
Egyéb anyagaink torlódása miatt Szerkesztőségünk 
a hazai rendszerváltásról szóló vitáját következő lapszámunkban folytatja. 

További hozzászólásaikat várja VITA rovatunk!

M élyen tisztelt Főszerkesztő Úr!

meglepetésemnél csak örömöm volt nagyobb, 
amikor megkaptam a PALÓCFÖLD idei 4. 
számát, melynek fedőlapján viszontláttam a 
nyáron Mátraalmáson készített munkámat. Az 
örömöt tetézte a reprodukció hűsége az erede
ti szénrajzhoz. Nagyon szépen köszönöm 
mindezt és azt, hogy megleptek ezzel a tiszte
letpéldánnyal. Egyébként azt hiszem, nem is 
szereztem volna tudomást róla, mert itt ez a 
folyóirat ismeretlen.

Viszont a nevemet olvasva legyen szabad 
megjegyeznem, hogy én Veres Pál vagyok -  s 
1978 óta a műveimet “Verespál”-ként jegy
zem. Teszem ezt azért, mert annak idején 
(1929-ben) Sepsiszentgyörgyön az állami 
anyakönyvbe Veress Pavel-nek vezettek be, 
de művészi vonatkozásban sikerült megma
radnom Verespál-nak, ahogyan 1953-ban elő
ször szerepeltem (s ha magyar környezetben 
kijavítják a hibának vélt írást, akkor jól javít
ják ki.) Mindezt a pontosítás végett jegyzem 
meg, de szükségesnek tartom megjegyezni, 
hogy a reprodukált művek alatt kellene a szer
zőket is feltűntetni, mert a belső fedőlapon 
jelzett neveket nem tudják azonosítani, esetleg 
meg sem nézik az olvasók.

Bár a képek a maguk nyelvén beszélnek, 
ha megengedik egy-két szót ejtek a képeimről.

A salgótarjáni múzeumban maradt három ké
pemen a kereszt a főmotívum, ami abból az 
indíttatásból fakadt, hogy Mátraalmáson meg
ismerve a környezetet megtudtam, hogy a 
gyönyörű, művészi alkotóhelyet jelentő kör
nyezet az elnéptelenedett iskola. Némiképpen 
megnyugtatott, hogy továbbra is a kultúrát 
szolgálja, de fájó hogy nem nevel következő 
nemzedéket a falunak.

Az erdélyi környezetből érkezve (ahol az 
erőszakosan elvett iskolákat alig akarják 
visszaadni) a kapaszkodók még a templomok. 
De ebben a feluban az sincs, csak egy lélekha
rang és mellette gazzal benőtt kereszt évszá
mokkal figyelmeztetve bizonyos múltból jö
vetelre, bizonyos ritmusban ismétlődő újabb 
stációra -  de ez már a második kép reproduk
ciója. Ahol a lélekharang bár zúg, az ide-oda 
vagdalkozó átlós kersztek mindinkább a le
hulló feszületet láttatják. Az aszfaltos úton 
megközelíthető városi környezetben ez szo
morított. A pusztulást láttam, de reményked
jünk a jövőben -  és visszaemlékezve a nyáron 
eltöltött kedves napokra a messziről jött kollé
gákkal s a vendégszeretetre, amit Mindnyá
juktól kaptam, köszönetet mondok a PALÓC
FÖLD szerkesztőinek és jó munkát kívánva,

üdvözletemet küldöm barátsággal:
Veres Pál

Kolozsvár. 991. október 4.
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Brunda Gusztáv úr a Nógrád Megyei Közgyű
lés Hivatalának munkatársa 
Salgótarján

Kedves Gusztáv!
Bár a Palócföld 1991. 4. számában megje

lent -  a Mátraalmási Művésztelepről szóló -  
ismertetőmmel kapcsolatos pontosító levele
det a Szerkesztőségnek címezted, engedd 
meg, hogy én válaszoljak arra.

