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A Selyemgombolyító 
Óbudán 
Zelnik Józseffel beszélget 
Deregán Gábor 

Megőrződött és megújult a fantáziátlan panelházak karéjában egy szép, kétszáz éves épület 
Óbudán; a ma emberének gyönyörűségül szolgál. Gyönyörűségül mindenképpen, mint építé-
szeti emlék. Közeledvén hozzá, magas tömör fal fogja fel a tekintetet; a Selyemgombolyitónak 
csak nemes formájú cserepekkel fedett sapkája látszik. Belül kerülve azután feltárulkozik a 
maga tiszta egyszerűségében az ovális alaprajzú, emeletes és embermértékü hajdanvolt „gyár", 
ami inkább lehetett volna — kolostor. Az üdezöld gyepet pengő kaszával, fagereblyével óvó-
gondozó csuhás barátokkal . . . 

Az öreg óbudaiakban egészen más hiedelem élt — igazítja helyre képzeletemet a házigazda, 
Zelnik József, a Közművelődési Információs Központ vezetője. Eszerint a különleges formájú 
épület a török basa háreme lett volna. Ez — bármilyen romantikus lenne — nem igaz, az vi-
szont tény, hogy a századfordulón kupleráj működött benne. Kiválóan alkalmas volt arra a 
célra, központi térre nyíló hűs szobáival, s innen, a földszintről körbenézve, kitűnően figye-
lemmel lehetett kísérni a ház életét. Nem véletlen, hogy az utóbbi években a filmesek rendsze-
resen visszatértek ide, a többi között itt forgatták az Egy erkölcsös éjszakát is. Valójában azon-
ban a Selyemgombolyító II. József korából származó ipari műemlék. Apotino Mazzocato olasz 
selyemkészítő útmutatásai szerint Tallherr József építette 1785-ben. Eredetileg a földszinten és 
az emeleten is összefüggő, körbefutó munkatermek voltak, amelyeket a múlt század végén fel-
osztva lakásokká alakítottak át. Ekkor épült a belső udvaron körben az emeleti függőfolyosó 
is. Az 1950-es évek közepén restaurálták a műemléket, a földszintes melléképületeket is, s a kis 
szobák egészen 1975-ig szükséglakásokként szolgáltak. Akkor született döntés arról, hogy köz-
művelődési intézmény legyen itt. 

%S — tízévi építés után — az lett. 1985 májusában nyitották meg a Közművelődési 
Információs Központot. Tény, hogy a tervezők: Bálint Imre, illetve Fodor László és 
Gergely Zsolt, a KÖZTI mérnökei a feladathoz méltó munkát végeztek. A Selyem-
gombolyító mint építészeti emlék gyönyörűségül szolgál. De akként szolgál-e majd 
mint ,,művelődési ház"? 

