
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE.1-......- _

Barcsay Jenövei
- Katona községben születtem, Kolozs megyében, Nagysármás mellett, Katona

mellett van Pusztakamarás is, Kemény Zsigmond és Sütő András szülőfaluja. Mi
mezőségi magyarok vagyunk.

- Hogyan emlékszik vissza szűleire, Mester?
- Szüleimet szerettem és tiszteltem. Mint a legtöbb gyermek, elsősorban

anyámhoz ragaszkodtam. Apám ideges természetű ember volt, nemigen láttam őt

nevetni sem, mindig szomorú volt, sok gondja volt; az élet nyomta és ő túlságo
san érzékeny lehetett. A végén nem természetes halállal halt meg. Az anyám nő
létére sokkal szívósabb, sokkal erősebb lélek volt.

- Ha jól tudom 1919-ig élt ott, akkor került Budapestre. '
- Akkor kerültem. egy zakóban, egy nadrágban és pénz nélkül. Addig szüleim

nyakán élősködtem, s bántotta az önérzetemet, hogy 19 éves vagyok és ingyen
tartatom el magamat. Szerettem rajzolgatni, akvarellezni, festeni és egyszer el
mentem Marosvásárhelyre - ismertem ott egy családot, a nagyenyedi zenetaná
rom családját -, s, ők vittek el Gulyás Károly tanár úrhoz, mutassam meg neki'
akvarelljeimet. Megnézte, s azt mondta, hogy nagyon tehetséges vagyok. Meg
kérdezte, honnan jöttem s biztatott: "hát akkor fogd a ceruzád és próbálkozz
emberi figurákkal; azokat az embereket próbáld megjeleníteni, akik között élsz".
Két hét múlva ismét elmentem hozzá, vittem 15-20 rajzot s akkor ő az emeleten
lévő rajzterembe vitt, ahol már föl volt állítva egy állvány, rajta egy kifeszített
blind-keret, s azon egy "ingres" papír. Kezembe nyomott egy szenet - akkor lát
tam életemben először rajzszenet -, s azt mondta, hogya beáljított gipszfejet
(amely egy görög istent ábrázolt) rajzoljam le..Otthagyott. Tízperc múlsa vissza
jött, üres volt a papír. Mondtam neki, nem tudom, hogyan kell ehhez hozzákez
deni. "Hátígy ni; az emberi koponya egy tojás alakjához hasonlít, amelynek van
egy merőleges és több vízszintes tengelye," Ezt belerajzolta s én tovább folytat
tam. Meg is dicsért, hogy jól megfogtam a karakteret annak a dolognak, s azt
mondta: "kedves fiam, most elmegyünk Sófalvy Illyés Sándor úrhoz, akit nagysá
gos úrnak kell szólítani". Egy szép villa előtt álltunk meg, ő becsöngetett, s kijött
egy elegánsan öltözött, sötétkék ruhás, kipödört bajszú erdélyi magyar. Kezet
nyújtott, nem várta meg, hogy én mutatkozzam be. Ilyenek voltak a régi erdélyi
urak. Urak voltak a jó értelemben. S azt mondta: "Kedves fiam, mától kezdve az
én fiam vagy. Akarsz-e a budapesti Képzőművészeti Főiskolára kerülni?" S ak
kor azt mondtam, igen.

- Mintha a gondviselés küldte volna azt az embert. ,
- Nekem szerencsém volt mindig az életemben. Igaza volt Lyka Károlynak,

nagy művészettörténészünknek, aki azt mondta: a tehetség egymagában véve
nem elegendő, sok minden kell még mellé. Hiába nagy tehetség valaki, ha 30
,éves korában meghal.

- Henry Moore mondta, hogya tehetség nagyrészt szorgslom. Erről mi a véle
ménye?
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- Én nem törődöm, hogy ki mondta, nincs igaza. Annyiban igaza van, hogy ha
valaki tehetséges, akkor benne élnek olyan feszítő erők, amelyek arra kényszerí
tik, hogy csináljon valamit. Ha valaki tehetséges, nem azért szorgalmas, amiért
egy hétköznapi ember is szorgalmas lehet, hanem mert a benne lévő mondani
való nem engedi nyugodni. Kénytelen dolgozni.

