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keletkezett közöttük. – Egy NDK-beli utazásunk alkalmával
barátnőnk elvitt lelkész édesapjához, aki egy hanglemezt tett
elénk, hogy fordítsuk le. Nagyon nehéz munka volt az „Egy
mondat a zsarnokságról” magyarul sem könnyű szövegét és
hangulatát szótár nélkül ismertetni. – Saule litván grafikusnő
(Vincas Kisarauskas felesége) akkor volt vendégünk, amikor a
„Tanú” című filmet kezdték vetíteni. Ő nem tudta élvezni, sírva
jött ki a moziból. Jó nektek, mondta, ti már tudtok nevetni rajta,
nálunk ez még lehetetlen, talán igaz is lesz, mint a mesében. –
Bledben hangversenyt hallhattunk a kis sziget gyönyörű
templomában. Csónakba szálláskor nagy igyekezettel és nyüzs -
géssel sikerült lipcsei rézkarcoló barátunkat utolsóként berán-
tanunk és így megszabadítva őt egy időre állandó hivatalos
kísérőjétől, hálás volt érte.

Sok fontosabb élmény helyett néhány ilyen aprósággal igye -
keztem az akkori hangulatot bemutatni, ami talán hihetetlen
ízelítőt ad a korról a mai fiatalságnak. Fogadjátok szeretet tel.

Dr. Semsey Andorné, Ila néni

VÉN ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSA FONYÓDON

A Balaton szerelmeseinek véleménye szerint a tó legszebb
panorámája a fonyódi hegyről tárul a szem elé. Ezen a varázsla -
tos helyen, védett erdő közepén található a Fonyódi Múzeum
patinás épülete, hol egykor Szinyei Merse Pál nyaralt. A térség
földrajzi értékeit pompás múzeumi kiállítás idézi. A szomszéd -
sá gában levő teremben rendezték meg Vén Zoltán immár
sokadik tárlatát.

A megnyitóra nagyszámú közönség érkezett: Lakosok a
„hegyről”, szakemberek Kaposvárról és az elmaradhatatlan ba-
rátok a fővárosból. A megjelenteket Hidvégi József Fonyód
város polgármestere köszöntötte. Üdvözlése a kiállító művész -
nek kiemelten szólt, ugyanis Vén Zoltán a várost nemrég
válasz totta otthona helyéül. A polgármester úr részletesen is-
mertette a művész pályafutását, eddigi sikereit. Nem mulasz tott
el neki gratulálni abból az alkalomból, hogy csak néhány nap
telt el születésnapja, augusztus 14-e óta.

A kiállítás megnyitására felkért dr. Géger Melinda művé -
szettörténészre hárult az a nem kis feladat, hogy a tárlaton
szereplő művek alapján Vén Zoltán művészetének eszmevilá-
gához, alkotói módszeréhez a közönséget közelebb vigye. A
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum munkatársa nemcsak igen csi-
nos fiatal hölgy, hanem magasan képzett képviselője is a szak -
má nak. Előre megírt szöveg helyett szabadon fogalmazta meg
gondolatait a művekről, melyeken Vén Zoltán a görög-római
mitoló gia, a Szentírás, a történelem és egyéb források alakjait
kelti életre, megkapó, sokszor meghökkentő kapcsolatot te -
remt ve köztük. Méltatásában kiemelte az alkotó játékosságát,
irigylésre méltó fantáziáját, lebilincselő képalkotó képességét.

A terem egy-egy főfala közepén a „Miszték kislány
ugróiskolát játszik” és a „Noé bárkája” c. nagyméretű lapok
függöttek. (Az előbbi, sokszínű grafika szerepelt a kiállítás
remekbe készült meghívóján is.) Mellettük jobbról-balról sora -
koztak a művész jól ismert, vagy még sohasem látott, legújabb
művei. A megnyitó során mindezekről értő, meggyőző kom -
men tárt kapott a hallgatóság.

Az emelkedett hangulatú megnyitó a szabadban lefolyt fo-
gadással ért véget. Az eseményhez a Badacsony és a Gulács
sziluettje szolgált felejthetetlen háttérként.

Soós Imre

ÚJRA „JÁR” A CSEMÕI VONAT

Az európai virágos városok versenyében nemrég előkelő
díjat nyert Csemő község 10 kilométerre található Ceglédtől. A
múlt században vasút kötötte össze a két helységet, ezen szállí -
tották áruikat a termelők a város piacára. A vasutat már régen
megszüntették, ma csak a túlélők emlékezetében él.

A ceglédi Nagy László Lázár grafikusművész festményein,
grafikáin a múlt emlékeit örökíti meg. Ezekből rendezett kiállí -
tást augusztusban Csemő községházának dísztermében. Több
olaj képén feltűnik a szép falu látképe, de Kossuth városának
több festői részlete is. A Cegléd szélén folyó Gerje patak egy-
kori hídjának képe már csak az ő itt kiállított festményén látha -
tó, nála még „jár” a vonat Csemőre és Ceglédre egyaránt. A
tárlaton kisgrafikák is szerepeltek, főként helyi motívumokkal,
lokálpatriotizmusának vonzó jeleként.

Grafikákról szólva meg kell említeni, hogy Nagy László
Lá zár éveken át végzett ismeretterjesztő munkájával is beírta
nevét a város művelődéstörténetébe. Már fiatalon csatlakozott

Vén Zoltán rézkarca, C2. Lélekdúc