Nem az a feladatunk, hogy művelődési ház legyünk — válaszolja Zelnik József —, bár nap-
közben mindenki előtt nyitva áll a kapu. Óbudaiak, budapestiek, vidéki kirándulók, külföldiek 
előtt. Azt szeretnénk, ha minél többen tekintenék meg évenkénti kiállításainkat. Az elsőt az 
Országos Altalános Kiállítás 100. évfordulója alkalmából „Üdv a honi iparnak! Honi ipar 1885" 
címmel az intézmény átadásával egyidejűleg nyitot tuk meg az aulában. Rendkívül nagy jelen-
tőségű esemény volt az országos kiállítás annak idején; szervesen illeszkedett az európai nagy 
kiállítások sorába. Rövid ideig Európa központja volt akkor Budapest; Ferenc József eljött a 
megnyitóra; a világ tíz legnagyobb vállalata között magyar is szerepel t . . . Először mutatko-
zott be a magyar népművészet kiállításon, ipari termékek között; mai szavainkkal: egységben 
mutatkozott be — először — a gazdaság és a kultúra. Ez az utóbbira pezsdítő hatással volt, 
hogy a népművészet felfedezésének első nagy áramlata 1885 után indult el. Mindezt mi eredeti 
fotók, dokumentumok segítségével mutatjuk be a ma emberének, s ezek a dokumentumok egy 
különös, nyugalmas, békés világ hangulatát sugározzák. Nosztalgiával is lehet tehát szemlélni 
első kiállításunkat, s úgy is, mint a magyar művelődéstörténet egy felidézésre méltó részét. 
Hogy mi követi jövőre, még nem tudjuk, bizonyos azonban, hogy a nagyközönségnek mindig 
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kínál majd valami szándékunk szerint igényes látnivalót az aula. Ez az ízléses üvegtetővel fe-
dett hajdani belső udvar — úgy gondoljuk — kamarahangversenyek rendezésére is alkalmas. 
Elsőként a Magyar Rádióval közösen szeretnénk egy népzenei sorozatot meghirdetni. A bérle-
tet bárki megvásárolhatná. Nyitottak, ilyen értelemben nyitottak szeretnénk lenni tehát, de 
ismétlem, nem művelődési ház vagyunk. Alapvető feladatunk, hogy kulturális szolgáltató-
műhelyként segítsük a közművelődési területek működését. Az országos művelődési hálózaton 
keresztül, tehát mintegy közvetve k ívánjuk szolgálni a lakosság művelődését. 

0 Az eddigiekből számomra az derül ki, hogy szívesen fogadják a betérőt, a kiállítás-
látogatót, majd a zenehallgatót, de talán még szívesebben történetesen a falusi müve-
lödésiház-igazgatót. Aki nem is tér meg üres kézzel. . . Jól értem a szavait? 

A kapuk ünnepélyes kinyitása után nem sokkal elsőként a megyei művelődésiház-igazgató-
kat láttuk vendégül. A videotechnika tartalmi és technikai kérdéseiről beszélgettünk. Egy 
egész napot töltöttek el nálunk, megismerkedtek a házzal, céljainkkal, s mint mondtam, a 
video közművelődéssel kapcsolatos problémáival, lehetőségeivel. Nagyon jelentős előzményei 
voltak már ennek a találkozásnak, a mi gyakorlati közreműködésünkkel és az OKT támogatá-
sával ugyanis a közművelődési hálózat nagyszámú videokészülékhez jutott hozzá, kedvezmé-
nyes áron. ötszáz készülékről van szó, egy részét igaz, a VIDEOTON még nem szállította le. 

0Kik kapták? 
A jelentkezés sorrendjében művelődési intézmények; a falusi művelődési háztól kezdve a 

múzeumig bárki kérhetett . Egy feltételt szabtunk: valamilyen formában használják szervezett 
oktatáshoz. Tanfolyamhoz, továbbképzéshez s hasonlókhoz. Az igazgatókkal ily módon a vi-
deóról nemcsak mint elvi lehetőségről tudtunk véleményt cserélni. 

0 De vajon, az intézmények tudnak-e élni a korszerű technikával? Kamatozik-e kel-
lőképpen az majd a közművelődésben? 

A video, mondjam azt, olyan, mint egy kapa. Lehet használni s a raktárba is be lehet tenni. 
Lehet vele jól kapálni s lehet rosszul. Jelentőségét ma az első televíziókészülékekéhez mérném. 
Azok is jórészt a művelődési házakban jelentek meg, és az emberek el jár tak nézni. Spontán 
közösségeket teremtettek az első tévék; lehetett vitatkozni a műsoron, s be lehetett kukkantani 
a szomszédos termekbe, klubszobákba is. Később megvették az emberek a maguk készülékét 
és hazamentek a lakásaikba. A video ma ismét bevonzza, főleg a fiatalokat, a művelődési há-
zakba, a jó program nagy csáberő. Mi ezekkel is szeretnénk ellátni az intézményeket. Ennek 
érdekében több irányban indultunk el. A Magyar Televíziótól például ígéretet kaptunk, hogy 
közművelődési műsorait a rendelkezésünkre bocsátja, önköltségi áron. Szeretnénk összegyűj-
teni itthonról és külföldről a közművelődési, a tágan értelmezett ismeretterjesztő anyagokat. 
Közrebocsátásukhoz azonban még meg kell keresnünk a jogi formákat. 