.: Mikor Budapestre került, mi volt az első élménye?
- Amikor megérkeztem, éjfél után kettő lehetett. Kiültem a katonaládámmal a

Keleti pályaudvar peronjára, a térdemre könyököltem, és eszembe jutott a csa
lád. Néztem a Baross teret s az olyan furcsa volt, olyan szürrealista hangulatot
keltettek bennem a bérházak nagy foltjai. Nagyon egyedül éreztem magam.

- Mit jelentett Önnek az, hogy Erdélyben ssűletett? '
- NekeJ11 az volt a hazám. Szeréttem szülőfalumat a dombjaival. A Mezőség

dombos vidék, ahol ritka az erdő, inkább akácosok vannak - most is ez lebeg a
szemem előtt. Sokáig azokból a formakból éltem, azok a formák éltek bennem,
mint gyermekkoriemlékeim. Ezért örültem nagyon, amikor Szentendrére kerül
tem: szép plasztikus dombok vették körül a várost, s ez emlékeztetett szülőföl

demre. Nem úgy nézett ki Szentendre, mint ma, mára teleépítették víkend-házak
kal. Az a szép látvány, az a szép táj eltűnt örökre.

- Aszülőföldhöz val6 ragaszkodás jelentett-e egyúttal valamilyen nemzeti sti
lushoz val6 kötődést is? Kimutathat6-e ilyesmi a festészetében? .

- Mivel magamról van szó, erről nehezen tudok beszélni, de a kritikusok több
ször írták, hogy a balladaszerű hangulatokat, a barnákat, okkereket, súlyos föld
szagú színeket, formákat Erdélybőlhoztam magammal.

- Ezt a véleményt elfogadja, Mester?
- Elfogadom, hiszen még ma is előttem vannak azok az emberi alakok, akiket

én születésem helyén láttam; annyira belémivódtak. Nagyon szép alkatú embe
rek lakták Katona községet: hosszú hajat viseltek az öregemberek. nagy bajuszt,
szakállt nem; nagy termetű, jól kifejlett emberek voltak. Monumentális érzést
keltettek már akkor bennem.

- A XX. századi magyar zeneművészetet nem lehet elképzelni a népzenéből szár
maz6 elemek jelenléte nélkül. Felfedezhető ilyesmi a képzőművészetben is?

- Voltak, akik erre törekedtek, de szerintem ez nem járt különösebb ered
ménnyel. Csók István is festett tulipántos ládákat meg ezt-azt, de ez még nem
jelenti azt, hogy ezen keresztül egy kimondott magyar népi festészet alakult vol- '
na ki. V-oltak olyan festőink, akiknek a festészete nagyon helyhez kötött, vissza
tükrözték a tájat, ahol éltek. Nagy István piktúrája például Erdély tájai nélkül
nem alakulhatott volna úgy ki, ahogy kialakult. Ha valakire rá lehet mondani,
hogy monumentális és magyar festő, Nagy István az. Volt egy Nagy Balogh Jáno
sunk, azután ott van Fényes Adolf festészéte - az pedig az Alföldhöz is kapcsoló
dik. Az egyik legnagyobb magyar festőnek tartom Tornyai Jánost. Az {} és Koszta
József festészete csak az Alföld levegőjén keresztül alakulhatott ki. Rippl
Rónaira azt mondják, hogy franciás. De ha nem a Dunántúlon lakik.-piktúrája
talán egy kicsit másképpen alakul ki. Egry József festészete a Balaton nélkül el
képzelhetetlen: ott élt, ott horgászott, folyton nézte a tájat, és azok a motívumok,
azok il formák, fények-árnyékok beléivádtak. ' ,

- Amikor a főiskolára került, a felvételi vizsga hogyan zajlott le?
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- Amíg én odakerültem, sok mindenen mentem keresztül, le is késtem a felvé
telit. Fél év múlva, januárban megjelent egy rendelet, amely szerint a menekült
leendő főiskolai hallgatóknak az életét meg.kell könnyítení, a főiskolákon pót
felvételit kell tartani. Ezen vettem én is részt.

- Ez 1920-ban volt?
- Igen. A felvételi abból állt, hogy le kellett rajzolni egy bögrét, egy kockát és

-talán még·- egy gipszfejet. Nem sikerülhetett valami jól, mert mikor készen vol-
tam, bementünk az igazgató szobájába, nézték a rajzaimat, engem, s mintha azt
mondták volna: hát ha m~ ez a fiatalember olyan messziről idejött, vegyük fel.
Határtalanul boldog voltam, hogy a főiskola növendéke lehettein.

