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50 éves az adáshiba
 A Pesti Színházban 1970. május 23-án bemutatott, Várkonyi Zoltán rendezte Adáshiba című keserű komédiát az 

évforduló alkalmából műsorra tűzte a Pécsi Harmadik Színház Vincze János rendezésében. A darabot az elmúlt ötven 
esztendő alatt itthon és külföldön számos színház tűzte műsorára. A pécsi bemutatót 2020. április 6-án tartották volna 

meg, de a járvány miatt akkor elmaradt. Most, szeptember 7-én került sor a premierre.

Szakonyi Károly 
darabjának 

szeptemberi premierjén 
a Pécsi Harmadik 

Színházban. Jelenetek 
az Adáshiba előadásából

Fotó: Tóth László 
és Komlós Attila



21

Pro futuro

szakonyi Károly Adáshibája (1970) az 
a darab, amely a 60-as, 70-es évek for-
dulóján kibontakozó groteszk drámai 

vonulat egyik nyitányának tekinthető, írója 
egy csapásra ismertté vált vele itthon és kül-
földön egyaránt, a darab Örkény Tótékján és 
Macskajátékán kívül a legtöbb nemzetközi 
bemutatót érte meg. Színházunk műsorpoli-
tikájában az A szent család című Schwajda-
komédia folytatása; ott az egyedül élő Anya 
és a négy gyerek viszonyának „könyörgés a 
szeretetért” tragikomikumát mutattuk fel. A 
Szakonyi-műben Bódogék látszatra még mű-
ködő családja felbomlásának nevetséges, de 
ijesztően fenyegető és össztársadalmi méretű 
folyamatával szembesülünk.

A Pécsi Harmadik Színház bemutatójának 
fő célja, hogy a miértre próbáljunk választ 
adni. Bódogék életformájának tragikomiku-
ma, hogy azt hiszik, emberi normák szerint, 
békés családi körben élnek. Mindenki úgy tesz, 
mintha érdekelné a másik sorsa és a családi 
összejövetelhez a televíziózás csak háttérül 
szolgálna. Valójában már rég fordított a hely-
zet: életük előterében a technikai eszköz áll; a 
kommunikálásuk valójában háttérbeszélgetés, 
amely felületességből, egy-egy szó elkapá-
sából, félreértésből és mellébeszélésből áll. 
Tulajdonképpen ez a lényege és remek lelemé-
nye Szakonyi Károly drámaírói technikájának: 
a párhuzamos dialógusszerkesztés. A dialógu-
sok úgy siklanak el egymás mellett, mint az 
emberek az életben. A párhuzamos monológok-
ban mindenki mondja a magáét, a párbeszéd, a 
kommunikáció halvány reménye nélkül.

Szakonyi keserű következtetése szerint 
Bódogékat maga az Isten sem tudja megmen-
teni, rajtuk a csodák sem segítenek. Pedig 
Emberfi-Krisztus szokatlan, fantasztikus tet-
tekre képes: a vizet borrá változtatja, a béna 
szomszédot meggyógyítja, a dráma csúcspont-
ján pedig előidézi az adáshibát. 

Szakonyi komédiájának groteszk hangvétele 
életünk kiüresedésének veszélyeire figyelmez-
tet. Napjaink anyagi jólétével a tudati fejlődés 
nem tart lépést, ez az, amit nem pótolhat az 
információáradat, az okostelefon, a tévéképer-
nyő, a szórakoztatási dömping; enélkül kiürül-
nek, elsekélyesednek emberi kapcsolataink, 

bódogék 
az okostelefonok

 idején

tartalmát veszti a család mint mikroközösség, 
tagjai pedig egymás mellett élő, egymással 
kommunikálni képtelen, boldogtalan és sze-
rencsétlen emberek lesznek. A család válsá-
gától már csak egy lépés a család felbomlása. 
Az Adáshiba ennek az életformaválságnak a 
nagyszabású, erőteljes látlelete.

