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szersmind mindennek a felfüggesztése, tiszta és 
csupán önmagára utaló, zárt művészeti rend és 
szerkezet.

Egy korábbi alkalommal, Dús Lászlónak a 
kétezres évek derekán készült nyomatairól 
szólván, a kortárs világot voltaképpen elfogadó, 
annak zagyva és csiricsáré látványaiban gyö-
nyörködni képes, életigenlő művésznek nevez-
tem a nyomatok alkotóit. Legújabb művei, az 
itt látható munkák arra késztetnek, hogy vala-
melyest igazítsak ezen a véleményemen. Az 
összhatás most ugyanis jóval kevésbé felhőtlen 
és örömteli. A textúra ezúttal keményebb és 
darabosabb, az érzéki varázst komor és kétkedő, 
sőt egyenesen fenyegető sugallatok színezik 

– vagyis hát sötétítik. De a szint változatlan: a 
most hetvenöt éves művész ebben a – mondjuk 
így – kafkai modorban is nagyot alkotott.

Befejezésül visszakanyarodnék a tejporos 
dobozhoz. Kissé frivolan eljátszanék a felirattal: 

„Az amerikai nép ajándéka a magyar népnek”. 
Úgy gondolom, hogy Dús László maga is ilyen 
ajándék. Egyrészt valóban az amerikai nép aján-
déka a magyar népnek: a művész az Egyesült 
Államokban ébredt művészi öntudatra, az otta-
ni művészeti környezettől megihletve alkotta 
meg életművének jelentős részét, hogy azután 
hazahozza mindezt, önmagát is, művészetét is. 
Ezért persze fordítva is igaz a felirat: Dús Lász-
ló a magyar nép ajándéka az amerikai népnek, 

művészete a kortárs amerikai kultúrát gazda-
gítja. Hogy a kettő milyen viszonyban van egy-
mással, hogy feloldható-e a helyzet, amelyben 
Dús László, ha Amerikában van, magyar vendég, 
ha pedig Magyarországon, akkor amerikai; hogy 
miként oldható meg Dús László újrahonosítása, 
hogy mikor lesz végre Dús László a magyar nép 
ajándéka a magyar népnek, ehhez most egy 
pazar kiállítású monografikus feldolgozás nyújt 
segítséget. Hajdu István, a kiváló műkritikus és 
szerkesztő jegyzi a könyvet, amelyet a Keresztu-
ry Dezső Városi Művelődési Központ jelentetett 
meg. Terjedelmes és rendkívül tartalmas tanul-
mányban tekinti át Dús László munkásságát. 
Elsőrangú szakmunka, hajlékony és követhető 
esszé-nyelven. Hajdu idézeteinek és utalásainak 
bősége és színvonala egyaránt nyilvánvalóvá 
teszik: Dús László a világ művészeti élvonalá-
ba tartozik. Ugyanezt bizonyítja a Dús-műve-
ket bemutató, rendkívül gazdag és nagyszerű-
en reprodukált képanyag, amely Lapos László 
könyvtervezői géniuszát dicséri.

Én szeretném, ha valamiféle mérföldkő lenne 
ez az album, szeretném, ha mindenkit meggyőz-
ne arról, hogy nincs semmi kétség: mostantól 
fogva Dús László elsősorban a magyar nép aján-
déka – a magyar népnek.

A szöveg a 2016. június 15-i megnyitó szer-
kesztett változata.

Negyedszázada indult útjára a festői Gébárti-tó 
partján az alkotók által azóta nagyon kedvelt 
művésztelep. A szervezők egyúttal GébArt 25 cím-
mel jubileumi tárlatot rendeztek a zalaegerszegi 
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A kiállítás 
rendezője és a telep vezetője Prokné Tirner Gyöngyi 
volt, a tábor művészeti vezetésével Budaházi Tibor 
festőművészt bízták meg. Kettejükkel beszélgettünk 
a kezdetekről és az azóta eltelt évekről.