- A főiskolán kik voltak azok a mesterei; aki1ctől valóban sokat tanult?
- Először Vaszary Jánoshoz kerültem. A huszas években Lyka Károly vette át

a főiskolát, és teljesen- átfésülte. Felépítésében és szellemében nagy változások
történtek ekkor. Korszerű, európai nívójú főiskola lett abból at iskolából, ahol
azelőtt úgy tanítottak, mint egy középiskolában. Lyka Károlynak sokat köszön
hetünk. Vaszary nagyon művelt ember volt, nagy tehetség. Tőle sokat tanultam.
Két év múlva azután mestert cseréltem s. Rudnay növendéke lettem. Nagyon jó
mester, jó festő volt, hiába akarják ma a víz alá nyomni - nem lehet.

- Akkoriban a főiskolán kik biztosították az európai' szinvonels: a tanárok
között?

- Elsősorban Vaszary János. Kimagaslóan. Azután a festők közül Rudnay Gyu
la, Réti István, a szobrászok közül pedig Liptaújváry Strobl Alajos és Kisfaludi
Strobl Zsigmond.

- Ekkoriban Párizsban már más világ uralkodott a festészetben. Mennyire lehe
tett Pesten érezni,nogy mi történik Párizsban?

- Nekem fogalmam sem volt. Inkább csak hallomásból, ösztönösen éreztük,
hogy ott nagy dolgok történhetnek. Amikor kikerültem és először láttam egy
Cézanne-képet, mindjárt megéreztem, hogy nekem onnan kell elkezdeni a XX.
századi művészetet. Most ezt meg tudom fogalmazni, de akkor csak éreztem,
hogy valami érdekes dolog történt Cézanne vásznain. Megfógott és többé elfelej
teni a mai napig sem tudtam.

- Minek köszönhette, hogy Párizsba került?
- Megpályáztam az ösztöndíjat és első helyen javasoltak engem, rninden pro-

tekció nélkül.

- Ez egyéves ösztöndíj volt?
- Igen, kétszer kaptam meg, úgyhogy két évet voltam Párizsban.

- Mit jelentett ez a két .év?
- Az életemet jelentette.

- Párizsban tanult, vagy pedig már mint kezdő művész dolgozott?
- Nem tanultam, mert rájöttem, hogy azokban az iskolákban ugyanazt tanítják,

.mint Budapesten. Nekem arra .szükségem nem volt, ahelyett kiállításról kiállí
tásra mentem. A Louvre-ba is be-benéztem, de az élő művészet érdekelt inkább:
az impresszionisták és Picasso, Braque, Matisse. A klasszikusok közül pedig el
sősorban Cézanne."
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- Az impresszionizmus távol allt a Mestertől?

- Soha életemben meg sem próbálkoztam impresszionista képet festeni. Fes -
tői leg távol állt tőlem az a laza festészet . Már akkor inkább a szerkezetesebb dol
gok, a konstrukció mint a festészet kifejezési eszköze fogott meg és érdekelt.
Cézanne festészetén keresztül indult meg az a folyamat, am ely napjainkig tart, s
ame lyet XX. századi fest észetnek nevezünk. Ennek egyik legfontosabb kifejezési
eszköze a sze rkezet, a konstrukció.

- Nagyon szé pen elemezve írja le a Tér és forma című könyvében, hogy mi tö r
tént a festészetben az impresszionizmus után: a reneszánsztól az odáig tartó idő

szakot - am ikor a persp ektíva volt a kompozíció fő rendezőelve - megkérdőjelez

ték s helyette a s íkot kezdte hangsúlyozni a festészet.
- Ez lass ú folyam at volt, nem következett be m áról holnapra a látás megv ál-

tozása. .

- Mi lehet az oka annak) hogy - ha 1assan is - , de megváltozik az emberi látás?
Az emberi gondolkodásban történh etett valami furcsa fordulat - hogy egy analó
giát mondjak, ehogyen a zenében elvete tték « .tonelitést. a nyugvópontot, dode
ka fon ze nét hoztak létre; ugyanúgy a képzőművészetben a perspektívát vetették el,
ami a látványból fakad. .

- Az euklideszi perspektívát elvetették, s he lyette más eszközökhöz nyúltak a
festők.

