
Haza és nagyvilág

KÓNYA KÁLMÁN FOTÓJ

Kónya Kálmán szemérmesen rejtőzködő művész 
ezt állapította meg róla Fáber András a kiállítására
készült leporellón. Őriz egy rég volt, már-már kiha
ló művészideált: a mesteremberét, aki biztos kézzel
szelídíti az ellenálló anyagot gondolatai szolgájává.
Öntudatosan, de hivalkodás nélkül vallja ars poeti
ca-ként: .Képet csinálok, ez a dolgom". Munkái
nak, szemnyitogató fotográfiáinak ez a .mivesség
tudat" adjelentőséget.Ebben rejlik a Tatán, Eszter
gomban, Debrecenben, Szarvason és másutt az idén
bemutatott kiállításainak titka.

Életrajza, a kiállítások elején tablóra róva, hét rö
vid mondatba belefér: .Kánya Kálmán 1926-ban
született Ebeden. Gyermekkorától fokozódó érdek
lődéssei fényképezett, míg 1957-ben hivatásul vá
lasztotta a fotót. A Magyar Fotóművész Szövetség
1958-ban hirdette tehetségkutató pályázat tiz nyer
tesének egyike. 1966-ban Gyula város a Székely
Aladár emlékére alapított éremmel díjazza. 1969.
AFIAP. 1971. EFIAP. Hasznos éveket töltött az
Iparművészeti Főiskolán, az Iparművészeti Tanács
nál és a Műegyetem Lakóépülettervezési Tanszé
kén, mint ezek külső munkatársa. A Magyar Fotó
művész Szövetség elnökségének tagja."

Eddig nem rendezett képeiből kiállítást. Megbújt
az általa fényképezett tárgyak, épületek mögött.
A szakmabeliek mint az egyik legjobb alkalmazott
fotográfust dicsérik, és ezt a megállapítást Kónya
Kálmán sok szép, díjra érdemesített könyve igazol
ja, melyek közül csak a Hetertdas-sorozat nagysze
rű régész-fotóit em/ítem.

Képeinek genezise egy sajátos látásmód. A kép
nem az exponálás pillanatában szűletik, hanem az
átélt, a hosszabb ideig érlelődő szemlélődés végén
kattan a fényképezőgépe. Kónya Kálmán számára
látni valami lényeges.fontos dolgot, becsületbelit je
lent. Fotái nemcsak valami érdekeset, gyönyörköd
tetőt, esztétikus tárgyat mutatnak, hanem látni taní
tanak. Látni több, mint érezni, gondolni vagy tudni,
több mint észrevenni. A szó jelentésében már az is
benne van: megérteni a belső összefüggéseket, fel
tárni azt, ami a dolgok igazi titka. Látni annyi, mint
megsejteni a dagadó rügyek mögött az élet titkát, a
hóba rogyott kukoricaszár látványa mögött az elmú
lást, a veszekedő, összebújó, szétváló madarak röp
tében, a földre dobott kövek rendjében létünk egy
másnak feszülő elllentéteit és harmániáit. Mindez
Paul Eluard egyik mondását idézi: .Látni: az meg
értést és cselekvést jelent ..látni ez egyesiti a világot
az emberrel, az embert az emberre/".

Kónya Kálmán művészetének titka az idő dimen
zioja. Él egy hiedelem, hogy a fényképezés a múlá

pillanat megragadásának művészete. Rendszerint az
ellesett pillanatok megörökitésének izgalma teszi
érdekessé afényképezőgéppel készített alkotásokat.
A kép megállítja az időt, kiemeli egy szeletét és ez
zel időtlenné varázsolja. Kónya Kálmán [otái nem
ilyenek. Ő perben áll a pillanatnyisággal. Tetten éri
a világot, de képeinek látásbeli bevezetői vannak: az
előzetes szemlélés és meditáció tanulságai. Nem a
pillanatnyit keresi, nem is az általánost, hanem az
"örök jelleget" a tárgyak antetipusát, időelőtti őské

pét. Ezért áll közel hozzá a mitologia. A kőben, fá
ban megtalált többlet költői világlátása.

Kónya Kálmánt Katona Tamás a tatai kiállítá
son elmondott beszédében úton járó emberként jelle
mezte, aki elindul és meglesi a tavaszt, a kopasz
ágak nyújtózását, a kanyargó kerítések vonalát.
Tudni akarja, hogyan pihennek az elhagyott bánya
meddőhányó in a kövek. Így lesi meg a fák, a tájak,
az emberek titkát, és közben észrevétlenül, soha
nem hivalkodva ő is jelen van mindabban, ami törté
nik.

SZ. J.

MEGHALT MAROSI LÁSZLÚ
(1913-1981)

Marosi László püspöki tanácsos, nagyváradi egyházme
gyés áldozópap, a Szolgálat felelős szerkesztője, a Prugg
Verlag magyar kiadványainak gondozója, az ausztriai
SpittaljDrau magyar lelkésze rövid betegség után 1981.
március lJ-án, életének 68., papságának 44. évében Kla
genfurtban elhunyt.

1913. szeptember 12-én született Nagyváradon. Teoló
giai tanulmányait Szegeden végezte. Az itt szerzett tapasz
talatairól számol be a szeminárium ötvenéves jubileumát
köszöntő cikkében a Szolgálat 48. számában. "A kispa
pok hatvanas létszáma mellett az órák jó részére bejártak
a jezsuita teológusok is - írja többek közt -, és így leg
többször teljesen tele voltak hallgatókkal az előadóter

mek. P. Bus, P. Müller, P. Lányi, P. Csávossy, P. Varga,
P. Borbély minden tudásának legjavát adja át imádságos
szeretettel a fiataloknak. Szentiványi professzor óriásí tu
dását mindenki csodálja. P. Kerkai prefektussága alatt pe
dig tanúi a kispapok a KALOT születésének. P. Hunya
vezetése alatt több szakosztállyai müködik a Szent Gellért
Akadémia. Mikor Glattfelder püspök 25 éves jubileuma
elérkezik, az ünnepélyt a városi szinházban tartják meg.
A Szent Gellért Akadémía keretében a műsor jó részét a
kispapok irják és adják elő. Az akadémia munkájáról
minden évben kis könyvecske jeleník meg."

1937. május 2-án szentelték pappá. Első miséjét május
6-án mutatta be szülővárosában. Ezt követően a nagyvá
radi Szent József fiúotthon prefektusaként működött,

A II. vílágháború után a Dráva melletti Spittal városká
ban telepedett le, itt lakott haláláig. Segítőkészsége, szere
tete legendás volt. Bárki fordult hozzá, szívesen rendelke
zésére állt, élte is, amít folyóírata mindmáig a eimében
hirdet, élte is a szolgálatot. Marosi Lászlót lapunk barát
jaként ismertük és becsültük. Így marad meg valamennyi
ünk - külhoni és ítthoni magyarok - emlékezetében.


