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  Egy művészeti galéria léte akkor indokolt, működése akkor lehet igazán 
eredményes, ha egyénisége van. Ha belakják. Művészek és műélvezők egyaránt. 
Ilyen szempontból pedig az Apáczai Galéria nem szenved hiányt. Ugyancsak 
sokat hallat és főként láttat magából. Kolozsvár talán legsajátosabb kiállító-
terme, hiszen az intézményes művészképzés forrásánál, a speciális képzőművé-
szeti oktatás színhelyén, az Apáczai Líceumban teremt lehetőséget tanárnak, 
diáknak az önkifejezésre, közönségnek pedig a műélvezetre. Állandó jelleggel. 
Az ott rendezett tárlatok hetekig díszítik a tanteremként is használatos tágas 
kiállító terem falait, ilyenformán a diákok a tananyaggal párhuzamosan, mond-
hatni észrevétlenül válnak egyben műélvezőkké is. A sajátos művészi cseme-
gére vágyó kolozsvári tárlatlátogató pedig lassacskán hozzászokik ahhoz, hogy 
érdemes a kolozsvári Király utca felé kanyarodni, és megnézni mindazt, amit 
szervezőként Székely Géza képzőművész tanár kínál. 
  A kínálat pedig ugyancsak figyelemfelkeltő. Mind tematikája, mind pe-
dig annak megvalósítása szempontjából. Egy évvel ezelőtt, 2006 júniusában az 
emlékezés három jelentős zenei évforduló, Wolfgang Amadeus Mozart és 
Bartók Béla születésének 250., illetve 125., valamint Robert Schumann halá-
lának 150. évfordulója jegyében történt a képi kifejezés eszközeivel. A non-
verbális művészi kommunikáció két különböző megnyilvánulási formája, a 
hangok és a képek világa talált egymásra, s vált különleges élmény forrásává. 
Megfigyelhettük, hogy egyazon zeneszerző alkotásai, sőt egyazon zenemű is 
hányféleképpen ölthet testet egy másik jelrendszerben, a képek nyelvén.  
  Ahány képzőművész, annyi sajátos értelmezés – állapíthattuk meg ak-
kor. Valamennyi közelebb vitt azonban a lényeghez: a két művészi kifejezési 
forma a zenei és a képi megjelenítés közös forrásaihoz, a hangzás és a láttatás 
rokon vonásainak kidomborításához.  
  Kultúrtörténeti szempontból vagyunk olyan gazdagok, hogy minden 
évre jusson egy-egy kerek évforduló, sőt, akár több is. S bár jómagam a folya-
matos emlékezést jóval fontosabbnak tartom az időpontokhoz kötött muszáj-
kegyeletnél, az olykor csömörbe torkolló harsány ünneplésekről nem is be-
szélve, azt azért meg kell jegyeznem, hogy kollektív memóriánkat illik néha 
felfrissíteni. Merthogy emlékezetkieséseink is lehetnek. Akár össznemzetiek is. 
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vezette kolozsvári csoportja immár hagyományosan úgy alakítja kiállítási prog-
ramját, hogy ezzel a memóriazavarral is számot vetve rendez évente több ki-
állítást is. Legutóbb éppen a Kodály Zoltán, Dsida Jenő és Szenczi Molnár 
Albert munkássága előtti tisztelgés jegyében. S ha a Kodály-évfordulóról nem is 
feledkezik meg a művészvilág, s a száz évvel ezelőtt született Dsida Jenőről 
sem – esetében, legalábbis erdélyi viszonylatban folyamatos emlékezésről be-
szélhetünk –, a magyar reformáció irodalmának kiemelkedő alakja, a humanista 
tudós és zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert neve már kevésbé él a köz-
tudatban. Pedig több mint száz kiadást megért főműve, a zsoltárfordításokat 
tartalmazó, kerek 400 évvel ezelőtt, 1607-ben napvilágot látott Psalterium 
Ungaricum (Magyar Zsoltárkönyv) „a magyar költészetben addig példátlan vál-
tozatosságot teremtett”. Az ihletett, különösképpen igényes munka rendkívüli 
népszerűséget szerzett az akkori hatalmasságok körében és a tudományos élet-
ben már addig is ismert és elismert alkotónak.  
