volna a nő. Ha 
igen, legfeljebb ráfogod a fényviszonyokra. De jó, hogy szóltál. Ígértem 
Emíliának a ma esti bulira egy üveg meglepetést. – Bódog lenyúlt az asztal 
alá egy szatyorért. – ne ijedj meg, van benne egy féreg.  
– Féreg? Na ne égess! 
– Meglesz az alaphang a szórakozáshoz. Gondoskodni kell a megfelelő 
belépőről. Tequila. – Kiemelte félig az üveget a tasakból. – Kicsit már nem 
józan mexikói fickó kapaszkodik az üvegbe. Állítólag a féregtől lesz bukéja 
a piának, de azért így is meg kell sózni. 
– Legfeljebb nem iszom belőle – morgott egyet Bertalan. – Nem mond-
hatom, hogy Mexikóból hoztam. 
– Nem is. Mondd azt, hogy ajándékba kaptad, s ki nem állhatod a férgeket.  
– Csak nehogy velem etessék meg a végén! 
– Vigyázz, nehogy rákapj! Nincs több belőle. 
Ezen jót nevettek, mégis feszélyezetten búcsúztak el egymástól. Bertalan 
átvágott a téren, megvárta, míg a kék villamos, éppen az 1-es számú, átara-
szol előtte a nézelődők között.  A színpadot már felállították a Nagytemplom 
előtt az esti koncertekhez, s a színpadtól vagy harminc méterre, a megnyug-
tatóan tágas tér közepén ott magasodott a „Mindenki karácsonyfája”.  
Már besötétedett, egyre több helyről hallotta a szilveszteri dudák és ke-
replők hangját. Petárdát is hallott, habár azt kifejezetten tiltja a törvény 
ilyenkor is, csupán a házi tűzijátékok használatát engedélyezik. 
Bertalan nem egészen értette, hogy miért jó az embereknek, ha zajt 
csapnak maguk körül. Sejtett valamilyen állati horda-örökséget ebben a 
viselkedésben, habár a kultúrtörténeti tanulmányaiból emlékezett rá, hogy 
a hangoskodással az óévet akarják elűzni az emberek. A rosszat, az ártó és 
gonosz szellemekkel telit. Mindig abban reménykednek, hogy a következő 
majd jobb lesz, pedig az előrejelzésekből rendszerint azt lehet kiolvasni, 
hogy a helyzet csak még tovább romlik az újesztendőben. 
Belépett az Aranybika patinás épületébe, észrevette a bejáratnál Hajós 
Alfréd emléktábláját. Az újkori olimpiák történetének első magyar bajnoka 
nem lehetett unalmas egyéniség. Athénban megnyerte a száz és ezerkét-
száz méteres gyorsúszást, aztán atletizálni kezdett, focizott, tagja volt az 
első nemzeti válogatottnak az osztrákok elleni meccsen. S kiváló építész 
volt, ő tervezte a Népstadiont, az immár róla elnevezett margitszigeti uszo-
dát, illetve ezt a szállodát is. 
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Kár, hogy mintha félbe maradt volna, rémlett fel Bertalan előtt a hom-
lokzati összkép, a romantikus-neoklasszicista harmóniát ugyanis elég jól 
tönkreteszi az új szárny szocreál fantáziátlansága. Úgy látszik, hogy a het-
venes évek Hajós Alfrédjai még csak kvótát sem szerezhettek volna a szép-
ség és hasznosság elve alapján megrendezett versengéshez.  
Elsétált a széles recepciós pult előtt, a pultnál egy fiatal lányt, egy alig 
húszéves srácot és egy középkorú férfit látott. Úgy tett, mintha észre sem 
venné őket, és eszébe jutott, hogy egy hét múlva majd mások tesznek úgy, 
mintha őt nem vennék észre, miközben a legapróbb jelzésre azonnal ugra-
ni kell, vagy reagálni a tétovaságra. 
A középkorú férfi udvariasan köszönt (Bertalan megjegyezte, hogy min-
denkinek köszönni kell, mindenki potenciális vendég), Bertalan visszabic-
centett fejével, s ha már így megszólították, meg is akarta kérdezni, hol van 
a fodrászat, de észrevette, hogy éppen vele szemben, kicsit balra a lépcső-
fordulótól. 
– Kopaszra kérem! – mondta a hölgynek, aztán becsukta a szemét, és 
hagyta, hogy átmenetileg minden gondolatot eltompítson agyában a haj-
nyírógép zümmögése.  
 

(Folytatom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Komiszár János grafikája
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TORONYNAPLÓ 
 
 
 
Ajándék – A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN – (január 22.) 
 
„A Magyar Kultúra Napja alkalmából ajándékkal kedveskedünk azon látogató-
inknak, akik művelődésük helyszínéül a Méliusz Könyvtárat választották, je-
lenlétükkel, véleményükkel és javaslataikkal intézményünket támogatják és 
munkánkat segítik." 
Ezzel a szöveggel (s az ünnepélyes ajándékátvételre szóló meghívással) kap-

tam levelet néhány napja a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Informá-
ciós Központ megbízott igazgatójának, Szilágyi Irénnek az aláírásával. A meg-
hívás egyébként három nappal korábbra szólt, s bevallom, igencsak meghatott 
a gesztus, hogy üres szólamokon túl, komolyan is gondolnak az Olvasóra, s 
hogy jelképesen sem feledkeznek el az én gesztusomról (tudniillik: minden 
megjelenés után egy nagyobb csomagot kap a megyei könyvtár a folyóiratból, s 
ajándékomat továbbítják a megye városi könyvtárainak is – a magam részéről 
e vállalás ajándékával igyekszem szolgálni a magyar kultúra ügyét). Nem feled-
kezett el egyébként a Modem sem a gesztusról: Gulyás Gábor sok száz értelmi-
ségi mellett nekem is postáztatott egy két személyre szóló ingyenes belépőt 
Bukta Imre kiállítására. A Debrecen Kultúrájáért Alapítványnál nem jártam 
sikerrel – egyébként korábban több munkámat is támogatták –, a remény 
azonban megmarad: talán a Kulturális Alap kellően mérlegeli, mennyire fontos 
a városnak, hogy a folyóirat minél 
több olvasóhoz el tudjon jutni, s az 
elmúlt évi segítséget itt is köszönöm. 
A könyvtár csomagjában két friss 

és hasznos olvasmányt találtam: Sze-
gey-Maszák Mihály Szó, kép zene 
című könyve mellett (ezt a könyvhé-
ten megvásároltam, így jó szívvel 
tovább tudtam ajándékozni) 14 gya-
korló író vallomását Hogy írunk mi? 
címmel. Írói önvallomásokat, mű-
helymagyarázatokat olvasunk benne, 
V. Bálint Éva előszavának megfo-
galmazása szerint beszámolókat ar-
ról, hogy „az írás szerzetesmunka, 
imamalom és tapogatózás, elmozdu-
lás – egyszerre ön- és világismeret. 
Utazás a mindenség apró zugaiba, a 
külső világba, hogy azután az írói én 
visszaszökjön a szövegbe. És tisztelje 
a maga teremtette hőseit.” 
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A Magyar Író Akadémia szépírói mesterkurzusaihoz készült egyébként a kö-
tet, melyben a kurzusokon előadó mesterek adják közre ars poétikus szövegei-
ket. Bächer Iván például a szépírás és újságírás kapcsolatáról – arról a tudat-
hasadásos állapotról, hogy Mikszáth Kálmán ma nem biztos, hogy állást találna 
magának hírlapoknál; Bächer egyébként jól követhető (s jó kiemelésű: Mik-
száth, Ady, Szabó Lőrinc, Krúdy, Molnár Ferenc) publicisztika-történeti vázla-
tot rögtönzött. Balla Zsófia a kisebbségi, a magyar és a világirodalom hármas 
összefüggéseiről írt; Kornis Mihály arról, hogy – Márai vallomásához hasonló-
an – „az írás életforma”. Márton László az alkotói válság leküzdéséről adta 
közre morfondírozását– annak a Demetriosznak tulajdonított mondásnak a 
jegyében, mely szerint „Nincsen szerencsétlenebb annál az embernél, akit még 
sosem ért szerencsétlenség” –; Spiró György az író által életre keltett szereplők 
tiszteletéről beszélt; Szilágyi Ákos „a költészet határsértéseiről”; Térey János a 
magyar tájversről, Vámos Miklós pedig a dialógusról. 
A hosszabb vallomásokhoz egy-egy irodalmi glossza is kapcsolódik – például 

a regényírás forrásairól,  az író felelősségéről, a kritika hasznáról, a költő „kiál-
lítási értékéről”, a média és az író kapcsolatáról, vagy éppen arról: „Honnan 
lehet tudni, hogy amit írtam, az kész és jó?” Vámos Miklós válasza ez utóbbi 
kérdésre nagyon egyszerű: „Soha sehonnan.” S a reflexiót a tanulságos Örkény-
példa felemlegetésével zárja. Amikor az író beadta első regényét egy kiadóba, 
ezt mondták neki: „Nézze, Örkény úr, ez egy olyan közepes Márai-regény, akár 
ki is adhatnánk. De tudja mit, hozzon egy igazán rossz Örkény-regényt, azt 
kiadjuk.” 
A Magyar Kultúra Napján elgondolkodom Szilágyi Ákos felvetésén, tudniil-

lik, hogy vonuljunk ki a „szellem tornacsarnokaiba (…) és vonuljunk ki a piac-
ról is, a Pénz Akadémiájáról, ahol az irodalom értékét egyedül eladhatósága 
méri”. Az jut eszembe, hogy ez a folyóirat is egy fajta kivonulás, értékét nem az 
eladhatósága méri (hiszen nem is kerül árus forgalomba, így talán sokkal töb-
ben is olvassák, mintha pénzért tennék); de a rovatcím, a Toronynapló nem az 
elefántcsonttoronyba vonulást jelenti, hanem a toronyőrre utal. 
A toronyőr messzire ellát, figyel és figyelmeztet; megmenteni senkit nem 

tud, de jelez, hogy a jók még időben megmenekülhessenek. Se harangja, se 
ágyúja nincsen – riadalmat sem tud kelteni. Egy lámpás van előtte csupán – 
azoknak jelez, akik felemelik tekintetüket a toronyra. Mindig megcsodálja, ha 
felsüt a nap, és olykor elgyönyörködik a rétben, ahol szerelmes lovak teszik 
egymásnak a szépet. A torony mindig valaminek a határán áll. A toronyból 
messzire ellátni: a szabadságon innen és túl. 
Hogy miként értelmezzük ezt a szabadságot, a torony (vagy éppen a látás) 

szabadságát, arra vannak filozófiai, közéleti és esztétikai válaszok is, az enyém 
csupán az, hogy ez a szabadság a biztonságé, ahol nem piaci alku van, hanem 
egyenrangú felek párbeszéde folyik. És ez a szabadság a hit szabadsága is, az 
Istenben és az emberekben, a szemlélődés nagyszerűsége és annak a tudata, 
hogy ami a toronyból látszik, azt egy aprócska lámpás segítségével mások szá-
mára is könnyen láthatóvá lehet tenni.   
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Új mítoszok – FÁTYOL ZOLTÁN – (február 4.) 
 
