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A folyóirat árus forgalomba nem kerül, de megrendelhető. 
Megjelenik 800 példányban.     

Megtalálható a könyvtárak olvasótermeiben (a debreceni fiókkönyvtárakban, a Méliusz 
Juhász Péter Megyei Könyvtárban és Hajdú-Bihar megye városaiban, a debreceni 
középiskolák, a Debreceni Egyetem és a Református Kollégium könyvtáraiban); 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szolnok–Jász–Nagykun, Békés, 
Bács–Kiskun, Nógrád és Somogy megye egyes múzeumaiban, közintézményeiben; 

határon túli magyar művelődési intézményekben. 
Fellapozható a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban (Erdélyi Mártánál), a Déri Múzeumban, 
a Debreceni Művelődési Központban és egységeiben (Belvárosi, Homokkerti, Újkerti, Józsai, 

Kismacsi Közösségi Ház, Debreceni Mű–Terem Galéria, Tímárház–Kézművesek Háza, 
Amerikai Kuckó), a DEOEC Közművelődési Titkárságán (Cserép Zsuzsánál), a Holló László 

Galériában, a Misztika Galériában, a Havrics Galériában, a Koncz Művészeti Galéria Kft. Cívis 
Art képkeretezőjében, a Vár Galériában, a Csokonai-házban, a Fókusz Könyváruházban, 
az Alternatív Könyvesboltban, a Trombitás Sörözőben, a Pulykakakas Üzlet- és Irodaház 

Latinovits Kávézójában, a főtéri Korzó Kávézóban, a Szabó Magda Könyvesboltban és 
Kávézóban, a Corner’s Étteremben, illetve egyes képzőművészeti események helyszínein. 

 



 

Előjegyezhető 
 
 
Öt részen keresztül követhették nyomon a 
Báránykönnyek című kisregényem 
folytatásait. A befejező 6–7. részt, valamint 
az újraformálás során született 
kiegészítéseket a tavasszal megjelenő 
önálló könyvben olvashatják.  
Az előjegyzéseket, megrendeléseket 
levélben (dr. Vitéz Ferenc, 4027 Debrecen, 
Füredi út 67/B. fszt.2), e-mailben 
(ferko824@gmail.com) vagy telefonon 
(06 20/965–2921) lehet megtenni 
2009. március 31-ig. 
 

A megrendelésnél kérem, hogy a számla 
címzettjének nevét is tüntessék fel! 
 

A Báránykönnyek kedvezményes szerzői 
ára 1 200 Ft. (postaköltséggel együtt), a 
kisregényt kérésre dedikálva küldöm. 

 
 

Író-olvasó találkozók 
 

2009-ben minden hónap első hétfőjén 17–19 óra között szerkesztői találkozóra 
hívom és várom az olvasókat, az érdeklődő művészetpártolókat a Csapó utcai 

Pulykakakas Üzlet- és Irodaház Fórumra nyíló Latinovits Kávézójába. 
 

Lapzárta 
 

A folyóirat következő kötetének tervezett lapzártája február végén lesz, 
a 23. (2009. márciusi) kötet a hónap második felében jelenik meg. 

A tartalomból: Krasznahorkai László, Krúdy Gyula és Márai Sándor könyveiről, 
újonnan megjelent debreceni kiadványokról és folyóiratokról; kínálat Debrecen, 

Hajdú–Bihar és a régió kulturális és művészeti programjaiból; kiállítások, 
múzeumi hírek; novellafüzér indul Babonakörök címmel.  

    

 
A Néző ● Pont 2007. és 2008. évi kötetei PDF formátumban olvashatók 

a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Lícium Médiaportálján 
www.licium.hu – az intézmény és a médiaportál támogatását köszönöm! 



 

 
Dr. Kövér József szobrászművész WASS ALBERT-emlékműterve  

 
 

 

 
A folyóirat ajánlott ára: 1 250 Ft 
AJÁNLOTT TÁMOGATÓI ÁR: 2 500 Ft 



NAPTÁRI RÉSZ 
 

 

BEVEZETŐ  
 

 
Ennek a kalendáriumnak, ha a szokást követem, még 2008 végén kellett volna 
megjelennie, ezzel kívánva áldott karácsonyt és reményteli újesztendőt (nem 
kevésbé hitet és szeretetet, egészséget, amitől a reményteli szó magában hordoz-
za a boldog jelző tartalmát is), kínáva egyben valamilyen igazodási vagy tájéko-
zódási pontokat a 2009-es évre. A tavalyi novemberi folyóiratkötettel azonban 
már teljesítettem az évenként vállalt hat megjelenést. Most talán lemaradunk 
kicsit a januárról – amit igazán észre sem veszünk, mert a januárról általában 
lemaradunk, vagy ha nem: az úgyis mindig olyan nehéz és olykor sokkoló, hogy a 
megélt rossz pillanatokban nem bánnánk, ha lemaradnánk róla. 
Az újévben most mindenképpen újdonságként hat ez a Néző ● Pont Kalendá-

rium, még ha nem is egészen az. Terjedelmével meglepő (remélem, tartalmával 
is tanulságos), hoz újdonságokat, felkínál több kapcsolódási pontot az érintett és 
tárgyalt területek között, tematikájában az eddigi gyakorlatot követve koncentrál, 
míg folyton szélesedik is, újabb sorozatok indulnak, a régiek folytatódnak és 
fejeződnek be vagy alakulnak át. Nem tudok mindennel foglalkozni, amivel sze-
retnék, de mindaz, amivel foglalkozom, tükröt ad arról, éppen milyen vagyok (s 
milyenek vagyunk), mi az, ami fontos, ami figyelemre vagy megőrzésre érdemes, 
megéri, elgondolkozni róla, vagy egyszerűen csak dokumentáljuk magunkban a 
tényt: mi mindennel vagyunk gazdagabbak – szellemben, kultúrában. 
S nem új az ötlet – volt már Debrecze-

ni Képes Kalendáriomunk (1901–1948 
között), naptári résszel, olvasmányok-
kal, ismeretterjesztéssel, művészetek-
kel, örökségőrzéssel, figyelemmel kísér-
ve a közvetlen és tágabb környezetünk-
ben zajló szellemi történéseket. Ezért is 
választottam a Debreczeni Képes Kalen-
dáriom 100 évvel ezelőtti hónapfejléceit 
a folyóirat naptári részéhez. Itt a többfé-
le örökségőrzés jegyében adok váloga-
tást a kalendáriumi szokásokról, s köz-
lök két naptári sorozatot: az 1990-ben 
elhunyt hajdúböszörményi Uzonyi Imre 
hónapképeit és Szabó Antónia képző-
művész selyembatik alkotásait, a Vojti-
na Bábszínházban látható állatövi jegye-
it. Az „Áldás, népesség!” sorain (benne a 
Hitel 2008. októberi számában is közzé-
tett adatokkal) pedig talán nem árt egy 
kicsit másképp is elgondolkodnunk…       
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JANUÁR – Nagyboldog-asszony hava – Télhó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

   1 
 

Újév 
Fruzsina 

2 
 

Ábel 

3 
 

Benjámin 

4 
 

Titusz 

5 
 

Simon 

6 
 

Boldizsár 

7 
 

Attila 
Ramóna 

8 
 

Gyöngyvér 

9 
 

Marcell 

10 
 

Melánia 

11 
 

Ágota 

12 
 

Ernő 

13 
 

Veronika 

14 
 

Bódog 

15 
 

Lóránt 

16 
 

Gusztáv 

17 
 

Antal 
Antónia 

18 
 

Piroska 

19 
 

Sára 
Márió 

20 
 

Fábián 
Sebestyén 

21 
 

Ágnes 

22 
* 

Vince 
Artúr 

23 
 

Zelma 
Rajmund 

24 
 

Timót 

25 
 

Pál 

26 
 

Vanda 
Paula 

27 
 

Angelika 

28 
 

Károly 
Karola 

29 
 

Adél 

30 
 

Martina 
Gerda 

31 
 

Marcella 
 

* 
Jan. 22. 

a Magyar 
Kultúra 
Napja 

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – Magyarország népessége 2001-ben 10,2 millió 
volt; 2008 nyarán 9,95 millió. 7 év alatt 250 ezer fővel lettünk kevesebben: 
eltűnt egy egész Debrecennyi és egy Hajdúszoboszlónyi magyar! Az Európai 
Unióban 2008 nyarán végzett felmérés szerint a magyarok a legpesszimis-
tábbak.  De vajon hogyan és miért lenne bizakodó egy fogyó nemzet?   
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Uzonyi Imre: Január 
 

1. Újév – A polgári év kezdőnapja. A pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszte-
letére tartották, kicsapongással ünnepelték. Az emberek jókívánságokat mondtak, 
ajándékokat adtak egymásnak. A Gergely-féle naptárreform (1582) vezette be a 
januári évkezdetet. Népszerű szokás volt az újévi jókívánságok elmondása házról-
házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor az 
egész év sikeréért igyekeztek hízelegni, fontos volt a jó cselekedet az év első napján.  
 
6. Vízkereszt napja – A római egyház Epiphania Domini (Az Úr megjelenése) 
elnevezésű ünnepe. A nyugati egyházakban e naphoz kötik a Háromkirályok vagy 
keleti bölcsek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) Jézusnál tett látogatását és Krisztus 
megkeresztelkedését is. 
Vízkereszt (vagy háromkirályok) a karácsonyi ünnepek zárónapja, ekkor kezdő-

dik a Farsang. Ezen a napon utoljára gyújtják meg a gyertyákat a karácsonyfán, 
majd lebontják a fát. Sok helyen Vízkereszt napján tartják a Csillagozást, vagy a 
Háromkirályok járását, a három napkeleti bölcs betlehemi látogatásának emlékére. 
Megszentelik a házakat vízzel és sóval (gonoszűző szerek), majd krétával a szemöl-
dökfára írják a G. M. B. (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) betűket.  
E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, s a középkortól a nyugati egyház 

is. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elneve-
zés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de gyak-
ran haza is hordták meghinteni vele a házat a gonosz szellemek ellen. Hittek gyó-
gyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság 
és állattartás területein is.  
 
13. Veronika napja – Sokhelyütt azt tartják, hogy az év leghidegebb napja.  
 
17. Antal napja – Remete Szent Antal és Páduai Szent Antal ünnepe. Remete 
Szent Antal a betegek és az állatok, Páduai Antal az orbáncosok védőszentje volt. 
Ezen a napon az orbáncos beteget meg lehetett gyógyítani, ha három Antal nevű 
ember megállt az ágya mellett, s ott elszívtak egy pipadohányt, a betegre fújva a 
füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiholással. „Szent 
Antal tüzének” is nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést. 
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Vízkereszt utáni második vasárnap – E napon emlékeztek meg Jézus első 
csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A pap – a 
római misekönyv szerint – ezen a napon olvasta fel a kánai menyegzőről szóló 
evangéliumot. A kánai menyegzőn Jézus a vizet borrá változtatta.  
 
18. Piroska napja – E naphoz időjárási regula fűződik: „Ha Piroska napján fagy, 
negyven napig el nem hagy.” Házasságjóslás is kapcsolódik a naphoz: egyes helye-
ken azt tartották, hogy az a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még 
abban az esztendőben férjhez megy.  
 
20. Fábián és Sebestyén napja – Szent Fábián a pestisesek védőszentje, 
vértanú. A III. században élt, egy ideig pápa is volt. 298-ban Diocletianus császár 
keresztény hite miatt kivégeztette. Szent Sebestyén a lövészek és nyíllal lövők 
védőszentje, e nap a vadászok ünnepe. A népi természet-megfigyelések szerint 
ezen a napon indul meg a fákban a nedvkeringés, ezért az első „tavaszébresztő” 
napnak tartották.  
 
21. Ágnes napja – Időjárásjósló nap. Ha derült az idő, jó termés lesz az évben. 
Ha böjtöt tartottak ezen a napon, a lányok megálmodhatták jövendőbelijüket. 
 
22. Vince napja – Vince a bor védőszentje, napja termésjósló nap. Bálint Sándor 
néprajzkutató írja: Vincét „ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél 
sötét hatalmait, és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját.” Neve rokon hangzású a 
latin vinum (tehát a bor) szóval – a szőlőművesek Vince napjának időjárásából a 
következő bortermést szokták megjósolni. 
Vince a szőlősgazdák napja, többfelé vidáman ülik meg ünnepét, mert azt tartják, 

hogy ez a nap a „szőlővessző pálfordulója". Hetekkel előbb megbeszélik a gazdák, 
kinek a szőlejében ülik meg a Vincét. A megbeszélt napon szalonnát, kolbászt, hur-
kát, kenyeret csomagolnak, és szánkón a hegyre mennek a legtávolabbi szőlőbe. 
Mulatozás közben a borosüveg is kézről kézre jár. Evés után gömböcöt akasztanak 
egy tőkére, hogy a gömböchöz hasonló nagyságú fürtök teremjenek. Mielőtt haza-
mennek, vincevesszőt metszenek, és nótaszóval vonulnak el a dombról. A szőlő-
vesszőket a meleg szobában öblös szájú üvegbe helyezik. Ha ezek kihajtanak, akkor 
nem fognak elfagyni a szőlőszemek. 
Vince időjárását mindenütt figyelemmel kísérték a szőlősgazdák. „Ha megcsor-

dul Vince, tele lesz a pince.” Ezért is köszöntötték a Vincéket ilyen és hasonló versi-
kékkel: „Ha megcsordul Vince, / megtelik a pince. / Régi igazság ez. / Igaz-e, jó 
Vince? / Most, hogy ünnepeljük / névnapodon Vincét, / Telj meg áldással Te, / s 
csorduljon meg pincéd!” 
 
25. Pál napja – E napot Pálfordulásnak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, 
amely szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és Pál apostol lett belőle. 
Pál fordulása termésvarázsló, de főleg -jósló nap. A derült idő sokfelé azt jelentette, 
hogy még hosszan tartó hidegre lehet számítani. Termésjósló jelek is felfedezhetők 
e napon. Az egész napi jó idő jó termést jelent. „Ha Pál napján fúj a szél, szűk szé-
natermés várható.” Ha ez a nap ködös, az a jószág pusztulására figyelmeztet. 
Sok helyen Pálpogácsát sütöttek. Életkor szerinti nagyságban annyi pogácsát ké-

szítettek, ahány családtag volt. Mindegyik pogácsába egy-egy lúdtollat tűztek. Ha 
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sütés közben valaki pogácsáján megégett a toll, akkor halál várt rá az évben, ha 
megpörkölődött, akkor valami betegség leselkedett az illetőre. Az időjárást is meg 
lehetett jósolni ezen a napon. Általános hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél 
ellenkezőjére fordul: vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz.  
 

Farsang 
 

A farsang változó hosszúságú ünnepi időszak: január 6-ától (vízkereszt napjától) 
hamvazószerdáig tart (az elnevezés eredetileg a farsangzáró húshagyó keddet jelöl-
te).  Farsang idejét (illetve húshagyó keddét) a húsvét időpontja határozza meg. 
Húsvét pedig mindig a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasár-
napra esik. 
Mivel húsvétvasárnapot a hamvazószerdával kezdődő 40 napos böjt előzi meg, 

húshagyó kedd, a farsang utolsó napja is attól függ, mikor van a tavaszi első hold-
tölte. A farsang időtartama akkor a legrövidebb, ha március 22-én telihold van és 
vasárnap – ez a húsvét lehetséges legkorábbi időpontja. 
2009-ben húsvétvasárnap április 12-ére esik, így hamvazószerda március 4-én 

van, az idei farsang tehát január 6-ától március 3-áig tart. 
A farsangi időszakban az emberek maszkokat, álarcokat öltöttek magukra, és kü-

lönböző dramatikus játékokat is bemutattak. A legkedveltebb figurák közé tartozott 
a koldus, a betyár, a menyasszony, a katona. A farsangot bőséges evés-ivás, játékos-
ság, táncolás jellemezte. Gyakori volt a három napig tartó bálozás. Fontos szerepet 
játszott a farsangi-bál a párválasztásban. A farsang jellegzetes étele a fánk és a rétes. 
Úgy tartották, hogy a fánknak mágikus ereje van. A sok étel fogyasztásától a követ-
kező év bőségét remélték. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duncsák Attila: Maskarák 
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A farsangi időszak csúcspontja az utolsó három nap, ami egyúttal télbúcsúztató 
is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (Rio de Janeiro, 
Velence). Magyarországon „a farsang farkának” nevezett időszak legnevezetesebb 
eseménye a mohácsi busójárás. A farsang a közelgő tavasz ősi örömünnepe, a tél és 
a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Számtalan gonoszűző és termé-
kenységvarázsló álarcos, alakoskodó szokás fűződik hozzá. 
A farsang nélkülöz mindenféle szakrális vonatkozást, ezért az év legnagyobb ün-

nepei (a karácsony és a húsvét) ellenképének is fölfogható. Verebélyi Kincső értel-
mezésében a farsang par exellence kifejezési formája a hétköznapokban megszokott 
rend megfordítása, az úgynevezett fordított világ megjelenítése. Ebbe a körbe so-
rolhatjuk a farsangi paródiák számtalan változatát, ideértve az álesküvőket és a 
temetésparódiákat is. 
„A nem szakrális jelleg fokozása, túlhajtása jelenik meg azokban a gesztusokban, 

cselekvésekben, melyek a hétköznapok célszerűségeivel szemben a céltalanságot, a 
szabályozottsággal szemben az anarchiát, a társadalmi kötöttségekkel szemben a 
szabadságot fejezik ki. A kontrollált viselkedéssel szemben a farsangban megenge-
dettek a durva, erőszakos, az illem határait átlépő gesztusok, kommunikációs for-
mák és szövegek. A farsang strukturális jegyeként említhetjük meg a többértelmű-
séget. (…) A halál mellett megjelenhet a feltámadás is az ítélkező játékokban, a 
lakodalom- és temetésparódiák pedig eleve tartalmazzák a kicsúfolt jelenséget 
magát is. A paraszti farsang kritikai elemeinek fontos szerepe a felszabadítás is. (…) 

Erdélyben tudunk olyan példákról, ame-
lyek szerint a farsangi szalmabábuk a 
Ceausescu-házaspárt jelképezték a far-
sangi menetben.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍZÖNTŐ HAVA 
(január 21. – február 20.) 

 
 
 

Vízöntő 
 Szabó Antónia 

selyembatik festménye  



 7 

 
FEBRUÁR – Böjtelő hava – Télutó hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

      1 
 

Ignác 

2 
 

Karolina 
Aida 

3 
 

Balázs 

4 
 

Ráhel 
Csenge 

5 
 

Ágota 
Ingrid 

6 
 

Dorottya 
Dóra 

7 
 

Tódor 
Rómeó 

8 
 

Aranka 

9 
 

Abigél 
Alex 

10 
 

Elvira 

11 
 

Bertold 
Marietta 

12 
 

Lívia 
Lídia 

13 
 

Ella 
Linda 

14 
 

Bálint 

15 
 

Kolos 
Georgina 

16 
 

Julianna 
Lilla 

17 
 

Donát 

18 
 

Bernadett 

19 
 

Zsuzsanna 

20 
 

Aladár 
Álmos 

21 
 

Eleonóra 

22 
 

Gerzson 

23 
 

Alfréd 

24 
 

Mátyás 

25 
 

Géza 

26 
 

Edina 

27 
 

Ákos 
Bátor 

28 
 

Elemér 

 

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – Magyarországon 100 megszületett gyermekre 70 
terhesség-megszakítás jut. A születés-támogatás helyett az abortuszra fordí-
tandó összeget a 2009-es költségvetésben megemelték! Ha a gyermekáldás te-
her, az adaton nem csodálkozhatunk. A terhes szót a valódi terheknek hagyva, 
miért nem használjuk az áldott, a várandós, a másállapotban van, az anyai 
örömök elé néző vagy éppen a csodanövő és örömhozó kifejezéseket?!    
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Uzonyi Imre: Február 
 
2. Gyertyaszentelő boldogasszony – A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt, 
gyertyás-fáklyás körmenettel indultak Ceres, a gabonaistennő keresésére, akit 
Plútó, a sötétség istene rabolt el. A keresztény hagyományban ez a nap vált a gyer-
tyaszentelő ünneppé. A szentelt gyertya egészség- és szerencsevarázsló lett. 
A gyertyaszentelő napjához fűződik a legszélesebb körben elterjedt időjóslás: e 

napon a téli álmából felébredő medve kijön a barlangjából, ha napos időt talál, s 
meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Tehát, ha 
ebben az időszakban felmelegedés, napos idő van, a tél még hosszúnak ígérkezik. 
 
3. Balázs napja – Balázs napja egészség-, termésvarázslás, gonoszűzés, madár-
űzés, időjárásjóslás és a balázsjárás napja. Balázs a diákok patrónusa. Több évszá-
zadra visszanyúló szokás szerint ezen a napon házról házra vonulva toborozták a 
diákokat az iskolába, illetve adományokat gyűjtöttek. A „balázsjárás” Magyaror-
szág mellett leginkább cseh, morva és szlovák területen terjedt el. 
„Balázsoláskor” a népi gyógymód szerint a torokfájósokat parázsra vetett alma 

héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. A 
balázsolás egyébként Szent Balázs püspök nevéhez fűződik. Ilyenkor a pap a gyer-
mek álla alá két gyertyát tesz keresztbe, és imát mond. A népi hiedelem szerint ez jó 
a torokfájás ellen. A legenda szerint ugyanis Balázs püspök megmentett egy fiút, 
akinek halszálka akadt a torkán, és a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki.  
 
5. Ágota napja – E naphoz gonoszűző hagyomány tapad. Körbesöprik a házat, az 
ólakat, hogy kiűzzék az elszaporodott, bajt, betegséget terjesztő férgeket, bogarakat. 
 
6. Dorottya napja – Időjárásjósló-nap. Ilyenkor már némi enyhülés tapasztalha-
tó. Az Ágotától megszorított időjárást, a hideget Dorottya tágítja, azaz enyhíti. 
 
10. Skolasztika napja – Skolasztika (Kolos) napja termőnap. Általános szokás, 
hogy ezen a napon gyűjtik az oltóágat, ezzel készülve a gyümölcsoltóra. 
 
11. Elek napja – Kígyóűző nap, a havasi pásztorok tavaszkezdő napja – ilyenkor a 
hegyeken nagy tüzet gyújtanak a gonosz elűzésére. 
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14. Bálint napja – A földműves háztartásokban megindul a tavaszi tevékenység, 
Bálint napján megszólalnak a verebek, jelzik a tavasz közeledtét. Feketicsen veréb-
lakodalomról is beszélnek, ami már jó időt jelent. Ám ha Bálint napján megszólal a 
pacsirta, s azt mondja: „csücsülj be!”, akkor hidegre kell számítani. Ezen a napon 
szokás a tyúkot is ültetni. 
 
16. Julianna napja – Jön már a jobb idő. „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” 
A tavaszt váró emberek Juliannától várják a tél szorításának megengedését, a 
szebb, a jobb időt, a természet ébredését. 
 
19. Zsuzsanna napja – Egy népi szólás szerint „Zsuzsanna pisálja el a havat, 
friss füvet hoz, s megszólaltatja a pacsirtát” – tehát már nem kell számítani nagy 
havazásokra. A pásztorok is úgy tudják: ha Zsuzsanna rápisil a hóra, az elolvad. 
Zsuzsannát hamis vád alapján házasságtöréssel vádolták. Ezt idézi fel a többsze-

replős, népi „Zsuzsanna-játék” is. 
 
24. Jégtörő Mátyás napja – Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri 
meg a tél uralmát. Vagy ha jeget nem talál, akkor csinál. 
A halászoknak is jeles napja, ekkor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a napon fogott 
csukát a nép „Mátyás csukájá”-nak nevezi, és egész évre bő halfogást ígér.  
 
28. Román napja – Ezen az estén 
Székelykevén egyesek tüzet raktak az ut-
cán, és átugrálták, hogy egészségesek le-
gyenek, legyen végre szép idő. Tűzzel 
melegítették a márciust, a tavaszt, hogy 
ne legyen hideg. A tűzrakók és ugrálók 
nemcsak férfiak voltak, hanem fiatal me-
nyecskék is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALAK HAVA 
(február 21. – március 20.) 

 
 
 

Halak 
Szabó Antónia 
selyembatik festménye 
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MÁRCIUS – Böjtmás hava – Tavaszelő hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

      1 
 

Albin 

2 
 

Lujza 

3 
 

Kornélia 

4 
 

Kázmér 

5 
 

Adorján 
Adrián 

6 
 

Leonóra 
Inez 

7 
 

Tamás 

8 
 

Zoltán 

9 
 

Franciska 
Fanni 

10 
 

Ildikó 

11 
 

Szilárd 

12 
 

Gergely 

13 
 

Krisztián 

14 
 

Matild 

15 
Nemzeti 
ünnep 
Kristóf 

16 
 

Henrietta 

17 
 

Gertrúd 
Patrik 

18 
 

Sándor 
Ede 

19 
 

József 
Bánk 

20 
 

Klaudia 

21 
 

Benedek 

22 
 

Beáta 
Izolda 

23 
 

Emőke 

24 
 

Gábor 

25 
 

Irén 
Írisz 

26 
 

Emánuel 

27 
 

Hajnalka 

28 
 

Gedeon 
Johanna 

29 
 

Auguszta 

30 
 

Zalán 
 

31 
 

Árpád 

 
 
 

    

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – A 18 éven aluliak száma 2,15 millió; 5 gyermek 
közül 2 (850 ezer) szegénységben él. Éhezik. Nem lesz belőle egészséges felnőtt. 
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Uzonyi Imre: Március 

 
1. Albin napja – A székelyek Baba Marta napnak is emlegetik. Azt tartják, ha 
Baba Marta mérges, azaz március első napja rossz időt hozott, akkor még kellemet-
len, rossz időjárást várhatunk. 
 
4. Kázmér napja– A patkányűzés napja.  Baranyában például úgy vélekednek: 
most kell tenni róla, hogy a patkányok kitakarodjanak az istállóból, esetleg a ház-
ból, ha már oda is befészkelték magukat. 
 
7. Tamás napja – E naphoz kapcsolódó különösebb szokások nem maradtak 
fenn, néhány szólás mégis utal megkülönböztetett jellegére: „Tamás, aki jobb em-
ber, mint három más!” (Vagyis jobb, mint szeptember, november, december, tehát 
a három „emberes” hónap időjárása.) „Ami másé, nem Tamásé.” (Ez azt jelenti, 
hogy „Ami tiéd, vedd el, a másét kerüld el!”) 
 
9. Franciska napja – Időjósló nap. Néhány helyen azt tartják, hogy amilyen 
időjárás uralkodik Franciska napján, olyan lesz egész márciusban. 
 
10. A 40 vértanú napja – Időjárást mutató nap. Azt állítják, hogy e nap időjárá-
sa 40 napig tart. Különösen az e napi hideg, fagy okoz gondot, mert „ha fagy 40 
vértanú napján, még 40 napig várhatjuk a zord időt”. 
 
12. Gergely napja – Balázs a diákság, Gergely az iskolák pártfogója volt. Ezen a 
napon tartották a Gergely-járást (a nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 
830-ban). A diákok végiglátogatták a falu házait, adományokat kérve a tanító és az 
iskola számára, ezen adományokból teremtve meg a tanuláshoz szükséges anyagi 
feltételeket. Vetélkedőket, diákpüspök-választást és felvonulásokat is rendeztek. 
 Erre a napra rossz időt jósolnak, ha Gergely megrázza szakállát – mivel az 

havazást jelent.  
 
17. Gertrúd napja – Guzsalyütő nap. Az időpontok néhány területen eltérést 
mutatnak (március 22-ére, Beáta és Izolda, a „Laetare” napjára teszik), de a jelentés 
mindenütt hasonló: Ezen a napon az asszonyoknak is be kell fejezniük a téli mun-
kának számító szövést, fonást, fel kell készülniük a rájuk váró tavaszi munkákra. 
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18. Sándor napja – A népi tapasztalat Sándor, József és a hivatalos tavaszkezdés 
napjához, Benedekhez fűződő hiedelmet az ismert szólásban fogalmazza meg: 
„Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget.” („Ám ha üres ez a zsák, nem 
kapod csak a harmadát” – fűzik hozzá például a Muravidéken.) Egyes kutatók sze-
rint egy régi római hiedelem cseng vissza a szólásban. Aeolus, a szelek atyja, istene 
bőrzsákba zárva tartotta a szeleket. Ha kiszabadultak, a hajók felborultak a tenge-
ren, és az emberek elpusztultak. 
 
19. József napja – József a meleghozók társaságába tartozik. A népi tapasztalat 
azt mutatja, hogy az első meleg napok megérkeztek. Most már sok helyen kieresztik 
a méheket a kaptárból. Néhol a marhákat is kihajtják a legelőre, de a rendszeres 
kihajtás és legeltetés csak később, Szent György napján kezdődik. A gólyákat is 
ekkor várják vissza, s ezen a napon érkeznek a fecskék. Ide kapcsolódik a következő 
mondás: „Fecskét látok, szeplőt hányok!”  
 
21. Benedek napja – A tavaszi napéjegyenlőség, a tavasz hivatalos kezdete. Több 
helyen a meleghozó szerepet csak Benedeknek tulajdonítják: „Benedek zsákszámra 
hoz meleget." – „Benedek zsákba hozza a meleget." Másutt a pásztorok csúfolódva 
költik át a rigmust: „Benedek zsákba hozza a hideget.” A pásztorok a szeles, hideg 
időre is azt szokták mondani: „De Benedekes idő van!” 
A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe is. Benedek napján zsírt és fok-

hagymát szenteltek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak.  
 

24. Gábor napja – Vetni kell a káposz-
tát és a káposztaféléket, de vigyázni kell, 
ha távolabbi földre esik a vető, nem sza-
bad találkozni útközben kakassal, mert 
repce nő a káposzta helyett. 
 
25. Gyümölcsoltó boldogasszony 
(fecskehajtó boldogasszony) napja 
– Az elnevezés Jézus fogantatására is 
utal. A palánta ültetésének, a fatisztoga-
tásnak a napja. A Skolasztika napján 
szedett oltóágat ekkor helyezik el. Fecs-
kehajtónak is mondják, mert a jó idő 
ekkorra hazahajtja a vándormadarakat. 

 

 
KOS HAVA 

(március 21. – április 20.) 
 
 
 

Kos 
Szabó Antónia 

selyembatik festménye
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ÁPRILIS – Szent György hava – Tavaszhó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

  1 
 

Hugó 

2 
 

Áron 

3 
 

Buda 
Richárd 

4 
 

Izidor 

5 
 

Vince 

6 
 

Vilmos 
Bíborka 

7 
 

Herman 

8 
 

Dénes 

9 
 

Erhard 

10 
 

Nagypéntek 
Zsolt 

11 
 

Költészet 
napja 
Leó 

12 
 

Húsvét 
Gyula 

13 
 

Húsvét 
Ida 

14 
 

Tibor 

15 
 

Tas 

16 
 

Csongor 

17 
 

Rudolf 

18 
 

Andrea 

19 
 

Emma 

20 
 

Tivadar 

21 
 

Konrád 

22 
 

Csilla 
Noémi 

23 
 

Béla 

24 
 

György 

25 
 

Márk 

26 
 

Ervin 

27 
 

Zita 

28 
 

Valéria 

29 
 

Péter 

30 
 

Katalin 
Kitti 

   

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – Az Európai Unióban Magyarországon a legrövi-
debb a várható élettartam, s még rövidebb az egészségben eltöltött évek száma. 
Magyarországon naponta 7 ember lesz öngyilkos. 5,4 millió a túlsúlyosok, 3,05 
millió a dohányosok, 1–1 millió az alkoholbetegek, cukorbetegek, depressziósok 
száma. Ha mindezt összeadjuk, nagyobb szám jön ki, mint amennyien vagyunk. 
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Uzonyi Imre: Április 
 

1. Hugó napja – A naptárreformok előtt évkezdő napnak tartották. Vidáman, 
mókázással, bolondozással ünnepelték a természet megújulását, újjáéledését. A 
január 1-jei évkezdéssel elveszítette megkülönböztetett szerepét, helyette „komoly-
talan újév", bolond-nap lett. 
  
6. Vilmos napja – Termésjósló nap: „Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő.” 
 
12. Száznap (Gyula napja) – Az év századik napja. Féregűző nap, sok helyen 
ilyenkor végzik a tavaszi nagytakarítást. 
 
14. Tibor napja – Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, a rét is kizöldült, akkor jó 
szénatermésre lehet számítani. A népi megfigyelés szerint ezen a napon szokott 
megszólalni a kakukk és a pacsirta. 
 
24. Szent György napja – Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon 
át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények, s legutóbb a cserké-
szek patrónusa. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány ettől a naptól számítja. 
Rontásra és varázslásra alkalmas nap, ilyenkor lehet nagy sikerrel keresni a földbe 
ásott kincseket. Ha ezen a napon megszólalnak a békák, korai nyarat jósolnak.  
Ez a nap a marha első kihajtásának, kiverésének, a legeltetés elkezdésének, a 

pásztor, kanász és juhász munkába állásának a napja. A pusztai kocsisok ezen a 
napon kötöttek szerződést a gazdákkal, és ilyenkor álltak össze a halászbokrok is. 
A Szent György napi mágikus állatkihajtás több mozzanatból álló, varázserejű 

cselekvés, mely kisebb-nagyobb helyi eltéréssel szinte minden, állattenyésztéssel 
foglalkozó közösség életében jelen volt. A csordás irányította a tennivalókat, de a 
gazdák és az asszonyok is részt vettek benne. A kihajtás előtt elkészítették a csapást, 
hogy az állatok ne menjenek be a művelt területre. Ilyenkor a kerülő fizette az ál-
domást, mert a mezőőrnek is fontos volt, hogy az állatok ne kóboroljanak másfelé. 
Sok helyen a csordás Szent György nap hajnalán ágakat terített le a csapáson a 
legelő bejáratánál. Az ágakra egy láncot rakott, és egy cserépfazekat tett a földbe. A 
fazékban marhaganéjt, szárított füveket és faleveleket kevert össze, parazsat hajított 
bele, hogy a fazék füstöljön. A tehenek a füstölgő ágakon és a láncon ugráltak át, 
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hogy egész évben védve legyenek a marhabajtól, s különösen a teheneket megrontó 
boszorkányoktól. Egyes területeken a tehén nyakába akasztott, szentelt, zsíros 
madzagot, a szenesített csutkát, a megszurkált véres tejet, a tüzes patkót alkalom-
szerűen használták, ha nem volt elég a tavaszi védelem, s mégis baja lett a tehén-
nek. Másutt koszorút akasztottak a tehenek szarvaira az első kihajtáskor, amit 
aztán feldobtak a háztetőre, sokan a kapukat zöld gallyal díszítették. A juhokat 
hordón terelték át, hogy együtt maradjanak, a pásztor Szent György éjszakáján 
hamut vagy kölest hintett a karám köré, hogy ne tudjon bemenni a boszorkány. 
 
28. Vitális napja – Ez is negyvenes nap: 40 napig ugyanilyen időjárás várható. A 
férfiak számára dologtiltó nap: ilyenkor semmit nem szabad vetni. 
 
30. Széna Kata napja – Katalin jelzője (széna) a siennai név magyar népetimo-
lógiai változata: Siennai Katalin napja időjósló és termésjósló nap.  
 
A Húsvét mozgó ünnep, rendszerint április hónapra esik (lásd a farsanggal kap-
csolatos ismertetést). Negyven napos böjt előzi meg. Időpontját a niceai zsinat 
állapította meg 325-ben. A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól (Jézus Jeruzsálembe 
való bevonulásától) fehérvasárnapig tart. 
 
A Virágvasárnap a Húsvét előtti vasárnap. Az iskolás gyerekek barkát mennek 
gyűjteni, s azt a templomban megszentelik. A szentelt barkát gonoszűzőnek, beteg-
séggyógyítónak tartják, elűzi a jégesőt, megóv a villámcsapástól. 
Virágvasárnap tarják több palóc községben a kiszehajtást. Fiatal lányok telet jel-

képező, menyecskeruhába öltöztetett szalmabábut visznek végig a falun, majd vízbe 
dobják vagy elégetik. Közben énekelnek is: „Haj ki kisze, kiszőce, / Gyöjj be, sódar, 
gömböce. / Vígan várjuk Szent Györgyöt, / Énekszóval pünkösdöt.” A kiszézéssel 
kapcsolatos szokáselemek között fellelhetjük a férjhez menés motívumát: a jóslás 
szerint az a lány, aki elsőnek vette fel a kiszét, férjhez ment az év folyamán. 
 
Nagyhét: a nagyböjt virágvasárnaptól húsvé-
tig terjedő utolsó hete. Jézus szenvedésének, 
kereszthalálának és feltámadásának ünnepe. 
A keresztjárás, a passiójáték keretében bemu-
tatják Jézus szenvedéstörténetének 14 stáció-
ját. Ebben az időszakban van a nagyheti taka-
rítás, a nagypénteki munkatilalom, a feltáma-
dási körmenet. 
 
Nagypéntek – Jézus kereszthalálának ün-
nepén tarják a legszigorúbb böjtöt. Általános 
tisztálkodási nap, gyakran az állatokat is meg-
fürösztik. Számos helyen Nagypénteken nem 
gyújtanak tüzet. 
 
 
Czenéné Kiss Viktória: Részlet Az élet forrása 
című naiv festményből 
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Nagyszombat – Este tartják Jézus feltámadásának ünnepét. A tüzet dörzsöléssel, 
csiholással újra meggyújtják és megszentelik. Az esti harangszó a böjt befejezését 
jelenti. 
 
Húsvétvasárnap – A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a pogány tavasz-
kezdő ünnepekből származik. Ezen a napon tartják a húsvéti határjárást. Ilyenkor 
az egész falu népe körbejárja a földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Sok helyen már a 
másnapi báli előkészületekkel vannak elfoglalva. 
 
Húsvéthétfő – A legnépszerűbb húsvéti népszokások: locsolás, a hímes tojás 
ajándékozásának ideje. Mindkettő ősi termékenységvarázslásra utal. A tojás - ere-
detileg halotti kultusz kelléke - Jézus újjászületését jelképezi.  
 
Fehérvasárnap – A Húsvét utáni vasárnap a fiatal leányok „mátkát”, barátnőt 
választanak, vagy komatálat küldenek egymásnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIKA hava 
(április 21. – május 20.) 

 
 
 

Bika 
Szabó Antónia 

selyembatik festménye 
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MÁJUS – Pünkösd hava – Tavaszutó hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

    1 
Munka 
ünnepe 
Fülöp 

2 
 

Zsigmond 

3 
 

Tímea 
Irma 

4 
 

Mónika 
 

5 
 

Györgyi 

6 
 

Ivett 

7 
 

Gizella 

8 
 

Mihály 

9 
 

Gergely 

10 
 

Ármin 
Pálma 

11 
 

Ferenc 

12 
 

Pongrác 

13 
 

Szervác 
Imola 

14 
 

Bonifác 

15 
 

Zsófia 
Szonja 

16 
 

Mózes 
Botond 

17 
 

Paszkál 

18 
 

Alexandra 
Erik 

19 
 

Ivó 
Milán 

20 
 

Bernát 
Felícia 

21 
 

Konstantin 

22 
 

Júlia 
Rita 

23 
 

Dezső 

24 
 

Eszter 
Eliza 

25 
 

Orbán 

26 
 

Fülöp 
Evelin 

27 
 

Hella 

28 
 

Emil 
Csanád 

29 
 

Magdolna 

30 
 

Janka 
Zsanett 

31 
 

Pünkösd 
Angéla 

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – 2001-ben 1,7 millió magyar ember élt létmini-
mumon, 2008 nyarán 3,1 millió – ez a szám hét év alatt majdnem megduplá-
zódott. A létminimum 2007-ben 60 ezer forint volt, az átlagnyugdíj 74 ezer. 
A 3 millió nyugdíjas egyharmada nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt. Az élel-
miszerek ára a 2008 nyarát megelőző egy évben 14 százalékkal nőtt.  Több 
mint 700 ezer ember hónapról hónapra segélyből él. 
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Uzonyi Imre: Május 
 

1. Majális – Ősi tavaszünnep. Sok helyen a megelőző estét a legények az erdőben 
töltötték, és hajnalban feldíszített májusfát állítottak kedvesük udvarába. Már rég-
óta közös kirándulások, ünnepi lakomák szokása is tartozik a naphoz. A majálist, a 
vidám népmulatságot rendszerint valamelyik közeli erdőben tartották, a magukkal 
vitt ételt, italt fogyasztva. Temesvári Pelbárt leírásában: „Ma van május elseje, és 
ezen a napon a világ fiai ősidőktől fogva árnyas erdők és ligetek kellemességeivel, 
madarak énekével gyönyörködtetik magokat." 1889 óta a munka ünnepe. 
 
2. Zsigmond napja – Ezen a napon vetik az uborkát, de vetés közben nem sza-
bad beszélgetni, mert nem fog kikelni a mag. Az ajándékba kapott uborkamagot 
nem volt szabad megköszönni.  
 
4. Flórián napja – Flórián a tűzoltók, kéményseprők, kovácsok és serfőzők védő-
szentje. Ezen a napon a férfiak rakják a tüzet. Begyújtás előtt megmossák a kezüket, 
a vizet szétpermetezik, hogy a tűz „erőt ne vehessen”, ne okozzon veszedelmet. 
Tüzet gyújtani csak délelőtt tíz óra után lehetett, „hogy a házból ki ne siessen" (ne 
gyújtsa fel a házat). 
 
12. Pongrác napja – A három fagyos nap, a három fagyosszent, Pongrác, Szer-
vác, Bonifác napja közül az elsőn a népi tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás 
hirtelen hidegre fordulhat, fagy is lehet, ami „leszüreteli a szőlőt”, a vetést tönkrete-
szi. Ilyenkor trágyát égettek, füstöltek a gyümölcsösökben, veteményes kertekben. 
 
13–14. Szervác és Bonifác napja – Szervác viselkedése nem különbözik Boni-
fácétól. Egy baranyai rigmus szerint: „Sok bort hoz a három -ác, ha felhőt egyiken 
se látsz.” Sok helyen a három fagyosszent idején három napig nem szabad kapálni, 
mert nem terem a szőlő. 
 
16. Nepomuki János napja – Népiesen „neszepuszi” János a vízen járók pat-
rónusa. A hajósok, halászok, és vízimolnárok ezen a napon tűzijátékos felvonulást 
tartottak. 
 
25. Orbán (Urbány) napja – Még Orbán is fagyosszent: „Söpri a termést a 
faggyal"; és vigyázni kell, mert Orbán lecsípi a kukoricát. E naphoz kapcsolódik a 
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szólás: „Míg Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot” (rossz 
időt hozhat). Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért a méhek „Orbán bogarai”. 
Donát mellett a vincellérek, szőlősgazdák védőszentje, Orbán szobra is gyakran 
fellelhető a szőlőhegyeken. Ha Orbán jó időt hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha 
rosszat, akkor besározzák.  
 
28. Emil napja – Ettől a naptól kezdve nem szabad kendert vetni, pedig a ken-
derre mindig és minden földműves háztartásban nagy szükség volt. Nemcsak vász-
nat szőttek belőle, hanem népi gyógymódokhoz is használták. Kendermagot etettek 
a gilisztás gyerekkel, lóval. A kendermagtól elment a giliszta; a lónál hatásosnak 
bizonyult, ha a kendermagot rozsdával keverték. 
 
31. Petronella napja – Ha Petronella derűs napra ébred, jó kendertermés lesz. A 
háziasszonyok a mák virágzását is figyelték, mert ha bőven virágzik a mák, szalonna 
és zsír lesz bőven. A szalonnát sebek gyógyítására is fel lehet használni, de mutatja 
az időjárást is. Ha csöpög, mindenki tudja, hogy hamar megjön az eső. 
 
Pünkösd – Neve arra utal (pentekoszte = 50), hogy húsvét után ötven nappal kö-
vetkezik. A feltámadás után negyven nappal, Áldozócsütörtökön Jézus mennybe-
menetelét ünneplik, majd tíz nap múlva, a következő hét vasárnapja a Szentlélek 
kitöltetésének (s egyben a keresztény egyház születésének) napja. 
A nyárkezdet ünnepe is, ehhez a naphoz kapcsolódik a pünkösdi király megvá-

lasztása. Aki a különféle ügyességi és erőpróbákon győztes lesz, azt választják meg a 
rövid idegig uralkodó pünkösdi királynak. 
A lányok e napon tartják a pünkösdki-
rálynő-járást, a pünkösdölést. A legkisebb 
leányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal 
díszítve királynőnek öltöztetik, és rózsa-
szirmot hullajtva, házról házra járnak 
köszönteni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKREK HAVA 
(május 21. – június 21.) 

 
 
 

Ikrek 
Szabó Antónia 
selyembatik festménye
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JÚNIUS – Szent Iván hava – Nyárelő hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

1 
 

Pünkösd 
Tünde 

2 
 

Kármen 
Anita 

3 
 

Klotild 

4 
 

Bulcsú 

5 
 

Fatime 

6 
 

Norbert 

7 
 

Róbert 

8 
 

Medárd 

9 
 

Félix 

10 
 

Margit 
Gréta 

11 
 

Barnabás 

12 
 

Villő 

13 
 

Antal 
Anett 

14 
 

Éliás 
Vazul 

15 
 

Jolán 
Vid 

16 
 

Jusztin 

17 
 

Laura 

18 
 

Arnold 
Levente 

19 
 

Gyárfás 

20 
 

Rafael 

21 
 

Alajos 
Leila 

22 
 

Paulina 

23 
 

Zoltán 

24 
 

Iván 

25 
 

Vilmos 

26 
 

János 
Pál 

27 
 

László 

28 
 

Levente 
Irén 

29 
 

Péter 
Pál 

30 
 

Pál 

     

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – 2008 nyarán a háztartások éves bevételük 23 %-át 
élelmiszerre, 27 %-át lakásfenntartásra, 15 %-át hiteltörlesztésre, 14 %-át 
közlekedésre, 7 %-át hírközlésre fordították. Csupán a maradék 14 % jutott 
ruházkodásra, egészségmegőrzésre és gyógykezelésre, továbbá oktatásra, szó-
rakozásra és megtakarításra. Megtakarított pénze csak minden negyedik ma-
gyar embernek van! (Illetve volt.) 
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Uzonyi Imre: Június 
 

Szentháromság napja – a Pünkösd utáni vasárnap. Kultusza a barokk korban 
teljesedett ki. Számos szobrot állítottak e nap tiszteletére, sok helyen pedig a temp-
lom búcsúnapja lett. 
 
8. Medárd napja – Medárd az utolsó fagyosszent. Napjához Európa-szerte időjá-
rási regulák fűződnek. Ha tiszta az idő Medárdkor, kellemes, szép, jó nyárra lehet 
számítani. A népi rigmus így szól: „Medárd napján, ha esik, 40 napig mindig esik.” 
 
10. (Retkes) Margit napja – Retkes melléknevet Margit azért kapta, mert ha 
esik az eső Margitkor, legjobb lesz retket vetni, alkalmas rá az időjárás. 
 
11. Barnabás napja – Sok helyen szénakaszáló nap, de ekkor érdemes bizonyos 
gyógyfüveket is gyűjteni. 
 
Úrnapja: az Oltáriszentség ünnepe, a Pünkösd utáni második csütörtök, sok he-
lyen tartanak körmenetet. A székelyeknél ezen a napon virágokból koszorút fonnak, 
elviszik a templomba, ahol megszenteltetik. Az úrnapi koszorút az ajtó fölé akaszt-
ják. Ha jön „a nagy idő”, három szál virágot kihúznak a koszorúból, és egyesek 
tűzben, mások szentelt gyertya tüzében elégetik. A virágok füstölnek, közben az 
Úrangyalát imádkozzák. Remélik, hogy elkerüli őket a zivatar. 
  
13.  Antal napja – Páduai Szent Antal a szembetegek, a gyulladásban szenvedők 
oltalmazója. Ezen a napon gyújtják meg a gyógyító erejű „Szent Antal tüzét”. 
 
14.  Éliás napja – Ha a kelő napot szürke felhő övezi, biztosan megérkezik a neve 
napját ünneplő Éliás. A dunántúli, délvidéki hagyományban úgy tartják: Éliás olyan 
buta, hogy azt sem tudja, mikor van a neve napja. De mikor rájön, akkor úgy örül, 
hogy összehajtja az eget a földdel, és hatalmas lármát csap. Éliás zajos, viharos örö-
me ellen az öregek szentelt gyertya gyújtásával védekeztek. 
 
15.  Vid (Vida, Vitus) napja – Vitus a vitustánc, nyavalyatörés, őrjöngés, hiszté-
ria, kígyócsípés, kutyaharapás esetében segít. Mindenütt azt tartják, hogy ilyenkor 
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fordul meg az időjárás.  Vid napja alkalmas a termésjóslásra is. Jó idő esetén jó 
termés, rossz idő után rossz termés várható. „Ha szent Vid napján eső esik, hibás 
lesz az árpa.” Vitus napján rendszerint viharos, zivataros idő járta. 
 
24. Szent Iván (Búzavágó Szent János) napja – A nyári napfordulót ősidők-
től fogva Európa-szerte lángoló tűz gyújtásával ünnepeltek. A tüzet háromszor 
kellett átugrani, hogy annak tisztító ereje átjárja az embert. Ez a Szent Iván vigíliá-
ján, estéjén gyakorolt kultikus-játékos szokás a tűz tisztító, gyógyító, termékenyítő, 
szerelemvarázsló erejébe vetett archaikus hiten alapult. Sok helyen a tűzbe – go-
noszűzés céljából – gyógyfüveket és gyümölcsöt is dobtak. 
 
27. László napja – Időjósnap: „Jól figyeld meg László napját, jó előre megjósolja 
az idő járását!” – „Felült László a béresek nyakára”: nagyon meleg van. 
 
29. Péter és Pál napja – Az ősi ünnep, az aratás kezdő időszaka. A népi tapaszta-
lat szerint erre a napra már megszakad a búza gyökere, szőkül, zsendül, hamarosan 
lehet aratni. A gazdák kimennek a határba, megnézik a búzát, próbavágást végez-
nek. Még nem aratnak, ez a nap ugyanis tilos nap, dologtiltó. 
A halászok is ezt a napot ünneplik, mert Szent Péter a védőszentjük. Péter előes-

téjén a halászok rúdra kötözött ponttyal járják végig a falut, másnap a vízparton 
halpaprikással, túrós csuszával folytatódik az ünneplés. A népi megfigyelés szerint e 
napon van a legjobb íze az epernek. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÁK HAVA 

(június 22. – július 22.) 
 
 
 

Rák 
Szabó Antónia 

selyembatik festménye 
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JÚLIUS – Szent Jakab hava – Nyárhó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

  1 
 

Tihamér 
Annamária 

2 
 

Ottó 

3 
 

Kornél 
Soma 

4 
 

Ulrik 

5 
 

Emese 
Sarolta 

6 
 

Csaba 

7 
 

Apollónia 

8 
 

Ellák 

9 
 

Lukrécia 

10 
 

Amália 

11 
 

Nóra 
Lili 

12 
 

Izabella 
Dalma 

13 
 

Jenő 
 

14 
 

Örs 
Stella 

15 
 

Henrik 
Roland 

16 
 

Valter 

17 
 

Endre 
Elek 

18 
 

Frigyes 

19 
 

Emília 

20 
 

Illés 

21 
 

Dániel 

22 
 

Magdolna 

23 
 

Lenke 

24 
 

Kinga 
Kincső 

25 
 

Kristóf 
Jakab 

26 
 

Anna 
Anikó 

27 
 

Olga 
Liliána 

28 
 

Szabolcs 

29 
 

Márta 
Flóra 

30 
 

Judit 

31 
 

Oszkár 

  

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – Az Erdélyből indult mozgalom hallatán egy ko-
rábbi versem jutott eszembe: Talán egy nehezedő asszony, / kit már egy jöven-
dő élet / titka is nyom, / és megszépül tőle, / mint akit riadt virágok / harmatá-
ban fürösztenek / minden áldott hajnalon; / és emlői már egy másik / sírásért 
lejtik szent táncukat, / ahogy ráfordulnak a Napra, / s kifeszítik utána maguk; 
/ – kihívó énekük belehalkul / lassan a kettős / szívdobogásba…  
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Uzonyi Imre: Július 
 
 

2. Sarlós boldogasszony napja – A búza beérése, az aratás kezdete kapcsolódik 
ehhez az asszonyi és vegetációs jellegű naphoz. A Dél-Alföldön azt tartották, hogy 
az asszony sarlóval arasson egy keveset, szedjen kalászt, hogy a jószág el ne pusztul-
jon. Az asszonyi sarlós aratás hagyományát még a 19. században is gyakorolták. Az 
asszony nyomában járó férfi kötözte a kévét. – Máshol ennek az ellenkezője volt 
szokás: a Sarlós Boldogasszony az asszonyok számára kifejezetten dologtiltó nap 
lett. Ezen a napon tartották az aratási vásárokat. 
A római katolikus egyház e napon emlékezik meg Szűz Mária Keresztelő Szent 

János édesanyjánál tett látogatásáról. Viszonylag kései keletkezésű Mária-ünnep, a 
14. században vált általánossá. Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a 
szükségben szenvedők és a halottak oltalmazója. 
 
5. Sarolta napja – Termésjósló nap. A népi tapasztalat szerint: ha „esik az eső 
Saroltán, nem lesz termés a diófán”. 
 
13. Mérges Margit (Pisis Margit) napja – Az általános népi megfigyelés sze-
rint Mérges Margit (vagy Pisis Margit) többnyire esőt, zivatart hoz, ezért kapta a 
jelzőket is. Negyvenes nap, így az a hiedelem, hogy ha esik, dörög, villámlik, viharos 
az idő, akkor 40 napig ilyet várhatunk. Ellenben ha ezen a napon jó idő van, akkor a 
hagyomány szerint elkezdődhet a szabadban való fürdőzés. 
 
15. Henrik napja – Az új kenyér sütésének napja, kipróbálják az új lisztet.  
 
20. Illés napja – Illés, Anna, Jakab három szeles nap. Ilyenkor vihar dühöng, 
vagy erős szél fúj. Ha az egyiken nem, a másikon biztosan ilyen lesz az idő: „Illés 
meg Jakab Annát kergeti.” – Gonoszjáró napnak is tartják: „Illés rossz, mert áldást 
nem hoz.” 
Ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak dologtiltó nap. Számos helyen általá-

nos munkatilalom volt érvényben, mert úgy gondolták, hogy aki ilyenkor a mezőn 
dolgozik, abba belecsaphat a villám, a termést pedig elveri a jég.  
 
22. Mária Magdolna napja –Az evangéliumi történet szerint a bűnös életből 
megtért Mária Magdolna ünnepe. Időjárásjósló hiedelem kapcsolódik ehhez a nap-
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hoz: úgy hitték, esnie kell legalább egy kevés esőnek, mert Mária Magdolna siratja 
bűneit. „Mária Magdolna elpityeredik, de nem sír soká.” 
Termésjósló nap: „Ha eső esik, bőven terem a vetemény, de rosszul terem majd a 

dió meg a mogyoró.” Vannak olyan területek, ahol tiltó nap is: sem sütni, sem mos-
ni nem ajánlatos ezen a napon. 
Elterjedt a szépségvarázsoló nap jellege is: az e napon vágott leányhaj biztos si-

kert arat. Dús hajával ugyanis Mária Magdolna Krisztus lábát törölgette, ezért szo-
kás volt a kislányok hajából egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön. 
 
25. Jakab napja – Jakab zivatart hozó kedvére utal a népi regula: „Jakab, ha 
marokra találja a zabot, akkor szétszórja." Úgy tartják, hogy „a zab aratását Jakab-
napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakab-napig kint marad, az kint is veszik.” 
Ezen a napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd édesedni. A Jakab napi időből 
jósoltak a várható téli időjárásra: a Jakab-napi északi szél hideg telet jelzett előre. 
Szent Jakab az apostolok közül elsőként szenvedett vértanúhalált. Ő a búcsújá-

rók, utasemberek, hajósok védőszentje.  
 
26. Anna napja – „Anna asszony reggelre már hűvös, ne játssz vele!” – mondják. 
Nagy eső szokott esni, mindenféle rovar, légy előjön, ezért csukva kell tartani az 
ajtókat, ablakokat. Az Annák ugyanis kötényükben hordják a legyeket, bogarakat, 
és ahol nyitva találják az ablakot, ajtót, beöntik, egész évben nem lehet majd tőlük 
megszabadulni. Ezen a napon szakad meg a virágos kender töve. 
Szűz Mária édesanyjának ünnepe is. 

Szent Anna a gazdasszonyok, bányászok, 
szabók valamint a járványos betegségben 
szenvedők, haldoklók pártfogója. Külö-
nösen tisztelt védőszentje volt a katolikus 
asszonyoknak, a meddő és terhes vagy 
szülő nők egyaránt fohászkodtak hozzá. 
Kultusza a középkorban a keddi naphoz 
kötődött. 
Több vidéken a meddő asszonyok a 

keddet megböjtölték. A Szent Annának 
szentelt kedd évszázadok óta asszonyi 
dologtiltó napnak számított. 
 
 
 
 

 
OROSZLÁN HAVA 
(július 23. – augusztus 23.) 

 
 
 

Oroszlán 
Szabó Antónia 
selyembatik festménye
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AUGUSZTUS – Kisasszony hava – Nyárutó hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

     1 
 

Boglárka 

2 
 

Lehel 

3 
 

Hermina 

4 
 

Domonkos 
Dominika 

5 
 

Krisztina 

6 
 

Berta 
Bettina 

7 
 

Ibolya 

8 
 

László 

9 
 

Emőd 

10 
 

Lőrinc 

11 
 

Zsuzsanna 
Tiborc 

12 
 

Klára 

13 
 

Ipoly 

14 
 

Marcell 

15 
 

Mária 

16 
 

Ábrahám 

17 
 

Jácint 

18 
 

Ilona 

19 
 

Huba 

20 
Szent 
István 
ünnepe 

21 
 

Sámuel 
Hajna 

22 
 

Menyhért 
Mirjam 

23 
 

Bence 

24 
 

Bertalan 

25 
 

Lajos 
Patrícia 

26 
 

Izsó 

27 
 

Gáspár 

28 
 

Ágoston 

29 
 

Beatrix 
Erna 

30 
 

Rózsa 

31 
 

Erika 
Bella 

      

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – 2008-ban Magyarországon legalább 100 ezer 
analfabéta élt, a funkcionális analfabéták száma több mint 1 millióra tehető. 
100 cigány gyermek közül 44 végzi el az általános iskolát, 20 kisegítő iskolát; 
11 középiskolát végez, 1 szerez főiskolai vagy egyetemi diplomát. 
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Uzonyi Imre: Augusztus 
 

1. Vasas Szent Péter napja – Szent Péter ünnepe, annak emlékére, hogy egy 
angyal kiszabadította Heródes börtönéből. Egyes szőlőtermő vidékeken dologtiltó 
nap, mert úgy vélik, hogy a szemek lehullanának a fürtről.  
 
4. Domonkos napja – Ellentétes téli időmutató nap, azaz más lesz a téli időjá-
rás, mint a Domonkos napi. (Ha nagyon meleg van, hideg tél lesz, ha hűvös van, 
enyhe tél ígérkezik.) 
 
15. Nagyboldogasszony (nagyasszony) napja – Ezen a napon Mária menny-
bemenetelét ünnepli az egyház. Sokfelé búcsúnap, de ugyanúgy tiltónap is: tartóz-
kodnak a sütéstől, a kemencében való tüzeléstől, mert a tűz lángja kitör a kemencé-
ből, és körülnyaldossa a konyha falát. A babona szerint ezen a napon nem szabad 
kezet, lábat mosnunk, mert nyomorultak maradunk.  
Derült idejével jó szőlő- és gyümölcstermést jósol. A „kétasszonyköze” (tehát az 

augusztus 15-étől szeptember 8-áig tartó időszak) varázserejű. Ekkor szedik a kü-
lönféle varázsfüveket – a moldvai magyarok ilyenkor virágot, gyógynövényt szentel-
tek, hogy ezzel füstöljék a betegeket. E napon cséplik a magnak való búzát, gyűjtik 
az ültetni való tojást. Az ekkor keltetett tyúkok lesznek a legjobb tojók. 
A Drávaszögben azt tar-

tották, hogy ezen a napon 
keresztet kell vágni a gyü-
mölcsfába, hogy az egész-
séges legyen, és sokat te-
remjen.  
 
 
 
 
 
 

Erdő, mező… 
Czenéné Kiss Viktória 
naiv festménye 
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18. Ilona napja – Asszonyi dologtiltó nap. E napon sem szabad kenyeret sütni, 
mert akkor a kiscsibék eldöglenek.  
 
20. István napja – Általános megfigyelés szerint a nyári István negyvenes nap. 
Ez azt jelenti, hogy 40 napig olyan idő lesz, mint ezen a napon. Termésjósló nap is. 
Ha jó az idő Istvánkor, akkor bőséges gyümölcstermésre készüljünk, de ha rossz idő 
járja, gyenge termést várjunk. 
Az államalapító Szent István király ünnepe. E napot Mária Terézia 1774-ben or-

szágos ünneppé nyilvánította. Első alkalommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes 
körmenetet Szent István jobbjának a tiszteletére. 
  
24. Bertalan napja – Bertalan napját sokan őszkezdő, kánikulát záró napnak tart-
ják. Több jelére is felfigyelhet az ember a természetben. A gólyák hosszú útra ké-
szülnek, a halak már nem nőnek, csak híznak, az elpusztulni akaró kígyó nem bújik 
be a földbe, mint a többi, hanem a kerékvágásba húzódik, hogy eltapossák. A sző-
lőkben elszaporodnak a seregélyek, meg kell tehát kezdeni üldözésüket. Kerepel-
nek, zajt ütnek, különben oda a termés, kicsipkedik a szemet a hívatlan madarak. 
Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizmadiák védőszentje volt. A Berta-

lan napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZŰZ HAVA 
(augusztus 24. – szeptember 23.) 

 
 
 

Szűz 
Szabó Antónia 

selyembatik festménye 
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SZEPTEMBER – Szent Mihály hava – Őszelő hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

 1 
 

Egyed 
Egon 

2 
 

Rebeka 
Dorina 

3 
 

Hilda 

4 
 

Rozália 

5 
 

Viktor 
Lőrinc 

6 
 

Zakariás 

7 
 

Regina 

8 
 

Mária 
Adrienn 

9 
 

Ádám 

10 
 

Nikolett 
Hunor 

11 
 

Teodóra 

12 
 

Mária 
 

13 
 

Kornél 

14 
 

Szeréna 

15 
 

Enikő 

16 
 

Edit 

17 
 

Zsófia 

18 
 

Diána 

19 
 

Vilhelmina 

20 
 

Friderika 

21 
 

Máté 

22 
 

Móric 

23 
 

Tekla 

24 
 

Gellért 

25 
 

Kende 

26 
 

Jusztina 
Pál 

27 
 

Adalbert 

28 
 

Vencel 

29 
 

Mihály 

30 
 

Jeromos 

    

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – Hallgatom a PG Csoport Nem sietünk sehová 
című új CD-jének egyik, dal helyén szereplő versét: Teremtve van ez az élet – 
hangzanak Jantyik Zsolt sorai 2005-ből: „Teremtve van ez az élet, / Beh, nehéz 
a teremtménynek, / Mert az, aki nem teremthet, / Salakja lesz az életnek! // 
Teremts, Élet! Teremj sokat! / Ne rabokat! Magyarokat! / Az rabokat szaba-
díjjad! /Magyarokat szaporítsad!”    

 



 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzonyi Imre: Szeptember 

 
Szeptember – A római naptár szerint szeptember hónap neve a 'hetedik' szóból 
ered. A hónapot egy repülő, nevető ifjú személyesíti meg, bíborruhában, fején kö-
les-koszorúval, a jobbjában mérleget tart, baljában szőlővel és más gyümölccsel teli 
bőségszarut. 
„Szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember” – tartja 

a szólás. Ha hűvös az idő, azt szokták mondani: „Megnézi szeptember, miért dol-
goztunk a nyáron”.  
  
1. Egyed napja – A Tizennégy Segítőszent egyike, a bűnösök szószólójaként, a 
szoptató anyák védőszentjeként, szórványosan a jószág patrónusaként tisztelték. A 
középkori egyházban köménymagot szenteltek nevében a jószág betegsége, meg-
rontása ellen. 
Egyes erdélyi református magyar szórványokban e napon, a jószágoltalmazó 

Egyed ünnepén álltak szolgálatba a fő pásztorok. Ettől kezdve hat hétig „nem vettek 
tisztát magukra”, és minden pénteket megböjtöltek. E naptól kezdve nem szabad a 
szőlőskertben szekérrel járni, abroncsos edényt hordani. Virradat előtt a gazda 
meztelenül körüljárja a szőlőjét, négy sarkán összeköti a gallyakat, hogy ezzel elzár-
ja a gonosz elől. A palóc hagyományok szerint a búza vetését ezen a napon kell 
elkezdeni, és ez volt régen a disznók „hízóba fogásának” napja is. 
Ehhez a naphoz is kapcsolódnak időjárásjósló mondások: Ha Egyed napján 

esik, akkor esős lesz az ősz is, gyenge lesz a tél, és bő lesz a kukoricatermés. Ha 
szép az idő, az ősz is kellemes, a bor jó ízű, ízletes, „itatós” lesz. 
Tréfás találós kérdés is kapcsolódik a naphoz: „Mikor van a túrós csusza neve 

napja? – Egyed napján.” 
  
4. Rozália napja – Rozália a katolikus barokk népélet jellegzetes alakja, az egykori 
járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje. Életéről csak annyit tudunk, 
hogy egy barlangba visszavonultan élt, és ott is halt meg. A földre feküdt, bal karját 
tette vánkosul a feje alá, jobbjával a feszületet tartotta. Gyakran így ábrázolják. 
Szűz Szent Rozália himnusza még az újabb kori kolerajárványainak idején is 

egyike legkedveltebb, ponyván is számtalanszor megjelenő ájtatosságainknak: 
„Idvez légy Szent Rosalia, / Pestis ellen orvosság, / Szűzességnek szép rósája, / 
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Egész élted tisztaság…" Rozália, népies alakváltozataiban (Rozi, Rúzsa, Rozáli) 
egyike volt a legkedvesebb paraszti nőneveknek. A kultusz virágkorában úgy kíván-
ták Rozália segítségét megnyerni, hogy nevének viselőjét oltalmazza meg a bajtól, a 
járványos betegségektől. 
 
5. Lőrinc napja – Lőrinc rontónap. Belepisil a szabad vizekbe, nem lehet fürdeni 
a szabadban. „Belehugyozik a dinnyébe” is, ezért lucskos, íztelen lesz a nyári fajta 
dinnye. Lőrinc fordulónap is: időjárásából következtetni lehet az őszére. Ha szépen 
süt a nap, hosszú, kellemes őszi napok várnak ránk. 
 
8. Kisasszony (Kisboldogasszony) napja – Szűz Mária születésének emlék-
napja. Már a XI. században számon tartott ünnep. Mária születésének gazdag 
apokrif hagyományai vannak, melyek kódexirodalmunkba is bekerültek. Kultusza 
a barokkban bontakozott ki. A középkori templomok egy részének eredetileg 
bizonyosan Mária-titulusa volt, s a barokk idején a Kisasszony-búcsúnapot vá-
lasztották hozzá. 
Egy középkori eredetű legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok zengenek a 

mennyekben. E régi hiedelemnek jellegzetes népi hajtásai is vannak. Tápén sok 
asszony megy ki Kisasszony hajnalán a Tisza partjára napköltét várni – írja Bálint 
Sándor. Akinek „érdeme van rá”, az a fölkelő napban megláthatja Máriát, sugarai 
rózsát szórnak. Kisasszony napjára másutt is virrasztással készültek. 
A fecskék összesereglenek, hogy dél irányába repüljenek, ezért nevezik e napot 

„fecskehajtó Kisasszonynak”. Az asszonyoknak tilos a fonás. Megkezdődik a termé-
nyek betakarítása. Leverik a diót, de már a vetésre is gondolnak. A Balaton vidékén 
és Göcsejben az volt a szokás, hogy a vetőmagot Kisasszony napjára virradó éjszaka, 
illetve kora hajnalban kiteszik a harmatra, hogy az Úristen szentelése fogja meg. A 
hiedelem szerint az ilyen búza nem üszkösödik meg, és bőven terem. 
Sokfelé ez a nap volt a cselédek szolgálatba lépésének az ideje. 

 
12. Mária neve napja – Számos templom, kápolna helyezte magát Mária nevé-
nek oltalmába, ezért egyes vidékeken a búcsú napja. Ez jó alkalom volt a vendég-
ségre, megjelentek a vásárosok is. A Mária keresztnév igen kedvelt volt a parasztság 
körében, és máig gyakori. Kunsziget öregjei szerint, ha ezen a napon szép az idő, 
akkor a vénasszonyok nyara hosszú és derűs lesz. 
 
15. Hétfájdalmú Szűzanya napja – Ezen a napon emlékezik meg az egyház 
Mária felmagasztosult anyai fájdalmáról. A kultusz felvirágoztatása körül különö-
sen a koldulórendek buzgólkodtak. Költészetünk legrégibb és legszebb középkori 
emléke az Ómagyar Mária-siralom, amely a XIII. századból tanúskodik Mária tisz-
teletéről. A művészetekben is gyakori motívum a szenvedő Szűzanya képe. 
A Pieta mint az isteni és emberi szenvedés megfoghatatlan szimbóluma, a közép-

kor végének egyetemes áhítatforrása lett. A pápai búcsúkiváltságok feltétele lett, 
hogy a Krisztus kínszenvedéséről és Mária keserűségéről szóló imádságokat a Pieta 
előtt kell végezni. Ez eleinte a feszületet is jelenthette, de legáltalánosabban és 
később kizárólag a Mária ölében nyugvó halott Krisztust. Szokás a Fájdalmas Szü-
zet halott Fia nélkül, pusztán hét tőrrel vagy karddal átvert szívvel is ábrázolni. 
Sajátos egri szőlőműves terminus a „fájdalmasra szed”, vagyis: már a fájdalmas 

búcsúra megszüretel.  
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21. Máté napja – A búzavetés ideje, de maga a búzahét vidékenként változik. A 
bánáti néphagyomány szerint a búzát legjobb Máté hetében elvetni, Mohácson 
meg is szenteltetik ekkor. Másutt azt mondják: Máté napja nem alkalmas a vetés-
re, mert polyvás lesz a gabona. 
A régi szegedi öregek vetés előtt imádkoztak. A vetőmagra keresztet vetettek: 

„Atyának, Fiúnak, Szentlélök Istennek nevibe elvetöm, szaporodj!” Göcsejben az 
első szántás első fordulóján a gazda az ekeszarvára akasztotta az olvasóját és 
imádkozott. Vetésnél a magvető megmosta a lábát, és tiszta fehérneműt vett 
magára. Nyelve alá három búzaszemet tett, és egészen a vetés elvégzéséig ott is 
tartotta. Ha szóltak hozzá vagy köszöntek neki, nem válaszolt. Mint mondták, 
azért, hogy a madarak nyelve leragadjon, és ne kapjanak rá a vetésre. 
 
22. Móric napja – Móric római katonatiszt volt, aki 300 táján társaival a Rajna-
vidéken szenvedett vértanúhalált. Móric ezért sokfelé a katonák, fegyverkovácsok, 
késesek védőszentje lett. 
 
25. Gellért napja – Gellért Csanád első püspöke volt. Bencés szerzetesként jutott 
Szent István udvarába, a király tanácsadója, Imre herceg nevelője lett. Később 
remeteségbe vonult vissza a Bakonyba, közben a király őt emelte a csanádi püspöki 
székbe. A Szent István halála utáni vallási és trónviszályok idején Gellért a lázadók 
kezére kerül, ők ölték meg, letaszítva a Duna melletti (később az ő nevét viselő) 
hegyről. Holttestét Csanádra vitték, egyik ereklyéje a szegedi Fogadalmi Templom-
ban látható. 
Szent Gellért hegye a hazai mondavilágban a boszorkányok gyülekezőhelye. 

Egyesek szerint még most is vannak boszorkányok a hegy belsejében. Az ördöggel 
szövetségre lépők éjszakája Gellért éjszakája. Aki el akarja sajátítani a boszorkány-
tudományt, az éjfélkor menjen a keresztútra, vigyen magával krétát, húzzon vele 
maga köré kört, hogy védve legyen. A körből tárgyalhat az ördöggel, akit arról ismer 
fel, hogy tüzes nyelve van, a szeme világít, iszonyatosan fekete és kénkőszagú, bü-
dös. Ha megkapta a „tudományt”, a boszorkányságot, akkor öregasszony vagy fejet-
len ló, óriási bakmacska, parázsló szemű vörös kutya, anyadisznó képében kísért-
het, okozhat kárt, bajt a másik embernek. 
 
26. Vencel napja – A csehek királya, nemzeti szentje, de tisztelete Magyarorszá-
gon sem volt ismeretlen. Legendája szerint a misebort maga szüretelte és préselte, 
nem csoda, hogy hazánkban is több helyen a szőlőhegyek védőszentje lett. Névnap-
ja is a szüreti hetekre esik. 
 
29. Mihály napja – Főangyal, illetve arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Az 
egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója. Ősi hagyomány szerint patrónusa a 
keresztény katonáknak, főleg, ha a pogányság ellen a hitért küzdenek. A haldokló-
kat is oltalmazza, majd átvezeti őket a másvilágra. Ő teszi mérlegre az ember jócse-
lekedeteit és gonoszságait. Mihály az Utolsó Ítélet arkangyala. A világítélő Krisztus 
társaságában vagy önállóan, két kezében karddal és mérleggel jelenik meg a közép-
kori templomaink kapubejárata fölött, illetve a diadalíveken. 
A népi szakrális szemlélet szerint a halál és temetés Szent Mihály gondviselé-

sében inkább menyegző, mint fekete gyász. A halottnak az ősi szegedi hiedelemben 
Szent Mihály a vőfélye, ő kéri ki és viszi a menyasszonyt, az emberi lelket az örök 
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menyegzőre. Oltalmára bízzák, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett rava-
talra téve, utolsó útján a sírhoz kísérik. Egy szólás szerint: aki meghalt, azt „mögrúgta 
a Szent Mihály lova”.  
Szent Mihály ott áll a tél kapujában. „Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce 

sár.” Egy göcseji mondás szerint „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.” 
Szamosháton azt mondják, hogy aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, 
attól nem kérnek tanácsot. A juhászok szerint: ha Mihály éjszakáján összefekszik a 
birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe. Az idő hidegebbre fordul, 
„Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet”. 
Eddig legelt a Szent György napkor kieresztett marha a pusztán. Dunántúlon ez a 

nap a gulyások jelentős ünnepe volt. A pásztorok Csíkban ekkor térnek vissza a 
havasokról, és télire gazdáik gondviselésére bízzák a jószágot. A juhászok is ilyen-
kor adták át a juhokat, kapták meg a bérüket. 
Országszerte emlékezetesek a szentmihályi vásárok. Beindul a pálinkafőzés, meg-

kezdődik a lakodalmazás őszi időszaka. A legény Szent Mihály napján vitte el a 
lánynak a jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni.  
Ehhez a naphoz is kapcsolódik női munkatilalom: aki ilyenkor mos, kisebesedik a 

keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉRLEG HAVA 
(szeptember 24. – október 23.) 

 
 
 

Mérleg 
Szabó Antónia 
selyembatik festménye 
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OKTÓBER – Mindszent hava – Őszhó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

   1 
 

Malvin 

2 
 

Petra 

3 
 

Helga 

4 
 

Ferenc 

5 
 

Aurél 

6 
 

Brúnó 
Renáta 

7 
 

Amália 

8 
 

Koppány 

9 
 

Dénes 

10 
 

Gedeon 

11 
 

Brigitta 

12 
 

Miksa 

13 
 

Kálmán 
Ede 

14 
 

Helén 

15 
 

Teréz 

16 
 

Gál 

17 
 

Hedvig 

18 
 

Lukács 

19 
 

Nándor 

20 
 

Vendel 

21 
 

Orsolya 

22 
 

Előd 

23 
Nemzeti 
ünnep 
Gyöngyi 

24 
 

Salamon 

25 
 

Blanka 
Bianka 

26 
 

Dömötör 

27 
 

Szabina 

28 
 

Simon 

29 
 

Nárcisz 

30 
 

Alfonz 

31 
 

Farkas 

 

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – 2007-ben könyvvásárlásra átlagosan 7 ezer 
forintot költött minden magyar állampolgár, havonta 1 újságot vásároltak. 
10 ember közül 6 egyáltalán nem jár színházba (bár a statisztika csalóka, 
hiszen 10 millió magyar összesen 4 millió színházjegyet vásárol egy évben – 
s tudvalevő: a színházba járók nem csak egy előadást néznek meg). 2001 óta 
negyedével lett kevesebb a magyar múzeumok száma. 
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Uzonyi Imre: Október 

 
4. Ferenc (Assisi Szent Ferenc) napja – Szent Ferenc 1181-ben (vagy 1182-
ben) született Assisiben. A ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegény-
séget hirdette. A legenda szerint a madaraknak prédikált. 
Ha ezen a napon ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne 

pusztuljanak. Úgy gondolták, hogy a nyírfaág mindaddig, míg a csirkék ki nem 
kelnek, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól. Ez a hét kiválóan alkalmas az 
őszi vetésre. 
 

A szegénység erénye 
 

Assisi Szent Ferenc a keresztségben a Giovanni nevet, a Francesco (Ferenc) ragad-
ványnevet édesanyja francia volta miatt kapta.  Alakja a földi javakról való lemon-
dás, az egyszerűség s nemkülönben a szeretet jelképe lett. Szent Ferenc ábrázolása-
in az általa alapított rend csuháját összefogó kötélen a három csomó a szegénysé-
get, a szüzességet és az engedelmességet jelképezi – ez a három erény gyakran 
feltűnik a ferences allegóriákban is (Szent Ferenc a Szegénység Úrnőjével jegyzi el 
magát). Attribútumai közül a feszület a Krisztus sebeire emlékeztető, Szent Feren-
cen is megjelenő stigmákra utal, a liliom a szűzi tisztaságot, a koponya pedig a földi 
lét hiábavalóságát jelenti. 
Jankovics Marcell Jelkép-kalendárium című könyvében hívja fel a figyelmet ar-

ra, hogy – történelmi alak lévén – Ferenc nem kalendáriumi jelkép, ám a szentté 
avatásakor meginduló legendaképződést naptári szempontok is befolyásolták – 
Jankovics két, asztrálmitológiai természetű legendát is megemlít. 
(Az emberevő farkast sikerült báránnyá szelidítenie, ami Marsra utaló jegy; má-

sutt a testi vágyak elől magát a tövisek közé vető szent kiserkenő véréből rózsák 
nyíltak – ez utóbbi vándormotívum ősforrása szerint a fehér rózsa úgy nyerte „ró-
zsaszínét”, hogy Vénusz a haldokló Adonis segítségére sietve rózsatövisbe lépett, s 
vére a fehér virágszirmokat pirosra festette. Itt ugyancsak a Mars megjelenésével 
van dolgunk, hiszen Adonist Mars ölte meg.) 

 
15.  Szent Teréz napja – Szent Teréz a 16. században élt. Ez a nap sokfelé a szü-
ret kezdete. Egerben „Teréz-szedés” a neve. A Bánságban és Bácskában asszonyi 
dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, és kenyeret nem süthettek.  
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16. Gál – A halászat befejező napja: a tavakon, folyókon megtartják az utolsó nagy 
közös halfogást. A makk érését e naptól számítjuk. 
  
18. Lukács – Kórházak, fürdők védőszentje. A Mecsek-alján a gesztenyeszüret 
napja, akkor tartják a pécsváradi leányvásárt. 
 
20.  Vendel napja – A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi 
volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, annak nyáját ellenőrizni. A 
jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztelték. Ha állatvész ütött ki, 
azt mondták: „Vendel viszi az állatokat”. Ezen a napon nem fogták be a jószágot, és 
vásárra sem hajtották. 
 
21.  Orsolya napja – A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor 
szép az idő, karácsonyig meg is marad.  
 
26. Dömötör napja – A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. században a nagy 
keresztényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország keleti felében ő volt 
a juhászok pártfogója. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják. 
Az Alföldön és az ország észak-keleti részében főként a juhászok körében kedvelt a 
„dömötörözés”, a juhászbál. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKORPIÓ HAVA 

(október 24. – november 22.) 
 
 

 
Skorpió 

Szabó Antónia 
selyembatik festménye  
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NOVEMBER – Szent András hava – Őszutó hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

      1 
Minden-
szentek 
Marianna 

2 
 

Achilles 

3 
 

Győző 

4 
 

Károly 

5 
 

Imre 

6 
 

Lénárd 

7 
 

Rezső 

8 
 

Zsombor 

9 
 

Tivadar 

10 
 

Réka 

11 
 

Márton 

12 
 

Jónás 

13 
 

Szilvia 

14 
 

Alíz 

15 
 

Albert 
Lipót 

16 
 

Ödön 

17 
 

Gergő 

18 
 

Jenő 

19 
 

Erzsébet 

20 
 

Jolán 

21 
 

Olivér 

22 
 

Cecília 

23 
 

Kelemen 

24 
 

Emma 

25 
 

Katalin 

26 
 

Virág 

27 
 

Virgil 

28 
 

Stefánia 

29 
 

Taksony 

30 
 

András 
Andor 

      

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – A globális liberáldiktatúra elképzelése szerint 6 
milliós magyarságra lenne szüksége a világnak. A magyarság túlnyomó része 
szerint a világnak egyáltalán nincs szüksége a globális liberáldiktatúrára. 
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Uzonyi Imre: November 

 
1. Mindszentek (Mindenszentek) napja – A Mindenszentek napja azoknak az 
ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A IX. század óta kötelező 
ünnep. E nap estéjének halott-tiszteleti szokásai a római Feralia ősi halotti ünnepe-
iből nőttek ki. Halottainkra emlékezünk, a temetőbe virágot – őszirózsát, krizanté-
mot – viszünk, gyertyát gyújtunk. 
Babonás szokások is kapcsolódnak ehhez a naphoz: a család minden tagja meg-

gyújt egy-egy gyertyát, s akié a leghamarabb ég el, az hal meg elsőnek. A cselédfo-
gadás, bíróválasztás és tanácsújítás napja.  
 
2. Halottak napja – A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért 
sokfelé szokás volt, hogy számukra is megterítenek: kenyeret, sót, vizet tesznek az 
asztalra. Halottak napjára virradó éjjel, ha valaki álmában eszik a halott családtag-
gal, hogy az ne váljon hazajáró lélekké, valamilyen ételt visznek át a szomszédba. E 
napon, sőt egész héten mosási tilalom volt érvényben, mert akkor a hazajáró halott 
vízben állna. Tiltották a munkát is, mert az megzavarja a holtak nyugalmát.  
 
11. Márton napja – A gazdasági élet fontos őszi zárónapja volt. Ekkor vágják 
„Márton lúdját”, mert: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik!”  
A lakomán megkóstolják az újbort, ennek ugyanis Márton a „bírája”. A Márton-
napi dőzsölések célja az volt, hogy egész esztendőben ehessenek és ihassanak. Úgy 
gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba. 
Számtalan időjóslás fűződik a naphoz: „Márton olykor fehér lovon jár” (tehát fel-

készülhetünk a havazásra). – „Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban 
botorkál." – Vagy: „Ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél.” 
Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor egyik legnépszerűbb 

szentje, kultusza hazánkban is virágzott: emlékét helynevek őrzik. A XIV. századi 
krónikákban a tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja.  
  
19. Erzsébet napja – Árpádházi Szent Erzsébet (1207–1231) a katolikus egyház 
egyik legtiszteltebb női szentje. Erzsébet a tél és a karácsony rámutató-napja: 
„Szent Erzsébet napja tél erejét szabja.” Mindenütt azt tartják, ha esik Erzsébetkor, 
akkor lágy tél lesz, nem kell félni az erős hidegtől, fagyoktól. A gazdák azt mondják, 
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amilyen Erzsébet, olyan idő lesz karácsonykor. Erzsébetkor rendszerint leesik az 
első hó. „Erzsébet megrázza a pendelyét” – havazik (másutt: „Ha Erzsike megrázza 
a dunyháját” szólásfordulattal mondják). Figyelmeztet, hogy aki Márton napig nem 
fejezete be az őszi búza vetését, tovább már nem késlekedhet.  
 
22. Cecília napja – Bálint Sándor leírásában „Versecen, a várhegyen élt Szent 
Cecília, a város oltalmazója. Gondoskodik a szőlősgazdákról. Ott lebeg a levegőben, 
és fonalat húz Verse körül, hogy semmi baj ne érje. Ezért a várost a járvány, tűz-
vész, háború mindig megkímélte.” 
 
25. Katalin napja – Mindenütt azt tartják: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog”. 
Vagy fordítva. „Ha Katalin locsogós, a karácsony ropogós.” Katalin rámutató-nap, 
megmutatja a januári időjárást.  
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért mártírhalált halt. A házasságra vágyó 

lányok védőszentje, vértanúságának eszköze, a kerék miatt a fuvarosok, kerékgyár-
tók, bognárok, molnárok, fazekasok tisztelték. Napjához férjjósló hiedelmek és 
praktikák kapcsolódtak. A vízbe tett gyümölcság, ha kizöldül karácsonyig, a lány 
közeli férjhez menetelét jósolja. Az ágat Katalin-ágnak, Katalin-gallynak nevezik.  
 
30. András napja – Szent András apostol a keleti egyház védőszentje, az I. szá-
zadban élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért 
hívják az ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a legjelentősebb házasság-
jósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire magányosan, titokban kellett a prakti-
kákat elvégezniük. Böjtöltek, a párnájuk 
alá férfi ruhaneműt rejtettek. Azokat a 
napokat, melyekhez párjósló hiedelmek 
kapcsolódnak, általában „andrásoló” nap-
nak nevezzük. 
András a téli évnegyed s az évnegyed-

kezdő mulatságok napja. Sokfelé ilyenkor 
disznót vágnak, mert a hús már eltartha-
tó. Másutt egész nap böjtöltek. 
 

 
 
 
 
 

 
NYILAS HAVA 
(november 23. – december 21.) 

 
 
 

Nyilas 
Szabó Antónia 
selyembatik festménye 
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DECEMBER – Karácsony hava – Télelő hó 

 
H K Sze Cs P Szo V 

 1 
 

Elza 

2 
 

Melinda 
Vivien 

3 
 

Ferenc 

4 
 

Borbála 
Barbara 

5 
 

Vilma 

6 
 

Miklós 

7 
 

Ambrus 

8 
 

Mária 

9 
 

Natália 

10 
 

Judit 

11 
 

Árpád 

12 
 

Gabriella 

13 
 

Luca 
Otília 

14 
 

Szilárda 

15 
 

Valér 

16 
 

Etelka 

17 
 

Lázár 
Olimpia 

18 
 

Auguszta 

19 
 

Viola 

20 
 

Teofil 

21 
 

Tamás 

22 
 

Zénó 

23 
 

Viktória 

24 
 

Ádám 
Éva 

25 
 

Karácsony 
Eugénia 

26 
 

Karácsony 
István 

27 
 

János 

28 
 

Kamilla 

29 
 

Tamás 
Tamara 

30 
 

Dávid 

31 
 

Szilveszter 

   

 
 

„ÁLDÁS, NÉPESSÉG!” – „Adjon az Isten / fényeket, / temetők helyett / 
életet” – Nagy László adjon verseket, / Napba merített serleget. / Üzenjen 
angyalt hajnalon, / érjen tisztán az alkalom. / Mária arcát hadd nézzem, / 
legyen áldott a nézésem. / Torkomat vágyam ne marja, / csak a hűséget akar-
ja: / anyához és a nemzethez, / születve kötött frigyemhez. / – Legyen áldás a 
népesség! / Legyen szívünkben békesség!  
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Uzonyi Imre: December 
 

Advent – Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészületek ideje. A Szent András 
napját követő vasárnap előestéje. Eredete az V-VI. századra nyúlik vissza.  
 
1. Elza napja – Ez is negyvenes nap: mindenütt azt tartják, ha fúj a szél, akkor 40 
napig szeles lesz az idő. Ilyenkor fogják be hízni a karácsonyi pulykát 
 
3. Ferenc (Disznóölő Szent Ferenc, Disznóölő Ferenc napja) – A dunán-
túli községekben emlegetik Ferenc napját a Disznóölő jelzővel. Régen ugyanis azt 
tartották, hogy ez a nap kiváló alkalom a disznók levágására, feldolgozására, már 
elég hideg van, jól ki tud fagyni a hús. 
 
4. Borbála napja – Szent Borbála emlékünnepe, aki Kis-Ázsiában élt. Keresztény 
hitéért halt mártírhalált, a bányászok, tüzérek és várak védőszentje. Katalinnal 
együtt a lányok pártfogója, a napja úgynevezett „andrásolónap”. Ekkor teszik vízbe 
a „Borbála-ágat” (általában cseresznye-, barack- vagy mandulagallyat, ami ha kará-
csonyig kivirágzik, a leány biztosan férjhez fog menni. A Borbála-ág kivirágoztatása 
másutt termésjósló mód, de sok helyen csak azért virágoztatnak gyümölcsfaágat, 
hogy karácsonyra virág legyen a házban. Másutt női munkatilalom kapcsolódik ide, 
és ezen a napon a női látogató sem hoz szerencsét a házhoz.  
 