Mindenek előtt szeretném megköszönni; 
jóleső érzés volt megtudni olyan tényeket, 
amelyek e röpke “szóváltás” nélkül talán soha 
nyilvánosságra nem kerülnek. Vagyis, hogy 
volt lehetőség a költségvetés szigorú szabá
lyain túl megtartani a Művésztelepet, s hogy 
ennek érdekében -  messze a hivatali köteles
ségen túlmenően -  egyengetted (munkatársa
iddal együtt) a megyei művészeti élet egyik 
legfontosabbjának útját. Az általam mindig is 
autentikusnak tartott helyi sajtó erről nem 
szólt -  hiszen honnét is tudhatott volna ilyen 
“személyes kilusszatitkokról”?! Információim 
hiányosságának ez volt az oka. Bár szégyel
lem, hogy e téren csupán a megyei lapokban 
megjelentekre támaszkodtam, de mentségem
re szolgáljon, hogy helyzetemnél fogva nem 
bővelkedtem forrásokban; s idővel sem, hogy 
a hiteles ismereteket árnyaltabban igyekez
zek elményíteni.

Levelemet ezzel akár be is fejezhetném, de 
az eddigiek apropóján szeretnék felvetni még 
valamit. Az már tény, hogy az ezévi Művész
telep sikerrel zárult. És jövőre? A közismer

ten súlyosnak tűnő 1992-es gazdasági helyzet
ben jut-e majd pénze bárkinek is (Önkor
mányzatnak, Múzeumnak, magánszemély
nek, bárkinek) arra, hogy “életben tartsa” ezt 
a nemes hagyományt? Az viszont tény, hogy 
vagyunk jónéhányan, akik nagyon sajnálnánk, 
ha megtörne ez a folyamat.

Ezért is javslom, hogy kezdeményezzünk 
mi, -  valamennyien akik szívükön viselik a 
megyei művészeti élet ügyét, legyen az termé
szetes-, vagy jogi személy! -  olyan nyitott 
alapítványt, amelyhez a későbbiek során bárki 
is csatlakozhatna a Művésztelep és a helyi 
művészek munkájának segítése érdekében.

E célból annak ellenére, hogy havi nettó 
jövedelmem nem sokkal több, ezúton felaján
lok olyan tízezer (10 000.-) forintot, amelyet 
az ezutáni időszakban bármikor hajlandó va
gyok akár a Palócföld Szerkesztőségében, 
akár más meghatározott helyen letétbe helyez
ni, ha kezdeményezésemben társakra találok. 
Vélem, hogy szándékommal nem leszek 
egyedül s nem maradok magamra. S remélem 
egyben, hogy ezáltal is közelebb jutunk ahhoz 
a közös célhoz, hogy megyénk Művésztele
pét, s egyben művészeti életét is átmenthetjük 
egy olyan korszakba, amikor a jelenleginél 
sokkal kedvezőbb állapotok válnak termé
szetessé.

Baráti üdvözlettel;
G. Szűcs László

Salgótarján, 1991. november 17.
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Alapítvány

A PALÓCFÖLD Szerkesztősége

PALÓC KULTÚRA ALAPÍTVÁNYT 
hozott létre.

Az alapítvány célja többek között a PALÓCFÖLD folyóirat szellemi mű
helymunkájának fenntartása és gazdagítása, díjak, pályázatok alapítása és 
kiírása, valamint a történelmi Nógrád Megye (Nagykürtös, Losonc, Rima
szomba, stb.) művelődéstörténeti hagyományainak, szlovákiai magyar nemze
tiségű alkotók és a lakosság kulturális feltételeinek javítása is.

Az Alapítvány nyitott bel- vagy külföldi természetes, illetőleg jogi szemé
lyek vagyoni (pénzbeli és dologi) adományai előtt, amelyről az Alapítvány 
Kuratóriuma köteles nyilvánosan elszámolni.

Az Alapítvány támogatóinak nevét vagy a cég címét, kivánság szerint a 
PALÓCFÖLD folyóiratban megjelentetjük, valamint kedvezményes reklám
lehetőséget biztosítunk számukra a Mikszáth Kiadó könyvein és más, a kiadó 
által szervezett fórumokon.

Az 1989.XLV. 34. paragrafus szerint csökkentheti az Ön éves adóalapját 
az Alapítványnak felajánlott pénzösszeggel.

Az OTP Nógrád Megyei Igazgatóságánál vezetett bankszámlánk: 5062-7.
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