Ma nyílt meg Fátyol Zoltán festőművész 
kiállítása a Benedek Galériában – a váro-
si könyvtár Piac utcai fiókjában havonta 
rendeznek képzőművészeti tárlatot, s a 
magam részéről roppant örülök annak, 
hogy a meghívást nemcsak a kezdő alko-
tók fogadják el, hanem a „nagyok” sem 
ódzkodnak a könyvtári tértől. Egyébként 
minden bizonnyal a képek is jobban 
érezhetik magukat a könyvek között – 
feltételezve, hogy a képeknek van lelke, 
vagy másképpen fogalmazva: a művész 
lelke benne van a képben. 
Fátyol Zoltán esetében feltétel nélkül 

érvényes ez utóbbi tétel. A kompozíciók-
ban folyton visszatérő Malom-gát a mű-
vész identitásának modern mítoszi kere-
te, a Malom-gát angyalai a hétköznapi 
emléket szakrális atmoszférába helyezik.  

 
Fátyol Zoltánnál a műtárgy egy fajta 

metafizikus folyamatként (is) értelmezhe-
tő, az okok és következmények egyidejűek 
a „megtörténéssel”. Tehát nem magát az 
emberi cselekményt – az aktust – figyeli, 
hanem a szellemi környezetet tárgyiasítja, 
miközben a tárgyakkal egy úgynevezett 
metafizikus animációt hajt végre.  
A képeket szemlézve azt éreztem, hogy 

Fátyol számára a világnak nem jelentése 
van, hanem a jeleknek van egy sajátos 
világa, melyben az új mítoszok visszafor-
dulnak a gyökerekhez. A világ jelei gesz-
tusok, ezekből a gesztusokból a művész 
közreműködésével lesz aktus. 
A festői kifejezés által is újrainspirált 

Fátyol-képekben pedig pontosan a megfi-
gyelő alaphelyzete – a szakrális és a pro-
fán határmezsgyéjén mind a két világra 
egyaránt tekint – teszi lehetővé, hogy 
egymásba oldja e két minőséget. 

 
Fátyol Zoltán – és művei 
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Esély, kompetencia, értékelés –  SULISZERVIZ – (február 6.) 
 
Hamarosan megkapom postán is a debreceni Suliszerviz Oktatási és Szakértői 
Iroda konferenciakötetét. Most még csak belelapozni tudtam a több mint fél-
ezer oldalas kiadványba, mely az Esély, kompetencia, értékelés témakörében 
Hajdúszoboszlón az elmúlt év októberében megrendezett IX. Országos Közok-
tatási Szakértői Konferencia előadásait, korreferátumait tartalmazza, igen 
gazdag fotó-összeállítással, illetve a szakmai előadásokon érintett kérdések 
hátterébe a kérdező szemszögéből is betekintést adó interjú-blokkal. 
Komiszár János festőművész – aki Molnár Csabáék munkáját évek óta segíti 

hasonló szakmai interjúk készítésével, s a műfajban kellő gyakorlatra tett szert 
nemcsak rádiós vállalásainak, műtermi riportjait, művészinterjúit, portrébe-
szélgetéseit összegyűjtő albumainak köszönhetően – beszélgetéseit nyolcvan 
oldalon adja közre a kötet. Oktatási hivatali, minisztériumi, uniós integrációval 
foglalkozó szakértők, professzorok, határon túli oktatók szólalnak meg, s ér-
demes felsorolni is a neveket. Bakonyi László, dr. Bakos Károly, dr. Falus Iván, 
Keresztes Árpád, Könczöl Tamás, dr. Köpeczi–Bócz Tamás, Mandák Csaba, 
Merkiné Kálvin Mária, dr. Nagy József, Nagy László, Nagyrónai László, Novák 
Ágota, dr. Pála Károly, Palotás Zoltán, Pósfai Péter, dr. Szenes György,  dr. 
Szüdi János, dr. Vass Vilmos, Wurst Erzsébet nevét olvasom, s képzőművésze-
tet is látok.  Nemcsak Komiszár János legújabb sorozatának (Debrecen-grafi-
káinak) reprodukcióit, hanem diákmunkákét is. 
A kötetben gazdag összeállítást találok a tavaly rendezett II. Országos Közép-

iskolás Képzőművészeti Diáktárlatról – ennek a rendezvénynek is Hajdúszo-
boszlón talált otthont a Suliszerviz –, s a dokumentum értéket növeli, hogy 
nemcsak a köszöntő és szakmai megnyitó teljes szövegét olvassuk itt, hanem 
mind a 169 kiállított diákmunkáról kapunk leírást. Itt egyébként kilenc díjat és 
hét különdíjat ítélt meg a zsűri, a diákok pedig szinte az ország minden terüle-
tét képviselték. Díjakat vihettek haza Debrecenbe, Berettyóújfaluba, Budapest-
re, Bajára, Kazincbarcikára, Vácra és Fótra (de még Szlovákiába is), művek 
érkeztek továbbá – hogy csak a legtöbb alkotást küldő városokat említsem – 
Zalaegerszegről, Pécsről, Hódmezővásárhelyről, Hajdúdorogról. Felírom ma-
gamnak az értékelésből Komiszár János két megjegyzését, miszerint bár a 
tehetség korán megmutatkozik, a tudatosításban és kibontakoztatásban min-
dig szükség van a szakértő kézre, illetve örvendetes az a tény is, hogy sok diák 
alkotásszeretete nem ér véget az általános iskolás korban. 
S egy-egy pályázat nívóját természetesen elsősorban a résztvevők határozzák 

meg, ám rangot ad a műveket zsűrizők kompetenciája is. Erre aztán egyáltalán 
nem lehet panasz. A zsűri elnöke Aknay János Munkácsy-díjas festőművész, 
valamint tagja Gonda Zoltán festőművész (számos pályázat díjazottja, képző-
művészeti seregszemlék és művésztelepek nívódíjasa). S nem utolsó sorban 
Komiszár János, aki a középiskolás képzőművészeti pályázatokat megyei szin-
ten már korábban elindította, és nemcsak Holló László-, illetve Boromisza-
díjas festőművész, hanem a köz- és művészetoktatásban is kiemelkedő sikere-
ket ért el, nem véletlenül lett 2001-ben Debrecen Város Kiváló Pedagógusa.               
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Van úgy, hogy nem… – (február 22.) 
 

Megtörténik, hogy látszólag nem írok le magamnak csak úgy semmit. A To-
ronynapló jegyzetei apró fecniken tűnnek el a használt papír zsebkendőkkel 
együtt. Feljegyeztem például, hogy találkozni fogok a szombathelyi festőmű-
vésszel, Horváth Jánossal a hortobágyi művésztelepen, s hogy vajon mi lehet 
Sz. Havasi Gyopár kiváló grafikusművésszel – régen nem hallottam felőle. Két 
hétig a Krúdy debreceni publicisztikáját bemutató tanulmányon dolgoztam, s a 
nevek sem véletlenül jutottak eszembe. Illusztrációként közöltem Horváth 
János és Sz. Gáspár Ágnes (Gyopár édesanyja) egy-egy Krúdy-festményét…  
 
        

„Fekete rigó” – KÉMERI ZOLTÁN – (február 23.) 
 
Kémeri Zoltánnál még januárban jártam – megmutatta verseit, melyeket az 
elmúlt év tavaszán súlyos betegségben elhunyt felesége emlékére írt. Ma 
hajnalban sikerült teljesítenem ígéretemet – két hete elküldött verscsokrát 
kisded kötetbe rendeztem, ajánló sorokat is írva a könyvhöz. 
Zoltánról tudtam, hogy évtizedek óta elkötelezett barátja a művészeteknek 

– nem egy kiállításon találkoztunk, vannak közös művészbarátaink, ismerő-
seink (egyikük újabb anyagáért Biharkeresztesre autózott néhány éve egy 
megnyitóra, ekkor beszélgettünk először hosszabban is). Könyvek és képek 
veszik körbe – az általam ismert egyik legnívósabb kortárs magángyűjte-
ményt láthattam nála –, feleségé-
vel rajongtak a Szépért (a harmó-
niáért, a ritmusért és az egyensú-
lyért), életüket is ez irányította. 
Szeretetüket szintén a megun-

hatatlanság jellemezte, mondhat-
ni tehát, hogy olyan extázis, olyan 
alapérzés volt ez, mint az éhség… 
Ebben a környezetben, lelki és 
szellemi örökségben így az sem 
volt meglepő, hogy fiaik nemcsak 
a menedzserszemléletet kapták, 
hanem az alkotóművészetek iránti 
érzékenységet is. (A kisebbik fiú-
tól, Csabától néhány reprodukciót 
is kértem – házukban figyeltem 
fel kisebb kiállításra való festmé-
nyére, melyek egy részét még a 
nyíregyházi főiskola rajz szakán 
készítette.) 
 

Monoki mementó  
Kémeri Csaba olajfestménye  
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Zoltán – ha jól emlékszem – még 2007 nyarán említette nekem, hogy elké-
szült egy verscsokra. Minden reggel kigyalogol a felesége sírjához, és szeretné 
odatenni ezt a csokrot is. Kémeri Zoltán már korábban is írt verseket, de soha 
nem akart a közönség elé állni velük. A „Fekete rigó” költeményeivel viszont 
tartozik a Feleségnek, az Édesanyának. 
Fájdalmas és szép volt a költeményekkel való találkozásom. És meglepő is. 

Nem versekbe szedett fájdalomcsokrot olvastam, hanem Költészetet, mely-
ben a hiány és a béke (megbékélés) hangja egyforma erővel szól, ahol az em-
lékezet jelenvalóvá teszi a Társat, ahol ebből a jelenvalóságból lehet mindig 
erőt meríteni a mindennapok – személyes tragédiákról egyébként tudomást 
sem vevő – forgásában való eligazodáshoz. Költészettel találkoztam, nem 
túldíszített formával, hanem a veszteség alapérzésének disszonánsan is tiszta 
hangjával, a nyers önkívületet szabályozó emberi és költői fegyelemmel. Egy-
szerre leíró, tárgyi és személyes, lírai indulatú gnómákkal, az érzelem és a 
ráció feszültségével.   
Újraolvasom a címadó szóképre írt töredéket: Add, fekete rigó, / dallamod 

a gyászhoz, / hangod legyen övé, / hadd lebegjen végig / a fekete fátyol, / s 
lakjanak halkan / ott mégis…” – Az ütemre futó sorok megtörnek, ám töre-
dék-voltában is egész a szentencia. Míg a ráció lezár, az érzelem-indulat nyit-
va hagy – Kémeri Zoltán „rigó-énekében” ott van a folytatás örökkévalósága, 
a Remény, és ott van a veszteség pillanata, az „egyedül maradtam” szembe-
nézése és a felelősség. 
A szerető férj szenvedélye nemcsak emlékező, de jelenvaló is – a Reggel…, 

Délben… és Este… vallomása a szeretetben is megmaradó szerelem tiszta 
képlete. S az egyszerű és tiszta hang adja meg a könyv természetes és közvet-
len pátoszát, a monológ-formában is lüktető belső párbeszéd a lamentáció 
hangját áradó „lélekzetté” formálja át. 
A töredékek önálló versek, egyetlen költemény mégis a tizenhat vers, erre 

utal a számozás (még ha belső címek vannak is). Kémeri Zoltán összegör-
nyed, majd a templom árnyékában felemelkedik – a „Hold udvarától” a ke-
nyérkovászig bejárja a halált, hogy újra megtalálja az életet. 