Én mindig mindent a természet e lőtt csin áltam. Láttam én azt, hogy egy út for 
mája, ahogyan távolodik tőlem, szűkül. Ugy látjuk. A valóságban nem történt
semmi változás, csak úgy láttuk, mintha szűkülne az az út. S mégis, ha a kép' azt
kívánta, akkor a szűkülő út helyett tágulót rajzoltam, a formát síkba kényszerí
tettem. Nem érez te tte rn a persp ektívát, hanem a sík törvényei szerint alakítot
tam ki a képe t. Igy változtatnom kell ett azon, amit a természetben láttam, tehát
mint festő ' kell ett, hogy gondolkozzam. Ekkor a természetnek azt a motívumát
már nem is szabad néznem, csak a képi eleme ket, hogy azoknak a parancsai sze-
rint alakítsam tovább a kép részét. - I

- Ez a folyamat vezetett oda, hogy a képzőművészet egyre inkább eltávolodott a
naturálistól.

- Absztrakttá vált. Hát a fotó is absztr akt tulajdonképpen, az sem másolja pon
tosan a természete t úgy, ahogya laikus gondolja.

- Ide kapcs olódna egy kérdésem,
ami Kassák Lajos szemé lyé re vonat
kozik. Ő vo lt, ak i a konstruktivizmust
megpróbálta itthon meghonosítani.
Milyennek lát ta az ő sze repét? Ho
gyan látta Kassákot?

- Nem mon dhatok, mást , mint ami
az igazságnak. megfelel. Ő engem
min dig becsült. Többszö r felk eresett
és több írása jelent meg rólam. Fog
la lkozott a ' festészetemme l s azt
mondta, hogy én vagyok az a festő,

aki a Nyolcak festészet ét tovább
vittem.



- És Mesternek mi a véleménye Kassák képeiről?
- Őt avantgarde festőnek tartom, akiről ma sokat beszélnek, de életében el-

hallgatták mint festőt. 'Fiatalabb koromban nem érzékeltem a festészetet, mert
nem voltam eléggé tájékozott, de most, hogy benőtt a fejem lágya, igen jelentős

nek tekintem. Nem mindegy, hogy az első világháború előtt már elindította azt
az utat, amely a konstruktivizmus felé vezetett Magyarországon. Kivette a részét
a XX. századi festészet kialakításából.

- A huszas évek táján milyen felfogásban rajzolt?
- Akkor nálam még felfogás ról nem lehetett beszélni. Nem tudtam még sem-

mit. Nem láttam. Nem éreztem a harmadik dimenziót. Az ösztönöm segített raj
tam. Nyáron, ahelyett, hogy elmentem volna művésztelepre vagy szórakozni,
megkértem az egyik szobrászmestert, engedje meg, hogy mintázhassak. Ugy
éreztem, hogya mintázáson keresztül megérzem annak a lehetőségét is, hogy sí
kon ki tudjam fejezni a harmadik dimenziót. Idővel észrevettem, hogy ez sikerül.

- Melyik az első képe, amelyikre azt mondaná, hogy ez már szuverén alkotás?
- A falu bolondja. Ott éreztem meg először - mintha a szememről egy hályog

hullott volna le -, hogy képes vagyok festő módjára látni, érezni; hogy festő let
tem. Ez a kép úgy készült, hogy Gyöngyösön az utcán szembe jött velem egy kol
dus-féle. Nagyon érdekelt annak az embernek az arckifejezése. Megszólítottam,
üljön nekem modellt. Egy fény-árnyék hatást akartam elérni, olyan beállítást
csináltam. Ránéztem, tudtam, hogy mit akarok, kinyomtam a festéket, és fél óra
alatt megfestettem. Határtalanul boldog voltam, mert éreztem, hogy festő va
gyok.

- Mikor történt ez?
- 1923-ban. Rudnay minden hónapban egyszer meglátogatta a növendékeit a

művésztelepen. Ekkor a képeket, melyeket készítettünk, felszegeztük a falra. En
két ablak közé jó magasra tettem a képet, hogy ne lássa meg, nehogy összeszid
jon, hogy ilyen képet festettem. Arra gondoltam, hogy komoly kritikával intézi
majd el. Nem ez történt. Bejött, szétnézett idegesen s azt mondta: "Azt a képet ki
festette?" Mondtam, hogy én. ,;Tessék levenni, megmutatni, szeretném meg
nézni." Megnézte és azt mondta: "Barcsay úr, ez nemcsak Magyarországon mú
vészet, ez mindenütt művészet. Maga már kész festő, úgyhogy jövőre már nem
veszem fel." Könyörögtem neki, hogy vegyen fel, rríert különben abba kell hagy
jam a piktúrát, nem tudok megélni. S így még két évig jártam hozzá.