Közel félezer alkotásból – grafikák, festmények, 
szobrok, kerámiák, installációk - nem köny-

nyű válogatni, a bőség zavarát azonban hamar 
legyőzték a szervezők. Igazi kortárs kincseskam-
ra. Jelenleg a volt Pais iskola szolgál a művek rak-
táraként, ami – valljuk be őszintén – kicsit mél-
tatlan a telep művészeti értékéhez viszonyítva. 
Egyfajta szükségmegoldás, egyelőre. A kiállítás 
házigazdája és a festőművész bízik abban, hogy 
idővel a város méltó helyen mutatja be az alko-
tásokat. Ebből is látszik, nagyon nagy az igény 
egy képtárra. Egyfelől azért, hogy ne az enyé-
szeté legyen a főszerep, másrészt a jubileumi 
kiállítást megnyitó Szemadám György így fogal-
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tárlat a Zsinagógában és az idei 
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mazott: olyan színvonalú anyag gyűlt össze, 
ami nyugodtan megállná a helyét bármely híres 
kiállítótérben. Akár a Magyar Művészeti Akadé-
mián is. A festőművészt nem véletlenül hívták 
el a megnyitóra, ő volt ugyanis az első telepek 
vezetője. A Zsinagógában így fogalmazott:

„A képzőművészet egy magányos tevékenység. 
és az ember ebben az elszigeteltségében saját 
dugájába dől. Egy művésztelepen – ahol együtt 
dolgozik kollégákkal – rengeteg dolgot lehet 
ellesni, „ellopni”, tanulni. Itt nem életünk fő 
művei születnek, az élményszerzés a cél. Ilyen-
kor legálisan leshetjük el a szomszéd művész 
technikáját. Megpróbálunk rácsodálkozni a 
másik munkájára, tevékenységére. Ez a tábor 
elsődleges feladata. Huszonöt év elteltével – 
amikor végignézek ezeken az alkotásokon – úgy 
érzem, messze túlteljesítettük a telephez fűzött 
reményeket, várakozásokat. Nemcsak a színvo-
nalat, hanem nemzetköziségét, sokszínűségét 
tekintve is.”
Térjünk most vissza a Kézművesek Házába, ahol 
Prokné Tirner Gyöngyivel az itt készült alkotá-
sokat vesszük számba. Kiderül, nemcsak a rak-
tárban lévő műveket kell óvni. Ne feledjük, hogy 
van egy gyönyörű szoborpark is itt a ház mellett. 
A fém- és kőszobrok még felújíthatók, a faalko-
tások viszont már menthetetlenek. Több mint 
egy tucat mű vár jobb időkre. A kiállítás anya-
gának válogatásához elég volt másfél hónap, a 
tárlatot két nap alatt összeállították. 

- Tiborral ketten néztük a munkákról készült 
fotókat, amiről nem volt dokumentáció, azt 

a raktárból válogattuk. Mindig a rendezésnél 
derül ki, hogy összeállítható-e egy egységes 
kiállítássá vagy nem. Ügyesek voltunk, a kiállí-
tott anyagon csak kicsit kellett módosítanunk. 
Először azt beszéltük meg, hogy mik legyenek a 
szempontok. 150 művész tette le a névjegyét a 
telepen az évek során. Ebből kellett olyan tema-
tikus tárlatot rendeznünk, ami felöleli az egész 
negyedszázadot. Hatvanhat alkotótól hatvan-
hat munka került a tárlat anyagába. A képzőmű-
vészeti ágakat is néztük, figyeltünk az arányokra. 
Kép, szobor – abból is fém, fa, vas és kerámia 
is legyen kiállítva. A minőségre törekedtünk és 
arra, hogy minden évet képviseljen valaki. Volt 
olyan esztendő, amikor húszan, sőt harmincan 
is részt vettek a művésztelepen. Ez a szám az 
utóbbi időkben lecsökkent nyolc-tíz főre. 
Gyöngyi tavaly kapcsolódott be a művésztelep 
munkájába, a szervezés az ő feladata. Azt is 
megtudom, hogy tizenhat éven át a Zala Megyei 
Népművészeti Egyesület vezetője, Skrabut Éva 
vitte a tábor munkáját. És kanyarodunk vissza 
még jobban a kezdetekhez: 1960-tól 1978-ig 
Egervár adott otthont a nyári alkotóknak. Sok 
év kihagyása után egy Zalaegerszegen rendezett 
holland-magyar művészeti hét adta az inspirá-
ciót arra, hogy 1992-ben Éva újra útjára indítsa a 
művésztelepet.
Budaházi Tibor alapító tagként volt vendég az 
első négy évben. Hamar híre ment a tábornak, 
így nemzetközivé lett már az első pillanattól 
kezdve. Akkoriban szinte minden képzőmű-
vészeti ág egyszerre képviseltette magát. A 

szobrászok az egykor működő fém- és faipari 
üzemekben dolgoztak, alakították ki alkalmi 
műhelyüket. 