Keserű komédia ma is… 
„Az Adáshibát Szakonyi Károly 1970-ben 
írta, amikor még csak egyetlen magyar tévé-
csatorna működött – olvashatjuk Mészáros B. 
Endre jegyzetében a darab bemutatója után. 
– Esténként a híradóra és a nagyfilmre össze-
jöttek a szomszédok, a rokonok, mert úgy öt 
lakásra egy tévé jutott. Szakonyi pedig már 
akkor ráérzett, hogy a tévéműsor inkább csak 

elidegeníti egymástól az embereket, és még 
Jézus Krisztus megjelenése sem lenne képes 
senkit kimozdítani a képernyő elől. A Harmadik 
Színház új előadása remekül aktualizálja a tör-
ténetet, és nemcsak azzal, hogy tükröt mutat 
mindannyiunknak – a közönség ugyanazt a 
monitort nézi, mint a szereplők, csak a másik 
oldalról. Ebben a darabban már szörfölnek és 
a csatornák a műsorok között (Trump beszól a 
világnak, a Premier League-ból izgalmas foci-
meccset közvetítenek, és megy a Miami hely-
színelők aktuális része is), szóval még inkább 
elzárkózhat kedvére mindenki a társaságtól… 
A Harmadik Színháznak megint sikerült egy 
aktuális kérdéskört új megvilágításba helyeznie 
úgy, hogy annak is érdekes lesz a mű, aki az 
eredeti darabot már kívülről ismeri.” 

Vincze János

Az Adáshiba 
plakátrajza
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huszonöt éve annak, hogy elhunyt 
Páskándi Géza erdélyi magyar író, 
költő, esszéíró, drámaíró, publicista 

(Szatmárhegy, 1933. május 18. – Budapest, 
1995. május 19.). Ahogyan  Bertha Zoltán 
irodalomtörténész visszaemlékezésében írta 
róla: „Nekünk, a hetvenes évek diáknemzedéke 
számára Páskándi Géza kezdettől példa és szin-
te legenda volt. Baráti körök susmogásaiból 
tudtuk róla, hogy ’56 után elítélték, és hat évet 
töltött Románia legszörnyűbb börtöneiben és 
lágereiben, a Duna-deltai kényszermunkatábo-
rokban. S hogy szabadulása után, a hatvanas 
évek végén már világirodalmi jelentőségű ab-
szurd drámákat írt, illetve a Vendégséget nagy 
sikerrel játsszák Budapesten, miközben szín-
műveit Romániában letiltják és elhallgatják.”

A sok műfajban író Páskándi Géza neve 
mára egybeforrott a drámai alkotásaihoz tár-
sított abszurdoid elnevezéssel, amelynek si-
keréről az életmű másik avatott ismerője, Dávid Gyula ekképpen írt: 
„Amikor tehát Páskándi kialakítja a maga számára azt a műformát, 
amelyet »abszurdoidnak« nevez el, Ionesco, Beckett, Mrožek és tár-
sai átmenetileg Romániában is elfogadott, nagy európai irányzatához 
kapcsolódhat. Ezzel magyarázható hallatlan népszerűsége is: sikerei a 
hazai, a magyarországi, sőt a világszínpadokon (például Angliában, az 
Egyesült Államokban, ahol egyik kritikusa a Páskándi-féle abszurdoid 
színház egy sajátos vonására is felfigyel, arra, hogy míg az európai 
abszurdban az ember az idegen és emberellenes körülményeknek ki-
szolgáltatott, magatehetetlen lény, addig Páskándinál ugyanez az ember 
nemcsak kiszolgáltatottja, de létrehozója – s így részese – is egyben az 
őt megnyomorító abszurd helyzeteknek).”