6. Miklós (Mikulás) napja – Miklós megajándékozza a gyermekeket. Amikor 
még világos nappal járta a falut, előcsalta a gyereket, kifaggatta, tud-e imádkozni. 
Járt a vessző, ha bebizonyosodott, hogy nem tud, de még az anyja is kikapott. 
Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. A pékek, ga-

bonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfo-
gója. Mikulás (a Miklós szlovák megfelelője) a XIX. században került a köznyelvbe. 
 
12. Luca előtti nap (Gabriella napja) – Sok helyen előrehozták a Luca-napi 
szokások közül a tyúkokkal kapcsolatos varázslatot. A gazdasszony kora reggel 
lepiszkálta az üllőn gubbasztó tyúkokat. Azt tartották, ha leverik a tyúkokat az üllő-
ről, akkor korán elkotlanak. 
 
13. Luca napja – Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúha-
lált, az egyház azonban nem tartja valós történelmi személynek. Luca nevében a 
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latin lux (fényesség, világosság jelentésű) szó rejtőzik. Ebből következett, hogy a 
középkorban a szemfájósak védőszentje lett (de az utcanők és varrónők pártfogója-
ként is emlegetik). A Gergely-féle naptárreform előtt az év legrövidebb napja volt. 
Legszigorúbb dologtiltó nap a nőknek, mivel a gonoszjáró napon mindenhol bo-

szorkányok leselkednek. Ekkor kezdik készíteni a Luca-széket, amire a karácsonyi 
éjféli misén felállva megláthatók a boszorkányok. Fiatal legények házról házra járva 
„kotyolnak” – varázslatot mondanak a tyúkokra, hogy jó tojók legyenek. Elterjedt 
szokás volt a Luca-napi búzahajtatás és a Luca-kalendárium készítése (a karácso-
nyig tartó 12 napból a következő év hónapjainak időjárására következtettek).  
 
21. Disznóölő Tamás napja – A Muravidéken régen azt hitték, hogy aki ezen a 
napon egyszer disznót öl, annak azután minden évben le kell vágnia valamit, mert 
különben Tamás ölni fog, és elpusztul valamelyik állat. 
 
24. Ádám és Éva napja (Karácsony vigíliája) – A téli napfordulóhoz kapcso-
lódó, évkezdő ünnepkör jelentős, az adventi időszak utolsó napja. A népi ünneplés-
ben pogány, egyházi, népi, fél-népi, más népektől átvett vagy kalendáriumi szoká-
sok, dramatikus játékok ötvöződtek. Sok helyen böjtölnek Szenteste, ünnepi ételnek 
halat esznek. A karácsonyi étkezéseket különleges szertartásokkal szabályozzák. A 
karácsonyfa állításának szokása német földről került hozzánk. Sok népnél visznek 
ezen a napon a lakásba élő növényt, örökzöldet, az állandó megújulás jelképét. 
A karácsonyfa-állítást először Elzászban jegyezték fel a XVII. században. Ná-

lunk a XIX. század első felében jelent meg, elsősorban nemesi, majd polgári kö-
rökben. Először Brunszvik Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát. A 
század második felében a társadalom többi rétegénél is elterjedt. Magyarországon 
a karácsonyfa elterjedése előtt termőágakat állítottak, ezeket rozmaring-, nyárfa-, 
bürök- és kökényágakból készítették. Gerendára, vagy a szobasarokba akasztot-
ták, néha a koronájával lefelé. 
A karácsonyi ajándékozás szokásának ókori előzménye a római újévi ajándék, a 

strena, amelyet Kalendae Januriae (január 1.) alkalmával küldtek egymásnak. A 
német protestantizmus a XVII. századtól családi ünneppé tette a karácsonyt.  
 
25. Karácsony napja – Karácsony ideje a régi rómaiaknál a „Dies natalis Solis 
invicti” – tehát a legyőzhetetlen Nap újjászületésének napja. A téli napforduló vi-
gassággal, hagyományos ételekkel, ajándékozással, játékkal ünnepelt napja volt. 
Sokáig innentől számolták az évkezdetet. 
A kereszténység ezen a napon ünnepli Jézus megszületését. Erről az első adatok-

kal a IV. századból találkozunk. Niceai János püspök szerint I. Gyula pápa alatt 
kezdték ünnepelni, s az ünnep innen terjedt tovább. 
A legismertebb karácsonyi népszokás, a betlehemezés dramatikus formában adja 

elő a Szent Család szálláskeresésétől a napkeleti királyok látogatásáig a cselekmé-
nyeket. A betlehemezés kerete legtöbbször profán pásztorjáték. Karácsony és Újév 
között járnak házról házra a regősök. 
 

 26. István napja – Egészség- és termésvarázsló nap. Ha szép idő van, jó termés 
lesz. Ha zúzmarásak a fák, de később kisüt a nap, akkor sok makk terem a következő 
esztendőben. István volt az egyház első vértanúja. 
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27. János napja – A karácsony harmadik napjaként tartották számon. Szokás 
volt, hogy a legény vitte ki a szemetet az udvarra. Amelyik irányból legelőször han-
gokat hall, arról fog nősülni. A szőlősgazdák bort szentelnek, és minden hordóba 
töltenek egy kicsit, hogy meg ne romoljon. Ami megmaradt, elteszik gyógyszernek 
és isznak „Szent János poharából”. 
 
28. Aprószentek napja (Regelő hétfő) – A Krisztusért mártírhalált halt, He-
ródes által a gyermek Jézus keresésekor megöletett betlehemi kisdedek emlékün-
nepe. Ezen a napon megvesszőzték a gyermekeket a betlehemi kisdedek szenvedé-
sének emlékére. Magyarázata kettős: egyrészt a pogány termékenységvarázslással 
függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos. 
Elterjedt a megvesszőzéssel ellentétes szokás is, mely szerint Aprószentek napja a 

gyermekek megörvendeztetésének ideje. Buktákkal ajándékozták meg őket, bolon-
doztak, tréfálkoztak. Ha az emberek vesszővel csapkodták egymást, az arra szolgált, 
hogy egészséget és termékenységet osszanak. Sok helyen a vesszőből font korbács-
csal azért csapkodták meg a lányokat, hogy szépek és egészségesek legyenek. 
 
29. Tamás – Ezen a napon számos helyen disznótorokat tartanak. A disznó háját 
elteszik, hogy gyógyító írt készítsenek belőle. 
 
31. Szilveszter napja – A rómaiak december 27-én megtartott Saturnalia ünne-
pének hatására az év búcsúztatására még most is szilveszter éjszakája a legvidá-
mabb alkalom. Régen is elbúcsúztatták az óeszendőt, s közben számos praktikával, 
varázslattal igyekeztek kifürkészni a jövőt. 
Különösen az eladó lányok voltak kíván-
csiak sorsukra, arra, hogy férjhez men-
nek-e, vagy továbbra is pártában marad-
nak. Legismertebb babonaság az ólomön-
tés, amikor a frissen öntött ólom formá-
jából jósolnak; illetve a gombócfőzés, 
amikor papírszeletekre férfineveket írnak, 
ezeket gombócokba dugva forró vízbe 
dobják, s amelyik legelőbb a víz színére 
emelkedik, az lesz a neve a leány jövendő 
férjének.  
 
 
 
 
BAK HAVA 
(december 22. – január 20.) 
 
 
 
Bak 
Szabó Antónia 
selyembatik festménye 



 44

ISMERETTERJESZTÉS 
 

 

A HÓNAPÁBRÁZOLÁSOKRÓL∗∗∗∗ 
 
 

A hónapábrázolások nem újabb keletűek a képzőművészet vagy a művelődés 
történetében.1 Számos olyan ábrázolást ismerünk, amelyek azonos jelentéssel 
évszázadokon keresztül feltűntek, a képi kifejezőeszközök állandó készletéhez 
tartoztak. Az idő allegorikus bemutatása már az ókorban is szokás volt, amikor 
a megszemélyesített hónapokat az adott időszakra jellemző munkákra és ün-
nepekre utaló attribútumok, valamint az aktuális csillagképek jelei vették kö-
rül. A csillagképekhez fűződő hiedelmek egykor tudományos ismeretnek szá-
mítottak, sőt, az égitestek mozgása befolyásolta a rontásnak tulajdonított be-
tegségeket és gyógyításukat is. Az állatkörök mellett már a kezdetektől fogva 
megjelent a munkát végző ember, bár ezek a naptárképek egészen a 15. száza-
dig jellemzően csak egyalakos kompozíciók voltak. 
A tizenkét képből álló ciklusok (a hónapképek és zodiákus jegyek) nemcsak a 

kódexek lapjain tűntek fel, hanem a keresztyén művészet szimbolizmusával 
rokon gótikus jelképrendszer nélkülözhetetlen elemeiként is. Gyakran fejeztek 
ki gondolatokat és elvont, filozófiai fogalmakat, sőt, az oszlopfőkön zenei han-
gokat ábrázoltak. A katedrálisok, templomok homlokzatain ugyancsak megje-
lentek, emlékeztetve egyben az idő múlására és az ember esendőségére, s gyak-
ran a világ teremtésének középpontba helyezett jelenetét keretezték a hónapok 
képei. A tematika akkor vált egységessé, amikor a könyvmásoló műhelyek már 
nemcsak főúri megrendelésre, hanem a piacon való árusításra is dolgoztak, és 
a hónapábrázolások keretében már nemcsak a hagyományos témákat ismétel-
ték, hanem a környezet megfigyelésére alapozva, át is dolgozták azokat. 
A január szimbolikus ábrázolásához sokáig kapcsolódott az úgynevezett 

Janus-kép: a múltba tekintő öregember és a jövőt fürkésző fiatal férfi kettős 
arcmása, de itt szerepelhetett a lakomázó, rőzsét hordó vagy tűznél melegedő 
férfi képe, másutt a disznóölést, a nyúlvadászatot kapcsolták ehhez a hónap-
hoz. A februárt egyaránt jelezhették a télre utaló képek, illetve a tavaszi mun-
kák megkezdésére vonatkozó ábrázolások, a délibb fekvésű országokban a 
                                                           
∗ A hónapábrázolásokkal Ph.D. doktori tanulmányaim során foglalkoztam részleteseb-
ben. A magyarországi naiv művészet egyedi alakjára bukkantam a hajdúböszörményi 
Uzonyi Imre (1941–1990) személyében, akinek életművében középponti helye volt a 
böszörményi tanyavilág ábrázolásának – festménysorozatban készítette el annak képes 
naptárát, s a festmények mellé az adott hónap szokásairól, munkafolyamatairól szöveges 
ismertetést is összeállított gyermekkori emlékeiből. A disszertáció egyik fejezetéből 
Uzonyi Imre monográfiáját 2003-ban írtam meg, az itt közölt tanulmányrészlet abban 
jelent meg. In: VITÉZ Ferenc: A böszörményi tanyavilág képes naptára. Uzonyi Imre 
népéleti festményei. Debrecen, Ethnica Kiadás, 2003; 46–50.      
1 A hónapábrázolások és naptárképek történetéről adott ismertetést VEREBÉLYI Kin-
cső: Hónapok és képek. Múzsák, 1985/4; 4–5. A tanulmány megjelent: In: VEREBÉLYI 
Kincső: A hagyomány képei. Debrecen, KLTE Néprajzi Tanszék, 1993; 61–65. 
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szőlőmetszés vagy a halászat kapcsolódott e hónaphoz. A márciusi képek a talaj 
vetéshez való előkészítését mutatják, április havában gyakori és kedves téma a 
juhnyírás, a nyájak mezőre terelése, a legeltető pásztor, vagy – előkelőbb társa-
ság esetén – a sétalovaglás illusztrálása. A májusi lapokon rendszerint tavaszi 
tájakat és sétáló párokat látni. A szénakaszálás, a gyümölcsszedés bemutatása 
júniustól vált időszerűvé – a széna betakarítása a júniust, a gabona aratása pedig 
a júliust idézte. Augusztus a cséplés hónapja, másutt a halászaté. Szeptemberre 
a vetés, októberre a szüretelés a jellemző. A november a télre való felkészülés 
hava: disznót ölnek, fát aprítanak, esetleg mustot kóstolgatnak. Decemberben 
következik a pihenés, és ez a nagy ünneplések ideje is: a disznóölés, a sonkafüs-
tölés, a kalácssütés idézi a lakomákhoz szükséges asztalra valókat. 
A magyar kártya lapjain,2 nevezetesen az ász lapjainak négy színén, a négy 

évszak allegorikus ábrázolásait látjuk, ám ezek a képek, ha nyomokban utalnak 
is a munkára, inkább a szórakozás, a pihenés, a kikapcsolódás képeit alkalmaz-
zák, hiszen maga a kártyázás is a szórakozás egyik formája. A női figura csupán 
a virágot szedő lány képében jelenik meg a Tavasz-lapon, a nyarat az aratásban 
megfáradt férfi déli pihenése, az őszt a borivó szüretelő, a telet pedig a tűz 
mellett melegedő pásztor jelzi. 
Bár a kalendárium hazánkban is kezdett elterjedni a 16. század második felé-

től, az olvasni tudó parasztok számára Magyarországon a népi kalendáriumok 
csak a 19. századtól kezdve rendelkeztek a Biblia mellett a legnagyobb tekin-
téllyel. Az azokban foglalt leírások az élet minden területére vonatkozóan igye-
keztek tanáccsal, útbaigazítással szolgálni. A havi tanácsokat néhol kezdetle-
ges, naiv bájú fametszetek kísérték. És miként a parasztság művelődéstörté-
netének vizsgálatakor nem nélkülözhető ennek a műfajnak a részletesebb átte-
kintése,3 ugyanúgy számolnunk kell azzal, hogy a vásári ponyvákat kísérő raj-
zos ábrázolások, a szentképek vagy az imakönyvek képei mellett a vizuális ízlés 
alakulására is hatást gyakoroltak a mindenkori hónapillusztrációk.4 

                                                           
2 A „magyar kártya” figuráinak kialakulását, a kártyajáték rövid történetét ismerteti: 
VEREBÉLYI Kincső: Tök a tromf! In: VEREBÉLYI: Im.: 171–176. 
3 Vö.: ORTUTAY Gyula: Kalendáriumolvasó magyarok. In.: Írók, népek, századok. Mag-
vető, Budapest, 1960; 369–373. 
4 DANKÓ Imre több kitűnő tanulmányában is foglalkozik az olyan típusú hónapábrázo-
lásokkal, melyek témájukat a népéletből vették. A Kalendáriumi hónapfejlécek című 
közleményében (In.: DANKÓ Imre: Írások, nyomdászok, nyomdák. Alföldi Nyomda Rt. 
Méliusz Műhelye, Debrecen, 2002; 124–125. – a cikk eredeti megjelenési helye: Nyom-
dász, XXVIII. 1991/1; 4–5.) a fametszetes hónapfejlécek karakterét és általános jellemző-
it elsősorban mint a nyomdák egyéni díszítőelem-csoportját mutatja be, s ugyanebben a 
tanulmányában utal az 1900-ban indult nagy hírű Debreczeni Képes Kalendáriomra. 
Írásának záró megjegyzésében Dankó azt sürgeti, hogy a fali dísznaptárak elkészítésekor 
gondolni kellene a debreceni nyomda régi hónapfejléceinek összegyűjtésére, hogy a 
naptárt azokkal illusztrálják. 
(A cégek, intézmények által kiadott falinaptárakon egyébként megjelennek a hivatásos 
művészek által készített, a népéleti szokásokat is felelevenítő, autonóm ábrázolások. 
Lásd: Sz. Havasi Gyopár grafikusművész 1999-es, egy lapon belül is következetesen 
szerkesztett, mozaikos felépítésű falinaptára a hónapokat az adott időszakra jellemző 
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A 19. században igen fontos olvasmányként számon tartott és széles körben el-
terjedt kalendáriumok tehát a források tanúsága szerint is jelentős mértékben 
befolyásolták nemcsak az általános, hanem a népi műveltséget is. És miként a 
bennük megjelent írások közérthetősége, közérdekűsége is egyaránt alapozott az 
olvasóközönség feltételezett tájékozottságára és műveltségbeli helyzetére, úgy az 
illusztrációknak, nevezetesen a hónapfejlécek képeinek közlésekor a nyomdá-
szok és a kiadók szintén figyelembe vették ezt a fajta közérthetőséget. 
„Mint ilyenek szoros összefüggésben állnak azokkal a régi, fára rovott pa-

rasztkalendáriumokkal, amelyeken az illető időpontra jellemző gazdálkodási 
(mezőgazdasági és állattartási, esetleg vásáralkalmat) körülményeket jelképes, 
rajzos vésettel jeleztek”5 – állapítja meg Dankó. A ponyvafüzetek címlapképei-
hez és illusztrációhoz úgy a technikát, mint a zsánerábrázolások felépítését 
tekintve erősen hasonlítható hónapfejléceket gyakran néprajzi forrásértékűnek 
tekintő Dankó Imre a közérthetőségre vonatkozó elvárást azért is tartja jellem-
zőnek és meghatározónak, mert a valósághoz való hűséget, a reális jelleget az 
olvasónak az ábrázolt gazdálkodási ágakban, műveletekben való jártassága 
indokolta, s ha olykor-olykor jelképet is alkalmaztak, ott is a közérthetőség 
határán belül kellett maradnia az illusztráció elkészítőjének.6 Ennek a tudatos 
törekvésnek köszönhetően a kalendáriumi hónapképek jó illusztrációknak 
tekinthetők úgy az eszközökről, eszköz együttesekről és építményekről, mint a 
viseleti darabokról, a munkafolyamatokról és szokásokról, illetve az életmódra 
jellemző mozzanatokról.7 

Dankó a híres ponyvakiadó, Bucsánszky Alajos 1849. évre szóló Nagy Képes 
Naptára, az 1853-ban indult Igazmondó, Kis Mezei Naptár, az 1857. évre szóló 
Színházi Naptár, az 1859-ben indult Magyar Képes Házi Naptár, az 1891. évi 
Veszprém megyei Naptár, az 1891-ben indult Athe-naeum Kossuth Naptárá-
nak, az 1919-es Méhner Vilmos Regélő Bácsi Naptára hónapképeit ismerteti, s 
vonja le belőlük a néprajzi forrás értékre vonatkozó következtetéseket. 
Az eszközök közül a néprajztudós kiemeli a sarlót, az ekét, a szőlőtaposó ká-

dat, az eszköz együtteseknél pedig a hordás vagy nyomtatás eszközanyagát, 
továbbá a szárazmalom, a kastély vagy a présház épületeit. A viseleti darabokra 
térve, egyebek mellett a csizmát, a föveget, a gatyát, a lajbit említi. A folklór 
jellegű, a kalendáriumi jeles napi vagy a személyes életfordulóhoz köthető 
események közül pedig a szüretet, az aratást, a vadászatot, a búzaszentelést és 
az aratóünnepet, a keresztelést, a házasságkötést és a szórakozások különböző 
formáit veszi sorra, mint dokumentum értékű közléselemeket. 

                                                                                                                                  
vizuális toposzokkal, csendéletekkel, természeti képekkel, a különböző munkaművele-
tekre utaló eszközökkel, tárgyi, viseleti, állati és növény ornamentikával ábrázolja. Szin-
tén az Alföldi Nyomda Rt. 2002-es falinaptárán láthatók Burai István grafikusművész 
hónapábrázolásai, köztük olyan, a népéletből és az ünnepkörökből vett eseményekkel, 
mint a farsang, a halászat, az aratás, a szüret, a disznóölés és a karácsony.)   
5 DANKÓ Imre: A néprajzi illusztráció egy érdekes fajtája. 722. In: Déri Múzeum Év-
könyve, 1974. Debrecen, 1975; 721–749.  
6 Uo. 
7 Im.: 729.  
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A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 
Egy várakozó terv: hónapok és jeles emberek – (december 26.) 

 

KEDVES TAMÁS (1939–2007) 
 

 
A kalendáriumi rész kibővítéseként azt terveztem, hogy minden hónapban egy 
rövid életrajz formájában (a róla készített alkalmi grafikával, neki ajánlott exlib-
rissel illusztrálva) mutatok be egy olyan debreceni vagy életművével Debrecenhez 
kapcsolódó művészt, aki az adott állatövi jegy szülötte, aki példaember volt. A 
decemberi (Bak hava) kiválasztottja Kedves Tamás gordonkaművész, zenepeda-
gógus, zeneesztéta volt, aki éppen karácsonykor született, 1939-ben Szegeden. 
(A túlzott vállalások miatt a fenti tervről egyelőre le kellett mondanom – marad 
2010-re, ám karácsonyi emlékezésemben Kedves Tamás szólított meg születésnap-
ján, azzal a Bényi Árpáddal együtt, aki két éve, 2006-ban szentestén halt meg.)    
 

Kedves Tamás Szegeden járt zeneművészeti szakközépiskolába, de már Debrecen-
ben végzett a zeneművészeti főiskolán 1964-ben (majd 1967–70 között elvégezte az 
ELTE filozófia szakár is).  1976-ig volt szólócsellista a Szegedi Szimfonikus Zene-
karban, gordonkatanár az ottani alma materben, gorodonka, filozófia és esztétika 
tanár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Tagozatán. Ekkor került a 
debreceni tagozatra, annak igazgatója volt 1992-ig, főiskolai tanár, 1994-től a 
vonós tanszék vezetője, 1999–2003 között egyetemi főtitkár.  
Szólistaként és kamarazenészként Európa több országában fellépett, eljutott Kíná-
ba, Izraelbe és Marokkóba is. Műsorán szerepelt a barokk, klasszikus és romantikus 
szonátákon kívül Kodály szólószonátája, Bartók I. Rapszódiája, Csajkovszkij, Vival-
di, Haydn, Beethoven, Brahms verseny-
művei, s előadta Sosztakovics, Prokofjev, 
Richard Strauss, Kocsár Miklós műveit. 
2001-ben a Debreceni Zenei felsőoktatás-
ért és a Weiner Leó zenepadagógiai Díjjal 
tüntették ki, 2002-ben megkapta a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét. 
Fontosabb könyvei között találjuk a zene-
esztétikai tanulmányokhoz készített szö-
veggyűjteményt, az Esztétikai és zeneeszté-
tikai alapismeretek tankönyvet, a Pedagó-
giai lexikon szócikkeit, a Válogatott doku-
mentumok Gulyás György hagyatékából 
című munkát. 
Tagja volt a Magyar Zeneművészeti Társa-
ság elnökségének, a Magyar Zeneművészek 
és Táncművészek Szövetsége vezetőségé-
nek, elnöke a Debreceni Akadémiai Bizott-
ság Zenetudományi Munkacsoportjának. 

 
Szilágyi Imre exlibrise (rézkarc, op. 710) 
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TŰVEL „FESTETT” TÖRTÉNETEK 
 

A nép élete székely varrott képeken. 
Orbán Irén és Gazda Anna munkáiról 

 

 
Két rendkívüli érzékenységű, sajátos 
alkotói technikát (képvarrást) hasz-
náló, egyszerre archaikus bájt és kö-
zösségi megtartóerőt, a nosztalgiát és 
élő hagyományt közvetítő képi világot 
kifejező erdélyi naiv művész munkái-
val találkozhattunk még 2006 őszén 
Debrecenben, a DOTE Elméleti Galé-
riában. 
Orbán Irén és Gazda Anna édes-

testvérek (habár erre nehezen követ-
keztetünk, hiszen férjük nevét viselik 
– eredeti családi nevük Puskás), Szé-
kelyvaján születtek, s Marosvásárhe-
lyen, a Bandi Dezső-iskolában ismer-
kedtek meg a varrott technikával. A 
családok után költözve, 2000 óta 
mind a ketten Komáromban élnek. 
A naiv szót általában a gyermeteg, 

hiszékeny, keresetlen, nyílt és termé-
szetes jelentésében használjuk. Mind-
ezek a tulajdonságok a rendszeres 
művészeti tanulmányokat nem vég-
zett naiv alkotókat is jellemzik, műve-
ik gyakran az egyszerű szervezettségű 
gyermeki világszemléletet tükrözik, de 
a szó jelentése jóval összetettebb. 
 

Fonó (1973 – varrott kép) 
Orbán Irén első munkája! 
 
A lányok este a fonóba mennek, 
bent idősebb asszonyok és fiatal 
párok dolgoznak együtt. 
Fent farsangi alakoskodók 
és a mulatság jelenete van megvarrva. 
(Több példát is találunk arra, 
hogy a jelenetsor egyes darabjai 
eseményjellegükben nem, csak hangu-
latukban kapcsolódnak össze)  
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A képzőművészeti meghatározás 
már utal a népművészettel való ro-
konságra, forrásaként ugyanakkor az 
egyén kifejezésvágyát, illetve teremtő 
képzeletét jelöli meg. Művelőit legin-
kább az autodidakták között keresi, 
akik nem ismerik az anatómiát és a 
perspektívát, de alkotásaikat ösztö-
nös ráérzéssel, az artisztikum iránti 
természetes fogékonysággal és külön-
leges egyéni fantáziával készítik. 

 
Művészetüket a környező világ fel-

fedezésének, kifejezésének eredetisé-
ge és közvetlensége, a természetesség 
elfogulatlan állapota jellemzi. Ez az 

utóbbi vonás elvezet az alkotó egyéni-
ség mitikus jegyeinek számba vétele 
vagy az úgynevezett rituális önkifeje-
zés felé, s minden esetben figyelembe 
kell venni az egyéni megnyilvánulás 
és a közösségi dokumentáció kom-
munikatív funkcióját is. 
Magyarországon Benedek Péter, a 

„földműves festő” 1923-ban rendezett 
kiállításától datáljuk az őstehetségek 
megjelenését. A szisztematikus gyűj-
tés Európában is csak az 1920-as 
években kezdődött el, a ’30-as évek-
ben már külön irányzatnak tekintet-
ték, meghatározva a stílus általános 
ismérveit, például a naivok egyszerű, 
ősi nyelvét is szembeállítva az avant-
gárd művészettel. Ezzel párhuzamo-
san az új források után kutató mo-
dern művészek számára szintén ins-
pirációs erejű lett a naivok friss, egy-
szerű nyelve. A II. világháború után 
ismét nőtt az érdeklődés művészetük 
iránt. E folyamat meghatározó kor-
szakaként az 1960–70-es években kez-
dődött a naiv művészet második hul-
láma nálunk és Erdélyben is. 
Az iskolateremtő Bandi Dezső ma-

rosvásárhelyi iparművész 1972-ben 
arról írt, hogy a naivok szervezett 
formában való újjáéledésével új népi 
művészet alakítható ki. Tehát nem 
népművészetről, hanem népi, népéle-
ti gyökerű, tematikus és szemléleti 
ihletésű művészetről van szó. 

 
 

Orbán Irén: Húsvét (2000) 
 

A legények feldíszítik kedvesük 
kerítését, udvarát. 

A lányok festett tojásokkal köszönik 
meg a legényeknek a locsolást. 

Fent a mulatságot látjuk a zenészekkel 
és egy csörgős ruhájú alakoskodóval, 

akit kósnak hívtak 
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Orbán Irén és Gazda Anna egy-
aránt a marosvásárhelyi Bandi De-
zső-iskolában ismerkedett meg a képi 
kifejezésnek ezzel az újító lehetőségé-
vel (Kiss Annával vagy Simó Reginá-
val együtt), az ő irányítása alatt kezd-
tek el figurális, epikus (elbeszélő) fa-
liszőnyegeket varrni – és másokhoz 
hasonlóan újabban táblakép-festéssel 
is foglalkoznak. 
Orbán Irén Székelyvaján, majd Ma-

rosvásárhelyen élt, 2000-ben gyer-
mekei után költözött Magyarország-
ra, Komáromba, ahol egyik szobája 
bemutatóteremként szolgál szőnyege-
ihez és festményeihez. Megkapta az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület kitüntetését, s 1992 májusában 
a népművészeti hagyományok ápolá-
sa terén végzett példás tevékenységé-
ért Vámszer Géza-díjat kapott. Első 
önálló tárlatát csak 1990-ben rendez-
hette, de a számos egyéni bemutatója 
közül különösen sikeres volt 1993-
ban az Egyesült Államok 14 városá-
ban rendezett kiállítása. Egy év múl-
va, 1994-ben a kecskeméti Naiv Mű-
vészek Múzeumában állíthatta ki mű-
veit, s Európában is több önálló tárla-
tot rendezett. 
Gazda Anna a testvére inspirációjá-

ra kezdett el varrott képeket készíte-
ni. Később kezdte a varrást, munkája 
mellett (a marosvásárhelyi gyermek-
klinika nővéreként) járt Bandi Dezső 
csoportjába. Saját bevallása szerint is 
kevesebbet alkot, ám eredeti értékét 
mutatja, hogy neki is életmű-darabok 
kerülnek ki a keze alól. Gyakran állí-
tanak ki közösen, egyesületi tárlato-
kon (2000-ig Erdélyben) számtalan 
alkalommal álltak közönség elé. 
 

Gazda Anna: Húsvét 
(varrott kép) 

S néhány motívumot hadd emeljek 
ki a Bandi Dezső-iskola szerepéből. A 
86 esztendős korában, 2005-ben el-
hunyt Bandi Dezső szobrász-iparmű-
vészt 1957-ben nevezték ki a Maros 
megyei Népi Alkotások Háza népmű-
vészeti szakirányítójának Marosvá-
sárhelyen. 
Előbb csak a fazekasokat karolta fel, 

majd csipke- és szalmafonó tanfolya-
mot szervezett, az 1960-as évek elején 
pedig a szövés-varrás, a textilműfajok 
vonzáskörébe lépett. (Ez a folyamat 
Mátisfalván indult el.) 
 



 51 

Bandi Dezső – Banner Zoltán titu-
lusa szerint: „az önmagát másokban 
megvalósító művész” – a politikai 
önvédelmet helyettesítő népi kultúra 
területén töltött be fontos szerepet 
(Mezőfele, Nyárádmente, Marosvá-
sárhely, Székelyföld voltak ennek az 
életműnek a legfontosabb helyszínei). 
Népművészeket, népi iparművésze-
ket, naiv alkotókat egyesített, és fó-
rumot teremtett számukra. 
A Bandi Dezső-iskola több mint 15 

éves első korszaka 1973-ban szakadt 
meg. Munkakörét megszüntették, de 
a ‘90-es évek elején Szovátán kapufa-
ragó és naiv festészeti tábort, illetve 
kapufaragó és iskolai faragóköröket is 
meghirdetett. 
„Bandi Dezső titkos belső paran-

csot teljesített, amikor a politikai kép-
viselettől ötven éven át megfosztott 
erdélyi magyarság legkiszolgáltatot-
tabb rétegei számára kísérelte megte-
remteni az alkotó jelenlét állapotát és 
közérzetét – fogalmazta róla Banner. 
– Kísérletének alapvető kockázatával, 
hogy tudniillik ebben a műveltető nép-
főiskolában saját művészi pályája is 
felszívódik…” 
A mozgalom virágkorában, 1965 és 

1970 között egyébként mintegy 200 
alkotóközösség működött Bandi De-
zső felügyelete alatt, s ezek a csopor-
tok összesen majdnem két és fél ezer 
tagot számláltak. 
A naiv művészeti ábrázolások első-

sorban iparművészeti jellegűek voltak 
(például szövött és varrott képek, 
rongyszőnyegek készültek, a ballada-
illusztrációk leggyakrabban szőnyeg-
képeken jelentek meg); de kedveltek 
voltak a festészeti műfajok (gyakoriak 
a meseábrázolások), valamint a naiv 
és népi szobrászat remekei, beleértve 
a fazekas-szobrászatot is. 

 
Gazda Anna: Szombat este 

– az egyik első varrott kép 1976-ból 
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A felület kitöltésére egy új díszítő-
elemrendszert dolgoztak ki, főként ál-
latok és növények, emberi alakok, 
mozgások, munkajelenetek, közössé-
gi ünnepek és szokások (tánc, fonó, 
lakodalom, balladai vagy népmondai 
történetek) stilizálásával a falusi dí-
szítő- és ábrázolásmód elvonatkozta-
tó és jelképesen kiemelő készségére 
hivatkozva. A szövő-varró asszonyok 
szintén ezzel az alakítással szerkesz-
tették a mintákat vagy kompozíciói-
kat, s minden, már ismert, begyakor-
lott motívum kiindulási alap volt az 
újabb ihletéshez és kompozícióhoz. 

 
Gazda Anna: Kendermosás (2004) 
 

S utaljunk a témapárhuzamokra a 
testvérpár munkái alapján is: mind-
kettőjüknél megjelenik a húsvét és a 
lakodalom, a kenderfeldolgozás és az 
aratás, a szüret vagy a szabadidős el-
foglaltságok, az esti pihenés, a hét végi 
készülődés, az udvarlás téma- és motí-
vumköre. 

Mindketten foglalkoztak a honfog-
lalás megidézésével – Orbán Irén a 
Csodaszarvas legendáját dolgozta fel, 
egy történeti folyamatot is bemutat-
va, egészen az államalapításig, Gazda 
Anna pedig a vérszerződést álmodta 
képbe, s a történetet a többi munká-
hoz hasonlóan alulról felfelé építkez-
ve mesélték el. 
 

 
Orbán Irén: A kender (2000) 

 
Mindkét varrott képen a kender 

feldolgozásának folyamata látható 
– a kender első törésétől, majd tisztítá-

sától kezdve, a tiloláson át 
a kender fésüléséig 
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A szakrális tematikában Orbán Irén 
Dávid Ferencnek állított emléket (ko-
mor tónusú képének felső, utolsó je-
lenetén az unitárius püspök éppen a 
börtöncellában készül a halálra), és 
igen gazdag, színes világot jelenít meg 
a Csíksomlyói búcsún. Gazda Anna 
Szent László király, a templomalapító 
címmel készítette el képét, de megje-
lenik a népi vallásosság Bibliát para-
frazáló motívumköre is (Ádám és Éva 
székely volt). 

 
Orbán Irén a Honfoglalás 1100. évfor-
dulójára, felkérésre készítette Két rege 
a csodaszarvasról című varrott képét 
1995–97-ben. Itt is két helyen szerepel 
az aláírás és a kép születésének dátu-
ma. A csodaszarvas-űzés alsó, önálló 
jelenetét illesztette később a képhez, s 

a harmadik epizódban a napszimboli-
kát felváltja a szarvak között a keresz-
tény hit ígérete, megelőlegezve a be-
hódolást. Mivel saját alakjait és ruháit 
nem használhatta, könyvtári kutatá-
sok és Bandi Dezső segítségével, de 
sajátos látásmódjával s a rá jellemző 
(olykor pasztellesebb) színekkel készí-
tette a kompozíciót.      

 
Orbán Irén: 

Két rege a csodaszarvasról (1995–97) 
 

Gazda Anna: Vérszerződés (balra, 1996) 
 
Megfigyelhető, hogy Gazda Anna 

még ma is követi a Bandi Dezső által 
ajánlott tematikai programot, hiszen 
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több ballada-feldolgozását láthatjuk. 
Ilyen A török asszony balladája vagy 
A halálra táncoltatott leány. Utóbbi 
ballada számos változatában él, ván-
dormotívumként is, de – az ismert fa-
liszőnyegek ábrázolásától eltérően – 
ő nem horizontálisan, hanem vertiká-
lisan meséli el a történetet. 

 

 
Gazda Anna varrott képei: 
 
A halálra táncoltatott leány (1999) 
 
Jobbra: 
A török asszony balladája (1998) 
– Ezt a történetet 2007-ben  
Orbán Irén is feldolgozta. 
 
Egy asszony az erdőt járva kincsre lel, 
de gyermeke és a láda már túl súlyos  
együtt, így a kincset választva tovább-
megy. Később látja, hogy még az okta-
lan állat is ragaszkodik kölykéhez. Lelki 
 vívódásait az utolsó jelenetben látjuk.   

Levelében Orbán Irén megemlíti, 
hogy maga is számos balladát varrt 
meg, de az újabb bemutatókon azért 
nem szerepelnek ezek a képek, mert a 
magántulajdonba kerültek. Példaként 
idézi A török asszony balladáját vagy 
a „fodor fejér bárány” által a szüzek 
mennyei karába elhívott Júlia szép le-
ány balladáját (ez utóbbi, 1995-ben 
készített munkájáról egy reprodukciót 
küldött).     
 

 
 
A Kriza János által összegyűjtött 

székely népköltési anyagban a „Fejér–
Nyikó mellékiről” származó balladai 
történet itt is a kép alján kezdődik: 
„Júlia szép leány egykoron kimöne 
Búzavirág-szödni a búzamezőbe. 
Búzavirág szödni, koszorúba körni, 
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.” 
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Orbán Irén: Júlia szép leány balladája  
(varrott kép, 1995) 
 
Megfigyelhető a szelektív (kiemelő) 

szöveghűségre való törekvés – nem 
sorról sorra követi az alkotó a ballada 
eseményeit, csupán az általa fontos-
nak ítélt motívumokat ábrázolja, így 
nem mutatja például be azt, hogyan 
ereszkedik le a fehér bárány az égből, 
de azt igen, hogy mit hoz a szarva 
között: „A napot s a hódat szarva 
között hozván; / A fényös csillagot a 
homlokán hozta. / Két szép aranype-
rec aj! A két szarvába, / Aj! A két óda-
lán két szép égő gyertya; / Mennyi 
szőre szála, annyi csillag rajta” – ol-
vassuk az eredeti gyűjtésben. (Orbán 
Irén kompozíciós szempontból csak a 
bárány testén hagyta meg a csillago-

kat, a két gyertyát pedig két búzaszál 
helyettesíti a képen. 
A balladában dramaturgiai funkci-

ója van a kakasszónak – „Első kakas-
szókor jőnék nözésödre, / Másod ka-
kasszókor tégöd megkérnélek, / Har-
mad kakasszókor tégöd elvinnélek” –, 
itt a konkrét motívum megjelenítésé-
vel kapcsolja össze az alkotó a ballada 
ismétlését (tudniillik Júlia elmeséli a 
báránnyal való találkozását édesany-
jának, illetve az égi ajánlatot: „Mert 
most esött héja szüzek seröginek, / ha 
elmönnék vélle, hogy odavinnének / 
A mennyei karba a szent szüzek közi, 
/Hogy bételnék velem azok kegyös 
rendi”).     
A balladában a két idősík és a földi-

égi dimenzió szinte együtt jelenik meg, 
s e kettőt a képen a bárány és a leány 
foglalja szép egységbe. Az anya sírása 
jajveszékelés, feltűnik a családból egy 
kistestvér a kakas és a harangláb kö-
zött, s a búzakoszorú immár Júlia fe-
jén van – a művész mintegy értelmezi 
is a ballada által nyitva hagyott szim-
bólumot: a búza–élet jelkép nem a ha-
lálra, hanem az örökéletre utal, a ko-
szorú pedig a szüzességet jelképezi.          
 
A varrott-szövött szőnyegeket alap-

vetően kétféle hangulat jellemzi: a 
balladai hangvétel s a néphagyomány 
ünnepihez alkalmazkodó, vidámabb 
jellege. A legfestőibb hatásokat (igen 
sajátos módon) a legtöbb aprómun-
kával járó műfaj, a varrott szőnyegek 
kifejezésmódja eredményezi. 
Az erdélyi naivok munkásságát kö-

tetnyi cikkben bemutató Banner Zol-
tán megállapítja: a festői és varrott 
képeken is meghonosodott az egyip-
tomi sziklasírok falfestői stílusára 
emlékeztető, filmhíradószerű, rétege-
sen egymásra helyezett képcsíkokból 
vagy mozaikszerűen összeálló töredé-
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kekből fejlesztett, kiterített előadás-
mód modellje, melynek szerves vele-
járója a frontalitás. 
Az álom és valóság áttűnéseiből pa-

takzó képfolyamatban a székely folk-
lór, a népi játékok, a mesék, illetve 
Tamási Áron vagy Nyírő József szim-
bolizmusa ölt új műformát, s ennek a 
naiv szürrealizmusnak a vonulatát tel-
jesítik ki a székelyvajai Orbán Irén és 
Gazda Anna varrott képei. 

 

Az 1933-ban született (2008-ban 75 
éves) Orbán Irén munkássága jobban 
van dokumentálva a szakirodalomban, 
mint a Gazda Annáé, aki nyolc évvel 
fiatalabb nővérénél. Ám elmondhat-
juk, hogy minden tekintetben rokon 
kettőjük művészete, úgy a témaválasz-
tásokat, mint a technikát, a kifejezés-
módot, a szemléletet és a hangulatot, a 
színvilágot, illetve a kompozíciós ösz-
szefogottságot illetően. 
 

 
Gazda Anna: 

Ádám és Éva székely volt (2006) 
 

(Balra) Orbán Irén: 
Dávid Ferenc emlékére (1996) 

 

A Déva várában haláláig raboskodó 
erdélyi unitárius lelkész életállomásait 

bemutató kép amerikai magyarok 
kérésére készült 
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A nehéz gyermekkort és a szépet 
teremteni tudást gátló vagy azt éppen 
serkentő körülményeket illetően tipi-
kusnak mondható Orbán Irén és Gaz-
da Anna sorsa. Egy földműves csa-
ládban második és harmadik gyerek-
ként születtek. Édesapjuk meghalt a 
fronton, s tüdőbeteg édesanyjuk sem 
élt sokáig. Tizenkét évesen Irén járt a 
mezőre, hogy eltartsa kisebb testvé-
rét. Orbán Irén erre az időszakra így 
emlékszik vissza: „Szántottam, vetet-
tem, lóval, tehénnel bajlódtam; kihaj-
tottam a föld végibe, s vártam, míg 
jön egy férfi, és segít leemelni a sze-
kérről az ekét vagy boronát; vágtam a 
kévét a cséplőgép tetején.” 
Ő egy árvafiúhoz ment férjhez, s a 

gyerekek születése után, 1967-ben köl-
töztek Marosvásárhelyre, ahol múze-
umi teremőrként dolgozott. Itt látta 
meg őt varrás közben Bandi Dezső, 
aki rávezette az „emlékező varrás” 
útjára, ami annyit jelent, hogy a képi 
kifejezés középpontjába a figurális 
elbeszélés kerül. (Új stílusán és sike-
rein felbátorodva az egész család 
alkotni kezdett. Kiderült, hogy férje, 
fia, két testvére, sógornője, de még a 
távolabbi rokonok is jól ki tudják 
magukat fejezni a naiv rajzokon.) 
Festőiségében ez az új eljárás Or-

bán Irén és Gazda Anna mellett Kiss 
Anna, Simó Regina, Czirják Lujza és 
Puskás Klára munkáiban vezet legkö-
zelebb a kimondottan naiv festészet-
hez. Orbán és Gazda műveinek fő va-
rázsa a színek gyakori és kis felületen 
való váltakozása, a tarkaság veszélyét 
viszont olyan autonóm ízléssel, szín-
kultúrával semlegesítik, mint ahogy a 
motívumok népéletképi részletezése 
oldódik fel a minden négyzetcentimé-
terre egyformán kiterjedő öltésháló 
kompozíciós összefogottságában. 

Nem elhanyagolható hatástényező e 
műveken a megvilágítás szerint ár-
nyalódó plasztikusság sem, különösen 
a varrott „táblák” összeillesztésével 
keletkező 3–4-es vagy 6–8-as osztású 
szürrealisztikus felületeknél. Itt je-
gyezzük meg: Orbán Irén nemcsak a 
különálló jeleneteket bemutató mo-
zaikos szerkesztést alkalmazza, de 
olykor el is tér ettől a fajta tagolástól. 

 
Orbán Irén: Csíksomlyói búcsú (1996) 
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A kisebb felületek egyetlen, gyapjú-
fonallal kivarrt házivászon-alapból áll-
nak, ám a Kendermosás című képnél 
a kanyargó patak, a Kirándulásnál a 
keskeny, kacskaringózó homokút ad-
ja meg az osztásokat, emeli ki, különí-
ti el az epizódokat. 
Érdekes, szinte paradoxon-szerű a 

jelenség, hogy a leginkább megpró-
báltatott közösségekből kikerült naiv 
alkotók tudták megteremteni a leg-
tisztább örömművészetet. 
Egyfajta teremtő visszavetítésről 

van szó: az erdélyi naivok már-már 
álomképpé merevült, de néprajzi és 
szociográfiai hitelességgel ragadják 
meg az eredeti közösség életének ese-
ményeit. Népszokások, közösségi és 
családi ünnepek, kenyérkereső mun-
kák (szántás-vetés, aratás, kukorica-
törés, kenyérsütés), karácsonyok, far-
sangi menetek, húsvétok, lakodal-
mak, keresztelők és sokadalmak, ün-
nepi menetek képeskönyvét lapozhat-
juk a varrott képeken. 
És hosszan lehetne még sorolni a 

naiv művészeti sajátosságokat, úgy 
mint a perspektíva hiányát, a transz-
parenciát, a szimbólumok szerepét, 
az épületek és az emberek arányainak 
jelképes megváltoztatását (például a 
két varrottkép-készítő esküvői képén 
a templom előtt az ifjú párnak áldást 
osztó pap mögött a templom ugyan-
olyan nagy, mint az ember, s itt nem 
a templom kicsi, hanem az ember nő 
az égig ebben a megszentelt pillanat-
ban). Hadd emeljem ki azonban az 
erdélyi naiv művészek egyfajta misz-
sziós szerepét, melynek programsze-
rű tudatosítása szintén Bandi Dezső 
érdeme volt. 

A teremtő visszavetítés a közösség, 
a nép életének, eseményeinek folklo-
risztikus megőrzését is jelenti, vala-
mint párbeszéd-lehetőséget a múlttal 
s az egyénnek a közösséggel. De egyik 
eszköze az identitás az azonosság 
megőrzésének is, és – különösen Szé-
kelyföldön –, ennek igen termékeny, 
előremutató bázisa alakulhatott ki. 
 

 
Orbán Irén: Kirándulás (2001) 
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A lakodalom ábrázolása 
Orbán Irén Vajai lakodalom című varrott képén 

 
 

A társadalomban működő intézmé-
nyek között az egyik leglátványosabb 
a lakodalom. Mint népszokás jelentős 
társadalmi esemény. A rítus az in-
tézményesült normák kifejeződése, és 
a közönség újra és újra ellenőrzi az ál-
tala elfogadott kulturális intézményt, 
mint szerkezetet. A lakodalom mint-
egy az ünnepi viselkedés modelljének 
tekinthető, és egyszerre több valóság-
szintet (biológiait, társadalmit, illetve 
művészit) érint. 
A kultúrák működése elválasztha-

tatlan a jelek használatától, természe-
tes ezért, ha a naiv művész is alkal-
mazkodik az állandósult, normává 
rögzült közösségi jelrendszerhez. Cél-
ja nem elsősorban a tiszta esztétikum 
elérése, hanem a maga technikai esz-
közeivel való képi kifejezésre törek-
szik. A személyes, illetve a közösségi 
lét fontosabb mozzanatainak doku-
mentálására, ezzel együtt – tulajdon-
képpen sajátos funkciót töltve be, így 
a hasznosság jelképes elvét is érvé-
nyesítve – az „én” identitásának meg-
őrzésére úgy a személyes életkeretek 
között, mint a számára modellt adó 
csoporthoz viszonyítottan. 
A jeles napi vagy személyes élet-

eseményhez kapcsolódó ünnepek és 
az ünnepet kísérő szokások közül az 
egyik leggyakrabban megfestett (vagy 
– esetünkben – a festmény kompozí-
ciós szabályait követő színes varrott 
képen megjelenő) témacsoport a la-
kodalom. 
Ennek oka egyértelmű több vonat-

kozásból is. A lakodalom a társada-
lomban működő intézmények közül 
egyrészt a leglátványosabb, másrészt a 

közösség minden rétegében nagy je-
lentőségű, példás esemény volt, meg-
őrizve benne a jelszerű vagy jól azo-
nosított jelként értelmezhető mozza-
natok sokaságát. 

 
Gazda Anna: Esküvő (2002) 

 
(A varrott képeket alkotó székely 

testvérpár korábban említett téma- és 
motívumpárhuzamai itt is jól láthatók) 
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A lakodalom fenti modell értékéről 
a szokást ábrázoló képek nagy száma 
is tanúskodik. (Példaként csak néhány 
címre utalok: Benedek Péter Lako-
dalmi kocsisor, Mennek a menyasz-
szonyért, Gazda Anna Lakodalmas, 
Esküvő, Győri Elek Páros tánc, Kada 
István Lakodalom, Menyasszonytánc, 
Bán Magdolna Esküvői ebéd, Kiss An-
na Lakodalmi menet, Makai Hedvig 

Esküvő, Mészáros István Torockó-
szentgyörgyi lakodalmi menet, Nagy-
né Rácz Veronika Esküvőre mennek, 
Áll a lakodalom, Pozsgai Pálné Vacso-
ra, Raffainé Hajik Katalin Lakodalmi 
menet, Simó Regina Lakodalmas cí-
mű alkotásaira). 
E munkák közül Orbán Irén Vajai 

lakodalom című képét mutatom be 
alább. 
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A varrott kép mozaikszerűen, több 
epizódban ábrázolja a jelenetsort – de 
a hasonló technikát és szerkesztést al-
kalmazó művektől eltérően Orbán Irén 
a jóval nagyobb méret adta lehetősé-
geket kihasználva, három négyzetmé-
teren (186x158 cm felületen) a lako-
dalom szinte minden mozzanatát be-
mutatja: az előkészületektől kezdve 
az esketésen, vacsorán át a nászéjsza-
káig, a nászágy megbontásáig. A nyolc 
egyenlő részre felosztott, mozaikos 
szerkesztésű kompozíció a lakodalom 
többféle funkcióját illusztrálja azon túl, 
hogy az eseménysort elbeszélő mó-
don ábrázolja, reprezentálva a társa-
dalmi kommunikációs jelleget is. 
(A Vajai lakodalom című alkotást a 

Hoppál Mihály által ismertetett mo-
dell alapján vizsgálom. Hoppál itt a 
Putz Éva által ismertetett „lagzi-jel” 
hármas funkcióját – biológiai, társa-
dalmi és művészi valóságjelzését –
építi be elemző módszerébe.) 
A tabló első mozaikjában a vőfély-

hívogatót látjuk – a házigazda kan-
csóból borral kínálja a vendégeket, a 
menyasszonyt pedig a középen elhe-
lyezett, cserépbe ültetett jókora, szin-
te ember nagyságú virág jelképezi. 
A második kép már az előkészüle-

tek színtere: a férfiak disznót vágnak, 
az asszonyok a szárnyast kopasztják a 
húsleveshez. A lakodalom előtti na-
pon kalácsot is sütnek, este a leves-
tésztát gyúrják, s az „étel-kód” kitün-
tetett szerepe mellett a tésztakészítés 
az asszonyok közös éneklési, mulatási 
alkalma, ahol pálinkát is isznak. 
Az este-reggel, kinn-benn ellentét-

párok mellett egyébként a húsok ké-
szítésénél is jól megfigyelhető oppo-
zíciókat találunk: a disznóölés a férfi-
ak munkája, ebből készülnek a sült 
húsok, de a főtt, apró szárnyasok el-
készítése már a nők dolga. 

Fontos mozzanat volt a menyasz-
szony ágyának, párnáinak, kelengyé-
jének átvitele a vőlegényes házhoz a 
lakodalom napjának reggelén – ezek 
közszemlére tétele a vagyoni helyzet 
megmutatását jelzi. Délelőtt öltöztet-
ték fel a menyasszonyt, ügyelve rá, 
hogy minden részlet a helyére kerül-
jön: a szüzességet jelképező koszorú, 
illetve a számos jelképszerep közül a 
hűséget is szimbolizáló, rontás ellen 
való, a hagyományban nászvirágként 
szereplő rozmaringszál. 
Ezek a jelenetek hiányzanak Orbán 

Irén varrott képéről, de a hozomány 
jelképes nagyságára utal az utolsó epi-
zódon szimbolikusan középpontba he-
lyezett párna-halom a nászágyon, és 
felfedezhető a rozmaring a nyoszolyó-
lányok kezében, csokorban vagy a vő-
legény kabátjának zsebébe dugva. 
A következő epizódban (felülről le-

felé függőlegesen haladva, a bal oldali 
négyes képsor harmadik részében) a 
művész immár konkrétan mutatja be 
az ünnepi eseménysor következő je-
lenetét: a két ló húzta kocsin ülő párt, 
ahogy a templom felé igyekeznek. 
Majd különös váltással a negyedik, 

kronológiailag ide illő epizód nem a 
harmadik kép alatt következik, ha-
nem a történet a jobb oldali jelenet-
sor első részeként folytatódik, azt az 
emelkedett pillanatot mutatva be, mi-
kor a pap előtt örök hűséget esküd-
nek egymásnak az ifjak. 
(Orbán Irén maga mesélte, hogy a 

tabló több részletben készült – a két 
utolsó jelenetet később toldotta hoz-
zá. Erre utal a művész kettős „aláírá-
sa” a harmadik vízszintes képsor jobb 
alsó sarkában – az 1977–78-as dá-
tummal –, de Orbán már 1976-ban 
elkezdte művét, s erre a tabló máso-
dik mozaikbetétjének aláírásából és a 
dátumból következtetünk.) 
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Szembetűnő, hogy a menyasszony s 
vőlegény öt helyen előforduló, együt-
tes ábrázolása közül (az ötödik már a 
nászéjszaka képe) négyen ugyanazt a 
fátylat és koszorút viseli a menyasz-
szony, ám csak két képen van fehér 
ruhában, a másik kettőn ünnepi nép-
viseletben láthatjuk. A Vajai lakoda-
lom (mint szokássor) azonban nem 
egy konkrét lakodalmat akart hitele-
sen bemutatni, hanem az alkotó célja 
az volt, hogy felvillantsa a lakodalmi 
szokáskörhöz általában kapcsolódó, 
kódokon alapuló jeleneteket. 
A menyasszony kétféle viseleti meg-

jelenítése egyrészt az általános, más-
részt a helyi szokásrendet ötvözi ér-
zékletesen egymással. Orbán Irén ar-
ra utalt ezzel, hogy az ifjú pár ünnepi 
népviseletben ugyanúgy örök hűséget 
fogadhat egymásnak, mintha a fehér 
menyasszonyi és a fekete vőlegényi 
ruhát öltötte volna magára, sőt, az át-
öltözés motívumát is sejteti. 
A nyoszolyólányok viseletének be-

mutatása szintén hagyománykövető: 
kék vagy vörös szoknyájuk van (itt 
kék, illetve piros ruhájuk), tarka szí-
nű a vállfűzőjük (ilyet visel a pap 
előtti jelentben a lány), vörös a csiz-
májuk (a képen a sötét-világos oppo-
zíció is érvényesül), fejüket csak a 
párta ékesíti – a párta egyébként a 
nyoszolyólányok mindegyik ábrázolá-
sán elmaradhatatlan kellék. 
A következő jelenet az étel felszol-

gálása, pontosan abban a sorrendben 
mutatva be az étkeket, ahogyan azok 
az asztalra kerülnek: leves, húsok, 
italok, édesség stb., majd a vacsorát 
látjuk, az ifjú pár köszöntését. 
A ceremónia alatt a cigány húzza a 

nótát, s következik a menyasszony-
tánc, ami már éjszaka történik. Ezt a 
szerző a hold és a csillagok ábrázolá-
sával is jelzi, majd a záró momentum 

a nászéjszakához való készülődés. A 
menyasszony ruháját levetette, ingre 
vetkőzött a férj is, az ágyat pedig az 
ifjú feleség édesanyja veti meg. 
Következetes a népviselet bemuta-

tása, a díszítésnél a hímzésekét fel-
idéző motívumok, a virágok és a szí-
nek (fekete, fehér, kék zöld, vörös) 
funkcionális alkalmazása, de jelenté-
se van a motívumok térbeli elhelyezé-
sének, illetve magának a lakodalmi 
eseménysornak is fontos és állandó 
kísérője a tér ünnepi használata. 
Az egyes cselekvések hol bent a 

házban, hol kint az udvaron játszód-
nak, illetve az utcán, s ennek alapján 
– a szokások tér-struktúrájának szem 
előtt tartásával – csupán a helyváltoz-
tatások sorozatával is le lehet írni a 
lakodalom eseményeit. 
Az oppozíciókból az is kirajzolódik, 

hogy a rítus térszerkezetében mindig 
megkülönböztethető egy belső és egy 
perifériális tér, amelyhez eltérő tár-
sadalmi helyzetű csoportok, különbö-
ző cselekvéstípusok, más és más tár-
gyak, valamint az egész szokás szem-
pontjából fontos vagy kevésbé fontos 
események kötődnek. 
Orbán Irén képén nem szerepelnek 

az esemény, a szokás szempontjából 
kevésbé jelentős figurák és cselekvés-
sorok, az alakok kiválasztása többnyi-
re jelképes és jelzésszerű, az egyénnel 
utalva a műveletsorban jelenlévő kö-
zösség egészére. 
Az esketésnél sem magát az aktust 

látjuk, hanem azt a pillanatot ábrá-
zolja az alkotó, amikor már a temp-
lomon kívül áldja meg a pap az ifjú 
párt. Érdekes, hogy a templom he-
lyett a harangtornyot komponálta a 
képrészletbe a művész, s az csak alig 
észrevehetően magasabb, mint az 
ember. De a béke és a szerelem, va-
lamint a Szentlélek asszociációját kel-
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ti fel – hasonlatos az egy galambdúc-
hoz: tornyán egy madár-pár jelképezi 
az összeházasodott fiatalok szerelmét, 
a boldog, harmonikus, Istentől meg-
áldott élet reményét. 
A kocsin ülők feje fölött egy stili-

zált, sárga udvarú vörös napot fede-
zünk fel, ez jelzi, hogy még nappal 
történik az esemény, a menyasszony-
táncnál már az aranysárga hold jele-
nik meg a csillagokkal, utalva az éj-
szakai történésre. Az étkek tálalásá-
nál a vőfélykendő utal arra, hogy 
azokat a vőfély mutatja be, illetve a 
násznaggyal közösen kezdi meg a 
felszolgálást. 
A vőfély jelenlétéből arra következ-

tetünk, hogy nyelvi szövegek kísérik 
az evést, továbbá az ételek fogyasztá-
sa nemcsak a verbalitással, hanem a 
zenével is társítva van. 
Jól felfedezhető a transzparencia: a 

leves-tál belsejében látjuk a merőka-
nalat, a sertéshúsból készült ételt egy 
tálcán elférő sült egész malac szimbo-
lizálja, s mindenütt jelentős a szerepe 
az ornamentikának. 
A háttér díszítése a székelyföldi né-

pi hímzések motívumvilágát idézi, s 
visszatérően fontos szerep jut a virág-
nak. A virággal (is) díszített kalapok 
szinte ornamens elemként olvadnak 
bele a háttérbe. A vacsora belső terére 
egyrészt a virágdíszítés, valamint a 
falra akasztott kancsók utalnak – a 
kancsókat állatmotívumok, szarvas, 
galamb és páva figurák díszítik. 
A nászéjszakai jelenet legfontosabb 

szereplője nem is az ifjú pár, hanem a 
nászágy, mely három sor magasan 
van megrakva a díszített párnákkal. A 
magasságra egyrészt az utal, hogy a 
többi mozaikhoz hasonlóan az alkotó 
minden szereplőt és tárgyat síkszerű-
en, egymás mellett ábrázol (így pers-
pektíváról sem beszélhetünk), ezért a 

frontális kivetítés a valós és jelképes 
nagyságot egyszerre mutatja meg. A 
párnák magasabbra nőnek az ember-
alakoknál, s hogy az ágyat kibontó 
örömanya elérje azokat, egy kis sám-
lira kell állnia. Jelképes sűrítést rejt 
magában ez az utolsó jelenet. 
A párnák átszállítása mellett hiány-

zik a levezető epizód, a párnák ello-
pása (ennek az a magyarázata, hogy 
Székelyvaján ez nem volt szokás). A 
párna azonban utal a termékenységre 
(a hagyomány szerint azért kellett át-
szállítani, közszemlére tenni, majd a 
hajnali ellopásuk után például a kocs-
mából visszaváltani a párnákat, mert 
ez a termékenységére utaló jel volt). 
A rítus négy fő mozzanata rendsze-

rint a szakralizáció, a marginális hely-
zet, a deszakralizáció és újjászületés, 
valamint a visszatérés a világi létbe 
motívumaira épül. 
Orbán Irén képén a szakralizációt 

jelzi a menyasszony tiszta fehér ruhá-
ja, mellyel mintegy felszentelik a rí-
tushoz, ám ez a rész összekapcsolódik 
az úton lét marginális helyzetével. A 
szent hely, a templom, a beavatás he-
lye és helyzete, amely a megváltozott 
társadalmi státuszt is jelenti egyben, s 
ennek a helyzetnek a deszakralizáci-
ója történik meg az evéssel és ivással, 
a tánccal, az érintkezéssel. 
A naiv művész arányaiban is ennek 

a folyamatnak az érzékeltetésére he-
lyezte a hangsúlyt, kitűnik, hogy az 
előkészületek és a rítus lefolyásának 
ábrázolásában számszerűen is döntő 
többséget kap a deszakralizáció. 
A megtisztulást itt nem a több he-

lyen megidézett tűz jelképes ereje jel-
zi, hanem a „lemeztelenedés”, az ün-
nepi öltözéktől való megszabadulás, 
mely nyitva is hagyja a rituális cse-
lekvéssort. 
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Orbán Irén további varrott képeinek 
rövid leírása 

 
 

 
 

Szántás-vetés (1975) 
 
A négy mozaikból álló (kronológiailag 
lentről felfelé olvasandó) kép feltehe-
tően szintén több részletben készült, 
a mezei munkákat bemutató jelene-
tek egymást „írták” tovább. 
A végleges keretet a kukorica veté-

se és törése adja meg, középen a búza 
aratása és a következő terméshez elő-
készítő őszi szántás kontratemporális 
betétjével. 
 

 
A legelő (1982) 

 
Az alsó epizód azt mutatja, amikor a 
hegyi pásztort juhai között megláto-
gatja egy fiatal pár, hogy ordát, sajtot 
vigyenek tőle. 
Középen a mezőről hazatérő család 

képe fogad – a mezei munkában a 
gyerekek is részt vettek. Fent az álla-
tok etetését, itatását végző embereket 
látjuk. (Orbán Irén ezt a képét is saját 
élményei alapján varrta.) 
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Falusi bál (2000) 

 
Míg a fiatalok táncolnak (lentről „ol-
vasva” az 1. epizód), az asszonyok ag-
gódva figyelik lányaikat (2). Fentebb 
a zenekart látjuk (3) s egy kedvesének 
szerenádot adó legényt (4). 

 
Bevonulás (1990) 

 
Először a szüleiktől búcsúztak a legé-
nyek, majd fából készült katonaládá-
ikkal, énekelve vonultak a Kék dom-
big, ameddig a párjuk és a zenészek is 
elkísérték őket.  
Szorosabb biográfiai vonatkozású a 

középső jelenet. Itt olvassuk a „Kato-
nának mennek” feliratot, s az egyik 
katonaládán az Orbán nevet látjuk – 
a művész feltehetőleg a fia bevonulá-
sára emlékezett.  
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Szapulás (2005) 
 

Ezen a képen a ruhamosás régi mód-
ját varrta meg a művész. Alul a lányok 
dörzsölik a ruhákat, majd hamufőzet 
segítségével fehérítik, és sulykolással 
tisztítják meg. A férfiak a vizet hord-
ják a munkához. 

A búza aratását (s általában a termé-
nyek betakarítását) Orbán Irén több 
képén is felidézte. 
 

 
Aratás (2000) 

 
Itt a búza kézi aratását látjuk a sar-

lóvágástól a kévekötésen át egészen a 
munka végét jelképező (napszimbó-
lumként is alkalmazott) búzakoszorú 
elkészítéséig . 
Erdélyben a nők végezték sarlóval a 

nehéz aratást, a férfiak a kévéket kö-
tötték, és azokat kalangyába rakták.  
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Orbán Irénnek elküldtem a cikk levonatát Komáromba, arra kérve, hogy egé-
szítse ki a hiányzó részletekkel a műleírásokat. Megmutatta a húgának is, de 
jelentős toldásokat nem kaptam, így következtetéseimet az alkotók által is 
hitelesítettnek vélem. 
A Júlia szép leány című székely népballadát feldolgozó varrott képről készült 

fényképnek azért örültem, mert konkrét – s igen érzékletes – példát kaptam az 
epikus történet feldolgozásának módjára. 
További magyarázatot a Szántás-vetés című varrott kép utolsó, felső jelene-

téhez küldött, mely a kukorica szedését és fosztását eleveníti meg.  Ezt a né-
hány sort közlöm befejezésként: 
 
„Hajason szedték a kukoricát, így mondták nálunk. Este meghívták a fiatalok 

at, és kalákában meghántottuk. Énekeltünk, beszélgettünk, játszottunk. 
A lányokat a fiúk betakarták a kukorica levelével. Nekünk, fiataloknak ez 

nagy élmény volt. 
Amikor vége volt a munkának, főtt kukoricával, sütőtökkel és musttal kínál-

tak. Ennyit tudok hozzáfűzni.”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORBÁN IRÉN 
munka közben 

 
CSERÉPY LÁSZLÓ felvétele 
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MŰGYŰJTÉS – MŰPÁRTOLÁS 
 

 
CSAK OLYAN MŰVÉSZETET, MELY ÖRÖKÉRVÉNYŰ 

 

Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész emlékezete 
(Alsórajk, 1884. július 1.–Budapest, 1975. augusztus 14.) 

 
 
„Létjogosultsága csak annak a művé-
szetnek van, amely örökérvényű. Csak-
is az képes a világot, a szépséget olyan 
lenyűgöző, kristálytiszta módon leszűr-
ni, hogy úgy tűnjék, mintha az egész 
világegyetem abban az alkotásban len-
ne belesűrítve. Szeretet, természet és 
Isten, nosztalgia és misztérium, embe-
ri lemondás és isteni beteljesülés. És 
mindez nyugodt, halk hangú előadás-
ban. Mert csakis ezt a nyugodt, halk 
hangot hallhatjuk ki az alkotásból a 
mai idők robajos zaján, a harsogó hir-
detések mániáján keresztül. Rilke a 
’csönd mámoráról’ beszél. Ez a hang 
lírai, de egyúttal drámát és tragédiát 
fejez ki. Éppen ez teszi a művészetet 
oly rendkívülivé ebben a világban.” 
Olvasom Kisfaludi Strobl Zsigmond 

Emberek és szobrok című, 1969-ben, a 
művész születésének 85. évfordulójára 
megjelent könyve utolsó, ars poétikus 
fejezetének egyik bekezdését. A könyvet 
debreceni műgyűjtő barátomtól kaptam 
kölcsön. Meghívott előtte a lakásába is: 
van ott neki egy Kisfaludi Strobl már-
ványa, egy 1917-ben készült, 78 cm ma-
gas női mellszobor. Lassan két évtizede 
az övé, 1990-ben vásárolta a BÁV 83. 
árverésén. 
 

Kisfaludi Strobl Zsigmond: 
Női portré – 1917 (márvány, 78 cm; 
magántulajdon) 
 
A 129. számú tételre akkor 45 ezer 

forintról indult a licit, és 95 ezernél 
koppant a kalapács. Azóta ez is a ma-
gángyűjtemény egyik büszkesége.    

 
Kisfaludi Strobl Zsigmond születésé-

nek az idén, 2009-ben ünnepeljük 125. 
évfordulóját. Ám nagyobb emlékkiállí-
tást már tavaly is rendeztek: a szegedi 
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Móra Ferenc Múzeum 2008. április 12. 
és augusztus 10. között mutatta be a 20. 
század (jelentőségében akár Medgyessy 
Ferencet is megközelítő) magyar szob-
rászgéniuszának több mint 80 alkotását 
és több személyes relikviáját. 
A Móra Ferenc Múzeum honlapjáról 

(www.museum.hu), illetve más tárhe-
lyekről (ekképp a www.kultura.hu és a 
www.sulinet.hu/oroksegtar) letöltött 
adatok szerint a kiállított művek között 
egyaránt volt bronz, márvány, terrakot-
ta, natúr, illetve patinázott gipsz, alu-
mínium, vertérem és öntött plakett. 
A bemutató anyagának gerincét a za-

laegerszegi Göcseji Múzeum Kisfaludy 
Strobl-gyűjteményéből s a Magyar Nem-
zeti Galéria újkori szoborkollekciójából 
Borbély László művészettörténész válo-
gatta. Ezen kívül egy-egy Kisfaludi-mű 
kölcsönadásával a Magyar Országos Le-
véltár, a művész családja és a szegedi 
Teleki Blanka Kollégium is csatlakozott 
a bemutatóhoz. Utóbbi intézményé 
például az a gipsz képmás, amely Teleki 
Blanka grófnőt, a magyar nőnevelés 
úttörőjét, az 1848/49-es szabadságharc 
leverését követően először Szegeden 
rejtőzködő szabadságharcost ábrázolja. 
A szegedi bemutató egyik kuriózuma 

a Móra múzeum felkérésére elkészíte-
tett Pallavicini György-portré volt, A ki-
vitelezéshez megszerezték a mester lá-
nya, Kisfaludi Strobl Éva dr. Visy La-
josné hozzájárulását és a zalaegerszegi 
múzeum engedélyét.  

  
 
 
 
Pallavicini György 
őrgróf bronzba 
öntetett szobráért 
Pallavicini Zita 
Borbála, az őrgróf 
dédunokája 
mondott köszönetet 
a múzeumnak 

A kivitelezéssel Tóth Sándor Munká-
csy-díjas szobrászművészt bízták meg, 
aki 1954–59 között maga is Kisfaludi 
Strobl tanítványa volt a képzőművészeti 
főiskolán.  
 

 
Kisfaludi Strobl Zsigmond 

Pallavicini György őrgrófról mintá-
zott, újonnan bronzba öntetett szobra  

 
Kisfaludi Stobl közel 2 600 portrét, 

több mint 50 köztéri művet és szobor-
csoportot készített. Munkái megtalálha-
tók a világ legnagyobb és leghíresebb 
gyűjteményeiben, például a szentpéter-
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vári Ermitázsban és Puskin Múzeum-
ban, a londoni British Múzeumban és a 
moszkvai Tretyakov Képtárban. Egyik 
legismertebb magyarországi műve a 
Gellért-hegyi monumentális Szabadság 
szobor, Budapest jelképe. 
Kisfaludi Strobl Angliában készítette 

híres portrészobrai közül G. B. Shaw 
arcképét. A művészt jó barátság fűzte a 
fanyar humoráról ismert drámaíróhoz, 
aki azt írta a szoborportréról készült 
fotóra: „jobb, mint az eredeti". Portré-
művészetének másik nevezetes darabja 
az 1937-ben Erzsébet angol trónörökös-
ről, a későbbi II. Erzsébetről formázott 
szobra. 

 
A megnyitón részt vett a művész lánya, 
Kisfaludi Strobl Éva dr. Visy Lajosné.  
 
A fotók és információk 
a www. sulinet.hu/oroksegtar 
oldalról származnak  
 
 
Nézem a Női portrét, felidézem a töb-

bi képet, Kodály arcmását vagy George 
Bernard Show karakteres képét, és visz-
szacsengenek a szobrász sorai: 
„A művész legyen olyan hivő, akinek 

vallása az élet szeretete és értékelése, 
akinek hite szerint az élet az egyedüli 
érték, mely a valóságban, a természetes 
formák szépségében és az alkotó mély 
érzéseiben nyilvánul meg. 

Az igazi művész alkotás közben nem 
a művészetre vagy a művészi problé-
mákra, hanem mindig csak az emberre 
gondol. 
A szobor akkor lesz igazán jó, a szob-

rász akkor érezteti teremtő erejét, ha 
művének minden részlete önmagában 
is intenzív egész, és a temérdek apró 
egész áll végül össze egyetlen nagy tel-
jességgé. 
Amikor egy igazi művész alkot, egy 

szebb világ vízióját idézi fel. De nem fe-
lejti azt a világot, amelyben él, nem vá-
lik menekülővé, inkább üldöző, a víziót 
kergeti, minden erejével igyekszik utol-
érni, megragadni.” 
 

 
George Bernard Show – 1932 

(bronz, Magyar Nemzeti Galéria) 
 
Saját bevallása szerint Kisfaludi Strobl 

először nem rajongott az ötletért, hogy 
Show-ról készítsen portrét. Nem tartot-
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ta túl rokonszenvesnek, szinte heten-
ként látták a fényképét különböző újsá-
gokban, furcsa pózokban. A Pesti Napló 
londoni tudósítója, Lóránt Mihály laká-
sán összegyűlt társaság azonban rábe-
szélte a művészt, s megállapodtak ab-
ban, hogy egy pesti műgyűjtő levelet fog 
küldeni az írónak, felkérve, hogy üljön 
modellt az Angliában tartózkodó szob-
rásznak. A műgyűjtő belement a játék-
ba, sőt, azt is felajánlotta, hogy megve-
szi a fejet és a Szépművészeti Múzeum-
nak ajándékozza. 
A Londontól nyugatra eső Malvern 

városkában jött létre a találkozó. Míg az 
írót mintázta, az a korábbi, róla készült 
portrék történetét mesélte el. Kisfaludi 
Strobl ezt is feljegyezte említett köny-
vében, innen idézek: 
„–Úgy tapasztaltam, (…) hogy minden 

nemzet művésze beleviszi saját nemze-
te karakterét, népének zamatját is a 
műbe. Így lettem én Rodin keze alatt 
francia polgár, Trubeckoj orosz muzsi-
kot, Davidson amerikai yankee-t min-
tázott belőlem. Kíváncsi vagyok, hogy 
maga feudális főurat vagy magyar 
dzsentrit mintáz-e rólam? 
Mosolyogva válaszoltam: 
– Mivel és sem főúr, sem dzsentri nem 

vagyok, talán sikerül az igazi Show-
portrét elkészítenem.” 
Show hat ízben ült portréhoz, végül 

a szobor mindenki megelégedését ki-
váltotta, s – mint kiderült – a szobrász 
már az első alkalommal igen kelleme-
sen csalódott az íróban. Az évek alatt 
több alkalommal látta vendégül Show 
Kisfaludi Strobl Zsigmondot, nála ta-
lálkozott például Einsteinnel is, s a ki-
váló elbeszélői vénáról tanúskodó írott 
szövegből is érzékletesen idéződik fel a 
szellem mellett a szellemesség, habár 
ez így való, hiszen a kettő elválasztha-
tatlan egymástól. 
A portré bronzba öntése után itthon 

elkészítették a második példányt rus-

kicai márványból, Show dedikált fény-
képet adott a szoborról, s ennek hátol-
dalán olvasható a már idézett elisme-
rés: „A szobor jobb, mint az eredeti.”  
 

 
Kodály Zoltán 1966-os portréja 

(gipsz, magántulajdon) 
 

 
Kubikos – 1946 (terrakotta, mgt.)  
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Kisfaludi Strobl Zsigmond 
1954-es bronz plasztikája Ady Endréről 
(Magyar Nemzeti Galéria) 
 
S az anekdotikus elemek után hadd 

idézzek némi életrajzi ismertetőt. 
Apja göcseji tanító volt. Az Iparművé-

szeti Iskola kisplasztikai első díját még 
Strobel Zsigmondként nyerte el. A 
tehetséges ifjú 1904-ben egy évig tanult 
Bécsben Zala vármegye ösztöndíjával, s 
ott a bécsi barokk-szecesszió hatott rá. 
1904 és 1905 nyarán Stróbl Alajos és 
Telcs Ede műtermében képezte magát. 
1907-ben vett részt először műcsarnoki 
kiállításon, de az Új Idők című folyóirat 
már 1906-tól közölte műveinek repro-
dukcióit. 1908-ban Ernst Lajos támoga-
tásával jutott műteremhez, majd a Szá-
zados úti művésztelepen – itt alkotott 
Medgyessy Ferenc is – 1911-es alapítá-
sától 1944-ig dolgozott. 
Szinte minden műfajban s techniká-

ban (portré, akt, dombormű, kisplaszti-
ka érem, porcelán figura, monumentá-
lis emlékmű) jól érvényesült a tudása. 
Bánóczi Zsuzsa leírása szerint műveit a 
lendület, az elegancia, a mozgalmasság, 
a dekoratív kompozíció és formaképzés 
jellemzi. „Művészete a német szobrász 
és teoretikus, Adolf Hildebrand szigorú 

esztétikájának hatása alatt fejlődött, a 
példakép klasszikus fegyelmét azonban 
némileg feloldva, lágyabbá tette saját 
plasztikáját. Erőteljesen hatott rá az 
akadémizmus, melynek nemzetközileg 
elismert, jó felkészültségű mestere volt. 
Itthon a klasszicizáló akadémizmus há-
rom nagy, sokat foglalkoztatott képvise-
lőjének egyike (…) Korai szűkszavú, zár-
tan komponált figurái magukon viselik 
a korszak mértéktartó dekorativitását. 
Később romantikus lelkületéből fakadó 
formagazdagsága, lendületes ábrázoló 
képessége az expresszív realizmus mes-
terévé avatta, emlékműveiben a neoba-
rokk akadémizmus vált uralkodóvá. Ké-
sei alkotói periódusában korábbi kor-
szakainak tanulságait, stílustendenciáit 
érvényesítette, alkalmazta műveiben; 
szakmai felkészültségét a megrendelők 
elvárásaihoz igazította, de mindvégig 
megőrizve a klasszikus művészet ha-
gyományait.” 

 
Kisfaludi Strobl Zsigmond 50 cm-es 

bronzportréja Sommerset Maugham-
ről (magántulajdon) 
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Mint maga is vallott erről, művésze-
tében meghatározónak tartotta az em-
ber ábrázolását. S nemcsak a portrékon, 
de a figurális plasztikán vagy a köztéri 
emlékmű szellemiségében is. Első köz-
téri megbízatását 1913-ban kapta, s ha-
marosan új hangot hozott a barokkos 
szenvedély megjelenítésével. (E felfogás 
még az 1943-as Horthy István emlékmű-
tervet is jellemezte.) Közben sorra szü-
lettek a népies hangvételű, expresszív-
realista szemléletű művek (Kukorica 
morzsoló, 1912; Ápolónő, 1917; Sarjú 
kaszáló, 1954). 
Pályája a két világháború között telje-

sedett ki. Több első világháborús hősi 
emléket készített, az 1928-as Madonna 
az egyetlen fából készült, gótizáló műve, 
kevés vallásos szobrának egyike. Egyik 
legnagyobb köztéri kompozíciója a Szent 
Imre (1931), mely Izabella főhercegnő 
megrendelésére készült. Eme érzelmes 
neobarokk helyett alkalmasabb volt a 
tömeges sokszorosításra a rokokós ele-
gancia – ennek szellemében készült A 
magyar huszár (a herendi porcelán-
gyár kapva kapott a sikeren). 
1931–39 között műterme volt Lon-

donban, ahol kedvelt portrészobrász lett. 
Mintázta az angol királyi család tagjait, 
a politikai és művészeti élet nagyságait. 
1949-ben Somerset Maugham portréját 
készítette el az író megrendelésére – 
Angliában egyébként 72 mű képviseli 
portréművészetét. De Magyarországon 
is a legfelsőbb körökből és a művészvi-
lágból voltak modelljei (Csók István, 
Bajor Gizi, Kodály Zoltán). 
1945-ben őt bízták meg a gellérthegyi 

„Felszabadulási emlékmű” (1947) elké-
szítésével. Megbízást kapott Kossuth és 
Rákóczi alakjainak elkészítésére, 1952-
ben a Parlament melletti Kossuth szo-
borra. 1967-ben állították fel Egerben a 
Végvári harcokat (mely egy 1930-as 
szoborterv alapján készült). 

A művészettörténet-írás kiemeli, hogy 
Kisfaludi Strobl Zsigmond művészide-
álja a – politikai rendszertől független – 
reneszánsz művész volt, aki a legkülön-
félébb beállítottságú megbízóknak volt 
képes dolgozni. Ezért fájlalja önéletírá-
sában az 1945 előtti, politikailag komp-
romittált témájú szobrainak ledöntését, 
szerinte elég lett volna raktárba szállítá-
suk (ahogy az megtörtént az 1990-es 
években több 1945 utáni művével). 
Állandó kiállítása 1976-ban Zalaeger-

szegen, a Göcsej Múzeumban nyílt meg. 
 

 
Kisfaludi Strobl Zsigmond: 

Guggoló leány – 1918 
(márvány, 40 cm, magántulajdon) 
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A Debrecenben ledöntött Kisfaludi Strobl-mű,  
a Tisza István-szobor sokáig „szén alatt lapult” 

 
 
Emberek és szobrok című könyvében ír-
ta Kisfaludi Strobl Zsigmond 1969-ben:  
„A felszabadulás örömébe, sajnos, bi-

zony üröm is vegyült. A háború bombái 
által okozott károkon kívül, a túlzók, a 
rombolók, a meggondolatlanul cselek-
vők – akik talán minden korban a velük 
született veszélyes ösztönöket követve 
csak romboltak, de soha semmit nem 
építettek – ugyancsak működésbe lép-
tek. Ezeknek sok műalkotás esett áldoza-
tul az országban, így a Szabadság téren 
álló négy szobor, melyek egyikét én ké-
szítettem; Andrássy Gyula lovas szobra, 
Zala György remekműve; Sopronban ál-
ló huszár emlékművem; Petőfi dombor-
művem; a Körút és a Kertész utca elága-
zásánál levő kis téren felállított, Rákosi 
Jenőt ábrázoló szobrom; Gödöllőn a 
Premontrei rend székházában a ’Patrona 
Hungariai’ (nagy márvány ülő női alak, 
ölében kisgyermekkel); Debrecenben az 
egyetem előtt álló Tisza szobrom.” 
 

Az 1913-ban Korb Flóris által tervezett, 
1918–27 között a klinikai épületek és 
‘31–32-ben a Tisza István Tudomány-
egyetem főépületének átadásával befe-
jezett egyetemi építkezés közben 1926 
októberében, a klinika zárókövének el-
helyezésekor, országos ünnepség kere-
tében avatták fel a névadó bronzszobrát 
az orvosi kar előtt. 
A belgyógyászati klinikára klasszici-

záló ízléssel megjelenített dombormű-
vet készítő és a reformátor szoborpályá-
zaton is sikeresen szereplő, így Komá-
romi Csipkés György szobrának meg-
formázására megbízást kapó Kisfaludi 
Strobl Zsigmond alkotását 1945. április 
24-én ledöntötték, amely eseményről az 
erősen baloldali Néplap másnapi száma 
tájékoztatott. A tudósítás szerint a ta-

lapzatra az ifjúság a következő feliratú 
táblát helyezte: „Tisza István gróf a né-
met hódítók szolgája, a magyar nép és a 
nemzetiségiek zsarnoka. Pusztuljon még 
az emléke is!” A riportot övező írások is 
jellemzőek voltak a korra, amit néhány 
cím egyértelműen jelez: Letartóztatott 
orvosprofesszor az egyetemen, Letar-
tóztatták a világítási vállalat vezérigaz-
gatóját, Népbíróság elé kerül egy nyilas 
feljelentő asszony stb. 
A szobor újrafelállítása a rendszervál-

tozás utáni első polgári kormány rész-
vételével, 2000. október 31-én, a Tisza 
elleni merénylet 82. évfordulóján tör-
tént meg. A mű – Győrfi Lajos szob-
rászművész restaurálása után – majd-
nem az eredeti helyére került vissza, 
egy süttői kemény mészkőből készült 
talapzatra. (Eredeti helyén Varga Imre 
Professzorok című alkotása áll. A vá-
rosvédők szerint azonban a kompozíció 
egyik alakjának „ideológiai vétkei” miatt 
e szobornak nem kellene ott lennie… A 
helyreállításban egyébként nemcsak az 
önkormányzatnak volt szerepe, de a 
Debreceni Városvédő- és Szépítő Egye-
sületnek is, a Nemzeti Panteon Alapít-
vány támogatásával.) 
Miként Vince László nyugalmazott 

rektori titkár beszámolt erről, a szobor 
– ledöntése után – először az egyetem 
klinikai telepén lévő műhelybe, 1948-
ban a főépület egyik jól zárható alagsori 
helyiségébe, majd 1950-ben a Déri Mú-
zeumba került.  Vince úgy tudta: Juhász 
Géza (az akkori rektor) azzal a meglepő 
ötlettel állt elő, hogy a szobrot végképp 
semmisítsék meg – a vallás- és közokta-
tásügyi minisztertől még arra is enge-
délyt kért, hogy „a ledöntött szobrot 
anyagának más irányú nemzetgazdasá-
gi hasznosítása – (…) beolvasztása – 
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céljából Debrecen város tanácsának át-
adhassa”. Hamarosan határozat szüle-
tett arról, hogy Kisfaludi Strobl remek-
művét „az említett szobor anyagát egy 
Debrecenben felállítandó” másik szo-
borhoz kívánják felhasználni. A szobrot 
ekkor az „ideiglenes megőrzés” céljából 
szállították át a Déri Múzeumba. 
Nem lehet pontosan tudni, a szobor 

hogyan kerülte el a neki szánt véget, 
Vince azonban egy kortárs emlékezőtől 
úgy hallotta: megmentésében Sápi La-
josnak, a városi tanács építész munka-
társának jelentős érdemei voltak. A 
Rákosi-érában (a Magyar Fájdalom tor-
zójával együtt) állítólag a szén alatt rej-
tegették, másfél évtizedet töltött Haj-
dúböszörményben, majd az 1980-as 

években mindkét alkotás a Holló László 
Emlékmúzeum kertjében lett elhelyez-
ve, ahol – igaz, a restaurátorok által 
megtisztítva, de – a földre borulva, fó-
liával letakarva várták feltámadásukat.  
Az egykori miniszterelnök, Tisza Ist-

ván szobrának újraavatásán Orbán Vik-
tor mondott beszédet, s az eseményen a 
polgári kormányfő mellett számos mi-
niszter is megjelent. Orbán hangsúlyoz-
ta: gróf Tisza Istvánnak jelentős érde-
mei voltak Magyarország modernizálá-
sában. Kósa Lajos polgármester a szo-
borállítást köszöntve úgy fogalmazott, 
hogy Tisza Istvánnak – akinek annak 
ellenére kellett magára vennie a hábo-
rúba lépés erkölcsi terhét, hogy önmaga 
is tisztában volt ennek tragikus követ-
kezményeivel, és ellenezte is azt – Deb-
recen városa szintén sokat köszönhe-
tett. „Világi főgondnokként a reformá-
tus egyház irányításában, szabadelvű 
politikusként pedig a debreceni egye-
tem megszervezésében fejtett ki áldoza-
tos munkát.” 
Kisfaludi Strobl Zsigmond művét ko-

rábban felemásan értékelték. Kiemelték 
a mester bravúros mintázó készségét, 
ám hiányolták az eredetiséget, mond-
ván: a művész csupán a szobrászat 
nyelvére fordította át Benczúr Gyula 
festményét. Mások a mű reprezentatív 
jellegére tették a hangsúlyt, de művészi 
értékeiről nem szóltak. A Tisza-szobor 
azonban – az arisztokratikus beállítás 
fölényessége ellenére – egyszerre sugá-
roz méltóságot és magabiztosságot. 
Talán mindkét tulajdonságra szüksé-

ge van egy nemzetnek a beteljesülhető 
reményhez. 
 
 
 
 

Az újraállított Tisza István-szobor 
a Klinikák előtt 
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A JÓSÁGBA VETETT HIT ÉS A KULTURÁLIS TARTÁS 
 

Németh József festőművész (1928–1994) világáról 
 
 
Ha valaki megkérdezi, hogy melyik 
20. századi festő nevével és életmű-
vével lehetne legjobban jellemezni az 
úgynevezett hódmezővásárhelyi szel-
lemiséget, előbb természetes módon 
jut eszünkbe Tornyai János. Ő vásár-
helyi születésű volt, és külföldi ta-
nulmányútjait követően 1897-ben ott 
is telepedett le. Megalapította a majo-
lika- és agyagipartelepet, gyűjtötte a 
népművészet emlékeit, lerakva egy-
ben a(z 1951-ben róla elnevezett) mú-
zeum alapjait. 
Nemkülönben az ő tevékenységé-

hez kapcsoljuk az alföldi festészet táj- 
és emberábrázolásának, a magyar pa-
raszti élet előbb lírai, majd drámai 
hangú megelevenítésének „iskoláját”, 
de az 1910-es évek elejétől legalább 
annyira fővárosi művész volt (később 
a szentendreiek munkájába is bekap-
csolódott), mint amennyire hódme-
zővásárhelyi. 
Másodikként Németh Józsefet em-

lítjük, aki bár somogyországi volt – 
1928-ban született Kaposszerdahelyen 
(szülőfalujában nevét azóta utca is őr-
zi) –, de 1957-től haláláig (1994-ig) 
Hódmezővásárhelyen alkotott, s a vá-
sárhelyi iskola legjelesebb képviselő-
je, legmarkánsabb egyénisége lett. A 
születésének 75. évfordulójára 2003-
ban a Duna pArt Galéria és a Ma-
gyarországi Volksbank közös szerve-
zésében rendezett emlékkiállításon is 
azt emelték ki életművének méltatói, 
hogy minden bizonnyal Németh Jó-
zsef neve forrt össze a leginkább az-
zal, amit a 20. századi magyar festé-
szet történetében hódmezővásárhelyi 
szellemiségnek neveznek. 

Nem egyenlő ez az önmagában 
üres jelentésű alföldi festészettel (a 
művészettörténet is bajban van, ami-
kor az alföldi jelzőt a témaérdeklődés 
mellett meghatározó stílustartalom-
mal kívánná feltölteni), valóban in-
kább vásárhelyi „iskoláról” vagy vá-
sárhelyi stílusról kell beszélnünk – 
már ha valamilyen egységes profilban 
gondolkodunk, melynek határait az 
emlegetett szellemiség adja meg. Az 
alföldi festészet ugyanis inkább egy-
fajta léthelyzet ábrázolása lenne. 