 
*** 

 

KÉMERI CSABA elküldte közben néhány festményének reprodukcióját, rö-
vidke vallomásával együtt. Szerinte a titok nyitja végtelenül egyszerű: a mű-
vésznek nincsen más dolga, mint láttatni azt, amit az emberek a saját szemük-
kel nem látnak. 
Mindez azonban nem jelenti (nem jelentheti) azt, hogy festőművésszé egyet-

len éjszaka alatt válhat valaki – úgy ébred reggel, hogy márpedig ő mától fogva 
művész… Kémeri Csaba nem is szereti ezt a szót, úgy gondolja, hogy a sok 
hiteltelenség mára megfosztotta küzdelmes méltóságától a művészetet.   
Közel áll hozzá egyébként az akadémista, impresszionista stílus, a foltfesté-

szet, a látvány pillanatnyi megragadása, aztán a részletek kidolgozása. Ezek a 
részletek azonban soha nem mesterkéltek, csupán a benyomást, az élmény 
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hangulati magvát rögzítik, miközben a fényekkel és árnyékokkal sem marad 
meg az optikai kép hangulati ábrázolásánál, hanem érzelmi többletjelentést 
társít a tárgyhoz, legyen az egy táj, egy épület vagy egy emberi figura. 
A békét keresi, csendben figyel, a romos épületek és melankolikus tájak sze-

retete feltételezi, hogy a romantikus festészet sem áll tőle távol – mint ahogy 
vallomásában az alkotó is megfogalmazta ezt.  

Itt van előttem azonban egyik 
tanulmánya (kiváló stúdiumalap 
például a felülnézeti perspektí-
vához és a test rövidüléseihez, a 
szobába beömlő fény enteriőrben 
is jól érvényesülő finom és me-
rész játékához), s magam nem is 
festészeti, inkább egy fajta lélek-
tanulmánynak nevezném képét. 
Ám nem a modell lelkét faggatja 
Kémeri Csaba, hanem a test és a 
környezet viszonyát, a test fényre 
változó viselkedését, majd pedig 
önmaga viszonyát a nőhöz.  
 
 
 
 

Fekvő alak 
– Kémeri Csaba olajtanulmánya 

 
Ez a festmény alapvetően nem romantikus, mégis benne van a szabadsághoz 

való viszony (melankolikus) kifejezése. A búskomorság a fény örömével hada-
kozik. Megadja magát a fénynek, és a fénynek öröme telik a testben. 
A festő figyel, árnyékban marad. Békéje a melankóliát sztoikus nyugalommá 

teszi. Hiszen ő a Birtokos. És ahogy átengedi a testet a fénynek, tulajdonkép-
pen a legnagyobb szabadságot, a lemondást festi meg.  

 
 

A költészet tollvonalai – F. TÓTH ZSUZSA – (február 27.) 
 

F. Tóth Zsuzsa és férje, Fenyvesvölgyi Tamás képzőművészek és pedagógusok 
Bakonszegen, az ottani általános iskolában tanítanak, s mindig melengető 
jóindulat önt el, ha munkáikkal találkozom. Zsuzsa grafikáit mostanában saj-
nos, ritkábban látom, ezért is örültem annak, hogy a Jászai Antik Klubban 
Endrész Boldizsár kamara-kiállítást rendezett lapjaiból. 
Mások mellett Pilinszky János, Gyurkovics Tibor, Rostás Farkas György ver-

sei, vagy éppen Ancsel Éva szentenciái (Bekezdések az emberről) adnak inspi-
rációt – nem egyszerűen az illusztrációhoz, hanem – a szöveget is a kompozíci-
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óba építő grafikai továbbgondoláshoz. F. Tóth Zsuzsa jellemző motívumai 
között a leggyakrabban talán a nőt és a madarat találjuk, de szerkezetépítő 
szerepe van a növényi ornamentikának. S mindennek szimbolikus értelme, 
melyekből az elmúlás és a születés fájdalmasan szép, sebzetten is harmonikus 
párbeszéde vetítődik elénk. 
Úgy gondolom, nem lehet véletlen, hogy F. Tóth Zsuzsa nem egyszer egy-

részt olyan inspiráló szövegalapokból válogat, melyekben a labirintus motívu-
ma is jelen van, hiszen az élet és elmúlás labirintusában keresi maga is az el-
igazodási pontokat. 

 
Másrészt a szakrális felemelkedés 

szándéka és hite szintén meghatáro-
zó, a boltíves szerkesztés minden 
bizonytalanságnak értelmet keres, a 
lélek felfokozott érzékenysége him-
nuszi magasságokba emeli a gyötrő-
dő ösztönit is.  
Egy fajta vallomásos összegzése 

ennek grafikai triptichonja (Hármas 
oltár Arany Erzsébetnek) – a mada-
rat legyilkoló király után a haldokló 
Csodafiú-szarvast szoptató angyalt 
látjuk, majd a madarak kapujából 
felzengő üzenet minden-kinek re-
ményt ad.  
 
 
 
 
 

 
F. Tóth Zsuzsa grafikája: 

Hármas oltár Arany Erzsébetnek I. 
 

És azt is be kell vallanom, hogy amikor F. Tóth Zsuzsa rajzait látom, kettős 
elfogultság irányít: nemcsak az érzékenység és mívesség, a rajzi és a művészi 
komponáló készség érint meg, hanem a személyesség is, hiszen még az 1990-es 
évek közepén, második felében engem is meglepett Zsuzsa néhány versem képi 
továbbgondolásával, s közülük egyet azóta is a falamon őrzök. 
Az üzenetek megjártak hát egy másik lelket is, a „Repülnél lenni” egyik vers-

ciklusa újabb életébe kezdett, Zsuzsa grafikáinak köszönhetően gazdagabb lett 
a költemény, és a képes lapok már egy másik sors vibrálásával vagy harmóniát 
kereső feszültségével szólnak. Kérés nélkül találtak utat maguknak egy másik 
világ felé, ahol azt is megtanulták, hogy nincs helye a kérkedésnek.  
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A „szomorú szárnyú madarak” a rajzban megszépültek, egészen, a „sár lett a 
szerelemből” fájdalmas sóhaja a sírkőfeliraton eltávolodott a „magánügyi” 
magtól, az „ölelő szavakkal szárnyakat szegeznek véres ölekbe” képe látomásos 
kiterjedést kapott. 
Több levelet is kaptam akkoriban, 

még az előző könyvecske, az Ébre-
dés soraihoz fogalmazott reflexiókat 
is, és itt éltem meg talán a leginten-
zívebben Paul Valéry üzenetének 
érvényességét, mely szerint a „ver-
seimnek értelme az, amit az ol-vasó 
tulajdonít neki”. 
Az olvasó ugyanis mindig újraal-

kotó, és a mű akkor él (akkor van 
„értelme”), ha nemcsak olvasása, de 
olvasata is van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Tóth Zsuzsa 
vegyes technikájú grafikája 
a Repülnél lenni című kötet 

Madarak korahajnal  ciklusához 
 
A Radnóti Sándor esztéta által könyvcímbe is idézett Piknik-hasonlat szerint 

(egy Lishtenberg-aforizmát járva körbe): a szöveg tulajdonképpen egy olyan 
piknik, ahová a szerző szállítja a szavakat, a jelentésről viszont már az olvasó 
gondoskodik. A befogadó aktív, konstitutív részvétele kell tehát a szöveg (a mű) 
életéhez, de az „alapanyagon” kívül legalább ilyen fontos az is, hogy mit hoz az 
„olvasó” a piknikre. Hogy milyen tehát (leegyszerűsített kifejezéssel) az ízlése. 
A képzőművész olvasata itt maga a grafikai lap, ha tetszik, egy új vers, és az 

érzékiség, amit a szavak leginkább csak körbejárnak, látható képvalóság lesz. A 
verseknek és lírai bölcseletű szövegeknek ezt az új képvalóságát, ízlésbeli (eb-
ben az esetben nemcsak esztétikai, hanem szellemi és lelki) átfogalmazását 
szeretem F. Tóth Zsuzsánál, amikor Pilinszkyt, Gyurkovicsot vagy Rostás Far-
kast rajzol, amikor regei (népművészeti és mesei-mitológiai), illetve archaikus 
örökségünk szerves világát álmodja újra. És Zsuzsa azt is megmutatja, hogy az 
idő és tér végtelenségében való feloldódással lehet védekezni az elmúlás ellen. 



 330 

Boszorkányüldözés 2. – A SZOBOR – (február 28.) 
 
Talán még soha semmiben nem kérdezték ilyen sokan (ilyen rövid idő alatt) a 
véleményemet, mint Wass Albert debreceni szobrának tervezett felállításával 
kapcsolatban. Volt olyan barátom, aki az előző folyóiratkötetben az író születé-
sének centenáriumán írt naplójegyzetemet állásfoglalásként minősítette. Nem 
annak szántam, csupán rövidke emlékezésnek, és Wass Albert írói talentumát 
sem vagyok képes hitelesen megítélni, közösségi sorsvállalásáról pedig nem 
tudok többet mondani, mint amit a magyarsághoz való kapcsolatáról megfo-
galmaztam. A köztéri szoborállítások kérdésével kapcsolatban azonban van 
véleményem, és ezt nyugodtan nevezhetem objektívnek is. Mindegyik kérde-
zőnek a következőt válaszoltam. 
1. Meg kell nézni, hogy a közösségnek (mely a szobrot állíttatja) van-e kap-

csolata azzal a személyiséggel, akinek emléket akar emelni. A válasz igen: Wass 
Albert Debrecenben tanult, volt itt újságíró, rendszeresen publikált verseket, 
bekapcsolódott a szellemi közéletbe. 2. Meg kell vizsgálni, hogy a szobor „tár-
gya” saját területének művelésével elérte-e azt a szintet, mely fölött nem az a 
kérdés, hogy legyen-e szobra vagy sem, hanem a művészeti nívó első- vagy 
másodrendűsége. A válasz igen, elérte – Vajda János ugyanúgy szobrot érde-
mel, mint Ady Endre, miközben óriási a különbség a két életmű között. 3. Meg 
kell ítélni, hogy a köztéri szobor, mint műalkotás, megfelel-e a műfaj esztétikai 
elvárásainak. A válasz: megfelel, legalábbis a hivatott zsűri ítéletét más szem-
pontok alapján hibás megkérdőjelezni. 
Ennél többet nem tudok mondani. A továbbiakban a vitába nem kívánok be-

kapcsolódni. 
 