„Egy éjszaka volt az ifjúságom” – nyilatkozta Páskándi Géza. Sok 
írótársa közül Erdélyben egyedül ő nem írta alá az elébe tolt diktátumot, 
hogy 1956 ellenforradalom volt. (Soha senkin nem kérte számon, aki 
aláírta.) Vendégség című művéről nyilatkozta Csoóri Sándor: „Nemzeti 
szerepet próbál megfogalmazni metaforikusan.” Ugyanő állította, hogy 
Jancsó Szegénylegények című filmjével kvadrál a Vendégség. A Tornyot 
választok kapcsán Dávid Gyula hivatkozik Apáczai Csere Jánosra „Min-
den körülmények között megpróbálni embernek maradni, helytállni…” 
Páskándit elemzi ő is. „Mert az Isten mégiscsak a pártok fölött álló 
hatalom, ha jól hiszem e dolgot, márpedig józan ésszel is úgy vélem, 
minden alapos okom megvan erre a hitre” – írja Páskándi Géza. Másutt 
így vall: „Immár csak 1956-nak vagyok hálás, megmutatta nemzetem 
régi méltóságát.” A Vigéc című művével kapcsolatban Páskándi azt 
vallotta: „A történelmi darabok fontossága, hogy önmagunk tudatát, 
ismeretét kell megvédeni, megismerni. Mi egy kis ország vagyunk és 
mindig új hatalmak vannak, melyek ki akarják radírozni a múltat, a 
hagyományt, a kultúrát, a mindennapokat. Ezért kell dokumentálnunk 
és újraélhetővé tenni.”

„a méltó túlélés 
a boldogság maga”

Páskándi Gézára emlékezve

BorBéLy LászLó

Vendégség, Lélekharang, 
A vigéc és a többiek
Személyesen nem ismertem a költőt, de jártam a 
házban, ahol lakott. Eleinte zavarban voltam, azután 
szépen lassan megszoktam, hogy az özvegye „lel-
kemnek” szólít. A dohányzóasztaltól, amely mellett 
a nappaliban ültünk, be lehetett látni a másik szo-
bába, mely egykor Páskándi Gézáé volt. Nem áll-
hattam meg, hogy néha ne vessek egy-egy pillantást 
a nagy íróasztal felé, amelyen papírra vetette vagy 
gépbe írta gondolatait, verseit, elbeszéléseit, drá-
máit. Páskándiné Sebők Annánál tett látogatásom 
oka drámai volt: Csurka István kívánságának tettem 
eleget. A „Nehézfiú” utolsó találkozásunkkor, 2011 
decemberében, útközben Solymár és Budapest között 
mondta el, hogy az Új Színház be fogja mutatni a 
Vendégség című drámát, ezért azt szeretné, ha a Havi 
Magyar Fórumban, amelynek utolsó főszerkesztője 
voltam, méltóképpen idéznénk fel Páskándi Géza 
munkásságának mérföldköveit. Csurka tanácsolta, 

hogy bátran forduljak az író özvegyéhez, Sebők Annához, akinél telje-
sebben senki sem ismeri az életmű rétegeinek mélységeit. Vendéglátóm, 
kultúrtörténész, író, filmrendező, kedvesen fogadta a felkérést. 

Kezünk ügyében fotók és könyvek voltak „szellemidézésünk” nél-
külözhetetlen kellékei, az alkonyatban szürkülő nappalit nemcsak a 
cigarettafüst járta át, hanem a Páskándi Gézával kapcsolatos személyes 
emlékek hangulata is. Minden idegszálammal Annára figyeltem, a társra, 
aki Páskándi Géza mellett volt jóban-rosszban huszonhat évig, egyik 
barátjuk szerint olyan „szimbiózisban” léteztek, mint a jin és jang a 
távol-keleti szimbolikában. 

2015-ben, immáron a Magyar Művészeti Akadémia munkatársaként, 
újfent találkoztam Annával, Páskándi Kalauz nélkül című abszurdoid já-
tékának ősbemutatóján Óbudán, a Térszínházban. A Bucz Hunor rendező 
által alapított és vezetett társulat egy évvel korábban az A vigéc című 
kétrészes színművet mutatta be az írótól. A bemutató időpontjául akkor 
is a szerző születésnapjához közeli időpontot választottak.