- Nem volt szükségünk nagy hírverésre, hiszen 
egymást ajánlották a művészek. A holland 
ismertségnek köszönhetően sok külföldi alko-
tó érkezett. Másfajta látásmódjukkal adtak új 
lökést a helyieknek és a hazaiaknak egyaránt. 
Fiatal művészként nekem is hasznos volt az 
itt töltött idő. Az első tábor után a következő 
évben már Hollandiába hívtak meg ösztöndíjas 
alkotóként. A kilencvenes évek eleje, a rend-
szerváltás környéke alkalmas volt arra, hogy 
nemzetközi kapcsolatokat építsünk. Szó szerint 
kinyílt a világ, mind szemléletben, mind művé-
szeti szempontból. Akkor még nem gondol-
tam arra, hogy fiatalként mivel gazdagodom. 
Az elmúlt években ezt a nemzetköziséget iga-
zolja, hogy Amerikába, Dél-Amerikába, Koreába, 
Egyiptomba is eljutott a zalaiak híre. 
A kezdeti időkre emlékezve természetesen azok 
is szóba jöttek, akik nincsenek már közöttünk. 
Így merült fel Bayer Csaba festőművész neve, 
aki egyéni látásmódjával alaptagnak számított. 
Fischer György szobrászművész is többször 
megfordult itt, valamint Varga Ferenc, aki művé-
szeti vezetőként a fa- és kőszobrászok munkáját 
felügyelte. A tíz és húsz éves jubileumra szület-
tek kiadványok. Egy időben készült részletes 
dokumentáció is.

- Elhatároztuk Gyöngyivel, hogy szakszerűen 
fogjuk katalogizálni a teljes anyagot – mondta 
Tibor. – Fotódokumentumokat készítünk majd. 
Részben megvan, de sajnos nem teljes. Ezért is 
szükség van egy olyan tágas és korszerű raktárra, 
ahol évekre és műfajra lebontva bármikor visz-
sza tudjuk nézni ezt a felhalmozott, értékben ki 
sem fejezhető kincset. 
Az összegzés közben azért arra is kíváncsi 
vagyok, hogy nekik személyesen mit adott 
nemcsak a huszonöt év, hanem maga a tábor. 
Mind a ketten a meseszép tájat és az itt kapott 
benyomásokat említik. 

- Nem számít, hogy hány éve vagy részese: sze-
mélyes kötődéssé válik. Inspiráló környezetben 
egy inspiratív társaság. Ezért nem véletlen, hogy 
a jubileumi telepünk zárókiállításának is ez volt 
a címe: Inspirációk – kezdte Gyöngyi.

- Húsz év telt el, hogy én utoljára itt jártam – 
folytatta Tibor. – Egyáltalán nem baj, hogy ha 
az ember világot lát, kimarad egy kis időre. Más-
felől a népszerűségnek köszönhetően tényleg 
sokan szeretnének részt venni. Időt és teret 

kell hagynunk másnak is. Öt évre előre tekintve 
van már elgondolásunk, hogy kiket és milyen 
műfajban hívunk meg. A művészetben is fon-
tosak a személyes kapcsolatok, de szem előtt 
tartjuk azt is, hogy a minőség az elsődleges 
szempont. Nagyon nem mindegy, hogy milyen 
alkotók kerülnek egymás mellé, egy légtérbe. A 
művésztelepi munka különleges. Nem minden 
alkotó képes a másikkal szót érteni vagy építő 
jellegű tanácsot, kritikát mondani. Itt közösségi 
élet folyik, nem zárkózhatunk el egymástól és a 
külvilágtól. Esténként például a jóízű szakmai és 
magánbeszélgetések mellett az egymás alkotá-
sairól készült kiadványokat, filmeket tekintjük 
meg. Közös programokat szervezünk mindig. 
Első, hogy az idelátogatókkal megismertetjük 
Göcsej kulturális értékeit és természeti szépsé-
geit. Emellett, ha jut idő, messzebbre is utazunk. 
Most például Lendván jártunk és megtekintet-
tük Joan Miro kiállítását. 
Az idei tábor listáját úgy állították össze, hogy 
a helyi alapító tagok mindenképpen meghí-
vást kapjanak. Frimmel Gyula grafikákat készí-
tett idén. Horváth Lászlónak meg azért örültek 
nagyon, mert szobrászművész létére elkalan-
dozott a festészet világába. Vásznain a plaszti-
kusság és másfajta szemléletmód köszön visz-
sza. Drozsnyik István képzőművész Miskolcról 
utazott ide. Az ő munkáira például a Győr mellől 
érkezett grafikusművész, Kelemen Benő Ben-
jamin itt bemutatott technikái voltak hatás-
sal. Almási Róbert festőművész képviselte idén 
a határon túliakat. A Szerdahelyről érkezett 
művésszel Budaházi Tibor más alkotótelepen 
találkozott, onnan az ismeretség és barátság. S 
hogy a Mindszenty iskolában tanító festőmű-
vészre hogyan hatott a telep, milyen élmények-
kel gazdagodott?

