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A kiállítás, amely Tavaszi Szalon címmel szombaton
nyílt meg, a fiataloké. Már túl vannak az alapvető
tanulmányokon, de még árvái az életnek, amelyekről
nem tudják: befogadja-e őket vagy sem. Azt a vas-
pántos kaput, amely a nyilvánosságba vezet,
a Szinyei Társaság egy tucat évvel ezelőtt azzal
segítette kinyitni, hogy éppen e nemzedék számára
megrendezte, mégpedig évről-évre a Tavaszi Szalont,
s a nem könnyű vállalkozás számára egyrészt meg-
nyerte a Nemzeti Szalon vendégszeretetét, másrészt
derék emberek mecénási készségét. Így történt,
hogy eddig harminckét tehetséges, fiatal művészt

részesíthetett díjakban s így elvette gondjuk egy
részét, egyben azonban felhívta rájuk kitüntetéseivel
a közönség figyelmét.
(…) A másfélszáznál több kiállított mű közt sok
rézkarcot, lino-metszetet láttunk, csaknem mind
derekas munka. Pasztell, akvarell, kisebb tempera
is akad, stílusuk meglehetősen eltér egymástól (K.
Borhek Alice: Konyhán, Ferenczy László: Borpincék,
Révai Mária: Orgona, Robicsné Csiszár Margit: Vízpart
stb.) (…)

(Pesti Hírlap, 1937. május 16.)

Lyka Károly

A  JÖVŐ  MŰVÉSZE I  A NEMZET I  SZALONBAN

( R É S Z L E T )

Robitsné Csiszár Margit: Esztergomi Kis-Duna-part
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Mindig csodáltam Nelly Sachs költőnőt, aki 60
éves korában kezdett el verset írni. Miután meg-
jelent kötete, rögtön megkapta a Nobel-díjat.
Valóban átütő erejű költészetében férjét siratja el.
Lebegő, impresszionisztikus képekkel jeleníti meg
a  koncentrációs táborokat, a  borzalmakat.
Szavainak, metaforáinak hallatlan könnyedségük,
„levegőjük” van, miközben a XX. század legmeg-
rendítőbb erejű konfliktusáról beszél.
Hogyan lehetséges ez? A költőnő férje középszerű
író volt, aki kapcsolatot tartott a vezető európai
irodalommal. Nos, ennek az irodalomnak az árnyé-
kában élt a feleség is. Csupán annyi történt, hogy
ő későn kezdett el írni.
Robitsné Csiszár Margit első kiállítását – jóval
nyugdíjba vonulása után – nemrégiben rendezte
meg az esztergomi művelődési központ. Több
csoportos tárlaton részt vett már, de önállóan
most jelentkezik először. A századfordulón született
Muraszombaton. Szülei festő és zenélő pedagó-
gusok voltak, akik korán észrevették Csiszár Margit
tehetséget. Ljubljanában tanult. Sterhen professzor,
a nagy impresszionista mester irányította, segítette
kibontakozását.
Dolgozott Miháltz Pál és Vaszary János festőművészek
iskoláiban. Majd Párizsban, André Lhote szabad-
akadémiáján töltött egy évet. Végül Esztergomban
telepedett le, magyart tanított a Petőfi Sándor
Általános Iskolában. Az Úttörőház képzőművészeti
szakkörét 15 éven át vezette.
Azért is érdekesek az életrajzi adatok, mert
ez a kései jelentkezés mindenképpen rendhagyó
jelenség. Nem tudjuk külön-külön is értékelni
ennek a pályának az állomásait – rögtön az egé-
szet, az életművet láthatjuk. A pasztellek tökéletes
szakmai ismeretről, hallatlanul kimunkált rajztu-
dásról, virtuozitásról árulkodnak már az első ráné-
zésre. A mondanivaló nem harsány, inkább
visszafogottságával súlyos.

Kaposi Endre festőművész nyitotta meg a tárlatot,
idéznünk kell tőle is néhány mondatot: „Nem
a szokványos protokoll ceremóniára gyűltünk
össze Hölgyeim és Uraim! Felfedezők vagyunk
itt mindnyájan, megkésett, megszégyenült, s mita-
gadás – a felfedezés értékétől kissé megszeppent
felfedezők. Találkoztunk az alkotó emberrel, aki
egész életművével igazolja azon régi teóriámat,
miszerint az igazi tehetséget nem lehet parkoló-
pályára küldeni, nem lehet takaréklángra állítani.
Fájdalmas felismerés, hogy ez a nagy felkészült-
ségű művész mennyire hiányzott városi tárlata-
inkról is.”
A művészetben az értékrend csak hosszú idő táv-
latában „áll be” önmagától. A jelen és a közelmúlt
értékeivel szemben sokszor kísért a „farkasvakság”.
Kaposi Endre szavai az értékrend helyrebillentéséért
is szóltak.
Hiszen Csiszár Margitnak kisujjában van az exp-
resszionizmus, a szürrealizmus, s néhol még a sze-
cesszióra is rábukkanhatunk. Gyanús, hogy ennyi
izmus jelenléte egy életműben már többet jelent,
mint divatos – ma már joggal állíthatjuk – megha-
ladott irányzatokat. Persze a századelő avantgárd
mozgalmai alapjaiban rendítették meg a képző-
művészetet, a látáskultúrát – ezért több tekintetben
kedvesebbek számomra, mint más korszakok ered-
ményei.
Ennyi „izmus” van jelen és minduntalan sejteti
magát a kiforrott egyéniség is. Ezért írok sejtetésről,
mert a halk líraisággal és zeneiséggel megalkotott
képek mögött nem könnyű észrevenni az embert.
Azt az embert, aki végigélte századunkat, s láttatni
is tudja konfliktusait, neurologikus pontjait. Mindezt
virágokkal, utcaképpel, egy elsuhanó autóval, vagy
éppen az esztergomi Bazilika kupolájával. A művé-
szetet sohasem a téma tette értékessé, így itt is
a színek és formák harmóniája jelenti a totális
látásmódot.

Vaderna József

MEGKÉSETT  FE L FEDEZÉS

R O B I T S N É  C S I S Z Á R  M A R G I T  K I Á L L Í T Á S A
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Ha valaki meglátogatja a Galériában a tárlatot,
még a „konzervatív” jelzőt is ráaggathatja néhány
pasztellre. Csakhogy a válságát élő mai képző-
művészeti életünk szélsőséges megnyilvánulásai
között felüdítő látvány ez a kiállítás. Ha nem is
a ma keletkező értékek között, de a harmincas,

negyvenes évek magyar festészetében minden-
képpen helye van Csiszár Margit képeinek. Akkor
cselekszünk helyesen, ha időben és térben is
pontosan elhelyezzük ezeket az alkotásokat.

(Dolgozók Lapja, 1983. június 7.)

Robitsné Csiszár Margit: Esztergomi utcaRobitsné Csiszár Margit: Fakereszt