Páskándi Géza így ír Kalauz nélkül című művéről: „Első számú cél-
pont: az átlagpsziché, mely a fizikailag erősebb fél véleményét szelle-
mileg is erősebbnek véli az önmagáénál. Második célpont: a véletlenül 
elfogadottat később eszményítjük, hogy ne emlékeztessen gyönge pilla-
natainkra. Harmadik célpont: a mindenáron eszményakarás, a kispolgári 
messianizmus, a »légy szíves, légy istenem« embertípus. Negyedik 
célpont: az emberi lét fura mozgásformái, amikor az igenlő nemet mond, 
a tagadó igenelni kényszerül, és egyáltalán: minden változni tudó, de 
főként az ember legfőbb gyöngesége: gyilkolni képes semmiért, illetve 
ennyiért. Ötödik célpont: ki-ki szíve szerint.” 

Brogyányi Jenő színházrendező, aki 1993-ban New Yorkban színre 
vitte a Kalauz nélkül című darabot, a Magyar Művészeti Akadémia 
által 2011-ben rendezett Páskándi-konferenciára írott tanulmányában 
(Külső zajok, avagy Páskándi úrtól nem kell félni – A Páskándi-drámák 

Páskándi 
ifjúkori 

portréja
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amerikai fogadtatása) kiemelte: „A színpadi kép metaforikus mivolta, 
valamint a nyelv alapvető ürességének felmutatása mellett attól lesz 
abszurd színház ez a mű, hogy a benne feltáruló világban a messiások 
csakis hamisak lehetnek, mert megszűnnek létezni, érvénytelenné vál-
tak a hagyományos örök igazságok, amelyek a modern korszak előtt 
meghatározták, garantálták helyünket a világegyetemben és értelmet 
adtak éltünknek és szenvedésünknek. Ahogy Nietzsche Zarathusztrája 
kiáltja: Isten halott.”

Az idei májusi évforduló kapcsán újra beszéltem az író özvegyével, 
aki elmondta, hogy családi körben május 19-én koszorúzta meg Buda-
pesten, a Nagyszalonta utcában az egykori házuknak a falán elhelyezett 
emléktáblát, majd az író síremlékét a Farkasréti temetőben. 

Budapesten a Spirit Színházban április 3-án mutatták volna be Léner 
András rendezésében az író Lélekharang című drámáját, amelynek 
időpontját elhalasztották. Ettől a naptól kezdve a színház kamaraterme 
Páskándi Géza nevét fogja viselni. A társulat honlapjára és közösségi ol-
dalára In Memoriam Páskándi Géza címmel kisfilmet készített, amelyben 
az író özvegye és lánya mellett az intézmény igazgatója, Perjés János, a 
darab rendezője és az előadásban szereplők osztják meg gondolataikat 
az életmű kapcsán. A tervek szerint a teátrum évente egy művet be fog 
mutatni az írótól.

Léner András, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgatója, 
Őze Áron színművész felkérésére 2018-ban már megrendezte a Lélek-
harang című drámát az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulója alkalmából. Páskándinak ez a műve a Ferenc József császár 
elleni sikertelen merényletet tárgyalja, amelyet Libényi János magyar 
szabósegéd követett el 1853. február 18-án Bécsben. Miért, kinek a meg-
bízásából, miféle nemzeti érzéstől vezérelve készült ez a gyerekember 
a császárgyilkosságra? Kinek származik ebből haszna, kiket erősít meg 
a merénylet? Az író egy izgalmas krimi okkeresésével nyomozza végig 
az esetet: hogyan válik csöndes forradalmárrá egy nagypolitikától távol 
álló, egyszerű szabólegény.