 
Németh József: Korsós nő 
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(Az alföldi festészetről mondhatják: 
egy eltűnő kor dokumentációja, egy 
átalakuló világ, a tradícióit megtarta-
ni igyekvő, de gyökereit vesztett em-
ber tragédiáját üzeni, s mellette a táj 
véges–végtelen feszültségében annak 
kifejezése, hogy a létezés korlátaiba 
való beletörődés küzd az örök jelha-
gyás szándékával.) 

 
Női portré – Németh József krétarajza 
 
A Németh József által is fémjelzett 

hódmezővásárhelyi iskola azonban 
bár nem tört ki a hagyományos té-
makeretekből, továbbra is a paraszti 
életből táplálkozott, a kifejezést egye-
divé tette, stílust is társított a témá-
hoz. Ez az iskola és stílus konstruktív 
és dekoratív szellemű formanyelvet 
alkalmazott (és alkalmaz), jellemzi a 
monumentális erő – nemcsak a geo-
metrikus expresszivitásban, de gyak-
ran a méretekben is. Jó példa erre a 
Hódmezővásárhelyhez szintén köthe-

tő gyulai Kohán György vagy a szülő-
földhöz hűséges, ma is alkotó Hézső 
Ferenc művészete – mindkettőjükkel 
foglalkoztam a Néző ● Pont 2008-as 
köteteiben. 
Az iskola szót magam fentebb idé-

zőjelbe tettem, miként az iskolajelle-
get Horváth György is megkérdője-
lezte Németh József 1986-os gyűjte-
ményes kiállításának katalógus-beve-
zetőjében, mondván: a Vásárhelyre 
települt festők nem feltétlenül iskola-
ként működtek, munkáját mindegyik 
alkotó egyéni vállalkozásként fogta 
fel, „ki-ki a maga elgondolása szerint, 
egyedül önnön hosszúfutású prog-
ramjára ügyelve”. 
A vásárhelyi szellemiség, a földraj-

zi–természeti, társadalmi és (a szoci-
ográfiai környezetből adódó) lélekta-
ni hatások azonban markánsan meg-
jelentek ezekben az egyéni utakban és 
elképzelésekben. Az ember és a ter-
mészet egységét valamilyen mitikus 
létkeretként élték meg az alkotók – s 
itt Németh Józsefnél eme hatásokról 
fokozottabban lehet beszélni –, a pa-
raszti élet motívumai elsődleges vi-
szonyaikban is teljességélményt tud-
tak sugallni, a paraszti élet ősvilágá-
ból homogén stílus teremtődött, a va-
lóság tiszta képletei az egyszerű deko-
ratívizmusban is a nyers erők mítosz-
teremtő hatásait emelték ki. (Hasonló 
alapállásból közelített Németh Lajos 
művészettörténész is A modern ma-
gyar művészet című, 1968-ban meg-
jelent könyvében Németh József mű-
vészetéhez, amikor az alföldi festésze-
tet tartalommal megtöltő hódmező-
vásárhelyi iskoláról értekezett.)           
A Németh-művekkel való találko-

zásom rendhagyó módon nem egy 
múzeumban vagy galériában történt 
meg, s mondhatni, elég későn – hi-
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szen tavaly Budapesten járva, egy 
műgyűjtő ismerősömnél bukkantam 
kisebb Németh József kamara-kiállí-
tásra. (Nem tulajdonítok különösebb 
jelentőséget a misztikusnak tűnő egy-
beeséseknek, mégis fontosnak tartom 
megjegyezni: a második látogatásom 
– amikor immár arról is beszélget-
tünk, hogy rövidebb ismertető cikket 
írok Németh művészetéről – nagyjá-
ból születésének 80. évfordulójára 
esett. 2008. október elején néztem 
meg újra a képeket, s a háromszoros 
Munkácsy-díjas, kiváló és érdemes 
művész Németh József 1928. október 
3-án született. Az idén augusztus 2-
án lesz egyébként halálának 15. év-
fordulója.) 

 
A nyolcgyermekes családban fel-

nőtt Németh József már 12–13 éves 
korától cséplőgépnél dolgozott, hogy 
hozzá tudjon járulni a család fenntar-
tásához (négy testvére volt egyszerre 
a fronton, alig volt felnőtt, az egész 
faluban a gyerekek dolgoztak). 1946-
ban szobafestőtanoncnak állt Kapos-

váron, ahol 1949-ben kapott segédle-
velet. Ugyanebben az év-ben iratko-
zott be a képzőművészeti szabadisko-
lába – ahogy a Somogyi Néplapban 
1986-ban vele készített interjúban 
elmondta: már kisgyerekként is érez-
te, hogy festő szeretne lenni, de csak 
a pénzkereső szakma birtokában vál-
lalkozhatott rá, hogy ki is próbálja 
tehetségét és álmait. 
A Z. Soós István és Gerő Kázmér 

által vezetett kaposvári szabadiskolá-
ban figyelt fel a tehetségére Bortnyik 
Sándor és Hincz Gyula, az ő biztatá-
sukra iratkozott be 1951-ben a Buda-
pesti Képzőművészeti Főiskolára. Sző-
nyi István is a mesterei között volt, 
mégis a murális osztályon tanultak 

határozták meg fes-
tészetét – freskófes-
tő diplomát szerzett, 
habár első, Hódme-
zővásárhelyen készí-
tett képein még erő-
sebben jelentkeztek a 
szőnyis effektusok, és 
a témát is gyakran az 
otthoni, a somogyi 
emlékek adták. 
 
 
 
 

 
Németh József: 
Kapáló asszony 

 
Pogány Gábor utalt erre a Németh 

Józsefről írott monográfiában, de a 
művész is beszélt e hatásokról a Ho-
rányi Barna által készített interjúban 
(amit Kaposszerdahely monográfiájá-
ban találtam meg – a Németh József-
ről szóló fejezetben). A továbbiakban 
Pogány Gáborra hivatkozva mondhat-
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juk: már az 1950-es évek második fe-
lében festett monumentálisabb képek 
is előjelezték az érett feszességet, a 
keményebb, sarkítottabb komponá-
lásmód a következő években erősö-
dött, a fogalmazásmód tömörebbé vált, 
majd az első, Hódmezővásárhelyen le-
élt évtized vége felé az életmű fontos 
képei születtek meg. A Hóolvadás cí-
mű képen például „az egyes motívum-
elemek megfogalmazás módja a végle-
tekig leegyszerűsített, mégis konkré-
tan értelmezhető (…) A Fiú gereblyé-
vel a hetvenes évtizedben festett ’iko-
nos’ képeinek előkészítő darabja, iko-
nográfiai előzményeit a pásztorbotos 
Szent Péter-ábrázolásokban találjuk 
meg. A zártan, tömbszerűen megfes-
tett emberalak és a két egynemű szín-
nel kitöltött háttér ellenére a festő ha-
talmas teret kanyarít a képbe, s ugyan-
ezzel a fogással emeli időtlen és mo-
numentális jelképpé témáját”. 
Ezek mellett az „ikonos” (szimboli-

kus, szakrális léthelyzetre utaló) ké-
pek mellett fedezzük fel a ’70-es évti-
zedben Németh József festészetének 
lírai vonulatát. Megmarad-
nak a szimbólumerejű és -
jelentésű figurák, sőt, a szi-
tuáció is gyakran jelképi vo-
natkozású, az emberalakok 
mégis valóságosak, elvonat-
koztatásukban is szociográ-
fiai hitelességűek. Az emelt 
horizont, a nyersvalóság mi-
tikus közegbe transzponálá-
sa, a paraszti idolképzés é-
rzéki plaszticitása valami-
lyen balladai atmoszférát 
kölcsönöz a műveknek. 

 
 
 

Németh József festménye 

Festészete következő szakaszában 
fölerősödik a természetábrázolás, a 
természetszimbolika. Pogány Gábor 
érzékletes leírása szerint a vásárhelyi 
házasságkötő terembe készült falikár-
piton (1982–83) „a flamand verdürök 
gazdagságával burjánzik a növény-
zet”, és a szimbolikus emberi alakok-
kal egyenértékű jelentést hordoznak a 
kompozícióban megjelenő állatok is. 
Életének utolsó éveiben a megöre-

gedés mint személyes sors is foglal-
koztatta Németh Józsefet – „egy-egy 
képének koloritja néhány nagy, som-
más színfelületté szűkült, drámaisága 
erős és komor lett, (…) kevés motí-
vummal, zárt kompozícióban, mintha 
tőmondatokban összegezte volna ko-
rábbi festői mondandóját”. 
Az epikum háttérbe szorítása, a tö-

mörítő, inkább lírai elbeszélésmód, a 
motívumegyszerűsítés, a kompozíciós 
zártság törvényszerűen járt együtt a 
stilizálással Németh művészetében 
már a kezdetektől – ezért fogalmaz-
hatta róla Németh Lajos, hogy az ő 
stílusa „a gauguini értelmű dekoratív-



 80 

izmus kicsit nyers, népies hangú to-
vábbvitele”. Bár ha Gauguin-párhu-
zamról beszélünk, fel kell tennünk a 
kérdést, hogy mi hordozhatja az egzo-
tikumot Némethnél. 

 
Erre a mitizálásban kell keresnünk 

a választ, hiszen a paraszti világ soha 
nem a realista programban jelent meg 
nála, hanem annak szakrális öröksé-
gét, néphagyományra utaló vonatko-
zásait emelte ki, és az életképi jelleget 
is átnemesítette a korra jellemző di-
vatból a biblikus hanggal – a parasz-
tok prófétaarcúak (Didergők, 1976), a 
háromkirályok dicsőítésre induló pa-
rasztok (Három királyok, 1984). 
A néphagyomány megidézése ezzel 

együtt nem etnográfiai célzatú volt 
Némethnél, inkább a dunántúli és az 
alföldi élményörökség összekapcsolá-
sával együtt szolgálta az életet és mű-
vészetet eggyé oldó festőmágiát, mely-
nek szellemében minden jelen vagy 
múltbéli jelenség és emlék része a 

világteremtő művészi azonosításnak. 
Perneczky Géza írta 1967-ben: „…azt 
a mágikus természetet igyekszik élet-
re fúrni, ami a népi fantáziában élt, és 
ott kozmikus teljességű világ volt”. 

A kozmikus teljesség-
ben a jó uralkodik, a 
jónak kell győznie (Hor-
váth György értelmezé-
sében „olyan jeleket akar 
csinálni, amelyek erős fi-
lozófiai töltéssel és hu-
manitással idézik meg a 
festészet törvényei sze-
rint a világban és az em-
berben élő jót”). E kifeje-
zést szolgálták egyebek 
mellett a gyakori állat-
motívumok, kiemelt sze-
repet adva a bárányok-
nak; s a kozmikus teljes-
ségre az „ikonos” vagy 
szakrális jellegen túl az is 
utal, hogy a természeti, 
emberi, állati jelenségek, 
gesztusok s viselkedések 

Némethnél bármikor transzponálha-
tók és helyettesíthetők egymással. 
 
A pásztor és a nyáj; Tehenek (lent)  
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Ez utóbbi karakterjegy első benyo-
másként az idealizáló szándékot is fel-
keltheti, mégis az azonosító mágikus 
szemléletről van szó inkább, amit Né-
meth József maga támasztott alá (más 
szavakkal) az idézett interjúban: 
„Ennek a képnek Hóolvadás a címe. 

A hófoltokat a tehén hasára raktam. 
Bele tudom képzelni, és sokan bele 
tudták már képzelni, hogy a hóolva-
dás benne van a levegőben. Azáltal is, 
hogy odarejtettem őket, a tehenek 
oldalára. Ilyen szempontból, mondjuk, 
idealizált… Nem vagyok naturális 
festő, sok mindent elhagyok meg hoz-
zárakok ahhoz, ami számomra fontos, 
hogy világos legyen minden, amit be-
szélni akarok róla.” 
Nos, ez a fajta világosságra törekvő 

szándék azonban mégis jóval össze-
tettebb jelentésrétegeket halmoz fel, a 
stilizáló egyszerűség (benne a szim-
bólumteremtő jelleggel) – éppen a lét 
sajátos festői értelmezése révén – fi-
lozófiai árnyalatokkal gazdagodik, így 
legalább három szintje van a Németh 
József-képvilágnak. 

A figurák és a környezet megjelení-
tése („a táji és tárgyi motívumkincs”) 
egyrészt a valóságos élményekből táp-
lálkozik, a gyermekkorból s a közvet-
len társadalmi valóságból, de az átélt 
élménynek része lett a megélt látomás 
is. Ezt követi az úgynevezett „iko-
nografikus közlésréteg”, tehát az egyé-
ni világkép, a belső hit, a szeretetelv, 
valamint az autentizált szimbólumok 
mellett az általános jelképek világa. 
Horváth György harmadikként a 

„fogalmi rendet” említette – „mely 
makacsul kapcsolódik siető korunk 
stabil értékeibe: a munkába és az 
általa való teremtésbe” –, a magam 
részéről azonban ezt a fogalmi rendet 
szellemiként vagy erkölcsiként értel-
mezem, tehát nem a munka, hanem a 
jóság lesz a fontos (mely értékrend-
nek egyik megnyilvánulási formája 
lehet a munka). Inkább a fizikai, lelki 
és szellemi tevékenység együtteséről 
van szó, a rossz elkerüléséről, egy 
kulturális tartásról és bizonyosságról. 

 

Akt – Németh József festménye 
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Németh József első nagy egyéni ki-
állítását éppen a Tornyai János Mú-
zeumban rendezhette meg 1960-ban, 
aztán a több mint 100 egyéni tárlat 
között bemutatta művészetét a Mű-
csarnokban, a bécsi Collegium Hun-
garicumban, az Ernst Múzeumban, a 
Derkovits Teremben, a Csók Galériá-

ban, illetve Magyarország számos vá-
rosának reprezentatív kiállítóhelyein 
– közte több alkalommal Kaposváron. 
Pannója, freskója és kerámia fali-

képe látható Hódmezővásárhelyen, 
gobelinje Kiskunhalason, pannója és 
pannó-sorozata Egerben és Szegvá-
ron, Hatvanban és más városokban.

 
 

HUPUCZI LÁSZLÓNAK A MŰVÉSZET AZ IGAZI „INFORMÁCIÓ” 
 
 
65 éves lett Hupuczi László 2008 novemberében. Vezérelvei közé tartozik a hűség és 
az emberség (1962 óta dolgozik ugyanannál a cégnél). Már régebben kértem tőle egy 
beszélgetést a vendéglátás és a művészet kapcsolatáról, hiszen a Cívis Hotels Zrt. – 
melynek elnök-vezérigazgatója (nemrég volt a jublieuma: 21 éve igazgatja a céget) – 
kiemelt művészettámogató tevékenységet folytat. Főtámogatója a Hortobágyi Nem-
zetközi Művésztelepnek, alapítója és fenntartója a hajdúszoboszlói Cívis kolóniának, 
létrehozta a hortobágyi telep fotótagozatát, s támogatja annak működését. A Cívis 
szállodalánc már akkor létrehozta az úgynevezett art hotel hálózatot, mikor a szakma 
még nem is fedezte fel az itt rejlő lehetőségeket. A debreceni, hajdúszoboszlói, gyulai 
vagy tiszaújvárosi szállodákban járva, mindenütt képek fogadnak, a Délibáb Szálló-
ban és a Kálvinban állandó kiállítások láthatók, az Aranybikában egyedülálló pannó-
tárlat fogad, az Aranybika Galériában kéthetente vannak kortárs képzőművészeti 
tárlatok. Hupuczi László irodájában mindig látni újabb képeket, s bármikor beszélge-
tünk, a képzőművészet mellett friss irodalmi élményeiről is szól (mostanában Márait, 
Hubay Miklóst, Spiró Györgyöt olvas, újra elővette Móricz Erdély-trilógiáját – rádiója 
a Bartókra van állítva, most is egy Puccini-opera hallatszik a háttérben. Egyórás be-
szélgetésünk ide vonatkozó részét monológtöredékekben adom vissza alább. 
 
„Körülbelül másodikos gimnazista lehet-
tem, amikor édesanyám vett egy orgona-
csendéletet. Azt kérdezte, tetszik-e a kép. 
Mondtam, hogy tetszik, csak sokat fizet-
tél érte, mama. (3 ezer 600 forint sok 
pénznek számított akkor.) Anyukám igé-
nyes asszony volt, szerette a könyveket 
és a képeket is – azt hiszem, tőle örököl-
tem ezt a hajlamot. S szerencsém volt a 
kiváló magyartanárommal. Gera János, 
ébresztett rá az olvasás belső szükségsze-
rűségére. Rádöbbentett arra, hogy saját 
boldogulásunkhoz is érdemes minél töb-
bet felfognunk abból a korból, amelyik-
ben élünk, s ehhez hozzátartozik a kultu-
rális múltunk is, mert abból következnek 

a jelen folyamatai. És sokat lehet tanulni 
nemcsak a családtól, a belső biztonság-
ból, az iskolákból, de a környezetből is – 
én sokat köszönhetek azoknak a művé-
szeknek, akikkel találkoztam. A mi szak-
mánkhoz hozzákapcsolódik a művészet 
– s míg szolgáljuk a színészeket, zené-
szeket, költőket, képzőművészeket, ők is 
szolgálnak minket, tanulunk tőlük. 
Hogy melyiket sajnálnám a legjobban, 

ha hirtelen eltűnne az életemből? Nehe-
zet kérdezel. A képzőművészek szinte a 
családom tagjai; a zenehallgatás létele-
mem; elképzehetetlen, hogy ne olvassak, 
hogy ne olvassak újra műveket – most 
jöttem rá, mennyire modern volt még 
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Jókai is –, Adyról és József Attiláról sem 
tudnék lemondani, szívesen hallgatom a 
hangos-könyveket is… Olyan, mintha azt 
kérdeznéd, melyik gyerekemről monda-
nék le. Többet szeretnék tudni a mai vi-
lágról, mint nagyapáink tudtak az ő saját 
világukról. S ehhez nemcsak a technika 
segítségével ma már percre pontos in-
formációk tartoznak hozzá, de nem lehet 
lemondani a magyarázatról sem. A vilá-
got nem a politológiai vagy más elemzés 
magyarázza meg a legjobban, hanem a 
művészet. A művészetre van szükség a 
világ teljesebb megismeréséhez. Bethlen 
Gábor koráról például Móricz Zsigmond 
többet mond, mint a történelemköny-
vek. Mert Móricznak vagy Márainak van 
varázsereje is. Nem tudom felvenni a 
versenyt a mai fiatalokkal, akik céltuda-
tosabbak, jó a felfogóképességük, köny-
nyen tudnak pályát módosítani, rugal-
masak, alkalmazkodóképességűk kiváló. 
De ma is jobban boldogulok a világban, 
ha képes vagyok befogadni a művészet 
által közvetített értékeket. 
 

Azt nem tudom, pontosan mikor, de 
azt igen, hogy kitől vettem először képet. 
Rácz Gyurinak nem volt pénze, de volt a 
hóna alatt két kép. Azt mondtam neki, 
hogy szívesen adok kölcsön, de a képet 
csak akkor veszem meg, ha tetszik. Az 
egyik máig a nappali szobámban lóg.” 
(Felidézem néhai Bényi Árpád bará-

tunkat, aki mindig elmondta a Cívis mű-
vésztelep záró kiállításain, hogy Hupuczi 
László, illetve a mögötte álló cég „terem-
tett egy olyan szigetet, ahol nemcsak át-
utazó vendégek vagyunk, de az emberség 
is otthonra lel itt”. Vajon van lehetőség 
megőrizni ma ezt az emberség-szigetet?) 
„Ami rajtunk múlik, mindent megte-

szünk, olykor még erőn felül is teljesí-
tünk. Az elődöm is támogatta a művé-
szeteket, igaz, mi jelentősen kibővítettük 
ezt a kört. Az emberség a cég családias 
jellegében, de az én otthonom nevelésé-
ben is benne van. Útravalóként kaptam, 
hogy tanulni kell, és tisztességesen kell 
jót tenni. S anyukámtól tanultam azt is: 
soha nem szabad valakivel úgy össze-
veszni, hogy másnap ne tudj neki kö-
szönni. A cégnél is fontosak a hagyomá-
nyos emberi értékek. 
Cégfilozófia? Az utóbbi 20 év történe-

lemformáló időszak volt. Filozófiánk, ha 
lehet itt ezt a szót használni, a humá-
num. S ennek nagy ára van. Egy külföldi 
szélnek eresztette volna az itt dolgozók 
60 százalékát. Nekem nincs szívem el-
küldeni az embereket, inkább olyan újí-
tásokban gondolkodunk, ahol rájuk is 
lehet számítani. 
A jóban való hit legalább olyan fontos 

a talpon maradáshoz, mint a gazdasági 
racionalitás. Nem hiszem, hogy az effajta 
idealizmustól szegényebb lennék, de ha 
csak a menedzserszemlélettel élnék, biz-
tosan szegényebb lennék a reménnyel. 
 
 

Hupuczi László irodájában, 
az Aranybika Szállóban
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IRODALMI RÉSZ  
 

 

BÁRÁNYKÖNNYEK 
(folytatásos regény V. rész) 

 

 

19. 
 
Attól a pillanattól kezdve, hogy Bertalan a nemzetbiztonsági ügyet emlegette, 
Lajos a játék közben – ha valaki éppen gondolkodott a válaszon – nem sietett a 
másik segítségére, valamilyen útba igazító kérdéssel vagy ártalmatlannak tűnő 
megjegyzéssel serkentve a kártyákon található feladatok megoldását. Az arca 
kissé unottnak tűnt, bár a kis csapat, valljuk be, a legkevésbé sem azzal volt 
elfoglalva, hogy Lajos arcát fürkéssze, aki gépiesen adta a lapokat, olvasta a 
kérdéseket, sőt, még gépiesen vezényelt a soron következő alkoholkörhöz is. 
Amúgy szinte mindenki önkiszolgáló lett, csak a játékban szorítkoztak Lajos 

közreműködésére és gyakorlati instrukcióira. Ettek és ittak – az előbbit rend-
szertelenül, utóbbit annál nagyobb gyakorisággal, bár némi önismeretről is 
tanúskodva, hiszen egyelőre még senki nem jutott Pisti sorsára. A legjobban a 
borok, a húsok és a saláták fogytak, nem beszélve a bóléról, amit Manuéla úgy 
ivott, mint a vizet, néha a telefonjára nézve, nem kapott-e üzenetet a barátjától. 
Gyorsan fogytak a kérdések is, ennek megfelelően fokozódott a hangulat. Úgy 

tűnt, hogy Zita is jobban érezte magát, és ezen még az a tény sem változtatott, 
hogy Pisti felébredt. Igaz, ezt előbb észre sem nagyon vették – a fiú konstatálta 
magában, hogy elmulasztott egy nőt, és lemaradt egy jó társaságról. Kiment a 
fürdőszobába, hogy könnyítsen magán, és hideg vízzel alaposan megmosta az 
arcát, a haját is bevizezte, majd felbontott egy üveg sört magának. Tapasztalatból 
tudta, hogy a hideg sör nemcsak a másnapos gyomornak esik jól, hanem átme-
netileg is képes regenerálni az émelygéstől megcsappant intenzitású közérzetet. 
Pisti már játszott velük korábban, de a kérdések csak másodlagosan hozták 

izgalomba, jobban tetszett neki a közbeiktatott ivás szertartása. Zitával elszúrta 
a dolgot, csóválta meg álmosan a fejét, de nem is akarta most újrakezdeni. 
– Minden rendben? – kérdezte Iván. – Ha már úgyis állsz, hozhatnál egy 

sört nekem is. 
Pisti nem szólt semmit, odament a hűtőhöz, bontott egy üveget Ivánnak. Az-

tán megállt oldalt, az asztal mellett, időnként húzva egy-egy lassú kortyot a 
sörből. Minden bizonnyal a jobbik énje ébredt a whiskys álomból, olyan pozí-
ciót foglalt el, hogy ne álljon szembe a lánnyal, nem akarta, hogy tolakodónak 
érezze, de nem állt mögé sem, bár lett volna kedve hozzá, hogy bosszantsa, 
tudta, hogy Zita akkor még kényelmetlenebbül érezné magát. Néha megdör-
zsölte a halántékát, s nézte, hogyan haladnak a csapatok. 
Fél tizenegy körül Mátyásék álltak legközelebb a győzelemhez, de büntetés-

ből vissza kellett adniuk a Városházát, ami egyébként az egyik legnehezebben 
teljesített állomásuk volt. Aztán egy fél óra sem telt el, és Bertalannak kellett 
volna egy hatost dobnia, hogy megszerezzék az utolsó állomást, ami a Békás-tó 
lett volna, ám helyette egy újabb csapdakártyát kaptak. 
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Lajos figyelme csak akkor vált koncentráltabbá, amikor Emília és Bertalan 
párosa következett a játék sorában. A legjobban talán Lajos várta, hogy minél 
hamarabb győztest hirdethessenek. Amikor Bertalan éppen mögötte állt – 
Emília megkérte ugyanis, hogy hozza el az asztalról azt a titokzatos tequilás 
üveget –, egy pillanatra felé fordult, és azt mondta, hogy ha ennek itt vége lesz, 
néhány szót szeretne vele négyszemközt váltani. 
Bertalan előbb azt akarta kérdezni, hogy miért, de amikor Lajos szemébe né-

zett, hirtelen belenyilallott a felismerés, hogy Lajos talán mindent tud, tekinte-
tében ott volt a kérlelhetetlenség is, valamilyen intelligens cinkossággal együtt, 
ami fölöslegessé tett bármilyen kérdést Bertalan részéről, aki csak annyit mon-
dott Lajosnak, hogy rendben van, áll elébe. 
Igazság szerint Bertalan most nem szeretett volna senkivel sem négyszem-

közt lenni. Lajossal a legkevésbé. Már az első percektől kezdve volt egy olyan 
érzése, hogy Lajos tud vagy inkább csak sejt róla valamit. Tudja, hogy ő nem 
Keserű Bódog, talán azért, mert valóban ismeri az igazi Keserű Bódogot. 
Az sem elképzelhetetlen, hogy titokban szerelmes Emíliába, és az ilyen féltve 

ápolt rajongás kifejleszt az emberben egy különös érzékenységet a másikkal 
szemben, ami képessé teszi arra, hogy felismerje az imádottjára leselkedő ve-
szélyeket. Nem mintha ő bármi különösebb veszélyt is jelentene Emíliára, 
sokkal inkább Lajosra, illetve Lajos Emília iránti rajongására, mert azt csak a 
vak nem veszi észre, hogy a nő erőteljesen vonzódik Bertalanhoz. 
Aztán itt van Martinka Emília, aki miatt ilyen lehetetlen helyzetbe került. 

Pontosabban nem miatta, hanem Bódog miatt, a körülmények miatt, de ha 
egészen őszinte akar lenni, akkor nem is másokra kell fognia a helyzet ilyetén 
alakulását, mert csak saját magát hibáztathatja érte. 
Miért kellett belemennie ebbe a játékba? Persze, éppen nem tudott mit kez-

deni magával. Olyan szerencsétlennek érezte az egész életét, szerencsétlennek 
és kilátástalannak. Pontosan a legalkalmasabb pillanatban, tehát a leginkább 
sebezhető állapotában tűnt fel a régi barát, aki arra kérte, hogy segítsen rajta, 
helyettesítse őt, és belerángatta valamilyen piszkos ügybe, arra apellálva, hogy 
Bertalan úgysem tud ellentmondani, amit megtoldott még egy kis zsarolással 
is, amiről időközben bár kiderült, hogy nem kell vele foglalkoznia, de a bizalom 
és a csalódás egyszerre őrölte. 
Bertalannak jólesett, hogy valamit kérnek tőle, megbíznak benne, hogy meg-

bízzák valamivel. Rá kellett azonban jönnie arra, hogy neki tulajdonképpen 
egyetlen barátja sincsen. Nem számíthat senkire. De a szerelem dolgában sem 
áll jól. Többet nyavalyog rajta, mint amennyit tenni képes. Emíliával el tudna 
képzelni egy kalandot, egy rövidebb távú kapcsolatot, de sorsot már nem. 
Zitával más a helyzet. Zitát ugyanannyira ismeri, mint Emíliát, azaz egyálta-

lán nem ismeri őt sem. Mégis úgy érezte, hogy a rövid beszélgetések alatt sok-
kal közelebb kerültek egymáshoz. – De akkor miért nem szeretne négyszem-
közt maradni a lánnyal? 
Feltette magának a kérdést: Ha csak egyetlen embernek mondhatná el, hogy 

ki is ő valójában, ki lenne az? 
Mátyás aranyos ember, okos, intelligensen tud hallgatni, valószínűleg jól el-

beszélgetnének a szellemi, művelődéstörténeti kérdésekről, de nem hiszi, hogy 
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kitárulkozna előtte. Pistivel talán meg tudna inni egy sört, de abban is biztos, 
hogy gyorsan meginná azt a sört, mert nem nagyon lenne miről társalogniuk. 
Iván jópofa, jó a humora, de valóban testvéreként félti Emíliát, s Bertalannak 
kétsége sem volt afelől, hogy bármikor le tudna keverni neki egy pofont, ha 
megsértené az unokahúgát. 
Manuéla olyannak tűnik, mintha egy egészen másik világból csöppent volna 

ide, ami egyrészt az életkorának tulajdonítható, másrészt annak, hogy tényleg 
nincs is itt, csak testben, mert a barátjával van elfoglalva, aki lehet, hogy éppen 
megcsalja. Az nem számít, hogy elmondása szerint szakítottak egymással, hisz 
ez is inkább csak dac, mint ahogy Manuéla egész lényét a saját magát sebző dac 
jellemzi a legjobban. 
Erika az első adandó alkalommal elmondaná Emíliának, ha bármit is megosz-

tana vele, Csillával pedig legfeljebb Zitáról tudna beszélgetni, Csillából ugyanis 
csupán egyetlen dolog érdekelte Bertalant: hogy ő Zita barátnője. Talán egy-egy 
tanácsot is kaphatna tőle, hogyan kell vele viselkedni. (Isten ments a barátnőtől 
kapott tanácsoktól, de néha kikerülhetetlen, még akkor is, ha az ilyen tanácsok 
rendszerint saját gyöngeségéről és bizonytalanságáról tanúskodnak!) 
Vajon kinek vallaná be, hogy ő nem Keserű Bódog, hanem Berta Bertalan? 

Hogy arra kapott megbízást: vegyen részt egy megfigyelési ügyben, melynek 
pontos hátteréről egyelőre vajmi kevés fogalma van; hogy azt a feladatot kapta: 
férkőzzön a debreceni önkormányzat belső dolgait feltehetően jól ismerő 
Martinka Emília bizalmába, ha úgy adódik, akkor jöjjön össze vele. 
De hiszen, ha úgy vesszük, Bertalan már be is vallott mindent. Elmondta, 

hogy Bercinek hívják, amit mindenki elfogadott; nagyjából a saját életéről 
beszélt, amire láthatóan kíváncsiak voltak a többiek; ráadásul azt is kijelentet-
te: azért nem mondhat el többet a titokzatos telefonálóról, mert nemzetbizton-
sági ügyről van szó – amit senki nem vett komolyan. 
Kivéve Lajost. Lajost, a játékmestert, a társaság agyát és motorját. Lajost, aki 

mindent tud. És most négyszemközt akar beszélgetni vele.   
Bertalan ott állt a tequilával a kezében, melynek áttetsző ártalmatlanságában 

afféle békés bábként úszkált a féreg, valami hernyóféle, amiből biztosan pillangó 
lett volna, ha nem kerül a gusztustalan iránti titkos vonzalomra építő reklámfo-
gásként az üvegbe. Most éppen az üveg oldalába kapaszkodó kapatos, reményte-
len tekintetű mexikói férfi lába között állapodott meg, s ettől Bertalannak olyan 
képzettársítása támadt, amitől jobban megundorodott, mint a féregtől. 
Egyik férfi nemi szerv (a féreg) boldog öntudatlanságban úszik a másik felé 

(a mexikói férfi lába közét célozva). Bertalannak eszébe jutott egy korábbi, 
félig-meddig parázs vitája a homoszexualitásról. Azért csak félig-meddig, mert 
a vitapartner (egyik egri munkatársa a nyomdában) liberális nézeteket vallott, 
és a melegfelvonulás apropóján szóvá tette, hogy milyen jó dolog a másság 
elfogadása, és általában támogatta a konzervatív, hagyományos értékeknek 
ellentmondó ötletrohamokat – de hamar kiderült, hogy végeredményben mind 
a ketten egyformán utálják a buzikat. 
Bertalannak nem általában a homoszexualitással volt baja, nem azzal, hogy 

valaki meleg, hanem azt nehezményezte, hogy a gyógyítás helyett a betegséget 
normalitásként szeretnék feltüntetni egyesek, és ezt még törvénybe is akarják 
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foglalni. Miért baj az, ha ő undorodik tőlük? Félreértés ne essék, nem bántja 
őket, nem deportálná a melegeket valamilyen szigetre, de ha már emberi jo-
gokról van szó, akkor vegyék figyelembe az ő jogait, s ami sokkal fontosabb 
ennél: a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogait is, hogy ép és normális 
mintát lássanak maguk körül. Nem tehet róla: a hányinger jön rá, ha két férfi 
úgy viselkedik, mintha az egyik nő lenne. 
Nos, mindez a tequilában úszó féregről jutott az eszébe, s a kérdés megválaszo-

lásához semmivel sem került közelebb. Zitának szeretné elmondani, hogy ő nem 
az, akinek eddig hitte, s szerinte megvan rá az esély, hogy jóvátegyék ezt a félreér-
tést, de Bertalan azt is tudta, hogy nem Zitának fog beszélni erről először.           
– Bercikém, hozod már azt a varázsitalt? – hallotta hirtelen Emília hangját. 

– Kedvem támadt megkóstolni. Azt mondják, hogy a tequila kiváló vágykeltő. 
Jót tesz a szerelmeseknek. 
 

20. 
 
Bertalan bosszúsan nézett Emíliára, képtelen volt viszonozni a lány huncut 
epekedését. Aztán Zita felé fordult: 
– Kérsz te is? – kérdezte, mire Emília tekintete villámokat kezdett szórni. 
– Adjatok nekem is belőle! – mondta Manuéla, aki láthatóan jobb kedvű lett, 

mint az este elején, s ez nemcsak a sok bólénak volt köszönhető, hanem a fris-
sen kapott sms-nek is, amit a barátja küldött. – Tamás mindjárt itt lesz. 
– És egyedül jön vagy az új barátnőjével? – kérdezte epésen Iván. – Csak fi-

gyelmeztetlek, Manó, mert nem szeretném, ha megbuknál az újévi vizsgán. 
Legutóbb éppen arról beszéltem neked, hogy Tamás csak játszik veled. 
– Azt hiszem, kivételesen most én is kérek abból az italból – hallották La-

jos hangját. – Javaslom, hogy mindenki kóstolja meg. Ihatunk majd a győz-
tes örömére.  
Iván éppen egy hármast dobott, ezzel ráléphettek a táblán a Református Kol-

légium mezőjére. Manuéla összeszámolta a lapokat, megvolt az összes szüksé-
ges szerencsekártyájuk, teljesítettek minden feladatot. Nem sokkal korábban 
szerezték meg a Városházát, ott arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy milyen 
közlekedési beruházáshoz kíván 2008-ban uniós pályázatot beadni Debrecen. 
Mátyás megjegyezte, hogy nem tisztességes a kérdés, mert mi van, ha éppen 

Emília kapja, akinek a munkájához hozzátartozik a nagyobb pályázatok előké-
szítésében való részvétel. 
– Semmivel sem előnyösebb, mintha te kaptad volna a magyarországi hu-

manizmusról szóló feladványt – mondta Lajos. – Különben is, mindig lehet 
olyat kérdezni, ami valakinek éppen a munkájába vág. Tehát, milyen közleke-
dési beruházáshoz kíván uniós támogatást nyerni Debrecen 2008-ban? – is-
mételte meg a kérdést. – Gondoljatok csak arra, hogy a városvédők nem régen 
parázs vitákat élesztettek a nyomvonal kijelöléséről!   
– Ez részrehajlás – dohogott Mátyás, tőle kissé szokatlan módon. – Így már 

én is tudnám.  
Manuéla emlékezett rá, hogy az egyik gyakorlati médiaórán éppen az volt a 

feladat, hogy egy kerekasztal-beszélgetést készítsenek elő a város közlekedésé-
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ről, gyakorolván az érvelési technikákat, illetve a moderátori viselkedést. Ehhez 
természetesen fel is kellett készülniük a témából – nem mintha az újságolvasó 
vagy a város napi ügyei iránt érdeklődő embereknek ne jutott volna tudomá-
sukra, hogy a már régóta tervezett 2-es villamosnak, a régi debreceni arculatot 
idéző fasorokat féltve, a városvédők egy csoportja szerint nem a Dózsa György 
úton, illetve a 31-es busz vonalán, hanem néhány száz méterrel nyugatabbra, a 
Böszörményi úton kellene haladnia. 
– Az utolsó kérdés nyilvánvalóan egyházi vagy műveltségi témájú lesz, hi-

szen a jó válasszal a Református Kollégiumba léphettek be, így az egész játékot 
is megnyerhetitek. – Lajos kis szünetet tartott, amikor maga felé fordította a 
kártyát. – És most egy váratlan fordulat következik. – Körbenézett, újabb ha-
tásszünetet tartott. – Ezt a kérdést ugyanis kivételesen nem én fogom feltenni, 
hanem az, aki a legrosszabb pozíciót foglalja el a játékban. 
– Akkor add ide nekünk – mondta Erika –, mert ha nem tévedek, akkor mi 

állunk a legrosszabbul.  
– Nincs mit odaadnom – tárta szét a kezét Lajos. – Ez a papír üres, láthatjá-

tok. Elmulasztottam, hogy még ezt is tisztázzuk az elején, de elég sok újítást 
találtam ki. Tehát a kérdést nektek kell megfogalmazni. 
– És mi lesz a jutalmunk, ha olyat kérdezünk, amire nem tudják a választ? 
– Miféle jutalomról beszélsz? Nem elég az, ha megnehezíted az ellenfél dolgát? 
– Dehogynem, csakhogy jól kérdezni ugyanolyan nehéz, mint jól válaszolni. 

Ezért gondoltam, hogy kaphatnánk valamilyen jutalmat. 
– Megszavazza a társaság, hogy rossz válasz esetén Erika és Csilla kapja 

meg a Református Kollégiumot? – kérdezte Lajos. Ezzel tulajdonképpen 
semmit nem ígért, jól emlékezett rá, hogy Csilláék már jóval korábban teljesí-
tették az állomást. 
– Még szerencse, hogy nem a királytól kell kérdezni – mondta Erika. – Azt 

hiszem, amit én tudok, azt mind tőle tanultam.   
– Szerintem Erikáéknak ne is adjunk a tequilából – szólt közbe Emília. – 

Itt már úgyis annyira dúl a szerelem, hogy azon bármiféle varázsital csak 
rontani tudna.      
Erre a megjegyzésre is mosolygó moraj futott át a társaságon. 
– Akkor én kérdezek, mert Csilla biztosan elfogult lenne Ivánnal és a testvé-

rével szemben. 
– Nem inkább kegyetlen? – kérdezett vissza Csilla. 
– Csak nem kockáztatnád az esküvőtöket? – csatlakozott az évődéshez Zita is. 
 – Csendet kérek, mert nem tudok gondolkozni! Illetve egy pohár bort is ab-

ból az édesebből… – Erika Mátyásra nézett, majd figyelmeztette, nehogy segít-
sen. – Milyen kapcsolatban van egymással a református egyház és Debrecen 
város címere? Ehhez természetesen azt is tudni kell, hogy néz ki az egyik, és 
hogyan a másik. Az igazán tökéletes válasz pedig az lenne, ha valamilyen törté-
netet is fel tudnátok idézni a címerrel kapcsolatban.  
– Én például csak annyit tudok, hogy a címert készítő művésznek bizonyos 

anyagi jellegű vitái támadtak a várossal szemben – vágta rá gondolkodás nél-
kül Iván. – Úgy tudom, perre is mentek. 
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– Szerintem ez nem elég – mondta Erika. – Ráadásul nem is a báránnyal 
kapcsolatos – elnevette magát. – Látjátok, máris segítettem. 
– Már hogyne lenne kapcsolatos a báránnyal?! – tiltakozott Iván. – Debre-

cen címerében is ugyanaz a bárány látható, mint a reformátusokéban. A város 
ezzel is kifejezésre juttatta a kálvinizmushoz való viszonyát, a vele való azonos-
ság vállalását. 
– Elnézést, hogy közbeszólok – köszörülte meg a torkát Mátyás. – Nemcsak 

a bárány ugyanaz, de az egész címer is. És nem a város vette kölcsön a reformá-
tusoktól, hanem éppen fordítva történt. Jelképi a jelentősége annak a ténynek 
is, hogy a Magyarországi Református Egyház éppen Debrecen címerét vette át. 
Egy Gönci György nevű prédikátor írt erről az egyik újtestamentumi előszavá-
ban a tanácsbéli urakhoz. Valahogy úgy fogalmazott, hogy amióta Debrecen az 
Isten igéjének fejet hajtott, mindig buzgó volt az evangélium hallgatásában és 
tanulásában, gondot viselt az anyaszentegyházra, a tanítókra és a tanulókra 
egyaránt. Ezért nem egyszerűen csak kiváltságosnak ítélték meg a helyzetét, de 
a legfőbb bástyának is az országban. A kijelentés egyaránt alátámasztható az 
ismert történeti és statisztikai tényekkel. Ezek szerint a 16. század végén Deb-
recen a legnépesebb és leggazdagabb magyarországi település volt, a legtöbb 
adót fizette. De hogy visszatérjünk a játékhoz, a válasz első fele szerintem elfo-
gadható. – Mátyás körbenézett a többieken, mintegy az egyetértésüket kérve. – 
Csak hiányzik az a bizonyos történet, amire Erika utalt. 
– Lehet még gondolkodni… – Erika jelezte, hogy ha rajta múlik, még nem 

tudja elfogadni a választ.  
– Mi volt pontosan azzal a perrel? – kérdezte Bertalan, de már abban a pil-

lanatban meg is bánta, hogy megszólalt. Dühös volt magára, hogy alig telik el 
néhány óra, és éppen úgy döntött, hogy nem érdekli ez az egész város a maga 
kicsinyességeivel együtt, mégis a zűrös ügyek iránt érdeklődik.  
– Nem tudok semmi pontosabbat – válaszolta Iván. – Van egy újságíró bará-

tom, ő említette egyszer, hogy milyen ármánykodó is tud lenni a művészi hiúság, 
amit ő nem művészinek, hanem emberi gyarlóságnak nevezett. Arról van csupán 
szó, hogy kötöttek egy előzetes szerződést, de a munka több pénzbe került, mint 
ahogy az alkotó azt előre gondolta volna, így kevesebb volt a haszna.  
– De amíg a bárány történetén gondolkodtok, elmesélhetné valaki, hogy mit 

is kell tudni erről a címerről – vetette közbe Zita. – Arra én is emlékszem, hogy 
van rajta egy bárány, meg egy főnixmadár, de szégyellem magam, a többi ho-
mályos. Egyébként pedig úgyis ritkán kerülök ilyen társaságba, legalább hadd 
tanuljak valamit. 
– Ne szégyelld – nyugtatta Csilla a barátnőjét –, én se tudok többet. 
– S ha ez vigasz, a legtöbb debreceni még ennyit sem tud. Nekem még az is 

új, hogy van a városnak címere. – Pisti most szólalt meg újra. Iván jól tudta, 
hogy a barátja direkt rossz pontokat akar szerezni magának. 
– De azt csak tudod, hol van a Kossuth tér… – tett rá még egy lapáttal Iván. 

– Emlékezz csak, ott szoktál ismerkedni a lányokkal… 
– Hát, jobb is, mint a posta. 
Zita elpirult, ösztönösen közelebb húzódott Bertalanhoz, Pisti jelenléte ismét 

zavarni kezdte.  
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Az ismertetés Mátyásra várt. Ő elmondta, hogy a Kossuth téren egy több 
mint három méter átmérőjű, színes üvegmozaik lapocskákból összeállított 
Debrecen címer van a járókockák közé fektetve. 2001-ben készült el, az új tér 
felavatása után. Legalább 200 ezer darab, kopásálló, hőingadozást tűrő, velen-
cei színes üveg alkotja a címert, amelynek 24 féle árnyalatát használták fel. A 
muránói üvegmanufaktúrából szállított színezett üvegek között megtalálható 
az ezüst és a 24 karátos aranyfüstöt tartalmazó lap is. 
A Kossuth téren látható címer a heraldikai hitelesség, a plasztikai hatások és a 

dekorativitás egységét mutatja. A címerpajzsot egy öntött bronzkeret fogja egybe, 
a szegély összesen 16 darabból áll, s rajta a következő felirat olvasható: „Debre-
cen címerpajzsa a 16. században alakult ki. Az első címer 1560-ból maradt ránk, a 
régi városháza falát díszítette. A többször módosított, majd I. Lipót császár és 
király 1693. év április 11-én kelt adománylevele alapján elfogadott városcímer.” 
Az égszínkék hadipajzs alján lévő, három halomból képzett zöld mező közepén 

egy pálmafa emelkedik. Alatta fehér színű gyapjas bárány áll, három lábával két 
nyitott könyvön, ami az Ó- és Újszövetséget jelképezi, a negyedikkel egy arany-
színű kereszt rúdját tartja, s arról egy kereszttel hímzett zászló lóg alá. A pajzs 
tetején egy kiterjesztett szárnyú, zöld borostyánkoszorút viselő főnix madár van, 
amely a rangjelző koronából felcsapó lángoknál magát perzseli. A feje felett tün-
döklő napot ábrázolnak, ezért is nevezik Debrecent a Napba öltözött városnak. A 
lángnyelvekből az örök megújulást és élni akarást jelképező, hamvaiból újra és 
újra feltámadni képes mitikus főnixet egyébként nemcsak a kereszténység vá-
lasztotta jelképeként, Egyiptomtól Kínáig az egész világon elterjedt. Mindeneset-
re ez is jelképezi a város minden vészből, pusztulásból való megújulását. Akár-
hány tűzvész pusztított Debrecenben, mindig képes volt az újjászületésre. 
– A főnixmadár ott van a szökőkúton is – mondta Zita Bertalannak. Ismét 

elpirult. – De ezt biztosan tudtad. 
– Persze, persze – krákogott Bertalan. 
Ahogy egymásra néztek, olyan érzése támadt, hogy mégis csak Zitával sze-

retne négyszemközt maradni. Szívesen elsétálna vele a főtérre, s Zita, mintha 
kitalálta volna Bertalan gondolatát, a többiek felé fordult: 
– Ugye mi is elmegyünk a buliba? 
– Már hogyne mennénk – mondta Iván. – Előbb itt köszöntjük az újévet, az-

tán felsétálunk a Nagytemplom elé. Bár a Lagzi Lajcsis ünnepléseket nem iga-
zán szeretem. Persze, ez a mostani Roy és Ádám sem ígér túl sok jót. De hát 
nem is a zene miatt megy ki az ember. 
– A húsvéti bárányra gondoljunk? – terelte vissza a beszélgetés fonalát Ma-

nuéla a kérdésre. – A bárány Jézus Krisztus jelképe. A fehér bárány feláldozása 
a kereszthalálra utal. Isten báránya van ott a címerben. Aki elveszi a világ bű-
neit. A történet pedig a megváltás. 
– Azt hiszem, elfogadhatjátok a választ – mondta ünnepélyesen Lajos. – A 

2007-es esztendőt búcsúztató szilveszteri Szellemkorty nyertese Manuéla és 
Iván. Rájuk vár a pezsgőbontási mutatvány. 
Mátyás az órájára nézett. – Addig még van több mint egy negyed óránk. Ad-

junk két percet a könnyező báránynak!? Azt hiszem, Erika is a báránykönnyek-
re gondolt, amikor feltette a kérdést.        
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21. 
 
– Annyit hadd bocsássak előre, hogy van nekem egy régi barátom, aki író, és 
nemrégiben megjelent egy könyve. Az egyik novellának Báránykönnyek volt a 
címe. Erikával együtt olvastuk el, biztosan ezért kérdezett ilyet, mert azt gon-
dolta, hogy a könyvvel már ti is találkoztatok. Nem mentegetni akarom, de úgy 
hitte, könnyűt kérdez. Nos, a történetnek nincsenek dokumentálható alapjai, 
ám ha jobban belegondolunk, a vallásos kegyesség szempontjából logikusnak 
mondható. Nem beszélve arról, hogy ebben a mai, hihetetlen – s ezzel együtt – 
hiteltelen világban minden hihető. Az egyik ember számára az, ami saját maga 
ostorozására késztetheti, a másiknak az, amivel a többieket ostorozhatja, csak 
azért, mert nem szeretne magával foglalkozni. 
A bárány vagy kos – a mitológia szempontjából a kettő között nem túl nagy a 

különbség – általában akkor jelenik meg, amikor meg kell menteni valakit. 
Emlékezzetek csak Izsák történetére: Isten az utolsó pillanatban küldte az 
áldozati állatot, mielőtt Ábrahám kést tartó keze lesújtott volna saját fiára! A 
kos szarva fennakadt a bokorban, ezt Szent Ágoston a töviskoszorús Krisztus-
sal azonosította. A görög mitológiában szintén megjelent az aranygyapjas kos 
egy készülő gyermekáldozatnál, de Odüsszeuszt is a kos menti meg a küklopsz 
barlangjából. Sőt, az egyiptomi tíz csapásnál csak azok a zsidók menekültek 
meg, akiknek az ajtaját kos vérével jelölték meg, és a sor még hosszan folytat-
ható, egészen a népmesékig. Az igazmondó juhász aranyszőrű báránya ugyan-
ezekkel a motívumokkal tart rokonságot. 
A bárány főleg az egyházi címereken fordul elő – a kereszténység már a szarv 

nélküli fiatal birkát, a Krisztust jelképező bárányt tekintette áldozati állatának. 
Ez néha a városi címereken is látható, általában vallási összefüggésben. Telje-
sen természetes, hogy Debrecen és a református egyház címere tulajdonképpen 
megegyezik. Az egyház a bárányt és a főnixet is magáénak fogadta el, hiszen 
mind a kettő utal a feltámadásra, a megújulásra, ami a protestánsok esetében 
az egyház, a hitgyakorlás, a kegyesség megújulására is vonatkozik. 
A bárányáldozatok a legkülönbözőbb kultuszokban jelentek meg, néha össze is 

keveredett a jelentésük. Ezt akarta elkerülni a konstantinápolyi zsinat, amikor 
692-ben elrendelte, hogy Krisztust a Nappal és Holddal övezett bárány képe 
helyett emberi mivoltában kell ábrázolni. Mégis megmaradt a régi jelentésében, 
például a húsvéti bárány Jézus feltámadását, az újjászületést jelöli. Ilyenkor 
glóriával a feje körül és keresztes zászlóval ábrázolják, mint ahogy a címerben is 
látható. Heraldikai motívumként sem Debrecen alkalmazta – Franciaországban 
először IX. Lajos a 13. század közepén, nálunk II. Endre kicsit korábban használ-
ta pénzein és címerein, a keresztes hadjáratban való részvétele emlékére. 
A bárány az apostolokat és Szent Ágostont is jelképezi, Keresztelő János és 

Szent Ágnes attribútuma, jelképe a Johannitáknak. A fehér bárány jelenti az 
ártatlan jóságot, de a keresztény Jópásztor-ábrázolásokon ő a vétkes. János jele-
néseiben a Bárány–Krisztus a világ uraként, ítélkező hatalomként jelenik meg. 

A bárány igazmondásra késztet. Ezt az izgalmas motívumot használta fel 
említett barátom a novellájában, a fikcióhoz történeti hátteret is adva. Az asz-
ketizmusáról híres, egyébként elfeledett debreceni hajdú-prédikátor a 17–18. 
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század fordulójáról nagy kedvét lelte a földi élvezetek ostorozásában, ide sorol-
va nemcsak a dohányzást és az ivást, de még a zenét és a táncot is. A prédikátor 
egyik látomásában megszólította őt a bárány, és elmondta, hogy mindig ki-
csordul egy könnye, ha valaki hazugsággal a szívében áll elébe. 

Másnap felkereste őt egy asszony, akinek a férje debreceni bíró volt, és el-
mesélte, hogy amikor az ura Debrecen város új pecsétjével látott el egy hivata-
los végzést, melyben igazságtalan ítéletet hoztak egy cívissel szemben, a bíró 
egészen megrökönyödött – a báránynak kicsordult a könnye, és elmosódott a 
pecsét. A bíró összetépte a végzést, a szenátus elé vitte az ügyet, ahol új, most 
már igazságos ítéletet hoztak. 

Akkoriban kezdtek arról beszélni az emberek, hogy a debreceni bárány 
mindig könnyezik, ha valakit hazugságon ér. Hiába volt Szentpéteri látomása, 
később mégis azért küzdött, hogy a könnyező bárány csodája nehogy elterjed-
jen. Hogy is nézett volna ki egy kálomista közösségben a könnyező szüzek vagy 
a csodatévő szent ereklyék mintáját követni?! 
– Állítólag mostanában, a Kossuth téri címerről is könnyezett már a bárány 

– folytatta Erika.  
– Gyakran sír, ugye, amikor mögötte, a Nagytemplomban esküsznek örök 

hűséget egymásnak az ifjú házasok?! – szólt közbe Iván, mire Csilla jó erősen 
az oldalába könyökölt. 
– Komolyan mondom. Ez az író barátunk egy neki elmondott esetet mesélt 

el. Egy özvegyasszony állt a címernél. Arra gondolt, még ma is mennyire hűsé-
ges a régen halott férjéhez. Sírni kezdett saját nagy áldozatától, és akkor látta 
meg a bárány szemében is a könnycseppet. Rá kellett jönnie, hogy az egyik 
sírás nem igazi. Az övé. A vágyait letagadja, és saját magának is hazudik 
– Barátaim, talán nem ártana színt vallani ennek a báránynak – mondta La-

jos, és odaadta a pezsgőt Manuélának, aki már ott ült Iván nyakában.           
            

(A folytatást és a befejezését 
a tavasszal megjelenő kisregényben olvashatják!) 

 
 

BESZÉDGYAKORLATOK 
 

 

E, É 
 
– változatok és változások – 
 
 

(…) 
Mellemre érdem 
rendje égett, 
tenyerem féltett 
égre ébredt, 
kegyelmet lehelt 

felém (egy méhet 
terelt) a mennyek bérese, 
félszemért cserébe mézet 
merengett; tépett 
repkénylelkemnek éket 
festett egy tengerkék mese.   
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(…) 
Jelvényem kerek. 
Félelmem szerep. 
Fekete éjben 
szerelmem éhen 
mereng egy vénen 
remegő fényen. 
 
(…) 
Kese szél televényt 
lencséz  
meselény erejével 
szemcsés 
lepedéket tereget 
szét e réten; 

csenevész menedék, 
emlék s feledés lehetek 
fércelt fellegében. 
 
(…) 
Egész telek – 
fél-telek, 
deres égben 
néztelek; 
nem lettem szép 
herceged – 
vereségem 
lett veled 
egyre kéjjel 
 teljesebb. 

 
 
 
 

P 
 
 
Pünkösdi harmatot tépkedő, 
puhaléptű lányok poétája pőre 
pipeként pironkodik, parázs tüzet 
purgál a szinte csöppent, pörge 
vágyhoz, s imákon koplaló 
szüzek plüssölte párnát álmodik 
a copfos pártakupolákhoz.   
 
Pipacs-pillantásuk röppen 
s elpihed, piros-pepitára pöttyözi 
pirkadó, porhatag permetét 
a lopva portyázó pogány papoknak, 
kik éppen pépes lépnyi páttyal 
lepve pikkelyképüket, 
a pünkösdi harmatot tépkedő szép 
szüzek plántálta, piétás románcok  
pihés nyomában oldalognak.  
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GY 
  
 
Arany nyomában gyalog 
megyek; bizony, szegény 
vagyok, mint egy ágy, kelengye 
híján… – de hát milyen legyek? 
Szégyen-é vagy bárgyú érdem: 
gyarló álmom lággyá is csak 
úgy tudom legyezni régen, 
hogy vágyamnak kegyelmet  
képzelek: buggyanó bögyökként 
ragyognak rám a messzi 
gyertyalángként ágyékomba 
gyúló kék hegyek. 
 
S lám, a légyagyú vágyat 
legyőző gyanú, nem mint gyáva 
gyilkos: gyérkedő fagyalsövényt 
bogyózó kígyó gyalulja 
gyönyörű gyöngyöket ragyázó 
pikkelyével roggyant házfalak 
napos tövének gyurgyalag 
fészkét vigyázó gyomgyepét 
– nem!     
 
Elémbe hagyja gyémánt 
fegyverét, a kegyetlen észt, 
hogy engedjen elrügyezni 
minden gyülevész, barlangos 
testbe igyekvő véredényt, 
hadd gyógyuljon ott a gyűszű 
vágy a bugyrok ágya mélyén; 
s feledjem hamis gyönyörbe gyúlt, 
legyezővé gyűrött, ingyen 
rongyokból gyűjtött kelengyém, 
a hagymaszagnyi szégyent; 
göngyöljem pitypanggyökérből 
tilolt, hangya szőtte gyolcsba 
gyékényre gyámolt szegénységem.    
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Serfőző Attila illusztrációja 
 
 
 

T, TY 
 
 
Íme egy tétova tyúk. 
Taraján titok a pötty 
(egyébként ingerült vetélytárs 
csippentette tetoválásnak tűnik). 
 
Kontyában tán tetű tátog  
nyeletnyi tyutyuvér után, 
mondhatni: ostobán, 
s pont oly reményt szalajtva, 
mintha egy ponty tekintetében 
értelmet pátyolgatna öntudatlan  
fátyol a halott retinán. 
 
Pataknyi latyakban totyog, 
valamit motyog, hogy kot-kot, 
vagy mottót kutat rekedt 
torkában, asszonyi szépet 
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– míg hátsó falatján pottyant  
egy kéket –, hogy feltüzelje 
a tatát, a tócsa partján 
tespedő kakast. 
 
De ritkán barázdált agysejtje 
(s mind a kettő) 
nem sejtheti a tovatűnt 
tavaszt, a tétlen petéket, 
hogy mostanra itt már  
remízbe küldték a prosztatát, 
tehát: ma nem terem kamaty. 
 
Tyű, a tyúkra selejt idők várnak! 
S tán azért tűnik most tétovának, 
mert nem tudja, sertepertéljen-e 
más gatyák után, kössön-e 
tyúkbatyut, játszva a paráznát, 
vagy tűrje sorsa átkát egész délután. 
 
Estére úgyis elfelejti – mint néha 
a tojást, asszonya hiába eteti táppal, 
s honnan is tudná, hogy holnapra 
minden titkolt vágya szerteszáll 
a gőzölgő húsleves illatával…. 

 
 
 
V, Z, ZS 

 
 
I. 
 
Vézna vitézek zsákot visznek, 
vízimalomból zálog lisztet. 
Izzadt kezükhöz csiriz ragad, 
zsibbadt zsebükben diribdarab 
emlékek felzizegnek árván, 
zarándok lovagként bejárván 
minden zugát a rozsda vájta 
szívnek. S mint zsenge torzsalárva, 
vadrózsa virga vágya rajzik, 
vére zsurlólevélhez alszik. 
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II. 
 
Vézna vitézként vártán állok: 
zuzmóvégre izzó zsarátnok; 
bazsalyog rám a zafír égbolt, 
tűzvadásznak zsákmánya rég volt. 
 
Emlék-zsiványnak felszegődve, 
Elízium álszemű őze, 
törzsemben őrzöm a szenvedőt 
egy zsombékra zsúpolt ház előtt – 
vállamra zabrált zsáknyi éhem 
bűn inkább, mintsem szűzi érdem. 
 
 
 
III. 
 
Vágyak, emlékek vézna váza 
bizsergőn hamvad zsebbe, zsákba. 
Zengzetes, szép hivalkodások, 
akár pezsdülő vér a lázhoz, 
megperzselték a büszke vállat, 
s nem lettünk több mint vizslaállat, 
buzgón zsenyegve kvázi-lármát, 
űztük az álca lárvaálmát. 
 
 
 
IV. 
 
Hívnak azúr vitézi zsúrba, 
paráznaságunk ízzé zúzva, 
hol izzadt csirizként torkunkba 
duzzad keserű vércsezúza. 

 
 
 
 
 
 
 



 98 

A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 

Megmentett versek – (2008. október–november) 
 

  
Amikor a nyáron rendhagyó portrémat írtam Csontos Jánosról (megjelent a Néző ● 
Pont Különszámban – a 18. kötetben, 690–717. o.), újra a kezembe került a költő-
publicista 1991-es verskötete, a Menekült iratok – Szöveggyűjtemény a nyolcva-
nas évekből. „Az e kötetbe foglalt ’iratok’ nem valami idegen hazából, hanem az 
enyészetet előlegező, igazságosztó tűzből menekültek meg. S mert egy dekád túl 
nagy intervallum a homogeneitáshoz – termése szükségképpen ’szöveggyűjte-
ménybe’ rendeződik.” 
Az én irataim most nem a tűzből menekültek meg, hanem a szemetes elől. Rossz 

(vagy éppen természetes?) szokásom, hogy verseimet csak úgy, össze-vissza írom, 
meghatározhatatlan helyeken, így nincsen semmiféle rendszer. Néha nem találom, 
néha azonnal kidobom, máskor csak hetek, hónapok, évek múlva. 
Korábban gyakran kocsmaasztaloknál tettem ezt, mármint a versírást, kis no-

teszbe, talált papírlapokra, letépett fecnire, papírszalvétára, söralátétre. Lassan 
három éve nem járok kocsmába, szoktam mondani, ha kérdezik, hogy alkoholt is 
csak annyit iszom, amennyit az Úrvacsora vételekor kell. De a noteszek, papírlapok, 
fecnik megmaradtak, csak éppen a helyszín változik, s változatosabb is. Buszon és 
buszmegállóban, a számítógép előtt – mert hiába a technika, szeretem kézzel írni 
előbb, ha valami kikívánkozik belőlem, a papír és a toll még soha nem romlott el –, 
a főiskola alagsori dohányzójában, ahová csak én járok, mert a túlságosan puritán, 
mondhatni, lerobbant a környezet, alkalmas tehát a magányra. 
Szóval, most sincs semmilyen rendszer a versírásban, de néha törekszem rá, hogy 

legyen. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen kidobom a kézirataimat, illetve rendszere-
sen elteszek egy-egy lapot (nem tudom, milyen reménytől, talán a hiúság ragaszko-
dásától vezérelve) mindenféle dossziékba, melyeket aztán rendszeresen nem talá-
lok. Bevallom, többnyire nem is keresem, csak néha a kezembe akadnak. Ilyenkor 
rácsodálkozom egy-egy régi soromra, versszakomra, azt mondom magamban, talán 
lehet majd valamit kezdeni velük. Utána azt mondom – mert csak meg kell látsza-
nia az évek óta tartó józanságnak –, hogy irány a szemetes kuka. Aztán mégis in-
kább visszateszem a dossziét oda, ahol véletlenül megtaláltam, miközben valami 
egészen más dolgot kerestem. – Amit persze nem találtam meg. 
Évente úgy egy-két alkalommal rámtör a selejtezési vágy – ilyenkor már nem fé-

rek a sok papírtól, mert mind az öt íróasztalom tele van feljegyzésekkel, kéziratok-
kal, elolvasára váró és elolvasott könyvekkel, folyóiratokkal, aktuális és sürgős (!) 
elvégzendő dolgaimmal. (Most is találtam ilyen „Sürgős” feliratú dossziét, 2005-ről. 
Inkább nem nyitottam ki, hiszen a benne foglaltak vagy megoldódtak maguktól is, 
vagy már jóvátehetetlenek.) 
Találtam régi verseket – tíz vagy tizenöt év előttieket is –, töredékeket, sehol nem 

közölt, félretett, félbe maradt írásokat. (Például egy komikus eposz első három 
énekét is, majdnem 700 sort szabályos hexameterekben – azt hiszem, azért nem 
folytattam, mert… Biztosan elment tőle a kedvem.) Most ezekből szemelgetek, 
menekítek meg néhányat. Ha véletlenül vissza tudom idézni, hogy milyen körül-
mények szülték, ellátom megjegyzésekkel. 
(Most, hogy tényleg belekezdek, a dátumhoz már a novembert is odaírom.) 
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Oda és vissza 
 
 

(Ez a gépelt kézirat datálva volt: 1996. szeptember 21. Azt hiszem, Uzonyi Ferencnek 
nyitottam meg egy kiállítását, és a verset az ő képeinek motívumai ihlették. Meg a 
saját kérdéseim, melyeket most már nem tennék fel – mert már nem vagyok olyan 
magabiztos –, de ha valaki megkérdezné, a válasz most is ugyanaz lenne.) 
 

Az Isten tökéletességébe zárt idő. 
Az idő tökéletességébe zárt fa. 
A fa tökéletességébe zárt ember. 
Az emberbe zárt tökéletesség lázad önmaga ellen. 
A fa ellen. 
Az idő ellen. 
Az Isten ellen. 
 
Van-e tökéletesség egyáltalán, ha lázadás van? 
Van-e ember, és van-e Isten e lázadásban? 
Vagy csak az idő van? 
 
Az idő: VAN. 
Talán maga a tökéletesség, 
ahogy ott lüktet egy hajszálgyökérben, 
s hagyja, hogy hatalma virágba égjen; 
ahogy rákérgesedik fára, tenyérre, arcra, 
szerelem lesz belőle, ahogy… 
 
Széllé válik, rigó füttyében a dalra, 
s megborzong egy sarjadó levél, 
ahogy meztelen táncolni kezd a lány 
– a lába vérzik, a lelke száll, a reggel 
pirka-fénye rátalál nyomára, 
a vére illatára. Az időre. 
A halálra. – És nem fél tőle. 
 
Az idő tökéletességébe zárt Isten. 
A fa tökéletességébe zárt idő. 
Az ember tökéletességébe zárt fa. 
Feltéve, hogy tökéletes az ember. 
Feltéve, hogy van tökéletesség. 
 
S a feltétel? – Immár csak ennyi: 
Nem szűnni meg szeretni. Lenni 
porszemként táncoló a fényben, 
imádkozni egy falevélen.  
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Négy egysoros 
 
 
Kezeid alkalmatlanok a madárságra. 
 

*** 
Ikárosz félt a Naptól. 
 

*** 
Angyalokat sóhajtott ki magából az este. 
 

*** 
Szobormerev félelemben az asszonyok. 

 
(Nem tudom, mikor jegyeztem le ezeket a sorokat. Kár, hogy nem lett belőlük vers. 
Vagy lett? Vagy nem kár? Mindenesetre foglalkoztatott a sűrítés lehetősége. Ne-
héz lenne megmondani, mikor került ide a kézzel írott két sor: 
 

Kétsorost írni lenne könnyebb? 
Vagy két sorban nem írni semmit?) 

 
 

1994-ből 
 
 
Álom-bálból szűz szélre ébredek – 
egy tölgylevél kacsint reám, 
majd hullni kezd, veled. 
 
Rigótekintet kíséri, árván, 
s te elrepülsz e holtarany- 
szín, csöppnyi bárkán. 

 
 

2001. május 5. 
 
 
Kutatnál emlékeid között. 
A fiókok nehezen nyílnak, 
félsz is, hogy bennük semmi sem maradt. 
S hiába keresnéd dúlt kacatok alján, 
nem lelnéd sehol azt a kék madarat. 

 
(Ez a töredék egy 2001-es zsebnaptár május 5-ei részéből lett félretéve. Próbálok 
visszaemlékezni a 2001. évre. Akkor regényt írtam: a következő év elején jelent 
meg a Szent Antal megkísértése Holló László életéről. – S amiként a fenti sorok 
tanúsítják: foglalkoztam magammal is, nem éppen reménykedőn…)   
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(S ha már Holló László, itt van egy, a festőművészhez szorosan kapcsolódó kétke-
zes. Ezt legépeltem, az eredeti kézirat Ujváry Zoltán professzor Szuterén-évköny-
vében van. A címet megcsillagoztam, a vers alatt a következő jegyzettel: „Ujváry 
Zoltán és Vitéz Ferenc közösen írott verse 2003. július 18-án”. 
Erre az epizódra pontosan emlékszem: Kvaterkáztunk Zoli bácsival, s mint oly 
sokszor, Holló Lászlóról beszélgettünk. Egy virágcsendélet előtt ültünk, mikor Zoli 
bácsi megszólalt: „Dáliák sorjadoznak, kertünk ékei…” – Ez olyan szép mondat 
volt, hogy versbe illik, mondtam. S már le is írtam, rögtön a folytatással. Felol-
vastam, Zoli bácsi új sort tett hozzá a képhez, kicsit a ritmushoz igazítottam, rí-
meket kerestünk, míg megszületett egy alkalmi költemény. Ez az.)    
 

Holló virágai 
 

(Ujváry Zoltánnal közösen írott vers) 
 

 
Dáliák sorjadoznak: kertünk ékei 
– mint Holló vásznán szikra gyúl bibék ölén. 
S az esti nap haló sugár-reményeit 
biztatja új erőre büszke méhű fény. 
 

A kertekre omló alkonyat már nehéz, 
s a dáliák ím a vásznon lélegeznek. 
Megannyi csillag burjánzó bokrokra néz, 
s árnyékos tisztáson fűszál éle reszket. 
 

A napfény ízét még őrzik szirmaikban, 
s szinte égig érnek a büszke dáliák. 
Méhek álmában a festő titka villan: 
minden ölelésből születik száz virág. 
 
 
A gyökérben még a nyár… 
 

 
Eső és szél. Halál. Otthonok. 
Emlékeinket már dér süti. 
November küldte vén menyasszonyát 
a csábítsának el – mint fonnyadt zálogot. 
 

Perzselt tollú pávák az ágak, 
de az ölelés szorít: 
a gyökérben még a nyár lobog… 

 
(Ennek a versnek ott kell lennie Komiszár János egyik akvarelljére írva. A dárum: 
2003. 10. 06. Akkoriban sorra születtek verses akvarell lapjaink. Java részük 
megjelent 2005-ben a Színekre szavak című közös kötetünkben. Úgy emlékszem, 
ez a fenti nem. Lehet, hogy akkor nem tetszett, vagy nem illett a képhez.) 
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KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ 
 

 
HARMINC ÉV A GRAFIKA BŰVÖLETÉBEN 

 

Józsa János grafikai életmű-kiállítása a Belvárosi Galériában  
 

 
Harminc év a grafika bűvöletében. – 
Józsa János képzőművész debreceni 
Belvárosi Galériában 2007 októberé-
ben rendezett grafikai életmű-kiállí-
tásának címe néhány aktuális kérdést 
vet fel. Amennyiben az itt látható leg-
korábbi darabok az 1950-es évek vé-
géről, a ’60-as évek elejéről származ-
nak, miért nem fél évszázadról beszé-
lünk? Mi volt az elmúlt mintegy két 
évtizedben? 

 
Élet – Józsa János 1971-es 
színes linómetszete (51x54 cm) 

 
A válasz egyszerű, habár legalább 

két különböző aspektusból kell köze-
lítenünk hozzá. Egyrészt – úgy vélem, 
hogy – a hagyományos sokszorosító 
grafika helyét három évtized múltán 
vette át Józsa János művészetében a 
tűzzománc, melyben kiválóan ötvözte 
a grafikusi és festői látásmódot, illet-
ve a festményeiben is egyre erősebbé 

vált a grafikai szemlélet. Nem beszél-
ve arról, hogy a pasztell például egy-
szerre számít festménynek és grafi-
kának gyakorlatában – önállóan és a 
debreceni Pasztellfestők Egyesületé-
nek tagjaként folyamatosan jelentke-
zik ilyen munkákkal országos és idő-
szaki szemléken. 
Józsa János nem szűnt meg tehát 

grafikusnak lenni, hiszen ez a szemlé-
let, a látásmód és kompozíciós kifeje-
zési hajlam az ő egész képzőművésze-
tét meghatározza. Sőt, színes rézkar-
caiban, színes fa- és linómetszeteiben, 
a par excellence grafikát művelve, Jó-
zsa festő is volt egyidőben. 
Ráadásul azóta szintén születtek 

illusztrációi, rajzot pedig folyamato-
san készít, illetve a ’90-es évek köze-
pétől, az új évezred elejétől aktívan 
bekapcsolódott a sokszorosító grafi-
kai hagyományokat felélesztő új kez-
deményezésekbe is. Alapító tagja volt 
a derecskei Hajdú-bihari Grafikai Mű-
vésztelepnek és a debreceni Grafiku-
sok Ajtósi Dürer Egyesületének. 
E régi-új törekvésekkel illusztráljuk 

a bevezető kérdésre adott válasz má-
sik irányát. Ez a mély merítésű grafi-
kai életmű-kiállítás nemcsak retros-
pektív szemle, de figyelmeztetés és 
figyelemfelhívás is. Vissza kell adni a 
grafika rangját, nem szabad felejteni, 
hogy mindennek alapja a rajz, felmu-
tatva azt: a vonallal és a hiánnyal 
hogyan lehet érzéki módon kifejezni a 
világ és a létezés egyszerre összetett 
és rejtett szerkezetét. 
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Józsa János illusztrációja Ady Endre 
A fekete zongora című verséhez 
(színes linómetszet (73x29 cm) 

 
Ez a 30 év tehát mementó és tiszte-

letadás, egy olyan alap, olyan mag, 
művészi sűrítmény, amely meghatá-

rozza és egységbe rendezi a képzőmű-
vészként megélt létmódot, beszéljünk 
akár grafikáról, pasztellről és olajkép-
ről vagy tűzzománcról. 
Válaszolva a fenti kérdésre, egyút-

tal már sokat megsejtettünk Józsa Já-
nos egész szemléletmódjáról, virtuo-
zitásáról, az érzéki kifejezés vonalba 
ágyazottságáról, az elemi struktúrák 
visszakövetésének és/vagy kibontásá-
nak művészi módszeréről. De sokat 
megtudunk a Józsa Jánosra egyedien 
jellemző stílusjelzők hátteréről, ide 
vonatkozó tartalmáról is. 
Tudniillik, a saját világ és egyéní-

tett eszköztár Józsánál az 1960-as 
évek vége és az 1980-as évek eleje 
között alakult ki véglegesen, a mai 
karaktert is igen jellemző módon – és 
ez az időszak pontosan a mostani 
összeállítás időgerincét adja. Ezt a 
sokszorosító grafikai eljárások (linó- 
és fametszetek, rézkarcok és kőnyo-
matok, vegyes technikájú munkák, 
linotípiák és papírmetszetek) révén 
határozta meg, festményekkel, majd 
a ’80-as évek második felétől tűzzo-
máncokkal árnyalta. Hogy mindegyik 
technikában és műfajban képes egy 
részleteiben is teljes világkép felmu-
tatására – a mozgás, erő és dinamiz-
mus kifejezésével, a finomság és in-
timitás együttes érzékeltetésével –, 
azt szintén grafikusi létezésmódjának 
köszönheti. 
A részletekben gazdag felületen 

több epizód épül egységgé, másutt a 
figurák, a testek konstruktív felbon-
tása, majd újbóli összerakása révén a 
mozdulatot, mint epizódot ábrázolja. 
Ahogy a montázsszerűen megjelenő 
epizódokból és emlékfelvillanásokból 
a nézőnek kell összeraknia a történe-
tet, a töredékek is az egész muzsiká-
jaként szólalnak meg. Autonóm lapra 
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és illusztrációra, tematikus sorozatra 
egyaránt vonatkozik ez, tekintsük bár 
a ritkaságszámba menő, továbbmet-
széses technikával készített színes 
Ady-illusztrációkat, az Ezüst Gerely 
pályázaton első díjas lapokat, a hazai 
és nemzetközi kisgrafikai és exlibris 
pályázatok rangos elismeréseit kiér-
demlő munkákat vagy a fekete-fehér 
Brecht- és Móricz-illusztrációkat.    
Józsa János, mondhatni, belső tá-

jakat vetít a lapra (az eredeti képen a 
dúcra vagy rézlemezre – az egyik tár-
lóban dúcokat és lemezeket is bemu-
tatott, illusztrálva a közönségnek a 
műhelymunka aprólékosságát is).    

 
Józsa János: Kopernikusz 
(színes linotípia, 69,5x51 cm) 

 
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen vissza-

tekintő és összegző válogatásnál egy-
szerre irányadó: lehetőség szerint a 
technikák mindegyike jelenjen meg, s 
hogy a művész által feldolgozott te-
matikai vonzódások (számos esetben 

sorozatok) minél több reprezentációt 
kapjanak. Azt hiszem, Józsa János itt 
látott harminc évében teljes képet 
kapunk minderről, ide értve a festett 
világ jellegzetességeit is, melynek ál-
landó kiállítási felülete volt a debre-
ceni Márványház Józsa János Művé-
szeti Galériájában.  

 
Vándor – Józsa János rézkarca (50x33) 
 
Nem szükséges fordulóról forduló-

ra felidézni az életutat, s a hazai és 
nemzetközi díjak felsorolása is túl 
hosszú lenne – egyébként megtettem 
ezt a Józsa János grafikai életművét 
bemutató Az érzéki vonal című mo-
nográfiában –, de a kiállított lapok jól 
követhetővé teszik a művészi biográ-
fiát. Az első időszak szén- és krétaraj-
zai után Józsa a rézkarccal, illetve a 
könnyebben hozzáférhető linómetszés 
technikával ismerkedett meg, s itt a 
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Lipcsei Nemzetközi Könyvművészeti 
Fesztivál díjnyertes Brecht-illusztrá-
cióinak (a fametszetes sorozatának) 
legelső linóváltozatait kaptuk. Majd a 
fametszetek, a linók és a rézkarcok 
között is hamar megjelent a szín. 
Józsa nem színezte a lapot, hanem a 
bravúros továbbmetszéses techniká-
val, több dúcról készítette a színes 
nyomatokat. 

 
Józsa János Brecht-illusztrációja 
(fametszet, 17,5c11,5) 
 
Témavilágában meghatározó lett az 

irodalmi, illetve a zenei inspiráció, az 
illusztráció azonban fokozott érzelmi 
és szellemi sűrítés eredménye, így 
nem tartalmi ábrázolásról, hanem egy 
saját világkép kifejezéséről van szó 
bennük. S a szellemi, műveltségi kör, 
az intellektuális barátságok mellett 
mindvégig jelen van a családi és vá-

ros- vagy természeti környezeti kör is 
(Debrecen és a Nagyerdő vagy a mes-
terségek), az utazások élményvilága. 
Érdemes volt nagyobb figyelmet is 

szentelni az itáliai emlékeket rögzítő 
kőnyomatokra, külön kalandot jelen-
tettek a kis- és alkalmi grafikákon 
belül az exlibrisek, könyvjegyek, igen 
változatos technikai és tematikai kört 
kínálva, megjegyezve: e lapok önálló 
kiállítást is megérdemelnének. És a 
litográfiákról szólva, annyit feltétle-
nül meg kell jegyezni, hogy a sokszo-
rosító grafika e nemes hagyományú 
eljárását Józsa János honosította újra 
a debreceni művészetben, s szeren-
csére mára követői is vannak.      

 
Cirkusz (színes fametszet, 1980) 

 
A tartalmi, technikai jegyeken túl 

egész művészetét áthatja a szemléleti 
tisztánlátás és azonosság. A líra és a 
humor, az emelkedettség és az irónia 
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gyakran együtt jelentkezik. Szintén a 
fontos emberi és művészi vezérelvek 
közé tartozik a játék: formával, témá-
val és technikával, de mint egyfajta 
szabadságelv is. Több színes linóso-
rozatában felfedezhető a játékosság a 
szigor és könnyedség között; zenei 
témájú művein a konstruktív hatás 
mellett ott van a derű és az önfeledt-
ség, gyakran érezzük a vidámság és az 
elmúlás kettősségét, de ott van nála 
az egyszerre finom és erőteljes moz-
dulat, másutt az intellektuális báj. 

 
Józsa János: Bach-koncert emléke 
(litográfia, 45x55 cm) 

 
Legjellemzőbb motívumai közt so-

roljuk a nő és a zene, a zenélés hely-
zetének megjelenését. Itt is valami-
lyen időt legyőző, alkotó energia fo-
galmazódik meg. S jellemző a mű-
vészléttel kapcsolatos képi reflexiók 
sora. A szinte minden műfajban és 
technikával feldolgozott témasorban 
ott látjuk a művészt (a zenészt és a 
szobrászt); a zenei lapokon, az iro-
dalmi vagy műveltségi vonatkozású 

munkákon az érzéki bensőségesség 
atmoszférikus szellemivé emelkedése 
következik be. 
A kiállításon mutattuk be Az érzéki 

vonal című, a grafikusművész Józsa 
Jánosról szóló kismonográfiát (vagy 
katalóguskönyvet), mely szeptember 
elején jelent meg a Néző ● Pont ki-
adásában, az Onix Nyomda (dr. Ka-
rancsi János) s a Májer nyomda- és 
papírellátó (Májer István) támogatá-
sával. Ez a könyvecske több mint 110 
reprodukciót mutat be, és megkapjuk 

belőle Józsa János rövid 
pályaképét, majd tech-
nikáról technikára követ-
jük nyomon munkássá-
gát, a műhelytitkokkal is 
megismerkedve. 
Aztán egy témák sze-

rinti tipológia követke-
zik, kitekintve a tűzzo-
máncok és festmények 
világára, kiemelten fog-
lalkozva a műteremvilág 
(mint allegorikus hely-
zet) és a Nő motívumá-
nak megjelenítésével. 
Külön fejezetben mu-

tatom be az „arisztokra-
tikus szenvedélyt”, tehát 

az exlibriseket, ami nem véletlen, hi-
szen nemzetközi elismertségét Józsa 
nemcsak a festmény- és tűzzománc-
kiállításaival, a míves és nyertes gra-
fikai illusztrációival, de könyvjegyei-
vel is megalapozta. Hiánypótló lehet 
továbbá kisgrafikai alkotásjegyzéke a 
Függelékben – ide 1963-tól kezdve 
mintegy 400 lapot tudtunk sorolni. 
A kiállításon látott művek jó része a 

katalóguskönyvben is szerepel, mi-
ként Józsa János 2001-ben a Déri 
Múzeumnak adományozott 84 grafi-
kai lapjának mintegy kétharmadát is 
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illusztráltuk. Akkori, 65. születésnapi 
kiállításán ezt az anyagot nem láthat-
tuk, és azóta sem mutatták be. 
A mindannyiunk számára ismerős 

Józsa János tehát most egy mára 
lassan ismeretlenné vált arcát idézte 
vissza. Talán még időben hozta a rá-
ismerés élményét, hogy ne felejtsük el 
azt, amit már Lyka Károly és Fülep 
Lajos is megfogalmazott. Tudniillik, 
hogy Debrecen a grafika terén képes 
országos és nemzetközi hírnevet sze-
rezni. Ebben pedig az egyik főszerep-
lő Józsa János! 
 
 
 
 
 

Józsa János: 
Latinovits Zoltán emlékére 
(1971 – rézkarc, 46,5x32 cm)  
 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Józsa János: Kékszakállú (litográfia, 43,5x55 cm)
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Reprezentatív festményalbum jelent meg 
Józsa János művészetének fél évszázadáról 

 
 
Szinte még csak ismerkedett a közön-
ség Az érzéki vonal című, monografi-
kus jellegű grafikai katalóguskönyvvel, 
amikor november 7-ére, a művész 72. 
születésnapjára az Onix Nyomda ki-
adásában és támogatásával egy repre-
zentatív, színes album jelent meg Józsa 
János művészetéről. 
A megjelenés elsősorban annak kö-

szönhető, hogy dr. Karancsi János, 
Debrecen Város Mecénás-díjas nyom-
daigazgatója a mai debreceni képző-
művészet elsőszámú alakjának telje-
sítményét a legmesszebb menőkig el-
ismeri, s a grafikai könyv mellé egy 
kiváló képalbumot kívánt a művészet-
szeretők polcaira helyezni. Az album-
ban 170 színes reprodukció szerepel 
néhány dokumentumfotó, kiállítási en-
teriőr kíséretében. 
A grafikai monográfiában csupán 

jelzés szintű kitekintést tudtam adni 
Józsa János festményeinek és tűzzo-
máncainak környezetére, itt viszont a kép-kontextus éppen fordított: a festmények-
hez illesztve tárul fel eredeti színeiben Józsa sokszorosító grafikáinak egy meghatá-
rozó szelete, a színes fa- és linómetszetek, sőt, a színes rézkarcok és litográfiák 
megejtően szép és lírai módon extatikus világa. 
A könyvelőzmények ismeretében a művész és a kiadó engem kért a rövid beveze-

tő és kísérő szöveg megírására. A klasszikus (tematikus vagy stílusbeli) korszakolás 
félrevezető lenne, ezért az életművet öt alkotói évtizedre bontva mutattuk be. Az 
első kép 1958-as, a legújabb 2008-ban született – ez a válogatás tehát Józsa János 
művészetének fél évszázadát illusztrálja.  Alább az album vezetőjének ama részéből 
adok közre, mely az egyes évtizedek műveiből válogató reprodukciók csokrát kíséri.  
 
 

  
Az 1960-as évek 

 
Józsa János 1959-ben tűnt fel az orszá-
gos képzőművészeti seregszemléken, s 
4 év múlva, 1963-ban már Munkácsy-
plakettet kapott. Viszonylag fiatalon, 29 
évesen, 1965-ben iratkozott fel a Lipcsei 

Nemzetközi Könyvművészeti Kiállítás 
ezüstérmével az európai képzőművészet 
első vonalának névsorába is. 
Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyer-

mekei című drámáját (egy magyarorszá-
gi, jeligés pályázat elnyerése után) fa-
metszeteivel illusztrálta. Tulajdonkép-
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pen ez jelentette számára a belépőt az 
autonóm képzőművészeti létmódba – 
kirakatrendezői állását elhagyva, ettől 
kezdve szabadúszó művész lett. 
Expresszív realista tempera festmé-

nye, a Ruhateregetők (1958) még a 
mesterek s a kor szemléletének sajátos 
atmoszféráját mutatja. Az 1963-as Mű-
teremben vagy az 1968-as Szüleim, még 
inkább az ugyanebből az évből szárma-
zó Kivégzés című olajképén már eltért a 
megszokott figuratív ábrázolástól. 
A kompozíciót színekre és mértani 

elemekre bontotta, konstruktív építke-
zésmódja nem nélkülözte a plasztikus 
kifejezésre való törekvést sem. Ez a 
hatás minden bizonnyal annak tudható 
be, hogy a magasnyomású sokszorosító 
grafika, a linó- és fametszés területén is 
egyre nagyobb biztonsággal mozgott, a 
dúcok kialakítása pedig eleve magában 
hordozza a plaszticitást. 
Az 1963-as Két fej például eredeti 

fametszet stílusú alkotás, de az 1962-es 
Pihenő bika is ezt a hatást kelti kubista 
tömbszerűségével, allegóriájában azon-
ban nemcsak szimbólumot rejt, hanem 
már a belső tartalmak figurális expresz-
szív megjelenítésének irányába mutat. 
Józsa művei ekkor azért álltak legin-

kább a drámai kifejezéshez közel, mert 
sorsot mutattak be. Köszönhető ez an-
nak is, hogy ebben az évtizedben gyak-
ran ábrázolta a családot, a szülőket. 
Más művei mellett kiemelkedő alkotása 
például az 1965-ben készült Anyám 
kendővel című olajfestmény, de szintén 
az édesanya jelenik meg a Nő korsóval 
című 1968-as képen. 
Józsa konstruktív kubista építkezése, 

lírai expresszionista gyökerű képi kife-
jezése az 1960-as években kezdett ka-
rakterizálódni, bár ennek jelei már meg-
voltak legelső jelentkezésekor is, amit 
jól mutat az 1958-as olajkép, a Sze-
génysoron című alkotás.      

Az 1970-es évek 

 
Józsa János művészetének realista ala-
pokból kiinduló konstruktív kubista irá-
nya az 1970-es évekre kialakult. Ezt az 
évtizedet a festmények mellett a sok-
szorosító grafikai művek jellemzik. 
Valódi remeklések a színes fa- és li-

nómetszet sorozatok és a vegyes tech-
nikájú művek, valamint nemcsak a több 
dúcról, a továbbmetszéses technikával 
készített lapok (Sport-sorozat, Ady-
illusztrációk, A szobrász, A zene), de az 
ugyancsak ritkának számító színes li-
tográfiák is (például az Apám emlékére 
1973-ból).  
Az alakokat az expresszív indulat váz-

latozó erejével, a színváltozatok kroma-
tikus formaépítkezésével jelenítette meg. 
Különös feszültséget eredményez (ez 
jellemzi a kompozíció disszonanciában 
rejlő harmóniáját), hogy a festőindulat 
egyrészt valamely idilli helyzetbe csen-
desedik vissza, ugyanakkor az életképi 
keretet szinte szétfeszíti az érzéki-ösz-
tönös és a szellemi-intellektuális tartal-
mak látens küzdelme. 
Pogány Ö. Gábor írta 1975-ben, hogy 

Józsa ugyan mértanias egyszerűsítéssel 
utal a valóságra, ám legtöbbször a stili-
zálás lehetőségeit se kerüli el, ami azu-
tán megteremti a nagyvonalúsághoz 
szükséges feltételeket is. 
Határozott szerkesztésű képein és lap-

jain eltér a hagyományos festőiségtől, 
helyette inkább „keményen, struktívan 
rakja fel színeit, összesűríti a látvány és 
élmény képelemeit, nem átallja emléke-
it összekapcsolni elképzeléseivel, meg-
figyeléseinek eredményeit a gondolko-
dó elme következtetéseivel. (…) Utat 
enged a merész képzettársításoknak, a 
jelenségek intellektuális értelmezésé-
nek, a mozgásból következő vizuális 
feszültség jelzésének.” 
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S nem csupán a kísérletező, játszó 
ember belső mozgásairól vallottak Jó-
zsa János művei, de a kialakult, lezárt 
férfikor nyugalmáról, arányteremtő igé-
nyéről, világos céljairól, tartalmairól és 
távlatairól is – fogalmazott Bényei Jó-
zsef egy 1980-as debreceni kiállítás meg-
nyitóján, mintegy a ’70-es évtized ösz-
szegzését is adva. 

