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szerész Csepel motorkerékpárja úgy úszta 
meg a köztulajdonba vételt, hogy a részlet-
re beszerzett jármű árát még nem fizette ki 
teljes egészében tulajdonosa. Dr. Szmodiss 
József ezüst étkészletét patikájában őrízte – 
gondolván; talán megmenekül a rekvirálás-
tól. Nem így történt, az étkészletet is állami 
tulajdonba vették.80

Ezt követően gyógyszertári központokat 
hoztak létre minden megyében. Mivel ebben 
az évben csatolták át, több településsel egye-
temben, Keszthelyt is Veszprém megyéhez, a 
keszthelyi patikák központja, már az új me-
gyeszékhely, Veszprém lett. Hogya György 
írja erről a kezdeti időszakról: „A Gyógyszer-
tár Nemzeti Vállalat gépezetének beindítását 
(Veszprém megyében) egy Szappanos Antal 
nevű, Budapestről kiküldött miniszteri biztos 
végezte el. Ő csak egy hónapot töltött Veszprém-
ben és a rábízott feladat elvégzése után vissza-
ment Budapestre. Igazgató utódai (a Veszprém 
Gyógyszertár Nemzeti Vállalat élén): 

• Dabrónaky Károly, ajkai bányász, 1950–1951 
• Diamant Béla, budapesti fodrász, 1952 első 

féléve 

80 Dr. Pethő Árpádné Bentzik Edit gyógyszerész szíves 

szóbeli közlése (2019)

• Ferenczi Gyula, tatai bányaács, 1952 máso-
dik féléve. 

Az új feltételrendszerben nagyon nehezen tud-
tak az elvárásoknak megfelelni, mert ezek az 
igazgatók a szakmában teljesen járatlanok, po-
litikailag azonban megbízható munkáskáderek 
voltak. E kényszerhelyzetben alakult ki ország-
szerte a szakfelügyelő-főgyógyszerészi hálózat. 
1953. január 1-től az igazgatói székbe Ostoros 
György személyében érettségizett ember került 
a vállalathoz a Népjóléti Minisztériumból, aki 
a későbbi években jogászdoktori diplomát szer-
zett.”81

Így kerültek állami, azaz a Gyógyszertárak 
Nemzeti Vállalata tulajdonába

az ország magánpatikái, és ezzel együtt vált 
semmivé több generáció áldozatos, a magyar 
egészségügy érdekében kifejtett munkája.

81 Hogya György: A veszprémi patikák története. Veszprém, 

2017. 48. old.

A ma Hévízhez tartozó egykori Egregy falu 
Árpád-kori temploma aranymetszés-szerű arányai-
val az egyik legszebb középkori falusi templomunk. 
Rómer Flóristól Szőnyi Ottón, Gerevich Tibo-
ron, Gerő Lászlón, Dercsényi Dezsőn, Entz Gézán, 
Mendele Ferencen és Marosi Ernőn keresztül Kop-
pány Tiborig sokan foglalkoztak művészettörténeti 
jelentőségével, amire most mi ebben a tanulmány-
ban nem térünk ki, csupán külső megjelenésének 
közvetett esztétikai vonatkozásait kutatjuk, azon 
belül is egy Zalával szomszédos megye képzőmű-
vészeinek ábrázolásain. 

 A kihalófélben lévő látványalapú képzőművé-
szet utolsó megnyilvánulásai közé tartoznak e 
tájképszemléletű alkotások, melyek többségében 
a múlt század második felében, végén készültek, 
egy-két, az ezredforduló után született alkotással 
kiegészítve. A két megye képzőművészete a múlt 
század közepétől egy ideig szorosabb kapcsolat-
ban volt egymással; közös kiállításokat szervez-
tek, ahol az alkotók személyesen is megismer-
hették egymást. „Hét esztendő óta rendszeresen 
megrendezett kiállítás elé két megyénk dolgozói 
és kultúrpolitikai tényezői várakozással tekinte-
nek. Kulturális életünk figyelői az első kiállítások 
tapasztalatait összegezték és így joggal követhetik 
a fejlődő eredményeket. Megfeleltek-e a megyénk 
művészei ennek a várakozásnak? Elérték-e azt a 
művészi szintet, amelyet fejlődésüktől dolgozóink 
elvártak? Türelem és szeretet jellemzi a várako-
zást, amelyet az 1957-es képzőművészeti kiállítás 
megnyitóján tapasztalhattunk.”1 Ez a Rákosi kor-
szakban fogant „házasság” vagy együttélés azonban 
nem tartott sokáig, és mára szinte teljesen elszige-
telődött egymástól a két megye képzőművészete. 
A sok hasonlóság mellett nagyon kevés a közös 
vonatkozási pont, ezek egyike épp tanulmányunk 
tárgya, az egregyi templomábrázolások a vasi kép-
zőművészek szemével.