 

Toronynapló – MONTAIGNE – (február 29.)        
 
Michel de Montaigne francia író és moralista, a francia esszé (a különböző 
olvasmányokkal kapcsolatos szabad, lírai értekezés) 16. századi megteremtője 
esszéinek karcsú, André Gide szerinti válogatását hordom néhány napja ma-
gammal a zakóm belső zsebében. Egykori franciairodalom-tanárom vetette fel 
korábban a rovatcímet látva, hogy talán Montaigne örökségéhez kívánok kap-
csolódni, mondván, hogy elfordulva a külső ügyektől, bezárkózom a „könyves-
házba”, a toronyba. 
Fentebb írtam, hogy bár folyóiratom bizonyos értelemben „kivonulás”, ám 

erőteljes felelősségvállalás a külső ügyekért, melyek végső soron belső értékek. 
Legalábbis a „toronyőr” a belső értékekre kíván figyelmeztetni. S annyiban 
Montaigne után megfogalmazott az üzenete, hogy „minden ember az emberi 
állapot teljességét hordja magában”. Azzal együtt, hogy „nem a létezést, hanem 
az átmenetet” festi. Gide úgy látta, hogy Montaigne szerint a „folyékony emberi 
egyéniség (…) sohasem létező, s önmagát csak egy megfoghatatlan leendőben 
eszméli”. Ehhez a leendőhöz azonban elsősorban az önismeretre van szüksége 
az embernek, s ha úgy tetszik, a toronyőr erre vonatkozó szólítása végtelenül 
közhelyes. De igaz. Miként az is, hogy a megértéshez megértőnek kell lennünk.  
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A történet nem folytatódott – „VAN GOGH NYOMÁBAN” – (március 1.) 
 
Bizony, a történet vagy nem folytatódott, illetve ha mégis, valami, ez nem az a 
történet volt. Olvasom a figyelmeztetéseket, hogy a Modemben már csak már-
cius 9-ig látogatható „A történet folytatódik – kortárs művészek Van Gogh 
nyomában” című, január közepén nyílt nagyszabású kiállítás. Nem az volt vele 
a bajom, hogy modern. Attól még lehet jó, mint ahogy láttam ilyet Pierre 
Cordiertől – „Van Goghramme”-ja a maga nemében hiteles –; és itt sorolom 
Francois Bret, Hervé di Rosa, Fernando Botero, Arman, illetve David Hockney 
műveit. Azonban – ha nem számítjuk ide a Van Gogh alakjával, sorsával és 
jellemző motívumaival manipuláló műveket – semmi köze nincsen hozzá. 
Mert mi is a probléma? Nem az, hogy Van Gogh művészetét a saját korában 

nem értették meg, és hasonló érzés van a mai modernekben is. Van Goghot 
nem véletlenül nevezzük posztimpresszionistának (avagy soroljuk a legelső 
modernek, illetve expresszionisták közé) – Monet a tavirózsákkal elérkezett az 
impresszionizmus beteljesítéséhez, de előtte már Van Gogh meg is újította a 
művészetet. (Más utakat járva, ezt tette Gauguin, ezt tette Cézanne. Utóbbi a 
kubizmus, Van Gogh a német expresszionizmus, Gauguin többféle primitivista 
irányzat felé nyitott kapukat.) Ma nincsen még új művészi áttörés (az úgyneve-
zett mediális művészetekben nem hiszek), útkeresés van, számolatlan blöff, 
nézés, minden igekötővel (túl gyakran lenézés), valódi képi parafrázisok helyett 
üres frázisok zavarják a látást. 
És úgy gondolom, hogy éppen az igazi parafrázisban rejlene a történet folyta-

tása. Roland Topor műve (Vincentnek, a süket fül) inkább karikatúra – a fül 
vágja le van Gogh-ját, és a sarló mellől már csak a kalapács hiányzik. Ezek nem 
Van Gogh szellemében készültek, hanem Van Gogh szellemét kísértik, játsza-
nak a nagy falattal, plakátra idézik, s ha a géniuszoknál is lehet használni a 
szót, nemcsak a szenteknél vagy az isteni lényeknél: blaszfemizálják. Ha a tör-
ténet valóban folytatódni akar, emlékeztetőül nem árt megnézni, honnan kez-
dődött. Például Millet témái lettek Van Gogh eredeti parafrázisainak alapjai, s 
talán nem véletlen, hogy a leghitelesebb művek éppen azok, amelyek ehhez az 
origóhoz nyúlnak vissza, a Pihenőhöz vagy a Magvetőhöz. Roy Lichtenstein 
tudta ugyanis bemutatni – és pontosan a Magvetővel –, hogyan folytatódik 
Van Gogh után a történet. 
Van Gogh a mindenkori festészet három alapelemét, a színt, a vonalat és a 

kompozíciót nemcsak stíluselemként fejlesztette tovább, de új jelentések hor-
dozóivá is tette. A szín nála maga az élet, a vonal a mozgás, az élet dinamizmu-
sa, energiája, a kompozíció pedig az érzelmek tere volt. A színek elementáris 
erejét az Arles-ban 1888–89-ben készített festményeken véljük előbb felfedez-
ni. S a tobzódó természet mellett olyan problémát is meg tudott oldani, amivel 
a festők már évszázadok óta küszködtek: Hogyan lehet megfesteni az éjszakát, 
a színek segítségével érzékeltetni a sötétséget? 
Gauguinhez hasonlóan sok vonás emlékeztette festészetét a szimbolizmusra: 

minden tárgyat a közös kontúron belül kívánt elhelyezni, azonosulva vele, 
mondván, hogy a kiválasztott tárgyak lényegét kell megragadni – és ez utóbbi 
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hajlam (egyes feltételezések szerint) az érzelmi túláradás révén később szelle-
me megzavarodásában is szerepet játszott. Lichtenstein érezte leginkább, hogy 
a modern művészetnek nem kell elvetnie az örökséget, és nemcsak tárgyi topo-
szaiban kell visszatérni ahhoz, hanem szervesen bele kell írni az új eszköztárba. 
Mindenesetre kiválóan alkalmasnak bizonyult az Arles-i Vincent Van Gogh 

Alapítványnak adományozott művekből válogatott kiállítás arra, hogy szembe-
sítsük a klasszikus (saját korában modern és előremutató) művészetet a mai 
kortársakéval. (Kár, hogy Bényi Árpád festménye még nem került az anyagba, 
Van Gogh szellemiségét ugyanis ő nemcsak idézgette, hanem úgy építkezett 
belőle, hogy alázatos volt vele szemben.) 
És alkalmas volt arra is a tárlat, hogy kicsit megnyugodjunk a szintén a kiál-

lított anyag részét alkotó fotók között. De ez már egy másik művészet. S úgy 
vélem, ebben a történetben ez volt a művészet. 
 
 
Kreatív – Ó, MAGASZTOS KOMMUNIKÁCIÓ! – (március 2.) 
 
Ma, amikor úgy érkeznek a felsőfokú oktatási intézményekbe a diákok a közép-
iskolából, hogy az első évfolyamos szemináriumi csoportból csak egy valaki 
tudja, mit jelent az a szó, hogy kreatív, még jobban érezni az olyan művészpe-
dagógusok hiányát, mint amilyen Dr. Üveges Mária Éva volt. Most készülök a 
két nap múlva az Arany János Gyakorló Általános Iskolában az Arany Napok 
keretében rendezendő emlékkiállítás megnyitójára (pedagógusként dolgozott 
itt, míg súlyos betegségétől bírta magát, tűzzománc szakkört vezetett), s ami-
kor éppen azt jegyzem le, hogy Üveges Mária minden tekintetben az alkotó 
gondolkodás híve volt, nem sokkal korábbi, fájó tapasztalatom minduntalan 
befurakszik az írásba. 
Kreatív írás nevű tárgyat is tanítok az első évfolyamos kommunikációsoknak, 

s természetesen a tantárgy nevével is tisztázni kívántam céljainkat. Néhány 
diáknak sikerült a „kreatív” szó mondatba foglalása, de csak egyetlen (félig-
meddig sikeres) magyarázatot kaptam. A fantázia és elvonatkoztató képesség 
nulladik szintjéről szereztem tapasztalatokat, amikor a megadott, hétköznapi 
magyar szavak mondatba foglalása is csenevész megoldásokat hozott, s bár 
nem tartozom a túl könnyen elkeseredő emberek sorába, kicsit megrettentem, 
hogy akkor most vissza kell menni az általános iskolába. 
Nem ez volt egyébként az első élményem arról, hogy a húszévesek műveltsé-

ge, szellemi és lelki fejlettsége valahol mélyen rekedt, s hogy nem egyedi az 
eset, ahhoz az egyetemen tanító kollégáim is számos példával járulhatnak hoz-
zá. „Innen szép a győzelem!” – mondhatná, akit a 800 méteres síkfutáson 
leköröztek, s az oktató is kijelenthetné, hogy ettől kezdve eredménynek számít 
minden új szó, amit a diákok megértenek, minden új, épkézláb mondat, amit 
írnak… Csakhogy ezek a diákok állítólag kommunikáció szakra jelentkeztek! 
Én megpróbálom a lehetetlent – és minden további következtetést (például: 

hogyan jutott idáig a színvonal) másokra bízok. Az én következtetésem ugyanis 
meglehetősen elfogult. Mert szeretek írni. 
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Még egyszer: F. TÓTH ZSUZSA – (március 3.) 
 
Öt éve kaptam Bakonszegről egy küldeményt, egész kiállításra való fénymásolt 
rajzzal. Vártam a tárlatot, aztán évekre megfeledkeztem a dossziéról. Fenyves-
völgyiné Tóth Zsuzsa debreceni tárlata után aztán előkerestem. 
Hozzásegített ehhez egy napokig tartó pakolás, mert lett egy új, plafonig érő 

könyvespolcom, gyűjteményem csekély részét, több mint 350 könyvemet sza-
badíthattam meg így a dupla sor átkától, s közben az egész könyvtáramat át 
kellett rendezni. 
Néhány kiállított grafikának és versillusztrációnak a másolatára is rábukkan-

tam, mellettük számos lapra szöveg és cím nélkül. Kiválogattam néhányat – az 
ihlet helyetti állandó készenléti állapot mozgósítva lett. 
A sorrend most fordított: nem a versre születik a rajz, hanem F. Tóth Zsuzsa 

rajza mellé írok egy lírai vázlatot. 
 
 
MADÁRHAJADBÓL… 
 
 
Eltévedt hegedűszóm 
bogáncsos éjszakában, 
s megfegyelmezett a csönd: 
halottak álmát jártam. 
 
