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M
ostantól, ha blues-koncertre akarok menni, szívverésem jambikusságát tovább 

fokozni a robbanásig, egy galériába fogok járni. Nem is akárhova, egyenesen 

Leányfalura, ahol eleink közül sok m�vésznagyság múlatta az id�t, pihentette elfá-

radt tagjait, ennek utána lehet nézni… Van Leányfalun ugyanis egy remek galéria, 

amelyben rendre jobbnál jobb kiállítások rendez�dnek, és nyílnak meg, holott maga 

a galéria egyetlen, nem túl nagy teremb�l áll. Szóval, van itt egy – m�vészetbarátok 

által nagyon is számon tartott – galéria, melyet két igazán, de nem is igazán, inkább 

�szintén, ez talán megfelel�bb szó a képtárukhoz f�z�d� viszonyukra, lelkes ember 

vezet. Egyiküket Varga Borinak hívják (talán Borbála az igazi neve, de így még sosem 

hallottam szólítani �t senki által, ami azért jelent valamit), másikukat Kováts Kristófnak. 

A galériát Aba-Novákról nevezték el, nem véletlenül. Azt nem tudom, hogy Aba-Novák 

Vilmos élt-e Leányfalun, megkérdezhetném, utána is nézhetnék, de nem teszem, 

s  nem lustaságból vagyok ebben tudatlan; azt viszont tudom, hogy az unokája itt 

élt a családjával, és él itt a feleségével a gyermeik kiröpte után is, egy Dunára lefutó 

kert� házban. Az unokát ugyanis Kováts Kristófnak hívják, akinek Varga Bori a fele-

sége. Mondhatjuk, családi vállalkozás ez a galéria, családi vállalkozás a javából, de a 

szókapcsolatban nem a családira helyezném a hangsúlyt, hanem a vállalkozásra. Mert 

ahhoz, hogy id�r�l id�re jobbnál jobb kiállításokat rendezzenek meg az egy-termes ki-

állítóhelyen, sok minden kell. Hogy �k legyenek a meghívók, a tervez�k, a szervez�k, 

a szállítók, a falra felszögez�k, posztamensre rápakolók, a rendezvényeken a videóké-

szít�k, a büfések, esemény el�tt nyilván a berendez�k, esemény után feltehet�en a 

takarítók is – �k. Ha tévedek sem tévedhetek sokat. Ez, kérem, vállalás, ami méltó a 

névadóhoz, a nagyapához, aki kisgyerekkorát a Krisztinavárosban élte, már korán kez-

dett járni az ócskapiacra, ahol rajzeszközöket vásárolt, illetve aki a húszas évek végén 

Fonó Lajossal társulva Norma néven fest�eszköz-készít� üzemet létesített, magyarán, 

maga is folyamatosan vállalkozott.

Ha személyesre fordíthatom a szót, nekem van valami hallgatag közöm ehhez a 

galériához, melynek hangos formáját/oldalát/verzióját csak a közelmúltban volt módom 

megismerni. Kiállításokat nyitottam meg itt, el�ször talán, évekkel ezel�tt, a könyvm�-

vészeknek – akik sajátos köztest képviselnek könyvészet és képz�m�vészet között –, 

ezt követte egy nagy huzatú fest�, Kárpáti Tamás kiállítás-megnyitása, míg a közel-

múltban Aba-Novák Judit festményei el�tt állva beszélhettem, aki nem más, mint a 

nagynev� fest� lánya, K. Kristóf édesanyja, kiben épp az er�s apai m�vészi jelenlét 

tette (remélhet�leg nem véglegesen, bár Aba-Novák Judit sajnos már nem él) zárójel-

be – a m�vészt. Na meg még valami, ami nem csak úgy valami: a Kováts-Varga páros 

pár évvel ezel�tt kiadott egy méreteit tekintve is hatalmas albumot Aba-Novák Vilmos 

– Zalán Tibor címmel, melyben a korszakos mester 17 grafi kai lenyomata található, 

ezekhez csatlakozik tizenhét versem. (A  könyv árát, mert háromszázezer forinthoz 

közelít, meg sem merem említeni…)

Ilyen történések és el�zmények birtokában szédelegtünk ki egy közelmúlti boron-

gós hétköznapon Csilla feleségemmel és Mária barátn�nkkel Leányfalura, meghallgatni 

a Gepárd Retardieu triót az aprócska kiállítóteremben, mely egy korábbi szentendrei 

héttagú csapatból (Vasárnap dél) kiszakadt darabka … De milyen darabka! Malomsoky 

Szabolcs billenty�s, Cseli Tamás gitáros és Borbély Péter énekes-herfl is a blues leg-

kifi nomultabb formáját játssza, kongeniálisan. Szól itt Clapton, meg van itt B. B. King. 

Folytatás a hátsó borítóbels�n



 

De felhangzik a bluesosított Neil Young, s�t még Janis Joplin is, bluesra hangszerelve. 

A hangulat fényes, mert azzá teszi a nagyszer�en és pontosan lüktet� zene, a folyosó-

ra nyitott apró terem zsúfoltsága. Bori asszony lilahagymás zsíroskenyereket osztogat 

szünetben a résztvev�knek, és vörösbort töltöget mellé. Nekem, aki megjárta Chicago 

blues-kocsmáit, hallgatta Rose mama csehójában a Rolling Stones-szal is együtt játszó 

SugarBlue-t, vagy a Blues Etceterában az er�sen szíven üt� Albert Kinget, nekem azért 

valami nagyon hiányzott innen. Mégpedig az er�sen sózott pattogatott kukorica (hogy 

ne mondjunk már mindig popcornt!), és rá a hideg sörök. Azon kívül minden a helyén 

volt. A fejek és fels�testek együtt ringtak a zene ütemére, az énekes hangja fekete és 

friss volt, mint a forró reggeli kávé…!

Hogy miért mondtam most el mindezt? Mert hogy vannak már helyek, végre, 

vannak príma helyek nálunk is! És ez egy ilyen hely! De mert nem Budapest szívében 

romkocsmáskodik, jazzkocsmáskodik, blueskocsmáskodik, hanem „csak” egy galéria 

az útmentén, Leányfalu magasságában, aligha fognak róla sokan és sokat írni. Én 

most írok. Mert írni err�l vállalkozás is, érdemes is, kötelesség is valamelyest! Ének 

a betér�kért…

Zalán Tibor
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