- Nem tudnám most hirtelen összeszámolni, 
hogy merre jártam a nagyvilágban és hol alkot-
tam. Munkásságomról készült a közelmúltban 
egy összegző kiadvány, a művésztelepek sora 
viszont hiányzik belőle. Jó lenne ezeket az idő-
szakokat átgondolni, visszaemlékezni. A beszél-
getés alatt magam is számba vettem, mi min-
dent kaptam ezektől az évektől. Volt jobb, volt 
rosszabb tábor. A szervezésen és a résztvevőkön 
múlik összességében, hogy milyen tapaszta-
latokkal távozunk. A művészek kilencven szá-
zaléka jól akar dolgozni ezeken az alkalmakon. 
Készülünk, várjuk az ihletet, valami újat szeret-
nénk. Munka közben szembesülünk azzal, hogy 
a gyűjtemény számára maradandó alkotást kell 

Enteriőr a kiállításról Fischer György:Nemgondolkodó - bronz
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mazott: olyan színvonalú anyag gyűlt össze, 
ami nyugodtan megállná a helyét bármely híres 
kiállítótérben. Akár a Magyar Művészeti Akadé-
mián is. A festőművészt nem véletlenül hívták 
el a megnyitóra, ő volt ugyanis az első telepek 
vezetője. A Zsinagógában így fogalmazott:

„A képzőművészet egy magányos tevékenység. 
és az ember ebben az elszigeteltségében saját 
dugájába dől. Egy művésztelepen – ahol együtt 
dolgozik kollégákkal – rengeteg dolgot lehet 
ellesni, „ellopni”, tanulni. Itt nem életünk fő 
művei születnek, az élményszerzés a cél. Ilyen-
kor legálisan leshetjük el a szomszéd művész 
technikáját. Megpróbálunk rácsodálkozni a 
másik munkájára, tevékenységére. Ez a tábor 
elsődleges feladata. Huszonöt év elteltével – 
amikor végignézek ezeken az alkotásokon – úgy 
érzem, messze túlteljesítettük a telephez fűzött 
reményeket, várakozásokat. Nemcsak a színvo-
nalat, hanem nemzetköziségét, sokszínűségét 
tekintve is.”
Térjünk most vissza a Kézművesek Házába, ahol 
Prokné Tirner Gyöngyivel az itt készült alkotá-
sokat vesszük számba. Kiderül, nemcsak a rak-
tárban lévő műveket kell óvni. Ne feledjük, hogy 
van egy gyönyörű szoborpark is itt a ház mellett. 
A fém- és kőszobrok még felújíthatók, a faalko-
tások viszont már menthetetlenek. Több mint 
egy tucat mű vár jobb időkre. A kiállítás anya-
gának válogatásához elég volt másfél hónap, a 
tárlatot két nap alatt összeállították. 