 
Józsa János: Hortobágy 
(olaj, 1978; 60x120 cm)) 
 
„Józsa ismeri a világot, az embert, ön-

magát, szándéka, vállalása világos, ér-
tékkoordinátái tiszták. A kialakult mű-
vész biztonsága sugárzik belőle akkor 
is, ha új technikával kísérletezik, ezért 
Don Quijotéja sem reménytelen álom-
lovag, hanem karakteres férfi, aki nem-
igen ijed meg ilyen-olyan szélmalmok-
tól, s hiába fején a borbélytányér, győz-
ni fog, bizonyosan győzni.” 
 
 

Az 1980-as évek 
 
1983-ban Józsa János Svájcban rende-
zett kiállítást, s ekkor A vonal mint 
festői elem címmel jelent meg méltatás 
művészetéről, mely szintén utalt arra, 
hogy művészete nem skatulyázható be 
stíluskorszakok szerint. 

„Grafikái a legapróbb részletekig ha-
toló rajzolóra vallanak, festményeit a 
mértaniig egyszerűsíti. Kivégzés című 
olajképén igencsak eltér a figuratív áb-
rázolástól, míg egy másik festményén 
azzal lepi meg a szemlélőt egy merészen 
felröppentett hegedűvel, hogy a hang-
szer szépségét és formáját ismét realista 
eszközökkel ragadja meg.  

Józsa a színeit ke-
ményen, szárazon és 
strukturáltan rakja 
föl. Hasonló színű 
vonalakat fektet egy-
más mellé, és köny-
nyen meggyőzi a 
nézőt arról, hogy a 
puszta vonal is lehet 
festészeti alkotó-
elem, s az nem fel-
tétlenül bontja ré-
szeire a kompozíciót. 
Józsa nem lágyan 

rajzoló, aki szórtfény hatásokkal játszik. 
A lényegest emeli ki, és erőteljes szín-
hatásokkal alapoz alája. 
Elsősorban olajképei azok, melyek a 

tudatos és realista művész benyomását 
keltik. A jellemnek ezek a sajátosságai 
sűrűsödnek kiállított két önarcképének 
egyikében is. Ám rézkarcai már álmo-
dozóbbnak hatnak, különösen a ván-
dort ábrázoló, amely mintha egy újabb 
– csak nem annyira egyértelműen meg-
fogalmazott – önarcképe lenne a ma-
gyar mű-vésznek. Egy vándor, aki örö-
kösen felfedező utakat jár, egy ember, 
aki önmagát keresi. 
A kiállított művek leggyakoribb mo-

tívuma a zene. A két kis zománckép is 
mintha hangszeren játszó muzsikust 
mutatna. Ezeknek a szüzséknek Józsa – 
egyébként világos formáival ellentétben 
– dekoratív és játékos keretet ad.” 
1984-ben, a svájci kiállítás után egy 

évvel, visszatért Hollandiába. Az Utrecht 
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legnagyobb galériájában rendezett ki-
állításnak kiváló volt a fogadtatása – 
különösen a rekeszzománc műveknek. 
Itt kiemelték például azt, hogy a mű-
vész – aki különböző, izgalmas témákat 
dolgoz föl, többek között bibliai mozza-
natokat az Ó- és Újtestamentumból – 
egyedülálló alkotói világot hozott létre, 
melyben ugyanolyan fontos szerepet 
kapnak a népművészeti elemek, mint az 
ezzel párosuló kifinomult naivitás. 
(Józsa az 1980-as években többször 

is hosszabb időt töltött külföldön, az 
említett Svájc mellett például Hollandi-
ában, Olaszországban és Finnország-
ban. Az évtized képtermésének bemuta-
tására csak utalásaiban vállalkozhatunk 
– hiszen a művek jelentős része külföldi 
magángyűjteményekben van.) 
 

 
Józsa János: Enteriőr 
(olaj, 1985; 100x70 cm) 

Az 1990-es évek 
 
Az utazások emléke, a mutatványok vi-
lága, a mitológiai, irodalmi és történel-
mi utalások mellett – ekkor készítette 
az Aranybika Szállóba ’48-as festett 
üvegablak sorozatát, majd a zeneszer-
zők és írók, művészek világát nyitotta 
szélesre és mélyre a zárt kompozíciók-
ban – ismét nagyobb szerepet kapott a 
család, de immár nem a szülők környe-
zete, hanem a feleség és a gyermek 
jelentette az újabb inspirációt. Mária a 
festményeken és zománcokon kívül szá-
mos grafikán is megjelenik, Poppea a 
festményeken látható, és általában fog-
lalkoztatja Józsát az anya-gyermek kap-
csolat (ilyen az Anya gyermekével című 
1992-es pasztell).  
Kislánya növekedéséről valóságos 

festménynaplót vezetett a művész. Kis-
gyerekkorától fiatal nővé éréséig több 
változatban festette (például kalappal, 
virággal, legyezővel, macskával), a képek 
mégis többek egyszerű helyzet- vagy 
karaktertanulmányoknál. (Ebből a sor-
ból itt a kisgyerek, a felcseperedő lány 
képeit látjuk: Poppea Lila hajdísszel, 
1992; Poppea napraforgókkal, 1997; 
Poppea szalmakalappal, 1998.) 
Részben vissza, részben a legújabb 

időszakra és az üvegablakokra is utalva, 
érdemes kitérnünk még a zenére, mint 
az egyik főmotívumra.  Az ábrázolásban 
gondot jelent, hogy a zene megfoghatat-
lan, de Józsa fogódzókat talált a zene 
megszólaltatásának módjában, a hang-
verseny összetett élményében is. A 
hangszer motívuma, a zene témája, a 
témával kapcsolatos lelkiség és szelle-
miség jelenik meg a képeken. 
Bényei József nyírbátori kiállítása 

után megjegyezte: e művein a harmónia 
a legfontosabb kompozicionális elem. 
„Oly módon simul a térbe az ábrázolt 
tárgy, hogy már-már megszűnik tárgy 
lenni, önmaga lényegét sugározza. Nem 
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a zenélő embert, a zeneszerszámot, 
hangszert, hárfát, tárogatót vagy hege-
dűt ábrázolják csupán, hanem az álta-
luk megszólaltatott zene örömét, szép-
ségét és harmóniáját tükrözik.” 
Egy rendkívül összetett időélmény, 

különös egzisztenciális helyzet megje-
lenítéséről van szó, pontosan: az időt-
lenség mámorának megragadásáról. A 
zene – ez a klasszikus időművészet – az 
egyik lehetséges eszköz ahhoz, hogy 
elérjük az időtlenséget, a művészi alko-
tás pedig harc az élmény reprodukálá-
sáért. Ezért tudja akár csak egyetlen, 
más alapkompozícióba emelt hangszer 
is átértelmezni a képet (ilyen például a 
Tavasz című tűzzománc, 2006-ból). 

 
 

Művek 2000 után 
 
Józsa János legutóbbi éveinek termése 
önmagában is egy roppant gazdag, érett 
és következetes festői életművet vetít 
elénk, akár a festményeket, akár a tűz-
zománcokat nézzük. 
Zománc kompozícióin megfigyelhető 

a korábbi időszak színes grafikai témá-
nak újbóli feltűnése (például a 2006-os 
A szobrász, Álarcfestő, Bábos, Vándor 
című alkotásokon), és eme – helyzeté-

nél és jelképiségénél fogva – allegorikus 
témák sorába illik a Tavasz (2006), vagy 
a többi, zenei témájú vagy zenei motí-
vumot alkalmazó (felidéző) mű. 
Az új évezredben jelentkezett Józsa 

János programszerűen is vallásos tema-
tikával: kiváló sorozatban dolgozta fel 
Jézus kereszthalálának 14 stációját –
ezek a zománcművek a váci Modern 
Művészeti Gyűjteménybe kerültek, a 
2004-es első bemutató után 2005-ben 
külön albumban jelentek meg a drámai 
erejű Kálvária-képek. 
Olajfestményei az eddigi legnagyobb 

változatosságot mutatják fel műfajuk-
ban és tematikájukban, ám a legegysé-
gesebb képet adják stílusukban. Az 
érett Józsa konstruktív ereje úgy ma-
radt meg, hogy végtelen finom lírai 
árnyalatokkal gazdagította a kifejezést. 
A bravúros szín- és formakezelés, a 

játékos könnyedség elmélyült belső tar-
talommal, érzékeny lelkiséggel kapcso-
lódik össze. Nála soha nem ábrázolásról 
van szó, hanem a tárgy, a táj vagy az 
ember érzelmi világának, szellemiségé-
nek átélt és továbbgondolt megjeleníté-
séről, kifejezéséről. 
Poppea immár felnőtt – az érzékeny-

ség, s a másutt is megfigyelhető töré-
kenység, intellektuális báj átsugároz-

za az egész (változatla-
nul igen sokrétű) port-
résorozatot (Poppea, 
2007; Mérleges nő, 
2008; Poppea napra-
forgóval, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Józsa János: 
Tengerparti esküvő 

(olaj, 2008; 70x100 cm) 
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A műfajon belül szinte remekmű-
számba mennek a csendéletei, illetve a 
tájképei (Erdő, 2006; Nagyerdő, 2008; 
Ház a fák közt, 2008), és újra megjele-
nik az absztrakció, mintegy a líra mér-
tanát adva. Érzékiségükben is látomá-
sos, összetett és mélyről fakadó képze-
letvilágról tanúskodnak továbbá aktjai 
(Pihenő aktok, 2008) és az aktjelenetet 
középpontba állító allegorikus képei. 

A festménykompozícióban megvaló-
sított illusztrációk sorában szintetizáló, 
élmény-, idő- és térsűrítő törekvéseinek 
kiemelkedő műve az Isten háta mögött 
című Móricz-illusztráció, miként zenei, 
irodalmi és mitológiai újragondolásai 
szintén arról szólnak: Józsa János szá-
mára minden örök téma a folyamatos 
megújulás és művészi elmélyülés ter-
mészetes eszköze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Józsa János: 
Az Isten 
háta mögött 
(olaj, 2008; 
71x66 cm) 
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A TECHNIKÁTÓL A SZEMLÉLETI KIFEJEZÉSIG 
 

A Pasztellfestők Egyesületének jubileumi kiállítása 
2008 szeptemberében Debrecenben, a Kölcsey Központban 

 
 
Öt évvel ezelőtt 14 taggal alakult meg a 
Sipos Zsófia festőművész által vezetett 
Pasztellfestők Egyesülete Debrecen (a 
továbbiakban a debreceni Pasztellfestők 
Egyesülete nevet használom). Hamar 
megháromszorozódott a társaság lét-
száma, túllépve egyúttal Debrecen és a 
régió határait. Az ország szinte minden 
részéből van tagjuk (Józsa Judit pedig 
Párizsban él), s rendszeresen szervezik 
kollektív bemutatóikat. 

 
Pósa Ede pasztellképe 
 
A számos hazai régiós tárlatot köve-

tően (Debrecen, Nádudvar, Püspökla-
dány, Hajdúszoboszló, Kisvárda, Sze-
ged) két évvel ezelőtt Nagyváradon és 

Nagybányán, majd Lublinban mutat-
koztak be. 2007-ben megrendezték első 
nyári alkotótáborukat Hidasnémetiben, 
s az új anyagot a hatvani Moldvay Győ-
ző Galéria fogadta. Az újabb debreceni, 
jubileumi tárlatra jelent meg az egyesü-
let harmadik katalógusa, 2–2 nagyala-
kú oldalon, színes reprodukciókkal mu-
tatva be 37 alkotójukat (megemlékezve 
3 elhunyt tagjukról, Torok Sándorról, 
Kunkli Irénről és Üveges Máriáról is.) 
A Kölcsey Központ galériájában szep-

temberben rendezett kollektív bemuta-
tó nagyobb léptékénél fogva is alkalmas 
volt arra, hogy ne csak a pasztelltechni-
ka szinte végtelen alkalmazási lehetősé-
geit illusztrálja, hanem beszámoljon az 
egyes alkotók művészi szemléletéről is. 
Sok esetben szemléleti közösséget sejt-
tetve, míg ezzel együtt azt is érzékeltet-
te, hogy a pasztell képes a legkülönbö-
zőbb művészi stílusokhoz idomulni. 
Ugyanúgy alkalmas a tájélmények rea-

lista vagy impresszionista ábrázolására 
(Csáth Annamária, Budapest, Laczkó 
Szilágyi Imre, Püspökladány, Pósa Ede, 
Balatonszemes, Nagy László, Eszter-
gom, Sipos Zsófia és Szilágyi Elek, Deb-
recen), mint a portrékészítésre (Józsa 
János, Debrecen), az elvont gondolatok 
vagy  érzelmi és groteszk, illetve szim-
bolikus transzpozíciók megfogalmazá-
sára (Bészabó András, Kisújszállás, Ka-
poli Ilona, Szigetvár, Koroknai Róza és 
Sz. Kóczián Melinda, Debrecen), s az 
enteriőr allegorikus bemutatására (Ale 
Ildikó, Szeged, Komendák Éva, Buda-
pest, Palotai Erzsébet, Debrecen), az 
expresszív élménykifejezésre (Gonda 
Zoltán és Török Anikó Debrecen – vagy 
az élmény figuratív-szimbolikus válto-
zatában Komiszár János). 
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Feledy Balázs művészettörténész ka-
talógus-bevezetőjében s tárlatajánlásá-
ban egyaránt kiemelte: „a pasztell szin-
te végtelenül gazdag színváltozataival, 
éppen kontrasztjaival vagy monokróm 
megoldásaival, a papírhordozó változa-
tosságával széles érzelmi skálán tud 
mozogni, miként otthonos tud lenni áb-
rázoló és nem ábrázoló felfogásban is. 
(…) A pasztell témagazdagsága, külön-
böző vegyes technikákká alakítása iga-
zán tágassá teszi ezt a nagy hagyomá-
nyú eszköztárt, amely egyaránt közel 
áll(hat) festőhöz, grafikushoz, sőt szob-
rászhoz vagy épp enteriőrtervezőhöz.” 
A pasztell tehát a lehetséges techniká-
ból „egy közösség által felkarolt, tudatos 
alkotómunkára inspiráló, önálló művé-
szeti terület lett” a debreceni Pasztell-
festők Egyesülete programjában. 
 

 
A grafikusként, pasztellesként, festőként 
egyaránt ismert Gonda Zoltán képe 

Nem egy művésznél éppen a pasztell-
technika megjelenése eredményezte a 
szemléleti és kifejezési árnyalatok gaz-
dagodását, nagyobb teret engedve az 
érzelmi és érzéki megnyilvánulásoknak 
is, hiszen a finom krétapor viselkedése, 
az anyaggal és színnel való közvetlen 
kontaktus a művészből is olyan archai-
kus rétegeket bonthat elő, melyek más 
anyagok vagy technikák alkalmazása 
során rejtve maradnak. 
 

 
Koroknai Róza művészi megújulása 

a pasztellhez is köthető 
 
Tanulságos lehet, hogy többen párhu-

zamosan művelik a festészetet és a 
grafikát – legyen az egyedi rajz vagy 
sokszorosító grafika (például Józsa Já-
nos, Gonda Zoltán). Koroknai Róza 
újabb lehetőségekre lelt a pasztellben: 
archaizáló utcaenteriőrjei a technika ré-
vén sokat finomodtak, sejtelmesebbé 
váltak, a groteszk egyéni megjelenése 
pedig azt jelzi, hogy a művész már nem 
egyszerűen a környezetbe vetíti ki ér-
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zelmeit, hanem szimbolikus tartalma-
kat a képbe hozva, figuralizálja azokat.  
Kemp Zsuzsa gyakran a mesei mito-

lógiából merít, s feldolgozása is illesz-
kedik ehhez az atmoszférához, olykor a 
naiv-gyermeki sajátosságokat is felmu-
tatva. Szilágyi Elek figurális pasztelljei-
vel jóval érzékenyebben fejezi ki a táj-
hangulatokat, mint az olajjal. Már e né-
hány évben is nagy fejlődést mutatott 
Sz. Kóczián Melinda, s különösen azon 
műveit emelhetjük ki, ahol a képi vi-
rágmetamorfózisok mellett a madár-
motívumok is megjelentek, illetve ahol 
a gótikus vagy reneszánsz architektúra 
adja látomásaihoz a szerkezeti keretet. 
 

 
Sz. Kóczián Melinda kompozíciója 
 
Ale Ildikó kompozíciói az absztrakci-

ós gondolat kifejezésével és a figurális 
képi megjelenítés határainak átmenete-
ivel a két világ között keresik az egyen-
súlyt, páraként finomam lebegő har-
móniát teremtve meg. Págyi Zsóka a 
plasztikus természeti formák érzékeny-

ségére apellál; Bészabó András munká-
in a jelképi motívumok és az absztrakt 
organikus formák váltakozása, harmó-
niakereső egyensúlya ragad meg. 
S érdemes végül röviden – a fent jel-

zett sajátosságok miatt – a technikai jel-
legzetességeket történeti összefüggés-
ben is felidézni, hiszen ez a vázlat arra 
is következtetni enged: miért nem csu-
pán egyszerű technika a pasztell, ha-
nem maga a stílus.  
A pasztellt sokáig nem tekintették ön-

álló kifejezőeszköznek, de a 20. század-
ban már érvényesülhetett szuverenitá-
sa, egyszerre őrizve hagyományt s kép-
viselve megújulást. A pasztell egyaránt 
magában rejti a festői és grafikai kifeje-
zés lehetőségeit, bár a hagyományos fes-
tői eljárások között viszonylag újnak 
számít. A 17–18. század fordulóján vi-
szont már olyan finom árnyalatok kife-
jezésére is alkalmas volt – például – a 
portréfestészetben, amely révén a mű-
vész a szemcsés pasztellfestékkel har-
matos lágyságot tudott adni az arcnak. 
A 18. század közepén alkotó művészek a 
portréábrázolásban már a pasztellel is 
el tudták érni a tökéletesen kidolgozott 
olajképek egybeolvadó, viaszos lágysá-
gát. A színeket elkezdték keverni, finom 
szarvasbőrrel, papírral vagy az ujjukkal 
dörzsölték be a felületbe. 
A krétában rejlő festékanyagot máig 

gyakran a kezével, ujja pórusaival dol-
gozza el a művész. A kréta egyébként is 
talán a legkönnyebben alakítható festé-
szeti anyagok közé tartozik. A művész a 
tiszta színt tartja a kezében. Ezt a színt 
pedig fizikai és lelki gesztusaival alakít-
ja formává, élménnyé vagy hangulattá.  
Ezért az impresszionisták és posztimp-
resszionisták is szívesen nyúltak ehhez 
az anyaghoz a 19–20 század fordulóján. 
Legjelesebb képviselői közül kiemelhet-
jük Edgar Degas és Toulouse-Lautrec 
művészetét, itthon pedig a több francia 
hatást továbbdolgozó Rippl-Rónai pasz-
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tellfejeit említhetjük. (S itt sorolhatjuk 
Nagy István, Egry József, Szőnyi Ist-
ván, Vaszary János, Berény Róbert 
vagy éppen Bernáth Aurél „érzékletes 
tündöklésű” pasztelljeit.) 
S felidézhetjük Degas Táncosnők a 

kulisszák mögött című munkáját. Új-
szerű volt ez a kép, mert a lágy, viaszos 
átmenetek hagyományán túllépve, a 
művész az erős és feszes vonalvezetés-
sel keltett utánozhatatlan mozgás- és 
fényhatásokat. Ez időben már színes 
alapokra, durva kartonpapírra dolgoz-
tak, néhány pasztellkrétával is ki tudták 
bontani a színek, tónusok, különböző 
árnyalatok szinte teljes skáláját. Mint a 
debreceni Pasztellfestők Egyesületének 
bemutatóiból is kiderül: máig szívesen 
alkalmazzák a színes alapot, és ennek 
hatását a művészek a pasztell eltérő 
erősségű nyomásával szabályozzák. Így 
hozhatnak létre tünékeny, sejtelmes, 
puha felületeket és erőteljesebb takará-
sokat, erővonalakat. 
De a pasztellel immár nemcsak az 

alakokat, a figurális kompozíciókat ké-
pes a művész elkészíteni, hanem meg-
foghatatlan látomásokat is tud ábrázol-
ni. A nehéz kontúrok, a sűrű, gazdag, 
krétaszerű színek s a papírba erősen be-
dörzsölt hamvas, foltos pasztellfelületek 
ellentéte egyszerre drámai és lírai hatá-
sokat hoz létre. S a pasztellt ma már  
nemcsak a szín-por krétába tömörített 
változatában ismerjük – alkalmazzák az 
alkotók az olajpasztellt; a viaszkrétával 
a szín megtapadását biztosítják, a kré-
tanyomokat pedig ecsettel és terpen-
tinnel is lavírozhatják. 
Szívesen használják a puha tónusokat 

hangulatok kifejezésére, érzelmi állapo-
tok illusztrálására. A pasztellszínekről a 
festészetben is mint külön kategóriáról 
beszélünk. A grafikai hatások pedig jól 
érvényesülhetnek azáltal, hogy a pasz-
tell egyszerre szín és vonal, tömeg és 
hiány, szerkezet és hangulat, alak és 

metamorfózis. Egyszerre lehet az elbe-
szélés vagy a dramatikus ellenpontok 
érzékeltetője. 

 
Bészabó András műve 

 
Úgy vélem, ebben a régióban a deb-

receni Pasztellfestők Egyesülete tud ha-
marosan olyan országos vonzóerőt meg-
teremteni  (habár ez már ma is érzékel-
hető), amely képzőművészeti centrum-
értéket is adhat a városnak. Jelenlegi 
formájában például a Debreceni Nem-
zetközi Művésztelep nem alkalmas erre 
(lásd a korábbi vitairatot a művésztelepi 
összeállítás végén). Talán a Grafikusmű-
vészek Ajtósi Dürer Egyesületét is arra 
készteti, hogy a mára kialakított magas 
színvonal mellett úgy is koncentráló erő 
legyen, hogy (bár jelenleg is van tagjuk 
Kolozsvárról) a megye-, illetve régióha-
táron túlról is a tagjai közé hívja a gra-
fikusokat. 
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   A BÉNYI-ÉLETMŰ ÚJABB TITKAI 
 

Bényi Árpád festőművész posztumusz grafikai kiállítása 
 
 
Ha az első bemutatóknak nem is mú-
zeumi intézmény adott otthont, mél-
tó helye most már egy múzeumban 
lenne a 2006 karácsonyán elhunyt 
Bényi Árpád festőművész azon mun-
kái javának, melyek nagyobb közön-
ség előtti szemléjére csak a művész 
halála után nyílhatott lehetőség. 

 
Bényi Árpád önarcképe 
 
Kíváncsian várjuk: vajon mikor ke-

rül egy válogatás például a Déri Mú-
zeum birtokába és falaira azokból az 
akvarellekből, melyek reprezentatív 
bemutatóját 2008 januárjában, a 
Magyar Kultúra Napján rendezték a 
Belvárosi Galériában, illetve az élet-
mű egy újabb – eddig gyakorlatilag 
ismeretlen – szeletéből, az egyedi és 
sokszorosító grafikai munkákból. Bár 
néhány mű Lublinban és Miskolcon 

is járt, nyáron a Derecskei Művelődé-
si Házban harminc lapot állított ki a 
grafikai művésztelep, de 2008 szep-
temberében a Debreceni Művelődési 
Központhoz tartozó Józsai Közösségi 
Házban látott több mint hetven alko-
tás – mely csupán töredéke a hátra-
hagyott anyagnak – egy újabb, s meg 
kell állapítanunk: igen erős Bényit ad. 
Arról már nem is beszélve, hogy a 

Modemnek a nagyobb életmű-kiállí-
tások otthonául szolgáló emeletét be 
lehetne rendezni időszakilag a Bényi-
képekkel. Ha már életében nem kí-
nálta fel a Modem ezt a lehetőséget a 
75. születésnapra (ez lett volna Bényi 
Árpád utolsó kiállítása, amit végül a 
Kölcsey Központ rendezett meg), leg-
később 2011-ben (a művész halálának 
5. évfordulóján) ez a mulasztás pótol-
ható. S amennyiben a történet folyta-
tódik (mint ahogy Bényi Árpád követ-
te Van Gogh örökségét – hogy csak a 
debreceni modern múzeum egyik nem 
is oly régi vállalkozására utaljak –, a 
termek egyikében nyugodtan helyet 
kaphatnának a Bényi-tanítványok is. 
Szerencsére voltak s vannak a tanít-
ványok között és mellett követői.) 
Nem árt tehát idejekorán felhívni 

Gulyás Gábor igazgató (vagy a követ-
kező vezető) figyelmét a lehetőségre, 
de az intézménynek addig is jó volna 
pótolnia valamit a debreceni kortárs 
és modern művészettel szembeni mu-
lasztásaiból. E kérdés érvekkel alátá-
masztott felvetése és a javaslat érvé-
nyességének bizonyítása külön vita-
iratot igényelne, alább azonban az élő 
Bényi-életmű újabb meglepetéseivel 
foglalkozunk. 
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A Debrecen hetilap online testvé-
rén, a Deolon indítottunk szeptem-
berben egy rendhagyó levélsorozatot 
– részben a hiányzó kritika pótlására, 
bár e műfaj a kritikát nem helyette-
sítheti –, s egyik érdekessége ennek 
talán az, hogy aktuális kiállításokról 
írok „levelet”, kivétel nélkül olyan is-
mert és rangos, mértékadó személy-
nek, akik már nincsenek az élők kö-
zött (az angelusmail.dante, a virtuá-
lis cím szintén utal erre). 
Bényi Árpád kiállításáról természe-

tesen Bényi Árpádnak írtam – habár 
bevallom, gondolkoztam Körmendi 
Lajoson is –, és alább az ott megje-
lent levélnek egy hosszabb, részlete-
sebb változatát adom közre.     
 
 

Kedves Árpád! 
 
Ama két évvel ezelőtti karácsony óta 
szinte minden nap beszélgetek Veled: 
lángoló lepkeszirmokból szólsz hoz-
zám a szobák faláról, szabadság-kéket 
úsztatsz a terítő kusza rácsai mögé, s 
ha éppen semmi nem jut az eszembe, 
ránézek egyik festményedre, és köny-
nyűvé válik a szó, még ha olyan sú-
lyos is, mint az álmaid a börtönévek 
óta, egészen addig, hogy csatlakoztál 
ott fenn, a zenélő angyalokhoz. 
Grafikáidról csak néha beszéltél, de 

akvarelljeidet a legelsők között lát-
hattam, még a hajdúszoboszlói mű-
vésztelepen. Akkor azt mondtad, hogy 
a véletlen kínálta ezt az aranybányát, 
s hogy az akvarellezés megfelel a Te 
„hirtelen haragú” természetednek. 
Csodálkoztál, hogy fél évszázados 

festői pályafutásod alatt nem kerültél 
közvetlenebb viszonyba az akvarellel, 
pedig kedvedre való volt, hogy szinte 
egyetlen gesztussal végérvényesen tu-

dod helyükre tenni a színmezőket, és 
már csak arra kell vigyáznod, hogy 
megőrizd kromatikus tisztaságukat. 
2008. január 22-én (a Magyar Kul-

túra Napján) szerető özvegyednek, 
Lenke asszonynak s barátaidnak gon-
doskodása nyomán találkozhatott a 
nagyközönség az utolsó évek lapjaival 
(ez maga is szinte egy életműre való 
anyag volt minőségében). Most pedig, 
szeptember 5-én, ugyanazon a napon, 
mikor a Győrfi Lajos által készített 
síremléked avatása volt – Debrecen 
város Díszpolgáraként – a Köztemető 
díszsírhelyén, a Józsai Közösségi Ház-
ban nyílt meg posztumusz grafikai 
kiállításod, amelyet úgy harangoztak 
be, hogy még a szakma is meglepő-
dött e rejtett kincseken. 

 
S valóban így lehetett (én a szak-

mával nem beszéltem), mert ha nem 
ismernénk a festői életművedet, akár 
azt is hihetnénk, hogy itt egy vérbeli 
grafikus érett munkáival találkozunk. 
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(Csak az életkorával volnánk bajban 
ennek a grafikusnak, hiszen portréid 
klasszikus letisztultságról, tusrajzaid, 
sokszorosító grafikai lapjaid – a lito-
gráfiák, rézkarcok és monotípiák – a 
létezés gyönyörű és megindító, olykor 
értelemmel föl nem fogható drámá-
jának ízig-vérig modern láttatásáról, 
vegyes technikájú munkáid, számító-
gépes grafikáid pedig – amellett, hogy 
itt már szinte az akvarellek buja indu-
latára ismerünk rá – fiatalosan friss 
szemléletről és virtuóz játékosságról 
tanúskodnak.)  
Hányszor hallottam Tőled, hogy az 

embertelenné váló világban folyton az 
emberség számára teremtett kis szi-
geteket keresed, ahol a szellem is jól 
érzi magát, és indítást érez arra, hogy 
anyaggá váljon! 
És csak most látom, hogy az anyag-

gá válás Számodra is mindig a vonal-
lal kezdődött és a térrel, erkölcsi föl-
indultságodban csak aztán fejezted ki 

mindazt, ami Benned eleve szín volt, 
robbanás, vagy épp a börtönből örö-
költ archaikus, állati érzés: félelem és 
remény. 

 

 
S ilyen sziget volt elsőként, közvet-

lenül a börtön után – mert egy pla-
kátra került fametszeteddel, immár a 
salgótarjáni vérfürdő után, „Szabad 
Magyarországot” követeltél – Berety-
tyóújfaluban a kultúrház portásfülké-
je. (Emlékszem, soha nem mulasztot-
tad el megjegyezni, nem nélkülözve 
az iróniát sem, hogy egy takarítónői 
státuszra vettek fel). Fürkészted az 
embereket, a bihari madonnákat, a 
gyerekeket, s már ott volt Veled Len-
ke, kiről talán a legszebb, mélységpil-
lanatukban is szelíd rajzok születtek. 
Egy óriási hagyatékból került most 

elő ez a 71 lap (ha jól tudom, Potyók 
Tamás válogatásában) – mindig ott 
volt a ceruza a kezedben, a napi pen-
zumhoz ugyanis szervesen hozzátar-
tozott a rajz, nem beszélve arról, hogy 
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a rajzi „jegyzetelés” mellett autonóm 
értékűnek is szántad a grafikát, mé-
lyítve a hagyományosakat, követve az 
újabb technikákat, hiszen csak így ta-
níthattad is azokat a Nyíregyházi Fő-
iskolán. Néhányuk szerepelt már egy 
lublini kiállításon, illetve Miskolcon, 
és másik harmincat a derecskei grafi-
kai művésztelep idei nyári idényének 
megnyitóján mutattak be, és az exp-
resszív festmények után most bár jó-
részt fekete-fehérben, de a kifejezés-
nek a színbelivel közös indulati gyö-
keréből táplálkozva követjük vissza az 
intim életedet. 

 
Vonalak játéka 
Bényi Árpád akvarellje 
  
Füzeteidről is szólva, azt írtad „va-

lamilyen vallomás”-ként (Te nevezted 
így a kényszert a megfogalmazásra): 
tulajdonképpen nincsenek festői ter-
veid abban az értelemben, hogy be-
szélni tudj azokról. 

„A világot csak indulatok szintjén 
vagyok képes átélni, és a képen ezek-
ből már csak gesztusok maradnak. 
Ezért van, hogy töprenghetek ars poé-
tikán, de megfogalmazni nem tud-
nám azt. A kép tartalmi, tárgyi, ábrá-
zolás-beli elemeit nem tartom festői-
etlennek, vázlataimban főleg temati-
kus ízű krokik vannak a Mindenható 
bürokráciáról, a Könyökvédők hatal-
máról, a Közöny lárvaképei-ről, a Ci-
nizmus álarcairól. Füzeteimet tele-
rajzoltam a tisztesség és hit elmesze-
sedett, elhájasodott kövületeivel; leg-
nagyobb tartozásom ezek képi meg-
fogalmazása. Füzeteimbe gyűjtöm lel-
kesedésem és átkaim relikviáit, hogy 
az indulatok szélcsendjében tudjam, 
min lelkesedtem tegnap.” 

 
Bényi Árpád tollrajza 
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„Lelkesedésed és átkaid relikviái” 
között bukkanok rá nemcsak azokra a 
rézkarcokra és sűrű, vékony vonalhá-
lós rajzaidra, melyeken már a ’70-es 
évek végétől s a ’80-as években meg-
sejtetted szemléletében az akvarell 
2000 után újrafogalmazott kalandját, 
vagy a kőnyomatok vonalaival láttat-
tad a világ másutt színekbe fokozott 
abszurditását, de az 1982–91 közötti 
időszak tusrajzaira, expresszív forma-
látomásaira is. 

 
Bényi Árpád: Hibás öntvények (tus) 

Folt a térben, Vonalak fehérben, 
Rácsok és hasábok, Indák és szálkák, 
A fal repedései, Törések, A fa játéka, 
Szétszakadások, A tér vége – a kom-
pozíció nemcsak rögzített, hanem fel-
bontott és analizált, szellemileg is 
bensővé tett látványán túl Te szinte 
mindegyikben olyan problémát fag-
gattál, melyek révén az anyagi viszo-
nyokban kerested a létezés anyagta-
lan összefüggéseit.  
A Tömbök címűben és a Hibás önt-

vények tusrajzaiban is a tárgy átszel-
lemítéséről szólsz, történeteket láttál 
meg a geometrikus formákban. 1971-
es szignójú ülő aktvázlataidban kroki-
ból jeleztél filozófiát: egy nagyobb és 
hat kicsi rajz, ugyanaz a helyzet, álla-
pot, Nálad mégis a stáció és a mozgás, 
a változás és formálódás képzetét kelti. 
Hiszen te mindvégig olyan tárgyakat 
töltöttél meg vitalitással és nagy meg-
indultságú szenvedéllyel, melyek lát-
szólag mozdulatlanok. 
Egyik tusrajzodnak az Ábrándozás 

címet adtad. Ezen is elgondolkodtam, 
mert itt talán valóban szó lehet egy-
fajta ábrándról. De a többi lapodon?! 
Éppen nem az ábrándot, hanem exp-
resszív látomásvalóságot sugallnak a 
rajzok és nyomatok. Téged tulajdon-
képpen nem is a szépség érdekelt, ha-
nem az egzisztenciális értékviszonyok 
– a rajz mintegy a világ (s gyakran a 
mikrovilág) képlete. 
Hogyan viszonyul például a vonal a 

fehérhez, a folt a térhez vagy a repe-
dés (rés), a rész az egészhez? Hogyan 
dekonstruálhatók az organizmusok? 
Mindegyik válasz, de már maga a kér-
dés is létezési modellt keres. De nem 
pusztán egzisztenciális játékok ezek a 
grafikák, hanem a formai racionalitás 
mögött az irracionalitás megértésére 
tett kísérletek.    
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Kedves Árpád, látod (s biztosan lá-
tod, ha szétajándékozott képeid kö-
zött barangolsz), míg Hozzád szól-
tam, végig virágaidat néztem, s meg-
láttam bennük a rajzot is Mostanra 
biztosan tudod, hogy nincs vége a 
térnek és az időnek.  

Mondd csak, barátom, éppen miről 
jegyzetelsz? Vajon adnak-e ott papírt 
és tustollat, vagy nincs is szükséged 
rá, mert Te magad vagy már a tökéle-
tes Rajz? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bényi Árpád grafikája 
 
 
 
Bényi Árpád akvarelljeiből november 4-én Berettyóújfaluban, a Nadányi 
Zoltán Művelődési Központ galériájában nyílt kiállítás. (Bényi 2005-ben 
lett Berettyóújfalu Város Díszpolgára.) 
 
A művész szülővárosában, az erdélyi Dicsőszentmártonban ugyancsak 
ősszel rendeztek egy 20 festményből álló kiállítást. (Bényi Árpád 2001-ben 
lett a város Pro Urbe díjasa. Egyébként ez a posztumusz bemutató volt első 
önálló dicsőszentmártoni kiállítása.)   
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ORGANIKUS MŰVÉSZET A BELVÁROSI GALÉRIÁBAN 
 
 
A hazai organikus (avagy szerves) mű-
vészet több mint 40 képviselője mutat-
kozott be szeptember második felében a 
debreceni Belvárosi Galériában. Közü-
lük többen jó ismerősei voltak a helyi 
közönségnek: az itteni csoport (benne 
például Gyöngy Enikővel, Horváth Ist-
vánnal, Makoldi Sándorral, Sulyok Gé-
zával, Szabó Antóniával) meghatározó 
ága a magyarországi szerves művészet-
nek. S olyan nevekkel találkoztunk mel-
lettük, mint a Csete Györgyével (aki az 
organikus építészet egyik hazai megte-
remtője), a Kossuth- és Munkácsy-díjas 
Földi Péterével, illetve a Blaskó Sándo-
réval, Morelli Editével vagy a Debre-
cenből indult Tilles Béláéval. 
 

 
Makoldi Sándor festménye 
 
Jobbra: Novák Tamás alkotása 
a Belvárosi galéria kiállításáról 

 
Az organikus (vagy szerves) művészet 

fogalma egyébként az építészetből ered: 
fontos elve, hogy az épület szerves része 
legyen környezetének, „természetesen” 
nőjön ki a helyből, ahová tervezték, al-
kosson vele egységet anyagával, mére-

tével és gondolati tartalmával, hatásá-
val. Nőjön bele a hely „szellemébe”, a te-
lepülés és a nemzet hagyományába. Ily 
módon legyen ember-centrikus. 
Makovecz Imre, a magyar organikus 

építészet atyja jegyezte meg, hogy 
munkáinak magyar jellege nem direkt 
törekvés eredménye, hanem elkerülhe-
tetlenül alakul ki az organikus elvek 
gyakorlásakor – mintegy nemzedékek 
letisztult bölcseleteként. 
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LÉLEKKÉ FORMÁLJA VISSZA AZ ANYAGOT 
 

Wrábel Erzsébet képzőművész kiállítása 
Debrecenben, a Benedek Elek Könyvtár Galériájában 

 
 
Egyfajta Hamvas Béla világ-kép-han-
gulatot éreztem, amikor megnéztem 
Wrábel Erzsébet november elején nyi-
tott kiállítását a Benedek Elek Galéri-
ában, összesen 25, vegyes technikával 
készült munkát. S mikor a szokásos 
művészeti levelet adtam fel a Debre-
cen online „angyalpostáján”, Hamvas 
Bélának címezve a sorokat, november 
6-án, akkor tudatosult bennem, hogy 
a címzettválasztásban is lehet valami 
misztikus. Anélkül, hogy utána néz-
tem vagy emlékezetemben tartottam 
volna, éppen aznap volt 40 éve, hogy 
Hamvas Béla meghalt. 

 

 
Wrábel Erzsébet 
vegyes technikájú alkotásaiból 
 
Előtte lapoztam újra Hamvas A Víz-

öntő című esszéjét, melyben az újabb 
korszakváltására hívta fel a figyelmet, 
a benne rejlő veszélyekre, pontosab-
ban arra, hogy a modern tömeg el fog 
süllyedni a primitív létben, ha nem 
vesz tudomást egzisztenciájának meg-
szentelt voltáról, ha minden megnyil-

vánulásával a dagadó sárba tiporja a 
számára megadatott szentséget. 
Wrábel Erzsébet (az iparművészeti 

anyagot, a textilt, de a gipszet is festői 
elemmé alakító) debreceni képzőmű-
vész vállalásaiban, szemléletében is 
kapcsolódik a Vízöntő-eszméhez: az 
Akvarius Galéria törzstagja, mely a 
Vízöntő Kör alkotóinak munkáit mu-
tatja be. „A vizek kiáradnak, és el-
mossák a világ szennyeit. Az emberi 
szellem megtisztul” – látom a prog-
ramban, mely hitet tesz az újjászüle-
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tés, az eredeti források megtisztító 
ereje mellett. Ez a megtisztulás sok 
veszteséggel jár, ám van esély arra, 
hogy az egyén végül ne vesszen el. 
Hamvas ezt írta az említett esszé-

ben: „A legnagyobb veszély, ami egy 
népet fenyeget, hogy primitívvé válik, 
hogy eldobja magától a tudatos gon-
dolkozást és tudatos gondolkozót, s 
ezzel a tudattalanság óceánjába me-
rül, így válik csőcselékké, söpredékké 
züllik és oszlik fel…” 

 
Le Bon korábbi megállapítására hi-

vatkozott, mely szerint az egyén tuda-
tos tevékenységének helyébe a tömeg 

tudattalan tevékenysége lép, s kiegé-
szítette ezt azzal a kritikával, hogy ha 
egy gondolatnak minél kevesebb vilá-
gos igazságértéke van, a tömeg annál 
jobban ragaszkodik hozzá. 
S időszerűek a kérdések, időszerű 

Wrábel Erzsébet finoman, rejtjelezve 
megfogalmazott üzenete is, hiszen a 
tudatos és tudattalan gondolkodás kö-
zötti harc ma egyre elkeseredettebb. 
A tudatos gondolkodók egyik fele (a 
felelős) kísérletet tesz az öntudatlan 
tömeg süllyedésével szemben, ha nem 
is annak felemelésére, de legalább a 
süllyedés megállítására. 
Ilyen küzdő Wrábel Erzsébet is, aki 

nem része a tömegnek. Tisztában van 
vele, hogy a tömegben az egyéni tudat 
lefokozódik és megsemmisül, behó-
dol a barbárság intelligenciahiányos 
hisztérikumába. 
S habár Hamvas Béla olyan képet 

festett, hogy „semmiféle eddig meg-
szerzett emberi képesség, tehetség, 
szellem, magasság nem elég hatékony 
ahhoz, hogy az embert az elmerülés-
től megóvja” – mondván, hogy a pri-
mitivizálódás a szellemet kioltja, az 
ízlést a legalsó vonalra szállítja, a val-
lásra a babonaság köpenyét húzza –, 
Wrábel Erzsébet és a hozzá hasonló 
többi művész mégis küzd a lesüllye-
dés ellen, a szellemi felemelkedésért. 
Igaz lehet, hogy a művész csak át-

menetileg talál menedéket, és csupán 
arra az időre, amíg küzdelme tart. S 
mivel a küzdelem számára teljesen 
egyéni, be kell látnia, hogy nincsen 
esélye a tömeg megmentésére, küz-
delmének célja ezért mindössze odáig 
terjedhet, hogy önmagát megmentse 
az elsüllyedéstől. 
A Vízöntő talán elárasztja (és el-

pusztítja) a tömeget, de megmenti és 
megtisztítja az egyént. 
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Hogy miben áll ez a megtisztulás, 
annak titka valóban nem a primitív-
ben, hanem az ősharmóniában rejlik. 
A helyesen működő értelem mintája 
– ahogyan Mallarméra hivatkozott 
okfejtésében Hamvas – a kozmikus 
ősrend összhangja. „Az értelem nem 
egyéb, mint az emberi szerv és tehet-
ség, amely a kozmikus rendet felis-
meri,” és ennek a rendnek az emberi 
lélekben kell jelentkeznie. 
Wrábel Erzsébet abba a reménybe 

kapaszkodik, hogy művészetében va-
lamiképpen fenn tudja még tartani a 
kapcsolatot a kozmikussal, az őshar-
móniával. Nem tömegember, ezért 
soha nem válhat primitívvé és vaddá, 
így művészete is pontosan az ellenke-
zőjét sugallja mindannak, ami a tö-
meget és a tömegembert jellemzi. 
Ingerlékenység helyett a nyugalom 

árad műveiből, hisztéria és szenve-
dély (szenvedélyként becézett hiszté-
ria) helyett a megértés, az áhítat lesz 
nála finom mérőműszer. Nem hiszé-
keny, hanem hisz. Igyekszik magából 
kiűzni a névtelen félelmet, mert egyre 
nyilvánvalóbb számára a bizonyosság: 
a világ nem csupán anyagból van, és 
még ő – a művész – sem veszítette el 
szellemi vonatkozását. 
A Benedek Galériában kiállított hu-

szonöt munkája is azt sugallja: nin-
csen a világnak olyan része, amelyben 
ne lennének ott a szellemi erők – mint 
látjuk: még a kövek is élnek (idézzük 
az Élő kövek című képet) –, s melyek 
ne lennének elérhetetlenek az egyén 
számára. Igaz, kellően hangsúlyos nála 
a szakrális tematika, nemcsak a for-
mákban, de a címekben is megjelen-
nek például a templomterek (Japán 
templomtér, Templomi díszoltár vagy 
a Templomkatedrális). 

Mindezzel együtt az egész összeállí-
tás olyan békét üzen, amelyben nin-
csenek szörnyetegek, mert rend van. 
A struktúrában természetesen ott van 
a játék, reményt ad a növekedés, és a 
képek szerkezete egyszerre üzen meg-
fogható és átlényegülést sugárzó tar-
talmakat. 
Megmutatja, hogyan lehet az anya-

giból szellemi, illetve: a szelleminek 
milyen anyagi megtestesülései lehet-
nek. Úgy tűnik előbb: a mű létrehozá-
sával lelkét az anyagba teszi a művész, 
mégis arról van szó inkább: Wrábel 
Erzsébet az anyagot lélekké formálja 
vissza. 
 
 

 
Wrábel Erzsébet műveiből 
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TALÁLKOZOTT EGY ANGYALLAL 
 

Carol Watson fotográfiái a DOTE Elméleti Galériában 
 
 
Vajon van-e külön üzenete a titulus-
nak? Rendszerint szobrász-, képző- 
(festő- és grafikus-), ipar- és fotómű-
vész megjelölést találunk a név mel-
lett. Ha ettől eltérő a minősítés, an-
nak minden bizonnyal külön funkció-
ja, tartalma van. Mint jelen esetben a 
meghívón is láttuk: október 5-ére 
Carol Watson fotóművész kiállítására 
hívott a kártya, de a rövid ismertető 
fölött már ezt olvassuk: Carol Watson 
szépművészeti fotográfus. 

 
Carol Watson: Örök harc 

 

A fotográfus inkább a mesterségre 
utal, ám a szépművészeti jelző a mes-
terség művészi szinten való, képzőmű-
vészeti minőségekkel mérhető műve-
lésére. Ráadásul a kiállítás címe is azt 
sugallja: nem egyszerű valóságrepro-
dukálásról van szó, de kreációról, al-
kotásról (mint folyamatról), tovább-
gondolásról, művészi fikcióról. Ígérete 
szerint Carol Watson A látható vilá-
gon túlra kalauzol bennünket a foto-
gráfia eszközeivel. 

Csupán egy rövid jellemzést idézek 
az ismertetőből, majd a fotográfiák se-
gítségével térek vissza a látható vilá-
gon túlra.  Carol Watson „fotóművé-
szetének rajongói nagyra értékelik 
kreativitását, éles szemét a kompozí-
ció és tonalitás megálmodásában. 
Képes arra, hogy az átlagosnak tűnő 
tájakat és portrékat érzelemmel teli 
képekké varázsolja, melyek magukba 
szippantják és belevonják a nézőt a 
kreatív folyamatba.” 

Az ő értelmezésében tehát 
a fotográfia nem válik külön 
a képző- vagy szépművésze-
tektől, csupán más eszközö-
ket alkalmaz az alkotó kife-
jezéshez. A festmény szelle-
me a mai napig kísérti a fo-
tográfiát, a digitális fényké-
pezés több irányzata, stílus-
felfogása például kifejezet-
ten a festői hatások elérésé-
re, illetve a festményszerű, 
lírai absztrakciók megvaló-
sítására törekszik. Miként 
Carol Watson felvételeinek 

többsége is, annak ellenére, hogy a 
fekete-fehér (illetve a barnás és szür-
kés) tónusokra és kontrasztokra épít. 
Hiszen nem a szín teszi a festményt 
sem (s nem csak a vonal a grafikát), 
hanem a szemlélet és a hatás – a mű-
vész látása és látomása tehát a befoga-
dóval való találkozásában válik képpé.  
Általában a művészetben – és így a 

fotóművészetben is – nem pusztán a 
látványnak van fontos funkciója, ha-
nem a látvány mögötti gondolatnak, a 
rejtélynek, annak a misztikumnak, 
ami a műalkotást körüllengi. A fény-
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kép a világ megismeré-
sének és megismerteté-
sének eszköze, de ez a 
világ nemcsak az lehet, 
amit a környezetünk-
ben látunk, hanem a 
művész a belső, szelle-
mi és lelki világról is 
beszámol.  

 
 

Fent: 
Naplemente angyal 
Lent: A parókia 
– Carol Watson 
fotográfiái 
 
Ha arra vagyunk kíváncsiak: mi van 

a „látható világon túl”, nem hiszem, 
hogy a fotóra gondolnánk, mint olyan 
kellékre, mely segít megmutatni azt. 
Pedig most Carol Watson „szépművé-
szeti foto-gráfiái” ékes bizonyítékul 
szolgálnak ahhoz, hogy a látványban a 
látomást is fel lehet fedezni, a külső 
képben a belső állapotot. Vagy ponto-
sabban azt a viszonyt, amely a megfi-
gyelőt a megfigyelés tárgyához köti: a 
fotográfust ahhoz a valóságszelethez, 
melyből végül kép lesz. 

 
S nemcsak annyiban szépművészet 

az ő fotográfiai oeuvre-je, hogy „a 
látható fény és a képzelet határán” 
születnek meg felvételei, de azért is, 
mert a külső világ képében saját maga 
arcképét szintén megrajzolja. 
Van tehát egy írott és egy fotografált 

biográfia. Azt elolvashatjuk, hogy a 
kanadai Sziklás-hegység közelében ne-
velkedett Dél-Albertában, majd közép-
Texasba került, ott él, ott alkot. Ame-
rika és Európa, illetve Ázsia számos 
országába ellátogatott – itt is látjuk 

ennek dokumentumait, 
közte a magyarországi, 
pusztai élményekét. 
Öt évvel ezelőtt az uta-

zás adta kezébe az appa-
rátot, és első kiállítását 
2004 februárjában már 
be is mutatta Dallasban. 
Azóta kiállítást rendezett 
Kanadában, Olaszország-
ban, Franciaországban, 
Lengyelországban, Cseh-
országban. Volt hazájá-
ban az Év Felfedezettje, 
pályázati díjakat nyert, 
és nemzetközi fotóművé-
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szeti elsimeréseket érdemelt ki művei-
vel. Évente mintegy 10 kiállítást ren-
dez, illetve előadást tart.  
De Carol Watsonnak van egy másik 

életrajza is, amit a fotográfiákról ol-
vashatunk le. Idézzük itt fel ennek 
néhány epizódját is! 
Találkozott egy angyallal. Egyik pél-

daképe, Benini farmján felfedezte a 
kristálygömböt, amiben visszalátta a 
természet előtte lévő képét, de meglát-
ta benne a varázslat lehetőségét. Látta 
aztán a mai Szent Györgyöt, aki most 
kígyóval viaskodott. Az esőerdőben 
megtalálta az ősi kultúrák édenkertjét, 
s amikor észrevette a jelenben a múl-
tat, a múltban az örökkévalót, meg-
könnyezte a létezésnek ama gyönyörű-
ségét, hogy ím, én itt vagyok, por-
szemvalóságomban is része lehetek 
valamilyen végtelen erőnek, szándék-
nak, mely azt akarja, hogy éljek. A 
katedrális összenőtt az éggel, az an-
gyalkupola alá feszítette a testét, hogy 
lelke fölzuhanjon a csöndbe. Bika sze-
mébe nézett, szarvának finom geo-
metriájában felfedezte a szépséget. 

A lovak szemében tisztaságot látott. 
Megrettent, mikor a hurrikán halált 
mosolygott. A Terror Háza előtt elbor-
zadt, hogy nemcsak a természet, ha-
nem az emberi hatalom természete is 
milyen pusztításra képes. De aztán 
megint mosolygott: csontvázmaskarák 
mögött a karneválban; amikor elkép-
zelte, hogy milyen utasokra vár vajon 
a rozsdás préri-járgány (a felhő talán a 
magány álma itt); csókot csodálkozott 
egy láma rá; s mosolya visszahalkult, 
hogy minden eladó, ami már semmire 
nem jó, de eladó benne a kiszolgálta-
tott élet is. A madár szárnya közé 
feszítve, a véges térben a végtelen 
mámora szorította körbe. A „Napba-
öltözött Város”, Debrecen lett a Mag-
ba-öltözött Fény. 
A részletek megváltoztatják az egész 

valóságának értelmezését, a művész 
kiválaszt és komponál, újraalkot. A 
fénykép kínálta látványra való emléke-
zés távolságot teremt. Távolságot és 
paradoxont mutat fel: ahhoz, hogy jól 
lássunk egy fényképet, fel kell emelni 
róla a tekintetünket. Kafka írta erről: 

„Az emberek azért 
fényképeznek le dol-
gokat, hogy kiűzzék 
őket a gondolataik-
ból. Az én történe-
teim valamiképpen 
csukott szemmel se-
gítenek látni.” 
Oly érzésünk tá-

mad, mintha Carol 
Watson képeit is jel-
lemezte volna. Csu-
kott szemmel, a lát-
ható világon túl is. 
 

 
 

Kristálygömb
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KRISTÁLYGÖMB 
 
Carol Watson fotográfiája mellé 
 
 
 
Barátom, ez egy szép csalás – 
mondja a kerti óriás, 
s míg hajnal tövében állok, 
elém gurít egy lázas álmot. 
Csodálkozni sem rejt időt, 
felfedezni az ébredőt 
a kertben, fűszálak élén, 
lelkem ismeretlen mélyén, 
tapodva meztelen talppal: 
mit akar tőlem a hajnal. 
 
Lépj egyet, barátom, bátran, 
otthonra lelsz a csodában. 
Eddig a szemednek hittél – 
csukd be most. Érezd, hogy itt él, 
harmatozik lélegzeted 
minden moccanásban, s neked 
csak fel kel oldódni benne. 
Szíved a kristálygömb-lencse: 
dobogása méri egünk, 
benne egymásra ismerünk. 
 
S tán nem csalás ez, barátom, 
ha tőled önmagam várom – 
mondta a kerti óriás, 
s eltűnt a büszke, szép gigász. 
Kis fűszál tövében harmat 
lett maga is – gyöngyként sarjadt, 
a gömbben összenőtt velem: 
egy álommal az életem; 
túl a látható világon, 
de harmat-véremmel – látom. 
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HIVATÁSRANGOT ADNAK AZ AMATŐRNEK 
 

A Kölcsey Központban rendezett 
Hajdú-Bihar megyei őszi tárlat apropóján 

 
 
Október közepén nyílt meg Debre-
cenben a november elejéig a Kölcsey 
Központban látott megyei őszi tárlat, 
ahol a kétévenkénti szokáshoz híven 
olyan festők és grafikusok állítanak ki, 
akiket mai (nem túl szerencsés) kife-
jezésünkkel amatőröknek hívunk, de 
ők is alkalmasak a magasabb megmé-
rettetésre, bemutatkozásra. Az őszi 
tárlat az Amator Artium XX. Orszá-
gos Képző- és Iparművészeti Tárlat 
megyei seregszemléje volt, és a zsűri 
a díjazottakkal együtt 19 alkotót hí-
vott meg az országos kiállításra. (Úgy 
tudom, a korábbi években is a hajdú-
bihari amatőrök képviseltették ma-
gukat legnagyobb létszámmal az or-
szágos áttekintésben, a szakma sze-
rint sem vagyunk tehát híján a tehet-
ség-utánpótlásnak.) 
Átnézve a kiállítók névsorát, szinte 

alig (vagy nem is) találni olyan alko-
tót, aki ne akarta volna valamilyen 
művészeti iskolában (a felsőfokú kép-
zés mellett posztgraduális szakkép-
zésben), körben és szabadiskolában 
(Medgyessy Kör, Festőtanoda), alko-
tócsoportban (AKT Egyesület) pallé-
rozni a képzőművészeti műveltségét, 
manualitását vagy kreativitását – a 
rajztanárokról nem is szólva. 
Magam visszatérően morfondíro-

zom az amatőr és professzionális kö-
zötti valós és kreált különbségekről. A 
baj talán az elnevezéssel van: az ama-
tőr azt jelenti, hogy valaki szereti azt, 
amivel foglalkozik – az „Amator Ar-
tium” esetében: szereti a művészetet. 
Ez alapján felmerül a kérdés: A pro-
fesszionális (a tevékenységet mester-

ségszerűen űző) tehát nem szereti? A 
válasz nyilvánvalóan nem itt rejlik, 
hiszen a címkézés révén a határ csu-
pán azzal húzható meg, hogy az alko-
tó hivatásos vagy nem-hivatásos mi-
nősítést kap-e. No, de ez mitől függ? 
Hogy képzőművészeti egyetemet vég-
zett, hogy tagja a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületének? 

 
Koroknai Róza: Társas magány 

 
Egyértelmű, hogy kell valamilyen 

mércét alkalmazni, s a művészeti dip-
loma vagy az egyesület felvételi zsűri-
je garantálhat hivatásos (a szakma ál-
tal elfogadott) színvonalat, ezzel együtt 
előjogokat is (például bizonyos cso-
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porttárlatokon, meghívásokon, pályá-
zatokon való részvételt). Az amatőr 
csillagászt vagy az amatőr régészt ta-
lán mindenki meg tudja különböztet-
ni a tudóstól (s vannak olyan tevé-
kenységek, melyeket amatőrként nem 
is lehet művelni – ilyen mondjuk az 
atomfizika vagy a sebészet). Az ama-
tőr minősítésben ott van a lekicsiny-
lés (gyakran lesajnálás), és az adott 
szakmai elitből való kirekesztést je-
lenti. Ám éppen a művészi alkotóte-
vékenység az egyik olyan terület, ahol 
csupán a szakmai tudás még nem 
tesz valakit hivatásossá, habár a mű-
vészléthez a mesterség is nélkülözhe-
tetlen (az „ars” szó eredetileg a mes-
terséget, majd a mesterség művészi 
szinten való alkalmazását jelentette). 
S hogy mégis mi teszi művészetté a 

mesterséget? A mesterség nem vo-
natkozik többre, mint az alkotás for-
mai szférájára. Oktatható, a fogások 
elsajátíthatók, a trükkök és játéksza-
bályok megtanulhatók. A belső tarta-
lom viszont már adottság (és itt még 
csak nem is beszélünk a géniuszról!); 
a művészetnek nemcsak tartalma van, 
hanem üzenete is, átéltsége és átélhe-
tősége; az alkotó „én” és a létezés kap-
csolatának egyedi, mégis általános ér-
vényű tükrözésében a „való” mögött 
rejlő „igazság” is a mérce része lesz. A 
mű tehát nemcsak forma, hanem lel-
ki és gondolati, erkölcsi és világnézeti 
vallomás is. 
Mielőtt vitairatba fordulna át fel-

jegyzésem, gyorsan szögezzük le: a 
nem-hivatásos alkotókat kétévenként 
bemutató „Amator Artium” őszi tár-
latának művészi színvonala valóban 
nem vetekedhet egy tavaszi vagy nyá-
ri tárlatéval, de még a közbeeső évek 
vegyes kiállításaiéval sem. Egészsé-
gesnek tartanám, ha csak egy fajta 
őszi, tavaszi stb. tárlatot rendezné-

nek, ahol a címke helyett a színvonal 
számítana. Ne engedje kiállítani a 
zsűri a hivatásos gyenge művét, és 
mutassa be a nem-hivatásos sikeres 
alkotását! Az a tény, hogy a félszáz 
kiállító közül most mintegy húszan 
meghívást kaptak az országos tárlat-
ra, azt is jelenthetné, hogy ennek a 
húsz alkotónak ott a helye bármelyik 
megyei szemlén. 

 
Király Antal: Asztalon VIII. 

 
A Debrecen hetilap recenziója vé-

gén kiemeltem néhány nevet, akiknek 
minden fenntartás nélkül ott lenne a 
helyük egy-egy nem kirekesztő kiállí-
táson. A névsort most tovább szűkí-
tem: Angyal László, Karacs János, 
Király Antal, Koroknai Róza, N. Bere 
Anna Mária, Oláh Sándor, Orbázi Zol-
tán, Rácz József, László Noémi Dóra 
(utóbbi most kérdőjellel, mert olyan 
érzésem van, mintha László Ákos-
képeket látnék) szerepel e névsorban. 
(Czentyéné Zolnai Irén – mint a ma-
gyarországi naiv művészet legújabb 
vonalába tartozó alkotó – munkáinak 
bemutatása külön írást igényelne.) 
Angyal László gondolatilag (és ké-

pileg is) elvonatkoztat – a geometri-
kus játék lírai metafizikáját adja –, de 
érzelmileg mélyen átél, sőt, érzelmi 
felindulásai ellen az iróniával védeke-
zik. Szűnhetetlen fájdalmam az, hogy 
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Király Antal nem hivatásos, miköz-
ben minden ízében művész, két asz-
tali lomhalmaz-csendéletével most is 
bizonyítja Bernáth Aurél igazságát, 
mely szerint nem a mit, hanem a 
hogyan a fontos. Azt hiszem, legújabb 
korunkat is jól kifejezi a kollázs, eb-
ben Karacs János erősebb, mint Hor-
váth Ibolya, vagy Szász Zsuzsa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rácz Józsefet ösztönösen érett gra-
fikusnak tartom; Oláh Sándor jó úton 
halad ama irányban, hogy a bőrszob-
rászból igazi festő és szobrász legyen; 
s Koroknai Róza egyre több skálán jól 
játszó művész. 
S hogy nemcsak a téma és az esz-

köz, de a kifejezés és a gondolkodás-
mód is művészi, azt jól illusztrálja a 
pop artot autentikus módon megújító 
Orbázi Zoltán és N. Bere Anna Mária, 
akinek komplex formában megjelenő 
artisztikus világszemléletét most a 
zene képpé testesítése bizonyítja. 
Érdeklődéssel várom tehát az emlí-

tett művészek következő, önálló kiál-
lításait! 
 

Balra: 
N. Bere Anna Mária: 

Tizenkét bagatell Opus 6 
 

Lent: 
Orbázi Zoltán: 

A szomszéd 
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 ÚTBAN A KILENCEDIK KAPU FELÉ 
 

Feljegyzések Gonda Zoltán festőművész józsai kiállításához 
 
 

A KILENCEDIK KAPU* 
 

(Gonda Zoltán festménye mellé) 
 
 
 

Az első kapuban hajnal volt: 
párás és piros. 
A másodikban megkívántam 
mindent, mi tilos. 
Szárnyakat bontogatni hívott 
a harmadik kapu. 
A negyedik aranyat ígért, 
a hazugság-falú.  
Oltártűz hamvadt és fuldokolt 
az ötödik mögött. 
Hegyszirt virágzott, s a hatodik 
kapu rozsdát nyögött. 
A hetedikben az angyalok 
tánccal megfürödtek. 
A nyolcadikból látszott a kert, 
ahol Isten görnyedt. 
 

A kilencedik kapu felé 
csak félve léptem – 
a Koponyák hegyéről maradt 
itt tüske-részem. 
Talpam sírt. Visszamentem volna 
én az angyalokhoz. 
Kivártam volna bűneimmel, 
míg táncuk feloldoz. 
 

Nem kérdett senki, mégis, mégis 
válaszolni kellett. 
S a semmit szorongattam féltve 
– a szívem mellett. 

 
(* A festmény címét a művész rosszul adta meg. Az eredeti cím A hetedik kapu, s a 
kép a szolnoki Bartók-pályázaton szerepelt – nem véletlen tehát a bartóki, immár 
továbbírt – párhuzam. A vers és az élmény, illetve az egész értelmezés azonban 
most már A kilencedik kapunál marad. Legfeljebb újabb jelentésmezővel tágul…) 
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Gonda Zoltán festményét, A kilence-
dik kaput sokáig néztem. Elgondol-
kodtatott egyrészt a cím, mert vajon 
milyen az első nyolc kapu, s mit jelent 
a kilencedik. Hogy megfejtsem titkát, 
végig kell járnom az oda vezető utat, 
rekonstruálni az életet, ha nem is az 
enyémet, de az emberi sorsot általá-
ban. Vajon ismerem-e jól, van-e kellő 
tapasztalat hozzá, s bizony, azzal is 
szembesülni kell, hogy vajon a lelki-
furdalás vagy a tevékeny életforma 
izgatott békéje győz-e majd. 
 

 
Gonda Zoltán: A kilencedik kapu 
 
Gonda Zoltán festményei (köztük A 

kilencedik kapuval) azonban felmen-
tenek a tévedés alól. Ugyanis minden 
képe egyszerre mélyen személyes, és 
egymástól teljesen különböző, adott 
sorsokra érvényesen kivetíthető. Nem 
csak egy dolgot jelentenek. Bár a cím 
azonosít, soha nem konkretizál. 
Hadd említsek néhány példát a no-

vember 11-én a Debreceni Művelődé-
si Központ Józsai Közösségi Házának 

Galériájában nyílt kiállításáról! A Téli 
reggel, az Esti csend évszakra és 
napszakra utal, de a hangulat indu-
lattá való átváltozásában inkább egy 
olyan folyamat érzékelhető, amely a 
festői kifejezést allegorikussá teszi, s 
ebben a kibontott analógiában az ere-
deti természeti kép csak a metafora 
szintjén jelenik meg. 

 
Gonda Zoltán: Téli reggel 

 
A Szárnyát bontogató, az Alkony-

ban settenkedő látszólag valamilyen 
személyre utal, mégis inkább jelen-
ségről van szó vagy absztrakciós hely-
zetről. A konkretizáláshoz – a figura 
révén is – az Álmodozó áll a legköze-
lebb, ám éppen az álmodozás fosztja 
meg a figurát a konkrétumtól. 
Az Egy debreceni műterem feltehe-

tőleg magának a festőnek a műterme, 
a Nagytemplom azonban itt is inkább 
csak szimbólum és képzet, a műte-
rem, mint enteriőr, egy általános al-
kotói helyzetet rögzít. 
A Virágzó hegyek, Mocsaras táj, 

Alattomos víz, Vízesés híddal vagy az 
Útban az öreg tóhoz című festmények 
csupán apró utalásaikban vonatkoz-
nak a tájra. (Ilyen például a virág, a 
víz képzete, a felsejlő fák, a híd visz-
szarajzolt pszeudo tárgyiasítása stb.) 
A kiinduló, eredeti tájélmény viszont 
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a művész kedélyének szűrőjén keresz-
tül már nem a természetet, hanem a 
festő saját érzelmeit jelöli. Archaikus 
tartalmakat, tudatalatti félelmeket és 
vágyakat, ezért bár expresszív a kifeje-
zésük, tartalmukban sokszor absztrakt 
szürreális vonatkozásúak a képek. 

 
Gonda Zoltán: Álmodozó 
Lent: Virágzó hegyek 

S az úgynevezett mágikus művészi 
emlékezés, a meditatív térkiszélesítés 
példája lehet az Ős-erők vagy az Ősi 
oltár című festmény, ahol középponti 
szerepet kap a tűz, mint egyszerre 
biztonságot kínáló s félelmet keltő, 
megtisztító s elemésztő őselem. 
Enigmatikus kép a Történelmet csi-

nálnak, akár A jó öreg Rembrandt is 
láthatta volna című alkotás. Mind-
kettőben ott a szorongásoldó játékos-
ság, a látomásban a profán ünnep, 
hiszen azt sem kell felednünk, hogy 
Gonda Zoltánnál a humor (irónia) és 
a játék egyaránt szerepet kap. 

 
Mocsaras táj 

 
Az alapvetően szakrális tematikába 

is becsempészi a játékot és a szimbó-
lumot, mint az ünnep mellett az esz-
tétikum másik két fontos alapjegyét. 
Angyal születik az angyalok kertjé-
be, Az angyalok kertje, Sétáló an-
gyalok – ezek nagyobb méretű fest-
mények színvilágukban jóval oldot-
tabbak, látomásjellegükben a témá-
ból fakadóan is a spirituális szimbó-
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lumrendszerre s érzelmi (vágy)állapot 
kifejezésre irányítják a figyelmet. 
Milyen a kilencedik kapu? Csupán 

annyit tudunk róla, hogy volt előtte 
nyolc másik, és nem tudhatjuk, hogy 
vajon ez-e az utolsó kapu. S ha végig-
járjuk az első nyolcat, mindannyian 
különböző utat járunk be. De meg 
fogunk érkezni a kilencedikhez, és itt 
találkozunk. Nem a különböző lehet-
séges értelmezések találkoznak (nincs 
kizárva, hogy azok is találkoznak), 
hanem a festmény segítségével való 
szembesülés során saját magunkkal 
találkozunk. Gonda Zoltán művészete 
tehát megfelelően tág teret ad a né-
zőnek az önismerethez, illetve annak 
elmélyítéséhez. 

 
Gonda Zoltán: Sétáló angyalok 

 
Ez a megfelelően tág tér egyszerre 

legalább három dolgot jelent. Gonda 
Zoltán sokféle technikában és műfaj-
ban, illetve témában mozog otthono-
san. Festőként indult, 1965-től egyéni 

és csoportos kiállításokon mutatta be 
műveit, aztán mintegy két évtizeden 
keresztül csak a grafikát művelte. Tíz 
év hallgatás következett, újra ecsetet 
vett kezébe, ezzel párhuzamosan a 
grafikai kifejezésben is a megújulást 
kereste. A művészeti alap után tagja 
lett a Grafikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesületének, számos művésztelep 
alapító és törzstagja, s amikor rájött: 
a grafikai és a festői nyelvet össz-
hangba tudja hozni a pasztell techni-
kával, rendszeresen részt vett a deb-
receni Pasztellfestők Egyesülete mun-
kájában és csoportkiállításain. 
A tág tér a kifejezési felületre is ér-

tendő. Amikor visszatalált a festés-
hez, első új kiállításain a megszokott-

nál jóval nagyobb méretű 
képeket mutatott be a kö-
zönségnek. E vonzalma a 
nagy, olykor pannó mére-
tű felülethez egyre erő-
sebb nála, s ezt a mostani 
kiállítás is bizonyítja. Az 
50x60-70 cm-es szab-
ványméretek mellett itt 
vannak a 100x120 cm-es 
felületek. Ez azért is lehet 
fontos, mert jobban érvé-
nyesül az expresszív festő-
lendület, az elfojtás után 
feltörő, felfokozott érzel-
mek és indulatok áradása. 
S bár összhatásukban a lí-
rai jegyek érvényesülnek, 
a festmények belső moz-
gásai, örvényszerűen kon-

centrált energiapontjai, illetve az 
erővonalak összeütközése, katarzisa 
inkább a drámai kifejezéssel rokonít-
ja azokat. 
A harmadik értelmezés pedig a fen-

tebb (konkrét címek segítségével) vá-
zolt elvonatkoztatásokból adódik. 
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Talán ebből is érzékelhető volt a 
fenséges és a baljós egymást kiegészí-
tő jelenléte. A művész ars poeticájá-
ban szintén szerepel ez a két szó, 
egymás párjaként, akár a gyönyörű s 
a rettenetes. Hitvallásában Gonda azt 
fogalmazta meg, hogy művészetét 
„ennek a gyönyörű, fenséges és gaz-
dag, baljós, rettenetes és katasztrofá-
lis világnak a látványát és belső lé-
nyegét, szépségeit és borzalmait” ki-
fejező szándéknak rendeli alá. 
A bölcsen nyugodt viselkedés pat-

tanásig feszült alkotói indulatot, min-
den szellemi vagy lelki fuvallatra fel-
parázsló gesztussort takar. Életformá-
ja az ellentétek egymással való meg-
méretése, az egyensúlykeresés, majd 
a külső környezet és az emberi benső 
motívumainak újrakonstruálása. 
Gonda Zoltán kiállítását nyitottam 

már meg Sopronban és Egerben, Bu-
dapesten és Debrecenben, Vaján, a 
művésztelepen, a megye több telepü-
lésén. Többször utaltam arra, hogy 
gyakran a tömegen, a középpontba 
helyezett alakon, formán belül mutat-
ja be a történetet, magában a figurális 
testben figyelhető meg a környezeti 
és az érzelmi történés szintézise. E 
találkozásban lüktet a mese és egy 
drámai gesztus, olykor éppen a konf-
liktus – az ember vágyai és lehetősé-
gei között. A táj maga is benne van a 
testben, a környezet és a figura eggyé 
olvad, szinte átveszik egymás minő-
ségeit. 
Ám ebben a legújabb sorozatában a 

figurális sűrítés helyett érzelmi al-
kalmaz, ezt az expresszív absztrakció-
ra csupaszítja, még ha a figurát meg 
is őrzi néhány képén a művész. Festő-

lendülete a természeti erők elemi 
karakterének kifejezésénél ugyanúgy 
domináns, mint az elvonatkoztatott, 
allegorikus ábrázolásokban. 
Tavalyi, kolozsvári kiállítása mély, 

átfogó összegzése volt az utóbbi évek 
törekvéseinek, felmutatva a groteszk 
sűrítés, az erotizált poézis, a drámai-
an balladás tisztaság egyensúlyát.  
Gonda Zoltán most egy újabb sza-

kaszhoz érkezett. Míg korábban a föld 
sebeiből faggatta az életet, most a 
lélek sebeiből bontja ki a sorsot. Tud-
ja azt is, hogy nem áll ott mindig s 
mindenki mellett az angyal. De neki 
szerencséje van: ő a saját angyalával 
gyakran szokott beszélgetni. 
 

 
Gonda Zoltán: 

Angyal születik az angyalok kertjébe 
 

 



 140

EGY TÜNDÉR SZÓLT A KERTBŐL 
 

Maksai János festőművész tárlata a DOTE Elméleti Galériában 
 

(a kiállítás megnyitószövegének szerkesztett változata) 
 
 
17 évvel ezelőtti megismerkedésünk 
óta kivételes a helyzetem: a leggyak-
rabban én ajánlhatom Maksai János 
festőművész új kiállításait. Más vá-
rosok között Debrecenben, ahol több 
mint tíz különböző galériában mutat-
kozott be – az Elméleti Galériában is 
visszatérő vendég.  
Nehéz egészen új portrét rajzolnom 

róla, elkerülhetetlen némi ismétlés – 
az érett művész alaphabitusában nem 
változik, nem figyelhetünk meg gyö-
keres fordulatokat festői szemléleté-
ben, stabil értékrendszerét nem for-
málja át, csupán mindig újabb színe-
ket, árnyalatokat, motívumokat épít 
be művészetébe. Itt is megfigyelhet-
jük, hogy a korábbról ismert Maksai 
témavilágának, stílusának főbb ele-
mei visszatérnek: megjelenik a táj és 
a környezet, reflektál az újabb élmé-
nyekre, utazásokra, a szellemi-lelki és 
fizikai megismerés tapasztalataira, s 
tovább építi látomásos világát, a való-
ságos emberi alakokkal való találko-
zás rögzítése mellett a fantázia biro-
dalmában barangol. 
A hagyományos témaábrázolások, a 

tájképek, erdőrészletek, falusi utcák, 
tanyai házak, csendéletek és enteriő-
rök mellett jelképes erejű a gyermek 
és a fiatal nő festői megjelenítése. A 
tiszta gyermekarcban öröm és sérülé-
keny boldogság tükröződik, lírai lá-
tomásos képeit a szép és megemelő 
szomorúság szövi át, így allegorikus 
jelentésű a gyermek és bohóc ugyan-
úgy, mint az álmok kertjében feltűnő 
leány – itt is kapjuk erre a példasort. 

A lírai, látomásos realista festmé-
nyek ezúttal markánsan meghatároz-
zák a tárlat egészét, s a lírai jelzőt az 
indokolja, hogy Maksai a világhangu-
lat, az általános egzisztenciális közelí-
tésű drámai sors helyett egy intim, 
metaforikus jellege ellenére is szemé-
lyes, mégis sokakra kivetíthető életér-
zést szólaltat meg. 

 
A kiállítás megnyitására készülve, 

több szövegváltozatot készítettem – 
nyár óta követtem a tárlat összeállítá-
sának folyamatát. Mindegyiket félre-
tettem, míg a meghívó érkezett segít-
ségemre. 
Próbáltam beszélni a képen látható, 

a nézőnek hátat fordító lányhoz, de az 
nem fordult vissza felém. Dicsértem 
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felsejlő csípejét, nemes ívű vállát és 
nyakát, virágkoszorúba kontyozott 
haját – de ő csak nézett a derengő, 
majd egyre erősödő fénybe. Mintha a 
művész azt szerette volna, hogy mi is 
keressük, amit a lány néz. 

 
Megszólítottam testvérét (lehet, 

hogy ugyanaz a fiatal nő, ugyanaz a 
lélekrész volt egy másik megtestesü-
lésben) – ő sem nézett reám. Elme-
rült a virágok látványában, melyek 
mintha egy tükörből nyíltak volna 
vissza rá. 
Egy elképzelt kertből, ahol egyszer-

re volt jelen mind a négy évszak: az 
őszi levelekkel és a nyárban izzó ger-
berákkal, a pasztellkék téllel és a 
fázós reggelekkel, a levélsarjak ébre-
désével és a tavaszi szirmok bolon-
dult játékával. 
S halljanak csodát: az egyik hajna-

lon a lány megmozdult. Megfordult, 
leült egy magányos bokorfa tövébe, 
megfogta a virágokat, s odahelyezte 

maga mellé; az avarra tejködként 
ráterülő fehér fátyolszoknya kezdett 
csöndes feleselésbe a szikrázó szir-
mokkal. 
A szívem úgy dobogni kezdett, hogy 

lehetetlen volt: ne hallotta volna meg 
az erek ébredő zsivaját a lány. S fel is 
állt, átlépkedett – igéző látomásként 
– a másik képbe, megnézte, elkészült-
e már a tündérek itala. Nem mosoly-
gott, ugyanolyan ábrándosan nézett a 
párába, mint az álomba. Bölcsőt 
ringatott. 
Szoknyájára bíbor sugarat vetett a 

pirkadat, úgy láttam, elégedett volt az 
illattal, amit már magam is érezni 
kezdtem. Olyan volt, mint amikor az 
orgona nedve összekeveredik az 
anyatejjel, s a frissen harapott füvek 
csikóleheletét fújja még bele a szellő 
ebbe a mámorba, melyben egyszerre 
van jelen a világ, az élet minden íze. 

 
Harangvirágok csilingeltek fülébe, a 

nő megfordult, s észrevette kalapját 
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az aranykapu-kőfalon. Kezébe vette a 
kalapot, átment a festő műtermébe, 
ami maga is olyan volt, mint egy kert. 
De az is lehet, hogy a kert változott át 
egy elképzelt műteremmé. 
Az állványon egy megkezdett fest-

mény láttam, a téglapadkán álló cse-
répkorsók egyikében virágok énekel-
tek, a másikban a festő ecsetjei voltak 
csokorba rendezve. 
Hirtelen nem tudtam eldönteni, a vi-

rág változott-e ecsetté, vagy az ecset-
ből lettek virágok. A lány valamit sú-
gott, nem emlékszem pontosan, hogy 
mit, de éreztem, fel kell lapoznom a 
festő nekem küldött képei között az 
egyik virágcsendéletet. 

 
Akkor jöttem rá, hogy nem a virág 

és az ecset átváltozásáról van szó, 
hanem a festő lelke változott virággá 
az ecset segítségével. A virág köti 
össze a valóságot a képzelettel, a 
virágban benne van a kép egész jelen-
tése. A statikus helyzet ellentétben áll 

a háttér és a motívum mozgalmassá-
gával. S nemcsak az élethangulat (a 
líra) ütközik a világ képével (az epi-
kus lényeggel), de az is a nyugtalan-
ságot szül, hogy a művész elfojtja a 
dráma kifejezését.  

 
Homlokomon a csoda verítéke: szólt 

hozzám a lány! 
Állt a megkezdett kép előtt, s amint 

erre fordította fejét, azt hittem, en-
gem néz, de nem. Tekintete a mögöt-
tem lévő teret pásztázta. Megfordul-
tam, hátha látom én is, mit kutat 
tekintetével. Mintha egy harmatgyé-
mántokkal ékített régi konflis állt 
volna még ott, emlékként a meseidő-
ből, de bevallom, csak a sárgászöld 
derengést láttam, ugyanolyan színe 
volt ennek a finom ködnek, mint a 
lány szemének. A harangvirágok újra 
megszólaltak, és én ösztönösen írni 
kezdtem, nem akartam eltéveszteni 
egyetlen szót sem ebből az ébredés 
után is tartó álomból. 
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„Vigyáznom kell Jánosra – mondta 
a lány a képből. – Ismered őt? – Bó-
lintottam. – Akkor tudod, hogy ő is 
tündér volt régen. Ő volt a mi kirá-
lyunk, de országunkat elfoglalták a 
lidércek és elementálok. Száműztek 
bennünket. Őt külön is megbüntet-
ték: nem hozhatott magával semmit. 
Emberként kellett élnie, s amikor a 
legnagyobb fájdalmat érezte, amit egy 
ember érezhet, a tóparton talált egy 
ecsetet. Mi fontuk szálait hajunkból. 
Sokáig nem mert hozzányúlni, a ré-

gi ecsetjeivel festett, néha még most 
is használja őket. Ti ezt úgy monda-
nátok, Jánosnál kétfajta festői nyelv 
szegül szembe egymással. Az álomi-
éteri színvilág felesel az erőteljes 
gesztussal, expresszív színnel, moz-
dulattal, az elvonatkoztatott háttérrel. 

 
Amikor fest, János az elveszett or-

szágot keresi. Benéz minden kunyhó-
ba, romos tanyába, végigjárja az er-
dőket, a falusi utcákat, a városokat, 
megfigyeli az emberi arcokat – min-
ket kutat. S ha tájakat látsz is tőle, ne 
hidd, hogy csak a természet képe az. 
Az időt látod. Hogyan csillan meg a 

múlt egy pocsolyában, hogyan követ-

heted a hagyományt, hogyan szerez-
hetsz tartást. S azt is látod: hogyan 
találkozik a tájjal az emberi jellem, 
János saját hangulata, érzékenysége, 
lelki arca. 
Ha az utat látod a képén, azzal arra 

is utal: honnan jöttünk, merre me-
gyünk tovább. Szeretne hazatérni. De 
nemcsak az otthonkeresést, a pihe-
nést, a megnyugvást festi, hanem azt 
üzeni, hogy mindig úton vagyunk, 
úton a titkok és a nyilvánvalók között. 
A cirkuszból festett bohócokat, gye-

rekbohócokat és bohóclányokat. Míg 
az emberek rajtuk nevetnek, saját 
hiányosságaikat nevetik ki bennük. 
Nem veszik komolyan, a bohóc mégis 
az igazságot mondja. A bohóc is tü-
kör. János a bohóc és a lány párosá-
ban a jótékony szomorúság szintjére 

emeli az idillt. Emlékszel, 
azt kérdezted egyszer: bár 
a bohóc számára emlék-
kép vagyunk magunk is, 
tündérlányok, el kellene 
gondolkodni azon, vajon 
nem a mindenkiben ott 
rejlő férfi és női lélek 
szimbolikus találkozásáról 
van-e szó? 
Felébredt Csipkerózsi-

kák vagyunk? 
Amikor fest, János visz-

szaálmodja magát a me-
sébe. Meg akar tisztulni a 
világtól, s a megtisztulás-

ban fontos a várakozás helyzete. Mi is 
várjuk őt, és boldogok vagyunk, ha 
lefesti valamelyikünket. 
Pedig nem is lát bennünket, csak 

elképzel. De hidd el, pontosan így 
nézünk ki, mint a képeken. Ha ott 
járnánk közöttetek, talán észre sem 
vennétek, hogy nem vagyunk igazi 
emberek.  
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Mi csak vigyázunk Jánosra, s általa 
rátok. Néha tündérruhába öltöztet iga-
zi lányokat, fiatal asszonyokat. Onnan 
veszed észre, hogy ők nem tündérek, 
amikor találkozik a két tekintet. 

 
Nosztalgiára gondolsz? Igazad van. 

János így is beszél a hiányról. Nosz-
talgiát akkor érzünk valami iránt, ha 
azt elveszítettük, és nem találjuk a 
szépet, csak az emlékeinkben. 

 

Elvágyódás, idill: tündérhajak 
ecsetjével a teremtő képzelet fest 
mesét a valósághoz...” 
Aztán csend. Vártam volna a folyta-

tást, de akkor nemcsak a hang sza-
kadt meg, hanem elhomályosult a 
kép is. Egy háztető s a fehér fal villant 
ki a fák mögül a tisztás szélén. 

 
Órámra néztem, aztán a szomszéd 

tízemeletesre, valahol köhögött egy 
autó motorja, megkezdődött a reggel. 
Talán egy új kép festésébe kezdett a 

művész, és kellett neki a modell, azért 
hívta el tőlem. 
A tündér most egy régi karszékben 

ül, a göcsörtös-szálkás padlóra omló 
ruhája alatt lába alig érinti a fát, kinéz 
az ablakon, egy pacsirta hangjára 

figyel, és a kezében ott a 
könyv, amiből az imént ol-
vasott nekem. 
 
Nem tudom, egy hagyo-

mányos elemzésre várt-e a 
közönség vagy életrajzra, a 
címek ismertetésére. 
Úgy éreztem, el kell mon-

danom, hogy mit hallottam 
a tündértől, miket jegyez-
tem le azon a hajnalon. 

 
Maksai János festményei
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MÚZEUMI KURÍR 
 

 
EXLIBRIS: EGY „ARISZTOKRATIKUS” SZENVEDÉLY (12.) 

 

Kiállítás Imolay dr. Lenkey István gyűjteményéből 
a putnoki Holló László Galériában 

 
 
Imolay dr. Lenkey István művészeti író, 
kisgrafika-gyűjtő (könyvtáros, bibliográ-
fus és tipográfus) neve egyszerre cseng 
ismerősen Hajdú-Biharban, Borsodban 
és Baranyában. 
Debrecenben sokáig volt meghatáro-

zó kulturális és képzőművészeti közéleti 
tevékenysége – a helyi lapok, folyóira-
tok és alkalmi kiadványok mellett hazai 
és nemzetközi orgánumokba rendsze-
resen írt művészeinkről, grafikai élet-
művekre koncentrálva; idézetek, hivat-
kozások formájában magam is gyakran 
utalok cikkeire, tanulmányaira (például 
Szilágyi Imre, Józsa János, a fiatalabb 
generációhoz tartozó Vincze László) kis-
grafikai, illusztrációs tevékenysége, ex-
libris-művészete s általában a könyvje-
gyekkel foglalkozó témakörökben.  
Az 1941-ben Miskolcon született Len-

key ifjúkorát Putnokon töltötte, gyer-
mek- és diákévei, első irodalmi élmé-
nyei a magyarországi Gömör tájaihoz, 
falvaihoz kötik. 2007-ben Az én Tompa 
Mihályom címmel jelent meg versválo-
gatása a szülőföld költőjétől az általa 
Mohácson alapított Hegyibeszédesek 
Baráti Társasága által útra indított fü-
zetsorozat 8. köteteként. Postán kaptam 
meg tőle, Mohács–Szőlőhegyről címez-
ve küldeményeit, tanára, Tompa Anna 
emlékének szentelve a költő jól és kevés-
bé ismert verseit, a lelkész-költő születé-
sének 190. évében. 
(A Néző ● Pontnak volt köszönhető a 

régi s csak kezdeti kapcsolat újjáéledése 
– 20 évvel ezelőtt ugyanis én még csak 
a pályát kezdtem, s ő akkortájt adta fel 
debreceni vállalásait. Dolgozott segéd-

lelkészként, volt kollégiumi irodaveze-
tő, könyvtáros, könyvtárvezető, tipográ-
fus, könyvszerkesztő, újságíró; kutatói s 
publikációs munkássága során könyv-, 
könyvtár-, sajtó- és nyomdatörténettel, 
néprajzi témákkal foglalkozott. 
A Putnokon, a Holló László Galériá-

ban 2008 májusában nyílt, s augusztu-
sig kiállított exlibris- és alkalmi grafika-
gyűjteményének köszönhetően szerez-
tem tudomást róla, hogy Mohácson él 
és dolgozik, s Csernáth Gábor hajdúbö-
szörményi kisgrafika-gyűjtő közvetíté-
sével levélbeli találkozásunk is létrejött. 
Azóta megkaptam tőle a putnoki kiállí-
tás-vezető füzetet, a 2006-ban megje-
lent, 12 tárlatnyitó szövegét válogató 
kötetet A szépség ünnepei címmel, de 
elküldte Menyhárt József exlibriseinek 
és alkalmi grafikáinak alkotásjegyzékét 
s a Magyar Exlibris Nagy József, Gá-
borjáni Szabó Kálmán és dr. Soó Rezső 
által szerkesztett-kiadott folyóirat 1935/ 
36-os évfolyamainak repertóriumát. 
A putnoki bemutatón 44 grafikus-

művész (köztük Andruskó Károly, Bor-
dás Ferenc, Csiby Mihály, Drahos Ist-
ván, Fery Antal, Feszt László, Józsa Já-
nos, König Róbert, Menyhárt József, 
Plugor Sándor, Szilágyi Imre, Várkonyi 
Károly, Vincze László) exlibriseiből és 
illusztrációiból, egyéb alkalmi grafikái-
ból összesen mintegy 400 lapját láthat-
ta a közönség. A legtöbb mű (közel har-
minc fametszet) Fery Antal munkássá-
gát képviselte, s ezt a tényt kiemelte a 
Kisgrafika című folyóirat 2008. évi 2. 
számában megjelent recenzió, szerepel-
tetését annál is inkább indokoltnak 
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tartva, mert „a néhai mester két és fél-
ezer darabos fametszet-életműve hozzá-
járult a magyar kisgrafika nemzetközi 
jó hírnevéhez”.  
A gyűjtemény-bemutató alkotásjegy-

zék végén Lenkey vallomását olvassuk 
Találkozásom az exlibrissel – hogyan 
lettem gyűjtő? címmel. Putnokon Pász-
tor Pál könyvgyűjteményében látott elő-
ször exlibriseket, majd tíz évvel később, 

a Debreceni Theológiai Akadémia hall-
gatójaként Nagy Dezső lelkészkönyv-
táros mutatta neki, exlibris-gyűjtemé-
nyét, felkeltve érdeklődését „e csodála-
tos házi képtár iránt”. Ekkor vette elő a 
még Pásztortól kapott néhány könyvje-
gyet, Nagy Dezső több lapot ajándéko-
zott neki duplumjaiból, majd a Pécsi 
Kisgrafika Barátok Körétől kapott má-
sodpéldányokat – a gyűjtőkör tagja lett, 
bár akkor még nem volt csereanyaga, 
ezért csak passzív gyűjtőnek számított. 
1973-ban a Pedagógus Művelődési Ház-
ban Menyhárt József és Józsa János gra-
fikusok, Nagy Dezső és Lengyel Zsuzsa 
(komádi tanárnő) gyűjtők 35–40 taggal 
megalapították a debreceni gyűjtőkört, 
melyhez Lenkey is csatlakozott. Ekkor 
lett aktív gyűjtő: sorra készültek az ő és 
családja nevére a különböző technikájú, 
témájú exlibrisek hazai és határon túli 
alkotók munkájaként. Az első, Lenkey 
nevére készült könyvjegyet Várkonyi 
Károlynak köszönhette.  
S hiába nevezték egykor „arisztokrati-

kus” szenvedélynek az exlibrisgyűjtést, a 
legdemokratikusabb grafikai műfaj volt 
ez, s a vonzalom valóban igen hamar 
szenvedéllyé tud átalakulni. Mint Imolay 
dr. Lenkey István példája mutatja: az 
1954-es első találkozásból a legtartósabb 
kapcsolat lett az életében.  
 