Léner Andrással rendszeres beszélgetéseink során az egyik közös 
szellemi nevezőnk éppen Páskándi drámaírói munkássága. Bevallom, 
irigylem Andrást azért, mert személyesen ismerte az írót, így nemcsak 
olvasmányélményként hatott rá alkotói mivolta. Édesapja, Léner Péter 
is rendező, András beleszületett a színház varázslatos világába. „Gye-
rekkoromból emlékszem Páskándi Gézára – idézte fel a személyes 
múlt okán. – Kedves volt, mosolygós. Kamaszkori lényemnek nagyon 
imponált huncut tekintete, összekacsintásunk a tizennégy éves serdülő 
világ számomra legfontosabb kérdései felett. Nemcsak a lányokról szólt 
ez, hanem a Deák téri evangélikus templomban átélt szellemiekről is… 
Ma, amikor az ember oly sokszor véti el az irányt, még ha ismerős tájon 
utazik is, egyre nagyobb szükségét érzem Páskándi iránytűjének. Védő-
ernyőnek tekintem írói méltóságát. Ezért vállalkozom arra, hogy, immá-
ron egy másik szereplőgárdával, újra megrendezem a Lélekharangot.”

A közelmúltban a Magyar Napló Kiadó gondozásában jelentek meg Az 
intellektus méltósága címmel Páskándi Géza válogatott esszéi, amelyek a 
világról, az emberről és művészetéről gondolkodás kiemelkedő nemzeti 
dokumentumai. Különböző időszakokban, folyóiratokban, fórumokon 
megnyilatkozó műveinek – s a kéziratban maradt munkáinak – ez az 
első átfogó gyűjteménye. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Irodalmi Akadémia honlapján, 
ahol az életmű elérhető, rövidesen hangoskönyvként meghallgatható 
lesz Páskándi Géza Európa térképe, a Táncos és a Weisskopf úr, hány 
óra? című novellája színművészek előadásában. Május 23-án szombaton 
az M5 csatornán újból látható volt a Vendégség című dráma 1980-as 
televíziós változata Mihályfi Imre rendezésében Kállai Ferenc (Dávid 
Ferenc), Darvas Iván (Socino) és Avar István (Brandrata György) sze-
replésével. 

A Kossuth adó Rádiószínháza májusban elkezdte sugározni Páskándi 
Géza Begyűjtött vallomásaim című művének 2009-ben készült, ötrészes 
rádióváltozatát Tordy Géza és Hegedűs D. Géza közreműködésével.

Kolozsváron Magyarország főkonzulátusa a Youtube-csatornán osz-
totta meg az író tiszteletére forgatott „Kilincsek… csak rajtatok ne 
legyenek bilincsek” című kisfilmet, melyben szatmári színművészek 
közreműködnek, illetve irodalomtörténészek, Cseke Péter, Dávid Gyula 
és Láng Gusztáv emlékeznek az íróra.

Páskándi Gézának szülőföldjén három szobor és egykori iskolái falán 
két emléktábla őrzi emlékezetét. Műveinek újraolvasása, gondolatainak 
befogadása révén lélekben mindannyian az ő vendégei lehetünk.

Bensőmben újra és újra visszatért Páskándi Géza gondolata a bol-
dogság, a túlélés és a szeretettan összefüggéséről, melyet Az örömrontó 
angyal című, válogatott írásait tartalmazó könyve borítóján olvastam 
először. „A méltó túlélés a boldogság maga, ez szerintem a boldogság 
meghatározása, hogy méltón túléljük a dolgokat. Teljes egészében a 
keresztény szeretettan oldalán és álláspontján állok, ebben nincs pardon 
számomra. Tehát én a világ legszélhámosabb hülyeségének tartom azt, 
hogy mindig a nagybetűs emberről és emberiségről kell beszélni. Mindig 
is azt mondtam, nem az emberiséget kell megmenteni, hanem a nem-
zeteket, minden fajtát, minden fajt együtt kell. Nem az emberiséget, azt 
nem lehet megmenteni, az elvont fogalom, de a nemzeteket külön-külön, 
a legkisebbtől a legnagyobbig, azokat meg lehet és meg is kell menteni 
– minden fajtát. Tehát én nem szeretem ezt a túl tág humanizmust, ez 
megfoghatatlan szélhámosság és ez az igazság. Zavaros szélhámosság 
és ennek zavarosában lehet is halászni – ugye a szellem szélhámosai 
és a fogalmak kufárai ezekkel vissza is élnek nem egyszer. Én ezt nem 
szeretem. Mondom, én a szeretettan oldalán állok, a leghatározottabban. 
Semmiféle ellentmondást nem látok abban, hogy szeresd ellenségedet 
és természetesen felebarátodat is. Nem véletlen, a felebarátodat szeresd, 
mint önmagadat, ezt ne feledjük el! De az ellenségedet is, tulajdonkép-
pen a maga módján. Az a Krisztus, aki az Újszövetségben ezt mondja, 
ugyanaz a Krisztus, aki kötéllel kiveri a kufárokat a templomból, akkor 
nem tartja oda a másik arcát is nekik.” (Páskándi Géza: Önvallomás). 