Eltévedtem, kövek közt 
magam is kőbe fagytam, 
s hajnalra fájni kezdett 
bennem a régi dallam.  
 
Virágpáraként nőttél, 
emlékem vagy és dal vagy, 
madárhajadból minden 
léptedre hanga sarjad… 
 
  
 
 
 
 
 
A vers (vázlat) itt befejeződik, de tudom, hogy még nincsen kész. A látomás-

nak csak egyik felébe sikerült belépnem, még nem tudom, milyen valójában ez 
a női jelenés, ami képes arra, hogy életre keltse a szobrot.  
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Lélekfoltozó – SERFŐZŐ ATTILA – (március 4.)    
 
Lektora és szerkesztője voltam Serfőző Attila képzőművész, költő és író 
harmadik kötetének. A nyomdai előkészítéshez szükséges utómunkálato-
kat ma hajnalban fejeztem be, s mivel a folyóirat-kötet nyomdába adásáig 
még szűk három hetem van, Attila könyve lehet, hogy addig megjelenik, 
így ezek a naplósorok már nem előzetesek lesznek, hanem recenzióvá 
minősülnek. 
Talán nem a „benne-lét” elfogultsága mondatja velem, hogy a szerző rá-

szolgál immár mindhárom minősítésre. Úgy vélem, ezzel a mostani, a már 
önmagában is figyelemkeltő Lélekfoltozó című könyvével prózaíróként 
szintén olyan teljesítménnyel rukkol elő, mely mérce lehet további mun-
kájához. Színfalak mögött című első könyvében verseivel jelentkezett 
2006-ban, a második, a Vallomás egy év múlva jelent meg. Ebben már a 
prózaíró is helyet követelt magának, és számomra külön öröm, hogy a 
Lélekfoltozóban a novella olyan szintre ért, amely önálló prózakönyvben 
is teljes értékű írói mű. 
S ez a mostani tulajdonképpen két könyv: novella- és verseskötet egy-

ben. Hiszen Serfőző Attila a történetek áradásában, az alakok formálásá-
ban, a helyeztek és jellemek valóságból táplálkozó, mégis fikciós megte-
remtésében és továbbgondolásában sem szorította háttérbe alapvetően 
lírai énjének hangjait. A szenvedély, a mély átélés, az érzelmi fűtöttség és 
érzéki látomás egyre biztosabb és mívesebb költői formákban testesül 
meg – prozódiai megoldásaival a versek drámaiságát is fokozza –, és a 
nyers igazmondás különös feszült-
séget hoz létre a rejtőzködő finom-
ság fátylait bontogatva. 
Serfőző Attila (hűen az előző két 

kötet szerkesztési elveihez, és hűen 
alkotói alaphabitusához, festői és 
grafikai inspirációihoz) saját rajza-
ival illusztrálja verseit. Míg a sza-
vak az érzéki láttatás nyomán te-
remtik meg a képet, ezek a (több-
nyire) egylendületű vonalrajzok – 
túl az embléma-jellegen – a lírai 
alapérzés magját rögzítik, ráerősít-
ve a hangulatra, és finoman játszva 
közben az érzékiséggel, állapottá 
formálva a sejtelmet.       
 
 
 

Serfőző Attila rajza 
– a Lélekfoltozó címlapgrafikája 
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Serfőző Attila új könyvének új darabjairól azt mondja, hogy a lírai ver-
sek elválaszthatatlanok a könnyed, olykor ironikus novelláktól. „A líra 
közvetlenebb és érzékenyebb az idők változásaira, csupa hangulat, érze-
lem és sejtelem. A próza szabadabb. Érdekes, izgató számomra, hogy egy 
téma bő áradása hogyan talál teret egy-egy novella szűk és kimért medré-
ben. A közöttük lévő ’tereket’ grafikáimmal töltöm meg.” 
Az író, költő és képzőművész hangulatról és érzelemről, kimértségről és 

terekről beszél. Úgy gondolom – a kötet írásaiból úgy látom –, hogy Ser-
főző Attila számára egy, a társadalomkritikát is felmutató irónia tükreivel 
körbevett, aktív meditációs tér része lesz a létezés minden külső és belső 
gesztusa. Azt is nyomon követhetjük tehát: a hangulatból hogyan lesz 
aktus, a cselekvés milyen reflexív állapottá változik a tükörben. S a kötet 
maga a tükör: a belső és a külső világ határát szélesíti (szavaival és képei-
vel) az alkotó egzisztenciális térré. 
S jól érzi, hogy szakadt (megszakadt, kiszakadt, elkopott és nyúzva 

nyűtt) lelkeink foltozásra várnak… 
 

(Serfőző Attila könyve időközben – éppen a Húsvét utáni héten, ami-
kor megtoldom ezt a feljegyzést – már meg is jelent.) 
 
 

Élettérkép – RITÓK LAJOS – (március 9.) 
 

Ritók Lajos grafikai gyűjteményének albumát ma délután mutatták be a Tóth 
Könyvkereskedés és Kiadó Szabó Magda Könyvesboltja mellett (illetve benne) 
nyílt irodalmi kávéházban. A címlapon látható grafika szinte megdelejezi a 
nézőt. Ha jelzőket keresünk rá, az archaikus jut eszünkbe. Amikor kisebbik, 
kétéves lányomnak megmutattam a képet, azt mondta, hogy ez egy oroszlán. 
S valóban van valami állati jegy a szempárban. Az emberi arc részlete új je-

lentést kap ebben a kivágásban. Ott van az éjszaka benne, a félelem, de a takti-
ka is, a zsákmány – az üldözött és az üldöző minősége. A félelmetes tudás és a 
legmélyebb ösztönös. Nem tudunk szabadulni a tekintet vonzásától, a szemgo-
lyó ősi univerzumából, melyben a pupilla a mindent magába sűrítő lélekatom… 
Először a műtermében, aztán az Orvosegyetem Galériájának elmúlt évi kiál-

lításán láttam Ritók Lajos grafikáit, majd a számítógép képernyőjén az album 
szinte már kész tervezését. S bevallom, az eltelt egy hónap alatt szinte minden 
nap eszembe jutottak a fekete ünnepélyességéből, tiszta méltóságteljességéből, 
a megélt életek súlyából átsugárzó hangulatok, olyan érzések kíséretében, mint 
a felelősség, a tisztelet, a remény. S hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, 
hogy nem vesszük észre azokat a pillanatokat, melyek rádöbbentenének az élet 
titokzatosságára és nagyszerűségére, hogy a lemondásnak nemcsak filozófiai, 
de lelkiismereti értékei is vannak. A Ritók Lajos által válogatott idézetek, szólá-
sok és aforizmák közül nemcsak az a vallomásos sor kísért, mely szerint „A szív 
tolmácsa az arc” – reflektálva egyben az alkotó portrék iránti vonzódására és 
érzékenységére –, de az olyan bölcsen ironikus megállapítás is, miszerint „Kel-
lemetlen, amikor rájön az ember, hogy kenyere javát nem ő ette meg”. 
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S két napja már kezembe vehettem a gyönyörű albumot, egyszerre kiállítás-
ként és könyvként lapozva az oldalakat. Hiszen Ritók Lajos 76 lapon egy-egy 
grafikáját emelte ki, és laponként további három-három, az öt nyelven megje-
lenő szógondolathoz kapcsolódó képgondolatot közölt. Így egy igen gazdag 
kollekciót, több mint 300 grafikát lapozhatunk, de könyvként is olvassuk azt. 
A szó és a kép együttes megjelenése sajátos kontextust hoz létre, hiszen a 

művész már nemcsak kimond és megnevez, hanem informál, illusztrál és mu-
tat is. A címgondolatok és 
az idézetek az eredeti kép 
asszociációs mezőjét meg-
lehetősen kiszélesítik, és 
ebben az izgalmas képzet-
társítási folyamatban egy-
részt a művész autonóm 
szándékait követjük (mert 
ő választotta a címet és az 
idézetet attól függően, mi-
lyen aktuális üzenetet tár-
sított grafikájához, mint-
egy maga is újraolvasta 
azokat), másrészt a szö-
veg és a kép az olvasó és 
néző saját műveltségére, 
élménykörére is apellál, 
így számtalan újabb olva-
satot tételez fel. 
 
 
 
 
 

„A bölcsnek több haszna 
 van ellenségeiből, 
mint az ostobának 
barátaiból” 
 
Ritók Lajos albumából 
 
Mert nézzük csak az olyan fogalmakat, kimondásokat, toposzokat, mint Sza-

badság, Hit, Sors, Lelkiismeret, Tükröm, Fény, Idő, Himnusz – a közösségben 
rögzült, hozzá tapadt jelentések ugyanolyan szerteágazók, mint amennyire 
közös gyökerűek. A földrajzi helynevek Ritók Lajos erdélyi életére, egykori vagy 
múltban tett és jelen idejűvé rajzolt utazásaira mutatnak, de megszólítják az 
olvasó ismereteit is: Mit tudsz Csíkszeredáról, Feketerétről, Balázs-falváról 
vagy éppen a Hortobágyról, milyen hangulatot kölcsönöz a helynek a hozzá 
társított kép? 
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S ha már könyvként is olvassa az ember a grafikai albumot – mely minden 
szempontból kiváló könyvművészeti alkotás is egyben; ez szintén Ritók Lajost 
dicséri –, magam arra is kísérletet tettem, hogy összeolvassak bizonyos lapo-
kat. Ilyen lírai sorokat kaptam például, némi átírással: Kérdezni árnyék; Ha-
nem a bölcs Minden a Lélek; A példa azért addig szabad, míg tükröm a szív-
akarat; Akinek verejték a tett, lenni sors; – aztán visszalapozok, és azt olvasom, 
hogy A kapzsi vak; A látók ideje a fény; s hogy légy Magadban himnusz… 
Ritók Lajos könyve (valamint a bemutatóhoz installált kiállítás) vallomás, a 

negyvenéves férfi összegzése, aki „felelős a saját arcáért”. Vallomás az ember-
ről, az életről, a szabadságról. Hiszen a portré nála alkalmas lesz arra, hogy 
kifejezze: mit gondol a világról. S a portréban a lelki meztelenség tükröződik 
vissza. Többnyire lezárt életek összegzései a lapok. Már az őszi kiállítását köve-
tő kritikámban megjegyeztem, hogy az alkotó különös vonzódása az idős em-
berek ábrázolásához elsősorban abból adódhat, hogy az egyedi és általános 
viszonyát a jelen és a múlt 
egymásra hatásában be-
mutató, érzelmileg is kö-
vetkeztető jellegű módsze-
rében nem az éppen for-
málódóból kíván utalni a 
lehetséges jövőbelire, ha-
nem az adott állapotból 
következtet vissza a meg-
történtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az ember időnként 
belebotlik az igazságba, 
de legtöbbször feltápász-
kodik és tovább megy” 
 
Hortobágyi lap 
Ritók Lajos albumából 
 
Ritók Lajos minden bizonnyal kiváló emberismerő, lehetne ezért megkese-

redett is, benne azonban erősebb a bizalom és a remény. Mert mi mást is 
üzenhetne azzal a sorral, hogy „…az ember Isten legszebb himnusza”? 
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Hommage… – AKT – (március 9.) 
 