Józsa János Lenkey Istvánnak készített 
egyik könyvjegye, Ady Az utolsó hajók 

illusztrációjával  
 

 
KISGRAFIKA – a „Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő 

és Művelődési Egyesület” évente négyszer megjelenő folyóirata 
 

 
Palásthy Lajostól, a Kisgrafika című 
folyóirat felelős kiadójáról, az egyesület 
titkáráról kaptam az ősszel egy nagyobb 
csomagot, benne a 47. évfolyamát író 
folyóirat utóbbi két évének addig meg-
jelent lapszámaival s az 1990-92-es év-

folyamokkal. Az „arisztokratikus szen-
vedély” egy későbbi folytatásában rész-
letesebben írok a Kisgrafikáról, a lap-
zártához közeledve vészesen fogyó fe-
lület most csak az utóbbi szám ismerte-
tésre ad lehetőséget.      
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Kass János grafikusművész 2007 ka-
rácsonyán ünnepelte 80. születésnapját. 
A jeles megemlékezések helyszínei kö-
zül a folyóirat a budai vár Koller Galéri-
ájába kalauzolta olvasóit, ahol a Lon-
donból erre az alkalomból hazalátogató 
Molnár Ferenc-unoka, Sárközi Mátyás 
mondott köszöntő beszédet, melyet a 
Kisgrafika teljes terjedelmében közölt, 
Kass-művekkel illusztrálva az összeállí-
tást. Ebben helyet kapott Vén Zoltán a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sülete díjátadó ünnepségén elmondott 
laudációja is. (A Kossuth- és kétszeres 
Munkácsy-díjas grafikusművész, Szeged 
díszpolgára, a 2003-as HAZÁM-díjas al-
kotó a MAOE Alkotói Nagydíját vette át.) 
Sárközi felidézte, hogy a londoni kö-

zönségnek a Gross Arnold, Reich Károly, 
Láng Rudolf Kass János rézkarcoló cso-
portból Kass művei tetszettek a legjob-
ban, a Hamlet-nyomatoknál is nagyobb 
érdeklődés övezte Bartók Kékszakállújá-
nak impozáns alakjait („a maguk fekete-
kék-vörös-arany egyszerűségükben”), de 
szép számmal keltek el az ószövetségi 
metszetek vagy az orvos-sorozat portréi. 
Kass János autonóm grafikusmű-

vészként indult, s amikor az Új Írás mű-
vészeti szerkesztője lett, könyvillusztrá-
ciókat készített (kétszer nyerte el a világ 
legszebb könyve díját, Lipcsében, illetve 
Frankfurtban). A magyar könyvnyom-
tatás 500. évfordulójára kérték fel bé-
lyegtervezésre, s új hang jelent meg vele 
a magyar bélyegtervezés kínálatában – 
1988-ban az Európai Filatéliai Művé-
szet Nagydíját nyerte meg Párizsban. 
Felkeltette érdeklődést a komputergra-
fika, sorozataiból animációs filmet ké-
szített. Az autonóm, alkalmi és alkal-
mazott grafika, az illusztráció minden 
formájában maradandót alkotott – az 
Illusztrálta Kass János című, 2008 vé-
gén Szegedről Debrecenbe is eljutott 
kiállítását bemutatva, a következő cikk-
ben olvashatunk még erről). 

 
Fery Antal grafikusművészre cente-

náriuma alkalmából emlékezik a továb-
biakban a folyóirat (1908. június 12-én 
született). A Kisgrafika 2007/3. számá-
ban dr. Arató Antal már közölte cikkét a 
művész könyvtáraknak s közgyűjtemé-
nyeknek készített 85 fametszetű exlibri-
séről, ezúttal Soós Imre ismertette Fery 
kisgrafikai művészportré sorozatának 
lapjait (közte például Egry József, Finta 
Sándor, Koszta József, Edvi Illés Aladár, 
Csontváry Kosztka Tivadar vagy Endre 
Béla könyvjegyével, in memoriam met-
szetével). 
Zenei József két grafikusra emlékezik 

(2008 februárjában, 93 éves korában 
halt meg Andruskó Károly, a grafika, ex-
libris és miniatűr könyv világhírű mű-
vésze; ugyancsak februárban hunyt el az 
1943-ban született Meskó Anna).  
A közlemények rovatot ezúttal is gaz-

dag hírösszeállítás, lapszemle és recen-
ziós rovat követi. 
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ILLUSZTRÁLTA KASS JÁNOS 
 
 

Az elmúlt évben a szegedi Mó-
ra Ferenc Múzeumban is meg-
rendezett „Illusztrálta Kass Já-
nos” című kiállítás november 
19-én Debrecenbe is megérke-
zett, ahol december 10-ig volt 
látható a Kölcsey Központ kör-
folyosólyán. 
 

Részlet a kiállításból 
– a tárlókban tematikus rend-

be állított könyvek fölött az 
eredeti grafikai lapok láthatók  

 
A szegedi – a debreceninél nagyobb – anyagból Szőkefalvi–Nagy Erzsébet kurátor 
összesen 44 darab egyedi munkát (ceruza-, tus- és krétarajzot, akvarellt) válogatott, 
ízelítőt kínált az életműből a kiállított 11 sokszorosító grafikai lap (rézkarc és szita-
nyomat), valamint 17 digitális nyomat (könyvborítókról és illusztrációkról). A 300 
könyvből mintegy 200 kötet került a tárlókba és az üvegszekrény installációkra, de 
ez a válogatás is jól reprezentálta az egyedülálló életművet.     
 

 
Részlet az egyik, az ifjúsági irodalmat 
illusztráló összeállításból 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kass János: Szarvas 
(illusztráció 
a Kisgrafika 2008/3. számából) 
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A kiállításon látható legkorábbi mun-
kák az Artamonovokhoz készített tus-
rajzok (ezek voltak Kass János főiskolai 
vizsga-munkái), melyek kötetben soha 
nem jelentek meg, a legutolsók pedig a 
napjainkban is készülő, a Mozaik Kiadó 
által gondozott tankönyvek. 
A felnőtt, gyermek- és ifjúsági, a ma-

gyar is világirodalomból egyaránt gazdag, 
a mégoly sűrű rendezés ellenére is átte-
kinthető összeállítást kaptunk, érdekes-
ségként az egyik tárlóban a Kass illuszt-
rálta könyveknek azon csokrával, melye-
ket a következő kiadáshoz újragondolt, 
így azok (például a Don Quijote, a Tóbiás, 
a tejesember vagy Mikszáthtól a Beszter-
ce ostroma) új illusztrációkkal – új felfo-
gásban és feldolgozásban – jelentek meg.    
 
 
Kass János meseillusztrációja 
a kiállításról 
 
Tandi Lajos a Tiszatájban Kass János 

művészetéről megjelent esszéjében éppen 
az egyik első, azóta többször újraalkotott 
munkáját, Don Quijote alakját emelte ki: 
„…Kass szikár lovagja rajzban és rézkarc-
ban, szinte tizenévenként újraalkotott kó-
bor harcosaáttételes önportré, a hűség és 
a hit, a következetes emberség és céltuda-
tos hivatás eszményképe”. 
A magyar íróklasszikusok szinte teljes 

repertoárja végigsorjázik előttünk, Kass 
János szemével, de ugyanúgy bepillantást 
kapunk az orosz, a német és a francia 
irodalomba is. 
Külön blokkot kapott a költőtársak tisztelete – Juhász ferenctől Aczél Gézáig –, a 

zene vonzása (Kass kiváló lapokat készített Kodály Psalmus Hungaricusához, Bar-
tók Kékszakállújához), egy-egy részlet idézte meg Madách és Shakespeare vonzását; 
változatos grafikai megoldásokkal jelentek meg előttünk távoli korok és kultúrák. S 
talán a legnagyobb arányban voltak jelen a gyermek- és ifjúsági könyvek az 1960 és 
2006 közötti időszakból, köztük Zelk Zoltán, Tamkó Sirató Károly és mások művei 
mellett Móra Ferenccel – maga a Móra Kiadó is mintegy 30 könyvvel jelent meg. 
Kass János szegedi alapjaihoz egyébként maga Móra (személyesen is) hozzájárult. 

Miként Vén Zoltán felidézte: „Móra Ferenc viszi ki bricskájával az általa feltárt avar 
temetőhöz. Ma is érzi örökkön égő szivarfüstjét, és szorongását a fehér koponyáktól.”       
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HÍREK 
 

 
„Ébredj, Mátyás király!” 

 

Szabó Antónia selyembatik-festményeinek kiállítása 
 
 

 
Szabó Antónia illusztrációi 

Szabó Antónia debreceni képzőművész 
Ébredj, Mátyás király! című, 2007 ka-
rácsonyára megjelent, 20 színes repro-
dukcióval kiadott mesealbumának ere-
deti selyembatik festményeinek kiállí-
tását rendezte meg októberben a Déri 
Múzeum Baráti Köre a Medgyessy Fe-
renc Emlékmúzeum Látványtermében.  

 
Az örvendetesen nagy látogatottságú 

kiállításhoz múzeumpedagógiai foglal-
kozások kapcsolódtak: az iskolás cso-
portoknak Szabó Antónia mutatta be a 
kiállítási, valamint a meseanyagot, a 
gyerekek pedig elkészítették saját Má-
tyás-mese illusztrációikat. A foglalkozá-
sok megtartásába Horváth Ibolya fes-
tőművész is bekapcsolódott.     
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MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA DEBRECENBEN 
 
 
Az október és a november hónapok 2008-ban kiemelt figyelmet kaptak az ország 
múzeumi hálózatában, a programokat ugyanis fesztiváljelleggel rendezték meg. Az 
is hozzátartozott ehhez, hogy nem csupán az egyébként is tervezett rendes kiállítá-
soknak és programoknak adtak otthont a múzeumok, hanem az egyes tárlatokhoz 
kapcsolódva társművészeti rendezvényeket, rendhagyó programokat, illetve prog-
ramsorozatokat kínáltak a közönségnek, valamint a mások által lebonyolított ren-
dezvényekbe szintén bekapcsolódtak. Ilyen program volt a fentebb lejegyzett Má-
tyás-kiállítás, illetve az alább ismertetett eseménysor is szerves részét képezte a 
múzeumi ősznek Debrecenben. 
 
 

Irodalmi délután, 
könyv- és ősbemutató 

 
A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum-
ban a Déri Múzeum Baráti Köre Mécs 
László költőről emlékezett meg irodal-
mi műsor keretében októberben; szin-
tén a baráti kör szervezte a Déri Múze-
um dísztermében a Lengyel Tollal a 
magyar októberről kötetbemutatót; s 
november 14-én rendhagyó ősbemutató 
helyszíne volt az emlékmúzeum Lát-
ványterme. Hornyák András író Ma-
chiavelli című drámájából olvasópróba 
formájában adott elő részleteket Miske 
László és Jámbor József színművész. 

 

Az irodalmi délután-
hoz kiállítás egy kapcso-
lódott. Az Országos Kép-
ző- és Iparművészeti Tár-
saság debreceni csoport-
jának tagjai (így Csedreki 
László szobrász-, Barkó 
Erika képző-, Fene Kata-
lin fotó-, Kelemen Béla 
festő- és grafikus-, Bánki 
Tóth Mari, Laczkó–Szilá-
gyi Imre, Luczi János és 
Medveczky Nóra festő-
művészek) a reneszánsz 
világát idéző, egyház- és 
művelődéstörténeti ihle-
tésű alkotásokkal mutat-
koztak be. 

 
A kiállítás november 30-ig 

fogadta az érdeklődőket  
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Miske László 

és Jámbor József 
a Machiavelli című 
drámából olvas fe;l 

 
balra: Dénes Zoltán ujirázi 

katolikus lelkész Mécs László 
költészetéről beszél; 

 
balra fent, illetve lenti kép: 

a Machiavelli 
és a kiállítás közönsége 

 
Fotók: ANDICS ÁRPÁD 
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Társként a zsidó őszben 
 
Buchenwald elfeledett asszonyai cím-
mel nyílt szeptember közepén az a kiál-
lítás a Medgyessy-emlékmúzeum kor-
társ galériájában, mely november elejé-
ig meghosszabbítva fogadta az érdeklő-
dőket, kapcsolódva a zsidó őszi fesztivál 
debreceni rendezvényeihez is. 
Október közepén Fahidi Éva buchen-

waldi túlélő tartott tárlatvezetést, vala-
mint Heller Zsolt előadását hallgathat-
ták meg A zsidó folklór a szépművészeti 
és filmművészeti alkotásokban – szte-
reotípiák címmel. 
 
 

Éljen a grund! 
 
Debrecenbe érkeztek még szeptember-
ben a fővárosi Pál utcai fiúk. A Déri 
Múzeum Zoltai Lajos Termében „Éljen 
a grund! Itt vannak a Pál utcai fiúk!” 
címmel december 31-én zárult kiállítás 
Molnár Ferenc hősein keresztül mutat-
ja be a regény világát, illetve a kort – 
múzeumpedagógiai foglalkozások kere-
teként is szolgáló, rendhagyó művelő-
déstörténeti kalauzt kínálva. 
 
 

Műtárgyak hangjai–  
Zene a múzeumban 

 
Októberben két zenei rendezvény csa-
logatta a társművészetek szeretőit a Dé-
ri Múzeumba. 4-én a Zenei Világnap 
alkalmából adott hangversenyt a Mun-
kácsy Teremben Bendly Edina, Héra 
Andrea, Hovancsek Tünde, Kriszta Kin-
ga, Szabó Ágnes, Szepesi Andrea, Vin-
cze János, Erdős Teréz, Kapitány Zsolt 
és Fercsik Viktor; 11-én Havasi Balázs 
zongoraművész adott koncertet a dísz-
teremben Műtárgyak hangjai címmel. 
A művészt már hallhatta a közönség 
2007 végén, Makláry Kálmán hajdúszo-
boszlói festőművész kiállításának meg-
nyitóján is. 

A raktárak kinyíltak 
 
Rejtélyes raktárak, amit még nem mu-
tattak meg. A Déri Múzeum néprajzi 
raktárába nyerhettek bepillantást az ér-
deklődők október 16-án. 
Az esemény felhívta arra is a figyel-

met, hogy bizony, időszerű lenne a Déri 
György által a múzeumnak adományo-
zott néprajzi gyűjtemény önálló (lehető-
leg minél teljesebb áttekintést nyújtó) 
bemutatására. 
Az ígéret – és a lehetőség – már rég-

óta adott: a múzeum közvetlen szom-
szédságában rendelkezésre áll, illetve 
kialakításra vár a Múzeum utca 4. szám 
alatti épületrész. 
 
 

Színház és múzeum 
 
Talizmán címmel adták elő performance 
produkciójukat a debreceni Csokonai 
Színház művészei a Déri Múzeum keleti 
gyűjteményét bemutató állandó kiállí-
tásán október 26-án.   
 

 
Emlékkiállítás 

 
Semsey Andor emlékkiállítása (róla van 
elnevezve a balmazújvárosi múzeum) 
november 2-áig fogadta a látogatókat a 
Déri Múzeum kupolatermében. 
 
 

Művészeti esték sorozat 
Hajdúhadházon 

 
A Földi János Könyvtár, Emlékház és 
Hajdúhadházi Galéria 2008. évi Művé-
szeti esték sorozatának záró rendezvé-
nyének Bentze Ibby festőművész volt a 
vendége december 2-án. 
A művészeti beszélgetéssorozat sajá-

tossága, hogy minden meghívott kap-
csolatban áll a Hortobágyi Nemzetközi 
Művészteleppel. 
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JAPÁN NAPOK A MEGYÉBEN – ÉS A MÚZEUMBAN IS 
 
 
A Japán–Magyar Együttműködési Fó-
rum 2007 végén a Magyar Tudományos 
Akadémián állapodott meg abban, hogy 
a 2009-ben Danubius Év elnevezéssel 
rendez ünnepségsorozatot a Japán és 
Magyarország között létesített diplo-
máciai kapcsolat 140., illetve a kapcso-
lat felújításának 50. évfordulója alkal-
mából. 
Ennek egyfajta elő-rendezvénye is 

lehetett a hajdú-bihari japán hét, bár az 
apropó lokális jellegű, még ha jelentő-
ségében általános példa értékű is volt. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-

zat november 3–9. között rendezte meg 
a Japán Napokat, így ünnepelve a me-
gye, illetve Debrecen és a japán Toyama 
tartomány közötti kulturális kapcsolat 
kialakításának 25. évfordulóját. 
A Déri Múzeum Dísztermében ren-

dezett megnyitón Rácz Róbert, a köz-
gyűlés elnöke felidézte, hogy a kapcso-
latot még az Egyesült Államokban ké-
szítette elő Pinczés István rendező és a 
toyamai színjátszók csoportjának talál-
kozása. A véletlen úgy hozta, hogy egy 
New York-i fesztiválon mindkét együt-
tes Csehov Leánykérés című darabját 
adta elő a maga sajátos színházi eszkö-

zeivel. A következő évben Pinczés Ist-
ván meghívta a japánokat egy kazinc-
barcikai színházi találkozóra, 1983-ban 
pedig hivatalos lett az együttműködés, 
melyben meghatározó szerepe volt egy-
részt Lukovics Andrásnak, a régi Kölcsey 
művelődési központ igazgatójának, illet-
ve Hiroshi Koizumi egykori prefektus-
nak, a Toyamai Kulturális Egyesület al-
elnökének. S mint elhangzott: a szán-
dék megvan a folytatásra is, a további 
együttműködés gondozása Szólláth Ti-
bor közgyűlési alelnökre vár. 
Koizumi úr éppen 50. alkalommal lá-

togatott Magyarországra, és beszédében 
hangsúlyozta: habár a két ország törté-
nelme és kultúrája teljesen különböző, 
a barátság megteremti a közösséget. 
A Déri Múzeum több kiállítással ké-

szült az ünnepi alkalomra, hangsúlyoz-
va azt is, hogy keleti kapcsolatai jóval 
korábbi keletűek, mint a megyéé és a 
városé. Könnyű volt beilleszteni az új 
időszaki bemutatókat a múzeum állan-
dó gyűjteményi profiljába, hiszen már 
75 évvel ezelőtt adományozás, illetve 
csere útján jutottak a keleti gyűjtemény 
néhány míves darabjának birtokába. 
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A Japán Napokra rendezték be Már-
tonyi Éva kerámia kiállítását, de bonsai 
bemutató is fogadta az érdeklődőket, s 
Japán hatások címmel a Kós Károly 
Művészeti Iskolában készült alkotásokat 
mutattak be a Galériában. 

Szamurájok ékszerei címmel nyílt ki-
állítás a Kupolateremben az Iparművé-
szeti Múzeum és Moró Lajos magán-
gyűjtő gyűjteményéből, ugyanitt Erő és 
szépség címmel követhettük nyomon a 
Kereszthury Gábor által prezentált japán 
kard restaurálásának folyamatát. 
 

 
Daimon Kiyohiro: 
Retrospection 
 
 Fuji Takeshi: Szél 

 
A Díszteremben japán fes-

tők alkotásaiból nyílt kiállítás, 
melyeket a művészek az el-
múlt években a Hortobágyi 
Nemzetközi Művésztelep meg-
hívottjaiként készítettek Ma-
gyarországon. Ennek a gyűj-
teménynek egy részét a Haj-
dúhadházi Galéria adta köl-

csön a Déri Múzeumnak, s a tárlat új-
donságát az jelentette, hogy ezek a mű-
vek először voltak együtt láthatók. 
 

A Japán Napok további programjaiból: 
 

november 3. 
Japán papírsárkány készítés  
 

november 4.  
Amano Seri zongorajátéka; 
Japánban jártunk – a kerekasztal mel-
lett: Dánielfy Zsolt. Tiszai Zsuzsa, Tóth-
né Rozsályi Judit, Duffek Mihály, Burai 
István, Tamus István és Fátyol Zoltán  
 

november 5.  
Kotó művészek előadása, japán táncosok 
bemutatója, a Hajdú Néptáncegyüttes és 
a Sonus együttes műsora  
 

november 6.   
Japán ünnepek – Szato Aja előadása;  
A tea útja – Eredeti japán teaszertartás 
Palotás Gábor vezetésével; 
a Kodály Kórus műsora 
 

november 7.  
Budo Gála (harcművészeti be-mutató, 
film, előadás; a Budo Kulturális Fórum 
és a Magyar Kendo Szövetség műsora)  
 

november 8.   
Japán, ahogyan én láttam – Krajczár 
Lilla előadása  
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A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 

Haiku-pályázat a Japán Napokon – SZŰK BALÁZS – (november 8.) 
 

 
Húsz verselő diákot és felnőttet mozgatott meg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat által meghirdetett megyei haikuíró pályázat. (A japán meseillusztrációs gyer-
mekrajz-pályázat ennél jóval nagyobb erőket mozgósított, hiszen a szakmai zsűri-
nek több ezer munkából kellett kiválogatnia a Vojtina Bábszínházban kiállított és 
díjazott alkotásokat.) 
A klasszikus japán formában írt verseket értékelő szakmai zsűribe jómagam is 

felkérést kaptam – Vihar Judit költő és műfordító, illetve Pinczés István rendező 
társaságában –, s könnyebb volt a dolgunk a diákok esetében, mely kategóriának 
Veres Viktória lett a győztese. (Meglepő volt, hogy néhol milyen éretten, ugyanak-
kor játékos formában oldották meg a hangulat, a természet és a szubjektum to-
vábbgondolható állapotrajzának rögzítését.) 
A tizenhárom felnőtt pályázó közül többen csak a formát tartották meg (olykor 

még azt sem, nem beszélve a szótagszámok szigorú szabályainak megsértéséről), 
ám szerencsére volt itt virtuóz módon végigvitt haiku-ABC, számos kiváló ötlettel, 
jó képpel; egységes ciklusokat alkotó haiku-füzérek sora; haiku-formában írott 
verskönyv; haiku-formát követő szatírikus kritika. 
A győztes Szűk Balázs debreceni költő lett, akinek 20 haikujából számosat ma-

gam is igazi telitalálatnak véltem, mintegy magyarra ültetve át a keleti filozófiát. 
Megéri, hogy ezekből a 17 szótagos (5–7–5) finom hangulatbravúrokból itt is 
közöljek egy kis csokorra valót. 
 

Szűk Balázs haikui: 
  

1. 
Nyárfa pelyhe száll. 
Kedvem fölött esőt ráz 
piros dévaj tánc. 
 
3. 
Körülcsordogál 
néha, s kabátot terít 
rám az ég vize. 
 
4. 
gombtűnyi órák 
szívembe szúrva hordom 
múltam köntösét. 
 
7. 
Már nem fáj semmi. 
Csónak vagyok esőben. 
Angyal a tóban. 

 

8. 
Kinek fénye a 

bánat: megadta magát 
rég a halálnak. 

 
12. 

gyertyaláng alvó 
jégben a nevetésem 

barna kolostor 
 

14. 
lármás tél puha 

paplan őrzöl százféle 
alakban befedsz 

 
19. 

Virágok völgye, 
fogadj öledbe, te végy 

örömedbe, Kert. 
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 Legyen nemzeti emlékhely az álmosdi Kölcsey-ház! – (november 9.) 
 

 
Most volt időm alaposabban átolvasni az október végén dr. Angyal László Andrástól 
postázott levelet, melyet két tárgyban (az Álmosdi csata 404 évfordulóján elmon-
dott emlékbeszéd és a Kölcsey-ház nemzeti emlékhellyé nyilvánítása ügyében) írt 
nekem. Az álmosdi győzelmi emlékműnél Bocskai Istvánra és a hajdúkra emléke-
zett október 15-én, s ha már Álmosdon járunk, mellékelte egy 2008 augusztusában 
írt feljegyzését is Kölcsey Ferenc felújított lakóházáról s arról, hogy szerinte milyen 
célokat kellene szolgálnia az „egyedüli eredetiségében megőrzött” emlékhelynek.   
(Örömmel vettem egyébként a hírt, hogy október 23-án a Csokonai-díjasok kö-

zött volt nemcsak Varga Magda operaénekes, Érdemes Művész, a Csokonai Színház 
Örökös tagja, hanem az idén ősszel éppen 80 esztendős Angyal László András is, 
akinek több mint fél évszázados műemlékvédő tevékenysége nagyban hozzájárult 
számos debreceni és hajdú-bihari műemlék megmentéséhez, feltárásához, felújítá-
sához, egyáltalán ahhoz, hogy a múlt mementói mint a jelen és a jövő értékei tuda-
tosuljanak bennünk.) 
Szeretné – írta –, ha a Kölcsey-házat nem-

zeti emlékhellyé nyilvánítanák, „egyidejűleg 
egyetértését kérem, hogy a műemlékvédelem 
alatt álló lakóház csak a Kölcsey család, ki-
emelten a költő ereklyéit tartalmazza, gazda-
gítsa, nimbuszát növelje, másirányú (amúgy 
értékes) képzőművészeti és egyéb kiállítást 
még ideiglenes jelleggel se tartsanak”. 
Az augusztusi feljegyzésben ezt olvasom: 

„A Kölcsey-ház az emberhez, a költőhöz és 
családjához fűződő emlékek, tárgyak, eszkö-
zök, öltözetek, kéziratok, okmányok, törté-
nelmek stb. bemutató helye, állandóan gya-
rapodó tárháza kell legyen, hogy az utókort 
tájékoztassa. Felhasználva az 1968 októberé-
ben (éppen 40 évvel ezelőtt) felújított ház 
avatásakor az első (Masits László, Molnár 
Szilárd által rendezett) kiállítás, 1990 augusz-
tusában a második (Keresztesné dr. Várhelyi 
Ilona), 2007-ben a harmadik (Lakner Lajos) 
tapasztalatait. 

Dombi Géza Kölcsey-portréja 
 

Lehetőséget adva jeles évfordulókon az emlékezés megtartására, a méltatásra, a 
puritán, de gondos udvar kulturált fenntartására, ápolására, vándor-megpihenők 
leültetésére, a gémeskút visszaállítására, kávájával együtt, és a kerítés hagyomá-
nyos, de kulturált javítására, folyamatos gondozására. (…) A pince hasznosítására 
alkalmas a dr. Varga Gyula muzeológus által rendezett érmelléki szőlőművelés, 
főleg borászati kiállítás bemutatása. Kölcsey emlékháza lehetőséget adhat továbbá 
– a több évtizeddel ezelőtti alapgondolat jegyében – községi könyvtár működtetésé-
re, amely lehet szakosított, tehát főleg irodalmi művekre koncentráló.” 
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Az augusztus 5-én lejegyzett gondolatok, javaslatok azt a célt szolgálták (szolgál-
ják), hogy az álmosdi Kölcsey-ház (mint „Magyar Nemzeti Emlékhely”) megkülön-
böztetett „kősziklai” védelmet kapjon, tovább erősítve Kölcsey Ferenc nimbuszát. 
Sejtem, hogy a javaslatot – s különösen a más irányú kiállításokra vonatkozó ki-

tételt – dr. Angyal László András részéről az is szülhette, hogy a nemzetközi kortárs 
művészeti gyűjtemény mellett itt hoztak létre egy hajdúsági (sic! – a Biharban) 
múzeumot, s az eddigi tapasztalatok szerint a kezdeményező Kádár József (aki még 
magyar nevét is feledve, Le K’dar vagy Joseph Kadar néven fut) nem feltétlenül a 
nemzeti érték iránti elkötelezettségről ismert. Persze, mindenki tévedhet, s akkor a 
másikat megilleti az elnézéskérés. A műemlékvédőnek talán igaza van, s ha már 
erre kért, egyúttal támogatom a Kölcsey-házra vonatkozó felvetését, a képzőművé-
szeti kiállításoktól való teljes elzárkózást azonban nem tudom pártolni. 
Mert miért ne lehetne a Kölcsey-életmű vagy a Himnusz szellemében született mű-

veket kiállítani? S már van is (lenne is) egy szép gyűjtemény. A Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképző Főiskola első emeletén látható E. Lakatos Aranka szobrászmű-

vész domborműve, mely az 1990-es évek elején 
készült (biztosan lehetne másolatot kérni a művész-
től). E. Lakatos Aranka finoman klasszicizáló ábrázo-
lásának szinte lírai nosztalgiájához az egyetemes 
sorsgondok rozsdamarta, a nyers archaikumot má-
gikus stilizáltságú, látens figuralitássá emelt, abszt-
rakciós „felhőglóriája” teremtett kontrasztot. 
A főiskola tanácstermét díszíti Makoldi Sándor 

Kölcseyt ábrázoló portréfestménye: „A haza minden 
előtt” című – s a kompozícióba foglalt, a trikolort 
egyszerre didaktikus, és a képi anyanyelv szimboli-
kus egyértelműségével megidéző feliratú – festmény 
arra a pályázatra készült, melyet a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesületének Kelet-magyaror-
szági Csoportja hirdetett meg.  

 
 

Nemes Sándor Kölcsey-szobra 
 

Lent: L. Ritók Nóra: A magyarok Himnusza 
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A pályázaton elfogadott összesen több mint negyedszáz alkotásból 2000 február-
jában (a költő születésének – 1790. augusztus 8. – 210. évfordulóján) rendezett 
kiállítást a főiskola. 
A mágikus vagy rituális, illetve meditatív emlékezési modellbe illeszthető mások 

mellett Lukács Gábor triptichonja, Wrábel Erzsébet, Fátyol Zoltán, László János képe 
vagy Horváth István Múlt-idézője. Nem találkozunk sem konkrét figurális, sem szö-
vegszerű idézetekkel, csupán a cím vagy egy-egy motívumutalás rejti a Kölcs ey szel-
lemiségével (vagy műveinek asszociatív továbbgondolásával) való rokonságot Ko-
miszár János, Kiss József Vígh István vagy Török Anikó in memoriam munkáin is. 
Tamus István komplex látomásában az egész Himnusz világát, sorsunk és történel-
münk fordulóit, a személyes és kollektív sors drámai liturgiáját formálta képpé, Sipos 

Zsófia és L. Ritók Nóra a csekei kopjafák, 
a fejfa-csónakok idézetével, mint direkt 
motívummal hozta elénk Kölcsey öröksé-
gét, s Makoldi és Nemes mellett Dombi 
Géza és Gonda Zoltán is portrét ábrázolt. 
Dombi nem tér el az ismert Kölcsey-
portrék szellemiségétől, s bár a látáshiba 
megjelenítése erőteljes groteszk vonáso-
kat rejt, az arc megformálásánál fokozot-
tan idealizál (illetve szimbolikus orna-
mentikájával didaktikus lesz a háttér 
Szent Koronás sormintájával).  

 
Gonda Zoltán Himnusz született című 

festménye (lásd a fenti reprodukciót) 
egyszerre portréidézet, illetve allegorikus 
absztrakció. Az arckép inkább csak em-
lékeztet Kölcseyre, nem akar arcot má-
solni, csupán a szellemi alakzatot ragad-
ja meg a művész. Szövegidézettel itt is 
találkozhatunk (a Himnusz első sorának 
töredékével), a kompozíció erővonalába 
simuló angyalmotívum azonban a szak-
ralizációra, a természeti figurális asszo-
ciáció pedig az örökség mindennapok-
ban való szerves (ám szinte észrevétlen) 
jelenlétére utal. 
 

Tamus István: 
Megbűnhődte már e nép… 
 
Egy ilyen kiállítást (akár időszaki jellegel is) bátran merek Álmosdra ajánlani!  
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„GYERMEKEMET AZ ORSZÁGÉRT” – TATÁRJÁRÁS (1241–1242) 
 
 

Két hónapos (január 28-án záruló) kiállí-
tásnak adott (illetve ad) otthont novem-
ber végétől a Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeum kortárs kiállítóterme. 

 
A különleges látványelemekkel gazda-

gított tárlat a tatárjárás zivataros éveibe 
kalauzolja el nézőket. A Kárpát-medence 
hét különböző városába látogató, a hazai 
leletekből a Dzsingisz kán öröksége mellé 
épített vándorkiállítást a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága koordinálja. 
A tájékozódás segítésére – s nem ke-

vésbé az érdeklődés felkeltésére – külön 
internetes oldalt kínálnak a szervezők 
(www.tatarjaras.hu), de a Déri Múze-
um honlapjáról is kaphatunk informáci-
ókat. A kiállítás a magyar történelem 
kevéssé ismert, ám sorsfordító, máig tanulságokkal szolgáló időszaká mutatja be. A 
tatár hadak egyetlen esztendeig tartó pusztítása a magyarság egész történelmébe 
mélyen bevésődött. 

A történeti emlékezetet az 
utóbbi évek nagyobb szabá-
sú régészeti ásatásain előke-
rült leletek újabb hagyaték-
kal egészítik ki, melynek be-
mutatásában izgalmas rész-
letek és figyelemfelkeltő lát-
ványelemek szolgálják a 800 
évvel ezelőtti élet felidézé-
sét, a hadviselést és az újjá-
építést, illetve Szent Margit 
legendájának megeleveníté-
sét. A legenda szerint apja, 
IV. Béla király születésekor 
Istennek ajánlotta Margitot 
az ország szabadulásáért. 
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Az eredeti régészeti leletek mellett a modern kor technikai lehetőségei (például az 
érintőképernyős terminálról küldött saját kép a tárlatról) segítik az élmény szemé-
lyessé tételét. A sötét tatár jurtába lépve, fény- és hangeffektek mozgósítják a képze-
letet a tatárok nyilainak fenyegetése 
közepette; a Muhi csatát rövidfilm 
meséli el, a szekértábort életnagysá-
gú, beöltöztetett katonák védik. 
„A pusztulás mértékét jól érzékel-

teti az egyik felégetett alföldi falu ke-
mencéjébe bújt gyermekek és anyjuk 
ásatáson előkerült csontváza, vagy 
egy emberi csigolyába fúródott tatár 
nyílhegy... 
Láthatjuk az elrejtett kincseket, 

ezüstpénzeket, ékszereket. S láthat-
juk a ’második honalapító’ IV. Béla 
király országot építő tetteit – ő he-
lyezte át az ország fővárosát Eszter-
gomból Budára. Egy digitális kódex 
tatárokat ábrázoló színes lapjait pe-
dig ujjunkkal a képernyőt érintve la-
pozgathatjuk... 
A kiállításban lehetősége van min-

denkinek kipróbálni az íj megfeszíté-
sét, kézbe venni a kardokat, felpró-
bálni a sodronyinget, sisakot [kipró-
bálni], hogy milyen nehéz volt egy 
tatár és egy magyar harcos teljes fegy-
verzete...” – olvassuk a figyelemfel-
keltő ajánlásból. 

 
ANDICS ÁRPÁD fotóriportja a Medgyessy-emlékmúzeum kiállításán 

s annak november 30-i megnyitóján készült  
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Felhívás a ’48 öröksége történelmi vetélkedőre 
 

 
’48 öröksége címmel vetélkedőt hirdet a 
Déri Múzeum, a Debreceni Kossuth Tár-
saság és a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Baráti Köre Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Hajdú-Bihar megye felső tago-
zatos és középiskolás diákjai részére. 
Az 1848/49-es forradalom és szabad-

ságharc 160. évfordulójára emlékező tör-
ténelmi vetélkedőt – melynek témája a 
dicsőséges tavaszi hadjárat és a szabad-
ságharc bukása közötti időszak – 2009. 
április 27-én 10 órától bonyolítják le a 
Déri Múzeum dísztermében. 
A szervezők háromfős felső tagozatos, 

illetve középiskolás csapatok jelentkezé-
sét várják. A nevezéseket írásban kell el-
küldeni 2009. február 1-jéig a Déri Mú-
zeum címére: 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
vagy a deri@derimuz.hu e-mail címre. 
Fel kell tüntetni az iskola nevét, címét, a 
csapat tagjainak és felkészítő tanárának 
nevét, telefonszámát és e-mail címét. A 

döntőbe a legjobb 6 általános és közép-
iskolás csapat kerül. 
A felkészüléshez ajánlott irodalom: 
Az általános és középiskolában hasz-

nált tankönyvek; Márkus István: Forra-
dalom és szabadságharc 1848–49-ben; 
Budapest, Móra Kiadó; Závodszky Géza 
–Hermann Róbert: Nemzet születik – Új 
képes történelem; Helikon Kiadó, 1977. 
(a témához kapcsolódó fejezetek); Ber-
tényi Iván – Gyapay Gábor: Magyaror-
szág rövid története; Maecenas Könyv-
kiadó, 1993. 374–389. o. 
Díjazás: A két első helyezett csapat és 

felkészítői a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat (illetve a Déri Múzeum) által 
felajánlott aradi kiránduláson vesz részt. 
 
(További információ kérhető szemé-

lyesen vagy telefonon Pethő Gábortól, a 
Debreceni Kossuth Társaság elnökétől a 
30/502-7582-es telefonszámon.) 

 
 

Munkácsy Mihály közönségei, közösségei 
 

 
Új programsorozat indult 2008 decem-
berében Munkácsy Mihály közönségei, 
közösségei címmel a Déri Múzeumban 
– a programok az idén és 2010-ben is 
folytatódnak. A kezdeményezés célja, 
hogy tudatossá tegye a Munkácsyról és 
művészetéről való gondolkodást, vala-
mint elősegítse, hogy a különböző néze-
tek képviselői megértsék egymást.  
 
Előadások. A programban a legkü-

lönbözőbb szempontú előadások hang-
zanak el a Munkácsy-trilógia művészi, 
vallási, történeti és nemzeti vonatkozá-
sairól. A tervezett témák között a kö-
vetkezőket találjuk: 

– a művészek kultusza (áttételesen és 
közvetlenül Munkácsy kultusza); 
– Munkácsy és a siker (mit jelentett a 

művész és a közönség számára sikere); 
– Munkácsy otthonai (szülőház, ide-

iglenes lakások és szalonjának világa); 
– a karrier és a művészi ambíciók 

(ünnepelt szalon-festő, aki művészi hal-
hatatlanságra vágyik); 
– az elit és a tömeg számára is alkot-

ni valamit (ki a fontos, milyen a közön-
ség rétegzettsége); 
– a trilógia és a vallási érzület; 
– Munkácsy, a nemzeti festő (hogyan 

lehetséges, hogy a Krisztus Pilátus előtt 
című egyetemes témájú alkotása bemu-
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tatásakor kiáltották ki őt a legmagya-
rabb festőnek). 
Az előadássorozat a többféle értelme-

zés meglétét és jogosságát bizonyítja. 
 
Fórumok. A tervezett fórumokon a 

különböző meggyőződésűek ütköztet-
hetik nézeteiket. A szervezők szeretnék 
elérni, hogy a lapok és folyóiratok ha-
sábjain is folyjon vita, mind több orgá-
numban kapjanak helyet az állásponto-
kat kifejtő írások, nyilatkozatok. 
 
Pályázatok. A Munkácsy-projekthez 

a közönségnek meghirdetett pályázatok 
szintén kapcsolódnak: a látogató nem-
csak kérdezhet, hanem megvalósíthatja 
elgondolásait (például múzeumi ismer-
tetőt készíthet a Munkácsy Teremről; 
virtuális kiállítást rendezhet be „Az én 
Munkácsy-kiállításom” címmel). 
 
Kiállítások. Lesznek hagyományos 

és rendhagyó kiállítások is: 
– a Munkácsy-relikviák tárlata (a 

kultikus befogadás); 
– a kortárs festők viszonya Mun-

kácsyhoz – pályázat alapján született 
művek (kultusz és értelmezés); 
– gyerekek által készített képek a 

Munkácsy-trilógiáról (a naiv befogadás). 
 
Konferencia és vitanap ugyancsak 

szerepel a sorozatban, ezt a szakembe-
rek és a „laikus” érdeklődők számára 
hirdetik. A konferencián egyaránt szót 
kapnak a kutatók és a laikusok. 
A cél ezzel az, hogy a szakemberek ne 

pusztán csak beszéljenek a laikusok be-
fogadói magatartásáról, hanem el is be-
szélgessenek velük, a közönség pedig ne 

csak érthetetlen szövegek gyártóit vagy 
a Munkácsy kultuszával mit sem törő-
dő, a közönségtől elzárkózó kutatókat 
lássa meg bennük, de a kultúráért fele-
lős szakembereket is. Tervbe van véve 
egy konferencia-kötet megjelenése. 
 
A projekt tervezett üteme (előadá-

sokkal programokkal): 
– Boros Judit előadása: Munkácsy 

világa a levelezése tükrében; 
– Keserü Katalin: A művészet és a 

művészek kultusza; 
– Bellák Gábor: Karrier vagy művészi 

ambíció; 
– Fórum: Sikervágy vagy hivatás; 
– Sz. Kürti Katalin: Munkácsy ott-

honai; 
– Császtvay Tünde: Munkácsy és a 

legmagyarabb festő; 
– Fórum: Valóban Munkácsy volt-e 

legmagyarabb festő? 
– Fórum: Szentkép? Szentély? (A 

Munkácsy Terem); 
– Virtuális kiállítások és azok értéke-

lése. Egy közös kiállítás létrehozása (a 
közönség által rendezett kiállítások); 
– Pákh Imre Munkácsy-gyűjteménye 

– beszélgetés a gyűjtővel; 
– Kiállítás a képzőművészeti pályá-

zatra érkezett alkotásokból; 
– Konferencia a szakemberek és a 

közönség tagjai előadásaiból 
 
A rendezvénysorozat 2010-ben foly-

tatódik, az előzetes elképzelések szerint 
ekkor nyitják meg a Munkácsy-relikvia 
kiállítást, valamint egy bemutatót ren-
deznek Pákh Imre gyűjteményéből és 
néhány amerikai múzeum Munkácsy-
képeiből.
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MÁTYÁS KIRÁLY GÖMÖRBEN 
 

Festményadományozás Hétnek, Holló László-díjátadás Putnokon, 
csoportkiállítás a magyar Gömörországban 

 
 
Ujváry Zoltán adománya Hétnek 
 

 
Hét község címere. Felirata: 

„Hét 
 1255 

Elődeink emlékére 
Állíttatta: Prof. Dr. Ujváry Zoltán 

Szobrász: Kövér József” 
 
November 4-ei gömöri utunknak két 
fontos állomása volt. Ujváry Zoltán pro-
fessor emeritus és Komiszár János Hol-

ló László-díjas festőművész társaságá-
ban előbb Hét községbe mentünk, ahol 
Ujváry professzor úr tíz festményt ado-
mányozott a település újonnan avatott 
ifjúsági házának. 
Majd a közeli Putnokon, a Gömöri 

Múzeumhoz tartozó Holló László Galé-
riában a tanár úrral közösen nyitottuk 
meg a Mátyás király Gömörben című 
illusztrációs kiállítást, ahol a tárlatnyitó 
keretében a Holló László-díj kuratóriu-
mi elnökeként Ujváry Zoltán Holló-díjat 
adott át Arany Lajos szerkesztőnek, 
művészeti írónak. 
 

 
Komiszár János festménye 

 
 
 
 

Soltész Péter 
ungvári festőművész képe 
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A héti adományra még augusztusban 
tett ígéretet, amikor szülőfaluja díszpol-
gárrá avatta. S már akkor is vitt magá-
val egy ajándékot: Kövér József szob-
rászművész bronzból készítette el Hét 
község címerét (amit megörökítettünk 
az ifjúsági ház bejárati homlokzatán). 

Most tíz festményt vehetett át Bende 
György polgármester Ujváry Zoltán kor-
társ gyűjteményéből, egyúttal interjút is 
készített vele a Héti Híradónak. (Meg-
lepődve vettük tudomásul, hogy a csa-
tolt részekkel is csupán 550 fős falu 
televíziót működtet, melynek heti adá-
sait ráadásul további két szomszédos 
településen is nézhetik.) 
Az adományozott képek alkotói a kö-

vetkezők: Komiszár János, Holló Barna, 
Pacsai Imre két-két művel szerepel a 
héti gyűjteményben, s megkapta Kato-
na György, Soltész Péter, Ikafalvi Far-
kas Béla és Póka György egy-egy mun-
káját is a település.  
 
 
 

Póka György alkotása szintén 
a díszpolgári adomány része volt 

     
 

A Tóth Ede Alkotókör csoportkiállítása Putnokon 
 
Szabadság és igazság. Az igazság sza-
baddá tesz. Az igazságnak nincsen illú-
ziója (mert az a hazugság), ezért a sza-
badságnak sincsen alternatívája. 
Debrecenben Szabó Antónia Ébredj, 

Mátyás király! című kiállítását éppen a 
mai napon bontották le, s a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja keretében, a Reneszánsz 
évben, folytatódott az „igazságkeresés”  
Putnokon, a Holló László Galériában. 
A helyi Tóth Ede Alkotókör illusztrá-

ciós csoportkiállítását Garay János ver-
sére hirdették meg – az ismert történet 
arról szól, amikor Mátyás megkapáltat-
ta a gömöri urakat. A tárlaton 25 alkotó 
vett részt, a kiállítók fele putnoki, de 
érkeztek művek és művészek Ózdról, 
Hanváról, Tornaljáról, Gömörszőlősről, 
Farkaslyukról, Szomódról, Kazincbarci-
kából és Székesfehérvárról is. 
 

Kalivoda Bettina munkája 
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Az illusztráció eredete a középkori (a 
kódexek festett kezdőbetűit, a szöveghez 
kapcsolódó jeleneteket készítő) illumi-
nátorok tevékenységéig nyúlik vissza, s 
jelenléte a mai napig elválaszthatatlan a 
szövegtől. Valamit szemléltet, valami-
nek a tartalmát, üzenetét világítja meg. 
A szó magában rejti a latin lux jelenté-
sét is, tehát a fényre utal. Az illusztráció 
ezáltal nem csupán a kép eszközeivel 
adja vissza a szöveg jelentését, de több 
is az olvasható tartalomnál. A művész 
illusztrál, rávilágít a tartalom bizonyos 
részeire, s mivel az illusztrációt megelő-
zi a szelektálás, a válogatás során szub-
jektív kiemelések érvényesülnek. 
A Holló László Galériában kiállított 

művek a szelektálás és kiemelés számos 
fokozatát reprezentálják, így különböző 
művészi látásmódokat, esztétikai szín-
vonalat mutatnak fel. 

 
 

Franczia Tímea grafikája 
 
Az alkotó választhat – szándékaitól 

és inspirációitól, a technika a művészeti 

ág sajátosságaitól függően is, hiszen a 
grafikai, az akvarell vagy az olaj, illetve 
a fa, kő és üveg, a képző, szobrász- vagy 
iparművészet nem ugyanazokat a kife-
jezési lehetőségeket hordozza magában.  
Megközelíthetjük az illusztrációt ama 

irányból is, hogy bár az eredeti történet 
interpretációja tulajdonképpen kötött, a 
képi megjelenítésben azonban az alko-
tói szabadság különböző fokai érvénye-
sülhetnek. Az illusztrátor mindenkép-
pen újraalkot – mint tette ezt ugyaneb-
ben a témakörben Szilágyi Imre grafi-
kusművész, amikor 1990-ben több mint 
30 lapon kísérte végig Ujváry Zoltán ön-
álló könyvben Mátyás király Gömör-
ben címmel megjelent folklórgyűjtését. 
A Szilágyi-sorozat mellett e mai összeál-
lítás néhány darabja utalt arra a sajá-
tosságra, hogy az illusztráció az ábrázo-
lás során újraalkotó tevékenység is. 
Az illusztrációnak tehát jó esélye van 

arra, hogy autonóm értékű és érvényű, 
önálló művészeti alkotássá emelkedjék, 
miközben tartania kell magát a szöveg-
hez, nem beszélhet alapvetően másról, 
mint amiről a szöveg beszámol. Abban 
azonban, hogy az illusztrátor hogyan kö-
tődik a szövegjelentéshez, hogyan aktu-
alizálja a történetet, és mit fejez ki ön-
maga világából, érzéseiből, gondolatai-
ból, művészi minősége is tetten érhető. 
Ebből a szempontból Franczia Tímea, 
É. Kovács László, Igó Aladár, Papp Ce-
cília, Kalivoda Bettyna, Lengyel Gábor 
és a szoboralkotó Demes Ferenc mun-
káit emelem ki. 
Novák Géza faragásán egyértelműen 

felfedezzük Szilágyi Imre említett soro-
zatának egyik darabját. Az alkotó tehát 
egy már kész illusztrációt gondolt to-
vább, más művészi eszközökkel adva 
saját jelentést is az ábrázolásnak. 
Utaltam arra, hogy az illusztráció az 

alkotó saját világáról szintén beszámol. 
Érdemes az összeállításban azt is meg-
figyelni, vajon hányféle Mátyás-kép raj-



 167 

zolódik ki. Fehérvári Éva Mátyás ideali-
zált alakját mutatja be; É. Kovács Judit 
egy, az irónia által sajátossá formált 
királyt elevenít meg; Papp Cecília nem 
is ad arcot a szinte csak felsejlő alakok-
nak, modern közelítése egyúttal időt-
lenné is teszi a kompozíciót. 
Miként Franczia Tímea komplex al-

kotása, a leginkább összetett művészi 
munkáról van szó, a szöveg- és képele-
meket is társítva egymással a montázs-
ban. Az epikus elmesélő, az ábrázoló és 
a szimbolikus kifejezések mellett több 
helyen szerepel a zsánerelem, Demes 
Ferenc egyenesen az anekdotikus me-
sevilágot adja. Meggyőzőbbek Demes 
plasztikái, térbeli ábrázolásában érzé-
kenyen sugallja hollómotívumaiban az 
archaikus erőt és játékosságot. 
A művészi igazság szintén szabaddá 

tehet. A több mint fél évezredes törté-
net máig ható élménye az autenticitást 
nem feltétlenül az epikus hagyomány-
követésben, hanem az aktualizálásban 
kapja meg. Ezért a Mátyás-átiratok akár 
olyan művészi szabadságot is megen-
gedtek volna, mely a gömöri urak meg-

kapáltatásának történetét modern tar-
talmi környezetbe helyezi. 

 
Demes Ferenc kőhollója 

 

Lent: a kiállítás közönsége 
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Holló László-díjat kapott Arany Lajos 
 

 
A művészeti író és szerkesztő szülővá-
rosában vehette át a Holló-díjat iro-
dalmi és művészeti tevékenysége elis-
meréseként, Holló László szellemi és 
művészi örökségének ápolásáért Ujváry 
Zoltántól a díj kuratóriumának elnöké-
től. A méltatást alább teljes terjedelmé-
ben közlöm.   
 

 
Arany Lajos átveszi a díjat 
Ujváry Zoltán professor emeritustól 
 

Fotó: Komiszár János 
 
Arany Lajos művészeti író, szerkesztő, a 
Lícium Médiaportál főszerkesztője, a 
debreceni Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola Kommunikáció- 
és Médiatudományi Intézetének mun-
katársa, a Debreceni Disputa és a Me-
diárium folyóiratok anyanyelvi lektora. 
Két és fél évtizedes oktatói, újságíró-

szerkesztői, irodalmi és művészeti írói 
tevékenysége során a kezdetektől a mai 
napig (s egyre karakteresebb módon) el-
kötelezettje az értékőrzésnek, a magyar-
ság nemzeti, kulturális, szellemi-erköl-
csi identitása hatékony formálásának. 
Érdeklődése középpontjában a klasz-

szikus magyar publicisztika erényeinek 

mai, mintaadó közvetítése mellett az 
irodalom és a művészetek (ezen belül a 
képzőművészetek) állnak. 
Hat könyve közül kiemelkedő ebből a 

szempontból a Hortobágyi Alkotótábor, 
illetve nemzetközi művésztelep történe-
téről, alkotóiról és alkotásairól Ihlet a 
rónán című monográfiája és a Hajdú-

Bihar megye műemlékei 
– önálló könyvterjedel-
mű tanulmánya Hajdú-
Bihar megye kézikönyv-
ében. Megjelenés alatt 
van a Gáborjáni alkotó-
tábor történetét feldol-
gozó, alkotóit bemutató 
katalóguskönyve. 
A Boromisza Tibor-dí-

jat korábban művészeti 
kritikusi, kulturális új-
ságírói tevékenységéért 
érdemelte ki a Hortobá-
gyi Nemzetközi Művész-
telep Kuratóriumától.  

 
Az elmúlt mintegy két évtizedben 

harmadfélszáz képzőművészeti kiállí-
tást nyitott meg, száznál több cikket, 
esszét, tanulmányt írt különböző la-
pokba, folyóiratokba és katalógusokba. 
Holló László művészetének bemuta-

tásával indította el az általa szerkesz-
tett, hagyományőrző és értékorientáló 
céllal működő, „Az év honlapja” Külön-
díjjal kitüntetett Lícium Médiaportál 
képzőművészeti galériáját, elemzést ad-
va más művészeti ágak klasszikus és 
kortárs alkotóinak munkájáról is. Köz-
leményeiben kiemelt figyelmet szentel 
Holló László művészetének. 
Holló László szellemi örökségét vál-

lalta fel a szülőföld és a választott haza 
iránti kettős elkötelezettségében is. 
Arany Lajos Putnokon született 1958. 

december 12-én pedagógus-családban, 
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három évtizede Debre-
cenben él. Publikációi a 
szülőhaza és Debrecen 
szellemi értékeit egya-
ránt feltárják. 
Irodalmi tanulmányai 

és önálló füzetei közül a 
borsodi tematika szintén 
figyelemre méltó: Tele-
kes Béla és Kalász László 
költészetéről jelentős ta-
nulmányokat közölt. 
 
Komiszár János festő-
művész, Arany Lajos 
művészeti író, Ujváry 
Zoltán néprajzkutató 
professor emeritus 
és Faggyas Barna, 
Putnok  polgármestere, 
a háttérben Holló Lász-
ló grafikáival 
 
 
 

 
Holló László Putnokon látható műveiből 
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A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 

A „kovász-ember” – É. KOVÁCS LÁSZLÓ – (november 5.) 
 

 

A putnoki kiállítás megnyitójának közönségéről készült fényképről É. Kovács Laci 
bácsi mosolyog (2008 márciusában töltötte be a 85. évét) – régen találkoztunk, 2006 
tavaszán nyitottam meg képeiből egy kiállítást Gyomaendrődön, előtte jelent meg 
kismonográfiám a gömörszőlősi festőművész, honismereti kutató munkásságáról. 
A miskolci kritikus, irodalomszervező és publicista, a jó emlékű Horpácsi Sándor 

vagy húsz éve nevezte őt „kovász-embernek” (hite, ügyszeretete, áldozatkészsége, 
példája közösségeket teremt, tart meg és össze, kisugárzása másokat is bátorít, cse-
lekvésre ösztönöz), de hívták már a „csonka–Gömör prófétájának” is. Kétségbevonha-
tatlan, hogy Gömörszőlős neve (Tompa Mihály-kultusszal és a Laci bácsi által létre-
hozott szabadtéri néprajzi múzeummal) É. Kovács László révén lett sok helyütt is-
mert.  Nem beszélve (kiállításai mellett) a számos publikációról, az erdei emberekről 
szóló könyvekről (legújabban a Mosolygó évgyűrűk című néprajzi gyűjteménnyel).  
Gömörszőlősi díszpolgári címet én nem tudok neki adni, most az említett kismo-

nográfiában megjelent versemmel tisztelgek előtte.     
 

Az ember csak… 
 

(É. Kovács Lászlónak)  
 

 
Az ember csak mindig 
keres valamit. Ami nincs. 
Az ember önmaga vágyának 
a legnagyobb bilincs. 
 

Éhes a szeretetre, és koldul 
nyomorún is, ha kell, 
elrekedt a bűnben, s mégis 
a messzi fényről énekel.  
 

Az ember olyan, hogy ha kell, 
megalkuszik az idővel. 
Tudja, hogy alulmarad, s ha meghal, 
mégis csak emelt fővel 
 

mondja ki az utolsó igent, 
hogy jó lett volna még valamit… 
Valamit, ami nem fáj senkinek, 
és senki élőt el nem vakít. 
 

Beleszédül végül az erdőbe 
az ember. A fák közé. 
S mohák tövében megérzi majd, 
hogy semmi sem lett övé. 
 

Mert minden a fáké, a moháké, 
s a madarak ellopott éneke 
lett csak a hajnalok kopott, 
mohálló s fényt ringó ígérete. 
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Az ember csak mindig keres 
valamit, ami volt, de nincs. 
Az ember önmaga vágyának 
a legnagyobb bilincs.  
 

Az ember szeretne lenni fa, 
mert nem tud lenni ember. 
S ha ember tudna lenni mégis, 
embernek lenni nem mer. 
 

Beleszédül végül a fák közé, 
a párás mohát szagolja, 
úgy tesz, mintha e világon 
semmi nem lenne büszke dolga. 
 

Csókol füveket, magas erdőt 
imád a fukar végtelenben. 
Arra gondol, hogy élni nála 
senki sem tudna szebben.  
 

Az ember lehántja a fát, 
figyeli a kakukk énekét, 
megszámolni akarja az időt, 
és nem számolja meg az életét. 
 

Nem számolja a szeretetet, 
hogy kit felejtett el szeretni, 
megnyugszik a mohos fák között, 
mert szeretne mindent elfeledni. 
 

De a fák nem felejtenek. 
Vaskos törzs-erükben őrzik az időt. 
Megszámlálhatatlan minden 
csók, mi a rügyekbe nőtt. 
 

Levelek pattannak deres, 
komisz és kemény tavasszal. 
Felvértezik a lelket is – jobban, 
mint edzett acéllal s a vassal. 
 

Az ember csak mindig 
keres valamit, ami nincs, de volt. 
Az ember önmaga vágyának 
otthont és álmokat koholt. 
 

*** 
Szeretne lenni erdő. 
Szeretne lenni egy tölgy csupán. 
Szeretne lenni egy levél 
a tölgyfa homlokán. 
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HOLLÓ LÁSZLÓ ÉS ÉGERHÁZI IMRE 
EGY ÉVE EGYÜTT HAJDÚHADHÁZON  

 

A felújított Égerházi Imre Emlékház és a benne megnyílt 
Holló László Emlékszoba egyéves évfordulójára jelent meg 

a képzőművészeti anyagot ismertető könyv   
 

 

 
A megye napja alkalmából 2007. no-
vember 22-én nyitották meg Égerházi 
Imre festőművész felújított emlékházát, 
melynek egyik szobájában Holló László 
festőművész grafikái, olaj- és akvarell 
képei is helyet kaptak. 

 
Az avatás egyéves fordulóján, 2008. 

november 22-én (szintén a megye napi 
rendezvényekhez kapcsolódva) a koszo-
rúzás és megemlékezés könyvbemuta-
tóval és újabb adomány leleplezésével 
társult. A Holló-műveket Hajdúhadház 
városának adományozó Ujváry Zoltán 
professzor, Holló szellemi és művészi 
hagyatékának gondozója egy műritka-
ság számba sorolható akvarellt adott át 
Béres László polgármesternek, ezután 
Arany Lajos (immár) Holló-díjas művé-
szeti író a Néző ● Pont és a város közös 
kiadásában megjelent Látvány és láto-
más című monografikus jellegű kataló-
guskönyvet mutatta be a közönségnek.  
A hagyományos emlékmúzeumi ve-

zetőktől eltérően ebben mindkét festő-
művész pályaképének árnyaltabb meg-
rajzolására törekedtem, összefoglalva a 
két alkotó művészi életútját, s az em-
lékanyagban látható művek köré cso-
portosítva a beszámolókat, a kronológia 
mellett a belső térbeli igazodási ponto-
kat is igyekeztem kijelölni. 
Az ismertetéseken túl megtalálható a 

vezetőben a 2007-es avató szövege is, 
rámutatva a két művész kapcsolatára.       
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Égerházi Imre már az 1980-as évek 
végén szülővárosának ajándékozta leg-
jobbnak tartott képeit, hogy azokat ál-
landó kiállításon mutassák be abban a 
lakóházban, amelyben 1988-tól haláláig 
alkotott is. 

 
 

 
Égerházi Imre: Gyergyói táj IV. 
(1971, olaj, farost, 58x68 cm) 
 
A Földi János utcai ház a század ele-

jén épült, 1949-ig a terménykereskedő 
Kaffler Ferenc tulajdona volt. Tőle vá-
sárolta meg Baji Gyula és felesége, Ka-
rap Ilona, ők hentes és mészáros, il-
letve méteráru-rövidáru-kézimunka ke-
reskedőként folytatták tevékenységüket 
1951-ig, amikor az akkori rendszer 
mindkét üzletet bezárta és elvette. 
1952–57 között a Debreceni Temet-

kezési Vállalat bérelte az üzlethelyisé-
geket, majd 1957–70 között a Hajdú-
hadházi Földműves Szövetkezet bútor-
boltot nyitott benne. A Hajdúhadházi 
Béke Tsz irodahelyiségnek vette meg 
1970-ben, később Selemancsák Ferenc 
magántulajdona volt. 
Az önkormányzat 1988 májusában 

vette bérbe az épületet Égerházi Imre 
részére alkotóháznak, majd 1995-ben 
megvásárolta. (Az udvarban álló tuja 
közel egyidős a házzal.) A 2003-ban 
felavatott emlékház leromlott állapota 

miatt a felújítás elengedhetetlenné vált. 
Az önkormányzat és a Dr. Földi János 
Könyvtár Emlékház és Hajdúhadházi 
Galéria saját forrásból, félmillió forin-
tért renováltatta. 

 
Égerházi Imre: Padfeljáró 

(1985, olaj, farost, 74x74 cm) 
 
A 2007. novemberi nyitástól új elren-

dezésben fogad a művész által a városn 

ak adományozott közel száz alkotás 
(festmény és linómetszet), melyeket az 
örökösök letét formájában néhány ko-
rai tanulmányrajzzal egészítették ki. 

 
A Holló-díj átvételekor 1995-ben 
a Déri Múzeumban, a háttérben 

Holló László özvegye, Maksa Olga  
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Égerházi Imre (aki 2001 novemberé-
ben, 76 éves korában balesetben hunyt 
el) Holló László-díjas művész volt, s 
Hollóval az 1960-as évek elején került 
kapcsolatba, emberi, művészi tanításo-
kat, szakmai útmutatásokat kapva tőle. 

A Holló László születésének 110 év-
fordulójára 1997-ben megjelent album-
ban Nagy művész és tiszta, igaz ember 
volt címmel adta közre visszaemlékezé-
sét a Hollóval való találkozásairól.  
 
  

 
Nagy művész, tiszta, igaz ember volt 

 

(Égerházi Imre 1997-es visszaemlékezése Holló Lászlóról) 
 
 
A hatvanas évek legelején a Déri Múzeum kiállítótermében Menyhárt József festő-
művész mesterem és atyai barátom mutatott be Holló Lászlónak, aki néhány dicsé-
rő szót mondott a kiállított képemre és jól megnézett. Később beszélgetésünk során 
mesternek szólítottam. Rám szólt: 
– Mondjad csak: Laci bácsi, és tegezzél. 
Olyan megtisztelés volt ez nekem, hogy amikor legelőször szóltam hozzá, alig 

tudtam a szavakat kimondani, annyira a torkomban dobogott a szívem. 
Holló Lászlót és munkáit a kiállítóter-

mekből már jól ismertem. Menyhárt Jó-
zsef és Balla László nagy elismeréssel 
beszéltek művészetéről és Róla. Ekkor 
vagy egy későbbi találkozáson – már nem 
emlékszem, mikor – engedélyt kértem 
arra, hogy a Tócóskertben meglátogat-
hassam. 
Rendszerint ebéd után mentem, ha a 

délutáni zenehallgatás alatt, akkor együtt 
hallgattuk azokat a klasszikusokat, ame-
lyeket ő szeretett. Nem egyszer festett 
ilyenkor a műteremben, máskor a ház 
körül sétálva, vagy annak hűvösében ülve 
beszélgettünk. 
 
 
 
Égerházi Imre vegyes technikájú rajza 
Holló Lászlóról 1967-ből (20x18 cm) 
 
A művészeti problémákon kívül gyakran visszakanyarodott a múltjához, az ő em-

lékeihez. Hollósy nagyon sokszor téma volt. Sok érdekes történetet mondott el arról 
a két télről, amit Münchenben mellette töltött. Emlegette, hogy ott ismerte meg 
Csontváryt, Ferenczyt, Toroczkay Oszvaldot, Hrabéczyt (későbbi sógorát), 
Blattnert, Tyihomirovot, Polenovát, ez utóbbi ajánlására eljárt az orosz szabadisko-
lába, ahol néha korrigált is. (Úgy éreztem, erre büszke volt.) Milyen nagy kár, hogy 
ezeket a visszaemlékezéseit nem vettem magnóra. (Igaz, nem is volt magnóm.) 
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Ha a técsői négy nyárról, olasz, francia és spanyol utakról beszélt néha, „felsza-
kadt” benne a múlt, és ilyenkor az őt ért szakmai hatásokon túl mélyebb, intimebb 
érzelmeiről is nyilatkozott. 
Kedvenc témája volt Rembrandt, Greco, Cézanne-hoz való viszonya. Talán Gau-

guint kedvelte legjobban, színvilága, elhivatottsága miatt. Hamiskásan mosolygott, 
ha a tahiti nők egészséges, vérbő táncáról, szexességéről volt szó. 
Sokat beszélgettünk técsői művésztelepi emlékeiről, a szabadban festés öröméről, 

az ott kialakult baráti kapcsolatokról. Bíztatott, hogy csak vegyek részt a hajdúbö-
szörményi művésztelep munkájában – ahol alapító tag voltam –, mert ez minden-
képpen hasznomra lesz. Később ez a mondása sokszor eszembe jutott, mert én úgy 
érzem, valóban ott lettem igazán festő. 
Említette, hogy ő is kapott meghívót, de kora és egészsége miatt már jobban sze-

ret otthon dolgozni. A művészteleppel kapcsolatos beszámolóimat azonban szíve-
sen hallgatta. Érdeklődött az ott folyó munka iránt. Az én munkásságomat az új-
ságban a szecesszióval rokonították, s ezzel kapcsolatban nyilatkozott a szecesszió-
ról. „Kisasszonyos” – mondogatta. Nagy Sándor elfogadta. Dicsérte Róth Miksa 
balladás üvegablakait. „…az szép, ami Marosvásárhelyen van, az drámai, az jó, de az 
épületek cicomásak… én az egyszerűséget jobban szeretem…” 
Amikor 1988-ban Cézanne műtermében jártam, ültem a műterem előtti pa-

don, ahonnan a mester nézte és rajzolta, festette provence-i tájait. Álltam a 
műteremben, és meghatódva emlékeztem a Holló műtermére, amelyiknek talán 
még szebb és jobb hangulata volt. (Jó lenne teljesen visszaállítani a műtermet 
eredeti állapotába.) 
A várossal való kapcsolatáról 

nagyon visszafogottan beszélt. 
Szelíd megbocsátással volt azzal 
a néhány debreceni kollégával 
szemben, akik munkáit s őt magát 
sem tisztelték. Fölötte állt ezek-
nek a hatalmaskodóknak, kicsi-
nyes mesterkedéseikre nem sokat 
adott. 

 
 

Égerházi Imre: Hortobágyi híd 
(1982; olaj – magántulajdon) 

 
 

Engem expresszívebb festésre bíztatott. (Néhány képem abban az időben kicsit 
Hollósra sikerült.) Elismerése és biztatása sokat jelentett nekem. Amikor „saját 
hangra” leltem, kedves fenyegetőzéssel mondta: 
– Na, ez az, erről le ne menj, ezen maradj, ez leszel. Te, erről majd megismer-

nek!... Most már van „nyelved”, ezzel beszélj, csinosítani lehet, előnyödre válik. 
Sokat beszéltünk a rajzról, mint a művészet egyik alapjáról. „Nem lehet művész 

az, aki nem tud rajzolni. Ez olyanféle, mintha a zongorista sohasem zongorázna, 
csak koncertezne; sokat, nagyon sokat rajzolj, mert anélkül nem megy…” (Szomo-
rúan hallom az utóbbi időben még művészkörökben is: nincs szükség a rajzra, de 
még a művészetre sem.) 
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Csodáltam az Olgával való viszonyát is. Minden szavából, tettéből érezni lehe-
tett, hogy nagyon szereti és megbecsüli. Két nagyszerű ember egymásra találása 
volt az övék. 
Maksa Olga a levegőt is megsimogatta Laci bácsi körül. Mindent megtett azért, 

hogy nyugodt, kiegyensúlyozott életet éljenek, annyi szeretettel, törődéssel volt 
iránta, hogy életük utolsó szakaszában csak a legnagyobbaknak jut ilyen osztályré-
szül (Picasso, Casals, Kodály stb.). 
Mennyi kedvességgel tudta Olga festésre lelkesíteni az idős művészt. Akik láttuk, 

hogy aranyozza be az életét, csak csodálni és tisztelni tudtuk és tudjuk. Nagyon 
boldog vagyok, hogy házastársakká boronálásukban részem lehetett. 
Abban az időben nem, de most, hogy magam is betöltöttem a 70. évet, megér-

tem: miért ragaszkodott annyira a képeihez, miért foglalkoztatta egy-egy kép visz-
szavásárlása. 
Egy nagyon szép képet őrzök, amit Laci bácsitól kaptam. Néha megállok, és né-

zem a kerti fák előtt fonott karosszékben ülő asszonyról festett képet, eszembe 
jutnak azok a találkozások, ház körüli séták, zenehallgatások, hosszú beszélgetések. 
A visszaemlékezés örömétől meghatódva nézem a nekem dedikált könyvét: 

„Égerházi Imre kedves barátomnak szeretettel Holló Laci bácsi. Debrecen, 1963. 
nov. 29.”   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holló Lászlóné Maksa Olga és Béres László, Hajdúhadház 

(2008 márciusában Holló László Emlékoklevéllel kitüntetett) polgármestere 
a Holló László Emlékszoba 2007. november 22-ei avatásán. 

 
A Háttérben az adományozó Ujváry Zoltán professor emeritus látható 
(mellette Csilányosiné Julika, az Égerházi Imre Emlékház gondnoka) 
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AZ ÚJABB ADOMÁNY: HOLLÓ CSOKONAI-AKVARELLJE 
 

 
Holló László 1939-ben festett Csokonai 
a Nagyerdőn című akvarelljével gazda-
godott a hajdúhadházi Holló-emlékszo-
ba, Ujváry Zoltán legújabb adománya-
ként. A professzor 2007 márciusában, 
Holló László születésének 120. évfordu-
lóján ajándékozott 30 grafikát, egy olaj 
önarcképet, a Komédiás tér című, had-
házi témájú akvarellt a városnak, majd 
novemberben további művek kerültek a 
kollekcióba. A város megkapta a mű-
vész egyik fiatalkori, Münchenben ké-
szített olajtanulmányát, egy 1923-ban 
készített akvarell aktot, valamint két, 
hajdúhadházi jelzésű grafikát. 

 
Holló László 1939-es akvarellje, jobbra 
az egyik diópác tanulmány „Csokonai 
V. M. a Nagyerdőn Holló L.” szöveggel 
 
A Csokonai-akvarellt (miként mindkét 

korábbi vízfestményt, több grafikát és a 

müncheni olajképet) már bemutattam a 
Néző ● Pont korábbi számaiban. E mos-
tani akvarell Csokonai alakja, a Földi 
Jánossal való szellemi rokonsága révén 
szintén kötődik Hajdúhadházhoz (Cso-
konai még Földi életrajzát is meg sze-
rette volna írni). 

Csokonai a Nagyerdőn címmel Holló 
két festményt készített: 1935-ben, a köl-
tő halálának 130. évfordulóján, majd 
három év múlva. Az első kép Debrecen, 
a második a Déri Múzeum tulajdona 
lett (a művek a Holló-emlékmúzeum-
ban és az irodalmi múzeumban látha-
tók). A hagyatékból került elő az akva-
rell, két, hasonló témájú diópác tanul-
mánnyal együtt. 

 
A Csokonai-ábrázolásokhoz Holló a 

költő versei mellett Izsó Miklós 1867-re 
elkészült, 1871-ben felavatott Csokonai-
szobrának tanulságait is felhasználta. 
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Holló igyekezett nem idealizálni, ám – 
az Izsó-szoborhoz hasonlóan – egészé-
ben az ihlet állapotába jutott költőt kí-
vánta megidézni.  
(Feltételezhető egyébként az is, hogy 

a botanizáló Csokonai van az ábrázolás 
középpontjában, ám az elvonulás-motí-
vum lényegileg nem tesz különbséget a 
két fajta tevékenység között, ráadásul a 
költő életében természet és a költészet 
szorosan összekapcsolódott, a botanizá-
lás nem választható külön az ihletettség 
állapotától.) 
Az ihlet azonban nemcsak a teremtés, 

de a szembesülés pillanata is: a város-
sal, debreceni és református kollégiumi 

önmagával egyaránt meghasonlott köl-
tő természetes menedéke a Nagyerdő. 
Az 1939-es akvarell nem tekinthető 

előtanulmánynak, mert a második kép 
után egy évvel készült. A tanulmányok 
szerepét inkább a diópácok töltötték be, 
jól mutatva az inspirációnak azt a fokát 
is, amelyben az alakos reflexió konkré-
tan utalt volna a festővel való párhu-
zamra. Inkább azt jelzi a mű, hogy a 
téma továbbra is foglalkoztatta a festőt, 
hiszen Csokonai sorsának, a nagyerdei 
költő allegóriájának jelentését magára 
is érvényesnek tartotta, a szembesülés-
ből és a meghasonlásból maga is vala-
milyen menedékre vágyott. 

 

 
Dr. Földi János 1792-től volt Hajdúhadházon kerületi orvos. 

Az egyszobás lakásban, három kisgyerekkel, nehezen tudott dolgozni. 
Hamarosan sikerült egy szőlőskertet szereznie, melyen egy egyszerű kunyhó állt, 

ahol Földi az alkotáshoz szükséges csendet és nyugalmat megtalálta.     
A dokumentumértékű felvétel Enyedi József Hajdúhadház népköltészetét 

bemutató Madárlátta kenyér című könyvében jelent meg 
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Emlékeztető Csokonai és Földi kapcsolatához 
 
 

Nemrég a Fizikai Szemle 1981. évi első, 
januári számában (15–18. o.) megjelent 
kerekasztal-beszélgetés került kezembe 
Csokonai és a természettudományok 
címmel. Az eredeti beszélgetés a Ma-
gyar Rádióban hangzott el 1980-ban, 
ama sorozat részeként, melynek nagy 
íróink s költőink természettudományos 
világképe volt a vezértémája.  
Szilágyi Ferenc irodalomtörténész nem 

csupán Csokonai teológiából való kiáb-
rándulásával, de családi kapcsolataival 
(édesapja orvos volt), iskolai élményei-
vel is indokolta tudomány iránti érdek-
lődését. Világnézeti válság vezette őt a 
természettudományos világkép felé, de 
nagy szenvedélye volt a botanika is. 
„A századnak szinte minden költőjét 

meglegyintette a botanika, mert hisz 
költői tudomány volt, olyan tudomány, 
amibe a költészetet is bele lehetett kap-
csolni.” Németh László például Csoko-
nai botanikához való viszonyát elemző 
tanulmányában képletesen azt mondja, 
hogy Csokonai „költőlexikona óriási fü-
vészkönyv, ahol a növénycsaládok közt 
az istenek és szavak családjai, a költő 
géniuszok, sőt még a Schulzer esztétiká-
ja is helyet kapnak. Csokonainál az is-
meret-, sőt az adatgyűjtés is a szétáradó 
világszeretet eszköze. Ez a világszeretet 
veszi el az ő adatai lexikon ízét. Ez a tár-
gyat kereső gyöngédség az enyv, amely 
a legemésztetlenebbnek tűnő kultúra-
elemet is beragasztja a képzelet teremt-
ményei közé" – idézte az írót Gazda 
István tudománytörténész. 
A felvilágosodás tudóstípusára jó pél-

da a Hajdúhadházon élt orvos és ter-
mészettudós, a költő és nyelvész Földi 
János. Csokonai úgy ismerkedett meg 
Földivel, hogy növénytani vizsgálódása-
ihoz egy mikroszkópot szeretett volna 
kérni Kazinczy Ferenctől, aki egyenesen 
a számára addig ismeretlen Földi Já-
noshoz irányította őt. 

Szállási Árpád orvos-történész idézte 
fel: Földi orvosnak készült, orvostudo-
mányi tanulmányokat végzett, aztán az 
1780-as évek végén írt egy grammatikát 
a Hadi és Más nevezetes Történetek 
című újság pályázatára, amely alapja 
lett a későbbi Debreceni Grammatiká-
nak. A magyar füvésztudományról szóló 
rajzolat függelékében 289 magyar nö-
vénynevet sorolt fel. A jénai természet-
vizsgáló társaság e munkájáért válasz-
totta tagjai sorába. 1801-ben jelent meg 
állattana, amely az első ilyen jellegű 
magyar nyelvű könyv volt, több mint 
1100 új magyar állatnévvel. Nála szere-
pelt először a levelibéka, a ponty, a ter-
mesz és a teknősbéka kifejezés is. 
Földi János nemcsak orvos volt és 

természettudós, illetve nyelvész, hanem 
költő is, aki a verstannal szintén fogla-
kozott. Valóságos szellemi műhelyt ala-
kított ki maga körül, s hamar felfigyelt 
Csokonai költői tehetségére. Földi a 
botanika mellett verstanra szintén ok-
tatta az ifjút, nemsokára Csokonai lett 
Földi körének legjelentékenyebb alakja, 
legjobb verselője, aki jól értett az elmé-
leti verstanhoz is. 
Földi János több munkája kéziratban 

maradt, melyek egy részét Csokonai 
szerette volna sajtó alá rendezni, mi-
ként azt is tervezte, hogy megírja Földi 
János életrajzát. Csokonai a mestere 
iránti kegyeletből szerette volna befe-
jezni Földi félbe maradt munkáját, de 
halála megakadályozta ebben. Fazekas 
Mihályra és Diószegi Sámuelre maradt 
a nagy növénytani mű elkészítése, s ez 
lett a Magyar Füvészkönyv.  
Debrecenben a 18. század végére ki-

alakult egy humanisztikus jellegű, bo-
tanikát tisztelő és búvárló kör, melyhez 
Gazda István tudománytörténész Földi, 
Fazekas és Diószegi munkássága mel-
lett oda sorolja a Csokonaiét, valamint 
Földi János apósát, Debrecen nagyhírű 
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tisztiorvosát, a biográfus Veszprémi Ist-
vánt is megemlíti. 
Csokonai József, a költő édesapja 

gyakran segédkezett Veszprémi műtéte-
inél. Csokonai megfordult a Veszprémi-
házban, és az Angliában járt Veszprémi 
könyvtárából szintén sok mindent ta-
nulhatott.  A Veszprémi név is összekap-
csolja egyébként Földit és Csokonait – 
habár az összekötő kapocs, Földi fiatal 
felesége, Veszprémi Julianna szerepe 
tudományos misztifikációnak számít. 

 
Holló László 1929-es széngrafikája 

 
Ma is olvasható például a következő, 

egyáltalán nem bizonyított megállapítás 
(amit 2008. 11. 18-án töltöttem le a 
www.literatura.hu honlapról): „Meste-
rének, Földinek ifjú feleségébe, Julis-
kába szerelmes, és nem is reménytele-
nül. A ragyogó és hűtlen asszony keser-
vessé tette Földi János magánéletét. És 
különös tragédia az, amikor mester és 
nála sokkalta nagyobb tanítvány válik 
szerelmi vetélytárssá. A Juliskához írt 
versek később a Lillához írt dalok köte-
tében jelentek meg, s az olvasó hajlandó 

úgy tekinteni, mintha valamennyi a hí-
res későbbi szerelméhez szólna.” 
Ezek a költemények amúgy egyálta-

lán nem Juliska-, hanem Rozália-ver-
sekként váltak ismertté. A Földi felesé-
géről kialakított negatív képhez Mixich 
Lajos kellő kutatásokat nélkülöző Földi-
életrajza és Bartha Mihály tanulmánya 
adta az alapot. Ezeket a feltételezéseket 
Nagy Sándor kiváló tanulmányában cá-
folta az Alföld 1973. novemberi Csoko-
nai-emlékszámában (Földi János há-
zassága – Egy tudományos misztifiká-
ció természetrajza és Csokonai állító-
lagos szerelme, 147–157. o.) 
Ebben kétségbe vonta – de legalábbis 

egyáltalán nem látta bizonyítottnak – azt 
a feltételezést is, amit Juhász Géza kö-
vetkeztetett ki Földinek egy 1800. július 
6-án írt levele utólagos bejegyzéseiből. 
Juhász Géza Csokonai titokzatos Rozá-
liáját Veszprémi Juliannával azonosí-
totta, azt állítva, hogy a levélben a Földi 
aláírása alatt szereplő toldás – „Én pe-
dig most egyszer sebejimből meg gyó-
gyúltam, de nem is kívánom ám, hogy 
az Ötsém Uram többször meg bárd-
olyon, elő fel serkenéskor!” – tőle szár-
mazik. Hiteles írásszakértői vélemé-
nyek ellenben azt bizonyították, hogy 
nemcsak hogy nem Veszprémi Julian-
náé a kézírás, hanem egy férfié, ráadá-
sul Juliska viselkedését sem a három-
gyermekes családanyai természete, sem 
a neveltetése, műveltsége nem előlegez-
te meg. 
Nincs kizárva, hogy Csokonainak ta-

lán tetszett is Veszprémi Julianna, hi-
szen egy évvel fiatalabb volt a költőnél, 
az édesapa házában gyerekként, illetve 
diákként megismerhette. (Földi János 
néhány hónapi jegyesség után 1790. áp-
rilis 14-én kötött házasságot,  az eljegy-
zéskor Juliska 16, Földi 34 éves volt.)  A 
mester és barát iránti tisztelet azonban 
Csokonai részéről kizárta ezt a viszonyt. 
S ha született volna is vers Juliskához 

– akár Rozáliának címezve –, azt költő-
ként magam is bizton állíthatom, hogy 
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koránt sincs minden szerelmes versnek 
valós élményalapja… 
Összegzésként elmondhatjuk: a ma-

gyar költészet szegényebb lett volna, ha 
Csokonai (csakúgy, mint Fazekas) nem 
kedvelte vagy nem ismerte volna korá-
nak természettudományát. Szilágyi Fe-
renc irodalomtörténész szerint magá-
nak a felvilágosodás korának a lényege 
hiányzott volna belőle. 
„Épp a költők bizonyították azt, hogy 

a tudomány, az emberi szellem egysé-
ges. A természettudomány nem idegen 
a költészettől, nem ballaszt, nem teher 
rajta, hanem még szárnyakat is adhat a 
költészetnek.” 

S álljon itt két versszak Csokonai Vitéz 
Mihály Dr. Földi sírhalma felett című 
költeményéből: 
 
 
Bús a poéta- s orvosisten, 
Jaj, Erató s Higiéne sorvad. 
És én, ki hozzád oly lekötött valék, 
Én, a barátod, légyek-e szótalan? 
 
(…) 
 
Lesz még az a kor, melybe felettem is 
Egy hív magyarnak lantja zokogni fog, 
S ezt mondja népünk: ó, miért nem 
Éltek az emberi századunkban? 
 

 
 

A hajdúhadházi Holló-grafikákról 
 
 

Holló a grafikai tanulmányoknak nem adott címet, de előfordult, hogy ráírta kit 
ábrázol, vagy mely településen, tájon készült, az ilyen esetekben ezt tekintjük cím-
nek. Ilyen megoldással találkozunk a Virág nevű tehénről készített lapon, a Nagy-
cserei tehenek (1968) tanulmányán, illetve a Hajdúhadház megjelölésű rajzokon 
(Hajdúhadház, 1970; „Hadházi barátok, fácános” 1969). 
Rendszerint fekvő vagy álló A/4-es (vagy ahhoz közeli) formátumú, átlagosan 

20x30 cm-es rajzlapot használt – ettől csak néhány esetben tért el (találunk kisebb, 
25,5x18,5-ös vagy 21,5x16,5 cm-es lapokat is). 
Az emlékszobában bemutatott leggyakoribb technika a tusrajz (a grafikák több 

mint a fele tustintával készült), nagy számban találunk barna diópác-tanulmányt 
(10 ilyen mű van kiállítva), s előfordul a szén-, illetve grafitrajz is. 
Az itt nyomon követhető tematika jól (bár csak részben reprezentatív módon) il-

lusztrálja Holló grafikai témaérdeklődését. A kiállított lapoknak mintegy harmada 
(összesen 10 darab) női akttanulmány – olykor több alakot is ábrázolt együtt –; 
szerepelnek a válogatásban női és férfi portrék, alakok, fej-, kéz- és mozdulat-
tanulmányok. A gyerekekről készített rajzok, illetve az állatábrázolások Holló ilyen 
irányú érdeklődéséhez mérten némileg alulreprezentáltak.   
Habár a Holló László-emlékszoba törzsanyagát a grafikák alkotják, a művész 

mintegy 200 önarcképének egyike, a kétoldalas müncheni festőtanulmány, illetve a 
három, különböző korszakokból származó, a Tóth Ervin szerinti „tévedhetetlen 
ecsetjárással” készített akvarell Holló festői világába is bepillantást enged, s a grafi-
kai válogatás jól bizonyítja: a rajzi tudás Holló László művészetének úgynevezett 
aranytartaléka volt. 
Több rajzán úgy tűnik, mintha az indulatait próbálgatná. Erre utalnak a gondolat 

lényegét nem érintő, inkább csak a hangsúlyt befolyásoló, árnyaló változatok, tusraj-
zainál egyre inkább a vonalakkal való takarékoskodásra, a kontúrok és foltok virtuóz 
összekapcsolására látunk példákat. Holló a rajzaiban is nem egyszer a teljes grafika 
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igényével lépett fel. Tóth Ervin fogalmazásában „önállóan is megállják helyüket, hiszen 
nemcsak vásznakhoz készült emlékeztető vonalstúdiumok, hanem befejezett, kész 
művek. Amint a magas fokú gyorsírás tömörítő erejében, a hozzáértő előtt, minden 
hang és betű benne rejlik, úgy őrzik a képgondolat minden részletét ezek a rajzok.” 
A grafikák Hollóra jellemző jelrendszere is igen árnyalt. „Az ecset futása – hol sűrű 

festékkel telten, hol meg csak szárazon, szálkás nyomot hagyva – összegzi magában a 
részleteket, akárcsak a magas fokú gyorsírási rövidítés.” S találó e párhuzam a gyors-
írással, hiszen Holló László számos grafikai lapja úgynevezett rajzi jegyzet. Egy-egy 
vázlatozás alkalmával – amikor kifejezetten a jellem különböző gesztusaira, a test 
ösztönös mozdulataira, az ember vagy az állat (a leggyakrabban ló, kutya, tehén) 
viselkedésére volt kíváncsi – sűrű egymásutánban kerültek az apró feljegyzések a 
papírra. Egy-egy lapon öt-hat vagy még ennél is több változatban rögzítette az arcok 
vagy a testek különböző mozdulatait, a mozdulatok, testhelyzetek közötti átmenete-
ket, változásokat, s egyben az érzelmi árnyalatokat is jobban fel tudta térképezni. 
Az ilyen munkákon valóban nem az önálló mű létrehozásának igényét lehet felfe-

dezni, amikor azonban megcsillapodik a kéz, s csupán egyetlen alak (legyen szó 
férfiról, nőről vagy gyerekről, állatról, zsánerszituációról vagy aktról) megjelenítése 
állt a művészi érdeklődés középpontjában, az – ha a tanulmány szándékával készült 
is – teljes értékű, önálló grafikai kompozíciónak tekintendő. 
Az emlékszoba anyaga tehát csupán töredék, nem reprezentáció, hanem illuszt-

ráció, mégis az a benyomásunk támad, hogy mögötte egy teljes érvényű, szuggesz-
tív, rendkívüli életmű tárul fel. 