„A művészettörténetben nem ismeretlen jelen-
ség, hogy híres műemlékek ihlető forrásai lesz-

nek későbbi korok műalkotásainak. Elég, ha csak 
Constable-nak (1776-1837) a salisbury katedrálisról 
készült képsorozatára, Camille Corot-nak (1796-
1875) a chartesi katedrálisról festett művére, Clau-
de Monet (1840-1926) híres, a roueni katedrálisról 
készített képciklusára, vagy Albert Lebourgnak 
(1849-1928) és Albert Marquet-nak (1875-1947) a 
párizsi Notre Dame-ot ábrázoló festményeire és 
Maurice Utrillo-nak (1883-1955) középkori francia 
templomokat ábrázoló képeire utalunk.”2

A halálraítélt tájképfestészetnek3 a reformáció 
után tapasztalható második reneszánsza óta, a 
régi épületek megörökítése szinte elengedhetet-
len része lett a tájképfestészetnek, a romantikus, 
sokszor melankolikus hangulati hatás keltésének. 
Ebben a motívumrepertoárban volt kitüntetett 
szerepe a templomnak, mint tájképmotívumnak. 
Az idézett pre- és posztimpresszionista példák csak 
jelzik a téma másodvirágzását, utolsó fellángolását.

Ez az utóbbi jelenség természetesen a hazai fes-
tőknek figyelmét is a régi, (román, gótikus) temp-
lomaink ábrázolására irányította. Nagy B. István 
(1933-2006) festőművész a múlt század hatvanas 
éveinek a közepén fedezte fel magának a zsámbé-
ki templomot, amelyről életművében egy önálló, 
monumentális képciklust alkotott.

 Osváth Miklós (1935-2004) festőművésznek pedig 
épp az egregyi templom vált egyik kedves motívu-
mává; akvarelleket, tusrajzokat készítet arról. Míg 
Nagy B. Istvánt a zsámbéki templom dekoratív, 
lírai konstruktív megfogalmazásai érdekelték, ahol 
a faktúráknak kiemelt szerepet adott, addig Ost-
váth Miklós az egregyi templom esetében mindig 
megmaradt a látványélmény visszaadásánál.

Pozsonyi János (1933-2008) szombathelyi fes-
tőművész is az ő nemzedékükhöz tartozott.4 Ők 
tanáraiktól és mestereiktől azt hallották, és a fes-
tészeti praxisukban is azt láthatták, hogy a poszt-
nagybányai elvek közös nevezőre hozhatók Picasso, 
Klee vagy Vajda Lajos festészetével. Pozsonyi János 
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azok közé tartozott, aki fokozatosan elve-
tette ezt az axiómát. Késői korszakában 
már nem találunk a tárgyi világra utaló 
motívumot a festményein, azok az abszt-
rakt expresszionizmus szabad gesztusaiból 
épülnek fel. 