0 Mit ért közrebocsátás alatt? 
Azt, hogy ezeket a videoműsorokat bárki megvásárolhatná tőlünk, illetve kölcsönvehetné. 

0 A sokszorosításhoz komoly technikai apparátus kell! 
A rendelkezésünkre áll, egy — bevallom — furcsa nevű közösség, az információtechnológiai 

csoport gondozásában. Működésük a video—számitógép—hang területre ter jed ki. Videostú-
diónkban felvételeket tudunk készíteni, ki tudunk a kamerával menni természetesen a „terep-
re" is. Képesek vagyunk televíziósugárzásra is alkalmas minőségű felvételeket is készíteni. Az 
utómunkálati stúdiónk a videoanyagok megszerkesztését teszi lehetővé. Azt hiszem, ez a kis 
egység rendkívül népszerű lesz a „területen", a művelődési házak ugyanis felvételeket több-
nyire már tudnak produkálni, azokat utólag megszerkeszteni azonban már nincs módúkban. 
Mi a rendelkezésükre állunk. Nem szeretnénk azonban csak a technikánál leragadni, célunk, 
hogy a nemes tartalom uralja azt. Ugyanezt mondhatom a számítógép-,.programunkra". Előbb-
utóbb mindenképpen túl kell lépni azon, hogy az egyébként okos masinákat csak a gyerekek 
játékszerének tekintsék például a művelődési házakban. Humanizálhatok a komputerek, és a 
kisközösségek mindennapi életének a szolgálatába állíthatók. Hogyan? Ezt a „hogyan"-t kíván-
juk megfejteni, kidolgozni. Mire gondolok? Csak egy példa: a számítógép egy gombnyomásra 
megmondja történetesen egy adott útvonal vasúti menetrendjét ; de egy újabb gombnyomásra 
miért ne közölhetné az útvonal településeinek megtekintésére ajánlott művészeti, régészeti, 
népművészeti, zenei és más emlékeit is?! Egy város, egy adott kisközség életét gazdagíthatná 
ilyen formában ez a technikai eszköz, segítené, mintegy szervezné annak a mindennapjait . 

0 Hadd eresszem el én is a fantáziámat! A helytörténet eszköze is lehetne a technika; 
be lehetne talán táplálni a gép agyába az adott település múltjának dokumentumait, 
azokat a történeti forrásokat és levéltárakat, könyvtárakat, ahol a múlt beszédes bi-
zonyítékai fellelhetők ... Mi erről a véleménye? 

Az az én személyes véleményem, hogy ma még nem érzékelhető az a technika, amelyre 
mindezt fel lehetne vinni, s amelyre érdemes lenne felvinni. A nálunk napjainkban el ter jedt 
Commodore tipusú számítógépek személyi számitógépek, s mint ilyenek, magukban hordják a 
maguk korlátait. Még külföldön is vitatkoznak azon, hogy a kultúra, a közművelődés területén 
milyen rendszer lenne a legcélszerűbb, a leghatékonyabb. Érdekes azonban a példa, amit mon-
dott, ezen a lehetőségen — bevallom — még nem gondolkoztam, s így a véleményemből, lehet-
séges, kiérződik a rögtönzés. Az bizonyos: a Közművelődési Információs Központ fontos fel-
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adatának tar t juk, hogy fel tár juk a kisközösségi kreativitásnak, a kisközösségek kulturális akti-
vitásának a formáit, lehetőségeit, modelljét. Ennek érdekében külföldről is igyekszünk be-
szerezni olyan kiadványokat, amelyek választ adnak arra, hogy a nagyvárostól a harmadik 
világig az adott közösségek hogyan, milyen formában szervezik meg az életüket. Minden ilyen 
konkrét elemzésnél kiderül, hogy azok a kezdeményezések ál l ják meg a helyüket, találkoznak 
a lakosság, a helyi közösség várakozásával és céljaival, amelyek a történelmi, kulturális ha-
gyományokra alapoznak, s azokra építenek a mai viszonyoknak megfelelő stratégiát. Kulturális 
stratégiát. Mi ilyen modellek összegyűjtésével és közreadásával is szeretnénk a helyi közös-
ségek munkájá t segíteni. 