  A hármas évforduló jegyében született kiállítást, amint arra a rendező, 
Székely Géza is utal, a zsoltárok kapcsolják egybe: „Akár isteni elrendelésnek is 
tekinthető, hogy a most ünnepelt kerek évfordulós, művelődéstörténeti jelen-
tőségű személyiségek mindegyikét zsoltáros lelkület jellemezte, és ha más szem-
szögből is, de mindhármuk életművét a zsoltárok világának kisugárzó ereje 
határozta meg.” A zene és a költészet kimagasló személyiségeinek művészi és 
emberi nagysága, „zsoltáros lelkületük” természetes módon hatott a képi kife-
jezés mestereire, hogy aztán ki-ki a maga módján, egyéni eszközeivel, művészi 
beállítottságának megfelelően tisztelegjen emléküknek. Történjen ez a képi 
beszéd megannyi lehetőségét felhasználva, akár a konkrétumok, akár a több-
rendbeli elvonatkoztatások szintjén. A versillusztrációtól egy zenemű, egy 
zsoltár kiváltotta sajátos hangulat képi megformálásáig terjed a skála. Húsz mű-
vész – a huszonévesektől a nyolcvanasokig – huszonhét munkája képezi a kiál-
lítás anyagát. A festmények, grafikák, kerámiák alkotóit a kerek évfordulók 
mellett (Kodály 125, Dsida 100, a Zsoltárok könyve pedig 400 évvel ezelőtt 
született) az említett szerzők munkáinak máig ható aktualitása, de akár azt is 
mondhatnám, esetenként régiesen veretes nyelvezete ellenére fölöttébb idő-
szerű mondanivalója, művészi üzenete ihlette az átültetésre, a szemnek is szóló 
jelrendszerben való megjelenítésre, a képi nyelvre fordításra. S akárcsak Szenczi 
Molnár Albert zsoltárfordításainak nyelvi, költői bravúrjai, azonképpen ezek a 
színekre-formákra való, találóan érzékletes fordítások is híven közvetítik annak 
a bizonyos „zsoltáros lelkületnek” az üzenetét. Kodály sem véletlenül válasz-
totta 1923-ban írt Psalmus Hungaricusának szövegéül Vég Mihály kecskeméti 
prédikátornak az 55. zsoltár nyomán 1550 körül írt szenvedélyes hangvételű 
költői sorait, amelyek a mű különleges zenei hangzása, formai felépítésének 
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tökélye, drámaiságának mélysége mellett napjainkban is megrázó erővel hatnak. 
Íme csupán néhány idézet a tenorszóló szövegéből: „Hogy ha az Isten engedte 
volna,/ Innen én régen elfutottam volna./ Akarok inkább pusztában laknom,/ 
Vadon erdőben széjjel bujdosnom,/ Hogynem mint azok között lakoznom,/ 
Kik igazságot nem hagynak szólanom”; vagy: „Éjjel és nappal azon for-
gódnak,/ Engem mi módon megfoghassanak,/ Beszédem miatt vádol-
hassanak,/ Hogy fogságomon ők vigadhassanak.” Örökérvényű, számunkra itt 
és most is fölöttébb érvényes, mélyen megrendítő szavak ezek, amelyek konk-
rétan vagy áttételesebb értelmezésben méltán találtak visszhangra többek kö-
zött Székely Géza, Kocsis Ildikó, Gedeon Zoltán, Takács Gábor munkáiban, 
vagy éppenséggel Orbán István fekete-fehér vonalritmusaiban.  
  S persze olykor a véletlen is belejátszik egy kiállításnak, mint éppen a 
jelenleginek is a sikerébe. S hogy mi a siker titka? A harmónia. Kifejezési for-
mától, stílustól függetlenül az egyedi műalkotások eredményességének is ez a 
záloga. De, hogy a harmónia egy csoportos kiállítást jellemezzen, az már a sze-
rencsés véletlentől is függ. A kiállított alkotások kifejezési formától, stílustól, 
műfajtól függetlenül harmonizálnak egymással, akár azt is mondhatnám: majd-
hogynem egységes egészet alkotnak. S az anyagok elrendezése – Székely Géza 
és Koncz-Münich András hozzáértése révén – mindezt még inkább kidom-
borítja.  
  A tematika pedig természetszerűleg egybehangolja a munkákat. Mintha 
Dsida Jenő költészete talált volna leginkább visszhangra a képzőművészek kö-
rében. Sejtelmesen találóak, különleges empátiáról és érzékenységről árulkodnak 
Horváth Gyöngyvér Dsidát olvasva készült grafikái, Székely Géza szín-
világában is a költővel azonosulni képes sorozata, Kováts Ildikó kékben-arany-
ban derengő művészi átlényegítése, Orbán István Drótok között-je és Lőrincz 
Róbert míves illusztrációi. A tárlat egyik kiugró, feltűnően sikeres, tekintet-
csalogató összetevője Tompos Opra Ágota Kereszt című, vegyes technikával 
készült munkája, és jó volt elidőzni Lovász Noémi Fényes nyara, Ábrahám 
Jakab míves rézkarca, valamint Szabó Vilmos Tavasza előtt. Essig Kacsó Klára 
természethű akvarelljei, Keszeg Ágnes és Varga Borbála ígéretes alkotásai, va-
lamint Forró Ágnes raku technikával készült kerámiája sikerrel egészíti ki a 
tárlat anyagát. A Koncz-Münich házaspár által szignált munkákat pedig akár 
úgy is jellemezhetném, mint a tökéletes harmónia példaképeit: a házaspár életé-
ben beállt legcsodálatosabb változás, a gyermekáldás szülte öröm vörösbe fog-
lalt, szemet-lelket gyönyörködtető művészi dokumentumait.  