Az egregyi templomról készült festménye 
korai munkája. A hatvanas évek közepé-
től erősen kontúrozott, cézanne-i elveken 
alapuló, a látványt geometrikus formákra 
stilizáló műveket alkot. Majd az évtized 
végén Kassák képarchitektúrái hatnak rá, 
ami később szürrealista-absztrakt festői 
nyelvvé formálódik  műveiben. 1968-ban a 
Fiatal Vasi Képzőművészek Csoportjának 
egyik alapító tagja, akik azt a célt tűzték ki 
maguknak, hogy a vasi képzőművészetben 
megvalósítják a táblakép modernizációját. 
Az Egregyi templom c. festménye tehát a 
művész egyik legizgalmasabb periódusá-
nak tanúja. A templomot körülvevő temető 
sírkeresztjei pl. az ég kékjének kiterített 
síkján oldalt fordulnak, és felemelkednek 
a magasba. Ugyanezen az égi kék mezőn 
Klee-re emlékeztető amorf áttetsző fehér 
téglalapformákba egy boltív- és egy félhold 
motívumot láthatunk, ami talán az égbolto-
zatra, a mennyország látható és láthatatlan 
struktúráira utal. Maga a templomépület a 
földszínekből, a magma mater asszociáci-
óit idézi fel a nézőben. (A művész 1973-as 
Életút, Három grácia és a Korok asszonyai 
festményei ugyanezt a magna mater szim-
bólumvilágot jelenítik meg, neolitikus női 
idolok formavilágát felhasználva.5 1972-ben, 
tehát az Egregyi templom keletkezésének 
évében a szombathelyi festő a jáki temp-
lomról is készített egy festményt, amelyen a 
templom déli homlokzati nézetét ábrázolta. 
Azon a képen egy ikerablak- motívum van 
halványan felnagyítva a templom mögötti 
égi mezőben.

Varga Bernadett (*1963) iparművész 
Egregyről származik, így gyermekkori élmé-
nyek kötik az Árpád-kori templomhoz, ami 
nem messze tőlük, a kertjük fölött helyez-
kedett el, sőt a szőlőjük is közel volt a 
templomhoz. Az Iparművészeti Főiskolán a 
diplomamunkája is az egregyi templomhoz 

kötődött: annak északi falára kellett egy 
apokalipszis ábrázolást terveznie, illetve egy 
részletét megszőnie. Apokalipszis - karton-
ját (350x240 cm) a 2018-as kőszegi kiállítá-
sán is bemutatta.6 

„Faliképemet a templom északi falára ter-
veztem. Észrevettem ugyanis, hogy a hajó 
északi és déli fala közötti egyensúly telje-
sen felbomlott, részben amiatt, hogy a déli 
falon található 2 fülke és ajtó, valamint 2 
ablak. Itt tárták fel ezen kívül a felszentelési 
kereszteket és a nagy kiterjedésű középkori 
vakolatot is, ami még külön súlyt ad ennek a 
falfelületnek. Ezzel szemben az északi falon 
csak a tagoló fülkesor található, fölötte 
pedig nagy fehér felület. Azért is indokolt 
itt az ábrázolás, mert a középkori temp-
lomoknak ezt a falát szinte mindig képek 
borították. Az égtáj szimbolikája szerint az 
északi fal a sötétséget, a bűnt szimbolizálja. 
Ezért is lehetséges itt elhelyezni a gobelint, 
mert pontosan az utolsó időszak sötét hely-
zetének kinagyítására épül.”7

 Varga Bernadett diplomamunkája a Jele-
nések könyvét absztrakt képként ábrázolja, 
középkori, ún. szalagfonatos írások vegyíté-
sével, tehát így részben konceptuális mű is. 

Az egregyi templomról készített linómet-
szete ennek a diplomamunkának az előké-
születei során született. A templomot dél-
kelet felől ábrázolja, a körülötte lévő temető 
táji környezetével együtt. A jellegzetes Bala-
ton-felvidéki kőkeresztek mellett egy-két fa 
sírkereszt is megjelenik motívumként, ami 
a régi falusi temetők szegényes egyszerűsé-
gét idézi meg. Magának a templomnak az 
épülettömbje nagyvonalúan van ábrázolva, 
ugyanakkor annak építészeti jellegzetessé-
gei így is láthatók. 