0 Eddig felvázolt céljaik és leiadataik komoly kutatómunkát feltételeznek. Akár — 
némi nagyképűséggel — kutatóintézetnek is nevezhetnénk a Közművelődési Informá-
ciós Központot. 

Nevezhetnénk, de ne nevezzük. Szakmai feltárást végzünk kulturális szolgáltatás szándé-
kával. 

0 S mindezt hányan teszik? 
Huszonketten, s mind különböző területek szakemberei. Az információtechnológiai csoport-

ban például mérnökök, a melléképület kis műhelyeiben pedig különböző szakmák mesterei. 
0 Mielőtt azonban elhagynánk a volt Selyemgombolyító különös, ovális épületét, 
meg kell kérdeznem, milyen célból rendezték be — mint láttam — parányi kis 
könyvtárukat? Mintha egy nagyobbacska házikönyvtár lenne . . . 

Intézményünk kulturális szolgáltatói funkciójához kapcsolódóan a mindennapi művelődés, a 
kisközösségi kreativitás kiadványait gyűj t jük s e könyvek témaköre felöleli a kézművességtől 
a kamarazenélésig a lehetséges kulturális tevékenységeket. Minden olyan írásművet igyek-
szünk beszerezni — külföldről is —, amelynek az ismerete segítheti a művelődési intézmények 
gazdaságosabb, ésszerűbb működését. Ezek alapján mi tematikus kiadványokat szándékozunk 
összeállítani, és mi is nyomtatnánk ki ezeket. De miért mondom jövő időben mindezt, amikor 
már e vállalkozásunknak múltja is van! A Közművelődési Információs Központ kiadásában je-
lent már meg ez ideig egy gyűjtemény a kultúra és turizmus kapcsolatáról, továbbá a mi ki-
adásunk a Folklór és kulturális alternatívák című könyv. Ugyancsak feldolgoztuk a video, 
valamint a kábeltelevízió közművelődéssel összefüggő ismeretanyagát. A könyvek a könyvtá-
runkban és a boltokban is megtalálhatók. Pénzért megvehetők. 

0 Netán a nyomtatás helyszíne is a Közművelődési Információs Központ volt? Eset-
leg a melléképület imént említett egyik kis műhelye? 

Még nem, nyomdánkat most szereljük fel. Korszerű kis nyomdát alakítunk ki, amely nem-
csak a saját igényeinket elégíti ki, viszonylag olcsón a művelődési intézményeknek is a rendel-
kezésére állunk. Az első munkák egyikeként a napokban nyomtuk ki a Petőfi Csarnok tanfo-
lyamainak tananyagát. 

£ Nem léi attól, hogy az intézmények elárasztják Önöket megrendelésekkel? 
Nem, két okból sem. Az első, hogy természetesen csak annyi munkát vállalunk, amennyit 

tisztességgel el is tudunk végezni; ennél is döntőbb ok azonban, hogy a művelődési házaknak 
alig van pénzük, nem nagyon készítgetnek kiadványokat, propagandaanyagokat. 