  A művészpedagógusok zöme az erdélyi magyar képzőművészeket 
tömörítő szakmai szervezetnek, a Barabás Miklós Céhnek (BMC) is tagja. 
Természetes tehát az EMME és a BMC közti szoros kapcsolaton alapuló 



együttműködés. Ennek eredményeként vált lehetővé az Apáczai Galériában 
bemutatott tárlatnak az átszervezett és kiegészített formában való továbbélése a 
patinás Farkas utcai környezetben lévő Barabás Miklós Galériában. A Bordy 
Margit és dr. Tosa Szilágyi Katalin alkotásaival bővült tárlat népszerűsége olyan 
pozitív visszajelzés, amely utat nyit a további, hasonló kezdeményezések felé.  
S ha eddig a zene és a költészet hivatásos képzőművészekre gyakorolt hatásáról 
szóltam, meg kell említenem azt a méreteiben és mélységében az előbbivel ve-
tekedő próbálkozást is, amely szintén Székely Géza nevéhez fűződik. Tavaly 
ugyanis érdekes kísérlet szemtanúi lehettünk: két művészeti ág, a zene és a képi 
megjelenítés sajátos egymásra találását, pontosabban Bartók és Mozart muzsi-
kájának gyermekrajzokba konkretizálódását követhettük nyomon az Apáczai-
líceum képzőművészeti tagozata diákjainak immár hagyományos, év végi tár-
latán. A zenei mikrokozmosz képi vetülete különleges eredményeket szült, s 
valószínűleg nemcsak bennünk, nézőkben hagyott nyomot, hanem magukban a 
művészpalántákban is. Mind a képi kifejezéssel éppen csak hogy próbál-
kozókban, mind pedig a sajátos technikákat már jól ismerő, magasabb osztályos 
diákokban, akik most újabb tárlattal leptek meg. Székely Géza művésztanár 
immár a költészettel is kiteljesítve folytatta a kísérletet. Kodály Zoltán muzsi-
kája, Dsida Jenő istenes versei s a Szenczi Molnár Albert fordította zsoltárok az 
idei hármas kerek évforduló jegyében képezték tárgyát A teremtés dicsérete össze-
foglaló címet viselő tárlatnak.  
  Az említett szerzők közös vonása az istenhit: egyfajta zsoltáros lelkület 
zenei, költői formába öntése. Hogy miként hatott mindez a képi beszéd forté-
lyaival ismerkedő gyermekekre, azt nem csekély élvezettel mérhettük fel.  
  Az élményekre alapozó művészeti oktatás a modern képzés alfája és 
ómegája. A zenei és a költői élmény pedig egy magasabb, úgy is mondhatnám 
elvontabb, sajátos elmélyüléssel együtt járó részét képezi ennek az élménycso-
magnak. De amint azt a jelenlegi példa is igazolja, hatása még a legfiatalabb 
korosztály számára sem elhanyagolható. A mindhárom alkotóra jellemző zsol-
táros lelkületnek, a festménnyé, grafikává, rajzzá vált hangoknak, rímeknek, 
ritmusoknak rendkívül gazdag skáláját követhettük nyomon a tárlaton. S ez a 
szemnek is szóló, vallásos érzületbe burkolt zene és költészet a lehető legcél-
ratörőbb, olykor kedvesen naiv, a gyermeki lélekre olyannyira jellemző módon 
öltött testet a kiállított munkákban. Amelyek természetesen a szaktanár, 
Székely Géza irányításáról is árulkodnak. Sőt, bizonyos mértékig a jeles gra-
fikusművész sajátos stílusa is rányomta a bélyegét ezekre a festményekre, 
grafikákra.  
  Nem tipikus gyermekrajzok, túl sok a mívesség bennük – jegyezte meg 
egy neves művészünk a tavalyi kiállítás láttán. S való igaz, ezek a sajátos 
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reflexiók a gyermeki fantázia, hangulati ráérzés és egyfajta szerzett technikai 
jártasság keverékei. De ne feledjük: képzőművészeti szakoktatásban részesülő 
gyermekekről van szó, akik később, esetleg éppen művészi pályára lépve, si-
kerrel hasznosíthatják az itt megtanult alapfogalmakat. A különböző technikák 
ismerete nyeremény egy képzőművész számára, akit mesterének túlzott hatása, 
stílusának átvétele, önmagára találása, egyéni képi nyelvének kialakítása után 
már nem fenyeget. A főiskolások, de már a végzettek esetében is gyakorta ép-
pen az alapvető technikai tudás hiányát tapasztalhatjuk, amelyet a minden kö-
töttségektől való mentességgel, a spontaneitással próbálnak igazolni. S ez néha 
sikerül is nekik. A gyermekrajzoknál a spontaneitás valóban egyértelmű pozití-
vumként fogható fel. Egy kiforrott művész viszont nem nélkülözheti az alap-
fogalmakat. Ezek elsajátításához járul hozzá a kolozsvári Apáczai Csere János 
Elméleti Líceumban folyó anyanyelvi szakképzés. 



 