E sorok írójának ceruzarajza közel egy 
időben készült Varga Bernadett grafiká-
jával, annak szinte tükörkép-ábrázolása. 
Ezúttal északkelet felől látjuk a templo-
mot, a szentély délkeleti falát megtörő két 
ablaknyílás nélkül. Csupasz, várszerű fala-
kat látunk csak, expresszív, ferde, gesztusz-
szerű vonal-raszterrel tónusozva, enyhén 

kubisztikus látásmódban. Szinte szobrászi-
an tömbszerű a hármas tagolású (szentély, 
hajó, torony) épület.  A temetői környezet 
itt is fontos eleme a rajznak.

 
E munka szerzője  ebben az évben (1986)  

több művet is készített a templomról.8

Pozsonyi János előbb említett képlékeny, 
átalakuló időszakához hasonlóan  munkás-
ságában ez a három egregyi templom- ábrá-
zolás, szinte pillanatfelvételnek számít. Az 
olajfestményen a sírok virágainak és a sárgu-
ló bokrok leveleinek foltszerű megjelenítése 
átalakul a templom külső festés-emlékeinek 
tüzes, izzó motívumaivá. Ég és föld, élet 
és halál kötődik össze ezáltal. A templom 
ezúttal szinte reliefszerűen van ábrázolva, 
akár egy színes dombormű. A kékes-szür-
ke alapszövetből szétszórtan felcsillannak 
a narancsos komplementer színek. Ez a 
fajta gondolkodás a művész absztrakt képei 
hozományának tekinthető. 

A pittkréta-rajzon a templomot észak-
nyugat felől látjuk, karcsú tornya és ugyan-

Pozsonyi János: Egregyi templom 
olaj, vászon – 1972

Varga Bernadett: Egregyi templom 
linómetszet, papír – 1986

Tóth Csaba: Egregyi templom 
ceruza, papír – 1986
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linómetszet, papír – 1986

Tóth Csaba: Egregyi templom 
ceruza, papír – 1986
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ilyen teste az épület már-már gótikus 
arányait emelik ki. A rézsűsen függőleges 
vonal-raszter a templom ősi funkciójára 
utal, az ugyanis kapocs ég és föld között. 
(Hasonló szándékú grafikai megoldásokat 
Aba Novák Vilmos grafikáin, rajzain lát-
hatunk.) A temető jellegzetes, mára sajnos 
nagyon megfogyatkozó ikerkeresztjeinek 
csak a sziluettjét látjuk itt- ott elszórtan a 
templom körül.

Tóth Magdolna (*1997) - jelenleg a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karának 
szobrász szakos hallgatója - az egregyi 
templomról készített akvarelljét 15 évesen 
készítette.9  A kép tehát pályakezdésének 
dokumentuma. A tornyot takaró facsoport 
koronája kicsit a kompozíció szélére szorult. 
Tóth Magdolna ettől az időtől kezdve végig 
dolgozott a Vasszécsenyi Plein Air Művész-
telepeken, ahol a tájképfestészetét fejlesz-
tette, tökéletesítette.10  

  Varga Bernadett a kétezres évek elején 
külön  képciklust szentelt az egregyi temp-
lomnak, amiből most három gobelintervet 

közlünk. A tervtől a megvalósulásig egy 
másik műve kapcsán így vall: „Hévíz mellől, 
Egregyről származom. Falunk temetőjében 
volt egy letört homokkő kereszt, szinte a 
földből kapartuk ki.  Azon volt a Pietám 
motívuma. Évekkel ezelőtt fotóztam, és 
aztán egyszer csak megérett bennem.”11 

Gobelintervein minden eddigi képtől elté-
rő a templom nézete, hiszen keletről látjuk 
azt, a szentély, hajó, torony hármas oszta-
ta a frontalitástól csak egy kicsit mozdul 
ki. Az épületbe betakarnak a dombon lévő 
szőlőkarók. Közel 10 képből áll a sorozat. A 
közölt három kép közül a két szélső szinte 
fotónegatívnak hat, míg a középső ennek 
pozitív ellenpólusa. Ezen egyébként a szőlő-
karók motívuma az égen is megismétlődik, 
ettől lesz a terv mélyebb tartalmú, gon-
dolatilag is tagoltabb. (Alsó és felső világ, 
kép és tükörkép.) Mindhárom kárpitterv az 
érzelmi, hangulati erejével hat. Olyan köl-
tőiséggel bírnak, mint régen Mednyánszky 
László tájképei. Az előtér és a háttér azonos 
szövete és a szőlőkarók rusztikus rasztere 
megidézik a templom viharos évszázadait.12  