# Feltételezem, hogy a központ ,,kezéből" kikerülő könyvek külcsinűkben (is) igé-
nyesek lesznek. 

Ez a szándékunk, egy kiadvány ugyanis nemcsak azzal hordoz információt, hogy jó rendez-
vényekre hívja fel a figyelmet, hanem azzal is, hogy hogyan! Az ember egy kitűnő vörösbort, 
ha egy kicsit is ad magára, nem iszik akármilyen pohárból. A nyomdánknál különben talán 
már egy lépéssel előbbre tart a szomszédos helyiségben lévő textilműhelyünk. Nem nagy az 
sem, de arra például kiválóan alkalmas, hogy az iparművész-hallgatók itt tartsák meg nyári 
gyakorlatukat. Alkalmas persze másra is, a szövőszékeken szép munkák készülhetnek, majdan. 
Az Iparművészeti Főiskolával kialakított kapcsolatunk nem egészen önzetlen, szeretnénk 
ugyanis, ha az onnan kikerülő, jól képzett textiltervezők az eddiginél tevékenyebben venné-
nek részt a közművelődésben. Országszerte nagy az érdeklődés, főleg a lányok, az asszonyok 
körében a szabás-varrás, a hímzés, a különböző — momdjam igy — textiles jellegű szakkörök 
iránt, a művelődési házak viszont nem nagyon dúskálhatnak a jól képzett szakkörvezetőkben. 
Bizonyosan nem tévedek: minőségi ugrás lenne az a szakköri mozgalom számára, ha ezeket 
a fiatal szakembereket megnyerhetnénk a mozgalomnak. Nem túlzok: több százezer ember gaz-
dagodna általa. Mellesleg a házi szabás-varrást én népgazdasági jelentőségű ügynek tartom, a 
háztáji gazdálkodással említeném egy sorban. 

0 ön most a leendő, a remélhetően leendő szakkörvezetőkről szólt. A jelenlegi, tény-
leges szakkörvezetők továbbképzésére nem gondoltak? 

Erre a Közművelődési Információs Központ még nem teljesen felkészült. Mindenfaj ta to-
vábbképzés nagyon fontos szolgáltatói tevékenységünk lenne, ehhez azonban szükség van arra, 
hogy a műhelyek fölötti tetőrészben kiépüljön a kétágyas szobák sora. Építészetileg rendben 
van, a belsőépítészeti munkákra és a berendezésre azonban sa jnos már nem jutott pénz. Ha ez 
meglesz, akkor pár napos, bentlakásos tanfolyamokkal eléggé közvetlen segítséget tudunk adni 
többek között a textiles szakkörvezetóknek is. 
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# Famegmunkáló műhely . . . 
Igen, ez a műhelyünk már „beállt", méghozzá különleges módon. Régi igény, hogy számos, 

az érdeklődés előtérbe került barokk hangszerhez — hogy csak egy példát említsek — egészen 
egyszerűen nem lehet hozzájutni Magyarországon. A közművelődési intézmények, elsősorban 
a zeneiskolák már jó ideje jelzik, hogy „tolódik" a lakosság, a gyerekek érdeklődése, például 
a barokk zene felé, nem kevesen a barokk zenét barokk hangszereken szeretnék játszani, ö r -
vendetes jelenség ez, a csembalóra írt zenemű másképp szólal meg, mást mond zongorán játsz-
va . . . Hadd hozzam fel hasonlatnak ismét a bort, nem mindegy az, hogy milyen pohárból issza 
az igényes ember . . . De mindez talán nem is igényesség kérdése; természetes az, hogy ha a 
zeneszerző valamely művet csembalóra írt, akkor azzal volt valami szándéka . . . Ilyen „külön-
leges" hangszerekhez azonban manapság Magyarországon gyakorlatilag nem lehet hozzájutni. 
Legfeljebb devizáért, de az ugyanaz. Mi gondoltunk egy nagyot és felvettünk egy hangszer-
készítőt, aki zeneiskoláknak készít ritka zeneeszközöket, famegmunkáló műhelyünkben. Persze, 
itt is van hátsó gondolatunk: szeretnénk bebizonyítani, mondjuk, kisszövetkezeteknek, hogy 
lehet és érdemes ilyennel foglalkozni. Hátha meghozzuk nekik a kedvet. Tehát még arra is vál-
lalkoztunk, hogy a termelő szférát megpróbáljuk közelíteni a közművelődéshez . . . 