15 éves lett az AKT Képzőművészeti Társaság – annak idején még az Amatőr 
Képzőművészek Társasága elnevezésből formálódott a mozaikszó, mely idővel 
a testképet ugyanúgy jelentette szimbolikusan (mint egy fajta szabadságelv 
megtestesülését), akár a leplezetlen önfelmutatást. Az egykori amatőrökből 
mára többen hivatásos képzőművészek lettek – B. Orosz István vagy Fehér 
Csaba teljesítménye ugyanúgy mértékadó, mint Király Antalé, Koroknai Rózáé, 
Kozmáné Bődi Ildikóé, Makai Gyuláé vagy Móré Imréé. A Belvárosi Galériában 
február 20. és március 7. között bemutatkozott 23 alkotó több mint felével 
magam is rendszeresen találkozom őszi és tavaszi tárlatokon, különböző pályá-
zati szemléken. 
Az AKT fennállásának 15 éves jubileumát emlékező kiállítással ünnepelte, 

ám nem saját történetükre tekintettek vissza – „Hommage à…” című összeállí-
tásukban egykori vagy közelmúltbeli mesterek előtt tisztelegtek. Nemcsak a 
debreceni tanárok (például Félegyházi László, Makoldi Sándor), hanem a mo-
dern művészet európai (Kokoschka, Toulouse-Lautrec) és magyar (Csontváry 
Kosztka Tivadar, Berény Róbert, Szalay Lajos) példái előtt is, olykor még mesz-
szebb tekintve a múltban (Holbein vagy Rembrandt művészetéig), máskor a 
testvérmúzsákat is megszó-
lítva (Weöres Sándor ihleté-
sét) rögzítve a képen. 
S éppen a tisztelgés nyitva 

hagyott lehetősége adott mó-
dot az alkotóknak arra, hogy 
hommage-aikban hitvallásu-
kat is megfogalmazzák, már 
amia szellemi, művészeti elő-
dök örökségének bennük va-
ló továbbélését illeti. 
(Megfigyelhető egyébként a 

művészi tisztelgés szándéka 
több kortárs fórumon; a Gra-
fikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesülete még 2006 végén 
rendezett a Bartók-, Mozart- 
és Rembrandt-évfordulók ap-
ropóján programtárlatot, de 
maga az AKT is a Kodály-év 
alkalmából hirdette meg ta-
valyi pályázatát.) 
 
 

B. Orosz István: 
Rembrandt emlékére (rézkarc) 
Máthé András reprodukciója  
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 S éppen a választás szabadsága adott okot olykor bizonyos félreértelmezé-
sekre is, nevezetesen: az „hommage” nem a megidézett mester motívumainak 
újrarajzolását kell, hogy jelentse, hanem az emlékező és ezzel tisztelgő alkotó-
nak inkább saját stílusában kell tovább alakítani a rögzült hagyományt. 
Magam ennek az utóbbi szempontnak az érvényesülését figyeltem 7-én, a ki-

állítás utolsó napján – titkon reménykedve abban is, hogy az én nevemet húz-
zák ki a tárlatbúcsúztató sorsoláson, megkapva Masits István felajánlott fest-
ményét, de nem érkezett jelzés, maradt tehát az egyszer látott élmény, rögzítve 
most abból azt, ami maradandó. 
Így Király Antal expresszív Kokoschka-hommage-át, majd B. Orosz István 

Rembrandtját (itt a képidézet nem hiánytöltő direkt-motívum, hanem Izsák 
feláldozásának kontextus-ismétlő parafrázisa), Fehér Csaba ironikus Motí-
vumvadászát, Makai Éva Berény Róbert előtt tisztelgő papírnyomatát. S külön 
is kiemelendő az alapító Angyal László kompozíciója (örvendezve vettem, hogy 
ismét alkot) – Hommage à Kör… avagy a körök eltűnése. 
A geometrikus játék lírai metafizikája mögött lokális asszociációk húzódnak, 

amennyiben művészeti körre, közösségre gondolunk, képet adva annak a szo-
morúságnak is, hogy egyre kisebb a tere a közös iskola- és műhelymunkáknak. 
Bizonyos értelemben önreflexív ez a kép, a művészi újrakezdésre ugyanúgy 
apellálhat, mint az AKT féltésére…      
 
 
Reinhardt után Budairól – HAVRICS GALÉRIA – (március 16.) 
 
A magyar (gyakran az alföldi) tájból témát merítő, annak látványából hangula-
tilag is tovább építkező, a természeti nyugalmat – az emberi lélek által vágyott 
állapotot – ideálmintaként állító Reinhardt István március 14-i kiállítás meg-
nyitóján nem tudtam ott lenni a malomparki Havrics Galériában. 
(A tárlatot Halász János deb-

receni alpolgármestere ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe – 
Havrics Miklósnak talán őszin-
teségével, illetve a néha rajon-
gásnak tűnő, néha naiv böl-
csességnek látszó ügyszereteté-
vel sikerült megnyernie a város 
egyik vezetőjét a kiállítás rang-
ját is emelő gesztusra.) 
 

Reinhardt István: Tiszai részlet 
(olaj) 
 
 Néhány vacsorának való apróság beszerzését kötöttem egybe ígéretem telje-

sítésével – megnézem az anyagot, mielőtt mindet megvásárolnák. Miklós ép-
pen akasztót erősített egy újabb keretre, pótlandó az egyik „lyukat” a paravá-
non. Több képet már elvittek, elég sok cédulán szerepelt az „Eladva” felirat. 



 340 

Nagyjából erre számítottam, hiszen Havrics Miklós gondosan előkészíti az évi 
két kiállítást: olyan művészekkel áll piacra, akik az évek hosszú során kedven-
cei lettek a közönségnek. 
Beszélgetünk az eladhatóságról és a művészi értékről, s megállapodunk, 

hogy a kettő nem zárja ki egymást, hiszen ha így lenne, akkor csak álművésze-
tet látnánk a lakások falain, de a gyűjtőknél is. A művészetközvetítő (például a 
galériás) felelőssége abban rejlik, hogy a művész és közönség érdekeit értéksé-
rülés nélkül egyeztesse. Az eladhatatlan művek forgalmazása és kiállítása sen-
kinek nem az érdeke. S itt nemcsak az egzisztenciális lét anyagi, hanem szelle-
mi oldalait is figyelembe kell venni. 
Havrics Miklós azonban nem törekszik arra, hogy irányítson, inkább megfi-

gyel, mint maga mondja: mindenkitől igyekszik tanulni, az alkotóktól, a vásár-
lóktól is, a laikusoktól, a kritikusoktól is, valamint nem restelli bevallani, hogy 
a műkereskedői szakmából, mások tapasztalataiból szintén átveszi az általa 
alkalmazható fogásokat. 
Titok nincsen, mondja, csak titko-

lózó emberek vannak, akik nem 
lesznek többek azzal, ha így tesznek. 
Havrics Miklós persze jó üzletember, 
de mikor találkozunk, mindig az em-
ber van előbb. Néha bölcsnek tűnik, 
máskor naiv rajongónak, talán mert 
rájött, hogy az utóbbi habitusban van 
ott a bölcsesség gyökere is. 
 

Fent: Budai László: Horgászok 
 

Tudatosan él, egészségesen, mind-
kettő mögött emberi felelősséget ér-
zek – egyszer úgy fogalmazott, hogy 
ha az ember jól érzi magát, biztos 
nem fog megbántani másokat, és ha 
megvan a saját lelki egyensúlya, ak-
kor mások sem tudják megbántani őt, 
hiába akarják. 
(Elhiszem neki, ebben is a gyerme-

ki bizalmat vélem, mert tudom, hogy 
érzékeny ember. – Amíg nem ismer-
tem egy kicsit közelebbről, talán még 
én is megbántottam.) 
 
 
 
 
Lent: Budai László: Mediterrán utca 
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Reinhardt után Budairól akartunk 
beszélni – ő hódmezővásárhelyi –, 
Budai László festészetét is az érdek-
lődők figyelmébe ajánlja, nem vélet-
lenül rendezett 2005-ben kiállítást 
is a képeiből ugyanitt. 
Az impresszionizmus és az abszt-

rakt egyaránt közel áll hozzá, de a 
legtöbb (akvarellszerűen tiszta) ké-
pét talán az anima-középpontú fan-
táziavilág rendezi vonzóvá. 
Más oldalról közelítve: a könnyed 

játékosságban is megtalált alkotói 
öröm, a derű és az optimizmus.  
Havrics Miklós nyugodtan lehetne 

Budai László egy-egy festményének 
szereplője is – vagy ha úgy tetszik: 
szemlélődésük embertárgya.  

 
Budai László: Mirjam 
 
 

 
„A jelen feltétele a jövő” 

– HÚSVÉT – (március 23.) 
 

Nem elírás történt, nem azt sze-
rettem volna mondani, hogy a 
jelen feltétele a jövőnek, a jelen 
készíti elő a jövőt – miképpen a 
jelenünk a múlt tükrében értel-
mezhető. Nem. Mert a húsvéri 
üzenet egyik lényeges pontja ez: 
hogy előbb a jövő van, és csak az-
után a jelen. 
A hosszúpályi református temp-

lomba mentem ünnepi istentisz-
teletre, és Fazakas Sándor lelki-
pásztor (ő a debreceni Hittudo-
mányi Egyetem rektora is) ige-
hirdetésében figyeltem fel a hús-
véti evangéliumnak erre a ma-
gyarázatára.  
 

4. stáció – Józsa János tűzzománca  
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Ádám (az ember) a múlt. A bűn örököseiként mi is bűnösök vagyunk. Jézus 
(a Megváltóként született) kereszthalála, a feltámadás bűnbocsátó üzenete: a 
jövő.  Kétezer éve is az volt, és eljöveteléig (amikor jelenné válik a jövő) minden 
jelen időben csak ezzel a jövőtudattal élhetünk. 
 

Hogy Krisztus a Megváltó.  
Hogy a jelen és a jövő profán 

kapcsolata ebben a szakrális ér-
telemben megváltozik. 
Hogy nem a jelenünk határoz-

za meg azt, hogy mi lesz a jövő-
ben, hanem Krisztus feltámadá-
sának mindenkori jövője hatá-
rozza meg a jelenünket. 
Nemcsak azért kell felelősséget 

éreznünk, hogy milyenné tesszük 
a földi jövőnket, hanem azért is, 
hogy milyen nem földi jövő irá-
nyítja a jelenünket. 
 