 
Enteriőrrészlet a Holló László-emlékszobából 
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Képek a Déri Múzeum Baráti Körének hajdúhadházi látogatásáról 
 

 
A Déri Múzeum Baráti 
Körének egy csoportját 
még szeptember végén 
látta vendégül a 
hajdúhadházi  „Kulturális 
Értékeinkért” Baráti Kör. 
A programban szerepelt a 
hajdúhadházi református 
Műemléktemplom 
Korompai Balázs történész, 
muzeológus által rendezett 
egyház- és iskolatörténeti 
kiállításának megtekintése 
(lásd a fenti képet), 
de az Égerházi Imre Emlék-
ház és Holló László Emlék-
szoba művészeti anyagával 
szintén megismerkedtek 
a debreceniek     
 
Holló Lászlóné Maksa Olga, 
a művész özvegye meleg 
szavakkal emlékezett 
az 1976-ban elhunyt férjre, 
Kossuth-díjas alkotóra 
(mellette a képen balról: 
dr. Lovas Márton, a baráti 
kör elnöke, Erdélyi Márta 
szervező és Korompainé 
Mocsnik Marianna 
múzeumpadagógus). 
 
Az Égerházi Imre Emlékház 
első, utcafronti szobájában 
Korompai Balázs vetíti a 
Nagy László János által 
Holló Lászlóról forgatott 
portréfilmet, mellette Maksa 
Olga és Ujváry Zoltán 
professor emeritus ülnek az 
első sorban 
 
 
Fotók: ANDICS ÁRPÁD   
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A DÉRI MÚZEUM BARÁTI KÖRE 
tagnévsora 2008 októberében 

 
  

Alapítva: 1928-ban. 
Tisztségviselők: 

a baráti kör elnöke: Dr. Lovas Márton Levente; 
ügyvezető alelnök: Lakner Lajos múzeumigazgató; 

titkár: Veres Zsófia; 
szervező és pénztáros: Erdélyi Márta 
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Bánhidi Tiborné 
Barkó Erika 
Barta Zoltán 
Bartha Andrásné 
Dr. Bartha Elek 
dr. Bartha Erzsébet 
Bartók Istvánné 
Bartos Király Aranka 
Bartus Lajosné 
Báthory Zoltán 
Bede Lászlóné 
Beláné Szekeres Éva 
Bentze Ibby 
Bereczki Gizella 
Berecz Lajos 
dr. Bimbó Mihályné 
Bíró Csaba 
dr. Bodnár Andrea 

dr. Brezsnyánszky Lászlóné 
China Béláné 
Czeglédi Zoltán 
dr. Csapóné Tábori Hajnalka 
Csarnai Jánosné 
dr. Csedreki László 
Cséke Katalin 
dr. Csepuráné Mészáros Judit 
dr. Csohány János 
dr. Csohány Jánosné 
dr. Csóka Jánosné 
Csoma Katalin 
Csontosné Tikász Katalin 
dr. Csuhaj Györgyi 
dr. Csurka Lászlóné 
Dede Ágnes 
Deli Antalné 
Deli Péterné 
Demeter Ilona 
Dezsőné Borbély Emma 
Dezső Péterné 
Dóczy Alpár 
Dunka Béla 
Dzurik Mihályné 
Éhn József 
E. Lakatos Aranka 
dr. Emődy Judit 
Erdélyi Elemérné 
Erdélyi Lászlóné 
Erdős Gabriella 
Fábryné dr. Mészáros Katalin 
Farkasné Kovács Piropska 
dr. Fazekasné Balogh Piroska  
Fazekas Valéria 
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Fejes Ferenc 
Fejesné Dürgő Ildikó 
Fekete Gáborné 
Fenyvesiné Pellei Judit 
Földes Zsuzsanna 
Földi Mihályné 
Fülep Kornélné 
dr. Fülöp György 
dr. Gaál Botond 
dr. Gaál Botondné 
Gall Gábor 
Gál Istvánné 
Gál Mária 
Gáti János 
Gazsó Lászlóné 
dr. Goda Éva 
dr. Gulyás Ferenc 
Hajnal Lajosné 
dr. Háló Magdolna 
Harangi János 
Harangi Sándorné 
Herczeg Zsuzsanna 
Hetei Ibolya 
dr. Hidasi József 
Holló Ila 
Holló Lászlóné Maksa Olga 
Horváth Ibolya 
Ivánné Fábián Ibolya 
Jacsmenik Gyula 
Jaszovics Gizella 
Jóga László 
Juha Richárd 
Juhász Anna 
Juhász Józsefné 
Juhos Tiborné 
Jurth Gyuláné 
Kakucsi Géza 
Kakucsi Gézáné 
Kálmán Antal 
Kálmán Antalné 
dr. Kálmánchey Albert 
dr. Kálmánchey Albertné 
Kányási Holb Margit 
Karalyos Zsoltné 
Kármán József 
Kármánné Bardi Katalin 
Kecskés Józsefné 

Kerekes Mihályné 
Kerepes Sándorné 
Keresztes Eszter 
Keresztúri Mária 
Kiss Anikó 
Kiss Imréné 
Kiss Józsefné 
Kitley Ferencné 
Kocsis Lajos 
Dr. Koháry György 
Kolozsváry Katalin 
Kónya Mihályné 
Kósa Mária 
dr. Kota Mariann 
dr. Kovács Anna 
Kovacsics Gyuláné 
Kovács Kálmán 
Kovács Lászlóné 
Kozma József 
Kozma László 
Kőhegyi Lászlóné 
Kóvári Attila 
dr. Krénné Cserép Zsuzsa 
Kujbus János 
dr. Laczi István 
dr. Laczi Istvánné 
Laczik Miklósné 
Laczikó Géza 
dr. Ladányi Éva 
Ládi Istvánné 
Lakatos Ágnes 
Leleszi Péterné 
Lenkey Béla 
Leposa Istvánné 
Leskó Árpádné 
dr. Lévai Béla 
Lovászné Kocsis Mária 
Lőcsei Gabriella 
Lövei Sándor 
Luczi János 
dr. Major Józsefné  
Major Sándorné 
Marchart József 
dr. Márton Gyula 
Marton Irén 
Medgyesi Miklós 
Mendre Lajosné 
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Mensáros Bence 
Mervó Zoltán 
Mervó Zoltánné 
Mester József 
dr. Mikolás Tibor 
Misley Sándorné 
Molnár Gézáné 
Molnár Istvánné dr. 
Molnár Mirtyll 
Molnár Tiborné 
dr. Nádasdi Gábor 
dr. Nádasdiné dr. Ungvári Ildikó 
Nádasi Kázmér 
dr. Nagy Béláné 
Nagy Ferenc 
Nagy Ferencné 
Nagy Gyuláné 
Nagy Imréné 
Nagy Miklósné 
Nagyné Kiss Katalin 
Nagyné Papp Erzsébet 
Nagy Sándorné 
dr. Nagy Zoltán 
dr. Nagy Zoltánné 
Nazsa Lászlóné 
N. Bere Anna Mária 
dr. Nemes Zoltánné 
Német Endre 
Német Endréné 
Németh Jolán 
Ócsai Gabriella 
Ormosi László 
Oszter Kamilla 
dr. Ötvös László 
Palotai Erzsébet 
Papp Margit 
Péntek Sándorné 
Peskó Jánosné 
dr. Petheő Judit 
dr. Petheő Károly 
Pintér Lászlóné 
Pipó Imréné 
Piros Imréné 
Polgár Sándor 
dr. Porcsalmi János 
Posta Márta 
Rábold Elekné 

Rácz Edit 
dr. Rácz Fodor Sándor 
Régi Etzsébet 
Reiner Ferencné 
Ribiczeyné Karalyos Réka 
dr. Rózsa Jánosné 
dr. Rőth Sándorné 
Ruszoly Barnabás 
Sáfrány Zsoltné 
Sándor Lászlóné 
Sári Gusztávné 
Sárvári Kálmánné 
Sass Lászlóné 
dr. Schalbert József 
Sebestyén Mária 
Serfőző Attila 
Simon Istvánné 
Simon Margit 
Simon Miklósné 
Simonné Alföldi Anna 
Sipos László 
Siroki Ágnes 
Sóvári Gabriella 
Stáner Lajosné 
Sturovics Pál 
Subicz István 
Szabadi Imréné 
Szabadi Zoltán 
Szabó Attila 
Szabó Ferencné 
Szabó György 
Szabó Ilona 
Szabóné Barlócz Irén 
Szabó Sándorné 
Szakácsi Jánosné dr. 
Szegedi Zsoltné 
Székely Tibor 
Szekeres Árpádné 
Szentgyörgyi Géza 
Szentgyörgyi Gézáné 
Szilágyi Imre 
Szilágyi Lajosné 
Szilágyi Mihályné 
Szilva Ernő 
Szilva Ernőné 
Szőke János 
Szutor Andorné 
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dr. Tamás András 
Tamás–Kis Andrásné 
Tanai Magdolna 
Tarcsi Lászlóné 
Tardi Piroska 
Tar Éva Eszter 
dr. Teslér Katalin 
Tóháti Jánosné 
Tóth András 
Tóth Andrásné 
Tóth Irén 
Tóth István 
Tóth János 
Tóth Jánosné 
Tóth Józsefné 
Tóth Lászlóné 
Tóth Lenke 
Tóth Miklós 
Tóth Pál 
Tőkés Józsefné 
Török Anikó 
Török József 
Törös Róza 
dr. Trón Lajosné 
Turcsányiné Füredi Erzsébet 

Turza Teréz 
Tuskáné Kolozsvári Judit 
dr. Ujváry Zoltán 
Ungai Jánosné 
Ungár Marianna 
Vadon János 
Vadon Jánosné 
dr. Vajda Mária 
Vályi Attiláné 
dr. Vántsa Zoltán 
Váradi Szabó Elemérné 
Varga Istvánné 
Vargáné Karap Kornélia 
Vass Erzsébet 
Vass Mária 
Végh Józsefné 
Veres Károlyné 
Veszprémi Károly 
Virág Sándor 
dr. Vitéz Ferenc 
dr. V. Szathmári Ibolya 
Zentai Csilla 
Zolnai Mihályné 
Zsigó Eszter 

 
 

A Déri Múzeum Baráti Körének 2008 októberében több mint háromszáz (309) 
aktív tagja volt. 
 
 

A hajdúhadházi „Kulturális Értékeinkért” Baráti Kör tagjai 
 

 
1. Cziberéné Varga Ibolya 
2. Csilányosi Miklósné 
3. Darai Gyula 
4. Égerházi József 
5. Enyedi Sándorné 
6. Enyedi Zsuzsanna 
7. Fekete István 
8. Hajdu Marianna 
9. Jeles Ferencné 
10. Kéri Kálmánné 
11. Kiss László 
12. Komor Sándor 

13. Korompai Balázs 
14. Korompainé Mocsnik Marianna 
15. Mészáros András 
16. Molnár Éva 
17. Pató Lászlóné 
18. Sallai Kálmán 
19. Szabó Margit 
20. Szabó Sándorné 
21. Szabóné Harsányi Judit 
22. Takács Ferenc 
23. Vargáné Nagy Katalin 
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KÉPES HÍREK – TÁRLATNÉZŐ 
 

 
Újabb találkozások Szindbáddal a Latinovits Kávézóban 

 

Tamus István- és Turcsányi Béla-képpel bővült a kollekció  
 
 

A 2008-as utolsó, novemberi 
Néző ● Pont-kötetben már je-
leztem, hogy lapzártakor elké-
szült a legújabb Latinovits-
ábrázolás, és be is mutatom 
az olvasóknak Tamus István 
pasztelljét. 
Időközben a Fórum Debre-

cen legelső szakaszában áta-
dott, már másfél éve üzemelő 
Pulykakakas Üzlet- és Iroda-
ház földszintjén működő, s a 
„színészkirályról” elnevezett 
Latinovits Kávézó falára még 
egy új kép került: Turcsányi 
Béla Szindbád a velős csont-
tal című olajfestménye. 
Az újabb lapzártakor Lász-

ló Ákos megígért alkotása még 
mindig nem volt készen…   
 
 
 

Szindbád úr  
Tamus István pasztellje 

 
Sipos László tulajdonos valóságos kultuszhelyet alakított ki az egykor Debre-

cenben is megfordult színészgéniusznak, s ha a Fórumból egyelőre hiányzik is a 
képzőművészet, a szomszédságban hamarosan megnyíló Latinovits Színházhoz 
már most egy intim szellemi atmoszférát teremt a hely. Izgalmas kamaratárlat 
fogadja az ide betérőket, az irodalom- és művészetbarátokat (s a reklám helyén itt 
is köszönetet kell mondanom Sipos Lászlónak, hogy folyóiratommal s más köny-
veimmel rendszeresen ellátja az olvasni vágyókat). 
Tamus István komplex művet adott a kávézó Latinovits-tárlatához, összetett (s 

látomásos) voltában méltó párja e pasztell Józsa János olajképének (a végső el-
rendezés előtt jelenleg Józsa műve alatt látható Tamus alkotása).        
A pasztellszínek felerősítik e tünékeny, álomi világ éteri tulajdonságait, ám a 

kalandok könnyűségét megüli a nosztalgia szomorú súlya, az álomban ott a hi-
ány, a révület talán lelkifurdalás, szembesülés és számonkérés. Nemcsak Szind-
bád, de Latinovits is számot vet sorsával, küldetésével…   
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Turcsányi Béla Szindbád a 
velős csonttal című munkája a 
festőművész egy korábbi képé-
nek párja – míg az elsőn még 
az étlapnál időzik érzéki elmé-
lyültséggel a legendás hajós, itt 
ugyanolyan műgonddal szaba-
dítja ki a velőt a csontból.  
A realista felfogás nem nélkü-

lözi a szimbólumteremtő erőt, s 
ezt a gesztus, a mozdulat bravú-
ros ábrázolásában fedezzük fel.  
 
 
Turcsányi Béla: 
Szindbád a velős csonttal 
 
A két újabb művel összesen 

már nyolc, Latinovits Zoltánt 
(és szerepeit) megidéző alkotás 
látható a mini tárlaton: Juha 
Richárd terrakotta mellszobra, 
két-két Turcsányi Béla és Czu-
per Szilárd-kép, Tamus István 
és Józsa János látomásos erejű 
művei, valamint Burai István 
Szindbád-portréja. 
 
(Úgy hallom, amennyiben ké-

sőbb lehetőség nyílik a kávézó 
bővítésére, további alkotások is 
megjelenhetnek a falakon.) 
 
 
 

 
A két szem-
közti falrész 
Latinovits-
ábrázolásai 
egyedülálló 
(s követen-
dő) példát 
kínálnak 
kávéházi 
gyakorla-
tunkban  
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JUHA RICHÁRD PORTRÉDOMBORMŰVE 
SCHNITZLER JÓZSEF TISZTELETÉRE 

 
 
Dr. Schnitzler József professzorra, a debreceni mellkas-sebészet atyjára emlékeztek 
2008. október 31-én a Debreceni Egyetem Sebészeti Intézetének tanárai, hallgatói 
és az egykori tanítványok a Méltó emlék a múltnak elnevezésű programsorozat 
keretében. Ekkor avatták fel Juha Richárd szobrászművész domborművét is a Se-
bészeti Intézet mellkas-sebészeti osztályának előterében. 

Dr. Schnitzler József a magyar 
és az európai mellkas-sebészet 
kiemelkedő alakja volt, mun-
kássága során számos díjban 
részült, s első magyar sebész-
ként kapott Kossuth-díjat.  
1948-ben került Debrecenbe a 
Debreceni Állami Tüdőgyógy-
intézet sebész-főorvosaként – 
1963-ban az ő közreműködé-
sével végezték el Debrecenben 
az első zárt szívműtétet, majd 
az első extracorporalis szív-
műtétet is. 

 

A Scnitzler-dombormű Sz. Kiss Sándor főorvos (mint hajdani tanítvány) 
felkérésére jött létre – a képen (balra Sz. Kiss Sándor) Parragh László centrum-
elnökkel leplezi le a művet 

 
 
 

Juha Richárd szobrászművész 
alkotásának felirata így szól: 

 
 
 
 
DR. SCHNITZLER  JÓZSEF 

1913 – 1990 
 

A  DEBRECENI 
MELLKASSEBÉSZET  

MEGTEREMTŐJÉNEK, 
A  MAGYAR 

MELLKASSEBÉSZET 
 KIEMELKEDŐ  

 ALAKJÁNAK  TISZTELETÉRE 
 

TANÍTVÁNYAI 
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Anya gyermekével címmel elké-
szült Juha Richárd szobrászművész 
újabb alkotása. A bronz dombormű még 
az elmúlt év végén került a DEOEC 
gyermek-immunológiai klinikájára. 
A művész itt szándékosan nem ideali-
zál: a gyermeki kiszolgáltatottság és az 
anyai féltés, a szorongás és a szeretet-
hit feszül egymásnak, s míg a gyerme-
ki fájdalom torzít, megszépít az anyai 
remény.    
 
 
 
 
 
 
Az 50x70 cm-es bronz alkotás 
prof. Dr. Maródi László 
kezdeményezésére készült 
  

 
SZABÓ MAGDA „UTÓÉLETE”: 

BUDAPESTEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁT, 
DEBRECENBEN SZÁLLODASZOBÁT NEVEZTEK EL AZ ÍRÓRÓL 

 
 
A névadási ünnepségek már 2007-ben, 
Szabó Magda 90. születésnapi ünnep-
ségén elkezdődtek, majd folytatódtak az 
elmúlt esztendőben – októberben a szü-
letésnapra, novemberben pedig a Kos-
suth-díjas írónő halálának egyéves for-
dulójára emlékezve. 

Emlékezetes: 2007. október 5-én, a 
90. születésnapi ünnepségek keretében 
az írónő egyetértésével vehette fel a 
Szabó Magda nevét a Tóth Könyvkeres-
kedés és Kiadóvállalat az Aranybika 
Szálló földszinti épületrészében kialakí-
tott könyvesboltja, majd a 2008 elején 
megnyílt kávézója. 
A Debreceni Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár olvasósarkot alakított ki tisz-
teletére (Juha Richárd terrakotta Szabó 
Magda-portréja mellé 2008 végén állí-
tották ki Turcsányi Béla egyik olajfest-
ményét), a tavalyi születésnapi megem-
lékezésen pedig a Dóczy-gimnáziumban 
emlékhelyet alakítottak ki.  
Az Aranybika Szálló második emele-

tén – Turcsányi Béla festőművész Sza-
bó Magda-portrékiállításának megnyi-
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tójával egyidőben – az írónő nevét vette 
fel a 231-es szoba (hazalátogatásaikor 
Szabó Magda rendszeresen ezt a főtérre 
néző szobát kérte, szinte közvetlenül 
Móricz Zsigmond egykori kedvenc szo-
bájának szomszédságában). 
Az írónőről nevezhették el a Pest me-

gyei Felsőpakony művelődési házát és 
könyvtárát, s november 18-án a buda-
pesti, Bimbó úti Tehetséggondozó Álta-
lános Iskola vehette fel a Szabó Magda 

magyar–Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola nevet. 
Mint ahogy a debrecen.hu portál is 

közreadta:  a névadón dr. Szurmainé 
Silkó Mária fővédnök, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium főosztályveze-
tője, dr. Kabdebó Lóránt irodalomtör-
ténész emlékezett meg Szabó Magdáról, 
de köszöntötte a jelenlévőket a debrece-
ni Református Kollégium Dóczy Gede-
on Gimnáziumának igazgatója, Korsós 
Bálint is.  Tasi Géza, az írónő örököse – 
a debreceni helyszínekhez hasonlóan – a 
II. kerületi iskolának is adományozott 
Szabó Magda személyes tárgyaiból, s 
ugyancsak az ünnepség keretében mu-
tatták be Turcsányi Béla Szabó Magda-
portréját, melyet a művész az iskolának 
adományozott.         

 
 

A gyerekek 
rajzkiállítással és 

műsorral készültek 
a névadóra 

 
 
 
 
 

Turcsányi Béla 
olajportréja is 

vigyázza ezentúl 
a Szabó Magda- 

relikviákat  
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SZABÓ MAGDA ÉLETÚTJA 
címmel rendeztek festmény- 
és szoborkiállítást Szentmárton- 
kátán, a községi könyvtár 
és teleház épületében. 
A 2008. december 1-jén megnyílt, 
2009. január 20-áig látható 
tárlaton Juha Richárd terrakotta 
és bronz műveit, valamint 
Turcsányi Béla festményeit 
mutatták be. 
Az emlékesten közreműködött 
Dr. Szurmainé Silkó Mária 
minisztériumi főosztályvezető, 
a Szabó Magdáról szóló könyv 
szerzője, és Tasi Géza, 
a település szülötte, a Kossuth-díjas 
írónő keresztfia, Szabó Magda 
posztumusz művének szerkesztője.  
 
 
 
 
 
 
A fenti képen 
Turcsányi Béla 
Szabó Magda olvasósarokban 
látható festménye (Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), 
illetve lentebb maga az olvasósarok 
Juha Richárd szobrával 
és Szabó Magda műveivel       

 
 

Részlet az Aranybika Szálló Szabó Magda-emlékszobájának avatójából  
 
(…) Szabó Magda Kabdebó Lóránt irodalomtörténész szerint „megtette a maga csodá-
ját”. – A Régimódi történetet mindig újabb és újabb változatban írta meg, mindig a 
társadalom és az ember aktuális kérdéseivel foglalkozott, folytonosságot teremtett az 
értékek között, és mindig az emberi csodákat kereste a múltban, a jelenben is. 
(…) Nem ez az alkalom, ahol Szabó Magda irodalmi nagyságát méltathatjuk, any-

nyit azonban szükséges kiemelni, hogy művei az élmény mellett a tanulságokat is 
adják: megérezni egész munkásságából, hogy az író számára minden téma erkölcsi 
kihívás is volt. Ezt a szemléletet is a debreceni családtól örökölte. 
Szabó Magda ezt írta: „Nagy dolog volt debreceni polgárnak lenni. Esküt kellett 

tenni, törvények írták elő, s akit polgárává fogadott a város, az a koporsójára is 
ráírathatta: debreceni polgár. Jogot kapott, de követeltek is tőle.” 
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Szabó Magda Debrecen Város Díszpolgára volt: különleges jogokat kapott, és ő 
fokozott kötelességet érzett a várossal szemben. Hűsége jelentette egyrészt a feltét-
len odaadást, de a számonkérést, a figyelmeztetést is. Szabó Magdának ugyanis 
szinte egész művészetében a „kizökkent idővel” volt baja. Például azzal, hogy elve-
szítjük a kapcsolatot a saját múltunkkal, a ránk hagyományozott örökséggel. 

(…) Szabó Magdát olvasva elkerülhe-
tetlen a kérdés: vajon mitől vagyunk 
olyan emberek, amilyenek vagyunk, 
és hogy jó emberek vagyunk-e. 
Felidézzük dr. Szurmainé Silkó 

Mária Szabó Magda 90. születésnap-
jára megjelent könyvének címét: 
„Ajándékomat megbecsüld!” 
A Cívis Hotels, a maga eszközeivel, 

úgy tudta megbecsülni az Ő ajándé-
kát, hogy felavatta emlékszobáját az 
általa annyira szeretett Aranybika 
Szállodában. 

 
 

 

 
H. CSONGRÁDY MÁRTA 

Holló László-díjas fotó-
művész kiállítását rendez-
te meg 2008. október 15. 
és december 17. között a 

Terebesi Múzeum 
H. Csongrády Márta fotó-

tárlatát ezzel párhuzamosan (B. Mikli Ferenc és Balázs Imre festőművészek munkái-
val közösen) az ukrán kultuszminiszter nyitotta meg október 20-án Kijevben, a Nem-
zeti Művészeti és Építészeti Akadémia Galériájában. A festmények november 13-ától 
Munkácsra, a fotók a Beregszászi Magyar Művészeti Egyetem Galériájába utaztak.   
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Az Animáció Világnapja a Debreceni Művelődési Központban 
 
 
Celluloidra festett és rajzolt alakokat 
mozgatott (animált) egy színpadra vetít-
ve Emile Reynaud saját vetítőjével az 
1800-as évek végén, ezért is tekintik az 
animációs-film atyjának a Lumiere-test-
vérek találmánya előtt alkotó művészt. 
A produkciót – az Optikai Színháznak 

nevezett vetítést – először 1892. októ-
ber 28-án láthatta a közönség Párizs-
ban, ezért ünnepli ezt a napot már hat 
éve az Animáció Világnapjaként a mű-
faj világszervezete (ASIFA). 
Debrecenben 2008-ban harmadszor 

szervezték meg a világnapot, az ASIFA 
művészei által ajánlott filmekből állítva 
össze ízelítőt. 

A Debreceni Művelődési Központ há-
rom helyszínnel csatlakozott a rendez-
vényhez: az Újkerti Közösségi Házban 
(Delta mozi), a Józsai Közösségi Házban 
és a Kossuth utca 1. szám alatti épületé-
ben működő Amerikai Kuckóban. 
Az ingyenes vetítéseken olyan – film-

történeti szempontból is értékesnek szá-
mító – műveket láthatott a közönség, 
mint a Habfürdő, az Egon és Dönci, A 
majmok kastélya, a Naranzsa, Minyon 
és Dartagnan című alkotásokat, továb-
bá egy reprezentatív válogatást is ösz-
szeállítottak a Kovásznai-életműből és a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem dip-
lomafilmjeiből.  

 
 

„Álomidő – tíz éve forog-pörög” 
 
 
Ezzel a címmel ünnepelte 10 éves jubi-
leumát a hagyományőrző Motolla Egye-
sület – Debrecen 2008. november 15-
én a Debreceni Művelődési Központ 
Homokkerti Közösségi Házában. 
A délelőtti gyermekkuckóban kézmű-

vességgel, népi játékokkal múlatták az 
időt a kisebbek, délután a Napraforgó 
Waldorf Iskola tanárai és diákjai gon-
doskodtak a közös játékról s alkotásról. 
A Helység kalapácsa bábszínházi válto-
zatát este adta elő a pécsi Márkus Szín-
ház, a Motollárén, („helyi ízekben sem 
szűkölködő táncmulatságon”) pedig a 
Törköly zenekar húzta a talpalávalót. 
 „A Motolla Egyesület – Debrecen tö-

rekvése kezdettől, hogy a kézművessé-
get, a népzenei- és néptánc-hagyományt, 
a szellemi hagyományt egységében lát-
tassa: a magyar szerves műveltség érté-
keire építve, ezen belül is az évkör vál-
tozásrendszere mentén tegye átélhető-
vé, megfoghatóvá szülők, nagyszülők és 

gyermekek számára. Mindezt lehetőleg 
együttes tevékenykedésben, közös alko-
tás révén” – olvassuk az egyesület ön-
meghatározásában. 

 
A Motolla jubileumán 

Fotó: Debreceni Művelődési Központ 
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BÓNA JENŐ KIÁLLÍTÁSA A HAVRICS GALÉRIÁBAN 
 
 
Az évi második nagykiállítás ezúttal is 
október 23-ához közeli időpontra esett 
a debreceni Malomparkban működő 
Havrics Galériában: október 22-én nyílt 
meg a Havrics Miklósékkal még régebb 
óta kapcsolatban álló Bóna Jenő kiskő-
rösi festőművész nagy közönségsikert 
aratott tárlata. A november 9-éig nyitva 
tartó kiállításon bemutatott több mint 
80 mű közül mintegy félszáz már a szűk 
három hét alatt gazdára talált. 

 
Álmokból kiszakadt képeknek nevez-

te Boda Zsuzsa kulturális újságíró Bóna 
műveit a kiskőrösi lapban vele készített 
interjúban. A festő legnagyobb ihletője 
az Alföld, s Petőfivel együtt vallja, hogy 
a tengersík vidék egy-egy tanyával meg-

szakított végtelensége a világon a leg-
szebb látvány. 
S ezt a látványt – hiába derengi át 

olykor a képet valamilyen álomi hangu-
lat – Bóna elsősorban realista stílusban 
ábrázolja, törekedve arra, hogy az asz-
tali vagy virágcsendéletek, illetve a ki-
állítás anyagában szintén fel-felbukkanó 
zsánerek ne tűnjenek anakronisztikus-
nak vagy „menekülőnek”, tehát túlságo-
san idealizáltnak. 

 
Havrics Miklós galériatulajdonos – 

és a kiállítás egy részlete 
 
A mesterségbeli tudás megnyilvánu-

lásának – ma is igénybe veszi egyéb-
ként mestere, Gayer Móritz Róbert út-
mutatásait – egyik fontos színtere nála 
a markáns portrévonal is, de karakter-
érzékenysége a tájakban szintén megje-
lenik, értve ezalatt, hogy a természet 
emberarcát kívánja megragadni. 
Jól látszik: amit a természetben lát-

tat, azokat a hangulatokat az emberekre 
vagy a szűkebb emberi környezetre is 
kivetíti. S az emberi környezet – benne 
pedig az ember lehetséges viselkedésé-
nek – egyik, gyakran visszatérő színtere 
a tájak mellett a városkép, a külső élet-
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tér, annak plein air városenteriőr jelleg-
zetességeit hangsúlyozva. Atmoszféri-
kus munkák ezek, a városba, mint élet-
keretbe is a természeti erők viselkedé-
sét fogalmazza, azért legnagyobb hatá-
súak talán éppen a téli munkák, melye-
ken a lírai realista ábrázolást áthatja az 
impresszió ereje és az expresszív kifeje-
zés lendülete.    

Bóna Jenő képei nemcsak a hazai ga-
lériahálózatban vannak jelen, de né-
hány éve Japánban is sikeres kapcsola-
tot épített ki, állandó kiállítója egy to-
kiói és egy kobei galériának. 
Alább egy reprodukciós összeállítást 

láthatnak Bóna Jenő Havrics Galériá-
ban kiállított műveiből válogatva, felvil-
lantva a jellemző témákat is. 
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BÓNA JENŐ 
festményei 

 

 

 

Köszönetet mondok a HAVRICS GALÉRIÁNAK 
(Havrics Miklósnak és Családjának) a folyóirat támogatásáért! 
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A TORONYNAPLÓ oldalaiból 
 

 

Fotós tisztelgés: 55 évesek voltak a Hajdúk – (október 15.) 
 

 
Az 55 éves a Hajdú Táncegyüttes egész heti programsorozattal ünnepelte születés-
napját. Ennek egyik rendezvénye volt a Méliusz Könyvtárban és Művelődési Köz-
pontban megrendezett fotókiállítás, ahol a Szeredás Népzenei Együttes muzsikált, 
majd a Debreceni Fotóklub táncos képeit nézhettük meg.  
Ott is elmondtam, rögtön az elején, hogy tartozom egy vallomással: Nem igazán 

tudok a testemmel táncolni. De megteszem ezt megannyi más formában, például a 
versben, amikor eljátszom a születést és a halált. 
Nemrég regényt írtam a Táncosnő haláláról – a művészet életéről. Egy krimit, 

stílusosan, mert a társadalom bűnei között nekünk is szinte nyomozni kell a művé-
szet szépségeit kibontó lehetőségek után. Ebben is olvassuk Medgyessy Ferenc 
vallomását, melyet az 1934-ben mintázott Kis táncosnő mellé fogalmazott meg: 
„Mindég irigykedve néztem, hogy át tudják adni magokat mások a tánc üteme 
diktált mozgásnak. Engemet még a női közelség csábító csalétke se tudott rávenni 
az idegen taktusra való engedelmeskedésre, pedig hányszor húztam magam is talp 
alá (…). Így aztán a szobroknál adtam ki a mérgem.” 
Nem tudom, hogy ki mit gondol a táncról. Számomra bizonyos értelemben a mű 

létrehozásának metaforája. Maga a folytonos újjászületés. Az egyik mozdulat halála 
egyben a másik megszületése. És mivel maga is metafora, azt, amihez hasonlítjuk a 
táncot, szintén lehet hasonlítani hozzá. Ha azt mondjuk, hogy a tánc olyan, mint a 
születés és a halál egyben, akkor a születést és a halált, de a kettő kapcsolatát, az 
egész életet is lehet a tánchoz hasonlítani. Ha valaki azt mondja, hogy a tánc olyan, 
mint a szerelem, akkor a szerelem egésze olyan, mint a tánc.  

 
 
 
 

Az 55 éves hajdúk 
mai felnőtt tagjai 
a Méliusz 
könyvtár és mű-
velődési központ 
kiállításának 
megnyitóján is 
táncoltak 

 
Fotó: 
Varga József 
 
A táncot a világon szinte mindenhez lehet hasonlítani – szemlélet kérdése csupán 

az egész; a hasonlítás mindössze annyit feltételez, hogy valamilyen érzéki és elemei 
poétikus képesség birtokában kell lennünk. De ha a hétköznapokban ez hiányzik is 
belőlünk, biztos, hogy a táncot nézve, vagy táncolva éppen, magát az archaikus, 
érzéki költészetet műveljük gesztusok formájában. 
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Minden más művészet őse a tánc. A varázstánc bűvöletet és esdeklést egyesít. 
Kezdetben volt a tánc, azután jött a beszéd, az ének, majd a történet. A modern 
táncművészet klasszikusa, Isadora Duncan, azt felelte, mikor megkérdezték tőle, 
kitől tanult táncolni: „Terpsichorétól. Azóta táncolok, amióta csak lábamra tudok 
állni. Egész életemben táncoltam. Minden embernek táncolni kellene, az egész 
világnak táncolnia kellene. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. Nem helyes, ha 
küzdünk ellene, ha nem akarjuk megérteni ezt a természeti törvényt.” 
A tánc archaikus voltára utal Valéry egyik platóni dialógusa, A lélek és a tánc. Ő 

erős rokonságot vélt felfedezni az építészet és a tánc építkezése között, s amennyi-
ben „az építészet a tér zenéje”, a „megfagyott zene” úgy a tánc a lélek építészete. 
„Lángként csap ki testéből a tánc”, vagy: „maga a folytonos, tiszta átalakulás” – 
jegyzik meg a táncosnő párbeszédbeli csodálói, aki (a táncosnő) csak egyetlen alka-
lommal szólal meg, a mű végén, ezt mondva: „Tebenned voltam, ó, tánc, kívül más 
mindenen!” 
Évekkel ezelőtt volt a Hajdú Táncegyüttesnek egy műsora, melyben a képző- és 

mozgásművészet s a költészet is megjelent, ennek egyik betétje volt a következő 
versem, éppen a fenti Paul Valérynek ajánlva: 

 
 

A LÉLEK ÉS A TÁNC 
 
Lefordult az égről a hold, 
faágra ült, fehér madár. 
Asszony-szűz nő ki a csendből, 
lüktet az éj, s formát talál. 
 
Felnő a nő, fel az égig, 
táncba lendül, meztelenszép. 
Poklot játszik – Istenre lel, 
s földet ér a meztelenség. 
 
Csípőjéhez simul a tánc, 
s ő is benne van a táncban. 
Teste mintha máshol lenne, 
karjában halott halál van. 
 
Alvó fákkal szeretkezik, 
lépked, súlyát fű nem érzi. 
Örök formába nyílt combja 
közt a lélek álmát vérzi. 
 
Melléhez öleli magát, 
mintha maga lenne tánca. 
Mintha kígyó, mintha angyal, 
s megszületve halna táncba.   
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A tánc nem csupán a résszel utal az egészre, hanem önmaga a világ-egész – min-
den részletében. Maga a szüntelen, tiszta átalakulás. Ezért is lehet nehéz dolga a 
fotóművésznek, de ezért is lehet a legszebb és legizgalmasabb kihívások egyike a 
tánc fotózása. 
Mert a művészi témában mindig jóval több van benne, mint pusztán a táncolók 

ábrázolása. Nem csupán egy kimerevített mozdulat – s ennyiben művészi repro-
dukció –, hanem valaminek az illusztrálása, egyben alkotó továbbgondolása. Így a 
fotóművész a tánc témájában, a mozdulatban többet kell, hogy meglásson. Nem egy 
epikus mozzanatot emel ki, hanem költészetet és drámát kell, hogy észre vegyen, a 
fotó révén is újraéreztessen. A pillanatból kell komponálnia időt. A táncot így az 
eleve benne rejlő, érzéki valósága ellenére is összetett, metafizikus tartalmak kifeje-
zésének szolgálatába is állíthatja. Ráadásul a komponálásában segítségére lehet a 
klasszikus és legújabb technikai eljárások sora: a grafikai maratástól kezdve, a 
montázson keresztül, a digitális eljárásokig, ahol a fotográfia a képzőművészeti 
fantáziának is utat enged. 
Amennyiben a fotó az időről (vagy az időről is) szól, illetve arról, hogy a látható, 

érzéki eszközökkel arról az ismeretről is tudomást szerezzünk, hogy mi van a tárgyi, 
testi világon túl, azt hiszem, talán a madarak repülése mellett nem nagyon kínálko-
zik ehhez alkalmasabb terep a táncnál. A belső, személyes állapotra ugyanúgy lehet 
következtetni belőle, mint a szellemire, az egyetemesre, az istenire. És vallomás a 
táncfotó magáról a fotográfusról is. A fotós tánctéma-választása elsősorban tehát 
szemléleti kérdés. A kivitelezés pedig arról tanúskodik: milyen mértékben van 
birtokában a drámai sorsismeretnek és/vagy a költői képzeletnek. Azt hiszem, 
mindkettőre szüksége van az érzéki kifejezés szellemivé emelkedéséhez. 
 

 
Hangverseny a filharmonikusokkal 

– RICHARD STRAUSS, MAURICE DURUFLÉ – (október 30.) 
 

 
Két, viszonylag ritkán hallható zenemű került műsorra a Debreceni Kodály Kórus 
és a Debreceni Filharmonikus Zenekar Halottak napi hangversenyén, a Gulyás 
György-bérlet oratórium-sorozatában. Az első részben Richard Strauss Halál és 
megdicsőülés című szimfonikus költeményét, a szünet után Maurice Duruflé 
Requiemjét hallottuk. Az elhunytakra való emlékezés, a Halottak Napjának közel-
sége kalendáris aktualitást adott a hangversenyre tűzött műveknek: mindkettő 
középponti motívuma a gyász, s mindkettőben megfogalmazódik a remény, a túlvi-
lági megdicsőülés ideája. 
Richard Strauss 24 éves volt, amikor 1888–89-ben súlyos betegség döntötte ágy-

nak. A halál feltételezett közelségében fogant meg benne a Halál és megdicsőülés 
eszméje. Rövidsége (mindössze 24 perces zenedarabról van szó) megkívánja, hogy 
önálló nagyzenekari esten más művek társaságában játsszák. Az alkalomhoz kiváló 
választás volt a gyászmise.  
A hangversenyszínpadokon mindig népszerű a requiem-kompozíció: a halotta-

kért mondott gyászmise szövegére készített oratorikus mű. Elsősorban Mozart és 
Verdi Requiemje révén lett közismert a műtípus, de mások (például Lotti, Liszt, 
Obrecht, Fauré s a két ilyen művet is jegyző Cherubini) requiemjeinek egész sora 
szintén bekerült a köztudatba. 
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Duruflé 1948-ban komponált op. 9. jelzésű Requiemje kevésbé ismert. A szerző 
szándékosan követte Gabriel Fauré 60 évvel korábban, édesanyja halála idején írt 
op. 48-as Requiemjének dramaturgiáját: a hagyományokkal részben szakító tétel-
rend egyben tisztelgés volt a zeneszerző példakép előtt. A hagyományos liturgikus 
rendtől való eltérésben pedig az a szándék is nyilvánvaló, hogy elsősorban nem 
istentiszteleti szolgálatra szánt zenéről, hanem előadási darabról van szó. 
Az 1864-ben Münchenben született Richard Strausst operák és szimfonikus köl-

temények komponistájaként, karmesterként egyaránt ismerjük. Négyévesen zongo-
rázott, hatévesen komponált, 18 évesen már több művét játszották. Ekkor a mün-
cheni egyetemen jogot hallgatott, de 1885-ben találkozott Hans von Bülow-val, aki 
a vezetése alatt álló meiningeni zenekarral bemutatta Strauss op. 7. címmel jegyzett 
Szerenádját, majd másodkarnagynak szerződtette. A következő évben Richard 
Strauss követte Bülow-t a meiningeni zenekar élén. Innen datáljuk karmesteri 
pályafutását, amelyet 1910-ben adott fel a komponálás kedvéért. 85 esztendős 
korában, 1949-ben halt meg. 
Strauss korai művei Brahms hatására íródtak, a meiningeni évek alatt Berlioz, 

Liszt és – első operájának tanúsága szerint – Wagner befolyása alá került. De már 
fiatalon rátalált a szimfonikus költemény műfajára, amelyben a maga egyéni mon-
danivalóját önálló módon ki tudta fejezni. Strauss szerint ugyanis a zeneszerző 
program segítségével nyilatkozhat meg a legérthetőbb módon, egy esemény, törté-
nés vagy jelenség zenei megjelenítésével. 
Szimfonikus költeményei a zenekar és a hangszerelés valamennyi mesterségbeli 

virtuozitását felmutatják. Rövid és jellegzetes témái könnyen megjegyezhetők, de 
nagy szerepet szánt a témák jelképiségének is. A századforduló éveiben a szimfoni-
kus költemények helyét az opera vette át Strauss életművében. A remekművek 
sorát a Salome nyitotta meg 1905-ben, ezt követte négy év múlva az Elektra, majd a 
Rózsalovag 1911-ben, rá egy évre az Ariadne Naxos szigetén, valamint további 
kilenc opera és két táncjáték. 
A Halál és megdicsőülés a romantikus koncepciójú szimfónia-irodalomból kisar-

jadt újabb szimfonikus formát követi. A közvetlen előzmények között soroljuk a 18. 
század program-szimfóniáit, a hangverseny-nyitányokat s Beethoven 6. és 9. szim-
fóniáját. – A 6. szimfónia költői programjával, a 9. pedig a szimfonikus apparátus 
kibővítésével (például a kórus alkalmazásával) mutatott új utat. Az egymástól elütő, 
heterogén elemek lendületes egybefogása, a zenei tárgy, a megszólaltatási és kifeje-
zésmódok (közte az új hangszerelési nyelv) kibővítése jellemzi azt az irányt, amit 
Liszt képviselt. Ő az epikus témák monumentális erejű, drámai felépítésű, formá-
ban szigorúan koncentrált megjelenítésével (például az egytételes szimfonikus 
költeményekkel) fejtette ki hatását. Nem sokkal később Berlioz – például a Fan-
tasztikus szimfóniában – követte ezt a kifejezésmódot. Richard Strauss főként az 
életerős, mondhatni: bővérű és színpompás zenekari nyelvezetével mutatta meg az 
új lehetőségeket. 
Maga a szimfonikus költemény-irodalom nem teremtett új formát, hiszen elvi 

programja is éppen az egyszeri, adott témához való feltétlen alkalmazkodást kíván-
ta meg. Újjáteremtette viszont a modern zenekari nyelvet, impozáns módon bőví-
tette ki az ábrázoló, megjelenítő, kolorisztikus eszközöket, és előtérbe állította az 
expresszív zenei elemeket. A műfaj a vezérmotívum strukturális elvét alkalmazta, a 
formákat szabadabb módon kezelte; az irodalmi és drámai vagy más allúziók foko-



 203

zott bevonásával pedig előkészítője volt a 19. század szintetikus, művészi koncep-
ciójának. Hanyatlása éppen a fent sorolt erények miatt esik egybe a romantikus 
irányzat háttérbeszorulásával; a 20. századi szimfonikus irodalom ugyanis újra az 
„abszolút” zenei formák felé fordult. Richard Strauss Halál és megdicsőülés című 
szimfonikus költeménye tehát a későromantikus törekvések összegzője, expresszív 
kiteljesedésében a századfordulós új irányokat is magában rejti.  
A kompozíció két különböző terjedelmű és hangulatú részre tagolódik. Az első, 

hosszabb rész a halállal vívott küzdelmet fejezi ki, a rövidebb, második szakasz 
pedig a túlvilági megdicsőülés zenéje. Az első rész a lázálom, a gyermekkori vissza-
emlékezések és az élethalálharc tematikájából kialakított szonátaforma, melynek 
kódáját a második rész túlvilági fényességet reprezentáló hangzása képezi. A művet 
maga Strauss vezényelte az 1890-es 
eisenachi Zeneünnep alkalmával rende-
zett bemutatón. 
(Mindig meglepődöm magamon, ho-

gyan van merszem kiállni egy hangver-
seny-közönség elé, hogy ott néhány 
percben a műsorra tűzött darabokról 
beszéljek.  Talán a bizalom tompítja a 
félszet: Kocsár Balázs ilyenkor azt sze-
retné, ha volna valamilyen személyes 
mozzanat is a konferálásban. Így történt 
ezen az estén is. Mivel egyfajta eszmei 
emlékcsokor volt az est a Halottak nap-
jára készülve, magam is hozzátettem 
ehhez egy szálat, 8 rövidke sorban: A 
virágokról – Ez a vers már megjelent a 
Szirmok csókolóznak… című kötetben, 
de a hallgatóság eddig minden előadá-
sakor nagy szeretettel fogadta. 
Csak remélni tudom, hogy nem pusz-

tán a rövidsége miatt…)  

 
Katona György virágcsendélete 

 
A virágokról 
 
Akkor leszel a legszegényebb, 
ha már nem lesznek virágaid. 
Rokonként szegődik hozzád az árvaság, 
s növeszti magányod rácsait. 
 
Ha már nem lesznek virágaid, 
nem tudsz örülni semmi méznek; 
és sírsz majd, ha arról álmodsz, 
hogy nélküled röppennek továbba méhek.   
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A második részben Maurice Duruflé Requiemje volt műsoron. Itt már a Debre-
ceni Kodály Kórus is bekapcsolódott az előadásba. Közreműködött a Debreceni 
Filharmonikus Zenekar; szólót énekelt: Bódi Mariann és Wágner Lajos; orgonán 
játszott: Ella István; vezényelt: Kocsár Balázs! 
Ritkán hallható szerző ritkán játszott művét hallgattuk. Duruflé 1902-ben szüle-

tett, és 1986-ban halt meg. Csupán 14 művet publikált, mégis a 20. századi francia 
zene jelentős alakjai között tartják számon orgonistaként, tanárként és zeneszerző-
ként egyaránt. Zeneakadémiai tanári munkája mellett a párizsi Saint Étienne du 
Mont templom kántora volt, és legtöbb műve orgonára készült. Monumentalitásá-
val és jelentőségben is kiemelkedő az 1948-ban komponált Requiem. A darab első 
változata zenekari kísérettel jelent meg, ám nem sokkal bemutatása után Duruflé 
egy átiratot készített belőle, ahol a kíséretet egyedül az orgona látja el. Ezen az estén 
a szimfonikus nagyzenekari változatot hallottuk, amelyben szintén fontos szerepet 
kapott az orgonajáték. 
Duruflé – Fauréhoz hasonlóan – kiiktatta a műfaj egyébként leghatásosabb ré-

szének számító „Dies irae” tételt, csak legutolsó mondatát hagyta meg: „Pie Jesu 
Domine, dona eis requiem…” – ám ennek a mondatnak egy teljes tételt szentelt. És 
szokatlan megoldás a darab végére illesztett „In paradisum” tétel – ezt ugyanis a 
legtöbb requiem nem használja. A Fauré Requiemjével való dramaturgiai egyezése-
ket erősítik a komparatív zeneesztétikai párhuzamok: mindkét műben csak két 
magánszólam (szoprán és bariton) van; mindkét darabban a teljes „Pie Jesu” tételt 
kapja a szoprán szólista, a bariton ugyanazon a két helyen szólal meg („Hostias”, 
„Libera me”); sőt, mindkét műnek van zenekari és orgonára írt változata. 

Duruflé műve szintetizáló jellegű al-
kotás. Szerkesztésmódjára jellemző a 
barokk eredetű polifónia és a későro-
mantika hatásait viselő merész harmó-
niák alkalmazása. Hangszerelésében fel-
fedezhetjük a nagy francia zenei újítók, 
Debussy és Ravel hatását. A hangszere-
lési eszközöket egészítik ki az eredeti 
gregorián dallamidézetek, és a gregori-
án-jellegű dallamfordulatok. Ezeket a 
zenekari mellett az énekkari szólamok 
kapják, de a szokottnál többször marad 
egyedül egy-egy szólam a jelentős vagy 
személyes szövegsorok előadásánál. Föl-
erősítve a komponista szándékát, mely 
szerint nem a látványos, teátrális ele-
meket, hanem a bensőséges, személyes 
vonásokat hangsúlyozza. 
S amint bizton hihettük: az egyfajta 

szakrális akusztikát adó Bartók-terem-
ben mindez együttesen szép élményt 
kínált a hangversenyközönségnek.  

 
Bényi Árpád csendélete 
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Az igazi Wass Albert-emlékmű – KÖVÉR JÓZSEF – (november 27.) 
 
 
Ma kaptam meg Turcsány Péter válaszát arra az öt fotóra, mely különböző beállítá-
sokból mutatja be Kövér József szobrászművész októberben készített Wass Albert-
emlékműtervét, viaszból, 22 cm-es kisplasztikai változatban, ám köztérre szánva 10-
szeres felnagyításban, 2 m 20 cm-ben gondolkodva. 
„Erdély térképét adom rá” – mondta, mielőtt elkezdte a formázást, s hozzátette, 

hogy szerinte a legtöbb embernek fogalma sincsen arról, hogyan néz ki Erdély.  (Én is 
csak a Nagy-Magyarországot láttam magam előtt, abból próbáltam képzeletben ki-
metszeni az elszakított testet.) Másnap hozzá is kezdett a munkához, délután kaptam 
üzenetet, hogy kész van.  Várakozásomat fokozta nemcsak Wass Albert-tiszteletem, 
de a június végén a Medgyessy-sétányon felállított, rosszul sikerült Wass-emlékmű is. 
S elég volt ezt a kézbe vehető változatot megismernem, igazán sajnálni kezdtem, hogy 
nem ezt a szobrot látják a debreceniek.  

Wass Albert vándorköpe-
nye Erdély. Megváltóként s 
Ikároszként (szemlélet kérdé-
se) cipeli ezt a szépen súlyos 
sorsot, de nem roggyan össze 
az örökségtől és felelősségtől, 
szinte szárnyalni kelne, ma-
gát teljesen átadva egy maga-
sabb rendű, szellemi létezés-
nek, a mezőségi magyar föld-
től elszakíthatatlan öntudat-
tal, mégis átlényegülve. 
Mintha a Te és a világ sza-

badságról szóló egyik passzu-
sát ízlelgetné arcával a csilla-
gok szelében: „Szabadság az 
(…) hogy a gyűlölet ellen meg-
védelmezheted magadat a sze-
retettel.”  
Turcsány Péter (ki a Kráter 

Műhely Egyesület élén, soro-
zatszerkesztőként s felelős ki-
adóként, könyveivel és tanul-
mányaival maga is az életmű 
méltatójaként a Wass Albert- 
örökség elhivatott őrzője-ápo-
lója) ezt írta nekem:     
 

Dr. Kövér József szobrászművész Wass Albert- 
emlékműterve (viasz, 22 cm)  
 

„A jubileumi év legnagyobb meglepetése. Mindig valami éteribb, bensőbb szobor-
ban képzeltem el Wass Albert emlékét-együttlétét: s ez ilyen. Gratulálok!” 
Én pedig reménykedem, hogy valakiknek megtetszik ez álom – s szobor lesz abból. 
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Novemberben 
nyílt meg 

az Artitude 
Galéria 

a főváros VI. 
kerületében, az 

Andrássy út 
32. szám alatt 

(II. em. 12.) 
a „DUE egység 
– kétség” című 

kiállítással   
 
 

„Magyarországi Révész” – Debrecenből Budapestre 
 

„…révész a megbúvó művészetből 
a nagyváros forgatagába” 

 
 
A Debrecenben, a Kálvin téri üzletközpontban működő Vár Galériában korábban 
már látott alkotók – így Schollz Endre és Péli Emődi Etelka festőművészek, vala-
mint a debreceni Kiss Árpád fotográfus – műveinek kiállításával nyílt meg decem-
ber elején Budapesten, az V. kerületben, a Balassi Bálint 15. szám alatt egy új galé-
ria, a KompART Stúdió (mely megjelölésében a Révész Galéria nevet is felveszi). 
A festmények a mintegy 80 négyzetméteres földszinti helyiségben, a fotók a pin-

cegalériában tekinthetők meg. A tervek szerint a Révész Galéria (a nevet Kiss Ár-
pád, a „Mo–Ré” – Magyarországi Révész – néven kiállító fotós kölcsönözte a hely-
nek) havi rendszerességgel mutat be új anyagokat, valamint lehetőséget ad kisebb 
kamarakoncertek, felolvasások, zenés irodalmi estek megrendezésére is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiss Árpád 
fotográfus 

hangulatos téli képe 
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A debreceni vállalkozás, a 
Julman Kft. azért döntött a fő-
városi jelenlét mellett, mert a 
jelzett recessziós időszakban is 
jó befektetésnek vélik a művé-
szetet, a műtárgyak bemutatá-
sát és közvetítését, de feltett 
szándékuk az is, hogy a Debre-
cenben és a régióban születő 
szellemi-kulturális értékeknek 
is egy újabb budapesti fórumot 
teremtsenek a jövőben.    

 
Schollz Endre, Péli Emődi Etelka, Kiss Árpád művei 
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Őszi tárlatok a Misztika Galériában 
 
 
David Beeri állandó kiállítása – s a festőművész nyáron, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban festett újabb képeinek bemutatója – mellett októberben Boros Attila 
festőművész, november elejétől pedig Szász Endre és az egykori Szász-tanítvány, a 
művész szintén festészettel foglalkozó özvegye, Sz. Hajdú Katalin tárlatainak adott 
otthont a debreceni, Bethlen utcai Misztika Galéria. 
Szász Endre festményei, grafikái (rézkarcnyomatai) és egyedi kerámiái környeze-

tében is jól érzékelhetővé vált Sz. Hajdú Katalin önálló útja, melyről Bereczky Ló-
ránt művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria igazgatója azt írta: „tanulságos 
művészet az övé, mivel az elementáris művészetű mester mellett is képes volt meg-
tartani önálló hangját, és vállalásának megfelelően tudott produkálni”.   
Boros Attila kiállításának a szakrális és profán tematika párhuzamos (olykor egy-

másba ötvözött) megjelenése adott különös atmoszférát, de az aktábrázoláson belül 
is feszültséget teremtett a klasszicizáló formák, szecessziós hangulatú ábrázolások 
mellett a modern élet tematikájának megjelenése. 
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Szász Endre (posztumusz) és Sz. Hajdú Katalin kiállításának megnyitóján 

a Misztika Galériában – az előző oldalon Boros Attila látható, valamint néhány 
reprodukció, köztük a gyakran plasztikus hatást kiváltó festményekével 

 

Fotók és reprodukciók: ANDICS ÁRPÁD   
 
 

Felújították a Káplár Miklós Emlékházat Hajdúböszörményben 
 
 
Az 1935-ben elhunyt böszörményi őste-
hetség, Káplár Miklós életével és művé-
szetével több alkalommal foglalkoztam a 
Néző ● Pont korábbi köteteiben. A kö-
vetkező számban újra visszatérek hagya-
tékához, abból az apropóból, hogy 2008. 
november 20-án az I. Helyi Örökségvé-
delmi Konferencia keretében adták át a 
felújított emlékházat, berendezve abban 
az új életmű-kiállítást is. 
A konferencia tematikájában is fősze-

repet kapott a művészeti és műemléki, a 
tárgyi és szellemi örökség: mások mellett 
Szepessy Béla festőművész az alföldi mű-
vészet aranykoráról, Pataky Emőke a bö-
szörményi népi műemlékek helyzetéről, 
Vitányi Zsolt az egyházi épületek védel-
méről, Nyakas Miklós történész Hajdú-
böszörmény településszerkezetéről, Ola-
jos Csaba a területi védelem problémáiról 
és lehetőségeiről beszélt előadásában.     
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A Munkácsy-díjas Érdemes és Kiváló Művész Péreli Zsuzsa kiállítása 
a Debreceni Mű–Terem Galériában 

 
 
Péreli Zsuzsa képzőművész kiállítását október 2–31. között rendezte meg a Debre-
ceni Művelődési Központ Batthyány utcai Mű-Terem Galériája. A kiállított gobeli-
neket az alkotón kívül a Déri Múzeum és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
bocsátotta a a galéria rendelkezésére (egyik legrégebbi munkája az 1978-ban kelet-
kezett Három testvér című gobelinje a hortobágyiak tulajdona).  
 
 
 
 

Az 1983-ban születet 
Könyöklő 
(lásd a reprodukción) 
a Déri Múzeum 
birtokában van – ez a 
munka szerepelt a 
kiállítás meghívóján. 
 
Az 1980-as évek második felében készült a Gyerekmadonna és az Aranykor – e 

munkákat Péreli Zsuzsa 1986-os görögországi utazása, az ott látott ikonok világa 
inspirálta. A kiállítás középpontjában a monumentális – 1990-ben, a környezetvé-
delmi gondolat jegyében fogant – Tájkép, XX század vége című gobelin állt (ez a 
mű a textil anyaghasználata, a technikai megújulása szempontjából is figyelemre 
méltó alkotás). 

 

Az egyén és világ alapvető 
bajain való felülemelkedésre 
utal a 2003-ban készült mű, 
a Korcsolyázás Szentiván 

éjjelén című kép. 
A rendkívül színgazdag 
háttérben megjelenő két 

középponti alak álomi ösz-
szehangoltsága a párkapcso-
lat tökéletes harmóniájáról 
árulkodik – Péreli művészi 

hitvallásának megfelelően –, 
s képesek felülemelkedni a 

földi nehézségeken.  
 

A kilencvenes évtized művészeti törekvéseit és megvalósulását jelzik azok a grafi-
kák, kollázsok, amelyek ugyancsak a kiállítás figyelemre méltó darabjai voltak. A 
legutóbbi évek termésének egyes darabjai – a Déja vu… sorozat kiemelkedő alkotá-
sai – a nagy gobelin művek újrafogalmazásai, alkotói variációi, továbbélései: a múlt 
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idő, a telihold, az Angyal metamorfózisai. Szintén látható volt a debreceni tárlaton 
a János vitéz-illusztrációk legtöbb darabja (a 17-ből 14, tehát 3 kivételével a teljes 
sorozat). A Magvető Könyvkiadó igazgatója, Morcsányi Géza véleménye szerint 
Péreli „…tökéletesen megfesti a mű világát: ugyanaz a tündéri realizmus sugárzik a 
művekről, mint a költeményből”.  

 

Péreli Zsuzsa 1947. július 8-án szüle-
tett Budapesten. 14 éves korától különbö-
ző művészeti szabadiskolákban tanult 
rajzolni – előbb a Dési Huber Körben, 
majd a Postás Művelődési Központban, 
ahol mestere Zilahy György festőművész 
volt. 1964-ben keramikus szakvizsgát tett. 
A hatvanas években rendszeresen járt a 
tokaji művésztelepre, olajképeket, pasz-
telleket, grafikákat készített. 1964–69 
között res-taurátorként dolgozott a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban. 1968-ban 
megismerkedett Tarján Hédi kárpitmű-
vésszel, aki megtanította szőni, s előké-
szítette a főiskolára. Pérelit olyannyira 
magával ragadta a technika, hogy ezután 
képei már szövőszéken születtek. 1969–
74 között az Iparművészeti Főiskolán 
tanult, s ekkortól kezdve saját műtermé-
ben, Tahiban dolgozik, minden művét 
maga szövi. 1977 óta kiállító művész.  
 
Díjai: 
1980 – a VI. Fal- és Tértextil Biennálé 
fődíja; 
1981 – Munkácsy-díj; 
1989 – Nívódíj; 
1990 – a XI. Fal- és Tértextil Biennálé 
különdíja; 
1993 – Környezetvédelmi díj; 
1999 – Magyar Művészetért díj; 
1994 óta a Széchenyi Irodalmi és Művé-
szeti Akadémia rendes tagja; 
2002 – Érdemes Művész; 
2006 – Kölcsey emlékérem; 
2006 – Príma díj; 
2008 – Kiváló művész. 
 
 
 

 
Péreli Zsuzsa Angyal-metamorfózisai 
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A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 

A Toronylakók színes élete – www.7torony.hu – (november 30.) 
 

 
„Hagyj föl minden reménnyel, ki ide belépsz – és azt gondolod, hogy e helyen min-
den megkötés nélküli fórumra lelsz, amit bepiszkíthatsz. Terveink szerint ide, a 
Héttoronyba azok nyernek bebocsátást, akik szeretnek – és tudnak – jókat írni, 
olvasni, és véleményükkel hozzájárulnak a legjobb hagyományokat fölelevenítő 
irodalmi kávéház hangulatához” – olvasom a 7torony online irodalmi újság bekö-
szöntőjét, amit az alapító főszerkesztő, az 53 éves korában, 2007-ben elhunyt Verő 
László fogalmazott meg. Ma is ő köszönti az olvasókat, reggeltől hajnalig, s ő fi-
gyelmeztet arra, hogy bár a világháló – sokak meggyőződése szerint – a „mindent 
lehet” platformja, ez azonban csak részben igaz, például az olyan helyeken, melye-
ket az üzemeltető kifejezetten erre a célra hozott létre. 
„A Héttorony részben szabadabb – hisz aki kulturált környezetre vágyik, szabad-

nak érezheti itt magát –, részben pedig kész diktatúra leend – mivel a neten tenyé-
sző kártevők, az első ide nem illő próbálkozásuk után, kiűzetnek azonnal, indoklás 
nélkül, és véglegesen. Magyarán, képzeld el, kedves klubtagunk, hogy egy szerkesz-
tőség által megszűrt, européer társaságban múlathatod a drága idődet, mindenne-
mű atrocitás nélkül. Az írásokat Neked köszönhetjük. Aki pedig csak olvasgatni tér 
be hozzánk, nyugodtan teheti, mivel kínosan vigyázunk arra, hogy csak a szó jó 
értelmében vett minőségi dilettánsok (műkedvelők) és – reményeink szerint – profi 
szerzők alkotásai jelenjenek meg. A szerkesztés komolyan veendő, hisz magam 
1986 óta ezzel foglalkozom.” Verő László az égi hálóról nézi a toronylakók egyre 
gyarapodó seregét, alapvetéseivel segíti a szerkesztőutódokat. 
Serfőző Attila már egy éve a 7torony.hu új főszerkesztője (Lélekfoltozó című köte-

tében – a 2008 tavaszán megjelent harmadik önálló könyvében – szép verssel búcsú-
zott el Verő László barátjától), s olyan szerkesztőket toborzott maga mellé, akik egy-
részt tiszteletben tartják a fentebb említett alkotói szabadságot, miközben valamikép-
pen a közölhetőség színvonaláról is gondoskodni igyekszenek. 
S az utóbbi hetekben, hónapokban igencsak frissé, elevenné, aktuálissá vált a főol-

dal. Megfelelő kulturális tájékozódási ponttá is egyben, beszámolva a kultúra és a 
művészeti élet eseményeiről, az évfordulókról, új művek megjelenéséről stb. Itt látom 
Pápay Aranka keze nyomát, s szívesen olvasom a tehetséges fiatal szerző–szerkesztőt, 
Kántás Balázst. Az írások toronytagság nélkül is hozzáférhetők, ám így nem igazán 
tudunk részt venni a 7torony belső életében, nem kommentálhatjuk a publikációkat, 
nem követhetjük figyelemmel a „beszélgetéseket”, tanácsokat, megjegyzéseket (olykor 
komoly kritikákat, gyakran csak hízelgéseket). 
Aki toronylakó szeretne lenni, annak érdemes regisztrálnia, nem beszélve arról, 

ha maga is ír (van itt vers-, próza-, elbeszélés- és novellarovat, esszé, műfordítás, 
gyermekeknek szóló blokk, fotógaléria, humor). Előbb kicsit idegenkedtem – mint-
egy harminc kötettel és a saját folyóirattal a hátam mögött –, hogy regisztráljak, 
aztán a hónapok során kiderült, hogy egyrészt kedvet kaptam néhány írásom publi-
kálására, másrészt igazi profikkal is találkozom e virtuális térben, olyanokkal, akik-
nek több kötetük van, s olyanokkal, akiknek még nincs, de méltán lehetne. Nem 
számoltam meg a Tagjaink rovatban, hogy hány lakóval vállaltam egyfajta közössé-
get, amikor a saját tornyomból – Montaigne szellemi mintáját is követve, naplót 
írva innen – kiléptem, de ennek a kis internetes kultúrfalunak legalább 5–600 



 213

polgára lehet. Köztük a szomszédos Hosszúpályiből ismerősként üdvözöltem Orosz T. 
Csabát (és első prózakötetét) – egy irodalmi pályázat zsűrijében adtunk neki díjat –; a 
gyerekversek közül engem is megszólítanak Péter Erika kedves „gyerekzetei”; s a 
legtöbbet publikáló Petz György (roppant szellemességével s fanyar humorával – 
amúgy pedig vers-, próza- és ismeretterjesztő könyv szerzőjeként) napi szórakozást, 
elgondolkodtató „kikapcsolódást” kínál. S bizony, egy nívós antológiát is ki lehetne 
adni – akár negyedévente – az itt közölt munkákból.  
Közben az sem zavar, hogy felszisszenek gyengécske közleményektől, de még ezek-

ben is találok egy-egy jó sort, képet, meggyőződve arról, hogy igen értékes gondolatok 
és érzelmek halmozódtak fel bennünk, melyeknek valamilyen fórumot szeretnénk 
találni, hogy másokkal is megoszthassuk azokat, talán másokat is gazdagítva velük – 
csak éppen a művészinek mondott komponáló-tehetség hiányzik. Ilyenkor azonban 
elgondolkodom azon is, hogy vajon csupán a művészetté nemesült kifejezés privilégi-
uma-e, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzon – a kereteket, a formát vagy éppen a 
műfajt a művészettől kölcsönözve –, amelyekkel a nagybetűs Művészet öröktől fogva 
(s még beláthatatlan ideig) foglalkozik. Persze, az élmény nem lesz ugyanaz, néha 
bosszantó is a fals hang, de senki nem kérdőjelezheti meg az alkotni vágyó ember 
alapélményének autentikusságát és eredeti, energiát adó voltát. 
S a hitet sem vonhatjuk kétségbe. A hitet, hogy a tevékeny életforma – jelen eset-

ben az írás, az érzelmek aktiválása, a gondolatok serkentése – a kultúrában való léte-
zés alapfeltétele (mint Voltaire Pangloss mestere mondta: megszabadítva bennünket 
a három legfőbb rossztól: a bűntől, az unalomtól és szükségtől). „Be vagy zárva a Hét 
Toronyba / és már sohasem menekülsz” – jutnak eszünkbe József Attila sorai (Karó-
val jöttél…), de arra gondolunk, hogy a 7torony jó menedék – nem a menekülés 
állapota, hanem a megmenekülés vágya az irányadó. És József Attila mondja a folyta-
tást is: „…örülj, itt van egy puha párna, / hajtsd le szépen a fejedet”. Mert igen, a 
Héttoronyban le lehet hajtania az embernek a fejét, sőt, az itt publikálók többsége 
eleve arra vágyik, hogy ha csak jelképesen is, de egymásra hajtsák fejüket az emberek. 
Most értjük meg Verő László sírból is itt maradó üzenetét, mely szerint „a neten te-

nyésző kártevők, az első ide nem illő próbálkozásuk után, kiűzetnek azonnal, indoklás 
nélkül, és véglegesen”. Tehát akit nem a szeretet hajt, hanem az ármány, azoknak 
nincs helyük itt. Persze, az igazi szeretet igazmondásra is ösztönöz, ezért nem lenne 
haszon nélküli, ha többször is megjelenne a hozzászólásokban nem az öncélú, hanem 
a szeretet diktálta kritika. 
Jómagam Serfőző Attilától kaptam VIP-meghívót (tehát szerkesztői kontroll nélkül 

kerülhet fel egy-egy írásom, ezért a felelősségem is jóval nagyobb – talán ezért publi-
kálok ritkábban itt), s minden tagnak lehetősége van arra, hogy újabb toronylakókat 
toborozzon. Én két-három tehetségesebb tanítványomat hívtam a toronyba, s egyikük 
(médiaszakos feladatként) interjút készített Serfőző Attilával. Négyesi Nikolett írásá-
ból megtudjuk azt is: egyfajta virtuális irodalmi kávéházról van szó, melyben mind az 
alkotók, mind a műkedvelők kulturált környezetben hódolhatnak szenvedélyüknek. 
Főszerkesztőként Attila folytatja a Verő László által megjelölt irányvonalat, próbálja 
kiszűrni a profikat, nyesegetni a tehetséges kezdők vadhajtásait. Egyre inkább baráti 
atmoszféra lengi körül a társaságot, s a szó nemes értelmében. Mivel egyre több a 
Toronyest, ahol személyesen is találkoznak az alkotók és az olvasók, valódi alkotómű-
hely jelleget ölt ez a fórum, ki tud lépni a virtualitásból. 
Szívesen venném (vennénk), ha – a közeljövőben – Debrecenben is be tudnának 

mutatkozni a Toronylakók. 
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A III. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat 
a jubileumi közoktatási szakértői konferencián Hajdúszoboszlón 

  
 
A debreceni Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda 
X. alkalommal rendezte meg 2008 őszén országos 
közoktatási szakértői konferenciáját (Tartalmi meg-
újulás – szerkezetátalakulás – térségi együttműkö-
dés címmel), s harmadszor kapcsolódott a szakmai 
programokhoz az országos középiskolás képzőmű-
vészeti diáktárlat megnyitója és eredményhirdetése. 
(A kiállítást dr. Szurmainé Silkó Mária, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium közművelődési főosz-
tályvezetője nyitotta meg – képünkön)  
A kezdeményező Komiszár János Holló László-

díjas festőművész (Debrecen Város Kiváló Pedagó-
gusa – korábban a megyei középiskolai diáktárlatok 
rendezője a Brassai Galériában) a szakmai zsűri 
állandó tagja, miként Aknay János Munkácsy-díjas 
festőművész is. Kettőjük munkáját – Kunkli Irén 
(†), majd Gonda Zoltán után – ezúttal Makláry 
Kálmán hajdúszoboszlói festőművész segítette.     
 

 
Balra fent: munkában 

a zsűri – mellettük 
 a kiválasztott művek egy 

csokra – hogy kollektív 
eredményeket is díjazni 
tudjanak, köztük Dombi 

Géza művésztanárral 
(lenti kép, középen) és 

tanítványaival a berettyó-
újfalui Bessenyei György 

Szakközépiskolából 
és Arany János 

Kollégiumból  
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 Hadházi Balázs: Ló-tanulmány 

 
Kiskéry Dániel: 
Debreceni színek I. 
 
Mindkét díjnyertes pályamű 
készítője a debreceni 
Református Kollégium 
gimnáziumainak tanulója 
(Hadházi Balázs a Dóczy, 
Kiskéry Dániel a Református 
Gimnáziumba jár)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A berettyóújfalui diákok kollek-
tív díjnyertes 
pályázatának egyik tablója  

 
Fotók: SULISZERVIZ 
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Debrecenben, a Méliusz  téri 
Márványházban 2008 

nyarán nyílt Józsa János 
Művészeti Galériában 

a névadó és Sipos Zsófia 
kiállítása után a nagyváradi 
(és érmelléki) magyar alko-
tóknak egy 7 fős csoportja 
(Kerekes Géza, Gavrucza 
Tibor, Széll Kató, Popon 
Krisztina, Sztraboróczky 

Júlia, Trifán László 
és Bányai Sz, Katalin) 

mutatkozott be októberben  
 

 
Tar Zoltán-emlékkiállítás a Márványházban 

 
 
Hivatalosan karácsonyi vásárt és kiállítást rendezett a galéria Józsa János, Sipos 
Zsófia, Tar Zoltán, Katona Bálint, Turcsányi Béla és Juha Richárd műveit bemutat-
va november 27-étől, az egyik első szobában bemutatott 21 Tar Zoltán-kép azonban 
emlékkiállítást rögtönzött a művésznek.   

 

 
S meg is volt ehhez a jubileumi apropó: 
az 1992-ben Debrecenben elhunyt mű-
vész (és művésztanár) 1913-ban, 95 éve 
született Balmazújvárosban. Az öt év 
múlva esedékes centenáriumi kiállítá-
son talán a teljes életmű keresztmetsze-
tét kapjuk, a mostani válogatás is bepil-
lantást adott azonban Tar Zoltán művé-
szetébe, festői szemléletébe, hagyomá-
nyos értékelvűségébe. 
Tar Zoltán a Debreceni Református 

Főgimnáziumban, majd a Képzőművé-
szeti Főiskolán tanult, itt Rudnay Gyula 

tanítványa volt. 1941-től Debrecenben 
élt, művészi kibontakozása, alkotói ki-
teljesedése ide köti, szerves része Deb-
recen képzőművészeti múltjának, illet-
ve a közelmúltnak is, hiszen nagyon sok 
ma élő, alkotó művész Tar Zoltánt vallja 
mesterének. 
(S ő volt az egyike ama öt művésznek, 

aki az 1928-ban alapított Hortobágyi 
Kolónia örökségét folytatva, majd a be-
tiltott Hortobágyi Művésztelep után, Si-
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pos Zsófiával, Égerházi Imrével, Maghy 
Zoltánnal és Madarász Gyulával együtt  
a Hortobágyi Alkotótábort (ma nem-
zetközi művésztelepet) elindította. 
Tar Zoltán élethivatása volt a művé-

szetpedagógia. Előbb a Dóczy Leányne-
velő Intézetben és általános iskolákban 
tanított, 1950-től pedig negyedszázadon 
át, nyugdíjazásáig volt a Tanítóképző 
Intézet rajztanára. 

 
Szemlélődőnek tartott művészete soha 

nem lett finomkodó, a természet csend-
jét emelte költészetté a színben. Finom-
kodás helyett inkább az érzékenység, a 
finomság volt jellemző rá, és ezt ötvözte 
egyfajta természeti erővel, tájképei, ter-
mészetábrázolásai ezért tűnnek egyszer-
re nyugodtnak és rejtett im-
pulzusokkal telinek. S emeljük 
ki az életképi, népi genre-
típusokból és -helyzetekből 
építkező festményeit is, me-
lyek a közösségértékről, em-
beri sor-sokról szóló vallomá-
sok is lehetnek. Jellemezte 
műveit a rácsodálkozó alap-
helyzet, a harmónia konzerva-
tivizmusa (Bényei József 
költő-újságíró szavaival). 
„Nagy feszültségek helyett 

a békességet, megdöbbentés 

helyett az érzékeny figyelmet alakítja ki 
nézőiben.” 1971-ben szintén Bényei írta 
róla: Ahogy élete mentes a gerincrop-
pantó konfliktusoktól, összeütközések-
től, művészete is mentes ezektől, tiszta 
és nyugodt, harmóniája a derűs és bé-
kés ember szemlélődéséből ered. 
„Még ahol képfelületein a színek ke-

ményebb vagy expresszívebb egymás-
nak szegülése megjelenik is, ahol a 

falusi házak fehérje 
az ég kékjével vagy 
a fák zöldjével har-
sányabban ütközik 
is, a képi feszültsé-
get feloldja a kör-
nyezet derűje, a szí-
nek egymáshoz kö-
zelítése, békés el-
rendezése.” 

 

Tar Zoltán sze-
retettel festett – a 
Szeretettel festett.  
Nem megrázni és 

nem megmagyarázni akart, hanem 
ráismertetni. Felfedezésre hívott az 
egyszerűség, a tisztaság birodalmába, 
ott azonban minden izgalommá válik, 
amikor az ember szeretete beleolvad a 
természeti békébe, a természet lelkébe. 
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Dokumentum 
 

 

 
Az utolsó művésztelepen készült felvétel. Égerházi Imre számára legalábbis az 
utolsó hortobágyi művésztelep volt a 2001. március 15-én zárult idény, még az év 
november 14-én balesetben elhunyt a művésztelep vezetője. Itt a hortobágyi közös 
műteremben Komiszár János festőművésszel látjuk, mellette egyedül dolgozik. 
Lent balra a hajdúhadházi Szilágyi Dániel Gimnáziumban a határon túli magyar 
művészek kiállításán beszél, alatta ajándékot ad át Cseri Gézának, Hortobágy akkori 

polgármesterének, mellett jobbra a had-
házi alkotóházban a Táncolnak a kazlak 
című festményével látjuk  
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Riportféle a hortobágyi telep Cívis tagozatáról Hajdúszoboszlón 
 
 

2008. november 23. és december 7. között rendezte meg a Hortobágyi Nemzetközi 
Művésztelep Hajdúszoboszlói tagozata idei második, de a nyári művésztelepekkel 
együtt 1995-től számított fennállása óta összesen 26. idényét. 
Hivatalos, illetve családi elfoglaltságok miatt ezúttal a nyitó és a záró ünnepségen 

sem tudtam részt venni, hiányoztak azonban a távoli arcok: Erdélyből és a Vajda-
ságból, Kárpátaljáról, vagy éppen Bajáról, Vásárhelyről, Budapestről. Egy délelőttöt 
tudtam a közös, illetve a Délibáb Szálló szobáiban berendezett műtermekben eltöl-
teni december 1-jén. Ajándékba vittem a Néző ● Pont utóbbi három kötetéből né-
hány félretett tiszteletpéldányt: többen is szerepeltek az egyes kiadásokban. 
Hézső Ferenccel tavaszi, 70. születésnapi, hód-

mezővásárhelyi kiállítása óta nem találkoztam, a 
nyári számban kilenc képéről készült reprodukci-
ót is közöltem az Alföldi Galériában mondott mél-
tatás szövegéhez. Most ő kapta a kuratóriumtól a 
művésztelep vezetésére szóló felkérést, s mutatja 
legújabb képeit, melyeken még dolgozgat kicsit a 
három nap múlva esedékes beadásig. (Minden 
művész két munkáját hagyja itt, s az, aki a felesé-
gét vagy párját is elhozza magával, hármat – cse-
rébe az ellátásért.) 
Most a táncos tematika van a középpontban, 

mondja, az alapító és fenntartó Cívis Hotels Zrt, 
illetve a kuratórium ugyanis minden idényben 
szempontként jelöl meg valamilyen inspirációs 
témát, amit persze nem kötelező követni, az aján-
lás azonban ott munkál sokakban. A Hézső-kép – 
témától függetlenül – úgyis jellegzetes marad: az 
alapvetően realista ábrázolást átszövi valamilyen expresszív látomás. Faggatom az 
éppen készülő műveket – a táj lelke is átzúg a muzsikán s a mozdulatokon, egyszer-
re éled az erő és csendesül a líra. Mint a művész halk szavában az emberség ereje.        
 

 
Hézső Ferenc legújabb munkáiból – fent a Pusztai táncot igazgatja ecsetjével 
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Mutatom Hézső Ferinek az egyik újabb kiadványt, a hajdúhadházi Égerházi Imre 
Emlékházhoz készült vezető könyvecskét, benne egy fájó dokumentumképpel: egy 
1982-es felvételen együtt látható Égerházi Imrével, Torok Sándorral, Bod Lászlóval 
és Maghy Zoltánnal. 
Igen, már egyikőjük sincsen közöttünk. 
Megnézi aztán ezt a képet három emelettel fentebb a művésztelep másik törzs-

tagja, B. Mikli Ferenc, a bajai festőművész is, aki három nappal korábban ünnepel-
te 87. születésnapját. A jókívánságok után felidézi a képről Bod Lászlót. 
„Ülünk vagy tíz éve a vacsoránál, s azt kérdezi Bod Laci: Te Feri, miért vagyunk 

mi itt? Neked ott van Baja, a műtermed, nekem Velence, a kápolnával, Pesten a 
műterem, van hol dolgoznunk, van mit tennünk. – Hát azért is vagyunk itt, mon-
dom én, hogy ilyeneket kérdezhessünk egymástól. Mert legalább van kitől kérdezni. 
Akkor találtuk ki azt is egyébként, hogy az étterem faburkolatának kazettáiba min-
denki fesse meg az önarcképét. Azóta már több mint hatvan ilyen portré készült. 
Sajnos, néhányan már nem ülhetnek itt, nem kérdezhetjük őket. Torok Sanyi, 
Bényi Árpád…” – sorolja a neveket. 

 

Az egészséggel Hál’ Istennek minden 
rendben, nemrég műtötték a szemét, de 
már jól lát, habár rossz a világítás, ezért 
az itteni két hét alatt kicsit változtatnia 
kellett az időbeosztásán, szeret ugyanis 
éjszaka dolgozni. Termékenyek azért a 
nappalok is, egy hét alatt öt új munkája 
készült, némelyikhez már hozzá sem kell 
nyúlni, s van még néhány terve. 
 

 
Balra B. Mikli Ferenc már elkészült, mellette a még befejezésre váró alkotása   

 
„Engem a figura mindig is érdekelt, s nemcsak a természet és az ember kapcsola-

ta, hanem az ember viszonya a másikhoz, vagy éppen önmagához. Ezért van ott sok 
képemen az irónia is” – és rámutat az egyikre, majd a kezek szerepéről kezdünk 
beszélni, hogy az arcot nem is kell annyira kidolgozni, a kezek viselkedése olykor 
sokkal többet elárul az ember jelleméről, a helyzetről és a viselkedésről. 
Elmondja az új tervét is. Ha hazaérkezik Ukrajnából a kiállítási anyaga – a deb-

receni, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban Balázs Imrével júniusban közösen 
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rendezett kiállítás ősszel előbb Kijevbe, majd Munkácsra utazott –, megkezdi a 
válogatást, a katalogizálást, mert a műtermét egy életmű-válogatással együtt Baja 
városának szeretné adományozni.  Reméli, hogy erre az alkalomra meg fog jelenni a 
régóta esedékes színes életműalbum is. 
 

              
Balázs Imrét említette Feri bácsi, a Marosvásárhelyről áttelepült, Vácon élő és 

dolgozó művész – aki ’56-os erdélyi bebörtönzésének sebeit máig megnyitja a föld 
repedéseiben s kemény sóhajaiban – 
szokás szerint a földszinti Kopa te-
remben, a közös műteremben dolgo-
zik most is. A meleg barna mintha 
oldaná a szorongást, a sárga fényt ad, 
a látomástömbök arany csillogásába 
azonban visszafelesel valami szürkés-
kék, acél félelem.  
 
 

Balázs Imre legtöbb idejét 
a közös műteremben tölti 
 
Itt találom Gyurkovics Hunort Szabadkáról, akinek szinte második otthona Hor-

tobágy és Szoboszló. A tél végét mindig a Hortobágyi Nemzetközi Művésztelepen 
tölti, Hajdúszoboszlóra nyáron és novemberben is megkapja és elfogadja a meghí-
vást. Nyáron szintén sokakkal találkozik még Berekfürdőn a „hortobágyi” művészek 
közül, hiszen az ottani telepre számos szoboszlói törzstag is jár, Petkes Józseftől a 
segesvári Sz. Kovács Gézáig, a kárpátaljai magyaroktól a francia Berjacig. 
Jacques Bernard, a kiváló francia akvarellista már egy évtizede azt a gyakorlatot 

folytatja, hogy nyáron Berekfürdőre, télen Hajdúszoboszlóra jár feltöltődni a ma-
gyar ízekkel, az itteni emberszókkal és tájélményekkel, melyeket aztán látomásos 
terekbe, álomi időnélküliségbe fogalmaz át. Berjacot nem találom a szállodában, 
előveszem hát legutóbbi élményemet, akvarellje mellé írt versemmel együtt. 
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A Hold tánca 
 
 
Nem rejtőztek el a szerelmesek. 
A hold kileste csókjukat, s egy madár is 
már röppent a hírrel, hogy megeredtek 
a patakok; készül majd ezüst kanális 
egy erdei tisztás és a hold között, 
mi ékszer lett az égnek homlokán, 
picinyke teste tündér pengette húrnak, 
bódító hang a sellőzongorán. 
 
S maga is volt húr, zene és tánc volt. 
A hold táncolt. Csípője volt, lány volt. 
Az ellesett csókra gondolt. S lángolt.  
       

 
 
 
Berjac akvarellje 
 
Hunor örömmel látta, hogy nemcsak róla írtam portrét, de a vajdasági magyarok 

közéleti lapját, az Aracsot is szemléztem, melynek ő az egyik szerkesztője, s a 2008-
as harmadik számot már a kezembe is nyomta, félbehagyta a munkáját a készülő 
pasztellen, s felszaladt a szobájába a legújabb Aracsért (egy kis akvarellt is elrejtett 
benne, a hátoldalán kedves dedikációval). 

Megkértem, hogy a gyorsfényképhez 
folytassa a munkát, közben arról beszél-
tünk, hogy a vízparti élmény ugyanolyan 
fontos, mint a puszta végtelen hívásából 
vagy a hegyek leheletéből való merítke-
zés: az emlékezetet szolgálja, az ember 
nélkül is az emberközösség szép erejét.  
 

Gyurkovics Hunor és készülő műve 
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Éppen a fényképezés közben lépett be Sz. Kovács Géza, s vele is kiadványt cserél-
tem. Az őszi Különszámban jelent meg egyik exlibrise, s három, a grafikai művei 
nyomán készült vers az Emlékcserepek ciklusból, ő pedig a frissen napvilágot látott 
színes katalógusával ajándékozott meg. 
 

Sz. Kovács Géza munka közben, 
s válogatás elkészült pasztelljeiből  

 

 
Ő is a táncos tematikát követte több lapján, ami egyébként egyáltalán nem áll tá-

vol tőle –a korábbi esztendők során találkoztam már táncos képeivel ugyanúgy, 
mint figurális nyári tájhangulataival vagy éppen fürdőző aktjaival. Egyik kedvenc 
anyaga a pasztell, itteni munkái többségét a színes krétával festi, de dolgozik akrillal 
is, szereti az ecset- és tollrajzokat, több míves sorozata született sokszorosító grafi-
kai eljárásokkal, néhány fametszete mellett az erdélyi épített tájvilág, a falusi orna-
mentika a linómetszeteken szintén visszatérő téma- és motívumkeret. 
A 2008 októberében éppen a 70. évet betöltött festő- és grafikusművész 1965-től 

nyugdíjazásáig tanított Segesváron, de a székely élménykör a mai napig meghatáro-
zó egész művészetében. „Szeretem forma- és színvilágát, tájba simuló falvait, mű-
gonddal faragott kapuit, biztonságot sugárzó házait, dombra, hegyre felkapaszkodó 
útjait, virágos mezőit, szabad levegőt adó fáit, erdeit, tiszta vizű forrásait, kövek 
között csörgedező csermelyeit, gyorsan suhanó patakjait, mindez a művészetem 
éltető és kiapadhatatlan forrása.”  S míg erről beszél, szinte látni minden szavát, 
élményét a festményeken, rajzokon és metszeteken. Látni az életét, a lelkét.  
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Gyorsan elröppen a néhány óra, a buszmegálló felé sietve még egyszer találko-
zom Ásztai Csabával, már visszafelé jön a városból. Hagytam ott neki a folyóiratok-
ból – volt debreceniként szívesen olvassa, s most előkerül a táskámból egy példány 
A táncosnő halálából is. Szabadkozom, hogy a novemberi számban még úgy szere-
pel: kiállítása lesz a Medgyessy-emlékmúzeumban, már csak a szeptember 20-ai 
lapzárta után tudtám meg, hogy mégsem lesz tárlata ott. Mentségemre szolgáljon: a 
legutóbbi találkozáskor még ő is úgy tudta, meglesz a bemutató, a Déri Múzeum 
honlapján pedig szeptemberben még ott szerepelt a novemberi programok között. 
„Beszéltem a művészettörténészükkel – mondja –, aki máig sem adott magyará-

zatot arra, hogy a két éve tervezett anyagot miért tették félre hirtelen. Vártam a 
levelet, de mostanra úgy vagyok vele, hogy már nem is izgat annyira…” 
Pedig izgatja. Szerette volna, ha útra indító városa értesülne róla, mi lett belőle…  

 
 

A hortobágyi művésztelep Cívis tagozatának meghívott művészei 
 

 
ANGYALOSSY SÁNDOR festőművész 
(fm) Ukrajna 
ÁSZTAI CSABA (fm) Magyarország 
BALÁZS IMRE (fm) Magyarország 
BALÁSI CSABA fotóművész (fotóm) 
Románia 
BERJAC (fm) Franciaország 
ANDREJ BOKOTEJ (fm) Ukrajna 
BORNEMISSZA VASS KATÓ (fm) 
Magyarország 
BRÁDA TIBOR (fm) Magyarország 
DEÁK ILONA (fm) Magyarország  
ANDREJ CSEBEKIN (fm) Ukrajna 
H. CSONGRÁDY MÁRTA (fotóm; művé-
szeti titkár) Magyarország 
DOVGANY MYHAIL (fm) Ukrajna 
DUDÁS GYULA (fm) Románia 
ÉLES BULCSÚ (fm) Magyarország 
FÖLDESSY PÉTER (fm) Ukrajna 
GAÁL ANDRÁS (fm) Románia 
GYURKOVICS HUNOR (fm) Szerbia 
HÉZSŐ FERENC (fm; művészeti vezető) 
Magyarország 
IKAFALVI FARKAS BÉLA (fm) 
Magyarország 

KOMISZÁR JÁNOS 
(fm) Magyarország 

Sz. KOVÁCS GÉZA (fm) Románia 
BORISZ KUZMA (fm) Ukrajna 
LÁNG ESZTER (fm) Magyarország 
MADARÁSZ GYULA (fm) Magyarország 
MAKLÁRY KÁLMÁN (fm) Magyarország 
MÁRTON ÁRPÁD (fm) Románia 
MAYER BERTA képzőművész (km) 
Magyarország 
MEKKER MÁRTA (fm) Németország 
MICSKA ZOLTÁN (fm) Ukrajna 
B. MIKLI FERENC (fm) Magyarország 
NAGY ELŐD (fm) Magyarország 
Dr. NEBUCZKI IVÁN professzor, Ukrajna 
NURIDSÁNY ÉVA (fm) Magyarország 
PETKES JÓZSEF (fm) Magyarország 
SIPOS ZSÓFIA (fm) Magyarország 
DIANA SOPHRIN (fm) USA 
SZAKÁCS IMRE (fm) Magyarország 
TAMUS ISTVÁN grafikusművész 
Magyarország 
TOSHIKO MAE (fm) Japán 
TÖLG-MOLNÁR ZOLTÁN (fm) 
Magyarország 
Cs. UHRIN TIBOR (fm) Magyarország 
VÉGH ANDRÁS (fm) Magyarország 
VÉSŐ ÁGOSTON (fm) Románia 
MIKIKO YAMAGUCHI (fm) Japán 

 
 

Köszönet Hupuczi Lászlónak és a Cívis Hotels Zrt.-nek 
a Néző ● Pont megjelenésének alkalmi támogatásaiért!  
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WALTER GÁBOR KIÁLLÍTÁSA A HOLLÓ LÁSZLÓ GALÉRIÁBAN 
 
 
„Nyitott műterem” címmel november 
28-ától rendezett kiállítást Walter Gá-
bor festményeiből a Holló László Galé-
ria. Waltertől az utóbbi években gyak-
ran látunk zenei témájú képeket, Deb-
recenben is bemutatott korábban egy 
ilyen sorozatot, kiemelt figyelmet szen-
telve a dzsessznek, a zene megfoghatat-
lan, mégis érzéki áradásának, az éjszaka 
egyszerre lebegő és sűrű hangulatának. 
A zene hangokba zárt univerzumából 

végtelenné nyílik a tér, a kép látomásos 
expresszív, archaikus-ösztönös struktu-
ráltságában, festmény és nőző egymás-
ba nyitottságában megszűnnek a konk-
rét hely- és időviszonyok. Ezen a kiállí-
táson csak egy képpel volt jelen az emlí-
tett tematika, de annak atmoszféráját 
fedeztük fel néhány, figurát is alkalma-
zó enteriőrben, csendéletben, s még a 
tájhangulat is feltöltődhet a zenei szim-
bolizmussal és érzékiséggel. 