És Zelnik József szenvedélyesen tovább sorolja: céljuk a közéleti kultúra fejlesztése is, érté-
kek tudatos, célszerű ajánlásával; a kívánatos kulturális fogyasztói szokások és életmód támo-
gatása; a közművelődési, oktatási és szociális ellátóterületek együttműködésének segítése . . . 

Kétségtelen, közművelődési intézménynek elég szabálytalan és szokatlan a „Selyemgom-
bolyító". Formájában és tartalmában is elüt környezetétől. Szűkebb és tágabb környezetétől. 
A helyes kifejezés: a maga nemében egyedi és egyedüli. Bár ami a fallal, és gyepszőnyeggel 
övezett szép intézményt illeti — nagyon szabályos is. 

Emlékeim Cseh Gusztávról 
Reméltem, hogy élhetek Cseh Gusztáv kedves meghívásával és kolozsvári otthonában ismer-

kedhetem meg tervezett harmadik könyvének vázlataival. 
Tudtuk, hogy beteg — hiszen gyógyulása reményében érkezett a budapesti kórházba —, de 

nem az orvosoknak, hanem neki hittünk, ö pedig nem tudta, vagy nem akarta tudni, hogy halá-
los kór emészti. Tele volt tervekkel, vágyódott haza, hiányzott már a munka, az alkotás meghitt 
csendje. Es hat héttel később, egy hónappal 51. születésnapja előtt, 1985. június 19-én minden-
nek végeszakadt. 

A fájdalmas döbbenet emlékképek sorát indította el. Eszembe jutott első személyes találkozá-
sunk a székelyföldi Alsócsernátonban. 

A csernátoni múzeum máskor csendes udvarát s az erdélyi művelődéstörténet nevezetes szemé-
lyiségeinek szobraival díszített parkot a nyár i faragótábor szorgoskodó résztvevői töltötték meg. 
Nem kis gyönyörűséggel nézegettem a kalákában készülő székely kaput, a kopjafákat , az egyé-
ni alkotásokat. A fürész, a véső, a kalapács hangja egybeolvadt a jókedvű dúdolással, fütyüré-
széssel. Talán éppen ezért volt olyan feltűnő az egyik farönk tetején magányosan üldögélő férfi, 
aki elmerülten rajzolgatott mappájába. Gyorsan készültek a vázlatok, s csak akkor tette le a ce-
ruzát, amikor a házigazdák, a Haszmann testvérek álltak meg mellette. Pillanatok alatt többen sze-
gődtek melléjük, s az előbb még elmélázó férfi most vidáman kapcsolódott be a tréfálkozásba, 
beszélgetésbe. A bemutatkozáskor örömmel hallottam a nevét, hiszen nemcsak sokat tudtam már 
Cseh Gusztávról, hanem részben ismertem is grafikáit, rézkarcait. A Kolozsvárott élő művész or-
szágjáró barangolásaiból soha nem maradhat ki Alsócsernáton, ősei faluja, mintegy folytatva gra-
fikus-tanár édesapja ragaszkodását, aki saját tervezésű betűtípusának nevét is innen vette — „Cser-
náton betü"-nek keresztelte el. 

