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A VIGILIA
GALÉRIÁJA

1'ILL ARAN

Till Aran autodidakta szobrászrnű

vész 1909-ben született Hódrnezővásár

helyen. Édesapja - aki Iényképészmes
ter volt - jó barátságot tartott a 20
as években Vásárhelyen működő fes
tőkkel és szobrászokkal : Tornyai Já
nossal, Rudnayval, Endre Bélával, Pász
tor Jánossal, Medgyessy Ferenccel.

Till Aran már gyermekkorában von
zalmat érzett a képzőművészet iránt,
de családi körülményei sokáig nem en
gedték meg, hogy a művészetnek él
jen. Szobrászi tevékenysége 1955-ben
kezdődött el. Első műve nővérének port
réja volt; 1956-ban készült el "Kereszt
refeszítés"-e, majd néhány hónap múl
va "A jerikói vak".

A nyilvánosság előtt először 1969-ben
szerepelt, a "Magyar Egyházi Kultú
ra" cirnű római kiállításon. (E tárlaton
a művésznő Szántó Piroska és Kákonyi
Asztrik festőművészek, Kopp Judit szob
rász, Kondor Béla grafikus, Kovács
Margit kerámikus, Bartha Lajos ötvös
s más neves képző- és iparművészeink

társaságában vett részt.) A kiállítás be
zárulta' után a II. vatikáni zsinaton
résztvevő magyar főpapok ajándékként
átnyújtották VI. Pál pápának Till Aran
"Crucifixus" című kompozícióját, amely,
nek újszerűsége, érzelmi telítettsége 
a szemtanúk szerint - a Szeritatyára
mély hatást gyakorolt.

1971 tavaszán került sor Till Aran el
ső önálló kiállítására a budavári Má
tyás-templomban; a tárlatot ~ amely
nek Praritner József államtitkár, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal akkori el
nöke volt a védnöke - az Országos
Egyházművészeti és Műemléki Tanács
rendezte s dr. Cserháti József pécsi püs
pök, a Tanács elnöke nyitotta meg.

A kiállítás darabjait ("Passió", "Fel
ajánlás", .,MeditáciÓ", "IX. Szimfónia",
"Magyarok Nagyasszonya", "Bernadette"
stb.) mind a kőzönség, mind a sajtó
(Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Kato
Iikus Szó, Új Ember, Vigilia) nagy el
ismeréssel fogadta. Dominek György a
Katolikus Szó-ban "népi íhletésű. egy
szerű vonalvezetésű, erőteljes müvek"
ként jellemezte Till Aran szobrait ; az
Új Ember cikkírója szerint a művész

nő munkái "csaknem kivétel nélkül az

evangélium szellemét tükrözik, de tá
vol vannak minden megszekott kegyes
segtől", Bojár Iván, a' Magyar Hirlap
művészeti rovatvezetője - a lap 1971.
április 17-i számában - így méltatta
TilI Aran alkotásait: "Alakjai súlyo
sak, tömbszerűek; a vallási jelképrend
szer ötvöződik bennük Hódmezővásár

hely paraszti valóságérzésével. Ezek a
szobrok csalódást okozhatnak azoknak,
akik megszokták a kegytárgyüzle
tek, a múlt századi polgári ízlés sze
ri nt feldísxitctt templomok édeskés szob
ra it ... Till Aran naiv szemíéiotü, tisz
ta, etikus művész; emberi magatartásá
ban és műveiben egyaránt az ember
nek az életbe vetett hitét tiszteljük."

A budavári tárlat vendégkönyve több
ezer látogató nevét tartalmazza, s több
SdlZ véleményt... "Rutin, tudás, tech
nika semmit sem érnek önmagukban:
ez az igazi művészet" - olvassuk az
egyik bejegyzést. - Beresztóczy Mik
lós dr. c. prépost. az Országgyűlés al
elnöke: "A művészi alkotáshoz nem
elég a jó szem és az ügyes kéz ... A
fő - a szemet-lelket irányító lélek.
Ezt a lelket éreztem meg a kiállítá
son. Köszönörn." - Prantner József ál
lamtitkár: "TilI Aran alkotásai meg
ható egyszerűséggel fejezik ki az ember
örömét. bánatát és törekvését a jóra"
- Egy református presbiter: "Mai hi
tet sugárzó mai művek ezek a szug
gesztív erejű, a lényeget adó, megrázó
és felemelő szobrok."

A művésznő a közelmúltban fejezte
be stáció-sorozatát, amelynek az a kü
Iönlegessége, hogy - eltérőerr a koráb
bi keresztút-ábrázolásoktól -- mind CI

tizennégy mű csupán Krisztus alakját
jeleníti meg: a ciklus talán le:'ldfeje
zöbb darabjai a "Krisztus megtörli ar
cát" és a "Krisztus összerogy".

Hódmezővásárhelyi otthonában beszél
getünk Till Arannal ; szűkszavúan fejezi
ki magát, kerüli a nagy szavakat: "Egy
kritikus - Mátyás-templomi kiállítá
somról beszámolva - azt írta rólam,
hogy expresszionista vagyok és mun
káirn Barlach szobraival rokonok, Lehet,
hogy így van, azonban Barlach szob
rai t csak a cikk megjelenése után lát
tam egy művészctí könyvben. amelyet
azért kértem kölcsön, hogy megtudjam.
kivel vetett össze a cikkíró ...

Szobraimhoz rajzvázlatot nem készí
tek. Munkáimat agyagbólgyúrom. az
után gipszbe öntörn, s ha anyagi lehe
tőségeim engedik, akkor jön a fémbe
öntés . . . DÉVÉNYI IVAN
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