- Tiborral ketten néztük a munkákról készült 
fotókat, amiről nem volt dokumentáció, azt 

a raktárból válogattuk. Mindig a rendezésnél 
derül ki, hogy összeállítható-e egy egységes 
kiállítássá vagy nem. Ügyesek voltunk, a kiállí-
tott anyagon csak kicsit kellett módosítanunk. 
Először azt beszéltük meg, hogy mik legyenek a 
szempontok. 150 művész tette le a névjegyét a 
telepen az évek során. Ebből kellett olyan tema-
tikus tárlatot rendeznünk, ami felöleli az egész 
negyedszázadot. Hatvanhat alkotótól hatvan-
hat munka került a tárlat anyagába. A képzőmű-
vészeti ágakat is néztük, figyeltünk az arányokra. 
Kép, szobor – abból is fém, fa, vas és kerámia 
is legyen kiállítva. A minőségre törekedtünk és 
arra, hogy minden évet képviseljen valaki. Volt 
olyan esztendő, amikor húszan, sőt harmincan 
is részt vettek a művésztelepen. Ez a szám az 
utóbbi időkben lecsökkent nyolc-tíz főre. 
Gyöngyi tavaly kapcsolódott be a művésztelep 
munkájába, a szervezés az ő feladata. Azt is 
megtudom, hogy tizenhat éven át a Zala Megyei 
Népművészeti Egyesület vezetője, Skrabut Éva 
vitte a tábor munkáját. És kanyarodunk vissza 
még jobban a kezdetekhez: 1960-tól 1978-ig 
Egervár adott otthont a nyári alkotóknak. Sok 
év kihagyása után egy Zalaegerszegen rendezett 
holland-magyar művészeti hét adta az inspirá-
ciót arra, hogy 1992-ben Éva újra útjára indítsa a 
művésztelepet.
Budaházi Tibor alapító tagként volt vendég az 
első négy évben. Hamar híre ment a tábornak, 
így nemzetközivé lett már az első pillanattól 
kezdve. Akkoriban szinte minden képzőmű-
vészeti ág egyszerre képviseltette magát. A 

szobrászok az egykor működő fém- és faipari 
üzemekben dolgoztak, alakították ki alkalmi 
műhelyüket. 

- Nem volt szükségünk nagy hírverésre, hiszen 
egymást ajánlották a művészek. A holland 
ismertségnek köszönhetően sok külföldi alko-
tó érkezett. Másfajta látásmódjukkal adtak új 
lökést a helyieknek és a hazaiaknak egyaránt. 
Fiatal művészként nekem is hasznos volt az 
itt töltött idő. Az első tábor után a következő 
évben már Hollandiába hívtak meg ösztöndíjas 
alkotóként. A kilencvenes évek eleje, a rend-
szerváltás környéke alkalmas volt arra, hogy 
nemzetközi kapcsolatokat építsünk. Szó szerint 
kinyílt a világ, mind szemléletben, mind művé-
szeti szempontból. Akkor még nem gondol-
tam arra, hogy fiatalként mivel gazdagodom. 
Az elmúlt években ezt a nemzetköziséget iga-
zolja, hogy Amerikába, Dél-Amerikába, Koreába, 
Egyiptomba is eljutott a zalaiak híre. 
A kezdeti időkre emlékezve természetesen azok 
is szóba jöttek, akik nincsenek már közöttünk. 
Így merült fel Bayer Csaba festőművész neve, 
aki egyéni látásmódjával alaptagnak számított. 
Fischer György szobrászművész is többször 
megfordult itt, valamint Varga Ferenc, aki művé-
szeti vezetőként a fa- és kőszobrászok munkáját 
felügyelte. A tíz és húsz éves jubileumra szület-
tek kiadványok. Egy időben készült részletes 
dokumentáció is.

- Elhatároztuk Gyöngyivel, hogy szakszerűen 
fogjuk katalogizálni a teljes anyagot – mondta 
Tibor. – Fotódokumentumokat készítünk majd. 
Részben megvan, de sajnos nem teljes. Ezért is 
szükség van egy olyan tágas és korszerű raktárra, 
ahol évekre és műfajra lebontva bármikor visz-
sza tudjuk nézni ezt a felhalmozott, értékben ki 
sem fejezhető kincset. 
Az összegzés közben azért arra is kíváncsi 
vagyok, hogy nekik személyesen mit adott 
nemcsak a huszonöt év, hanem maga a tábor. 
Mind a ketten a meseszép tájat és az itt kapott 
benyomásokat említik. 

- Nem számít, hogy hány éve vagy részese: sze-
mélyes kötődéssé válik. Inspiráló környezetben 
egy inspiratív társaság. Ezért nem véletlen, hogy 
a jubileumi telepünk zárókiállításának is ez volt 
a címe: Inspirációk – kezdte Gyöngyi.