 

 
Walter Gábor: Éjfél után 

 
Ilyen volt számomra A tenger mély-

sége, az Életkép 2008, az Éjfél után, és 
a műtermi képek sora is rokon ezzel a 

szemlélettel (mindkét Modell a műte-
remben, Ülő akt, Műterem, Tükör előtt, 
Műtermi hangulat). Hiszen hasonlóan 
a zenei tartalom kifejezéséhez: nem az 
alkotást magát látjuk, hanem egy tárgyi 
inspirációs környezetet, amelyben végül 
megszületik a mű, és nem elidegenít, 
hanem intimizál, egy zárt bensőséges-
ségbe enged be a művész. A festés tár-
gya és aktusa maga a festmény, a fo-
lyamat és az állapot szintetizálódik, így 
ölt fikciótestet a valóság. 
Ez a „nyitott műterem” mégis azt su-

gallja, hogy valami módon az alkotás 
rejtett folyamatába tekintünk, végigkö-
vetve annak fokozatait (stációit, állapo-
tait) az inspirációtól kezdve, a gesztu-
son át, a kész műig. És utal Walter két 
műtermére: a bentire és a természetire. 
A meghívó gyanánt is szolgáló, kata-

lógus értékű kiadvány bevezetője Bozsó 
Jánost idézi („a legnagyobb műterem 
maga a természet”), de Walter Gábor 
nemcsak a szabadban fest, hanem ké-
peinek java részét a zárt műteremben 
készíti. Ez szintén megnyílt (konkrétan 
és átvitt értelemben is), követve utazá-
sait nemcsak itthon, de szerte a világ-
ban (Bugacpusztától Kuala Lumpurig). 
És a másik oldal szintén látható, „egy 
szubjektívebb világ, amely elmélyültebb 
munkára ösztökél, itt tisztulnak és vál-
nak igazán képekké az úti vázlatok”. 
Walter 1963-ban Sopronban született 

s hamar Kecskemétre került, iskoláit ott 
végezte, ma is ott él. Szegeden szerzett 
rajz szakos diplomát 1987-ben – Hézső 
Ferenc és Dér István tanítványaként –, 
de festői látásmódjának alakulásában 
az ezt követő időszak volt meghatározó. 
Pályafutása elején Zebegény (a Szőnyi-
tanítvány Jets György, Aknay János és 
Bereznay Péter) segítette útját, majd 
több alkotótábor és művésztelep, de az 
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alföldi festészet örökségét, a lírai ala-
pokra helyezett látványelvűséget ma is 
őrzi a tájképeiben. 

 
Művésztelepi hangulat 
 
Ez a „nyitott műterem” egyaránt ka-

lauzolt Walter Gábor belső világában, s 
az alkotószellem belső utazásai mellett 
egyfajta naplót kínált a földrajzi hely-
változtatásokhoz is. A két héttel koráb-
ban a kecskeméti Malom Art Galériá-
ban zárult kiállítása éppen az „Utazása-
im” címet kapta. A nagyjából két évti-
zed művészi összegzésében az utazások 
nagy szerepet kaptak. Rengeteg tapasz-
talat halmozódott fel, mindenütt másak 
voltak a fényviszonyok, változtak a táj-
karakterek, s azt mondta: „az ott élő 
embereken keresztül egy kicsit a tájak 
mögé is láttam”. 
A valós emléket, a rögzített és megélt 

látványt ötvözte aztán az impressziók-
kal, a benyomásokkal (vagy a benyomás 
emlékével), s a visszaidézett pillanatké-
pekben már az újraformáló élettapasz-
talat, illetve festői szemlélet is szerep-
hez jutott. Amikor tehát a másik világ 
„műtermének” nyitásáról szól, hangsú-
lyozva például a szubjektivitást, érdekes 
kettősség tanúi vagyunk. Walter erede-
tileg a zárt műtermet nevezi szubjektív 
világnak (ahol igazán képpé válnak a 
képek), de az eredeti tájélmény ugyan-
úgy a szubjektumot ragadja meg, mint 

a belső továbbgondolás. Úgy és azt fes-
tem – mondhatná –, amit s ahogyan én 
látok, ahogy én érzem magamban a lát-
ványt, amilyen hangulati vagy érzelmi 
tartalmat megszólít bennem. S ugyanez 
vonatkozik a belső tér elrendezettségé-
nek visszaadására, a belső tér benépesí-
tésére, élettel való feltöltésére is. 
A művész kiválaszt egy tárgyat, egy 

virágot vagy egy nőt, megérzékíti, avagy 
újrateremtett képpé formálja azt, egy-
szerre őrzi meg és semmisíti meg az 
eredeti képet. Hamvas Béla azt írja: a 
virágszedés ölés, de van úgy az ember-
rel, hogy ez „az egyetlen mód arra, hogy 
tovább is ártatlan maradjon, ha bűnt 
követ el. Az egyetlen mód életben ma-
radni, ha meghal. Ez a vallás, a szere-
lem, a művészet misztériuma. És a 
virágszedésé” – teszi hozzá. 

 
Modell a műteremben 

 
S bár az összeállításnak csak egy ré-

sze a csendélet (tájképek, aktok, enteri-
őrök, más figurális művek sorában), és 
a csendéletnek is csak egy része a virág, 
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a belső térben és a külső tájban vagy 
plein air környezetben való megjelenése 
szimbólumértékű. Hasonlóan fontos a 
szerepe, mint az emlékezetre is utaló 
víznek; az útnak, kiegészítő motívum-
ként a csónaknak, fának, létrának és 
ablaknak, s ugyanolyan vezérmotívum 
Walternél a virág, mint a nő – a nő, aki a 
festményen megjelenik, mint az éppen 
készülő kép tárgya, a meditatív teret 
reflexiós tartalommal töltve fel. 
A nőt nem a férfi szemléli, miként a 

virágot sem a nő, hanem a művész. S 
általános emberi vonatkozása van, ezért 
illik rá az allegorikus párhuzam Ham-
vastól, érzékeltetve a paradoxont: meg-
halni és élni, bűnt követni el és ártat-
lannak maradni. A folyamat és állapot, 
a gesztus és reflexió egyben jelenik meg. 

  
Walter Gábor: Ház előtt 

 
Az egymástól olyannyira eltérő szoci-

ografikus hátterű tájélményekben az 
okozza a hangulati és motivikus együtt-
hangzásokat, hogy Walter Gábor nem-
csak műtermét nyitja meg, de szubjek-
tív világát, lelkiségét, gondolati inspirá-
cióit szintén megmutatja. A „modellt” 
ölelő körülérzésben fogalmazódik meg, 
hogy a kép tárgya megszűnik tárgy – 
vagy csupán inspiráció – lenni, s hogy 
élete legyen, a művésznek át kell festeni 
a saját, belső életét a képbe. S nemcsak 
a benti műteremben, de kint a termé-

szetben is, gondoljunk azokra a festmé-
nyekre, amikor az alkotógesztus a tájba 
van helyezve (ilyen az, emblémakeretet 
alkalmazó Tájmasszázs), és a festőáll-
vány van ott a Művésztelepi hangulat 
című képen is. 
Utazásokról szólt a művész, visszave-

zet az időben Zebegényig, egy-egy állo-
más Lendva, Szlovénia, Tolna, aztán 
Solt és Akasztó, Tiszakécske, a szűkebb 
földrajzi környezet, Marija Bistrica, Sir-
mione, Halstadt, Klagenfurt, Malysia, 
Svájc, Provence – nem sorolom mindet. 
Ha a meghívó-katalógusban szereplő 

44 alkotást csoportosítjuk, abból mint-
egy 30 festmény tájkép vagy külső kép. 
Ha jól számoltam, csupán 6 olyan mű-
vet látunk, amelyen konkrétan megje-
lenik az ember, többségük azonban az 
emberi jelenlétről tanúskodik. Mert ha 
a láthatóan vagy feltételezhetően lakott 
épületeket most nem idézzük, mi másra 
utalna a réten legelő jószág, a vízpartra 
húzott csónak, a házőrző kutya, a ba-
romfiudvar a falhoz fektetett létrával, a 
kerti asztalra tett pohár és gyümölcs, a 
szépen gondozott és elrendezett virág-
cserepek sora, a padon hagyott szalma-
kalap, mint az emberi jelenlétre?! 

 
Tájmasszázs
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LAPZÁRTA – a 2008. decemberi rendezvényekből  
 

 

A Debreceni Fotóklub csoportkiállítása a HBZ Galériában 
 

 
„Azért lopva visszasandítok, / Tán még látom a kalap alatt / Azt a páros csillagot, 
ami a ringó farokért, / Pihés puha karokért / Olyan huncutul csillogott.” – Kocsis 
István egyik fotója alól kölcsönöztem a versrészletet, apellálva arra is, hogy jellem-
zően lírai kifejezéssel találkoztunk a Debreceni Fotóklub 19 tagjától, akik a HBZ 
Galériában december 5-étől állítottak ki. A 66 fotográfia, illetve egy kompozícióba 
válogatott képegyüttes (például Süli Istvánnál, aki a hármas sorozatok elrendezésé-
ben is komponál, egy allegorikus folyamat-kibontakozást közvetít) a lírai kifejezés-
sel tart rokonságot. 
Az úgynevezett tárgyfotóknál – s ide sorolom az amúgy más műfajba tartozó épü-

letfotókat is – a megjelenített objektum szerkezetét, mint szimbólumot, modellt 
mutatják be, vizsgálja a ’tárgy’ viselkedését, szerkezetében nem egyszer a lírai tör-
vényeket kutatva (Szabó László vagy Fene Katalin); s az ember tárgyhoz, épülethez 
való viszonyát látjuk (Nagy Zoltán debreceni főterén a Nagytemplommal, a szakrá-
lis épület esti „viselkedésével”, F. Nagy Piroska épület- és házoromdíszeinél, Andics 
Árpád digitális grafikai átfogalmazású várostereinél). 
S meghatározó a természet és ember egymással való viszonya. A tájhangulat mel-

lett az emberi hangulat, lelkiállapot, érzelem és indulat árad. De hatnak a fotóra a 
festői megoldások is. Ide értem Kormányos Enikő vízparti fáit, Sándor Margit nőies 
finomságú, táncoló tulipánját; valódi festői hatásokat ér el Károlyi Gábor és felesé-
ge, Várkonyi Zsolt természetfotói, pusztai zsánerei is ebben az irányban hatnak. 
Varga József saját érzelmeit, tájhoz való viszonyát a vízparti közegben fogalmazza 
meg – bensőséges viszonyt alakított ki tárgyával, úgy is mint a fénnyel és árnyékkal, 
a tükröződésekkel, a puhapárás hajnali atmoszférával. 
Máthé András téli tájai ellenben nem a festőiségre törekszenek, a hangulatnak 

emberi jelképértelme van: itt simul előttünk a behavazott magány. Veres Hajnalka 
is a magány érzetét kelti fel allegorikus sínpárjaival, Takács István a lét értelmezé-
sére vonatkozó játékot visz a színbe („Az én spirituális galaxisom”-ról beszél); 
Konyhás István az elmosódással, elmozdulásokkal játszik, a festői hatás elérésében 

odáig megy, hogy a színt elemeire, 
lehetséges faktúráira bontja. 
Az adventi időszakhoz konkrét 

tárgyazonosságuk nélkül is jól illet-
tek Máthé András, Varga József, Ko-
csis István vagy Süli István felvételei. 
Várakozás és remény, belső csönd és 
összegzés, sorsfelmutatás, a világ kör-
beölelése: egyetlen pillanatban, gesz-
tusban, melyben mégis ott a min-
denség. A szeretet állapota, fájdalma 
és szépsége. 

 
Varga József: Őszi angyal 
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Uzonyi Ferenc festőművész kiállítása 
a DOTE Elméleti Galériában 

 

(a 2008. december 7-i megnyitó szövege)  
 
 
I. A festő magányosan élt, és mivel el-
jegyezte magát (munkájával, hivatásá-
val), hét évre bezárkózott egy félig meg-
világított manzárdszobába, és csak néha 
ugrott le a sarki kocsma füstös asztalá-
hoz. Különös képeket festett, melyeket 
legtöbbször csak megálmodott, aztán 
felébredvén, tovább folytatta az álmo-
dozást. Sikeres volt, nagy kiállításokra 
hívták. Útja azonban egyszer mégis a 
hegyekbe vitte, a mélyzöld erdőbe, a 
napfényben fürdő rétre, a hűsvizű for-
rásokhoz. Amikor megcsodálta a hajna-
li harmat apró, csillogó gyöngyeit, ami-
kor színültig telve volt a természet ezer-
nyi, csipetfinomságú mámorával, s végül 
felröpült előtte egy, a szivárvány min-
den színét magára öltő madár, elgon-
dolkozva így szólt magában: „Idáig azt 
hittem, a festés emberi dolog.”  

II. Hölgyeim és Uraim! Uzonyi Ferenc 
allegorikus vallomását hallották alkotás-
ról, művészetéről, benne a hétéves cik-
lusokra tett utalással, eredetileg a meg-
hívóra szánta volna, aztán csak nekem 
mesélte el, amikor megmutatta az új ké-
peket. S tulajdonképpen nem is kellene 
többet mondani eme idézetnél. Tudni-
illik, amikor a festő meglátta a madarat, 
mintegy a hajnali harmatmámorból 
röppenve fel, és ez a madár maga volt a 
természet tökéletes festménye, Istent 
ölelő röppenésébe sűrítve minden színt, 
szabadságot és szépséget, s mikor a mű-
vész azzal szembesült, hogy a két illúzió 
közül erősebb a madáré, különös bor-
zongás hasította át a szívét és a bőrét, az 
ecsetje megdermedt a levegőben, tekin-
tetével a madarat követte, megérezve, 
hogy ez a madár tanította színre szivár-
ványt, s ezt mondta: „Idáig azt hittem, a 
festés emberi dolog.” 
 
III. A színekből csupán néhányat vil-
lantok fel, afféle stílusgyakorlatot játsz-
va. Előbb egy szócikket egy kortárs mű-
vészeti lexikonból: Uzonyi Ferenc 1963-
ban született Hajdúböszörményben. Pla-
kátokat készített, egyetemi évei alatt a 
DATE Csontváry Köre, majd a Mata Já-
nos Képzőművészeti Kör munkájában 
vett részt. Tanárai Rácz Imre, Lukács 
Gábor, Gilbert Lupfer, Kapcsa János és 
Fátyol Zoltán voltak. 1987-ben az egye-
temek közötti képzőművészeti pályázat 
I. díjasa lett. 1991 óta szabadfoglalkozá-
sú képzőművész. Számos debreceni ki-
állítása mellett művei jelen vannak az 
őszi tárlatokon, bemutatókon Budapes-
ten, Miskolcon, Nyíregyházán, Zalaeger-
szegen, Szolnokon, Kaposváron és kül-
földön. 2001-ben kollektív tárlaton sze-
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repelt New Yorkban, háromszor állított 
ki Bécsben, ezen kívül Hamburgban, 
Kalsruhéban és Langenbachban. Festé-
szete erősen természet-centrikus, figu-
rális kompozícióiban a hagyományos 
témák mellett korábban megjelentek az 
allegorikus és szimbolikus jelentések, 
de gyakran fest portrét, aktot, foglalkoz-
tatja a természet és ember kapcsolata, 
az enteriőrös ábrázolás mellett vonzó-
dik a plein air festészethez, és az emberi 
mellett egyre jobban foglalkoztatja az 
impresszionista ábrázolás, a színek, fé-
nyek viselkedése. 

 
IV. Részlet Uzonyi Ferenc tavaszi, az 
Agráregyetemen rendezett kiállításának 
kritikájából: A folyamat (mint növeke-
dés) nem egy korábbi korszakában, pél-
dául a fa és az ember átváltozásait lá-
tomásos módon rögzítő festményalle-
góriáiban, meghatározta kifejezésének 
irányát. Az állapot (mint a folyamatból 
kiragadott pillanat) megjelent már első, 
úgynevezett fiktív tájképeinek idősza-

kában; s a kettő ötvöződött karneválso-
rozatában. A szín egyre hangsúlyosabbá 
válásával az elvonatkoztatáshoz való kü-
lönös viszonya érzékelhető. Uzonyi Fe-
renc nem formailag absztrahál, hanem 
az érzelmi (s nemkülönben érzéki) indít-
tatásokból építi fel a képet. Ott van előtte 
a tárgyi forma is, a modell, a természet, 
a kiragadott helyzet, a művész azonban 
saját belső világát tárgyiasítja alkotásán. 
Nemcsak a festői kifejezésmód, de a 
hétköznapi létezés során is arra kény-
szerül, hogy testet – színt és tömeget – 
adjon a megfoghatatlannak. 

 
V. Deepak Chopra-versidézet a meghí-
vóról: „Mi történik, ha alszol, / s mi tör-
ténik, / ha álmot látsz? / S mi történik, 
/ha álmodban / a mennyben jársz, / és 
leszakítasz / egy különös, gyönyörű vi-
rágot? / S mi történik, / ha felébredvén, 
/ a virág ott a kezedben? / Nos, mi van 
akkor?”    
 
VI. A 7-es számról (mint szimbólum-
ról): A világban megnyilvánuló Isten 
szent száma, mert az isteni (3) és a földi 
(4) tökéletesség összegét adja. Ennyi 
foka volt a sámánlétrának, ennyi feltű-
nőbb csillaga a Nagy és Kis Göncölnek, 
a Fiastyúknak, az Orion csillagképnek. 
Ennyi napja van a hétnek, ennyi hangja 
a zenei hangsornak, ennyi öröme és 
ennyi fájdalma van Szűz Máriának, 
ennyi ajándéka a Szentléleknek, ennyi 
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szentség van, ennyi irgalmasság, ennyi 
főbűn, ennyi a száma Krisztus utolsó 
szavainak, az Apokalipszis pecsétjeinek. 
Ennyi a szabad művészetek száma, ennyi 
vezére és törzse volt a magyarságnak, a 
néphit szerint hétévente tisztul meg az 
elásott kincs, hetedhét országban já-
runk a mesében, ahol legtöbbször ennyi 
feje van a sárkánynak. És ennyi színe 
van a szivárványnak is. Amiről tudjuk: 
ilyen volt a színe a madárnak, amit a 
festő látott a hegyekben, ahol ezt mond-
ta: „Idáig azt hittem, a festés emberi 
dolog. 
 
VII. S hetedik pontként a 7-es számról 
a festő életében és művészetében: Uzo-
nyi Ferenc 21 éve fest: debütálásként 
1987-ben nyerte az említett pályázati I. 
díjat. Három hétéves cikluson van túl, 
ezzel a kiállítással tulajdonképpen meg-
kezdődött számára a negyedik. Az első-
ben a magányos tájat festette apró em-
beralakokkal. A másodikban a fa és az 
ember átváltozásait. A harmadikban elő-
térbe került a figurális természetábrá-
zolás, és a valóságos enteriőrökben is 
vizsgálni kezdte az ember viselkedését a 
színekben és fényben. 

 
VIII. A negyedik 7-es (összegzési töre-
dék), részlet egy később megjelenő kri-
tikából: Uzonyi Ferenc negyedik hét-
éves korszakának kezdetén most a téma 
nem változik, de a szín és fény hatalma 

előtör. A színkezelés oldottabb, az em-
berek még közelebb kerülnek, és már 
nem is az ember viselkedése irányítja a 
festői eszközök alkalmazását, hanem a 
szín és a fény, maga a festői élmény 
határozza meg: hogyan viselkedik, mit 
tesz, milyen környezetben jelenik meg, 
mire gondol, mit érez az ember a ké-
pen. S a fény nem egyszerű technikai 
vagy látványelem, inkább egyfajta me-
tafizikus közeg. Ezért rokon ez a fajta 
festészet például az Egry Józsefével, 
akit a „Balaton festőjeként” ismerünk, 
de akinél fontosabb, hogy a „Fény festő-
je” volt. 

 
IX. Rövid tudósítás egy igényesebb na-
pilapban (már ha van ilyen) a mai kiál-
lításról: Mintegy 200 érdeklődő előtt 
nyílt meg Uzonyi Ferenc festőművész új 
kiállítása december 7-én a DOTE Elmé-
leti Galériában. Rendhagyó tárlatveze-
tésében Vitéz Ferenc kiemelte: „Uzonyi 
egyaránt érzékenyen fordul a tájhoz és 
a nőhöz, szinte mindkettő átveszi a má-
sik tulajdonságait. Tájai őrzik a férfias 
temperamentumot, mégis nőiesek, a hű-
vös őszben is tavasz-sugárzásúak, míg a 
lányok és fiatal nők, legyen szó portré-
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ról, enteriőrről, természetbe helyezett 
figuráról, úgy viselkednek, mint a leve-
gő: értelmet adnak a színnek, a fény-
nek.” Érdeklődésünkre Uzonyi talányo-
san úgy fogalmazott, hogy amikor fest, 
szeretne madár lenni, mert egészen 
idáig azt hitte: a festés emberi dolog… 
 
X. Vázlat Egry József és Uzonyi Ferenc 
párhuzamához – bárha eszünkbe jut-
hatna Renoir és Degas is egy-egy téma-
újradolgozásnál: Míg Egry művészete 
végül teljesen a természetbeli fényjelen-
ségek lelki interpretálásán alapul, Uzo-
nyi kísérletet tesz arra, hogy a lelki 
jelenségeket a fénnyel is magyarázza. 
Mindkét esetben oly módon beszélhe-
tünk immaterialitásról, hogy az anyag 
átszellemülésének fokozatait követjük 
nyomon, melyben az expresszív natura-
lizmus, a lírai és látomásos realizmus, 
illetve az impresszionisták öröksége ta- 
lál rá egyre tökéletesebb összhangjára. 
Ezért lesz Egryhez hasonlóan Uzonyi 
művészete is érzelmesen expresszív, s 
ha a továbblépés útjait keressük nála, 
azt megtaláljuk majd a térre nyíló és 

áramló dinamikában, a rapszódiában, 
mely felé a síkfelületen lekötött nyuga-
lomból halad a művész. 

 
XI. Végül az ötödik éves lányom válasz-
tása: „Amelyiken a virágokkal beszélget 
a piros kendős néni… – És az miért 
tetszik? – Biztosan azt mondja, hogy ne 
legyenek szomorúak. Apa, tud pillangót 
is festeni a bácsi?” Ekkor jöttem rá, 
hogy van valami pillangószerűség is a 
madár szárnya alól hazahozott fényben.  
 
12. Én egy aktot vinnék haza vagy egy 
táncosnőt. És Önök? Tessék választani! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzonyi Ferenc festőművész 
kiállított munkáiból  
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A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 

„Nem megyek én innen sehova” – Kobzos Kiss Tamás műsora 
Tisztelgés Kiss Tamás költő (1912–2003) emléke előtt – (december 1.) 
 

 
Kobzos Kiss Tamás énekmondó (Kiss Tamás költő fia) még 2007 végén, a költő 
emléktáblájának koszorúzása utáni irodalmi, baráti (Tamás napi) esten előadott 
néhány szerzeményt az édesapja énekelt verseiből korábban kiadott Főnix és Bá-
rány című CD-ről, valamint a Debrecen város Kölcsey-ösztöndíjának köszönhetően 
akkor készülő Nem megyek én innen sehova című lemez anyagáról. 2008. decem-
ber 1-jén a Déri Múzeum Dísztermében tartott egy szinte teltházas estet a Debrece-
ni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Közművelődési Titkársága és a 
Déri Múzeum Baráti Köre szervezésében, ahol az időközben megjelent új lemez 
anyagát mutatta be. 
Kobzos Kiss Tamással még az egy évvel korábbi találkozónk után szerettem volna 

egy beszélgetést közreadni – ennek hiányát azóta sem tudtam pótolni –, most jobb 
híján (a beszélgetés helyett) az ő beszédtöredékeit idézem fel. Az énekelt versek 
között ugyanis egyrészt a debreceni és Debrecenhez kapcsolódó költőkről, a versek-
ről, a versekhez való viszonyáról, sőt, egy-egy vers megzenésítésének körülményei-
ről, inspirációjáról is beszélt. Az összekötő szövegeket rögzítettem, de a legfonto-
sabb információk szerepelnek a CD borítójának leírásában is. 

 

„2007 áprilisában szép ajándékot kaptam szülővárosomtól – az újonnan alapított 
Kölcsey-ösztöndíjat – egy újabb debreceni lemez anyagának elkészítésére. 2000-
ben ugyanis, szintén a város segítségével, megjelent Főnix és Bárány című CD-m, 
el is fogyott, és újrakiadása a terveim között szerepel. Olyan ez, mint egy színésznek 
a jutalomjáték, nagyon boldoggá tett engem, és persze éreztem a felelősséget is. 
Nekiláttam verseket keresni. Csokonai-lemezem van már (a Hangzó Helikon soro-
zatban), így Petőfivel kezdtem. Hogy is volt az az „egy tél Debrecenben”? A vers 
nagy árnyékot vetett a városra... De, mint a legtöbbször, most is kiderült, hogy más 
a költészet, és más a valóság. És sorra kerültek elő a Debrecenben született, itt élt 
költők dallamot kívánó költeményei. Erre a lemezre Kölcseytől Buda Ferencig válo-
gattam a verseket, jórészt a saját megzenésítésemben, de sokat segített mások mel-
lett a Musica Historica, a Jánosi és a Misztrál együttes is.” 
Kobzos Kiss Tamás engedélyével alább közreadom a teljes zenei anyaghoz fűzött 

kommentárokat. Olykor tanulságos, másutt csak érdekes a megjegyzések sora, ám 
úgy érzem, mindenképpen kedvet ébreszt az énekelt versek meghallgatásához, 
netán az eredeti művek és szerzők el- vagy újraolvasásához is.   
 

1. Petőfi Sándor: Nem megyek én innen sehova... – „A húszéves segédszínész, 
Petőfi szerelmes verse egy Matild nevű színésznőhöz, amelyben a városnak min-
dent megbocsát... (Különben, ha annyira haragudott volna rá, nem megy vissza 
Karácsony után!) Nagy segítséget jelentett a Musica Historica közreműködése.” 
2. Kölcsey Ferenc: Bordal – „Mi sem volt természetesebb annál, hogy egy Köl-

csey-vers is kellett... A választás nem látszott túl könnyű feladatnak, de hamar 
megtaláltam ezt a Hymnus költőjétől kicsit szokatlan hangvételű verset.” 
3. Arany János: Falusi mulatság – „Egy hamisítatlan, de nagyon kevéssé is-

mert Arany János-költemény. Bizonyítja, hogy a költő mennyire azonosult népé-
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vel. A dallamot Bartalus István gyűjteményéből, egy a XIX. század második felé-
ből való táncnóta ihlette. Külön is köszönöm a Jánosi együttesnek, régi baráta-
imnak a kíséretet. 
4. Petőfi Sándor: Szomjas ember tűnődése – „Még egy Debrecenben született 

Petőfi-vers, amely a költő egyik legvidámabb bordala.” 
5. Ady Endre: A Hétről – „Az Ady-rögtönzésről azt éreztem, mintha a ’Nem me-

gyek én innen’-re rímelne... Hangulatát fokozzák a CD-n Móser Ádám finom har-
monika-futamai. Itt is, ahogy a többi, közreműködőkkel rögzített felvételnél, elné-
zést kell kérnem, hogy csak részben tudom vissza adni a húrokon az eredeti zenei 
élményt.” 
6. Tóth Árpád: Ah, Vasárnap – „Tóth Árpádot nem erről az oldaláról ismerjük, 

pedig debreceni éveiben sok ilyen kuplét írt. Kasza Roland és a Musica Historica 
tette hangulatossá.” 
7. Gulyás Pál: Debrecen, ó-kikötő – „Boldogult ifjúkoromban rendszeresen sze-

repelt irodalmi műsorokban. Azóta ritkán hallani, pedig Gulyás Pál verse az egyik 
legszebb vallomás a városról!” 
8. Kiss Tamás: A dudás – „Édesapám Hortobágy-ciklusának egyik darabja. Ked-

ves, volt tanítványom, ifjú barátom, Csörsz Rumen István mentette vissza „a halál-
ból”. Az eredeti tervemben megvolt, aztán kihagytam, de ő titokban felvette az 
alapot dudával, így már „kénytelen voltam” elénekelni... Az első dallam Tóth István 
gyűjteményéből való, a másik kettőt azt hiszem, én találtam ki... (De ezt csak félve 
mondom.)” 
9. Kiss Tamás: Bujdosó dal – „Valódi élmény ihlette a vers megírását. Édesapám 

az utolsó pillanatban, 1946 Karácsonyán szökött át a friss határon Váradról Debre-
cenbe. Nagyon régi megzenésítésem, még egyetemista koromban született.” 
10. Kiss Tamás: Péterszállás – „Egy kisújszállási vers, szintén apámtól, amiből a 

felvidéki Katona Laci által készített csodálatos töktambura segítségével lett az, ami. 
Talán éppen ilyen volt a kun koboz... Gyerekkoromban én is sokat jártam a „kisúji” 
határban. A dallamban ott bujkál a Kallós Zoltán által gyűjtött „Puszta malomba...” 
11. Kiss Tamás: Hangfogóval – „Lírai önvallomás... Akik ismerték Kiss Tamást, 

tudják, mennyire igaz.” 
12. Kiss Tamás: Hatalom – „1989-ben írta apám. Ha ma is aktuálisnak érezzük, 

az pusztán a véletlen műve...”  
Rövid vers, de megéri, hogy ide idézzem: 

 
„Ahol cinkos a hatalom, 
elhízik a forradalom, 
telehassal üvöltse bár, 
hogy – „föl, föl, te éhes proletár.” 
Hoz titkos rendeleteket, 
kicseréli a fejeket, 
ököllel üti szájadat, 
gumibottal a májadat, 

kihirdeti, hogy béke van: 
holott mindennek vége van.” 
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13. Buda Ferenc: Malom – „Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, apám középisko-
lai tanítványa, döbbenetes erejű látlelete... A dal nem lett volna igazán hatásos a 
Misztrál együttes nélkül – nagyon köszönöm nekik!” 
14. Petőfi Sándor: Részegség a hazáért  – „A meglepetés... Hát az úgy volt, 

hogy éppen felvételeket csináltunk Jantyik Csaba stúdiójában, amikor belépett 
egy negyvenes, snájdig fiatalember. Beszélt, beszélt... és én nem vettem észre, 
hogy nem magyar anya szülte... Ő volt Kevin Johnson, üzletember és amatőr 
rock-zenész, és hamarosan megtudtam, hogy 1986-ban érkezett Debrecenbe, 
szociológiát tanulni ugyanazon az egyetemen, ahol egy tucat évvel azelőtt én 
diplomát kaptam. Lelkesen mesélt arról, hogy mennyire megszerette ezt az or-
szágot (azóta is szereti, és benne Debrecent). Ráadásul elkezdte szavalni ezt a 
Petőfi-verset. Nyilvánvaló volt, hogy ezt a számot vele kell felvenni. Az éneken és 
a dobon kívül mindent ő csinál. A dallam korabeli.” 
15. Buda Ferenc: Szülőföld, Debrecen – „Befejezésként még egy Buda Ferenc-

vers, még egy szép szerelmi vallomás a Városhoz...” 
 

Az esten nem maradhatott el a Bolond Istók tűnődése (szintén Kiss Tamás verse a 
Holdkikötő című kötetből), s a Kölcsey háza című vers (ugyanennek a fenti kötet-
nek a Két emlékjel című párverséből). 
Ismerjük a történetet: Kölcsey lakóházát a városrendezés vette el Debrecentől, tég-

láit minél távolabbra lökve a helytől, nehogy valaki újra felépítse a szellemet (Ebe-
sen állítólag egy disznóól építéséhez is felhasználták). Kobzos Kiss Tamás felidézte 
a keserű anekdotát, miszerint az egyik pártfunkcionárius azzal indokolta egy nyilat-
kozatban a Kölcsey-ház lebontását, hogy: „Na, de be kell látni, az nem jól mutatna a 
gyönyörű, új Lenin-szobor mellett…” 
Az énekelt Kölcsey háza szintén „kötelező darab” minden debreceni Kobzos Kiss 

Tamás-műsorban – s nekem is az egyik kedves Kiss Tamás-versem, iletve a fiú 
(szerintem) egyik legszebb megzenésítése… 
 
 

Kiss Tamás: Kölcsey háza 
 
„Egy régi házat lebontottak ott, 
a falat, téglát, vakolatot, 
a fundamentumot és a tetőt, 
és leszerelték a tartóerőt. 
 
Elvittek onnét két évszázadot, 
nyilalló fényt, szót, gondolatot, 
szekérre raktak egy kis hazát, 
a ház lelkét, a gazda igazát. 
 
Letörölték a földet, hol lakott, 
eget fölötte, amin álmodott. 
S most nem tudjuk, hol Észak, merre Dél, 
Hol kél a Nap, és merre száll az Éj.” 
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6. Debreceni Jótékonysági Aukció 
– az Immánuel Otthon megsegítésére 

 
 
Debreceni Nagytemplomi Református 
Egyházközösség Immánuel Otthona 
testi és értelmi fogyatékos gyerekeinek 
megsegítésére rendezett jótékonysági ár-
verést 2008. december 7-én a Klub Ba-
rabás Étteremben dr. Papp Gyula ezre-
des, Debrecen Város Mecénás Díjasa. 
Ez immár a hatodik volt a jótékony-

sági aukciók sorában – a hajléktalanok 
támogatása után már tavaly is az Im-
mánuel Otthon volt a kedvezményezett 
(az akkor befolyt másfél millió forintból 
az otthon játszóterét újították fel). 
Ezúttal 108 műtárgyat ajánlottak fel 

az alkotók és műgyűjtők. A licitálást kö-
vetően összesen 2 millió 380 ezer forin-
tért vásároltak műveket (a befolyt ösz-
szegből mozgásterápiás berendezéseket 
és speciális segédeszközöket vásárol az 
Immánuel Otthon, ahol 74 súlyosan és 
halmozottan sérült gyermeket ápolnak). 

 

Az aukción a képző-, ipar- és fotómű-
vészeti munkák mellett ezúttal különle-
gességet is találtunk: a Notre Dame 
1860-as évekből származó egyik orgo-
nasípját Varnus Xavér ajánlotta fel (az 
50 ezer forintos kikiáltási ár végül 110 
ezer forintot ért el – lásd a fenti képet). 
A legmagasabb leütési áron egyébként a 
Munkácsy-díjas Aknay János alkotása 
kelt el – 150 ezer forintért – a képet a 
művész ajánlotta fel az árverésre. 

Alább dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke, a 
Magyarországi Református Egyház Zsi-
natának lelkészi elnöke köszöntőjét ol-
vassuk, mely az Immánuel Otthon meg-
segítésére szervezett jótékonysági auk-
ció minden árverési tételét színes rep-
rodukcióval, pontos leírással, a becsült 
érték, illetve a kikiáltási ár feltűntetésé-
vel közlő, színvonalas katalógus beveze-
tője volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartung 
Sándor 
rézkarca – 
a művész 9 
munkáját 
ajánlotta fel 
az aukcióra 
 
 
Bölcskei Gusztáv püspök Köszöntője 
 
„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, 
hanem az Istenből való Lelket, hogy 
megismerjük mindazt, amit Isten aján-
dékozott nekünk.” (1Kor 2,12) Az ember 
egyik legalapvetőbb szükséglete – Isten 
nekünk adott legnagyobb ajándéka – a 
közösség megélése. Egy olyan közössé-
gé, ahol jelen van és érvényesül a jóin-
dulat, az egymásra figyelés, egymás tá-
mogatása, ahol a gond és az öröm is 
közösen hordozható. Szükségünk van 
ezekre a kapcsolatokra. És olyan jó 
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megélni, átélni azt is, hogy szükség van 
ránk. Ha más-más formában is, de ez a 
kettő mindig együtt létezik: a másokra 
hagyatkozás és a másokkal való törő-
dés, gondoskodás. 

Mindannyian, akik évek óta látjuk, 
ismerjük azokat a sérült gyermekeket, 
akikről itt az Immánuel Otthonban gon-
doskodni szeretnénk, tudjuk, mennyi 
örömet, mennyi mély emberi érzést, 
mennyi szeretetet élhetünk át közöttük. 
Ilyenkor megértünk valami fontosat, 
valami nehezen megfogalmazható böl-
csességet az élet és az egész teremtett 
világ lényegéről. 

S azt hiszem, nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy ugyanezt próbálják ki-
fejezni, a maguk eszközeivel a művészek 
is. Amikor egy festményt figyelünk el-
mélyülten, s hagyjuk, hogy üzenete új-
rafogalmazódjon bennünk, és részünk-
ké legyen, vagy amikor támogatásra 
szoruló gyermekek között vagyunk, és 
engedjük, hogy lelkünkig érjenek az 
ilyenkor megfogalmazódó, sokszor vád-
ló kérdések, a fájdalom, a félelem, akkor 
tudunk megnyílni és messzebbre látni. 
Ilyenkor megélhetünk valamit a min-
denható Isten akaratából, s akkor képe-

sek leszünk felismerni és befogadni azt a 
szeretetet, ragaszkodást, örömet, amit a 
sérült gyermekek adni tudnak nekünk. 
Akkor képesek leszünk megnyugodni 
Isten akaratában, hittel és bizalommal 
élve, egymásra figyelve, egymással tö-
rődve, egymásnak örömet szerezve. 

Az a tény, hogy immár 6. alkalommal 
kerül megrendezésre ez a jótékonysági 
aukció, s hogy évről évre számos mű-
vész ajánlja fel erre a célra alkotásait, 
már szép bizonyítéka annak, hogy so-
kan igenis akarunk és tudunk figyelni 
egymásra, akarunk és tudunk tenni 
egymásért. Azt kívánom, hogy Iste-
nünktől kapott erővel, békességgel és 
bölcsességgel maradjunk meg ezen az 
úton, s éljük át azt az örömet, amit egy-
másnak adhatunk.” 
 

 
 

Fent Buka László, 
balra lent Gonda Zoltán, jobbra Makai Imre festőművészek 

jótékonysági árverésre 
felajánlottművei 
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Hajdú-Biharban megalakult a Megyei Közművelődési Kerekasztal 
 
 
A Méliusz Központ és a Népművelők 
Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének kez-
deményezésére 2008. november 25-én 
alakult meg a Méliusz Központban a 
Hajdú-Bihar megyei Közművelődési Ke-
rekasztal – adta hírül a Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtár és Művelődési 
Központ honlapja. 
A közművelődési szakemberek napi 

munkájuk során azt tapasztalták, hogy 
a közművelődés megyei gyakorlatáról 
nem rendelkeznek elegendő informáci-
óval. A megye egyik pontján úgy zajla-
nak le fontos és előremutató szakmai 
kezdeményezések zajlanak, hogy arról a 
megye egy másik körzetébe nem jut el 
semmilyen információ. Felismerve ezt a 
problémát, a két kezdeményező szerve-
zet rendszeresen működő, de nem for-
mális szakmai műhelyt kíván létrehozni 
a megyei közművelődési szakmai inno-
váció és információ áramlás érdekében. 

A létrehozók elképzelése szerint a ke-
rekasztal a megye kistérségeinek és jel-
lemző tájegységeinek, valamint a me-
gyei hatókörű közművelődési célú civil 
szervezetek képviselőiből áll össze. 
Az alakuló megbeszélésen M. Tóth Já-

nos, a balmazújvárosi Veres Péter ÁMK 
igazgatója az ottnai Kistérségi Közkincs 
Kerekasztal működési tapasztalatairól 
tartott előadást. Az ankéton résztvevők 
támogatták a megyei közművelődési ke-
rekasztal gondolatát, meghatározva an-
nak működési alapelveit. A fenti célok-
kal egyetértett a Megyei Népfőiskolai 
Egyesület is, mely szintén alapító tagja 
lett a kerekasztalnak. 
A megyei közművelődési kerekasztal 

következő megbeszélését 2009. febru-
árjában tartja. 

 
 

Hajdú-Bihar megyei művésztelepek közös kiállítása 
 
 
A Méliusz Központ szervezésében a Hajdú-Bihar megyei művésztelepek közös 
kiállítása nyílt meg 2008. december 2-án Nagyváradon a Partium Keresztény Egye-
tem kiállító termében. A kiállításon a derecskei Hajdú-Bihar Megyei Grafikai Mű-
vésztelep, a hajdúböszörményi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, a Hortobágyi 
Nemzetközi Művésztelep, a 
nyíradonyi Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor és a 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely 2008-ban ké-
szült alkotásaiból összeállított 
kiállítás december 18-ig fogad-
ta a nagyváradi érdeklődőket. 
 
 

A kapcsolat – a vámospércsi 
műhely tagjaként dolgozó 
Brúgós Zenóbia képzőművész 
alkotása 
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Brugós Zenóbia festő- és grafikusművész kiállítása a Magyarországi 
Volksbank Zrt. Debreceni Lícium bankfiókjában és galériájában 

 

 

 
Brúgós Zenóbia december 9-én nyílt és 2009. 
március 31-éig látható kiállítási anyaga tulajdon-
képpen a magára találás jegyében született. Nem-
csak a rajztanári állásból való nyugdíjba vonulást 
értem itt (a felelős alkotószabadság kiteljesülé-
sét), de az erdélyi (ős)gyökerek érzéki átélését, 
mágikus közvetítését, a rituális emlékezet lát-
hatóvé tételét, ahol fontos szerepet kap a hét-
köznapi szentség, a profán álomidő szépsége. 
 

Brúgós Zenőbia képei: A Hortobágy késő őszi lehelete (fent, balra); 
Sans titre 3. (fent, jobbra); Kontempláció (alatta)  

 

Az archaikus élmény kézzelfoghatósága a szó szors értelmében vett szándéka is a 
művésznek – a látásé egyben tapintásélménnyel ér fel, ugyanakkor a tapintás látó-
képességére is apellál. A vegyes technika, az anyagok szerves összedolgozottsága, a 
színek anyaggá válása, az anyag lelki tartalommá való átminősülése együttesen adja 
a szellem és a lélek kontemplációjában, megemelt állapotában a zsigeri rácsodálko-
zást is, a kép szövegikonjai pedig az ősi magyar, székely rovásírás jeleivel (egyben a 
szerves műveltségi hivatkozásokkal) olyan mélyrétegekbe vezetnek, ahol az ember-
lét élményének isteni magára ismerésével van dolgunk. Talán ezért választhatta 
mottóként Brúgós Zenóbia a következő szavakat: „A belső magasságok / Titkai / 
Messze az eléme birodalmán / Túl lakoznak” (Sri Chinmoy) 
 

 

A Magyarországi Volksbank Zrt. 15 éve 
van jelen a honi bankpiacon, s az immár 
65 tagúra bővül országos fiókhálózatban 
folyamatosan rendeznek képzőművésze-
ti kiállításokat.  

 
A bizalom összeköt  

 

 

Köszönetet mondok a Magyarországi Volksbank Zrt.-nek (és Nagy Krisztina 
régióigazgatónak) a folyóirat megjelenéséhez 2008-ban nyújtott támogatásért! 



 240

ELSZAKÍTVA ÖNMAGAMTÓL 
 

Brúgós Zenóbia festményéhez* 
 

 
Atyám hitével ütött bélyeg egy messzi 

égen, mely mégis itt van bennem, 
s éjszakánként a csillagokra nézve 

– csontjaimban gyulladt alkonyattal, 
tulipánt nyitva selyem bábjából 

rettenő szívemben a csöndnek –, 
csodafiú-oltárt sem hagy elfelednem. 

 
Dérré hült leheletemből 

rajzoltam ablakodra gyönyörű álmom: 
nevem írta Könyvébe az Isten, 
és a sorsom – azóta lett hűség 

az éneklő angyalokkal találkozásom.  
 

(*Brúgós Zenóbia azt kérdezte tőlem 
a kiállítás megnyitóján, miért ez a kép 
tetszik a legjobban. Azt válaszoltam: 

majd megírom neki versben…)  
 
 
KOLOZSVÁRY KATALIN 
kiállítását rendezte meg decemberben 
a mátészalkai Szatmári Múzeum. 
A debreceni alkotó már több 
alkalommal bemutatkozott a beregi 
térségben, ez volt az első szatmári 
tárlata. A hagyományokhoz hűen 
az év utolsó kortárs kiállítását Ujváry 
Zoltán ajánlotta a közönségnek 
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A TORONYNAPLÓ oldalairól 
 

 

Szűz Mária-himnuszok Karácsony előtt – (december 11.) 
 

 
A Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Debreceni Kodály Kórus a Gulyás György-
bérlet oratóriumsorozatának ma esti hangversenyének első részében egy rövidebb 
kórusmű, Henry Purcell Magnificat Szűz Mária-himnusza és Antonio Vivaldi 588-
as jelzésű Introduzione e Gloria című, 13 tételből álló darabja volt műsoron. 
Az oratóriumsorozat darabválasztásai rendszerint alkalmazkodnak az egyházi 

ünnepkörhöz. Ma, az advent időszakában, karácsonyra, Jézus születésére, a fényre, 
egyúttal az újjászületésre készülve, hely- és lelki azonosság-keresésünk idején, a 
várakozás tisztaságát szolgálják az egyházzenei művek is. 
„Ádvent idején mi arra várakozunk, és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és 

akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és 
várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni 
az időből” – írta Pilinszky János A várakozás szentsége című jegyzetében. S arról is 
beszélt: a múlt, jelen és jövő háromirányúságában a nagy zeneművek azért nagyok, 
mert alkalmat adnak arra, hogy „a jövőre emlékezzünk, és a múltra várakozzunk”. 
A Magnificat Szűz Mária magasztaló himnusza – a dicsőítés forrása a Szentírás. 

Mária ezzel válaszolt Erzsébet köszöntésére, és magasztalta Isten megváltó művét. 
Lukács evangéliuma I. részének 47–55. versei hangzanak el Purcell művében.  
A 36 éves korában 1695-ben elhunyt Henry Purcell az angol barokk zene legna-

gyobb mestere, az egyházi és világi alkalmi kompozíciók, dicsőítő énekek és színpa-
di művek mellett hangszeres kamaramuzsikát is írt. A Chapel Royal énekese, a 
Westminster apátság orgonistája, a királyi udvar zeneszerzője volt.  Zenéje vízvá-
lasztó a régi angol polifon stílus és a könnyedebb francia között. Műveiben megje-
lennek az egyéni, melankóliára vagy tragikumra hajló színek; technikája sokszor 
feltűnően merész. Nevéhez fűződik az angol opera virágkora – bár egyetlen szabá-
lyos és teljes operája, a Dido és Aeneas tulajdonképpen prózai darab, hosszabb-
rövidebb zenés betétekkel. Zenéje Händelre is hatott, korai műveit az egyházzene 
hangsúlyos volta jellemezte: a változatos zsoltárfeldolgozások mellett himnuszai a 
műfaj remekei. Több mint félszáz, bibliai szövegre írt kantátát, számos himnuszt, 
Te Deumot, Jubilate-t, vallásos áriát, duettet és tercettet komponált, ötvözve a 
drámai intenzitást és a szenvedélyes-melankolikus lírát. 
Antonio Vivaldi Velencében született 1678-ban. Apja után templomi szolgálato-

kat vállalt, 1703-ban szentelték pappá, ugyanebben az évben zenemester lett a 
velencei leányárvaházban. (Innen ered egyébként a konzervatórium szó is, a leá-
nyok tisztaságának megőrzéséhez – konzerválásához – a zenetanulás, a zene szel-
lemisége nagymértékben hozzájárult.) Vivaldi egy évtized múlva a zenés színpad 
felé orientálódott (1713-ban mutatta be első operáját). 
Hangszeres és vokális életműve figyelemre méltó. 14 opusz jelent meg nyomta-

tásban a zeneszerző életében – opuszonként hat, illetve 12 kamaraszonátával és 
versenyművel. A versenyművek száma meghaladja a 450-et. Ránk maradt 13 egy-
házi és 4 világi vokális kompozíció, 29 opera – bár az utalások szerint összesen 48 
operát írt. 1741 nyarán, 63 éves korában, Bécsben érte a halál. 
A dicsőségmondó Gloria ritmikus próza, a római katolikus mise egyik legrégebbi, 

legtöbbször énekelt imája. A főünnepeken és vasárnaponként éneklik vagy mond-
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ják. Vivaldi „introduzioné”-t, azaz bevezetőt komponált hozzá. A Szentháromság 
dicsőítését a darabon belüli hármas szerkezeti tagolások és ritmikában is a hármas 
dominancia kíséri. Az adventi halk várakozás és az ünneplő dicsőítés nem mond 
ellent egymásnak. Hiszen hogy Isten beleszületett az időbe: módunk van kiemel-
kedni az időből… – halljuk vissza Pilinszkyt. 
Az adventi hangverseny második részében Johann Sebastian Bach két műve, a 

Karácsonyi Oratórium Pastorelé-ja, s e rövid pásztorjáték után a D-dúr Magnifi-
cat című szerzeménye hangzott el. A második rész – a Gyüdi Sándor karnagy által 
elképzelt felépítésben – rokon volt az elsővel, illetve szerves folytatása annak. A 
Mária-himnuszt előbb az angyalok követték, majd a Karácsonyi oratórium 2. kan-
tája első tételéből megérkeztek a pásztorok, a falusias karakterből igazi pásztori 
dudaszót is idézve a hangszerelésben, majd ismét Mária hálaéneke hangzott. 
A Magnificat Mária-imádság, amit a Szentlélek fakasztott ajkán, midőn Erzsébet 

felismerte benne a Megváltó édesanyját. Imádságunknak legtöbbször valamilyen 
kérés az indítéka, nem így Mária hálaénekének, melyben köszönetet mond az isten-
anyaságért. Nem kereste a dicsőséget. Az egyszerű názáreti lánynak eszébe sem 
jutott, hogy ő lehet a Megváltó édesanyja. Igazán naggyá egyedül Isten kegyelme 
tehette őt. Örök érdeme, hogy igent mondott Isten akaratára. Így lett olyan kapu, 
amelyen az Ige belépett az emberi történetbe. 
Amikor Johann Sebastian Bachot a lipcsei Tamás-templom karnagyává nevezték 

ki 1723 tavaszán, nemsokára teljes pompájában mutathatta be művészi tudását. 
Karácsony előtt, két hét alatt hat új kantátát tanított és mutatott be, közte addigi 
legnagyobb szabású művével, az Esz-dúr Magnificat első előadásával. A Lukács 
evangéliumából származó Mária-himnusz megzenésítésének a 18. század elejére 
már gazdag hagyománya volt, Lipcsében is rendszeresen elhangzott a vesperás (az 
esti dicséret vagy vecsernye) folyamán. A nagyobb ünnepeken a latin szöveget zené-
sítették meg, Bach is ezt a hagyományt követte. A mű karácsonyi kötődését erősítet-
te, hogy helyet kapott benne négy karácsonyi dicsőítő ének, avagy Laudes. 
Mintegy tíz évvel később, 1732–35 között Bach újra elővette a Magnificat-ot, át-

dolgozta azt – ez a közismert D-dúr hangnemű változata a műnek. Elhagyta a köz-
beiktatott karácsonyi énekeket, semlegesítve a liturgikus vonatkozásokat, így az 
bármely jelentős ünnepen előadható lett. A zenei anyag megváltoztatásakor ötszó-
lamú kórust alkalmazott, ami rendkívül ritka Bach életművében. 
A szöveget – értelemtől függően – kisebb szakaszokra tagolta, zenei tételekre 

bontotta, megosztva azokat az énekes szólisták és az énekkar szólamai között. A 
szöveg jelentését részletekbe menően festette meg a zenében. Bach kihasználta a 
18. század eleji hangszerelési lehetőségek maximumát, a vonósok szólamai és a 
continuó mellett három trombitát, üstdobot, fuvolákat és oboákat használt a parti-
túrában. A mű 12 tételből áll. A magasztaló hangvétel szelídebb formában folytató-
dik, a közös dicsőítés után az egyén – talán maga Mária – szólal meg. Minden zenei 
motívum a szöveg kifejezését szolgálja. Eltekintünk most a tételek részletes ismer-
tetésétől, az áriák, duettek, zenekari részek, kórustételek egymásba épülésének, 
növekedésének és érzelmi hangnemváltásainak felsorolásától, ám kiemelhetjük, 
hogy a mű érzelmi csúcspontja a tizedik tétel, mely egy Luther által is használt 
gregorián dallamot alkalmaz. Bach az isteni kinyilatkoztatásról szóló, erőteljes 
kórusfúgában és a Szentháromság dicsőítésében is arra törekedett, hogy a szöveg 
jelentését a zenében mind teljesebb módon tolmácsolja. 
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Ezt olvassuk Pilinszkytől, visszautalva a hangverseny első részének ajánlásában 
idézett adventre, magára az időre, a megtisztító várakozásra: „A minőség ideje 
időtlen. Mikor Bach[ot] (…) hallgatjuk: honnét szól ez a zene? A múltból? A jelen-
ből? A jövőből? Egy bizonyos: mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés, 
és sokkalta több, mint reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől.” 
Purcell kórusművét Lak Sándor kísérte orgonán, s összesen öt szólista működött 

közre: a szoprán Cserkelyei Andrea, a mezzoszoprán Érsek Dóra, a kontratenor 
Csapó József, a tenor Szerekován János, a basszus pedig Cser Krisztián. Vezényelt: 
Gyüdi Sándor (karigazgató: Ella István).  
 
 
 

Átalakul a Nagytemplom Kálvin János Toronygalériája 
 

 
Csak a Debrecen–Nagytemplomi Református Egyházközség karácsonyi Hírlevele 
tudatosította bennem a hiányt, hogy az utóbbi hónapokban nem kaptam hírt a 
Református Nagytemplom Kálvin János Toronygalériájában rendezett képzőmű-
vészeti kiállításokról. Hiszen 2008 elejétől nagyszabású átalakítási munkák kez-
dődtek ott, melyek hamarosan véget is érnek. A munka során a Nagytemplom 
keleti karzatán készült el egy, az időszaki képzőművészeti tárlatok céljainak meg-
felelő kiállítóhely, a Toronygaléria pedig – ahol legutóbb, lassan egy éve, Luczi 
János festőművész munkáit láthattuk – egy állandó jellegű kiállítás otthona lesz. 
Csiha Lajos Bibliatörténeti makettjeink című anyagát látjuk majd ott – a ritkaság 
számba menő kiállítás azoknak ad segítséget, akik jobban szeretnék megismerni a 
Biblia korát és ilágát.     
 

 

Máthé Andrásfotóművész Talált formák című kiállítását nyitotta meg december 
15-én a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Bakoss Tibor Kisgalé-
riájában (a főiskola karácsonyi koncertje előtt) Kováts Ákos, Debrecen város 

főépítésze. A tárlat január 10-éig volt megtekinthető. 
Varga József felvételén balról jobbra: Máthé András fotóművész, dr. Csorba 

Péter rektor, Kováts Ákos főépítész, Tamus István festőművész, főiskolai docens 
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Magyarok keleten – keleti művészek Magyarországon 
(először a mátészalkai Szatmári Múzeumban) 

 
 
A Koncz Művészeti Galéria Kft. és a Deb-
receni Kortárs Művészetért Közhasznú 
Alapítvány már 2007 augusztusában el-
kezdte a Japán és Magyarország között 
létesített diplomáciai kapcsolat 140. és 
a kapcsolat felújításának 50. évforduló-
ja alkalmából 2009-re hirdetett Danu-
bius Év japán programjainak szervezé-
sét, s tekintettel a mintegy két évtizedes 
japán kulturális és művészeti kapcsola-
taikra, a több kinti szervezettel, intéz-
ménnyel és várossal fenntartott együtt-
működésre, aktív módon kapcsolódnak 
a Danubius Év rendezvényeibe. 
A képzőművészeti vándorkiállítás el-

ső helyszíne Aomori (Kecskemét japán 
testvérvárosa, Kodály szülővárosa), ahol 
egy életnagyságú Kodály Zoltán-emlék-
mű felállítását kezdeményezik. S ha-
gyományt teremtettek március 15. kül-
földi megünneplésével is. A művészeti 
anyagot ezúttal Sanghajba utaztatják. A 
helyszín kiválasztásában a kínai–magyar 

diplomácia jubileuma játszott szerepet: 
2009-ben 60 éve áll kapcsolatban egy-
mással a két ország. 
A távol-keleti együttműködés újabb 

színnel gazdagítja a hazai programpa-
lettát is. 2008. május 26-án a debreceni 
Belvárosi Galériában Kelet-Ázsia vará-
zsa címmel – a Debreceni Művelődési 
Központtal együttműködve – rendez-
nek nagyobb kiállítást, melyen szinga-
púri, vietnámi, laoszi és kambodzsai 
képzőművészek mutatkoznak be. 
A monumentális anyagot csupán jel-

ző, egy tíz képből álló bemutató váloga-
tás már megérkezett, s december 15-
étől Mátészalkán a Szatmári Múzeum-
ban, majd Szatmárnémetiben és Nagy-
váradon is megismertették e műveket a 
közönséggel. 
Ezzel párhuzamosan szervezik a ma-

gyar képzőművészek 2009. októberi, 
szingapúri bemutatóját. Figyelembe vé-
ve a társszervező igényeit, eme kiállí-
tásra olyan művészek alkotásait viszik, 
mint Cenegál István, Galambos Tamás, 
Árva Annamária, L. Ritók Nóra. 
 

 
Nguyen Quang Son 

 
 

Anya és gyermeke 
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Vu Dinh Son 
 
A képek és a reprodukciók 
a mátészalkai Szatmári Múzeum 
kiállításán készültek 

 
Buffalo gyerekek  

 

 
 
 

Kisebbségek Napja Nagyrábén 
 
 
David Beeri festőművész kiállítását nyitotta meg december 18-án Nagyrábén, a 
Kossuth lajos Művelődési Ház és Könyvtár galériájában Daróczi Ágnes etnográfus 
(a megnyitón közreműködött: Balogh Bianka, Beeri Barnabás, Kocsis csaba, 
Makula Péter, Mikula Klaudia, Mikula Leila és Makula Jusztina). A január 15-éig 
látható tárlatot a Kisebbségek Napja 
alkalmából rendezte a Nagyrábéi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat és a művelő-
dési ház.   

 
David Beeri festményei 
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JÁTSZÓ–TÉR 
 

 
A Reneszánsz évhez kapcso-
lódott az a Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtár és 

Művelődési Központ által az 
általános iskolások számára 
meghirdetett Hajdú–Bihar 

megyei rajzpályázat, melynek 
legsikerültebb lapjait októ-
berben állították ki a könyv-

tár földszinti előcsarnokában. 
 

Nagy Katalin (5. o. – Kaba) 
Egyszer volt Budán 

kutyavásár… 
 

Összesen 10 településről 
és 14 iskolából mintegy 200 

diákmunka érkezett, 
melyekből egy hónapon ke-
resztül 80 rajzot láthattak 

az érdeklődők. 
Ezekből adok egy kisebb 
összeállítást – a Mátyás-

mesék motívumaihoz kapcso-
lódó rigmusaimmal. 

 
Török Fruzsina (3. o. 

– Berettyóújfalu) 
A tök és a csikó 

 
 

 
(…) 
 

Aki nagyra nőtt a vágyban, 
s torkát fojta éhe pénznek, 
vonít bolhás gazdagságban, 
s rajta nevetnek a népek. 

 
 
 

Oscsenda Réka 
(Hajdúdorog) 

Beatrix királyné tréfája 
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(…) 
 

Akinek ma nincsen párja, 
szomorítja árva párta; 

de ha szíve csókért rebben, 
a király se táncol szeben. 

 
 
 
 
Balogh Gabriella 
(4. o. – Földes) 
Mátyás király a kocsmában 
 

 
(…) 
 

Leckézteti Mátyás nőjét, 
de a királyné se csacska: 
vacsorázni asztalfőnél 

étkét veszi kilenc macska. 
 
 

 
 
Kárándi Gréta (Hajdúdorog): 
A királykisasszony macskái 
 
 

Alszik az igazság 
 
 
Mátyás király elaludt – szakálla 
a barlangot hétszer körbeéri. 
Csörgedező patakok szavára 
igazságát százévente méri. 
 
Aki nyomort keltett és hazudott, 
annak büntetése ördög-álom. 
Aki nem tett semmit, megalkudott, 
végigűzi azt a Hét halálon! 
 
Pokoltól pokolig kell mennie – 
A cinkosságtól nem ment meg semmi se! 
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Mátyás király udvari bolondja – hajdúdorogi általános és művészeti iskolások 

rajzai; balra: Fehér Elizabet, jobbra: Sziszák Erika munkája 
 
 

ÉNEKEL A RÉT 
 

 
Lepke szellő simogat, 
megcsókolja arcomat. 
Fenn az égen napleánykák 
tanulják a cinke táncát. 

 

Sóhajt szöcske falevél, 
napsugárnak szárnya kél. 
Margaréta masni-fényben 
mosoly röppen át a réten. 

 
Szíve piros, szárnya kék, 
tavaszt énekel a rét. 
Aranyhajam hintójában 
szellőt dúdol hozzá fátylam, 
 
Szirmot bont a csipke dér, 
éneke az égig ér. 
Kint a cinke fázva rebben, 
s szép tavaszt küld néki 

lelkem. 
 

Vitéz Anna Veronika rajza 
                              (4 és fél éves)
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A TORONYNAPLÓ oldalaról 
 

 

Kroki-mese – LÁNYAIM – (szeptember 13.) 
 

 
Anna lányom meglehetősen kiterjedt fantáziával megáldott négy és féléves, 
sőt, még az emlékezőtehetsége is irigylendő. Én például már régen elfelejtet-
tem a hetekkel azelőtt – az általa kívánt témára sebtében – kitalált esti me-
sét, ő az apró részleteket is visszamondja, míg a nyilvánvalóság hangján cso-
dálkozik: „Apa, de hiszen ezt te mesélted!” 
Magamra csak azért haragszom, mert nem írom le az ilyen rögtönzéseket, 

amikor pedig közvetlenül is érezni lehet a természetes vándormotívumokat 
saját leleményekkel ötvöző mesefikció hatását. Azon már nem is lepődöm 
meg, hogy délután ugyanazokkal a fordulatokkal meséli vissza az óvodába 
menet a Süsü-elemekből összegyúrt újabb kalandokat, mint ahogy apa reggel 
elmondta, igaz, csak felszólításra, a még napokkal korábbi ígéretemre emlé-
keztetve. Tudniillik, hogy van egy olyan változat is, amikor Torzonborz, a 
gonosz király a saját csapdájába esik, megtoldva a közmondás tanulságával, 
hogy: Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 
Meglepetést jelentett viszont Anna új találmánya, a Kroki-mese. Előbb 

azon képedtem el, vajon honnan ismeri a szót – műfajelméleti csökevénye-
immel arra gondoltam, hogy ezen egy rövid mesét, szinte csak vázlatot ért 
(mint a csattanós karcolat jellegű újságcikk vagy a festészeti vázlat esetében), 
aztán az anyja felvilágosított róla, hogy ilyenkor leül a kikapcsolt tévéképer-
nyő elé, és elképzeli magának a mesét. A múltkor is fel akarta állítani onnan, 
hogy egyen egy kis gyümölcsöt, mire Anna megjegyezte: „De anya, még nin-
csen vége a Kroki-mesének!” Még három percig nézte a sötét képernyőt, 
aztán ment gyümölcsöt enni a konyhába. (Bizony, sok felnőtt tanulhatna 
tőle, már ami a képernyő ilyetén nézését illeti…) 
Kata, a kistestvére még csak két és fél éves, ő viszont nagyon dühös lesz a 

Kroki-mesétől. A sötét képernyő számára csak sötét képernyő, jobban szereti 
nézni a delfineket és a majmokat, meg a Lúdas Matyit (Anna már lassan kinő 
belőle, mint ahogy abból is, hogy engem következetesen libának szólítson – 
egyébként igen megtisztelő módon, mert a liba a legjobb barátja; Kata ellen-
ben nem tudott menekülni Döbrögi szerepétől). Szóval Kata most eget zendí-
tő sírásba kezdett („Én nem szeretem a Kroki-mesét…!), a hangzavarral mit 
kezdeni olykor nehezen tudó apa pedig átmenekült a szomszéd háztömbben 
lévő irodalakásba, hogy leírja ezt a kis szombat délutáni intermezzót. 
Ahelyett, hogy leült volna a kisebbik lánya mellé, és kitalál neki egy mesét. 

Néha igazán nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Most az olvasmány-
szolgálat leplébe burkoltam az önzést, de közben eszembe jutott, hogy mesé-
lek neki a Kroki-mesenéző kislányról. Mindjárt otthon vagyok újra, és el-
mondom. Leírni biztosan nem fogom, mert mire ismét kedvem lenne a be-
tűkhöz, úgyis elfelejtem, amit kitaláltam.      
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XVIII. NEMZETKÖZI BETLEHEMES TALÁLKOZÓ 
2008. december 12–14. – Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u. 1. ) 

 
 
A 18 eddigi állomás közül Debrecenben 
harmadszor rendezték meg a Nemzet-
közi Betlehemes Találkozót december 
közepén a Debreceni Művelődési Köz-
pontban. A Magyar Művelődési Intézet 
közreműködésével lebonyolított talál-
kozónak négy éven át Kecskemét, ké-
sőbb Budapest adott otthont. 2006 óta 
viszont Debrecen és térsége adventi 
programjába illeszkedik a rendezvény. 

 
A magyarság téli ünnepköri szokása-

inak, a még élő, dramatikus formáknak 
olyan gazdag variációi élnek az egymás-
ba átérő néprajzi egységeken, ami Euró-
pában is ritkaságnak számít, nemzeti 
kincs. A szakrális színház élő gyakorlata 
nevében indított találkozón eddig több 
mint 600 csoportban mintegy 15 ezren 
vettek részt határon innen és túlról. 
A találkozó egyik legnagyobb értéke a 

közösségformáló erő. Társadalmi réte-
geket, generációkat köt össze a felké-
szülés, távoli régiókat a közös együttlét. 
A hagyományőrző csoportok hónapokat 
készülnek bemutatkozásra. A szokás-
anyag, az énekek, jelmezek összegyűjté-
se és elkészítése több év munkája. 
Piros Éva, a művelődési központ mun-

katársa tájékoztató levelében olvasom: 
a rendezvény célja a kulturális identitás, 

a lokálpatriotizmus erősítése; a közös 
szellemi haza kincseinek, saját szakrális 
hagyományaink variációinak bemutatá-
sa; a környező országokban élő magyar-
ság kulturális cseréje; a hazai nemzetisé-
gek sajátos szokásainak megismertetése; 
az európai népek közötti kapcsolatok 
erősítése. A közművelődési, közösségépí-
tő, művészeti, vallási, néprajzi és más 
vonatkozások több kulturális területet 
érintenek. Mind a csoportok tagjai, mind 
a velük találkozó közösségek és a több 
ezer résztvevő számára ez az együttlét 
megerősítést, éltető erőt jelent.” 
Öt országból (Magyarország, Romá-

nia, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia) 40 ha-
gyományőrző csoportot hívtak meg a 
2008-as találkozóra, összesen több mint 
500 résztvevőt. A találkozó a szakma 
érdeklődését is felkeltette: a Debreceni 
Egyetem és az ELTE néprajz tanszék-
ének hallgatói indítottak gyűjtőprogra-
mokat a rendezvény kapcsán, valamint 
Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművész 
a helyszínen készített fotókat (2006-ban 
jelent meg Betlehemes című reprezenta-
tív fotóalbuma a Helikon kiadó gondozá-
sában). 

 
S a nemzetközi színházi szakma is ér-

deklődést mutat.  Egy színházi antropo-
lógiai nemzetközi program keretében 
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például Eugenio Barba színháza, az Odin 
Theatre képviselője már kétszer járt a 
debreceni találkozón, legutóbb pedig 
francia és finn szakemberek érkeztek. 
A hagyományőrző csoportok egy hét-

végét töltöttek Debrecenben, együtt vo-
nulva fel a város főterén, ahol több cso-
port is bemutatkozott (a hajdúdorogi, 
derecskei és a finn hagyományőrzők). 
Másnap a Debreceni Művelődési Köz-
pont pódiumtermében folytatódtak a 
bemutatók, s a betlehemes csoportok to-
vábbi mintegy 40 helyszínen vettek részt 
az úgynevezett városrészi, térségi adven-
ti családi programokon, illetve a környe-
ző települések adventi programjain, kö-
zösségi eseményein. 
A Kossuth utcai bemutatón 

öt blokkban láthatta a közön-
ség a betlehemes játékokat. 

Keletről nyugatra: csíkbor-
zsovai és csedregi (Románia), 
felső-ahai (Szlovákia) betle-
hemesek; Délről északra: adai 
(Szlovákia), sárándi, nyíracsá-
di és karcsai hagyományőrző 
betlehemjárók; Északról ke-
letre: jánoki és bódvavendégi 
(Szlovákia), csereháti és csen-
geri, szentegyházi (Románia) 
betlehemesek; Szomszéd táj-
egységek: a Felvidékről torna-
újfalui, péderi, restei, léhi cso-
portok, valamint a kárpátaljai 
találkozó négy legszebb betle-
hemes játéka; Karácsonyi ün-
nepkör: vitnyédi, oului (Finn-
ország), mezőkeszüi és csík-
csobotfalvi (Románia) csopor-
tok. A Kossuth téren a tisza-
tardosi, a romániai szilágy-
somlyói, valamint a szerbiai 
horgosi, magyarszentmihályi, 
oromhegyesi és zentai hagyo-
mányőrzők léptek fel. 
Debrecenben mintegy 20 

városrész, illetve hat intéz-

mény kapcsolódott a programokhoz, s 
10 hajdú-bihari településre is ellátogat-
tak a betlehemesek: Ebes (Csikborzso-
va), Martinka (Gyertyánliget), Vámos-
pércs (Jánok, Péder), Berettyóújfalu 
(Felső-Aha), Nyíracsád (Jánok, Reste, 
Bódvavendég, Péder), Konyár (Csedreg), 
Komádi (Sárosoroszi), Bocskaikert 
(Nagyenyed), Sárrétudvari (Magyar-
szentmihály) és Földes (Bódvavendég 
küldte a csoportokat). 
 

A felvételek a korábbi találkozón 
készültek 

 

Fotók: 
DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
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OLVASÓ 
 

 
Lövei Sándor – Szilágyi Imre: Tenger helyett pusztaság 

 

(Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért 
 „Élet–Fa” Közhasznú Alapítvány, Debrecen, 2008.) 

 

 

A Lövei Sándor előző kötetéből kölcsön-
zött, 2008 tavaszán megjelent Orgona-
szó keresi a szívedet című verseskönyv-
ből – a Néző ● Pontban közölt recenzió 
által – idézett ars poétikus sorokkal zárul 
ez az album: 

„A RÓNA gyermeke vagyok. / Ne-
kem itt vannak szívtájékon a csodák. / 
Érzem, hogy az elrendelt élet / hasz-
nossága és a szolgálni akarás / vágya 
kárpótol röghöz-kötöttségemért. / Soha 
nem adhat annyi szabadságot / és 
annyi reményt a jövőhöz egy zöld / 
szemű óceán vagy egy egzotikus pano-
ráma, / mint amit a Hortobágy / for-
gószélben föltámadó szikes pora.” 

 
Az új kiadvány bemutatója 2008. no-

vember 17-én, Csokonai Vitéz születé-
sének 235. évfordulóján volt a debrece-
ni Csokonai Házban, a hátteret a Grafi-
kusok Ajtósi Dürer Egyesületének kiál-
lítása adta. A 32 költeményt Szilágyi (a 
borító első és hátsó oldalán megjelen-

tekkel együtt összesen) 17 grafikájával 
kapjuk. E művek nem illusztrációk – 
mint ahogy Szilágyi Imre hagyományos 
illusztráció műfajban készült lapjai sem 
csupán afféle rajzi kommentárok, s nem 
is adott témára hangszerelt újrakom-
ponálások, hanem valódi rekonstrukci-
ók, tehát az inspiráló élmény újraalko-
tásáról van szó. 
Ezek a grafikák (rézkarcok) a versvi-

lággal való közös természetüknél fogva 
lettek szerves részei a korábbi munkák-
hoz hasonlóan ezúttal is a Csokonai 
Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért „Élet–
fa” Közhasznú Alapítvány által kiadott 
könyvnek. Lövei Sándorral közösen vá-
logatta a művész a versekhez a lapokat, 
s mint Lövei írja az Utószóban: Szilágyi 
„papírra rajzolt figuráiban a költésze-
tem életre kel”. 
(Ne felejtsük megjegyezni, Löveinek e 

mostani már a harmadik, Szilágyi Imré-
vel közösen megjelentetett munkája: 
2006-ban Fénytelen napjaink, 2007-
ben A szeptember még nyári hónap 
címmel adtak ki közös albumot.) 
Mindazt, amit Lövei Sándor és Szilá-

gyi Imre külön-külön, de közös gyökér-
ből, mondhatni, tudatosan s felelősség-
gel álmodik, úgy nevezzük: szeretet. 
Lövei nem fél a nagy szavaktól, hi-

szen vallja, hogy minden kifejezés alap-
ja az egyszerűség, minden létezés ere-
dője az alázat, és minden, amit mérni 
tudunk, itt a földön vagy kozmikus mű-
szerekkel: viszonylagos. 
Egyszerűség, alázat, viszonylagosság – 

e három szóval körbe is járható Lövei 
költészete. S idézhetjük az esztétikum 
másik három kategóriáját: a szimbólu-
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mot, a játékot és az ünnepet (Gadamer). 
Löveinél az egyszerűség társul a játék-
kal, az alázat az ünneppel, a szimbólum 
pedig a viszonylagossággal. 
S a költő valóban ünnepekről is be-

szél: Húsvéttól Karácsonyig (verscímei 
között szintén ott van a Nagypéntek, 
Pünkösd és az Advent). A szakrális és 
profán tartalmak részben össze is mo-
sódnak, ama értelemben, hogy a hét-
köznapokat felruházza a költő a várako-
zás szentségével (amennyiben az ima 
helyzete létállapotot jelző, úgy „naptár-
adat eldobhatod, mert minden percet 
ünneppé avat ez a csönd” – olvassuk a 
Templom című, Karancsi Jánosné Ko-
szorús Erikának ajánlott, kötetindító 
költeményből), és abból következően, 
hogy istenhite természethittel is társul. 
Mint ahogy minden kompozíció sze-

lektálás eredménye is, így a természet-
motívumok egy jól körbehatárolt, mégis 
a végtelenség érzetét keltő teret jelölnek 
ki: tenger helyett a pusztaságot – mint 
a kötetcím utal erre, s ehhez a címadó 
verset Lövei még az előző könyvéből 
vette kölcsön. Mintegy jelezve a folyto-
nosságot, újra és újra, egyre dédelgetve 
az egyetlen, megírandó, nagy verskönyv 
ideáját, az otthonkeresés költeményét. 
Ami az egyszerűség és játék, a szim-

bólum és viszonylagosság párhuzamát 
illeti, Lövei lírai létmódja a természetes 
versmondatokban az akkord és variáció 
zenei elvét mutatja fel (alkalmat kínálva 
a mítoszteremtő játékra ugyanúgy, mint 
az emberi alapösztönre való reflexiókra), 
a szimbólumok pedig a mintegy plasz-
tikus módon érzékivé tett emberi sorsra 
apellálnak, egyén és közösség, termé-
szet és ember konfliktusából fejtve ki a 
személyes, mégis általánosítható érvé-
nyű drámát. 
A személyes és általános kapcsolata is 

a viszonylagosra épül. Az eldobott nap-
tárak helyett ritmust teremtenek a bű-
nök és csillagok, a bűnbánat s a kertben 
„aranyat lélegző júliusi napok” (szól az 
idézet a Ki tudja, meddig élek című vers-

ből). Hiány ellen való a „lélekre hangolt 
áprilisi rügyfakadás” (Nem vagy ve-
lem); de ritmust szolgálnak a Madarak 
és harangok; a várakozás statikus hely-
zete töltődik fel a remény dinamizmu-
sával. – „Nekem minden napom Pün-
kösd, / amikor szemedben a májusi ég-
gel / bekopogtatsz hozzám” – írja Lövei.  
S talán a viszonylagosság megértése 

miatt szolgálják a költő szimbólumai a 
ráismertetés mellett a titokképzést is. 
Ez a magyarázata továbbá annak, hogy 
(az akkord és variáció jegyében) Lövei 
folyamatosan leltárt készít: mindennap-
jairól és ünnepeiről, vágyutazásairól és 
valóságálmairól. Ám a relativitás csak 
úgy lehet értékképző, ha megvannak a 
struktúrateremtő pontok, a biztos fogó-
dzók. Arról már szóltunk, hogy ilyen 
pont a szeretet (a megvalósult élmény 
helyett  sokszor egy célképző létállapot, 
a szeretetvágy, a szeretet-elv mindenek 
fölé helyezése), s elválaszthatatlan ez az 
istenhittől vagy a természetélmény ott-
honkijelölő természetétől, a puszta már 
emlegetett szimbólumától. 
Lövei „tenger helyett pusztaság”-ról 

beszél, de az allegóriában – mert a köl-
tő jelképei nemcsak egyszerű metafo-
rákká, de allegóriákká, az egész versen, 
sőt verseken keresztülvonuló példázattá 
nőnek – környezeti és társadalmi kriti-
ka szintén megfogalmazódik. 

„De én elkerülöm a digitális / szem-
fényvesztés bábeltornyait, / ahol nem 
ismerik a nyelvemet, / és mindenki 
idegen. / Ott még a sóhajtásom sem 
lenne őszinte, / és műanyagból lenne a 
szívem is, / ha reklámozott vágyaimat 
keresném / valamelyik pláza-galaxis-
ban” (A nyár közepén). 
Ha el is kerüli a digitális szemfény-

vesztést, hiszen nem mondhat le a sza-
bad választásról, a mai költőnek (em-
bernek) azért a panelkorlátokkal és a 
bitumenléttel is szembe kell néznie. Ő 
még a szívében őrzi a sások sóhajtásait 
(„versekből álmodok magamnak re-
ményt” – írja a fent idézett műben), s 
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legfeljebb az nyújthat vigaszt, hogy: „A 
madarak is – torkukban az alföldi / 
széllel – az én ablakomban várják meg 
/ az estét” (Augusztusi délután). 
A várakozásban szerepet kap a Nő, 

bár az ugyanolyan viszonylagos, mint a 
hétköznapok és ünnepek közötti kap-
csolat, de ugyanolyan állandó, mint a 
költő természethez való viszonya. Néha 
úgy beszél hozzá és róla a költő, mint a 
távoli tengerhez, máskor a puszta kö-
zösségében születik frigyük. Ha meg-
marad a megértés reménye, az asszony 
az alföldi szél, máskor a morajló tenger 
jut eszébe a költőnek róla – s valamiféle 
hiány. A hiány éppen a folyamatos ott-
honkeresésből fakad, abból az állapot-
ból, hogy a sors a hazatalálás felé vezető 
úton épül fel. Ez pedig tele van konflik-
tussal, disszonanciával, meg nem értés 
és hazugság övezi a városi létet. 
A költő szembesül azzal, hogy gyak-

ran nem elég erős a választáshoz, így a 
nosztalgia válik lételemévé, nem pedig 
a cselekvő életforma. A cselekvés nem 
egyszer pusztán maga a vers, Lövei lét-
formája, életkerete a költészet. 

„Én nálad csak vendég vagyok, de 
egész évben / rád gondolok, / és úgy 
lépek be évente egyszer a pusztai nyu-
galommal gyógyító / házadba, / mint 
egy templomba” – halljuk a Nálad csak 
vendég vagyok című vers befejezését. 
Mert mi történne akkor, ha a látoga-

tás helyzete természetes állapot, létkö-
zeg lenne? Talán nem is lenne szükség a 
költészetre, mert a puszta, a templom, a 
természet összes, alázattal és szentség-
gel felruházott kelléke maga a költészet. 
Verset ír, verssel teremt, versben él. 

Állandósul az átmeneti állapot, állan-
dóvá teszi a küldetés. Hogy szólnak a 
sorok az Őrizd a múltad című versből? 

„Őrizd a múltad, mert hiába áll kö-
rül acél és beton, / te erősebb lehetsz 
minden égbe szökő / csodánál és fo-
lyópartokba kapaszkodó hidaknál, / 
ha tudod, ki voltál tegnap, és lassú 
elmúlásod / emlékeit te is amulettbe 

zárod a jövőnek.” A vers tehát afféle 
amulett is, mágikus védelmet nyújt, az 
amulett hordása maga is ünnep, s a 
vers-amulett spirituális játék. 
Ez a játékelem esztétikai és poétikai 

minőségében, iróniájában kritikus tar-
talmú komikumában talán még erősebb 
Szilágyi Imre grafikai művészetében. 
Jól reflektál azonban a két, rokon gyö-
kerű világ egymásra, felerősítik, árnyal-
ják, módosítják a másik hangsúlyait. 
Szilágyinál is jelen van az erotizált po-

ézis, a szentségkeresés, a szimbólum-
képzés, az antropomorfizáció, önmagá-
ban is hasonló minőségeket sűrítve és 
fedve fel, mint Lövei lírája. Felerősödik 
például a szimbólumérték és a viszony-
lagosság, konkrét motívumaiban tűnik 
elő a zeneiség, de ugyancsak társítható 
a grafikai kifejezés abban a vonatkozás-
ban is a zeneivel, hogy Lövei poézisének 
párjaként fedezzük fel az akkordot és 
variációt, az élethangulatot, a lírai mo-
mentumot, mint az egyén és lelkiállapot 
megjelenítését. S a viszonylagosból is 
fakad a grafikák humora, az elmozdulá-
sokból, a minőség- és szerepváltásokból, 
illetve a transzpozícióból, mely nem 
egyszer az abszurdot is előre vetíti. 
Megfigyelhetjük még, hogy a 17 lap 

több mint fele szakrális, zenei és termé-
szeti motívumból s hangulatból táplál-
kozik, olykor több minőség is megjele-
nik egyetlen lapon, miként a groteszk 
látomásos vagy a profán erotikus jelleg 
szintén körberajzolja a grafikai világ 
összetett magyarázatát.  
 
 

Köszönetet 
mondok 
ÁDÁNY 
LÁSZLÓNAK 
s Családjának 
a folyóirat 
megjelenéséhez 
nyújtott támo-
gatásért! 
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A könyv bemutatóját 2008. november 17-én, Csokonai Vitéz Mihály születésé-
nek 235. évfordulóján rendezték a költő egykori, a Hunyadi és Darabos utca 
sarkán lévő lakóházában. Erre az alkalomra a Grafikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesülete grafikai bemutatót állított össze – a lapok év végéig voltak láthatók 
a kávézó kis galériaterében.  
 

 

 
 
Fent Fátyol Zoltán, 
jobbra Tamus István grafikája 

 

 
Részletek a Csokonai Házban rendezett kiállításról 
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ÉRTÉKEK, DIMENZIÓK A MAGYARSÁGKUTATÁSBAN 
 

(Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság, Budapest, 2008; Szerkesztette: Fedinec Csilla) 

 
 

 
Identitáskonstrukciók, A nyelv mint 
szimbólum, Történelmi léthelyzetek, 
Az irodalom eszköztára tematikus feje-
zetcímek alatt összesen 16 tanulmányt 
olvasunk a kötetben, melynek tisztelet-
példányát Görömbei András akadémi-
kus – egykori tanárom a Kossuth-egye-
temről – küldött el nekem, az írásokban 
a nemzeti önismeret értékeire koncent-
rálva.  Ennek jegyében – tudniillik: „Az 
egyén és a közösség boldogulását segítő 
történelmi cselekvés alapja a tudomány 
egyetmes mértékének is megfelelő ön-
ismeret” – írta bevezetőjét Görömbei is, 
rövid történelmi áttekintést adva a Tria-
nonnal a Magyarországtól elszakított ré-
szek kisebbségi létformába kerülésének 
állomásairól, hangsúlyozva: „A 20. és 21. 
század fordulóján az egyének és a közös-
ségek, köztük a nemzeti közösségek is 

olyan kihívásokat kaptak a történelmi 
változástól, amelyekre csak korszerű ön-
ismeret alapján lehet történelmi érvényű 
és életakaratú, jövőt építő választ adni.” 
Az Európai Unió létrejötte, illetve a 

nyolcfelé szakított Kárpát-medencei ma-
gyarság fokozatos csatlakozása jól érzé-
kelhetően nem oldotta meg a kisebbségi 
létből adódó gondokat, ráadásul a nem-
zetek, államok és kisebbségi közösségek 
viszonya és értelmezése felemás. A kreált 
határokkal szétszabdalt magyarság kö-
zösségi létezésének kerete a Kárpát-me-
dencében a nemzetállam, de a szomszé-
dos országok az államnemzet képviselői, 
és számolni kell nemcsak a honi és a 
politikai határokon túli, hanem a nyugati 
(emigrációs) magyarsággal is. Ráadásul 
az optimisták számára „Trianon békés 
revíziójaként” is felfogható uniós csatla-
kozás mindenkit rádöbbent az úgyneve-
zett identitáspluralizmusra, felerősítve 
benne az etnikai-nemzeti identitásokat.  
A magyar nemzeti tudat csak úgy ala-

kítható ki, ha a folyamat a magyarság 
minden részére kiterjed. Ebben megha-
tározó szerepet játszik a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a rendszerváltozással 
együtt kijelentve, hogy a kultúrpolitikát 
kultúrnemzeti alapon gyakorolja. 1996-
ban a tudománypolitikai reform szerves 
részévé tette a határon túli magyar tu-
dományosság bekapcsolását az egyete-
mes magyar tudományosságba. Két év 
múlva hozta létre a Domus-programot, 
mely a határon túli magyar kutatóknak 
ad magyarországi ösztöndíjat. Ez arra is 
lehetőséget kínál (számos szervezeti újí-
tással együtt), hogy a korszerű nemzet-
tudomány eszközeivel az identitás sajá-
tosságai is vizsgálhatók legyenek.  
A határon túli magyar tudományosság 

alkotói az elmúlt évtizedben több mint 
kétezer ösztöndíjas hónapot töltöttek ku-
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tatással Magyarországon a Domus Hun-
garica vendégeként. A kötet szerkesztője, 
Fedinec Csilla, az MTA Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bizottságá-
val együtt, azokat a kutatókat kérte fel a 
kötetben való szereplésre, akik tudomá-
nyos témája közvetlenül kapcsolódik a 
jelenkori magyar önismeret és önazo-
nosság kérdéskötéhez. 
Az Identitáskonstrukciók című első 

fejezetben Gönz László muravidéki hely-
zetképet ad, Veres Valér a Kárpát-me-
dencei magyarok nemzeti és állampolgá-
ri identitásának fő sajátosságait vizsgál-
ja, Liszka József a népi kultúra helyéről 
és szerepéről értekzik – hogyan kapcso-
lódik az európai etnológiába, s mit ér a 
néphagyomány (például a szimbólum- 
vagy mítoszteremtő habitusával együtt) 
a nyelvi és kulturális határok közötti ön-
azonosság képzésében –; s Európa egyik 
„ütközési zónája” a terepe Lampl Zsu-
zsanna vizsgálódásainak is (A kép és a 
tükör – avagy megfelel-e a jövő szlová-
kiai magyar értelmisége a saját maga 
által alkotott értelmiségképnek).  

