
BÚCSÚ NÉRAY KATALINTÓL

Ni ncs, nincs sehol.

Amikor barátai és a mod em magyar művészettel

foglalkozó kollégái nevében tisztelettel és baráti
sze retettel bú csúzom Néray Katalint ól, egy jelen
téktelen pilla na t villan fel pár év előttről. A saját
kiállításán dolgozó Nedko Solakov lépett be Ka
ta irod ájába, tanácstal anul tartva magasba vérző

ujját. Már éppen mondani akarta, mi történt. Ba
rátnőnk a computeren pötyögtetett valam i leve
let, felhúzott vállával a füléhez szorított telefonba
angolu l suttogo tt derűsen. Felnézett, nem várt
magyarázatra . Szabad kezével a háta mögött álló
sze krénybe nyúlva kitapogatta a sebtapasz t. köt
sze rt, ol l ót, könn yed én ellátta a s érü ltet. anélkül,
hogy az írást, a telefon álast egy pillanatra abba
hagyta volna. Ez a derűs gyakorlatiasság, ez a
villámgyors helyzetfelmérés és könn yed segítő

készség egész lényére és tevékenységére m élys é
gesen j ellemző. Akár szűkös min isztériumi szo
bájába ku kkantott be egykor a látogató, aká r ké
sőbb, műcsarnoki irod ájába, vagy a Ludwig Mú
zeum igazgatói helyiség ébe, nehéz, gondokkal
teli vagy zűrzavaros órák közepette is úgy érez te,
ha csak pillanatokra is, nyugalom veszi körül, jó
akaratú figyelem, mosolygós empátia (plusz
kávé, víz, ital, sebkötés, friss katalógus), és las
sanként maga is azzal a gyengéden elnéző,

nagyvonalúa n kuncogó és csendese n ironikus
fölénnye l kezdte látni-nézni a világ ado tt dolga
it, amely Kata alapvető attitűdje volt. Nagyvona
lúság és bö lcsesség árad t belőle. Az élet legp a
rányibb részeinek ism erete és a tágabb össze
függésekbe n va ló, ész revé tlenül elegáns gon
dolkod ás egyként hozzátartozott. így láth attuk
sárospa taki szőlőjében kapálni, izzad t homl oka
fölé csúszott babos-kendőben. Lud wig urat dip
lom at iku san átterelni a földszint dinoszauru
szai között a nem zetközi kortá rs gyűj temény

k üsz öbéig, a velencei Do Forni étteremben, a
biennálé kur átora inak nem zetközi asz taláná l vi
dám an vitatk ozva. Parasztasszon yk ént. művé

szettö rténészk ént, igazgatóként vagy kon yha
t ünd érk ént. fergeteges rock and rollt járva vagy
egy műteremben csendesen váloga tva - mind
egyik ő volt. Ne m játszott : élte gazdag életét.

Nincs, nincs sehol.

Azonos időben jártu nk egyetemre - ő két év
folyarn ma l ala ttu nk; szép volt , [ov ánovics sza-
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v áva l: "egyip tomi királynő" , mi, szürke egér
nek öltözött többiek, irigyeltük decens pulóve
reit és ci pőit, nem tudtuk, hogy hón apokig
koplalva spó rolta össze rájuk a pénzt. Mint
ah ogyan az t sem sejtettü k még, micsoda for
mátum bomlik ki a következő évtizedekben,
hogy a hetvenes évek végétől , a nyolcvanas
évek el ejétől a kortár s magyar művészek köré
ben mekkora tekintélynek sz ám ít majd. Tekin
tély: ez a nyársat nyelt szó aligha fejezi ki a vi
szony t, amely Kat át idős és ifjú mesterekhez
fűzte. Az ő részéről a munka iránti tisztelet, a
tehetségben való bizalom, testvéries megértés,
pajkos élvezet és még sok minden más kevere
dett ebben. A művészek aggodalmas kív ánesi
ságga l lesték ítéleteit. Fontos nak tartották,
hogy megmu tassák neki műveiket, hogy hall 
ják Kata véleményét, amelye t - tu d ták 
soha sem befol yásoltak k ülsö szempontok.
csakis személyes szakmai meggyőződése, egy
éles szemű, a képzőművészet nemzetközi tere
pén otthonosan mozgó, tapasztal t rn űv é szet