- Húsz év telt el, hogy én utoljára itt jártam – 
folytatta Tibor. – Egyáltalán nem baj, hogy ha 
az ember világot lát, kimarad egy kis időre. Más-
felől a népszerűségnek köszönhetően tényleg 
sokan szeretnének részt venni. Időt és teret 

kell hagynunk másnak is. Öt évre előre tekintve 
van már elgondolásunk, hogy kiket és milyen 
műfajban hívunk meg. A művészetben is fon-
tosak a személyes kapcsolatok, de szem előtt 
tartjuk azt is, hogy a minőség az elsődleges 
szempont. Nagyon nem mindegy, hogy milyen 
alkotók kerülnek egymás mellé, egy légtérbe. A 
művésztelepi munka különleges. Nem minden 
alkotó képes a másikkal szót érteni vagy építő 
jellegű tanácsot, kritikát mondani. Itt közösségi 
élet folyik, nem zárkózhatunk el egymástól és a 
külvilágtól. Esténként például a jóízű szakmai és 
magánbeszélgetések mellett az egymás alkotá-
sairól készült kiadványokat, filmeket tekintjük 
meg. Közös programokat szervezünk mindig. 
Első, hogy az idelátogatókkal megismertetjük 
Göcsej kulturális értékeit és természeti szépsé-
geit. Emellett, ha jut idő, messzebbre is utazunk. 
Most például Lendván jártunk és megtekintet-
tük Joan Miro kiállítását. 
Az idei tábor listáját úgy állították össze, hogy 
a helyi alapító tagok mindenképpen meghí-
vást kapjanak. Frimmel Gyula grafikákat készí-
tett idén. Horváth Lászlónak meg azért örültek 
nagyon, mert szobrászművész létére elkalan-
dozott a festészet világába. Vásznain a plaszti-
kusság és másfajta szemléletmód köszön visz-
sza. Drozsnyik István képzőművész Miskolcról 
utazott ide. Az ő munkáira például a Győr mellől 
érkezett grafikusművész, Kelemen Benő Ben-
jamin itt bemutatott technikái voltak hatás-
sal. Almási Róbert festőművész képviselte idén 
a határon túliakat. A Szerdahelyről érkezett 
művésszel Budaházi Tibor más alkotótelepen 
találkozott, onnan az ismeretség és barátság. S 
hogy a Mindszenty iskolában tanító festőmű-
vészre hogyan hatott a telep, milyen élmények-
kel gazdagodott?

- Nem tudnám most hirtelen összeszámolni, 
hogy merre jártam a nagyvilágban és hol alkot-
tam. Munkásságomról készült a közelmúltban 
egy összegző kiadvány, a művésztelepek sora 
viszont hiányzik belőle. Jó lenne ezeket az idő-
szakokat átgondolni, visszaemlékezni. A beszél-
getés alatt magam is számba vettem, mi min-
dent kaptam ezektől az évektől. Volt jobb, volt 
rosszabb tábor. A szervezésen és a résztvevőkön 
múlik összességében, hogy milyen tapaszta-
latokkal távozunk. A művészek kilencven szá-
zaléka jól akar dolgozni ezeken az alkalmakon. 
Készülünk, várjuk az ihletet, valami újat szeret-
nénk. Munka közben szembesülünk azzal, hogy 
a gyűjtemény számára maradandó alkotást kell 
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A Ruszt József életmű-sorozat összeállítását és 
megjelentetését követően, az idei esztendőben 
új kiadvánnyal jelentkezett a lassan Zala szín-
háztörténészévé is avanzsáló Tucsni András. A 
Hevesi Sándor Színház nyugalmazott irodalmi 
vezetője – szép gesztussal – a teátrum koráb-
bi kiváló színésznője, Örökös tagja, Egervári 
Klára 80. születésnapja alkalmából tekintette 
át az ünnepelt példaértékű és rendkívül gazdag 
művészi pályáját. 
A fotókkal gazdagon illusztrált, tetszetős kivi-
telű kötetben három szöveg kapcsolódik egybe: 
a közkedvelt Egér vallomása, a szerkesztő kom-
mentjei, és a beválogatott értelmező, elemző 
szekunder írások (főként kritikák, interjú-rész-
letek) – ezek szőttese adja a korpuszt, melyet 
még, amolyan függelékként, négy nagy hatá-
sú mester (Szendrő József, Gáti György, Földes 
Gábor és Ruszt József) rövid életrajza, s – ahogy 
a Ruszt-kötetekben a rendezéseké, itt – a 160 
megformált szerep időrendi, illetve 93 – ezek-
hez kötődő, és a személyes sors alakulását, a 
művésznő örökifjúságát is tükröző – kép sor-
rendi jegyzéke teljesít ki. Utóbbiak esetében a 
mindvégig objektív leírás két helyen (az anyá-
ról és a szülőkkel készült fotóknál) E/1-re vált, 
ami bizonyára nem a fotográfiákhoz és azok 
szereplőihez fűződő érzelmi többletet jelzi – a 
főszöveg alapján ez egyértelműnek tűnik, és 
akkor nyilván minden személyes képhez, pl. 
a gyermekekkel, unokákkal, kedves kollégák-
kal készült nem színpadiakhoz is, egyes szám 
első személyű kísérőszöveg került volna –, ha 
egyáltalán tudatos, akkor talán inkább a képek 
eredetére (saját tulajdon) utalhat. A három – 
egyébként tipográfiailag megkülönböztetett – 
szöveg összekapcsolása pedig nemcsak szer-
kesztői megoldásként vált be, de – miként a 
könyv éppen 80 lapnyi terjedelme – ahogy 
Tucsni András előszavából kiderül: szimbolikus 
gesztus is (a közösen létrehozott előadások és 