A nyelv mint szimbólum című fejezet-
ben Péntek János és Szilágyi N. Sándor 
mellett izgalmas problémát fejteget Lans-
tyák István (A magyar szókészlet szétfej-
lődése 1918 után) és Csernicskó István 
(Nyelv és azonosságtudat összefüggései 
a kárpátaljai magyar közösségben). 
A Történelmi léthelyzetek fejezetben 

olvasunk a nemzeti filozófiáról (Mészá-
ros András), a cseh és szlovák telepesek 
kényszerű migrációjáról (Simon Attila), 
a csehszlovák–magyar lakosságcseréről 
(Popély Árpád), a kárpátaljai magyarság 
jelenkori népességföldrajzi viszonyairól 
(Molnár József – Molnár D. István). 
A nyelvi és etnogeográfiai tanulmá-

nyok kapcsolatrendszerét egészíti ki Az 
irodalom eszköztára című záró fejezet. 
A kisebbségi magyar nemzeti irodalmak 
értéklehetőségeit kutatja Alabán Ferenc, 
Faragó Kornélia a geokulturális elbeszé-
lés változatairól ír, Cseke Péter az 1930-
as évek első felének kolozsvári irodalom-

szemléletéről, végül Vallasek Júlia arról, 
hogy milyen magyarságkép rajzolódik ki 
a román Liviu Rebreanu regényeiből.  
Görömbei András bevezető összegzé-

sében ezt írja: „Az itt olvasható tanulmá-
nyok összetetten tárják föl a kisebbségi 
identitások különbözőségét a magyaror-
szági és a más kisebbségi identitásoktól. 
Számot adnak az ismeretek gazdagodá-
sával földerősödő nemzeti tudat közös-
ségteremtő értékeiről. Megvilágítják azt 
is, hogy a kis létszámú nemzetiségi kö-
zösségnek markánsabb identifikációra 
van szüksége a megmaradáshoz, mint a 
nagyobb népességcsoportoknak. Föltár-
ják a magyar nemzetiségi közösségek 
pusztulásának folyamatait és okait. A 
népi kultúra nyitott szemléletű vizsgála-
ta megkerülhetetlennek mutatja a szom-
szédos népek kultúrájának beható isme-
retét.  Emellett azt is tanúsítja, hogy a 
nemzeti kultúra alapvető lételeme a fo-
lyamatos változás, a különféle hatások, 
ösztönzések befogadása és sajáttá alakí-
tása. (…) A nyelvtudomány gazdag érve-
léssel alátámasztott megállapítása szerint 
az anyanyelv a nemzeti azonosságtudat 
legfontosabb eleme. (…) A nyelvi szétfej-
lődés tény. A magyar nyelv egészében 
mégis megőrizte viszonylagos egységét. 
Nem a szétfejlődés veszélyezteti a ki-
sebbségi magyar nyelvet, hanem sokkal 
inkább a leépülés, a funkcionális térvesz-
tés, a nyelvi rendszer eróziója. (…) A ma-
gyar nemzeti kisebbségek irodalmának 
meghatározója a magyar irodalom egé-
sze és az adotttörténelmi és kulturális 
közegének a világa. (…) A nemzeti ki-
sebbségek irodalmának külön számba 
vétele sohasem a magyar irodalomtól 
való elszakításra ösztönöz, hanem a ma-
gyar irodalom egészében mutatja meg az 
egyes részek külön színét és értékeit. (…) 
A kisebbségi magyar irodalmi alkotások 
az esztétikai élményen túl az együtt élő 
népek számára egymás megismerésének 
is fontos eszközei.” 
Miként e tanulmánykötet is segtí ab-

ban, hogy identitásunk ne öncélú legyen.        
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CSORBA DÁVID: „A’ SOVÁNY LELKET MEG-SZÉPÍTENI” 
Debreceni prédikátorok (1657–1711) 

 

(Hernád Kiadó, Debrecen, 2008; Nemzet, egyház, művelődés V.) 
 

 
Csorba Dávid a legfiatalabb kutatónem-
zedékhez tartozik (1975-ben született), a 
Nyíregyházi Főiskola Irodalom Tanszé-
kén tanít, a Reformációkutató és Kora 
Újkori Művelődéstörténeti Műhely tagja. 
2005-ben doktorált irodalomtörténetből, 
témája a 17. századi protestáns művelő-
déstörténet volt – hazai és nemzetközi 
kitekintésben. Jelentősebb tanulmányait 
publikálta irodalom-, könyv- és művelő-
déstörténeti, teológiai, néprajzi, törté-
nelmi, valamint nyelvészeti, kommuni-
káció- és médiatudományi folyóiratok-
ban. Magam is a Mediárium szerkesztő-
jeként találkoztam írásaival: eltűnt Bib-
lia-fordítások nyomába eredt, egy másik 
cikkében a kora újkori debreceniséget 
heraldikai összefüggésekbe (architextu-
rális kontextusba) is helyeze vizsgálta.  

A debreceni Hernád Kiadó Nemzet, 
egyház művelődés sorozatában megje-
lent – eszmetörténeti, protestáns műve-
lődéstörténeti fókuszálásában könyvvé 
formálódó – tanulmánykötet egyes feje-
zeteinek „előzményei” már külön tanul-
mányokban is napvilágot láttak, s maga 
a könyv (a mintegy harmadfélszáz oldalt 
több mint 70 oldal melléklettel, biblio-
gráfiai és névmutató résszel kiegészítve) 
a doktori disszertáció átdolgozásából jött 
lérre – mely eredetileg A magyar refor-
mátus hitmélyítő irodalom Debrecenben 
(1657–1711) címet viselte. (A sovány lel-
kek megszépítése egyébként éppen erre 
a prédikátori, hitmélyítő munkálkodásra 
utal, s a 17. századi Debrecen szellemi 
horizontját – benne a fejedelmi, a városi 
és a Martonfalvi-mecenetúrát külön is-
mertetve – bemutató első nagyobb feje-
zet után idős Köleséri Sámuel, Szentpé-
teri István és Debreceni Ember Pál pré-
dikációival foglalkozik a szerző.) 
A barokk korszak prédikációtörténeti 

kutatásainak szempontjából Csorba Dá-
vid munkája az egyszerre alapos és szer-
teágazó szakirodalmi és szövegfeldolgo-
zási háttér mellett (majdnem 900 láb-
jegyzet, önmagában is könyvtárnyi szak-
irodalom, könyv, tanulmány és cikk is-
merete jelenik meg) azért is lehet figye-
lemre méltó, mert a kor megértését az 
eleve adott egyház-, irodalom- és műve-
lődéstörténeti kereteket kibővítő stílus-
történeti és szociológiai kutatások után 
az eszmetörténeti vizsgálatokkal segíti. A 
talán túlzott szakirodalmi biztonságot is 
mutató (fentebb jelzett) adatolás sokré-
tűsége azonban éppen abból következik, 
hogy Csorba Dávid tisztában van vele: a 
prédikációkat minél szélesebb mentali-
tástörténeti, művelődéstörténeti kontex-
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tusban kell vizsgálni, a különböző irodal-
mi, történeti, teológiai és néprajzi segéd-
tudományok (például retorikatörténet, 
kommunikációelmélet, recepciószetétika, 
kulturális és teológiai antropológia) rend-
szeres bevonásával – miként erre Csorba 
is utal az Előszóban.  
A recenzens dolgát a szerző azzal is 

könnyíti, hogy nemcsak a részletes tar-
talomjegyzék segítségével tájékozódha-
tunk a kötet felépítéséről, hanem maga 
is összefoglalja azt. Egy bevezető rész ad-
ja a kontextust, értelmezi Debrecen és a 
debreceniség szerepét a 17. század utolsó 
harmadában, a városi mecenatúra felől 
közelítve meg a kérdést: „fejedelmi (Apa-
fi), városi (szenátus) és iskolai (Marton-
falvi) szinten értelmeztük az 1657–1711 
közötti városi mentalitást, egyéni és kö-
zösségi szereplőkhöz mérten vizsgáltuk. 
Az erdélyi fejedelemről kialakult képet a 
róla szóló unikum halotti beszédek alap-
ján árnyaltuk; Martonfalvi támogatási 
rendszerét pedig a diákkatalógusának 
elemzésével vettük számba.” 
A könyv gerincét adó elemzésekben a 

már fentebb is jelzett prédikátorok mun-
kásságát ismerjük meg. A köztudatban 
szinte teljesen ismeretlen, elfeledett, ám 
saját korukban igen jelentős prédikátor 
volt idős Köleséri Sámuel, Sajószentpé-
teri István és Debreceni Ember Pál is, de 
Csorba Dávid választását szintén indo-
kolta az, hogy háromféle prédikációs stí-
lust s teológiai felfogást képviseltek. „Egy 
prédikáció kapcsán elsősorban az érde-
kelt bennünket, hogy milyen beszédet 
engedett megszólaltatni egy adott közös-
ség. A beszéd narrációja és szerkezete 
nemcsak az egyházi szónok felkészültsé-
gét fedi fel, hanem a használt beszédfor-
mák, narratív egységek, retorikai-homi-
letikai eszközök alkalmazásán keresztül 
azt is, hogy melyik műfaj erősödését 
vonta ez maga után a prédikáción belül 
(polémia, imádság, feddés, elmélkedés). 
A hallgatóságra szabott beszédegység, az 
ún. alkalmaztatás helye a különböző esz-

metörténeti pozícióba besorolt lelkészek-
nél (ortodox, puritán, coccejánus, pietis-
ta) más és más.” 
A tárgyalt időszakra Csorba Dávid a 

református pietizmus kategóriáját alkal-
mazza – az 1620–1711 közötti időszakot 
a puritánizmus magyarországi koraként 
határozták meg –, mégpedig a prédiká-
ció-elmélet és a gyakorlat egymáshoz va-
ló viszonyából indulva ki. Így fogalmaz: 
„A szakirodalomban a mai napig gyak-
ran alkalmazott ortodox–puritán–pietista 
ellentét elfedi a valós hitgyakorlatot: szük-
ségesnek látszik újraértelmezni mind a 
tanítói mentalitást, mind a magánke-
gyesség történeti megvalósulásait, kö-
zösségformáló szerepét. Amennyiben az 
egyes szerzők megcélzott praxisa tetten 
érhető, akkor külsőleg az egyházpoliti-
kai, szervezeti, illetve a megélt kegyessé-
gi formákat érintő reformprogramok kö-
vetelése vagy elfogadása között kell ke-
resnünk a határvonalat; belsőleg pedig a 
gyakorlati teológiához, mint az egyházi 
gyakorlat teológiájához való viszonyban.” 
Köleséri kegyessége például jól meg-

fért a cívisváros puritánságával; s a Mar-
tonfalvi „tanítói botja alatt felnőtt” Sajó-
szentpéteri és Ember (a hajdú falvakat és 
a Hegyalját járva) megint más kegyessé-
gi gyakorlatot valósított meg. A lelki-
pásztorokra ezért Csorba sem az orto-
dox, sem a puritán jelzőt nem kívánta 
ráaggatni, bár annyit megjegyez, hogy a 
református kegyesség ideáltípusa Debre-
ceni Ember Pál volt. 
Művelődéstörténeti (teológiai és ma-

gyar nyelvű református irodalmi) szem-
pontból is izgalmas a vizsgált korszak: a 
határozott műfajcsoportok nemzeti nar-
rációval jelentkeztek, a hitforrás, hitter-
jesztés, hitvédelem elméleti célja helyére 
a gyakorlati hitéletet erősítő törekvések 
kerültek, például a bibliamagyarázó pré-
dikációk száma látványosan megemel-
kedett. A protestáns világlátás 17. század 
második felében bekövetkezett változása 
bibliai keretben nyert új értelmet.  
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Ujváry Zoltán: Magyar folklórtör-
ténet II. Magyar Néprajzi Könyvtár, 
Debrecen, 2008. 
 
Ujváry Zoltán professor emeritus, a Deb-
receni Egyetem néprajz tanszékének ko-
rábbi vezetője, ma is aktív tanára már 
feldolgozta egy 10 kötetes sorozatban a 
19. századi magyar folklórtörténetet, ak-
kor a néprajz szakos egyetemi hallgatók-
nak adva tanagyagot, de a 2007 végén 
megjelent tudománytörténeti szintézis-
munkájával, a Magyar folklórtörténet I. 
kötetével az egész tudományterület hi-
ánypótlását is elvégezte. A monografikus 
kézikönyv nem hiányozhat a magyar et-
nográfus, folklorista kutatók és a néprajz 
iránt érdeklődők polcairól vagy a tudo-
mányos könyvtárak állományaiból. 
Ujváry Zoltán évtizedes vállalkozásá-

nak középpontjában a magyar folklór 19. 
századi kutatói álltak. Az első kötetben a 
kutatási eredményeinek áttekintését ta-
láltuk – nemcsak folklorisztikai, hanem 
irodalom- és művelődéstörténeti kontex-
tusba is helyezve az életműveket (köztük 
az ismert nevek mellett számos újdon-
sággal szolgálva), hiszen a néphagyo-
mány ügyét a 18–19. század fordulójától 
– illetve később – felvállalták a tudósok 
mellett költőink és íróink is. 
Ezúttal a tudománytörténeti mono-

gráfia szerves kiegészítéseként kapjuk az 
első kötetnél alig vékonyabb, mintegy 
félezer oldalas szemelvénygyűjteményt. 
Ujváry Zoltán professzor az olyan kora-
beli publikációkból válogatott, melyek 
ma már nehezen hozzáférhetők – több-
nyire az országos könyvtárakban találha-
tók meg. Pedig (mint ez a szövegváloga-
tás-kötet is bizonyítja) már a honi gyűjtői 
munka kezdeteitől sorra jelentek meg az 
olyan művek, melyek a magyar folklór-
tudomány napjainkig fontos közlemé-
nyeinek számítanak. Az 1782-es felhívás 
után – kezdetben lassan, később egyre 
nagyobb gyakorisággal – egyre több 

folklór jellegű munka, kisebb-nagyobb 
írás látott napvilágot. 
Ujváry professzor már a bevezetőben 

figyelmeztet, hogy eme időszaknak ki-
emelkedő eredménye Dugonics András 
proverbiumgyűjteménye (itt kell meg-
említenem, hogy megjelenés alatt van a 
jeles kutatónak a folklórista Dugonicsról 
írott összehasonlító analitikus monográ-
fiája is), de az említett időszakból emel-
hető ki Gaal György népmesegyűjtemé-
nye, Majláth János, Mednyánszky Alajos 
mondakötete és az Erdélyi János gondo-
zásában megjelent háromkötetes nép-
dalgyűjtemény. A történelmi megtorpa-
nás után az 1860-as évektől újult meg az 
érdeklődés a magyar néphagyomány és a 
folklór műfajai iránt, egymást követték a 
gyűjteményes kötetek és a tudós kutatói 
eredmények. A társadalom széles köre 
részt vett ebben a vállalkozásban, az aka-
démia tagjai, a szerkesztők mellett írók, 
lelkészek és köztisztviselők is. 
A Magyar folklórtörténet szemelvény-

gyűjteményében önmagában is élvezetes 
és tanulságos írásokat kapunk, csupán a 
rövid ízelítő is jelzi a válogatás gazdagsá-
gát. Gaal György 1830-as kötetének ma-
gyar proverbiumai mellett hat szemel-
vényt olvasunk Majláth János 1864-es 
Magyar regék, mondák és népmesék 
című kötetéből, két mondát Mednyánsz-
ky Alajos gyűjtéséből, több mint ötven 
oldalon kapunk Edvi Illés Pál írásaiból 
(például a magyar parasztok lakodalmi 
szokásairól vagy az oktatási Kézikönyv 
folklórpéldáiból).  Kőváry László székely 
népköltészeti példái után Varga Jánostól 
magyar házassági szokások leírását kap-
juk, Versényi Györgytől a Babonás na-
pokat, Greguss Ágosttól két fejezetet A 
balladáról című könyvből.  Változatos és 
hiánypótló az összeállítás a cigány folk-
lórt vizsgáló Wlisocki Henrik gyűjtései-
ből, de megtalálhatók a gyűjteményben 
Ipolyi Arnold, Aigner Lajos, Abafi Lajos, 
Zilahy Károly és mások írásai is.           
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A tudományos gondolkodás nyi-
tottsága. Tudomány és teológia. Deb-
receni Református Hittudományi Egye-
tem Hatvani István Teolólógiai Kutató-
központ Debrecen, 2007. (A 7. Tudo-
mány és Teológia Konferencia Debre-
cenben; Szerkesztette: Gaál Botond, 
Végh László.) 
 
1993 óta rendeznek Tudomány és teoló-
gia-konferenciákat Debrecenben, első-
sorban a természettudományos gondol-
kodás oldaláról közelítve meg a teológiai 
kérdéseket. A 2005-ös konferencia elő-
adásait magyar és angol nyelven adta 
közre a 2007-es kötet – a fizikus-mate-
matikus-teológus dr. Gaál Botond pro-
fesszortól kaptam a kiadványt, aki a be-
vezető előadást tartotta A világ nyitott! 
címmel. Az előadók egyébként a mate-
matika, a hagyományos és a modern 
fizika, a törzsfejlődéstan, az agykutatás 
és a teológia területeit tanulmányozva 
elemezték a zárt tudományterületek fel-
nyitásához kötődő tényezőket – az elő-
adásokat Végh László fizikus a kötet be-
vezetőjében röviden össze is foglalta, 
Az euklidészi mértant elemezte Gaál 

Botond a zárt tudományterület példája-
ként, azt is illusztrálva, hogy a teljes, 
független és ellentmondásmentes axió-
marendszert több mint kétezer évvel 
Euklidész után hogyan sikerült Bolyai 
Jánosnak és Lobacsevszkijnek felnyitnia. 
Bolyai ugyanis felismerte – a könnyebb 
érthetőség kedvéért Végh László interp-
retációját idézem –, hogy ez az axióma-
rendszer megváltoztatható, ha a párhu-
zamossági elvet egy általánosabbra cse-
réljük, mellyel újfajta geometriák dol-
gozhatók ki. Új algebrák születtek, felül-
vizsgálták a végtelen fogalmát, ugyanak-
kor arra is rájöttek, hogy az emberi 
gondolkodás matematizálása nem lehet 
következetes, hiszen az emberi gondol-
kodás is nyitott. 

Kvasz László előadása előbb az ókori 
természettan zárt világának felnyitását 
tárgyalta, majd Galilei, Newton és Des-
cartes természettanát mutatta be abból a 
szempontból, hogy mindannyian hivat-
koztak teológiai érvekre, használtak teo-
lógiai módszereket. Meghatározó volt itt 
a szerepe az abszolút térnek – Newton 
Isten mindenütt és mindenhol jelenvaló-
ságára hivatkozva vezette be az anszolút 
tér fogalmát, és ebben írta le a mozgást. 
Trócsányi Zoltán a mai kozmológia 

fejlődésének fordulópontjait tárgyalta; 
Hans Schwarz az evolúcióelmélet kezdeti 
fogadtatásának angliai és amerikai kö-
rülményeit ismertette; Székely György az 
emberi agy nyitottságának kérdéskörét 
tekintette át. Kovács Ábrahám a „Debre-
ceni Református Hittudományi Egyetem 
mint a teológiai és természettudományos 
kutatás műhelye” címmel beszélt a Hat-
vani István Teológiai Kutatóközpont  
1993-ban megkezdett munkájáról, és a 
konferenciatémához szorosan illeszke-
dett Gaál Botond könyvismertetése is: 
Egyedül a világban? – Az emberi egye-
diség a tudományban és a teológiában. 
J. Wentzel Van Huyssteen 2004-ben 
angolul megjelent könyve rámutat, hogy 
a hol, mikor, hogyan és miért jött létre az 
ember kérdései közül az első háromra a 
természettudomány komoly válaszokat 
ad, ám a miért megválaszolásában az 
antropológia és a teológia kölcsönösen 
segítheti egymást, a teológia is tanulhat 
az antropológia emberértelmezéséből. 
Ilyenkor sajnáljuk, hogy a könyv csak 

az angol nyelven olvasók számára hozzá-
férhető, a konferenciakötet elolvasástán 
pedig azt sajnálhatjuk, hogy nem vet-
tünk részt egyik vagy másik előadáson. 
Ám arról a kisded kötetből is meggyő-
ződhetünk – már ha nem sejtettük volna 
korábban is –, hogy az ember egyedisé-
gének kérdése valódi interdiszciplináris 
kutatási tárgy.  
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Ötvös László: Új magvető – Biblia 
és irodalom. Nap Alapítvány, 2008. 
 
Ötvös László bibliakutató lelkésszel, a 
tudós költővel a Biblia évében készítet-
tem interjút a Néző ● Pontba, s ennek 
témája a 2008-ban megjelent könyvé-
nek rendezőelve volt: a Biblia és az iro-
dalom kapcsolata. Ezért (is) ismerősként 
lapoztam át a szeptemberben az elsők 
között nekem dedikált kötetet – sajnos, a 
gyakori lapozgatás nem tett jót a mint-
egy 200 oldalas (százlapos) könyvnek, 
hiszen az majdnem 100 lapra esett szét, 
a kényszerűségből rossz kötészeti eljárás 
bosszújaként. 
Afféle majdnem egyszemélyes antoló-

gia ez, a Magvetővel a címben Móricznak 
a magyar irodalmi antológiájára is utalva 
egyben, ám ott Móricz csupán a váloga-
tásával tett hitet a Biblia megterméke-
nyítő hatása mellett is, Ötvös László pe-
dig e hatásnak számos életműben való 
megnyiulvánulását tanulmányaiban ele-
mezte. Így az első, Bibliai hatás irodal-
munkban című fejezetben átfogó jelleg-
gel – ám a szerencsés módon szerteága-
zó példasornak köszönhetően mégis tö-
redékesen – ír Károli Gáspár Bibliájának 
hatásáról (erről Ötvös László részletesen 
beszélt az említett interjúban is a folyó-
irat 14–15. kötetében; 366–373. o.), ezt 
az egyes életművek bibliai hatásszem-
pontú viszgálata követi (Czine Mihály és 
a Biblia; Illyés Gyula és a Biblia; Kiss 
Tamás Bibliája;  Sinka István bibliás 
embersége; József Attila biblikus versei;  
Németh László Bibliájáról – művei tük-
rében; Veres Péter kálvinizmusa, Bib-
liája), illetve itt mutatja be Csohány Já-
nos monumentális tanulmánykötet so-
rozatát Debrecen reformátusságáról. 
Ha az első rész egy tanulmány- és esz-

széantológia karakterét mutatja fel, úgy 
a másodikban a teológus-publicista és a 
költő jelentkezik. Különböző alkalmi írá-
sok (Simándy Pál szoboravatója; Kiss 
Tamás 90 éves; Kiss Tamás halálára; 
Nagy Imre mártírhalála), doktori be-

számolók (Irodalom az Egyházért – je-
lentés az Irodalmi és Nyelvi Szekció 
előzményeiről és munkájáról, 2002; A 
Doktorok Kollégiuma és irodalmunk, 
2003), portrék (Mire tanít minket – Ju-
hász Zsófia), emlékezések (Találkozása-
im Papp Tiborral; Gábor Zoltán emléke-
zete; Körmendi Lajos emlékezete), kri-
tikák és ismertetések (Bényei József is-
tenes versei, Tóth-Máthé Miklós köny-
véről) találhatók e részben, majd a har-
madik fejezet Örvös László munkássá-
gának reflexióiból, fogadtatásából szem-
léz Visszhangok címmel. Ebben az ösz-
szeállításban Barcs János kisportréját, 
Bertha Zoltán tanulmány értékű kritiká-
ját (Czine Mihály és a protestáns szel-
lemi hagyományok – Ötvös László új 
könyvéről), Laczkó András mélyinterjú-
ját, Lévay Botond, Szendrei Ildikó és 
Rideg István írásait olvassuk – utóbbi 
szerző három munkája (esszéportréja, 
poétikai rajza és kritikája) valóságos kis-
monográfiát ad Ötvös Lászlóról. 
A szerzőnek ez a 40. munkája – ide 

értve hasonmás Biblia-kiadásait, verseit, 
értekezéseit, kismonográfiáit, tanulmány-
köteteit. Az itt szereplő írások többsége a 
Magyar Jövő című folyóiratban és a Né-
pi Krónikában jelent meg.              
 
 

Bíró Gyula: Bizonytalan reggelek… 
Barbaricum Könyvműhely, 2008. 
 
Már Huizinga Homo ludens című köny-
ve után óvatosnak kellett volna lennem, 
ami a buszon történő olvasást illeti, hogy 
ha valami nagyon leköti a figyelmemet, 
akkor elvétem a célt, s nem tudok leszáll-
ni időben a városi hernyóról. Nos, ezt a 
hibát legújabban is elkövettem, amikor 
nem krimit vittem a buszra, hanem Bíró 
Gyula első önálló prózakötetét, a Bizony-
talan reggelek… című – a műfaji megje-
lölés szerint – novellagyűjteményét. Ám 
ha a társszerzőkkel (Balogh Gyulával, 
Kocsis Csabával) megjelent 2001-es Az 
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eldobott ország, a 2005-ös Az utolsó 
párttitkár vagy a 2006-os Árnyékban 
nő a nagy uborka írásaira gondolok, s 
ha jelentőséget tulajdonítok a Gyurko-
vics Tibor, Pilinszky János és Szabó Lő-
rinc verseiből kölcsönzött mottóknak, 
már felkészülhetek rá, hogy itt nem fel-
tétlenül történetmondó, hagyományos 
elbeszélő prózával lesz dolgom. Inkább 
olyan novellákat olvasok, amelyek köze-
lebb állnak a költészethez, mint az epi-
kus folyamhoz. De már az első novella 
címe (Szilánkok) is sokatmondó volt – 
a töredékszerkezet (illetve -szemlélet), a 
fragmentumokból való építkezés alkal-
mat ad a lírai szentenciák megfogalma-
zására is, avagy a racionális látomásjel-
leg hangsúlyozására. S mire idáig jutot-
tam a reflexiók sorában – még mindig 
csupán beleolvasgatva Bíró Gyula szö-
vegeibe –, fordulhattam is vissza a vég-
állomásról. 
Bíró Gyula az említett három- vagy 

többkezes kiadványok mellett rendsze-
resen publikál az Irodalmi Jelen, illetve 
a Várad című irodalmi és művészeti 
folyóiratokban – A Bizonytalan regge-
lek… poétikus töltetű novellái közül hét 
eme orgánumokban jelent meg 2004 és 
2008 között. Civilként a berettyóújfalui 
Bíró Gyula amúgy tanár, Nagyrábén 
igazgat általános iskolát. Humorérzék 
nélkül ezt nem lehet túl sokáig bírni 
(habár a név kötelez: Gyula sokat bíró), 
kell hozzá nem kevés önirónia is, hogy a 
szükséges bírálat hitelessé váljon, s nem 
hiányozhat az a hit, a megemelkedett-
ség sem, hogy mindennek van célja és 
lehet szépsége. Mindezek a tulajdonsá-
gok a prózaíró műveiből is kisugároz-
nak. Az irónia megakadályozza abban, 
hogy a lírai hang hamis pátosszá emel-
kedjék; megvan az éles valóságlátás (a 
bíró olykor talán túlságosan is szigorú-
an ítél, máskor a megbocsátás irányítja 
a gesztusokat); a szélesebb társadalmi 
környezet hitelesen bontakozik ki akár 
egyetlen találkozás ábrázolásából is; a 
szépségbe s igazságba (tulajdonképpen 

csak a költészet eszközeivel megfogal-
mazható létfeltételekbe) vetett hit pedig 
végül legyőz minden kiábrándultságot. 
Az említett fragmentumjelleg alkal-

massá teszi a szövegeket arra is, hogy a 
novellák leírható vagy visszakövetkez-
tethető történeteiben meglássuk a tör-
ténéseket – hiszen a „cselekmény” leg-
többször belül játszódik, belülről árad –, 
hogy a szövegtest átminősüljön gondo-
lattá és érzelemmé, látomássá, „ahon-
nan vétetett”. Több ciklus-, illetve mű-
cím (és alcím) ugyancsak erre apellál: 
Szilánkok, Stációk, Zománc rekeszek, 
Impresszió, Lidércvágyak, Egy medve 
kitépett noteszlapjai, Uborkaszeletek, 
Tizenhárom plusz egy korty. S izgal-
mas, ahogy a fragmentálás nem szétsza-
kít, hanem kohéziót teremt Bíró Gyulá-
nál, a néha csillaggal, máskor számok-
kal elválasztott töredékek ugyanis ön-
magukban sűrítések, nagyon sok mon-
datban vagy bekezdésben, szentenciá-
ban eleve benne van egy-egy történet. 
Vass Tibor a kötet hátsó borítójának 

ajánlásában azt írja: „egy prózai szöveg-
folyam második mondatán több min-
den múlhat, mint az elsőn.” Bíró Gyula 
második mondatai általában pontosíta-
nak, pozícionálnak, módosítanak – vagy 
éppen ellenpontoznak. Szokatlanok, ha 
szómondatok, mert részei lennének az 
elsőnek, mint ahogy szokatlanok általá-
ban Bíró mondattörései, mert elmozdí-
tanak, újrahangsúlyoznak. Én azt mon-
dom: ezek a prózai szövegtöredékek – 
mert töredékek, nem pedig folyamok – 
minden mondatukkal fontosak. Ez is az 
emlegetett sűrítésnek köszönhető.   
Sajátos aforizmagyűjteményt is össze 

lehetne állítani így a kötet szövegeiből 
válogatva, néha költői, máskor nagyon 
is prózai „Füves” könyvet – a Bizonyta-
lan reggelek… biztos összegzések –, de 
a friss reflexiósor végén csupán néhá-
nyat emelek ki ezekből. 
„Minden csalódás egy darab letörése 

abból, amit szeretetnek neveztünk el, 
titokban. Csak mi. Ketten.” (Nyunyu) 
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„Néha a száraz kenyérhajat is szíve-
sen rágcsálom. Néha.” (Nyunyu) 
„Különbséget tettünk szerelem és sze-

retet között. Rögtön gyűlölet lett az ered-
mény.” (Változás) 
„Egy varázsló megtaníthat hinni ma-

gunkban. És én melletted akartam élni 
a hitemmel. Nem sikerült.” (Változás) 
„Elképzelni a helyzetek filmszerűsé-

gét.” (Lidércvágyak) 
„Szerelmet egy ember nem tehet, leg-

alább kettő szükséges hozzá. Mindig hiá-
nyoztam. Mindig hiányoztál.” (Elízium) 
„Olcsóságokkal van tele. De mégis 

hiszem a meséket. Hiszem, hogy jó bol-
dognak lenni.” (Impresszió) 
„A képekben élünk… Mindig tovább, 

mint megengedett.” (Zománc rekeszek) 
„A költő néha látogatást tett a város-

ba. Köhögése néha megtörte a varázsla-
tot.” (Bizonytalan reggelek) 
Azt talán elfelejtettem mondani, hogy 

Bíró Gyula könyve a férfiról és a nőről 
szól. Meg a költészetről. – A kettő nem 
zárja ki egymást. Sőt. 

 
 

Harangbongás. Protestáns tollforga-
tók antológiája. (szerk.: T. Pintér Ká-
roly és Faggyas Sándor); Protestáns 
Újságírók Szövetsége, 2008. 
 

Nézem előbb a neveket (az Ozsváth Sán-
doré melett, akitől a meglepetés-anto-
lógiát kaptam), és az ismerősök között 
fedezem fel az éppen félszáz szerző so-
rában Alexa Károlyt, Balavány Györgyöt, 
Brém–Nagy Ferencet, Devich Mártont, 
Faggyas Sándort, Füzesi Magdát, Joó 
Istvánt, Nagy Imrét, Pindroch Ferencet, 
Szentesi Zöldi Lászlót és Torkos Matil-
dot… Csupa olyan tollforgatót, akiknek 
az értékrendje közel áll az enyémhez, s 
őket rendszeresen olvasom azokban az 
orgánumokban, melyek ezt a bizonyos 
értékrendet közvetítik.  

De hiszen már a protestáns jelző is so-
kat elárul a világképből (így a habitusról 
és a kulturális alapvetésről): keresztyén, 
nemzeti, nem egyszerűen csak tiltakozó, 
de irányt is mutató. Nem erőszakos, in-
kább nosztalgikus, néha (sajnos) utópis-
tának tűnő, de az erkölcsi látomás min-
dig pozitív, még ha a bennünk éppen 
megtalált hiányt is szólaltatja meg. Vagy 
pontosan ezért.   

 
A protestáns újságírók irodalmi publi-

cisztikát adnak itt, a jegyzet, a tárca, a 
portré, de még az interjú műfajában is. 
Az írások lelki, szellemi és konkrét tár-
sadalmi aktualitása megdöbbentő, de az 
üzenet halkszavúan allegorikus. Miként 
a korszellem és szakralitás kérdéseit fag-
gató esszé (Guóth Emil), az idézett Dáni-
el szavaival összegezve a megértő vi-
szonyt: „Nem a magunk igaz tetteiben, 
hanem a te nagy irgalmadban bízva 
visszük eléd könyörgéseinket.”  
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PROGRAMOK 2009-ben 
 

 
HAJDÚHADHÁZ 

 

A Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 
kiállítási terve 2009-re 

 
 

január 22. – február 28. 
A szódavíz, egy magyar kultuszital 
(a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum Vándorkiállítása) 
 
március 12. – április 18. 
Kossuth Lajos és társai Sumenben 
(a Bolgár Kulturális Intézet kiállítása) 
 
május 9. – június 6. 
Európa bemutatkozik: Ausztria. 
 
június 15. – július 11. 
Kiállítás a Hortobágyi Nemzetközi 
Művésztelep alkotásaiból. 
 
 

július 23. – augusztus 8. 
Kistérségi barangoló 
 

augusztus 19. – szeptember 5. 
Magyarország megyéi: 
Győr-Moson-Sopron megye. 
 

szeptember 9. – október 10. 
100 éves a Kossuth utcai iskola. 
 

október 22. – november 28. 
1956 egy szemtanú szemével. 
 

2009. december 12. – 2010. január 10. 
Hadházi műhelyek – feledésbe merülő 
kismesterségek 
 

 
 
A hajdúhadházi „Kulturális Értékeinkért” Baráti Kör munkájáról 

 
 
2008. február 7-én 12 fővel alakult meg a 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület hajdú-
hadházi tagcsoportja azzal a céllal, hogy a 
városban lévő kulturális értékeket, látniva-
lókat az országot járó turistáknak, érdek-
lődőknek bemutassa. 
 
A Baráti Kör célja az is, hogy olyan ren-
dezvényeket szervezzen, amelyek a termé-
szeti, történeti, néprajzi, építészeti, kultu-
rális értékeink megismerését, megismerte-
tését, megőrzését, gyarapítását szolgálják, 
a lakóhelyhez kötődés elmélyítését segítik. 
 
Az eltelt egy év alatt a baráti kör létszáma 
23 főre emelkedett. 
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DEBRECEN 
 

A DEOEC Közművelődési titkárság 2009 I. félévi kiállításai: 
 

 
Elméleti Galéria 
február 1–13. – Luczi János festőművész 70 születésnapi kiállítása; 
február 15. – március 6.  D. Király Sándor festőművész; 
március 8–27. – Rácz Zoltán építész; 
március 29. – április 17. – Pongrácz Zsuzsa festőművész; 
április 19. – május 8. – Almássy Mariann selyemképei; 
május 10–30. – D. Kovács Éva festőművész emlékkiállítása 

 

Élettudományi Galéria 
január 5–19. – Kiss János András festő; 
január 19–30. Csernáth Gábor kisgrafikai gyűjteményéből; 
január 31. – február 13. – Debrei Éva festőművész; 
február 14. – március 6. – Kolozsváry József grafikus; 
március 7–27. – Áfra János egyetemi hallgató-festő; 
március 28. – április 17. – Bornemissza Vass Kató festő; 
április 18. – május 8. – Nagy Zoltán festőművész: Fotók és festmények;  
május 9–30. – Németh János festőművész 

 

2009 II. félévi kiállítás-tervezete 
 

Komiszár János festőművész, 
Vágó Enikő tűzzománc-művész, 
Sziklay J. Sándor festőművész, 
Pekárovics Zoltán képzőművész, 

Czidor Ágnes festőművész, 
Komlódy Judit festőművész, 
Pintye Anna festőművész 

 
 

A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus 
2008/2009-es évadja második felének (2009-es) programjaiból 

 

 
Rubányi Vilmos-bérlet 

 
február 19. 19.30 
Kölcsey Központ: Haydn-évforduló 
Joseph Haydn (1732–1809) műveiből: 
 
c-moll szimfónia op. 95; 
B-dúr Symphonie concertante (Hob. 
1.105); 
Esz-dúr „Üstdobpergés” szimfónia 
No.103. 
Közreműködik: Kokas Katalin (hege-
dű); Maróth Bálint (gordonka); Hamar 
Gergely (oboa); Pfujd Zsanett (fagott); 
vezényel: Vashegyi György. 

Március 19. 19.30 
Bartók Terem: Nemzeti romantika 
II. rész 
 
Carl Maria von Eeber: Oberon-
nyitány; 
Felix Mednelsson – Bartholdy: e-moll 
hegedűverseny op. 64; 
Antonin Dvorak. VII. (d-moll) szimfó-
nia op. 70 
Közreműködik: Banda Ádám (hege-
dű); 
vezényel: Gál Tamás. 
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Április 23. 19.30 
Bartók Terem: Amerikai est 
 

Ferde Grofé: Grand Canyon szvit; 
Aaron Copland: Old American Songs; 
Leonard Bernstein: Szmfonikus tán-
cok a West Side Storyból; 
Geirge Gershwin-dalok      
Közreműködik: 
Francesca Provvisionato; 
vezényel: Kocsár Balázs.  
 

Gulyás György-bérlet – oratórium-sorozat 
 
Március 5. 19.30 – Bartók Terem 
 

Joseph Haydn: Stabat Mater 
              Terézia mise 
Közreműködik: Kozma Rózsa (szop-
rán); Bodonyi Katalin (alt); Megyesi 
Zoltán (tenor); William Towenend 
(basszus); Vezényel: Ella István.  
 

Május 21. 19.30 – Bartók terem 
 

Felix Mendelssohn – Bartholdy: Éliás-
oratórium op. 70 
Közreműködik: Halmai katalin (szop-
rán); Schöck Atala (alt); Kálmán Lász-
ló (tenor); Cser Krisztián basszus); 
Vezényel: Vashegyi György.   

 

 
BENEDEK ELEK 

VÁROSI KÖNYVTÁR 
BENEDEK GALÉRIÁJA 

 
 

 

A Debreceni Városi Könyvtár Piac utca 68. szám alatti Benedek Elek Könyvtárának 
galériája a korábbi évek gyakorlatához híven kéthetente, illetve havonta rendez egyéni 
és csoportos képzőművészeti kiállításokat, a megnyitót irodalmi és zenei műsorral 

színesítve. Az utcafronti belső 
tér a nagyobb közönséget hí-
vó szerzői és felolvasóestek, 
író-olvasó találkozók megtar-
tására is alkalmas.   
 
 
2008. november 24-én  Sass 
Bálintné könyvtárvezető és 

Vranyecz Tünde könyvtáros 
szervezésében – Arany Lajos 
művészeti író közreműködé-

sével – volt itt a legutóbbi 
Néző Pont-bemutató   

 
Fotó: Andics Árpád 
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A VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ FEBRUÁRI KÍNÁLATÁBÓL 

 

 
Február 1. vasárnap 10.00 óra: A kisgömböc – BEMUTATÓ előadás 
 

Honnan jött és hova tart a kisgömböc? Nem tudja senki sem, gurul, mint a labda, s 
aki útjába akad, azt bizony bekapja. Eszi a csigát, annak a házát, a templomnak tor-
nyát, a harang kondultát, a villamos sínét, az óra tik-takját, eszi az ángyomnak térde 
kalácsát. Hamm, hamm, ami még van, az már csak volt neki. De mielőtt megenné a 
mesénknek végét, foglalja el mindenki bábszínházi székét! (4 éves kortól) 
 

Bérletes előadások: A kisgömböc 
 

3. kedd, 4. szerda, 5. csütörtök, 6. péntek, 17. kedd, 18. szerda, 19. csü-
törtök, 20. péntek, 24. kedd, 25. szerda, 26. csütörtök, 27. péntek 

Az előadások minden nap 10.00 és 14.00 órakor kezdődnek. 
 
Hetednapi játékok 
8. vasárnap 10.00 óra A kisgömböc 
15. vasárnap 10.00 óra A kisgömböc 
22. vasárnap 10.00 óra A kisgömböc 
 

Gyermekmaskarádé 
11. szerda 10.00 és 14.00 óra 
12. csütörtök 10.00 és 14.00 óra 
13. péntek 10.00 és 14.00 óra 

Gyermekmaskarádé – Fagyos Boldogasszony havában a Bábosházban télűző 
mulatság tartatik: muzsikusok, alakoskodók, komédiások, langaléta figurások várják 
a mókát szerető gyermeknépet, hogy segítségükkel kiseprűzzék a Telet a házból, a 
városból, de még a környékéről is! (Óvodás és iskolás csoportok számára) 
 

JÁTSZÓSZÍNHÁZI LÁMPÁS 
Láposi Terka, a Vojtina Játszószínháza művészeti vezetőjének ajánlásával 
 

 

A kézműves-bábkészítő napok új meséje az Illyés Gyula gyűjtötte Együgyű Misó. 
Hű, de még milyen együgyű! Amikor elkezdi kivágni az erdő egyik legnagyobb fáját, 
akkor szekerét és a szekér elé kötött tehénkét a dőlő fa alá állítja, mert ő bizony nem 
akarja a kocsira cipelni a nagy fát. S mi történik? Hát persze, a szekér és a tehénke – 
nyekk! De ez csak egy bolondság, amit Misó elkövet. Jaj, mit kap majd az asszonyától 
a sok lütyőség miatt! Kizökkent az idő és a mese kereke ebben a történetben. Azt sem 
tudni, ki benne a vicces, és ki az, akinek tényleg nincs ki az észkereke. Sült bolondsá-
gok történnek sorra, amelyek igencsak kacagtatóak, de hogy van-e egyáltalán veleje, 
az megtudható e játékból. Furfangos, csavaros eszű ember az, aki ezt a mesét el tudja 
mondani. S mit fogunk készíteni? Hm. Hát egy csavaros eszű Misót – bábként! 
Február 3. (kedd), 4. (szerda), 5. (csütörtök), 8. (vasárnap), 17. (kedd) – 14.00 óra 
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Új dramatikus játékunk a Hamuban sült pogácsa. Ezt mutatjuk be az ovis bérlet-
tel érkezőknek is. A hamuban sült pogácsa a kovásztalan lepénykenyér. Testi, szelle-
mi, lelki erőt kölcsönöz hősének. Azok kapnak ilyen útravalót az életben, akik hosszú 
„világpróbára” indulnak. Játékunkban együtt indulhatunk neki a világnak három, 
különböző életutat bejáró hőssel. Megtapasztalhatjuk milyen az, ha nincs, milyen az, 
ha a testi táplálék után a szellemi is kell már. Hiszen a kenyér „a gondtűrő emberé, 
aki vet, arat, akinek malma van, tűzhelye, hitvese, akinek temploma, hite van” – 
mondja a mese. S milyen nehéz megküzdeni azért, hogy legyen mindenkor az aszta-
lon! A küzdelem pedig olyan sokféle lehet... Ennek indultunk utána játékunkban. 
Az első mesében, Az angyalbárányok-ban az özvegyasszony fiacskája indul el, 

hogy ő majd hoz haza kenyeret. Ám mire visszaér, sok utat megjárt legényt lát viszont 
az anya. Vajon mi történt a fiával az úton? 
A második mesében a testi éhségen való felülkerekedésnek lehetünk tanúi. A Kóka 

Rozália által gyűjtött Mátyás király kenyere című mesében Mátyás király éhezik, 
mert unja az összes udvari étket, mígnem rájön, hogy a szakácsa által a szegényeknek 
sütött KENYÉR mindennél jobb ízű a világon, s attól fogva csak azt akarja enni. 
Harmadik történetünk a pokolba visz: Az ördögök malma azt mutatja meg, hogy a 

főördög által elrabolt királylányért pokolba alászálló kondáslegény hogyan győzedel-
meskedhet. A malom az ég, a forgó világmindenség malma, viszont e mesében nem 
lisztté őrlik benne a búzát, hanem korommá. Tényleg meg kell szabadítani azt a ki-
rálylányt, hogy helyreálljon a rend! 

Február 1. (vasárnap), 3. (kedd), 4. (szerda), 6. (péntek), 10. (kedd) 
 17. (kedd), 18. (szerda), 19. (csütörtök), 20. (péntek), 25. (szerda), 

26. (csütörtök), 27 (péntek) 10.00 óra; február 5. (csütörtök), 24. (kedd) – 
9.30 és 11.00 óra  

 

Táncház-gyermekjátszó napjaink örömmel és mulatsággal kergetik ki a telet, a 
hideget, betegséget, rosszaságot, árulkodást, csúfolódást, lustaságot, hanyagságot és 
csúnya beszédet, minden olyat, ami nem teszi szebbé, jobbá mindennapjainkat. Ugye, 
Ti is tudnátok folytatni a rosszaságok sorát? Megtehetitek nálunk: az „Illik a tánc a 
farsangnak, minden rongya fityeg annak” című játékunk épp erre kér Benneteket. 
Azaz erre is. Mert még újévköszöntés, jókívánságok és farsangi alakoskodások, kecs-
kejárás, medvetáncoltatás, gólyázás, huszár lovának patkolása, sok mulatság, huncut-
ság, csúfolók és tánc, tánc, tánc vár minden ide betérőt. 

Február 2. (hétfő), 9. (hétfő), 16. (hétfő), 23. (hétfő) – 10.00 és 14.00 óra 
 

Ha a hétvégeken is ellátogattok hozzánk, a Fellegtanodánkban újra készíthettek 
Mátyás korabeli könyvecskét, királyi trónterem-makettet, marionett Mátyás-bábot, 
üvegablakot mintázó fényáteresztőt, reneszánsz korabeli festők festményeit egészít-
hettek ki, de csillagmágusként még az égiek jeleiben is kutathattok. Reneszánsz „kirá-
lyi” játékoknak helyt adó képzőművészeti Tanodánk 4 éves kortól vár mindenkit. 

Február 22-én (vasárnap) 10.00 órától  
 

Reméljük, mindenkinek a kedvében tudunk járni, és ellátogattok hozzánk farsangol-
ni, bábot készíteni, bábbal játszani, és az elkészített bábot életre kelteni! 
 

 

Köszönetet mondok a VOJTINA BÁBSZÍNHÁZNAK a Néző ● Pont 
megjelenésének támogatásáért, valamint az ihlető gyermekrajzokért! 
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A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT KÍNÁLATÁBÓL 

 
 
Kiállítások: 
 

Január 8–29.  
SOMOGYI GYŐZŐ MUNKÁCSY-DÍJAS  FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthető naponta 9-7 óráig. Szombaton 9-13 óráig. 
Helyszín: Debreceni Mű-Terem Galéria 
 

Január 16. – február 26.   
ÉVKERÉK 2009. Naptárkiállítás 
Helyszín: Újkerti Közösségi Ház, Emeleti Kisgaléria 
 

Január 22–31.  
A Magyar Kultúra Napja Debrecen városi ünnepi programja: 
MADARÁSZ GYULA 
ÉS MADARÁSZNÉ KATHY MARGIT KIÁLLÍTÁSA 
A kiállítás hétköznap 11.00-18.00-ig, szombaton 10.00-13.00-ig tekinthető meg. 
Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház, Kiállítóterem 
 
Állandó Tímártörténeti Kiállítás  
Helyszín: Tímárház Kézművesek Háza 
A debreceni tímárnegyed portái hajdan a Vígkedvű Mihály utca, Tímár utca, Teleki utca 
által behatárolt területen helyezkedtek el. Mindezen terület az 1970-es évekig változatlan 
maradt, ám ekkor a városrendezési átalakítások miatt sorra lebontották az itt levő épülete-
ket. Csupán egyetlen házat sikerült megmenteni, a Nagy Gál István utcai Tímárházat, mely 
városunk egyetlen ipartörténeti emléke. 
Az épület utcafrontra eső része – az itt élő mesterek (Sárga István, Fazekas László) egykori 
lakása, és inasszobája – eredeti állapotában maradt meg. Az állandó, dokumentális tímár-
történeti kiállításnak ad helyet, mely méltó emléket kívánt állítani a messze földön ismertté 
vált, nagy múltú debreceni tímárságnak. 
A kiállítás keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton 10–14 óráig tekinthető meg. 
Belépődíj: felnőtteknek 300 Ft, gyerekeknek 150 Ft. 
(Az összeg magában foglalja a Kisgaléria, a Kiállító terem időszaki kiállításainak, valamint 
a látványműhelyeknek a megtekintését is.) 
 

A Hadtörténeti Múzeum I. és II. világháborús kiállítása   
Helyszín: Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely 
A „Haldokló oroszlán” az 1849. augusztus 2-i, debreceni csatában elhullt honvédek hősies-
ségének allegóriája. E szobor – Marschalkó János, a lánchídi oroszlán készítőjének munká-
ja – állít meg a mauzóleum előtt. Az épület a 112 szabadsághős sírjára épült 1932-ben. A 
Honvédtemető fái alatt mások nyugszanak: a második „világégés” idején a környéken 
elhunyt magyar hősöket, és közel kétszáz német katonát hantoltak el itt. 
Kocsányos tölgyek, hársak és fenyők őrzik a sírokat, és nyugodt, szép környezetet teremte-
nek az emlékezőknek, a hősök előtt tisztelgő látogatóknak, családoknak, iskolás csoportok-
nak. E park 1988-tól természetvédelmi terület. A Honvédtemetőt, a Mauzóleumot és a 
kertet gyakran választják rendhagyó történelem- és rajzórák helyszínéül pedagógusok, 
iskolai osztályok és más közösségek.  
A mauzóleum a két világháború történeti kiállításával – állandó tárlat – mindennap 8.00-
tól 18.00 óráig belépő nélkül látogatható. A vendégek ingyenes tárlatvezetést kérhetnek.  
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Delta Mozi 
A Delta mozi 104 férőhelyes, az előadások szabad helyfoglalásosak. Belépőjegyek válthatók 
a helyszínen vagy elővételben Sápi Éva programfelelősnél az Újkerti Közösségi Ház fszt. 1-
es irodájában. Érdeklődni a 439–866-os telefonszámon lehet.  
 

Január 19-23. minden nap 18.00 
MAGYAR FILMEK HETE 
Január 19.  A Hídember 
Január 20.  A napfény íze 
Január 21.  Sorstalanság 
Január 22.  Lora 
Január 23.  Üvegtigris 2. 
Jegyárak: 300.-Ft 
 

Január 26-30. minden nap 18.00-tól 
FRANCIA FILMHÉT 
Január 26.  Indokína 
Január 27.  Szeretni bolondulásig 
Január 28.  Szerelmem, Hiroshima 
Január 29.  Kifulladásig 
Január 30.  A vágy titokzatos tárgya 
Jegyárak: 300.-Ft 

 
Körök, klubok, művészeti csoportok, tanodák: 

 
Aerobic csoport ovisoknak 
és iskolásoknak 
sze. és p. 17.00–17.45 
Józsai Közösségi Ház 
 

Alföld Gyermekszínpad 
k. és cs. 16.30-20.00 
Próbaterem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Alsójózsai Nyugdíjas Klub 
sze. 16.00– 18.00 
Józsai Közösségi Ház 
 

Angol Nyelvű Társalgási Klub 
k. 17.00-tól 
Amerikai Kuckó 
 

Asztmás és Allergiás Betegek Klubja 
minden hó 3.  cs. 14.00–17.00 
fszt. 6-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Barnevál Nyugdíjas Klub 
minden hó 2. h. 14.00–16.00 
Előtér Belvárosi Közösségi Ház 
 

Belvárosi Nyugdíjas Klub 
sze.  9.00–12.00 
Pódiumterem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Boldogkerti Kertbarátkör 
kéthetente k. 16.30–18.30 
Epreskerti Általános Iskola (Epreskert 80.); 
Újkerti Közösségi Ház 
 

Breaktánc Klub 
h., sze., p. 15.00–17.00 
Kismacsi Közösségi Ház 

Center Gombfoci Klub 
sze. 16.30–19.30 
Fszt. 6-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Debreceni Citerazenekar 
k. 16.30–18.30 
105-ös Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Debreceni Magyar–Finn Baráti Kör 
sze. 18.00 
Pódiumterem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Debreceni Népi Együttes 
Homokkerti Közösségi Ház 
Felnőtt csoport: 
k., p. 18.00–21.00, szo. 16.00–19.00 
Ifjúsági csoport:  h., cs. 18.00–20.00 
Pulykakakas: 
sze. 17.00–18.30, p. 16.30–18.00 
Aprócska csoport: 
sze. 17.30–19.00, p. 16.30–18.00 
 

Debreceni Nyugdíjas Klub 
h. 14.00–16.00 
Kiállító terem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Debreceni Nyugdíjas Kórus 
sze. 14.30–16.30 
204-es terem Újkerti Közösségi Ház 
 

Debreceni Szépkorúak Klubja 
k. 14.00–16.00 
106-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Debreceni Új Fotóműhely 
páros hetente h. 18.00– 20.00 
fszt. 6-os terem Újkerti Közösségi Ház 
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Diabétesz Klub 
minden hó utolsó cs. 15.00–17.00 
Pódium terem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Életmódklub: 
k., cs. 9.00–11.00 / 101-es Rekreációs 
terem Újkerti Közösségi Ház 
 

Fafaragó Kör 
p. 15.00–18.00 /Tímárház-Kézművesek Háza 
 

Fazekas Szakkör gyerekeknek 
sze. 16.00–18.00 /104-es Fazekas műhely 
Újkerti Közösségi Ház 
 

Fazekas Szakkör felnőtteknek 
cs. 16.30–19.30 /104-es Fazekas műhely 
Újkerti Közösségi Ház 
 

Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre 
k. 15.00–17.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Festőtanoda Képzőművészeti Kör 
k. 17.00–19.00 
201-es Műterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Fiatal Önkéntesek Klubja 
p. 15.00–17.00 
Előtér Belvárosi Közösségi Ház 
 

Főnix Diákszínpad 
h., sze., p. 16.30–20.00; szo. 9.00-14.00 
Próbaterem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Főnix Irodalmi Kör 
minden hó 2. szo. 9.00–12.00 
fszt. 6. Újkerti Közösségi Ház 
 

Főnix Repülős Klub 
minden hó 1. cs. 17.00–19.00 
fsz. 6-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Görbe Tükör Színjátszó Kör 
p. 14.00–16.00 
106-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Hangszeres zeneoktatás 
(általános iskolásoknak) 
h., sze., cs., p – Józsai Közösségi Ház 
 

Homokkerti Díszítőművészeti Kör 
sze. 14.00–16.00 /Homokkerti Közösségi Ház 
 

Homokkerti Kertbarát Kör 
páratlan hét cs. 16.00–18.00 
Homokkerti Közösségi Ház 

Homokkerti Női Torna Klub 
h. 17.00–18.00, sze. 19.00–20.00 
Homokkerti Közösségi Ház 
 

Homokkerti Nyugdíjas Klub 
páros hét cs. 15.00–17.00 
Homokkerti Közösségi Ház 
 

Internetklub 
hétköznap 10.00–18.00 (tagsági 
igazolvánnyal) 
Belvárosi Közösségi Ház 
 

Józsai Díszítőművészeti Szakkör 
k. 14.00–16.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Józsai Kertbarát Kör 
kéthetente k. 17.00–19.00 
Józsai Közösségi Ház 
 

Józsai Népdalkör 
cs. 16.00–18.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Kölcsey Szövőműhely 
sze. 15.00–18.00 /203 szövőműhely 
Újkerti Közösségi Ház 
 

Kortárs Nyugdíjas Torna 
h. 9.00–10.00 /101-es Rekreációs terem 
Újkerti Közösségi Ház 
 

Macsi Nyugdíjas Klub 
páratlan héten cs. 13.00–16.00 
Kismacsi Közösségi Ház 
 

Magnitudó Csillagász Klub 
cs. 18.00–21.00 /106-os Klubterem Újkerti 
Közösségi Ház 
 

Magyar nyelvű társalgási klub 
cs. 18.00 /Amerikai Kuckó 
 

Mathiász János Kertbarát Klub 
kéthetente h. 17.00–19.00 
106-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Mazsorett csoport 
ovisoknak és iskolásoknak 
h. 17.00–18.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Kör és Szabadiskola 
H–p. 17.00–20.00 
202-es Műterem Újkerti Közösségi Ház 
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Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei  
Képviselete 
h., cs. 9.00–12.00 /fszt. 6-os Klubterem  
Újkerti Közösségi Ház 
 

Nyugdíjas Művészetbarátok Köre 
kéthetente sze. 14.00–16.00 /fszt. 6-os 
Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Nyugdíjas Óvónők Klubja 
minden hó 2. k. 14.00–16.00 
Pódiumterem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Origami Kör 
1. és 3. szo. 14.00–18.00 
fszt. 5-ös Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Ötvös-zománc Szakkör 
p. 15.00–18.00-ig 
201-es  Műterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Rozmaring Nyugdíjas Népdalkör 
p. 14.00–16.00 
105-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Sakk szakkör 
h. 14.00–19.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Sol Oriens Kórus 
k., cs. 17.30–20.00 
204-es terem Újkerti Közösségi Ház 
 

Szerenád Zenekar 
a hó 3. hetében sze. 16.00–18.00 
105-ös Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Szivárvány Foltvarró Csoport 
kéthetente h. 17.00–19.00 
105-ös Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

„Tájoló” Tűzzománc Szakkör 
cs. 16.00–19.00 
201-es  Műterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Teozófia Kör 
páratlan héten p. 17.30–19.00 
106-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Természetjárók Klubja 
minden hó 1. sze. 16.30-19.00 
Pódiumterem Belvárosi Közösségi Ház 
 

Természetjáró–Turista Kör 
2. és 4. sze. 16.00–17.30 
106-os Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

Thai-chi jóga felnőtteknek 
k. 18.00–19.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Tiszta Forrás Hímző Kör 
cs. 14.00–16.00 
Tímárház-Kézművesek Háza  
 

Újkerti Csipkevarró Kör 
sze. 14.00–16.00 /fszt. 6-os Klubterem 
Újkerti Közösségi Ház 
 

Újkerti Felnőttek Olvasóköre 
cs. 14.30–17.00 
105-ös Klubterem Újkerti Közösségi Ház 
 

„Varázskéz” Rajz Szakkör 
p. 15.00–16.00 /Józsai Közösségi Ház 
 

Vöröskereszt 
Homokkerti Szervezete 
páros hét cs. 15.00–17.00 
Homokkerti Közösségi Ház 
 

Wellness Klub 
cs. 17.45–18.45 /101-es Rekreációs terem 
Újkerti Közösségi Ház 

 
KÖSZÖNET A FOLYÓIRAT 

MEGJELENÉSÉHEZ NYÚJTOTT 
TÁMOGATÁSÉRT! 

 
 

Szolgáltatások 
a Debreceni Művelődési Központ 

közösségi házaiban 
 
INFORMÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS 

az intézmény, a város, a megye kulturális és 
közösségi információi; pályázatok, körök, 

klubok, non-profit szervezetek 
 

INTERNET-HASZNÁLAT 
naponta 10-18 óráig tagsági igazolvánnyal. 

 
TEREMBÉRLET 

rendezvényekre, konferenciákra 
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Egyedi kézműves programajánlat / Tímárház – Kézművesek Háza 
JÁTÉKUDVAR – választható foglalkozások; bőrözés, agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés, 
gyertyamártás, szövés-fonás, szűrrátét-készítés, mézeskalács-díszítés, batikolás, papírmerí-
tés, textiljátékok óvodásoknak. Újdonságunk a szappankészítés általános és középiskolás 
diákoknak, felnőtteknek. 
KOMPLETT PROGRAMOK (gyerekeknek, felnőtteknek) – A Tímárház három kiállí-
tásának, az alkotóműhelyek a megtekintése, valamely választott kézműves tevékenység, 
illetve külön igény szerint helyi, udvari kemencénkben készített népi ételek kóstolása. 
Az igényelt foglalkozások időpontját előre kell egyeztetni Mátrai-Nagy Andrea prog-
ramszervezővel a 06 (30) 618–9767-es telefonon. A választott programok mindegyikét 
kézművesek, népművészek, népi iparművészek vezetik. A foglalkozásokat kitelepítjük más 
helyszínre is. A foglalkozások alapanyagát minden esetben az intézmény adja. 
Részvételi díjak:  
Gyermek, középiskolás játszóházi foglalkozás: 350  Ft/fő 
Felnőtt foglalkozás helyben: 500  Ft /fő 
Komplett program felnőtteknek: 1300  Ft/fő 
Komplett program gyerekeknek: 850  Ft/fő 
 
Gyermekkuckó / Józsai Közösségi Ház 
Foglalkoztató sarok csúszdával, libikókával, felaladatokkal. szülői felügyelettel játszhatnak, 
rajzolhatnak, mesét-, zenét hallgathatnak a gyerekek a hónap minden napján az intézmény 
nyitva tartási idejében. Korhatár: 6 év. 
 
Házimozi, asztalitenisz, készségfejlesztő játékok / Kismacsi Közösségi Ház 
Előzetes egyeztetéssel. A fentieken kívül számítógépet használatnak, fénymásolás. A prog-
ramokról és szolgáltatásokról bővebb információ Nagy Mária programszervezőnél 52/ 
716-698 és 30/5660252 telefonszámokon vagy a kismacskh.@freemail.hu emailcímen.  
 
Állandó és kérhető programok a Mű-Terem Galériában 
TÁRLATVEZETÉS – előzetes jelentkezéssel, ingyenes 
MŰVÉSZETI JÁTSZÓHÁZ – délutánonként ingyenes foglalkozások csoportoknak. Elő-
zetes egyeztetés szükséges. 
OLVASÓSAROK – a galériában eddig kiállított 140 művész katalógusainak, illetve művé-
szeti szaklapoknak helyben történő olvasása 
MŰVÉSZETI INFORMÁCIÓK – hírek, információk Debrecen képzőművészeti életéről 
Információ kérhető Dr. Orosz Tamástól nap közben az 52/532-836-os telefonon 
 

Állandó programok az Amerikai Kuckóban / nyitva tartási időben: 
KÖNYVTÁR – több, mint 700 angol nyelvű könyv és 50 fajta újság helyben használható. 
A szépirodalomtól kezdve, a tudományos könyveken és lexikonokon át az albumokig 
FILM – ismeretterjesztő és szórakoztató DVD és VHS kazetta állományunk meghaladja a 
250 darabot. Ezek helyben használhatók. 
HANGANYAG ANGOL NYELVVIZSGÁRA – Angol nyelvvizsgára való felkészüléshez 
audio CD-k helyben használhatók 
INTERNETHASZNÁLAT 
VIDEÓKONFERENCIABERENDEZÉS – tudományos, üzleti megbeszélésekhez ajánljuk 
INFORMÁCIÓ – az Államokba való kiutazással kapcsolatban 
SZERVEZÉS – tudományos és művészeti előadások, közönségtalálkozók, kiállítások, 
vetítések, versenyek és egyéb kulturális programok 
Betérő külföldiek tájékoztatása Debrecennel kapcsolatban 
A résztvétel minden programon ingyenes. 
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A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR  
ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL 

 

 
A 2008 tavaszán elfogadott új megyei kulturális koncepciónak megfelelően tovább 
folytatódik a „Közös jövőnk Hajdú-Bihar (2008–2010)” elnevezésű komplex kulturá-
lis, közösségfejlesztő program, melynek keretében a módszertani munkán kívül part-
nerségben koordinálják, segítik a megye együttműködő, közösségeikért tenni akaró, 
cselekvő önkormányzatait és specifikus kulturális és ifjúsági egyesületeit, szervezeteit.  
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
 
Vármegye Képgaléria 
Bihar és Hajdú Vármegye Képgalériák 
működtetése 
Hajdú-Bihar megye települései 
– folyamatos 
 

(A Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat 
 a Hajdú-Bihar megyei képzőművészeti 
rajzverseny, a Hajdú-Bihar Megyei 
Alkotó Pedagógusok kiállítása helyét 
és idejét lásd a nagyrendezvények között) 
 
FOTÓMŰVÉSZET                        
  

Negyedéves fotópályázatok 
(Társrendező: Debreceni Fotóklub) 
– március, június, szeptember, 
december. 
 

A Debreceni Fotóklub 
tagjainak kiállítása 
Debrecen, Méliusz Központ 
– folyamatos 
 

II. Hajdú-Bihar megyei 
Fotószemle 
(Társrendező: DOTE Közművelődési 
Titkárság Kulturális és Szervező Iroda) 
– június; Debrecen, DOTE Elméleti 
Galéria 
 

A Magyar Fotográfia Napja 
– augusztus; Méliusz Központ 
 

Képző- és fotóművészeti 
vándorkiállítások 
a megye településein 
– folyamatos 
 

Debreceni és Hajdú-Bihar megyei 
Fotóklub működése 
– januártól decemberig (szünet: július–
augusztus) 

NÉPTÁNC                                                                     
 

Néptánc együttesek vezetőinek 
szakmai fóruma 
– március, szeptember 
 

Hajdú-Bihar Megyei Gyermek 
Néptáncfórum 
– április; Hajdúböszörmény, 
Püspökladány 
 

Néptánc együttesek 
módszertani segítése 
– folyamatos  
 

Néptánc tábor 
– július; alkotóház 
  

NÉPZENE 
 

II. Regionális népzenei Találkozó 
– március; Balmazújváros 
 

Megyei Népzenei Találkozó 
(15. Országos Népzenei Minősítés 
keretében) 
– április; Derecske 
 

VII. Országos Citerás Találkozó 
Citerazenekarok vezetőinek 
továbbképzése (Társrendező: Pocsaj 
Önkormányzata) 
– április; Pocsaj 
 

Hajdú-Bihar Megyei Ifjúsági 
Népzenei Fórum 
– november; Nyíracsád, Dózsa György 
Művelődési Ház 
 

Népzenei Tábor 
– július; Pocsaj 
 

Kelet-Magyarországi 
Hagyományőrző Találkozó 
(Társrendező: a Bihari Román Kulturális 
és Módszertani Központ) 
– szeptember; Körösszegapáti 



 276 

XIX. Nyíradonyi Regionális 
Népzenei Találkozó 
Népdalkörök és népzenei együttesek 
vezetőinek továbbképzése 
(Társrendező: Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház) 
– december; Nyíradony, Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház 
 

Zenekar- és népdalkör-vezető 
tanfolyam 
– január; Debrecen, Méliusz Központ  
 
TÁRSASTÁNC, MAZSORETTEK 

 

VIII. Amatőr Moderntánc Találkozó 
(Társrendező: Nádudvari Ady Endre ÁMK) 
– október; Nádudvar, Ady Endre ÁMK 
 

Hajdú-Bihar Megyei Mazsorettek 
Találkozója 
– október; Nádudvar, Ady Endre ÁMK 

 
KÓRUSMOZGALOM 
 

Felnőtt Kórusok Fóruma 
(Társrendező: Hajdú-Bihar megyei 
Zenei Egyesület) 
– május 19.; Hajdúszoboszló 
 

IV. Eurorégiós Ifjúsági Dalfesztivál 
(Társrendező: Bihar megyei Tanács, 
Bihar Megyei Népművészeti Központ, 
Bihar Megyei Kulturális, Vallásügyi és 
Nemzeti Kulturális Örökség Felügyelősége) 
– december; Debrecen, Nagyvárad 
 

SZÍNJÁTSZÁS, IRODALMI ELŐADÓ 
MŰVÉSZET, BÁBMŰVÉSZET 
 

Gyermekszínjátszó csoportok 
megyei fóruma 
(a XVIII. Országos Weöres Sándor 
Gyermek Színjátszó Találkozó megyei 
döntője a hajdúnánási Móricz Pál 
Művelődési Központ, a budapesti 
Magyar Drámapedagógiai Társaság 
társrendezésében) 
– április 3–4.; Hajdúnánás, Móricz Pál 
Művelődési Központ 
  

Színjátszócsoport-vezetők képzése 
(Társrendező: Magyar Drámapedagógiai 
Társaság, Budapest) 
– március; Debrecen, Méliusz Központ 
 

Hajdú-Bihar Megyei Bábfórum 
(Társrendezők: Szín-Báb Egyesület; 
Vojtina Bábszínház 
– április; Debrecen, Vojtina Bábszínház 
 

Szín–Báb Karácsony 
– december; Méliusz Központ, Debrecen 
 

 Bábcsoportok vezetőinek képzése, 
továbbképzése  
– március–április és november–
december (2 x4 alkalom); 
Méliusz Központ, Debrecen 
 

Családi bábos tábor 
(Társrendező: Szín–Báb Egyesület) 
– július; Zsáka 
 

 

A közművelődési feladatellátás módszertani és tartalmi segítése 
 

Megemlékezés a Magyar Kultúra 
Napjáról – „Az Év Hajdú- Bihar megyei 
Népművelője 2008” kitüntető cím 
és díj átadása 
2009. január, Magyar Kultúra Napja 
 

Koszorúzás a Magyar Kultúra Napján 
Álmosd, Kölcsey ház; Debrecen, Kölcsey 
Ferens Református Tanítóképző Főiskola 
2009. január 22. 
 
„Az Év Hajdú-Bihar Megyei Nép-
művelője 2009” cím meghirdetése 
– október 
 

Megemlékezés Mihai Eminescu ro-
mán költő születésnapján 
(Társrendező: Körösszegapáti ÁMK) 
– január 15.; Körösszegapáti, ÁMK 
 

Megemlékezés az Álmosdi csata 
évfordulójáról 
– október 15.; Álmosd 
 

Bihari Román Kulturális és Módszer-
tani Központ tevékenységének segítése 
(Társszervek: Körösszegapáti 
Önkormányzata, Körösszegapáti ÁMK) 
– folyamatos 
 



 277 

Minőségbiztosítás a Közművelő-
désben tanfolyam indítása 
(Társrendező: Budapesti Művelődési 
Központ) 
– tervezett indítás: 2009. január; 
Debrecen, Méliusz Központ 
  

Megyejárás 
– 2009-ben kéthetente, folyamatosan; 
Méliusz Központ, Debrecen 
 

Pajzán népi játékok fesztiválja 
– február 8–24. 
 

„2009 jó csapás” 
– Húsvétvasárnap; Nagytemplom előtti tér   
 

Pszt. Pannon színitanodák 
találkozója 
– május 
 

Részvéltel a debreceni és nagyváradi 
virágkarneválon   
– augusztus 20.; augusztus 21. 
 

„Nomád olimpia” 
– augusztus; Polgári pihenőpark és 
Debrecen 
 

Régi nóta, híres nóta 
– október–november; 
a megye 7 települése 
 

Megyei Közművelődési Napok  
– évi négy alkalommal; Debrecen, 
Méliusz Központ és a megye települései 
 

A Kultúra Házai 
Hajdú-Bihar megyében 
– március; Méliusz  Központ  
 

A Méliusz Központ Évkönyve 2008  
Módszertani írások, elemzések, tanul-
mányok, visszatekintő 
– tervezett megjelenés: február 
 

Hajdú-Bihar megye kulturális 
turisztikai kalauza 
– tervezett megjelenés: február 
 

Közművelődési decentrumok 
rendszerének működtetése 
– márciustól folyamatosan 
 

Közművelődési szakemberképzés 
a határon túli magyarok számára 
– szeptember 

 

 
Pillanatképek a nyíradonyi, 
a berettyóújfalui és a derecskei 
Megyejárás programjaiból 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 
Japán – Toyama Prefektúra 
 

Toyamai képzőművészek részvétele 
magyarországi művésztelepen 
– június 
 

Gyermekrajzok küldése a megyéből 
Toyamába a nemzetközi gyermekrajz 
kiállításra 
– május 
 

Japán hét Hajdú-Bihar megyében 
– október 
 

Lengyelország – Lublini Vajdaság 
 

Hajdú-Bihar megye közművelődési 
szakembereinek szakmai látogatása a 
Lublini Vajdaságban (megyében), me-
gyei szakemberek tapasztalatcseréje 
Lublinban 
– május 
Lublini amatőr alkotók részvétele Haj-
dú- Bihar megyei művésztelepen 
– július 
 

Hajdú-Bihar megyei alkotók részvétele 
egy lublini Vajdasági művésztelepen. 
– július 
 

Két hajdú-bihari faragó részvétele a 
Jablonai Nemzetközi Szoborfaragó 
Táborban 
– június 
  

Románia – Bihor megye 
 

Hajdú-Bihar – Bihor kulturális együtt-
működési megállapodása 
 

A székelyhídi Ady Endre Magyar 
Kulturális Központ munkájának segítése 
A folyamatos módszertani együtt-
működés mellett közös rendezvényeket 
szerveznek. Továbbképzéseikre, 
táboraikba szakembereket hívnak meg, 
illetve művészeti együttest küldenek 
az Érmelléki Őszi fesztiválra. 
 
 

Kiemelt feladatok: 
 

A Magyar Kultúra Napjának közös 
megünneplése 
– január 21. 
 

Keresztény Ifjúsági tábor szakmai 
munkájának segítése 
– július; Székelyhíd 
 

Megemlékezés Ady Endre 
születésének évfordulójáról 
– november 25. 
 

Érmelléki Őszi Fesztivál 
– augusztus 
 

Kulturális együttműködési program 
indítása Hargita megyével 
 

Svájc – St. Gallen 
 

St. Gallen kortás képzőművészetének 
bemutatkozása Hajdú-Bihar megyében 
– szeptember 
 

Virágkarnevál 
 

A Méliusz Központ Nagyvárad mellett a 
többi külföldi partnerrel közös virág-
kocsit indít; a megye települései számá-
ra nemzetközi produkciókat ajánl 
– augusztus 20. 
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A Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ (Debrecen, Bem tér 19.) 
2009-re tervezett debreceni nagyrendezvényeiből 

 

 
Téli Szalon 
– január 22. – február 24.; Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
 

Helytörténeti esték 
– január 14-tól (minden hónap első szerdáján); Méliusz Könyvtár és Művelődési Köz-
pont Debrecen 
 

„Megyejárás” 
(A megye Debrecenbe megy) 
– február 1-jétől kétheti ciklusban 
folytatódik; Méliusz Könyvtár és Művelő-
dési Központ Debrecen 
(A „Megyejárás” valamennyi hajdú-bihari 
település önkormányzatának lehetőséget 
kínál arra, hogy kulturális értékeit, helyi 
hagyományait, büszkeségeit a megyeszék-
helyen bemutathassa.) 
 

Derecskei gyerekek is felléptek 
a Megyejáráson  
 

Debreceni Nyelvi Nap  
– február 10.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
(Nyelvvizsgaközpontok, kulturális intézetek, nyelvkönyvkiadók, nyelviskolák, és nyelvi 
kiadók bemutatkozása, egész napos program.) 
 

Farsangi mulatságok 
– február 22.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
(Játszóház és kézműves foglalkozások.) 
 

Húsvét a Méliuszban 
– április 6–11.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
Kézműves vásár (megyei intézetek), tojásfestés, „Tojásfa”díszítés. 
 

Internet-Fiesta 
– március 23–28.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
(Az Internet-kultúra népszerűsítését szolgáló világméretű programsorozat. A Fiesta 
idején az elektronikus ügyintézés technikáival és hasznával ismertetjük meg a köz-
könyvtárakban dolgozókat és a látogatókat. – Közös szervezésű rendezvény a Refor-
mátus Kollégium Nagykönyvtárával, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárárval és a Debreceni Városi Könyvtárral) 
 

A Kultúra Házai Hajdú-Bihar megyében 
– március 28.; Méliusz Könyvtár és Információs Központ Debrecen  
(A kultúrateremtés és -terjesztés házai, szakemberei teremtenek egy olyan alkalmat 
melyben közösen hívják fel a figyelmet azokra a jelentős kulturális értékekre amelyek 
ezekben a házakban , szervezetekben születnek és kerülnek nyilvánosságra.) 
 

Költészet Napja 
– április 11.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
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Hajdú-Bihar megyei képzőművészeti rajzverseny 
– április közepe; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
(a Méliusz közművelődési csoportja, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és a 
Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola közös rendezésében) 
 

Áprilisi bolondságok 
– április 13–18.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
Tréfás Ki mit tud? (mulatságos vers, monológ stb.) 
 

Roma Napok (Velünk élő kisebbségek) 
– május 12–16.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen  
Kocsis Csaba fotókiállítása 
 

„Barátunk a könyv” (30. Díjátadó Gálaműsor a Gyermeknapon) 
– május 30.; Megyeháza, Árpád terem 
(A nagy múltú olvasónapló pályázat ünnepélyes eredményhirdetése.) 
 

Ünnepi Könyvhét 
– június 2–6.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen – Közös szervezésű 
rendezvény: Református Kollégium Nagykönyvtár, Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár, Debreceni Városi Könyvtár, Méliusz Könyvtár) 
 

Debrecen virágba borul 
– augusztus 15–19. Debreceni Virágkarnevál; Méliusz Központ Debrecen 
A Debreceni Virágkarnevál története (előadás, kiállítás), kézműves vásár (részt vesz-
nek a megyei intézetek). 
 

Román Napok (Velünk élő kisebbségek 4.)  
– szeptember 22–29.; Körösszegapáti ÁMK és a Méliusz Könyvtár Debrecen  
 

A Nyelvek Európai Napja 
– szeptember 26.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
 

Könyves Vasárnap 
– október 4.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
(„Könyvtárak összefogása a társadalomért" országos rendezvénysorozat. 
Őszi Gyermekkönyvnapok. Szakmai nap.)  
 

Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat 
– október; Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
 

Hajdú-Bihar Megyei Alkotó Pedagógusok kiállítása 
– november 22.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen 
 

V. Debreceni Könyvszemle  
– december eleje; Kölcsey Központ 
 

„Advent a könyvtárban” 
– december 5, 12, 19.; Méliusz Könyvtár és Művelődési Központ Debrecen (A Felnőtt- 
és a Gyermek-olvasószolgálat, valamint a Szín–Báb Egyesület közös szervezésében) 
Betlehemes játék, kézműves foglalkozások, kézműves vásár (megyei intézetek). 
 
 

A Néző ● Pont és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési 
Központ együttműködésének keretében 2009-ben a megye több kulturális 
rendezvényéről is beszámolnak a folyóirat kötetei, melyek a hajdú-bihari 

városok könyvtárai mellett más települések intézményeiben is fellapozhatók. 
 

Köszönet a Méliusz Központ támogatásáért! 
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AZ OKM PÁLYÁZATI HÍRLEVELÉBŐL 

 
KÖSZÖNETET MONDOK AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUMNAK A FOLYÓIRAT MEGJELENÉSÉHEZ 

2008-BAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSÉRT! 
 
 

A Múzeumpedagógiai Nívódíj 
2008. évi díjazottjai 

 

 
(2008. október 18.) – Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi 
Főosztálya és a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központja (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre) 2008. szeptember 29-én 
hatodik alkalommal rendezte meg a Múzeumpedagógiai Évnyitót, melynek az 
Iparművészeti Múzeum adott otthont. 
Hagyománnyá vált, hogy ez alkalommal adják át a Múzeumpedagógiai Nívódíja-

kat is. 2008-ban két kategóriában két-két díjat adtak ki, ezzel ismerve el a 2007. 
október és a 2008. augusztus közti időszak legjobb múzeumpedagógiai kezdemé-
nyezéseit és a tárgyidőszakban megjelent legszínvonalasabb múzeumpedagógiai 
kiadványokat, illetve két különdíjra is javaslatot tettek. 
A Nívódíjat elnyert intézmények 2009. évi múzeumi közművelődési programjá-

nak elindítására és a múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére a miniszté-
rium támogatási szerződést köt, nívódíjanként 800 ezer forinttal járulva hozzá a 
következő évi fejlesztésekhez. 
2008-ban 22 intézmény pályázott (2007-ben 11), ebből vidéki volt 11 (4), buda-

pesti 11 (7), s az intézmények összesen 34 pályázatot nyújtottak be (2007-ben 22-t). 
 

A 2008. év nyertesei: 
 

Legjobb múzeumpedagógiai kiadvány kategóriában: 
Szépművészeti Múzeum (Budapest; a pályázat tárgya: Picasso, Klee, Kandinszkij 
a svájci Rupf gyűjtemény remekművei – családi füzet); 
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest; a pályázat tárgya: Vaszary János – vezető a 
kiállításhoz középiskolások és családok számára; Zichy Mihály, a „rajzoló fejede-
lem” – családi vezető). 
 

Legjobb múzeumpedagógiai kezdeményezés kategóriában: 
Blaskovich Múzeum (Tápiószele; a pályázat tárgya: botanikai tanösvény kialakí-
tása műemléki környezetben, a Blaskovich Kúria természeti értékeit bemutató 
eszközök létrehozása); 
Miskolci Képtár – Városi Művészeti Múzeum (Miskolc; a pályázat tárgya: 
ZeneMűTárgy című programfejlesztés és foglalkoztató füzet, és a Mi mu mu című 
internetes honlap). 
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Múzeumpedagógiai különdíj: 
Mátra Múzeum (Gyöngyös; a pályázat tárgya: a múzeumi közművelődési és mú-
zeumpedagógiai tevékenység megújítása, és A föld mélyébe rejtett világ, illetve a 
Nyitott szemmel a múzeumban című foglalkoztató füzet megjelentetése); 
Koszta József Múzeum (Szentes; a pályázat tárgya: Iskolabarát múzeum - Múze-
umbarát iskola kezdeményezés). 

 
 

Átadták „A helység szelleme 2008” pályázat díjait 
 

 
(2008. december 9.) – Biatorbágy, Dunaföldvár, Kecskemét és Visegrád nyerte a 
Reneszánsz év 2008 alkalmából meghirdetett „A helység szelleme 2008“ című 
pályázat díjait. A tervezőművészek és települési önkormányzatok részére kiírt arcu-
lattervezői pályázat elismeréseit Schneider Márta kulturális szakállamtitkár adta át 
a győzteseknek a „Közös utak, új lehetőségek“ című kulturális turizmus konferenci-
án a Művészetek Palotájában. 
A pályázat célja az volt, hogy a reneszánsz szellemében és a mai idők szavát kö-

vetve országszerte segítse elő a korszerű vizuális környezet és kommunikáció iránti 
társadalmi-közösségi igény terjedését; valamint adjon lehetőséget kortárs magyar 
tervezőművészek számára, hogy társadalmi-megrendelői igényekhez alkalmazkod-
va tegyenek javaslatot az adott helység átgondolt koncepción alapuló, vizuálisan is 
egységes arculatára. 
Fontos cél volt még, hogy a pályázat mutasson vonzó példákat a megbízást adó 

helyi lakóközösségek és a felkért művész kölcsönös megbecsülésen alapuló színvo-
nalas és kreatív együttműködésére, illetve járuljon hozzá a kortárs alkalmazott 
művészet és a társadalmi megrendelők közötti viszonyról való fontos kritikai dis-
kurzus újjáéledéséhez. 
Pályázni olyan, 2008-tól megvalósuló arculati projekttervvel lehetett, amelyet 

egy (vagy több) tervezőművész valamely szabadon választott települési önkormány-
zattal közösen nyújt be. 
25 pályázat érkezett, s a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) által felkért 

kuratórium úgy döntött, hogy négy települést díjaz, közülük hármat 4 millió forint-
tal, Visegrád városát pedig 8 millió forinttal. 
A nyertes városok és tervezőművészek: Biatorbágy – Kara György; Dunaföldvár 

– Endrődy Orsolya; Kecskemét – Farkas Antal Jama; Visegrád – Kacsán György 
  
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen hirdette meg 

anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek részére 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen 
hirdette meg 2008. évi anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek 
részére, a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására. A 
pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, nyelvművelő körök, 
alapítványok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar 
szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt a következő témakörökben: 
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I. Az anyanyelv az ember(ek) életében 
II. Az anyanyelv az (én) életemben 
 

1. A pályázók gondolják végig, milyen szerepe van – vagy kellene, hogy legyen – 
az anyanyelvnek. A javasolható szempontok közül néhány: az anyanyelvhasználat a 
jog szempontjából (a nyelvhasználati egyenjogúság kérdései); az anyanyelv haszná-
latának korlátai, a két- és többnyelvűség formái stb.; az anyanyelv szerepe az em-
berré válásban; az anyanyelv és a tanult nyelv különbségei stb. 

 

2. A pályázók fogalmazzák meg, számukra mit jelent(ett) az anyanyelv a különfé-
le élethelyzetekben, milyen szerepe van (vagy volt, lehet, lehetett volna) életük 
alakulásában; közéleti, kulturális stb. érdeklődésük formálódásában; egyéniségük 
kibontakoz(tat)ásában; nemzeti hovatartozásukban, kötődésükben; mindennapi 
életükben stb. 

 

A pályázóktól tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket vár-
nak, amelyek terjedelme legalább 10–15 oldal (20–30 000 karakter, verses meg-
formálás esetén ennek fele vagy legalább harmada). A pályázati felhívásra egy pá-
lyázó csak egy – vagy az I. vagy a II. pont alatt ismertetett témakörben készített – 
pályaművet nyújthat be. A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített 
pályázatok díjazásban részesülnek, és a nyertes pályázók munkáiból készülő válo-
gatást a minisztérium – lehetőség szerint – külön kiadványban jelenteti meg. 

 

A pályázat díjai: 
 

I. díj: 800 000 Ft. 
II. díj: 500 000 Ft. 
III. díj: 300 000 Ft. 

IV. díj: 200 000 Ft.  
V. díj: 100 000 Ft. 
VI. díj: 50 000 Ft. 

 

(A pályadíjakat a bírálóbizottság meg is oszthatja.) 
 

A pályázatot adatlap kíséretében kell benyújtani – letölthető a www.okm.gov.hu  
illetve a www.anyanyelvapolo.hu honlapról, személyesen pedig az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 
díjtalanul szerezhető be. 
A pályázatot – a kitöltött adatlappal együtt – egy példányban, Anyanyelvi pályá-

zat 2008. jelzéssel, az OKM Közművelődési Főosztálya címére (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14.), legkésőbb 2009. február 15-ei beérkezéssel, és kizárólag 
postai úton lehet benyújtani. 
A pályázatokat 2009. május 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövet-

sége javaslata alapján fölkért szakértői bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfele-
lő, a hiányosan kitöltött adatlap kíséretében, valamint a határidő után benyújtott 
pályázatokat a szakértői bizottság nem bírálja el. Hiánypótlásra a pályázat beküldé-
si határideje után nincs lehetőség. 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2009. júniusának első hete, az Ünnepi 

könyvhét rendezvénysorozatának részeként. Az eredmények megjelennek az OKM 
és az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján. A minisztérium a pályázókat legké-
sőbb 2009. augusztus 31-éig levélben értesíti. 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 473–7582 (OKM) illetve a 317–

3062 (ASZ) telefonszámon. 
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A NÉZŐ ● PONT ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁSA 
 

 
Kedves Olvasóim! 

 

Néző ● Pont című folyóiratom évente 6 alkalommal jelenik meg, általában 
kéthavi rendszerességgel. A folyóirat árus forgalomba nem kerül, az előállítás-
hoz szükséges költségek előteremtéséhez azonban továbbra is elfogadok ado-
mányokat, számla ellenében szerződésben rögzített támogatásokat. 
Eddig nem tüntettem fel árat, ezután, viszonyításképpen, ez is szerepelni fog a 
kiadványon. A folyóirat az impresszumban megjelölt helyekről továbbra is 
ingyenesen elvihető, az eddigi gyakorlathoz hasonlóan beszerezhető, elolvas-
ható és fellapozható. 
Ha úgy gondolják, a jövőben is olvasni kívánják folyóiratomat, és szeretnének 
biztosak lenni abban, hogy nem maradnak le róla, lehetőség van a Néző ● Pont 
megrendelésére is. Az egyes kötetek terjedelme – mint a korábbi évfolyamok-
ban is – változó lesz (éves szinten 800–960 oldal között). 
 

A kötetek átlagára 900 Ft, postaköltséggel együtt. A 2009. év hátralévő 5 
számának megrendelése tehát 4.500 Ft-ba kerül. 

A megrendeléseket postai úton a szerkesztő címére kérem: 
dr. Vitéz Ferenc, 4027 Debrecen, Füredi út 67/B. Fszt. 2., 
vagy e-mailen juttassák el a ferko824@gmail.com címre. 

Kérem, tüntessék fel a nevet, a postacímet, illetve azt a címet (cégnevet), 
ahová a számlát kérik! 
Az előfizetési díj átutalható a Magyarországi Volksbank Zrt. számlaszá-
mára (dr. Vitéz Ferenc – 14100213–10184349–01000005), vagy befizet-
hető postai utalványon a fenti címre, illetve személyesen. 
 

Érdeklődésüket és bizalmukat tisztelettel köszönöm! 
Vitéz Ferenc 

 

 
Korlátozott számban még megrendelhető 
A TÁNCOSNŐ HALÁLA című metafizikus 
detektívregényem, mely – egy mai bűnügyet 
és egy művészeti nyomozást összekapcsolva – 
Medgyessy Ferenc szobrászművésznek is 
emléket állít, halálának 50. évfordulóján. 
 
A regény kedvezményes ára 1.200 Ft 
(postaköltséggel együtt). 
 
A megrendelés, a számlakiállítás és az átutalás 
vagy fizetés módja megegyezik a folyóirat 
előfizetésénél feltüntetett feltételekkel.   