 
 
 
 
 

14. stáció 
– Józsa János tűzzománca 

  
Illusztrációkat kerestem ehhez a Toronynapló-bejegyzéshez, aztán azonnal le 

is emeltem a képzőművészeti kötetek közül Józsa János Keresztút című albu-
mát. A váci Modern Művészeti Gyűjtemény 2005-ben adta ki – az esztétaként 
is kiváló Sík Sándor A keresztút című költeményéből vett stációidézetekhez 
készített Józsa János debreceni festő- és grafikusművész tizennégy tűzzománc 
kompozíciót, bemutatva a Pilátustól a keresztről való levételig tartó utat, egy 
kötetnyitó triptichonban pedig Jézus születésének jelenetei tárulnak elénk. 
(Ez az összeállítás egyébként a kiadás évében – a karácsonyi kiállítás része-

ként – szerepelt az Aranybika Galériában is; a sorozat egyébként tudomásom 
szerint a Modern Művészeti Gyűjtemény tulajdonába került.) 
Az album képeit ajánló Papp László írta: „A roskadó testek, a fájdalmasan és 

súlyosan lehajló fejek, a tágra nyitott, rácsodálkozó szemek és a kezek vonagló, 
áldást osztó, ölelésre táruló vagy görcsbe ránduló ujjai megfogják szívünket, s 
nem eresztik el gondolatainkat, hogy elmeneküljünk a képek sugallta igazságok 
elől. A képek drámai ereje meghökkenti az embert, és csak később vesszük 
észre, mennyi áldozat, mennyi odaadás és mennyi szeretet sugárzik belőlük.”      
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Forgácsok – (március 24–25.) 
 
Néha olyan érzésem van, mintha láthatatlan lennék – nem köszönnek vissza az 
emberek. Reggel a liftből kilépő hölgyre még egyszer ráköszöntem. Megijedt. 
 

*** 
Papír fecnik kerülnek elő a zakóm zsebéből, vagy másfél éve volt rajtam utoljá-
ra. Megörvendek a kincsnek: nagyobbik kislányom, Anna szavait jegyeztem fel 
rá, akkor volt két és fél éves.  
Visszaidézem a helyzetet: Néhány métert lemaradtam, Anna nem látott. 
Kérdezi az anyját: – Apa hol van? 
– Elvesztettük – mondja Nóri. 
Anna azonnal forgatja a szót: – Nem, inkább ő hagyta el magát. 
 

*** 
Van egy firka a hátoldalon is.  „– Anya, Katának máris adjál egy kúpot, mert 
nem alszik!” (Kissé elítélhető módon a rettegett kúppal fegyelmeztük csöndre 
elalvás előtt. Kata a két évvel fiatalabb kishúga.) 
„– Miért? Te alszol? 
– Igen.” 
 

*** 
– Apa, Miért van lombja a fáknak? 
– Azért, hogy árnyékot adjanak, és a levelükkel tudjanak levegőt venni. 
– Szerintem azért, hogy ne legyen melegük. 
(Ezt nem jegyeztem fel, csak most jutott eszembe egy tavaly nyári jelenet.) 
 

*** 
Egy garázsbolt feliratát olvasom: „Az árut nem, a mosolyt ingyen adjuk.” Hetek 
óta tervezem, bemegyek egy mosolyért.  Az ajtón kis tábla: „Rögtön jövök!”  
 
 

Hungarocell-hó az égből – LAP- ÉS TÉLZÁRTA – (március 26.) 
 

Erre a napra toltam a mostani folyóiratkötet lapzártáját – kihagytam a helyet a 
Juha Richárd szobrászművész Bem József-domborműve avatásáról készült 
fotóknak. (Ricsi aztán egy virtuális postaüzenetet is küldött: polgármesterünk 
gratulált neki, udvarias reményét fejezve ki, hogy további köztéri munkák ké-
szülhetnek, egyben bevallotta egy mulasztásukat is, tudniillik az egész ünnep-
ségen egyszer sem hangzott el a szobrászművész neve…)  
Magam is ott voltam e télben-tavaszban, átmeneti kabátban – egyetlen óra 

alatt kétszer volt tél, és kétszer tavasz, havazott, egy ólomszürke felhő tette még 
változatosabbá az eseményt (ha már az eredeti tervekhez képest a lengyel és 
magyar köztársasági elnökök nem lehettek jelen). Olyan volt, mintha a felhő 
hódarára emlékeztető hungarocell törmelékkel szórta volna tele a teret, játszva 
egy kis műanyag-telet; nekem meg az jutott eszembe, hogy az átmeneti kabát 
csak arra jó, hogy vagy fázzon vagy melege legyen benne az embernek.   
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MIÉRT ÍR? 
 
 
A folyóirat előző számában folytattam azt a sorozatot – a Nappali ház 1995-ös 
ötlete és a Libération 1985-ös vállalkozása nyomán –, melynek keretében meg-
kérdezek néhány, szűkebb vagy tágabb környezetünkben alkotó embert: Miért ír, 
miért fest? Az első részben Gonda Zoltán és Király Antal festőművészek, illetve 
Papp András író és Szénási Miklós író, költő küldte el válaszát. A február–már-
ciusi kötetben Borbély Szilárd költő, drámaíró, Csontos János költő, publicista, 
Kerékgyártó Kálmán és Tar Károly költők, Hézső Ferenc festőművész és Kiss 
Árpád fotográfus vallomásait olvashatták. Most újabbakat adok közre, remény-
kedve a folytatásban.  
 
 
 
TÓTH–MÁTHÉ MIKLÓS 
író, drámaíró, színművész 
 
Előbb akartam író lenni, mint színész, aztán mégis előbb lettem színész, mint 
író. Apám, aki református lelkész volt Tiszalúcon, a szülőfalumban, nyilván 
arra számított, hogy mint papgyereket úgysem vesznek fel a színművészetire, 
és akkor majd kénytelen leszek valami tisztességesebb foglalkozást választa-
ni. 1957-ben mégis felvettek a színművészeti főiskolára, és mit ad Isten, raj-
tam kívül még egy görög katolikus papfiút is, Sztankay Pistát, akivel aztán 
már csak azért drukkoltunk, hogy ki ne rúgjanak minket a forradalmi ’sokkot’ 
mindinkább kiheverni igyekvő kádári rendszer hajnalán. 1961-ben kaptam 
meg színészdiplomámat és adtam át apámnak, aki csak ennyit mondott: 
’Látod, fiam, tudsz te nekem örömet is szerezni, a többi most már rajtad 
múlik.’ 
Hiszen ha csak rajtam múlt volna… De fokozatosan rá kellett jönnöm, hogy 

a színésznél kiszolgáltatottabb ’pária’ nincs a művészvilágban. Ez sajnos 
tény, de az is, hogy ez a negatív ’lelki státus’ nem egyezik egyéniségemmel. 
Kisdiákként sem tudtam elviselni a kiszolgáltatottságot – a Pecúrok lényegé-
ben erről szól –, színészként pedig ezt ’hivatalból’ hosszú távon kellett volna 
tennem, közben ügyesen ’adminisztrálni’ magam a különböző szereposztók-
nál a tehetségemnek, habitusomnak megfelelő szerepekért. Hát ez nem 
ment, de mert a színpadot azért változatlanul szerettem, kilenc évig ’hezitál-
tam’ a végleges szakítás előtt. Közben megjártam Veszprém, Békéscsaba, 
Győr színházait, két pestiben is előfordultam, a Tháliában és a Vígszínház-
ban, míg ez utóbbiban döntöttem el, hogy más hivatás után nézek. Ahol ma-
gam oszthatom magamnak a szerepeket, és ahol csak magamnak tartozom 
számadással a sikerért vagy a fiaskóért. 
1971-ben jelent meg az első novellám a Magyar Ifjúságban. Hogy időköz-

ben milyen íróvá lettem, az ott van az eddig kiadott harminc könyvemben, a 
történelmi és társadalmi regényeimben, elbeszéléseimben, szatíráimban, 
humoreszkjeimben és bemutatott drámáimban. Két CD-m is napvilágot lá-
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tott: Ady-műsorom után Csokonait szólaltattam meg, és számos előadóestet 
tartottam. Ebből is látható, hogy bennem a színész és az író most már örökre 
elválaszthatatlan.  Segítik egymást. Nem csupán akkor, ha drámát írok, de 
minden más művemben is, hiszen mindegyikben emberek a szereplőim, és az 
olvasóim számára azokat is élővé kell mozdítanom, csak ebben az esetben a 
lelkük színpadán. 
Íróként ennyi telik tőlem, emberként pedig semmi, ha olyan valakit kellene 

élővé mozdítanom, aki a legtöbbet jelenti számomra. Mert minden írásom, 
könyvem, drámám nem egyéb, mint illúzió életem legnagyobb tragédiájához 
képest, amit az Isten írt meg számomra, amikor több mint négy esztendeje 
elszólította a feleségemet, társamat, múzsámat, gyermekeim édesanyját. 
Minden művemben benne van, és ott kell, hogy legyen minden vallomásban. 

Az angyalokat hajnalban visszahívják címmel rövidesen megjelenik éle-
tünk könyve,* de Róla és Hozzá szólok a Hiányod hűsége című versesköny-
vemben is. Álljon itt ebből az Illúzió című versem, úgy gondolom, híven tük-
rözi ’íróságom’ lényegét, fájdalom szülte ars poétikámat: 
 
 

Mi az a kis hírnév vagy mi, 
amivel íróként elhenceghetek, 
és olykor magam is azt hiszem, 
hogy különb vagyok a többieknél, 
mert történeteket gondolok ki, 
ha úgy tetszik, embereket is teremtek, 
akik a tollam nyomán életre kelnek, 
amíg tart az elbeszélés, a regény 
vagy a dráma… Ezáltal különböznék 
bárkitől is? Akár csak egy mészégetőtől 
vagy egy birkapásztortól? De hát ez 
nem egyéb, mint illúzió, amivel 
önmagam áltatom az alkotó 
pózában tetszelegve, mert ha igazán 
teremtő lennék, hasonlatos az Istenhez, 
téged keltenélek életre, Drágám, 
és akkor valóban különböznék 
mindenkitől… 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Tóth-Máthé Miklós Az angyalokat hajnalban visszahívják című könyve  idő-

közben megjelent – ismertetését a következő folyóiratkötetben közlöm. 



 346 

DUSA LAJOS költő 
 
 
Variációk egy körkérdésre 
 
 
No. 1.  
C. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-ért? D. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-ért?  E. Mi-mi-
mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-ért? Beéneklés után a „Világlik a világ-lik” kezdetű 
ária. Dúrban. Esetleg dirr-dúrban. 
 
No. 2. 
Miért rabol, tisztelt gyanúsított úr? Miért kéjeleg, kis ledér hölgy? Miért anyag-
cserélt kedves élő? Miért ír verseket, poéta úr? 
Refrén: Mást nem tudok, mást nemtudok, mástnemtudok… Moll. Esetleg 

MOL. Benzinkút, lágyan. 
 