Pro futuro

Páskándi Géza: Lélekharang című 
darabjában Havasi Péter és Őze Áron. 

Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros

Páskándi az 1990-es évek elején
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– Négy évtizede láthatják hazánkban s szerte 
a világon alkotásaidat. II. András magyar ki-
rály emlékművét keresztes hadjáratának nyolc-
századik évfordulóján avatták fel az észak-iz-
raeli Mélijában (Mi’ilya). Hogyan találtál rá 
erre a feladatra? 

– Igazából a feladat talált rám. A Jeruzsálemi 
Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartó-
sága képviseletében keresett meg Hóvári János 
egyetemi tanár, korábban izraeli nagykövet, a 
lovagrend csillagkeresztes tisztje azzal a felké-
réssel, hogy tervezzek emlékművet Mélijába, 
egy galileai faluba, ahol a hagyomány szerint 
II. Endre keresztes vitézeinek leszármazottai 
élnek, és csaknem ezer év óta híven ápolják 
magyar eredetüket. A megbízók munkásságom 
ismeretében úgy gondolták, a megálmodott 
emlékmű általam kelhet életre. A lovagkirály 
impozáns alakját bajuszos magyarjai kísé-
retében jelenítettem meg, akikben a mélijái 
polgárok őseiket tisztelhetik. II. Endre azóta 
a Chateau du Roi történelmi falai között, grá-
nátalmafák árnyékában őrzi a zsidó–arab kör-
nyezetben a kereszténységüket és magyar szár-
mazásukat hűséggel megvalló vitézek utódait. 

– A Képzőművészeti Egyetemen Vígh Tamás 
volt tanárod, de Borsos Miklós szobrászművész 
is mestered lett. Hogyan alakult ez a kapcsolat, 
amely barátsággá érett? 

– Kisképzős kamasz lányként került a ke-
zembe a Visszanéztem félutamból önéletrajzi 
könyve, elolvasását követően váltam Borsos-
rajongóvá, lenyűgözött reneszánsz 
mesterekre jellemző sokolda-
lú műveltsége, kalandos 
vándorlásai, amelyeknek 
összegzéseként egy sa-
játos pannon életmű és 
művészéletforma szü-
letett meg Tihanyban. 
Amikor friss diplomá-
val a kezemben hírét 
vettem, hogy Borsos 
a képzőművészetire jön 
tanítani, teljesen hihetetlen-

a lélek tájain járva

nek tűnt, de „mert a lehetet-
len néha valósággá válik” 
azonnal átkértem ma-
gam osztályára a poszt-
graduális képzésre. A 
bensőséges mester–
tanítvány kapcsolat 
innen datálódik, és 
számomra életre szó-
ló, meghatározó élmény, 
mivel nemcsak a szakmai 
fortélyokat sajátíthattam el 
tőle, hanem ennél sokkal többet 
kaptam, az életről és világról alkotott 
tudását és bölcsességét adta tovább, segített élet-
szemléletem kialakulásában és rátalálnom arra 
az útra, amelyet a sors kijelölt nekem.  

– A társművészetek – műveid sugallják – min-
dig is figyelmed körében voltak. A híres zenepe-
dagógus, karnagy, Ádám Jenő Szigetszentmiklós 
szülöttje. Ismerted is Ádám Jenőt?