Cseh Gusztáv szülővárosában, Kolozsvárott végezte a képzőművészeti főiskolát. Grafikai lap-
jaival 1961-től jelentkezett közös és egyéni kiállításokon. Több mint kétszáz könyv művészi ter-
vezője és illusztrátora volt — legszívesebben a Forrás nemzedék íróinak, költőinek munkáit il-
lusztrálta. (A Forrás-sorozat tervét diplomával díjazták a bukarest i könyvszalon 197l-es kiállítá-
sán.) Később a munkaigényes rézkarc lett a fö kifejezési formája, mondanivalója elmélyült, szülő-
földje történelme, népének múltja, és jelene foglalkoztatta elsősorban. így született meg először 
a „Pantheon, avagy képes csarnoka hatvan főembernek, akik a mi Pátriánkban születtek, éltek, 
vagy tértek örök nyugalomra és az igazság alkalmazásában különféle szép dolgok alkotásában jó-
emlékezetüket fennhagyták. Históriás könyvekből egybeszedegette és régi ábrázolásokról szép 
hasonlatossággal rézre karcolta Cseh Gusztáv kolozsvári képíró." E rövid, szellemesen archaizáló 
szöveget és a bevezetőt Benkö Samu írta. 

A második könyv, a jeles házakat megörökítő gyűj temény tavaly készült el. Történelmi neveze-
tességeiről, műemlékeiről ismert városok képét rajzolta meg, egyetlen kompozícióba sűrítve min-
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den egyes helység jellegzetes vonásalt. „A Libellus pictus, azaz képekkel irott könyvecskéje je-
les házaknak" alkotója így vallott törekvéseiről: ,,. . . Egy kissé megint Kós Károly nyomában ha-
ladnék; ehhez a munkához Erdélyi kúriák című fametszetkötete sugallta az ötletet. Itt többet ad-
hatnék magamból, mint a por t rék esetében. Meg kell keresnem a legalkalmasabb kifejezésmó-
dot, amivel ezeket a ma is álló, vagy részben meglévő műemlékeket hitelesen felismerhetően réz-
re karcolhatom. S majd az egészet kortársaimra hagyatkoznám." (Lásd a belső borítót.) 

Sajnos túl hamar került e r re sor! 
A sorozatok a politika, a művészet és a tudomány számtalan nagyságát (Bethlen Gábor, Bod 

Péter, Apáczai Csere János) és nevezetes templomokat, kastélyokat, várakat , erődítményeket tár-
nak az érdeklődök elé. Több évszázados finom rézmetszési technika ötvöződik egybe a huszadik 
századi gondolkodás sűrítő, gondolattársító kifejezési formáival. Mindkét sorozatot — egyetlen 
példányban — díszes bőrkötésű könyvvé formázta a művész, az elsőt tízéves Aron fiának, a má-
sodikat feleségének ajánlotta. Első nyilvános bemutatásuk Kolozsvárott, a Korunk Galériában volt, 
a megnyitókat Benkő Samu, a kiváló művelődéstörténész tartotta, kiemelve a gyűj temények törté-
nelmi tudást, önismeretet gazdagító jelentőségét. \ 

Magángyűj tők jóvoltából a magyarországi közönség is megismerkedhetett e különleges vál-
lalkozással. A főembereket ábrázoló sorozatot vándorkiállítás keretében Budapesten kívül vidéki 
nagyvárosokban is bemutatták. A „Jeles házak"-at 1985. március 7-én állították ki először az Or-
szágos Műemléki Felügyelőség épületében. A két sorozat első együttes hazai kiállításának szín-
helye az ELTE Eötvös József Kollégiuma volt, ahol a gyógykezelésen éppen Budapesten tartóz-
kodó Cseh Gusztáv is jelen lehetett. Nem tudtuk, hogy élete utolsó szép ajándéka a fo r ró hangu-
latú megnyitó, az óriási érdeklődés, ami körülvette. Még arról beszélt, hogy az erdélyi föembe-
rekről, illetve jeles házakról rajzolt albumait hármas könyvvé bővíti. A tervezett harmadik soro-
zat, amelyben ember és tá j együtt , a művelödéstörténetileg számon tar tot t művek ábrázolásaként 
jelentkezett volna, már nem készülhetett el. 