No. 3. 
Nincs meghatóbb annál, amikor A. (például Anti) a padok alatt elküldi kissé 
suta üzenetét Zsének (pl. Zsuzsinak).  Ez a fecni iszonyú veszély. A./ Illetékte-
lenek elolvassák. B./ A dolog lényege elolvasás nélkül is nyilvánvaló. C./ A 
lebukás veszélye egy éles szemű tanár/nő miatt is kockázatos. Jó esetben csak 
elkobozza az irományt. Rosszabb esetben… Erről ne is beszéljünk. D./ A vallo-
más simán eljut a címzetthez, aki fölvihog, majd szünetben köznevetség tár-
gyává teszi a feladót. Tadadam, tadadadam, mint Beethoven Sors-szimfóniá-
jában. Az írás a leghétközapibb dolog, de veszélyes. Nagy kockázat. Jegyzék-
száma -1. 
 
No. 4.   
Üdvözlendő kísérlet a Nagy Csöndlemez. Sztereo. Állítólag Amerikában (USA) 
már gyártottak ilyet, s ha lehet, mindenkinek ajánlom. Mindkét fülre haszná-
landó, ha valaki nem irtózik a csöndtől. Zaj, nesz mindenhol van, a tökéletes 
csöndet már csak művi úton lehet előállítani. Sétálómagnó hiányában megteszi 
a fülgyapot is. 
A csöndet úgy is felfoghatjuk, mint a nullát. A 0 valójában megegyezéses 

számjegy, nem is létezik. Ezért nem is csodálkozom azon, hogy a zérus és a 
teljes csönd ellen kézzel-lábbal tiltakozunk. 
Ami nincs, az is van, legalább is lehetséges. Kezdetben a természettudo-

mányokhoz vonzódtam. Valószínű, hogy elértem volna azt a nagy belátást, 
hogy minden tudásomat latba vetve is beleütközöm a megoldhatatlan alapkér-
dések egyikébe. 
Ám humán pályára kerültem, ahol annyi nulla van, hogy egy-két kóbor zérus 

már föl sem tűnik. Ez a kisebbik baj, de az abszolútnak tekinthető értékek sorsa 
a mostani profitőrületben akkora nulla, hogy erre még egy adócsaló, nagyon 
Korlátolt Felelősségű Társaságot sem érdemes alapítani. 
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A neoliberális szemléletű rablólovagok utódai persze majd dacból, ifjonti 
hévből, esetleg meggyőződésből és hitből ellenük fordulnak. Sajnos, én azt az 
időt már nem élem meg. Addig is szün, szünet, szün, szünet. Ezt bármilyen 
hangszeren el tudom játszani. 
 
No. 5. 
Majdnem botfülem van, még eldúdolni sem tudom pontosan az adott rövid 
zeneművet. Tisztán humánus szempontból, emberi kíméletből hangosan éne-
kelni sem akarok. Mindez nem akadályoz meg abban, hogy érzékeljem a dol-
gok szépségét és rútságát, igazságát és hazugságát, Vagyunk így ezzel néhány 
milliónyian. 
Írok? Valójában alig írtam, csak a belső kényszernek engedve, néhány alap-

szabályt is megismerve próbálom a mondandóm megformálni. Nem engedek, 
alig engedek az akaratból, de nagyon is alkalmazkodtam a lírához, e sajátos 
műfajhoz. Ez a kettősség nem sima ügy, csak utólag látszik annak. Ambivalen-
ciám, hogy maga az írás érdekel és nem érdekel.  
Lásd még: diszharmónia. 

 
No. 6. 
Miért írok? A zsákból a szög kibújhat, de ez nem szög, nem is zsák. Nem direkt 
hasznú valami, nem propaganda, csak megkerülhetetlen emberi düh, öröm, 
kétségbeesés, elemi gyönyörűség. Szégyenkezés nélkül kimondom, hogy maga-
mért írok, saját szellemi és lelki épségemért. No meg érted. Kettőnk által min-
denkinek. Mindenki által sorsun-
kért. Sorsunk miatt e földi hatalo-
mért (Ószövetség, Teremtés köny-
ve). Megígért földi hatalmunk által 
a világ rendjéért. 
S most újra jön a nagy hökkenet, 

a végesség, mint tudás, a végesség, 
mint lét. Megriadva írok hát a nem 
létező/létező Istenért, s őszintén 
bevallva: nem is tudom, hogy mi-
ért. Zenei utalás: „Tebenned bíz-
tunk eleitől fogva…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burai István tusgrafikája 
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KOCSIS CSABA író, fotográfus 
 
Edmund Hillary új-zélandi hegymászót megkérdezték, hogy miért mászta meg 
a Mont Everest? Azt felelte, mert ott volt. Miért írok, fotózok vagy zenésítek 
meg egy-egy verset? Azért mert inspirált valami megfoghatatlan, valami ter-
mészetfeletti. Ha csak önmagáért cselekszik az ember, akkor az eredmény 
esetleges. Lehet jó is az alkotás, amely így születik, de ha hiányzik belőle a 
lélek, hamar feledésbe kerül. Nemcsak az olvasó, hanem az alkotó által is. 
Elsősorban gyermekkoromban (de néha még most is) képszerűen olvastam 

(olvasok). Megjelent (megjelenik) előttem képszerűen az esemény, a szemem 
láttára játszódik a cselekmény. Ilyen képek jelentek meg előttem, ha hallottam 
egy-egy történetet. Ehhez azonban olyan pedagógus kellet, mint Irmuska néni, 
a tanítóm. Tőle hallottam először Kádár vitéz történetét is, mikor elhatároz-
tam, hogy regényt írok belőle. Tíz éves voltam akkor.  
Mivel a környezetemben szinte mindenki énekelt, én is kedvet kaptam hoz-

zá. A szüleim által választott hangszer, a cselló azonban sok szenvedést okozott. 
Nem szerettem. Ezt az érzést csak olyan kiváló pedagógus tudta velem feled-
tetni, mint Kaszanyitzky tanár úr. Nyolcadikos koromban felhagytam a horgá-
szással, és elcseréltem a botomat egy Pajtás fényképezőgépre, mert éreztem 
benne valami kihívást, hogy megörökítsem az elmúló világ egy-egy pillanatát, 
az ember kérész életének egy-egy szeletét. 
Középiskolában gitár került a 

kezembe, és a kezdeti zsengék 
után fordultam a versekhez, 
neves poéták költeményeihez. 
Örömet jelent számomra ma is, 
ha egy-egy kortársra rácsodál-
kozik a közönség, hogy milyen 
értékes művek születnek ma is 
az irodalom műhelyeiben. 
Balogh Gyulán keresztül is-

mertem meg a cigány irodal-
mat, és annak befogadása Jó-
zsef Attila után nem okozott 
nehézséget. A méltatlanul mel-
lőzöttek (például Sinka, Ober-
sovszky, Körmendi Lajos) köl-
tészetét igyekszem népszerűsí-
teni, a Berekfürdői Írótáborban 
megismert költőkével együtt. 
 

 
Gémes 
Kocsis Csaba fotográfiája 
Az én falum sorozatból  
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Kádár vitézre már a Kisfaludy Társaság is felhívta a figyelmet, én is fontos-
nak tartottam és tartom ma is az újfalusi malomgátnál elesett hős történetét. 
Ezért írtam meg a kisregényt, amelynek témája gyerekkorom óta foglalkozta-
tott. Bessenyeiről is ezért írtan drámát, mert gyerekkorom óta kísért bakon-
szegi háza. A Kádár vitéz útja című kötetért kaptam cserébe egy olyan könyvet, 
amely a remete bihari életét kísérte figyelemmel. 

A fotózást sohasem hagytam ab-
ba, de a digitális fényképezés olyan 
lehetőségeket nyitott meg előttem, 
amely lehetőség nem maradt ki-
használatlanul. Első anyagom, Por-
cia és környéke képekben, egy alig 
48 órás olaszországi kint tartózko-
dás lenyomata. Aztán jött a Barba-
rikum, amelynek gerincét a bakon-
szegi kostemetőről készült fotogra-
fikák alkotják. Megörökítem a kor-
társ írókat, költőket is a KOR-KÖR-
KÉP című sorozatomban. 

Az én falum című legújabb tárla-
tomban, vagyis az „énfalumban”, 
ahogy Bíró Gyula barátom nevezi, 
egy olyan faluképet kívánok láttat-
ni, amely elsősorban az embereken 
keresztül szól egy olyon település-
ről, amely bennünk él, és amelyik 
szinte bárhol lehetne a Kárpát-me-
dencében. 
 

Lovasparkoló-őr Kőrispatakon 
Lent: Unitáriusok 

– lapok Kocsis Csaba Az én falum ciklusából 
  

A család és a barátok mind segí-
tették az utam. Van, aki végig ki-
tartott, és van, aki elmaradt. Saj-
nos, már örökre elmentek többen 
is. Sok volt ez a számtalan lehető-
ség, hogy mindezt a véletlennek 
tulajdonítsam. 
A szó-zene-kép-család szintézi-

séből született meg bennem a hit, 
amelytől elfordították a mi nem-
zedékünket. 
Ez pulzál bennem, ez ad erőt, és 

ez határozza meg az utam…  
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LAPZÁRTA 
 

 
HÉZSŐ FERENC Munkácsy-díjas festőművész életmű-kiállítása nyílt meg 
április 6-án Hódmezővásárhelyen, a művész szülővárosában, 70. születés-
napja alkalmából. 
 

Az életmű reprezentatív alkotásait be-
mutató albumba Kratochwill Mimi mű-
vészettörténész írt tanulmányt. 
Ebben olvassuk: Hézsőnek „életfor-

májává vált, hogy a körülötte élő embe-
reket és az életüket, aggódással teli ne-
héz éveiket, sorsuk nehézségeit, a pa-
raszti életmódváltást, a városba özönlők 
feloldódását, a sokszor kilátástalan jövő-
jüket kutassa. Hiteles élményei folytán 
választott festői témái mély érzéssel és 
önként vállalt felelősségével meggátol-
ták, hogy beálljon a hagyományos tanya-
romantikát festők sorába. 
 

 
 (…) Ezek a művek többnyire morális 

és világképteremtő szándékokat céloz-
nak meg. Nem elégszenek meg csupán a 
látványszerű, leképező festészet nyelve-
zetével (…) festészeti korszakainak egyik 
útját a teljes képmezőt kitöltő határozott, 
erős színek vonalhálójával alakított kép-
struktúra és a figurákban megtestesült 
kompozíciók alkotják. 
(…) Miután a nyolcvanas évektől visz-

szatért a narratív leíró festészethez, ér-
zelmi síkon jobban kifejeződtek vallomá-
sos és látomásos műveiben meleg szín-
árnyalatokkal megjelenített mondaniva-
lói. A magyar táj iránti vonzódása kap 
megerősítést több évtizedes tokaji, hor-
tobágyi, hajdúsági, jászsági és kunsági 
művésztelepeken készült művein, ame-
lyek az Alföld szeretetéről tanúskodnak.”  
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