- 1929-ben hogyan kötött ki Szentendrén?
- Hallottam, hogy megalakult a szentendrei festők társasága, és hogy egy kis

csoport itt kezd letelepedni. 'Bánáti Sverhák József javasolta, hogy válasszanak
be tagjaik sorába.

- Amikor 1931-től tanítani kezdett, mit tanított?
- Számtan, földrajz, könyvvitel. 14 éven keresztül.

- Nem érezte ezt elfecsérelt időnek?
- Hát persze, de segítettem magamon, mert az inasiskolában akkor csak dék

után kellett tanítani, Négy napon tanítottam, az összes délelőttjeim szabadok
voltak. Felkeltem korán s déli egy óráig csak festettem. Csak annak éltem, sem
mi mással nem törődtem.
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- Mindig egyedül élt?
- Igen. Megszoktam ezt az életet, de most, hogy megöregedtem, hiányzik a

család. 85 éves leszek. nemsokára. Elég nagy idő - mondják, de én nem érzem a
~5 évet, csak a járásomon keresztül.

- S képeiből tudott euuini?
- Nem. A piktúrából sosem tudtam megélni. Nem is akartam, zavart volna. A

művészetet az anyagiakkal nem tudtam összekeverni. Nem tudtam parancsra
festeni.

- S ha megrendelést kapott?
- Akkor sem. Amikor felkerestek Szentendrén a város és a megye képviselői,

hogy komponáljak egy nagy mozaikot az épülő művelődési ház részére, akkor azt
mondtam, szívesen, de kikötéseim vannak: ne kapjak témát és a hogyanba se
szóljanak bele.

- A szentendrei mozaikban - ha mindent beleszámítunk, vázlatokat is.- mennyi
munka van?

- Egy élet munkája.

- És manuálisan, ténylegesen mennyi ideig készült?
- Egy'nyáron elkészült a kompozíció, különböző vázlatokon keresztül.

- S nincs egy kicsit sötét helyen?
- De igen. Minden mozaik a szétszórt fényt igényli.

- Mestert soha nem toglelkoztsu» az egyházmúvészet?
- Soha nem foglalkoztatott. Es mégis - ha él benned egy érzék, amely által

kapcsolatot tudsz teremteni a moríumentális művészet és a táblakép-festészet
között -, gondolom átérzed azt, amit a kritikusok írtak, amikor először meglátták
a szentendrei mozaikomat, hogy belépve a nagy előcsarnokba, úgy érezték, mint
ha egy székesegyház.vagy egy nagy templom oltára előtt állnának.

Talán azért nem éreztem kapcsolatot az egyházművészettel, mert irtóztam at
-. tól a kötöttségtől, amely bármely megrendelővel kapcsolatban mindig létezik.

Hogy megadják a témát, melyet illusztrálni kell. Az illusztrálástól mindig irtóz
tam, a szabadságot szerettem.

- Hogyan került 1945-ben a főiskolára tanárnak?
- Sose gondoltam, hogy valamikor is a képzőművészetin taníthassak. A háború

alatt kibombáztak, a műtermern megsemmisült. A Hunyadi téren laktam egy
szükséglakásban, közel a főiskolához. Tudták, hogy itthon vagyok, mint embert
ismertek, mint festőt tehetségesnek tartottak, s rám gondoltak, amikor kiderült,
hogy nincs anatómia tanár. Meghívtak. Szőnyi azt kérdezte tőlem: "Jenő, tudod
az anatómiát?" Mondtam, hogy nem tudom. "Hát akkor hogy akarod tanítani?"
Valahogy megpróbálom, készülni fogok, tanulni fogok - mondtam. Elfogadtam a
meghívást, volt egy kis szerenesém is, mert mindjárt szénszünettel kezdődött az
élet, és volt bizonyos időm arra, hogy készülhessek. Hazavittem a lakásomra egy
csontvázat, egy kisebb falitáblát, egy csomó krétát és vagy hat-hét könyvet. 01
vastam, tanultam és élő modell után rajzoltam. Tanulmányoztam az emberi test
szerkezetét és működését. Amikor a sors arra kényszerített, hogy anatómiával
foglalkozzam, már sok tapasztalatom volt ezen a téren, az emberi test felületéből
már tudtam következtetni annak anatómiai sajátosságaira. Tehát nem készülétle-
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nül kerültem ilyen problémák elé, mert éltek bennem vizuális úton szerzett for
mák és funkcionális tapasztalatok, csak az anatómia területén nem volt még
gyakorlati tudásom.