Tóth Csaba: Egregyi templom 
olaj, karton – 1986

Tóth Csaba: Egregyi templom 
kréta, papír – 1986

Tóth Magdolna: Egregyi templom 
akvarell, papír – 2013

Varga Bernadett: Egregyi templom 
kárpitterv – 2014

Varga Bernadett: Egregyi templom 
kárpitterv – 2014

Varga Bernadett: Egregyi templom 
kárpitterv – 2014
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Tanulmányunk egy szűk témára, motívumra 
koncentrált, ráadásul olyan elvek szerint melyek 
lassan a művészettörténeti múlthoz tartoznak, 
hisz ez a fajta látványélményen alapuló képi ins-
pirálódás eltűnő félben van a képzőművészet mai 
gyakorlatában. Clode Monet, Vincent van Gogh, 
vagy a mi Csontvárynk, vajon mit szólna mind-
ehhez? Ez egy másik tanulmány tárgya lehetne.13

E művészek a látványélmény megszállottjai, 
prófétái voltak. Ki gondolta volna, hogy a festé-
szetnek az a küldetése, hogy az ember és a termé-
szet dialógusát kutassa és azt tapasztalati meg-
figyelésekkel tárja fel, egyszer majd történelmi 
süllyesztőbe kerül? Ez a rövid írás ez ellen apellál, 
hogy az utókor ne vethesse a szemünkre: „Miért 
hagytuk, hogy így legyen?”
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Reggelente a Batthyány téri metrómegál-
lóból felfelé vezető mozgólépcsőre feljutni 
valódi élethalálharc. A munkába igyekvő 
tömeg egyetlen, sűrű masszává olvadt lény-
ként törekszik a felszínre. Vagy beleolvadok, 
vagy elsöpör. Miközben megvetem a lábam 
a lépcsőn elfoglalt kéttalpnyi területen, 
Az üstökös tizenhat éves Üsti Pannája jut 
eszembe, aki iskolába menet minden szem-
bejövőt vidáman köszöntött, mert nem csak 
abban hitt, hogy így kerek a világ, hanem 
abban is, hogy előbb vagy utóbb valaki úgy 
dönt, visszaköszön – hát nem ilyen aprósá-
gokkal forgathatjuk a világot jó irányba? De 
vajon léteznek-e az életben üstökösök? A 
HÉV-en két Down-szindrómás lány ül le a 
velem szemközti ülésre – teljesen véletlenül 
az előadás színészei –, és hirtelen felragyog 
a kocsi. A sok álmos és morcos alak között 
izgatottan beszélgetnek az aznapi próbáról 
meg arról, hogy ajándékot hoztak az egyik 

társuknak. Aztán megölelik egymást, és én 
rájövök, hogy milyen sok mindenről szól Az 
üstökös. 

Kamasznak lenni az élet egyik legnagyobb 
kihívása: felfedezni önmagunkat, létrehozni 
a saját kis univerzumunkat és szembesülni 
azzal, hogy a Föld hétmilliárd lakója közül 
egyedül mi szeretnénk megváltani a vilá-
got. Üstike is hasonló problémákkal küzd. 
Hisz a csodákban, az őszinteség erejében 
és főleg abban, hogy meg tudja változtatni 
a környezetét. Ezzel szemben a szülei azon 
tanakodnak, hogy hol rontották el a nevelé-
sét, a tanárai megbüntetik az élénk fantázi-
ája miatt, az osztálytársai pedig félnek tőle, 
kibeszélik a háta mögött és kiközösítik. 

A darabot Vörös István a Baltazár Színház-
nak írta. Az 1998-ban alakult társulat az első 
és az egyetlen Magyarországon, amely értel-
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Valóban minden üstökös földet ér?
A Baltazár Színház Az üstökös című előadásáról