– Nem, tragédiákkal terhelt életútját igazából a 
róla készült köztéri szobrom alkotásakor ismer-
tem meg. Egészen kislány voltam, amikor a taní-
tó néni néhány gyereknek népdalokat tanított be 
bizonyos Ádám Jenő fogadására. Majd később, 
1979-ben látogatott újra Szigetszentmiklósra, 
amikor is civil kezdeményezésre egy lelkes pat-
rióta, Vöő Imre és a honismereti szakkör egy kis 
múzeumot rendezett be tiszteletére egykori szü-
lőházában, és ebből az alkalomból teljes művészi 
hagyatékát szülőfalujának ajándékozta. Nem 

tartozott a rendszer kegyeltjei közé, a 
legendás oratóriumkoncertjeiről 

híres karmester-karnagy, 
néptanító ünneplése földi-

jei szívéből született, hi-
vatalos részről szerény 
fogadtatásban részesült.  

– Egyik albumod be-
vezetőjét Mándy Iván 

írta, találkozásotoknak 
mi a története? 
– Története akár egy 

Mándy-novella is lehetne. 

De a lelki ráhangolódás itt is 
korábban kezdődött, egy 

Csutak-könyvvel, ame-
lyet kiváló magyartaná-
romtól kaptam, mivel 
a becenevem nekem is 
Csutak volt. A Vigilia 
folyóiratot is járatta, 

nekünk adta tovább, a 
Csutak-történetek után 

már türelmetlenül vártam, 
van-e Mándy-novella benne, 

mert Csutak nemcsak a névro-
konom volt, de lelki ikertestvérem is. 

A jó sors úgy hozta, hogy érettségim alkalmá-
val a választható műelemzések között a Csutak 
és a szürke ló is szerepelt, így én Mándy 
Ivánból maturálhattam. Később, egyetemi éve-
im alatt, előadásközi szünetekben egy-egy ká-
véra átugorva a Művész cukrászdába gyakran 
láttam, mindig ugyanannál az asztalnál írt, és 
meglepett, hogy karaktere, finom arcvonásai, 
szelíd őztekintete milyen összhangban van írá-
saival. Aztán a szigligeti alkotóházban sor ke-
rült a személyes találkozásra is, de én annyira 
tiszteltem, hogy elfogódottságomban nemigen 
mertem közeledni, megszólítani. Egyik sétám 
alkalmával, amikor épp a gyönyörű pávákat 
csodáltam a Tóti-Lengyel-kúria udvarában, 
és egy kis csipegetnivalóval kedveskedtem 
nekik, váratlanul Mándy Iván emelkedett fel az 
egyik asztaltól, komótosan odasétált hozzám, 
és ezzel a megszólítással invitált társaságukba: 
„Majd ha már megetette a pávákat és lesz egy 
kis ideje, szívesen látjuk egy fagylaltra.” 

– Meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy 
gyermekkori vonzalmad kiteljesedett, s már 
ismert szobrászként újra érdekelni kezdett az 
akvarell művészete. Hogy történt?

– A szoborkészítés néha hónapokig húzódó 
technológiája mellett, a vázépítéstől a bronzba 
öntött mű kőre szereléséig eltelt időszakban 
szellemi kikapcsolódás számomra a műfaj. 
Annak lehetősége, hogy színekkel pár perc 
vagy néhány óra leforgása alatt kész művet 

simon eriKA

Találkozás Zsin Judit szobrászművésszel
Szigetszentmiklóson él. A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászszakán szerzett diplomát. Két ízben volt közös 

tárlata Borsos Mikóssal A lélek tájain járva címmel. A Képzőművészeti Egyetem gyakorlógimnáziumában, 
a „Kisképző” rajz tanszakán gyakorlatvezető mentortanár. Tagja a Mednyánszky Társaságnak, Makovecz Imre 

meghívására lett egyik alapítója a Magyar Művészeti Akadémia Aura körének, jelenleg köztestületi tag ugyanitt. 
A szobrászat minden műfajában alkot, éremtől a köztéri szoborig. Az Európai Akadémia tiszteleti tagja.