- Ekkor alapozta meg későbbi nagy könyvét, a Művészeti anatómiá-t.
- Arra sem gondoltam, hogy valaha is könyvek készítésével foglalkozzam.Az

ötvenes években, amikor már nyolc éve tanítottam, a minisztérium kívánsága
volt, hogy készüljön egy anatómia tankönyv. Nehezen adtam be a derekamat.
mert tisztában voltam azzal, hogy ez egy nehéz munka, sok energiát követel az
embertől és sok veszélynek lennék kitéve, ha belekezdenék.

- Az orvosok támadhatnák szakmai szempontból?
- Elsősorban az orvosok, de a képzőművészek is, hogy egy dilettáns, egy sen-

ki ... Nohát, az emberek nem bárányok. Elég az hozzá, hogy elkezdtem és min
dig más és .más ötleteken gondolkoztam rajzban. Anatómiát csak úgy lehet taní
tani,ha ott van a csontváz, egy élő figura és a tanár - ez én vagyok - s kezemben
egy kréta, Mikor azt magyaráztam, hogy ha például az alsó karomat befele forga
tom, akkor a két csont keresztezi egymást, már rajzoltam is, fejből s közben az
élő alakon mutogattam a megfelelő forma!. S a rajzaimat sosem dobtam el. Ami
kor elhatároztam, hogy mégis hozzákezdek a könyvhöz, legelső dolgom az volt,
hogy kijöttem Szentendrére nyár elején, hoztam a táskámban a rajzokat és első

este a padlóra szétraktam azokat, amelyekre szükségem. volt. Amikor készen vol
tam, már reggel négy óra volt. Reggel négyig meggyózödtem, hogy nem egy ana
tómia könyvet, akár hármat is meg tudok csinálni, annyi az ötlet, s annyi anya
gom volt. Szereztem egy modellt, akit megfizettem. s elkezdtem dolgozni. Nyáron
az egész könyvet megrajzoltam. Amikor bevittem a minisztériumba, csodálkoz
tak. Azt mondták: "Barcsay elvtárs, hát Ön így tud rajzolni?" Mert engem majd
nem üldöztek, hogy nem tudok rajzolni, nem vettek fel a szövetségbe sem. Ami
kor megjelent a könyv, azt mondta Szőnyi: "Na, Jenő, ilyen pofont soha az éle
tedben nem lesz alkalmad adni az ellenségednek; mint most."

- Nem haragszik, ha megkérdezem: az órvenes éveket hogyan vészelte át?
- Az anatómia könyvem mentett meg mindig, Amikor elkészült a könyv, 1953

januárjában megkapta az év legszebb könyve kitüntetést. Akkor kaptam meg a
könyvemrea Kossuth-díjat is, s meg voltam mentve. Nem bánthattak - nem is
·bántottak. Azelőtt sem, csak nem vették komolyan, amit csináltam, formalistá
nak tekintettek. .

- Hány országban tanítják mosra Művészetianatómiát?
- Az egész világon mindenütt, Pekingben éppúgy) mint Budapesten. Kilenc

vagy tíz nyelven jelent meg.

- Láttam Mester képeit a Műcsarnok-beli kiállításán, s megleptek a képek vég
sőkig leegyszerűsített formavilágukkal, szerkesztésükkel. .

- Boldog voltam, amikor megláttam kiállított képeimet, hogy ezt én csináltam.
Kiálltam a terem közepébe, végignéztem rajtuk, s mondom: hála Istennek, hogy
a sorsom hozzásegített, annyi erőt adott, hogy ezeket a képeket meg merjem fes
teni. Ezzel a koronát ráraktam arra, amit addig csináltam.
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