
szürke, az éjszaka színei, derengésűk gömbido
múvá csiszolódott kövek csendes halmazára
borul, csillagtalan éj, de erős és nyugalmas,
maga alá gyűrte, a kép alsó régiójába szorítot
ta küzdelmeink emléket, a hegyesszögbe tört
hosszú vonalat. Éjszaka zenéje, ritka, bartóki
pillanat; Mezei Ottó találóan idézi a kiállítás
katalógusában a művész kedvenc Novalisát
(Képes Géza fordításában):

Képzömüvészet

Pápai Évadomborművei
Nürnbergben

Nürnbergben, a Szent Ludwig ferences temp
lomban 1985 szeptemberében felszentelték
Pápai Éva tíz táblából álló kerámia dombor
mű-sorozatát, mely vörösagyagból készült Vá
roslödön, Az alig harmincéves alkotó mély be
leérzőképességgel ábrázolja Assisi Szent Fe
renc világot átható emberségét, aki testvér
ként tisztelte a szelet, a vizet, a földet, aki a
szegénység gazdagságát hirdette, aki "Isten
trubadúrja" lett.

Pápai Éva Szombathelycn született. 1975-79
között a kolozsvári festöművész, Gy. Szabó
Béla tanítványa volt; grafikáit Magyarorszá
gon kívül Bledben, Ljubljanában, Comóban,
Luganóban, St. Pöltenben is bemutatták. Élet
művének eddigi legszebb darabja ez a kerá
mia dombormű.

Pápai Éva tíz kerámiája nem puszta illuszt
ráció, hanem önálló és erőteljes értelmezés.
Szervesen kiegészíti a Szent Ludwig-templom
arányos belső tcrét és méltó a társmüvekhez,
Henselmann szobraihoz, Heidingsfeld üvegab
lakaihoz, Anton Rückel korszerűen fogalma
zott keresztjéhez, Karl Potzler plasztikáihoz.
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Villámfényű

csillagoknál is ragyogóbb
az a végtelenbe villanó szem, amelyet
bennünk az éjszaka ujjai nyitnak.

Szepesi Attila verset írt három Lossonczy
képről: " ... épül a láthatatlan kupola". Vitat
kozni van kedvem: a kupola már fölépült. Mu
tassunk rá! Hogy mindenkinek láthatóvá s meg
rendítő örömévé váljék.

Lukácsy Sándor

Az első tábla Ferenc és apja alakját mutatja.
A második Ferencet szerzetestestvérei között.
A harmadik domborművön III. Ince pápát lát
juk Hugilon bíboros mellett, aki Szent Ferenc
szövetségese volt. A negyedik jelenet sziklák
között mutatja az imádkozó Szent Ferencet.
Assisi Szent Ferenc lényegét a szeretet törvé
nyében fogalmazza meg. AMadárprédikáció
közismert történetét ábrázolja az ötödik kép.
A gubbinói farkas históriáját mutatja a hato
dik tábla. A keresztény és a mohamedán világ
találkozik a hetedik képen, amely Szent Fe
rencnek a szultánnál tett látogatását idézi. A
következő két táblán Szent Ferenc előbb a
gyermek Jézus társaságában, utóbb pedig stig
mákkal jelölten látható. A tizedik kerámia táb
la Szent Ferenc halálát ábrázolja, Szent Klára
és az angyalok társaságában.

A képek híven igazodnak a szent életének
külsö és belső történéseihez. A táblák bronz
vörös színezése jól kiemeli a domborított és
karcolt plaszticitást. Pápai Éve muvészete
gyönyörködteti a szemet, elmélyülésre, belső

örömre hangol. Érti és átérzi Assisi Szent Fe
renc példáját, s minket is felé közelit.

Losonci Miklós