Zsin Judit: 
Szent Ferenc-érmek
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produkálhatok, oldja a szobrászi munkám vá-
rakozással teli feszültségét. Régi szenvedélyem 
felélesztése örömmel töltött el, mostanra pedig 
életem és munkásságom részévé vált. 

– Három alkalommal nyertél első díjat az 
Európai Akadémia nemzetközi pályázatán. 
Hívószóként: emlékek, alkotások megidézésére 
emlegethetek tájakat, városokat. Például, Nápoly 
és Salzburg, németországi vándorlások…

– A nápolyi Castel Nuovóban, a Grand 
Prix átadását követően nevezett ki 
az Európai Akadémia szená-
tusa tiszteletbeli tagjának. 
Rangos elismerésem át-
vételéhez pályázat útján 
jelentős anyagi támo-
gatást is kaptam, így 
lehetőségem nyílt 
egy komolyabb, há-
rom hónapos itáliai 
tanulmányútra, bejár-
hattam Olaszországot 
a mesés Nápolyi-öböltől 
Velencéig. A Budapest 
Galéria művészcsere projekt-
je keretében másfél hónapot tölt-
hettem Salzburgban, így váltam az Ünnepi 
Játékok rendezvénysorozat részesévé a 
Galeria Franziskanergassében megrendezett 
kamarakiállításommal. Számos hazai és kül-
földi művésztelep ösztöndíjasaként dolgoztam, 
többek között a csehországi Uherské Hradiště-
ben, a németországi Iserlohnban, a székelyföldi 
Gyergyószárhegyen, de eljutottam az északi 
sarkkör közelébe, a finnországi Kankaanpää-be 
is. Az Európa 2000 jubileumi év alkalmából a 
Szlovák Nemzeti Bank vendégszeretetét élvez-
ve Körmöcbányán vert érmet készíthettem, és 
hofgeismari ösztöndíjasként Hessen tartományt 
bebarangolva éledt újra diákkori kedvtelésem: 
úti élményeimet akvarelltechnikával kezdtem 
lejegyezni. Természetesen egy Krúdy szellemét 

idéző nyíregyháza-sóstói 
vagy zempléni zsákfaluban 

eltöltött művésztelep élménye 
ugyanúgy inspirál, mindamellett a 

hazai terep az otthonosság érzését is adja. 
– Szigetszentmiklóson élsz igen régóta. 

Milyen emlékek kötnek ide, miért szereted ezt 
a Duna-parti helységet?

– Tulajdonképpen azt a gye-
rekkori Szigetszentmiklóst 
szeretem, amely mára el-
tűnt, teljesen átalakult. 
Életemet meghatározó, 
de nagyon távoli em-
lékeket idéz, amelyből 
egyedül a Kis-Duna 
természeti szépsége 
maradt meg valóság-
ként, és néhány kedves 
ismerős. Röviden erről 

ennyit: nem vagyok próféta a saját hazámban. 
Művészi életutam a város kulturális életétől 
függetlenül bontakozott ki, holott általában 
természetes és elvárható, hogy egy település-
hez dinasztiák óta kötődő szobrászt elsősorban 
szülőhelye, szűkebb pátriája indít útjára, majd 
bízza meg a települést és a régiót is jelentős 

kulturális értékekkel gazdagító fel-
adatokkal. Fizikai valómban 

ugyan Szigetszentmiklóson 
élek, de igazi otthonom-

hazám az ország gyö-
nyörű vidékei – ezek-
nek lenyomatai akva-
relljeimben jelennek 
meg – s utazásaim ré-
vén a nagyvilág, hitem 

szerint pedig egy töké-
letes szépséget és békét 

ígérő örök birodalom. 

Művészeti
iskola

Gyurkovics 
Tibor-portré

Mándy Iván-
portré

II. Endre emlékműve, 
részlet a 

domborműből