Hazautazásuk előtt még találkoztunk. 
Cseh Gusztáv akkor is a munkáról, terveiről, kötelességeiről beszélt, lelkesedése elfeledtette 

az aggodalmakat. Azzal váltunk el, hogy Kolozsvárott folytatjuk a beszélgetést, s akkorra talán 
már lesz is valami újabb néznivaló. Fájó szívvel idézem most ezt az annyira nem búcsúhangulatú 
találkozást. 
0 A Hatvan Főember között közismert és méltatlanul elleledett neveket egyaránt találunk. Te-
mesvári Pelbárt, Kájoni János, Zágoni Mikes Kelemen, Petras Incze János, Kelemen Lajos, Kós 
Károly, hogy csak néhányat ragadjak ki. Mi volt ezzel a céljaf 

Nem valósult volna meg teljesen a vágyam, ha csak a múlttal foglalkozna ez a sorozat. Nagyon 
is időszerű, mához szóló üzenetekre törekedtem mindkét sorozat megvalósításával. A főemberek 
között valóban van néhány, aki nem annyira közismert, mint például Borsos Tamás, de az ö ide-
jükben és a maguk területén kiemelkedő egyéniségek voltak és ma is azok, mert élnek a szivünk-
ben. Érdemes utánanézni, olvasni — egy kicsit ilyen serkentőnek is szántam, mig a jeles házak-
nál a helyszínek felkeresésére csalogatnám az érdeklődőket. A metszetek között sok szász és ro-
mán műemlék is van, bizonyítva, hogy Erdélyben hagyománya van a magyar, román, szász nem-
zetiségek együttélésének. 
O A ,,Jeles házak" gyűjteménye mennyi idő alatt készült el? 

Kb. tíz év munkája . A céltudatos hétvégi kirándulások eredménye. Természetesen sokkal több 
helyet kerestünk fel a családommal, ezekből válogattam ki a hatvanat. A metszetek az ott készült 
fotók és skiccek alapján készültek. Mindenkinek csak javasolhatom az ilyen hétvégeket, mert meg-
ismerhetik szűkebb vagy tágabb pátriájukat és közben a szalonna is megsülhet. A válogatásnál 
arra törekedtem, hogy minden építészeti stilus, korszak képviselve legyen, a román kortól Kós 
Károlyig; ezen belül templomok, kúriák, várak és egyéb nevezetességek. Nagy hírű elődeim után 
(Kós Károly, Debreceni) elég nehéz volt újat mondani, a technikában újszerűnek lenni. Ezért ma-
radtam végül a metszés helyett a rézkarc mellett. Az album címlapjának szövegét az elsőhöz ha-
sonlóan Benkő Samu irta, ebből minden lényeges dolgot megtudhatunk. Egy művész számára 
nagyszerű érzés, ha megvalósulnak tervei, lá that ja a hosszú évek munkájának eredményét . 
O Egyéni kiállításairól kevesebbet tudunk. 

Grafikákkal, rézkarcokkal vettem részt közös és egyéni kiállításokon. Mi jellemzi ezeket a 
munkáimat? A metaforák keresése, áttételes érzetek, a hangulatok bizonyos tárgyi környezetbe 
helyezése. A Korunk Galériában mutattam be egy 15 lapból álló, modern szemléletű grafikasoro-
zatot kollázsokból, tollrajzokból. Szívesen készítek ex libriseket, különböző kisgrafikákat is. Cso-
dálatos dolog, hogy állandóan újratöltödöm, tele vagyok tervekkel, megvalósításra váró felada-
tokkal. 

Lehet ehhez még valamit hozzátenni? Talán csak annyit, nem tudjuk, lesz-e, aki folyta t ja a vál-
lalkozást, bizonyságot adva a múlttal a jövőnek, megmutatva, hogy nem lehet akármilyen az a nép, 
aki ilyen ősöket sorakoztat fel, s a sok pusztítás ellenére még ennyi tárgyi emléket őriz. Abban 
azonban reménykednünk kell, hogy Cseh Gusztáv nagyszámú tanítványa s talán később a fia, a ma 
még gyermek Áron, méltó örököse és gondozója lesz művészi és szellemi hagyatékának. 

Zika Klára 
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