az anyaggyűjtő kutatómunka leképezése egy-
úttal).
A pálya fontosabb állomásainak áttekintése 
egy ma már jellemzően a korabeli filmek és 

„jól megcsinált darabok” tündérmeséire emlé-
keztető történettel indul: Szendrő József pécsi 
színigazgató szeme megakad egy alig 13 éves, 
tehetséges kislányon, és az iskola befejezését 
követően munkát ajánl neki. Az ominózus eset-
re Vasas-Bányatelepen, a Bányászotthonban 
került sor, ahol a nőnapi ünnepségre vendég-
ként érkezett színészek előadása előtt lépett 

Szemes Péter

A Denevértől a Hattyúdalig – egy közel 
teljes színészi pálya története
�Tucsni András Egervári Klára című kötetéről

itt hagyni. Másfelől a résztvevőkben is tudato-
sul, hogy milyen nyomot hagynak maguk után. 
Kardinális kérdés még, hogy meg tudjunk válni 
a művünktől, ne ragaszkodjuk hozzá annyira. 
Nem mindegy az sem, hogy érezzük: jó helyre, 
gondos kezekbe, műértő közönséghez kerül az 
alkotásunk. Nagyon fontos továbbá, hogy minél 
nagyobb nyilvánosságot kapjanak, mert akkor 
szívesebben térnek vissza és a telepnek is jó a 
pozitív visszhang. Érezzék ebben a pár hétben 
a törődést. Azt, hogy számítanak a város veze-
tése és az itt lakók számára. A művészlét alap-
vetően magányos műfaj, ezért kellenek ezek a 
lehetőségek, amikor kicsit kilépünk az elefánt-
csont-toronyból.  

- A szervezőknek nagyon kell figyelni arra, hogy 
a városvezetők és a művészek minden alkalom-
mal jó viszonyt ápoljanak egymással – tette 
hozzá Gyöngyi. A zárókiállítás is mindig ezt a 
kapcsolatépítést segíti elő. Még ha csak egy 

órára, de találkozzanak egymással a résztvevők 
és az érdeklődők. Ilyenkor érzik az alkotók, hogy 
a köz is részesül egy nem mindennapi esztétikai 
élményben. 
A sikeres zárótárlat pozitív visszaigazolás a szer-
vezőknek és a háttérben segítőknek, hogy jó 
úton járnak. Annál is inkább, mert újabb lendü-
letet ad a további kapcsolatépítésnek A huszon-
öt év alatt összegyűlt félezer műből több orszá-
gos kiállítást rendeztek már. A nyilvánosságból 
azonban sohasem elég. A bajai művészteleppel 
például sikerült már megegyezniük: januárban 
ők hozzák a kiállítás anyagát Zalaegerszegre, 
februárban pedig a helyiek látogatnak a Duna 
melletti dél-alföldi városba. A jubileumi tábor-
nak köszönhetően pedig a következő állomás 
Dunaszerdahely lehet. Mindent összevetve, 
újabb tartalmas huszonöt évnek nézhetünk 
elébe.

Enteriőr a kiállításról