történ ész minőségérzéke. Ugy lett belőle foko
za tosa n "a N éray" , hogy kitalálta önmagát.
Egyszerre volt diplom at ikus és hiteles, megal
kuvást nem ismerő módon szókimondó. Min
dig megtal álta a feladatoknak az ő egyéniségé
hez és tehetségéh ez leg inkább illő könnyed,
meleg szívű megoldását: így lett otthonteremtd.
Aki járt első, még a Munkásmozgalmi Múze
umtól örökölt Ludwig-beli irodájában, abban a
lepusztult üzemorvosi rendelőben, ahonnan a
portár a kellett kimennie telefonálni, az hóna
pok múltán szá jtátva tapasztalhatta . ho gy szo
b ák sorába n titkárnő, rn űt őrt énész, fotós se
rén ykedik, elegá ns íróasztalok, zümmögő szá 
mít ógépek, m űv észismer ősők, technikusok,
vendégek forgol ódnak. Es a frissen festett, fe
hér falakon kép ek lógn ak, többnyire a múze
um gyűjteményének ma már jól ism ert, a mo s
tani állandó kiállításon látható, klas szikus da 
rabjai. Ugyanis - és ezt tart hat juk a legfonto
sabbnak - Kata sze mélyében olyan párját rit
kító művészettör ténészt csod álhattunk. aki
bármilyen - és néha nem könnyű - körülmé
nyek között a kortár s magyar és egyetemes
művészet alko tása i szá má ra barát ságos, ottho
nos hajlékot, értelmes és érzé keny a tmoszférá t
kép es teremten i. llyenn ek láthattuk Kata igaz
ga tósága alatt a Műcsarnokot és ilyenné for
mált a az tán a Ludwig Múzeumot. Tehetsége és
egyénisége messzire sugá rzo tt e hajlékok va ló
ságos és láth atatlan falain túl : a kevesek közé



tartozott, akik meggyőződésük súlyával, szel
lemük mozgékonyságával és barátságos egyé
niségükkel látszólag könnyedén, verejtékes
erőfeszítések nélkül internacionális vizekre is
ki tudták juttatni a hazai képzőművészetered
ményeit.

Nincs, nincs sehol.

A fehérvári múzeum számos fényképet őriz Ka
táról, és ez nem véletlen. Hosszú évtizedeken át
mindíg is jelen volt nálunk, mondhatjuk így: "a
család barátja". Közösen rendeztünk kiállításo
kat, írt katalógusainkba, dolgozott a Smohay
Alapítvány kuratóriumában, és néha "csak
úgy", "céltalanul" ugrott be. Ilyenkor, munka
vagy kávézás közben kisimult a világ és felra
gyogtak színei, az ember biztonságban érezte
magát, élet és művészet természetesen és har
monikusan kapaszkodott egymásba. Ilyenkor
kiderült az ég, eloszlott a ború, szétfoszlottak a
problémák, csak kérdések maradtak és vála-

szok, hogy végül megszülessen a komoly, vi
dám, elegáns és engesztelhetetlen megoldás.

Nincs, nincs sehol.

A nálunk készült felvételek között találtam
egyet, ahol Kata Csók István fiatalkori festmé
nyei előtt megnyitóbeszédét olvassa. Rózsás
blúzt visel, amelynek mintái és színei kedvtelve
olvadnak össze a képek motívumaival. Ez a ra
gyogó pillanatkép ma is elevenen sugározza
Kata személyének, tehetségének kivételes mi
nőségét, a kedélyt, a szív melegét, a bölcs ele
ganciát, a megbocsájtó nagyvonalúságot. Egy
szerre volt "egyiptomi királynő", barokk an
gyal, előkelő dáma, törökbugyogós igazgatónő

a világot élvező hedonista és megvesztegethe
tetlen mosolyú művészettőrténész.

Nincs, nincs sehol. De hát ez nem igaz: van.
Van.
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