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utánpótlás,eljön-emégazigazi,művészi
bárzenearanykora?
HetentekétszerjátszomaKimberlyben,

jól és főleg boldogan bírom. Úgyhogy
biztosanmindhaláligabillentyűkmögött
ülök.Hogymithozajövő?Sajnosmos-
tanában kevés amunka, a városban alig
néhány tulajdonos vállalja be az élő ze-
nét.De ha ittmost körülnéz, csupa bol-
dog arcot lát.Talán ez a közönségmajd

kiharcolja az új aranykort. Maradjunk
annyiban,hogynemhiszekaműfajjövő-
jében,denagyonreménykedem...
Leteltaszünet.Azongoránálésamik-

rofonmögöttismét:MártonffyMiklós.És
felcsendülazegyikszívbemarkolóanszép
saját szerzemény, Az öreg bárzongorista
dala:„Kérlek,játszdarégizenéket,mondd
arégimeséket,ezenazéjszakán...”

(Megjelent: Magyar Krónika 2018/1)

  

SzeretettelmeghívjukaMARIA CIUPE  Az 1960-as, 1970-es évek textilművészete c. 
kiállításmegnyitójára,amelyrefebruár15-én18:00órátólkerülsoraQuadroGalé-
riaSamuilMicuutca7.számalattiszékhelyén.
AQuadroGaléria egykiállítássorozat keretébenolyan életművekre kívánja fel-

hívniafigyelmetaz iparművészetésalkalmazottművészetek területérőlegyaránt,
amelyekeredményeitaművészetkritikaésművészettörténetgyakranfigyelmenkí-
vülhagyta–annakellenére,hogyazittfelleltújfajtamegközelítésmódokigenlénye-
gesekmindaművészettörténetszámára,mindannakakorszaknakajobbmegértésé-
hez,melybenszülettek.
„Ciupeasszonyáltaluk(kárpitműveiáltal)úgytárablakotamaiemberközvetlen

környezetétőlegyretávolodó,érintetlen,varázsostermészetitájra,hogynempusz-
taképiélménypótlékotad,deébreszteniigyekszikbennünkavágyatetávolságáthi-
dalására.”MezeiJózsef
Akiállításon8darabbatik-éskárpitműkerülbemutatásraazéletműbőlismert19

darabból.Számosjelentősműjelenleglappang.
Atextilművekaz1973-asegyénikiállításótanemvoltakegyüttkiállítva,azezek-

hezkészültvázlatokpedigmostelőszörkerülnekbemutatásraaközönségelőtt.
Szeretettelvárjuk!

Király Mária Sarolta Ciupe
Segesvár, 1909. szeptember 6., - Kolozsvár, 2001. szeptember 25.

Grafikusként, majd egyre elkötelezet-
tebben textilművészként képviselte azt
a szellemiséget, amelyet Kolozsvár mű-
vészeti főiskolái alapoztak meg.Alkatá-
nakfélreismerhetetlenjellegébenmutatta

Meghívó

örményeredetét;édesanyjaerzsébetváro-
siIssekutz Mária Helene Irma.
Első művészeti ismereteit a Gyulafe-

hérváronmagániskolátisfönntartórajzta-
nártól, Reithoffer Jenőtől szerezte,akiGy. 
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Szabó BélánakismesterevoltEztkövető-
enabudapestiIparművészetiIskolatextil
szakán1924-25-benvégzetttanulmányo-
kat,majd1928és1934közöttaKolozs-
váronalakultSzépművészetiIskola(köz-
használatúnevénaBelle-Arte)növendé-
ke volt. 1934-ben ment férjhez egykori
főiskolaitanáráhozAurel Ciupéhoz, a ro-
mánfestészetkiamagasló,immárklasszi-
kusnak számító alkotójához.
A család 1940-ig Marosvásárhelyen,

majd Temesváron élt, 1949-től pedig is-
métKolozsváron,aholAurelCiupeazak-
kor alakult Ion Andreescu Képzőművé-
szetiFőiskolarektora,illetvevezetőtaná-
ra lett. Maria Ciupeugyanittatextilművé-
szetiszakontanított.Korszerűformanyel-
ven alkotott faliszőnyegeiből Kolozsvá-
ron,Nagyváradon,Marosvásárhelyen,Bu-
karestben, illetve Chemnitzben, Drezdá-
ban,Lipcsébenvoltakkiállításai.1949-ben
szerepeltatemesváriGrafikaiTárlatonis.
1969-ben Kolozsváron és Nagyváradon
mutatkozott be közös kiállításon Aurel
Ciupéval.Műveimegtalálhatók amaros-
vásárhelyimúzeumgyűjteményében.
Pályarajzához az is hozzátartozik,

hogy döntő része volt annak a csalá-
dikultúránaka fönntartásában, amelya

Ciupe családRákóczi úti kertes villáját
annyira otthonossá tetteminden látoga-
tójuk számára.

(Murádin Jenő: Magyarörmény paletta 
(Erdélyi Örmény Múzeum 18., Kiadó: Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület, Budapest, 2012)

Király Mária Sarolta Ciupe és Aurel Ciupe

Olvasói levél
TiszteltSzerkesztőség!
KüldömaFüzetekszámáraferencesnovíciusmesterem,Dr. Barsi Balázs2018febru-

ár17.-igondolatait,párosítvanagyböjtiversemmel.
     KöszönettelHaraga Attila Kálmán

  

„Sokszor tapasztaljuk azt, és panasz-
kodunk miatta, hogy Isten nem hallgat-
ja meg kérésünket, imádságunkat, két-
ségbeesettkiáltásunkat.Pediglehet,hogy
csakarrólvanszó,hogyőszentFiaáltal

megszólított:„Kövessengem!”,mipedig
hallatlanravettük,ésahelyünkönmarad-
tunk.Hiába várjuk hát, hogy Isten „lép-
jen”,előbbnekünkkellmegtennünkaso-
ron következő lépést: Krisztus nyomába
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szegődnünk.Ahogyakövetésrevalófel-
szólítás visszhangtalan marad bennünk,
elakad a fejlődésünk is: egy helyben to-
porgunkmindaddig,míg ránemszánjuk
magunkat,hogykifogásokkereséseésal-
kudozás helyett elinduljunk oda, ahová
Krisztushívbennünket.
Ne gondoljuk, hogy csupán életünk

egyetlennagyeseményérőlvanszó.Jézus
mindenpillanatbanelhaladmellettünk,és
hív,hogyhagyjukottrégiéletünketéskö-
vessükőt.Akiezeketakisebbhívásokat
semmibeveszi,hogyanhallanáéshogyan
valósíthatná meg a „nagy hívást”, hogyan 
remélhetné, hogy egykori nagy döntésé-
ben Jézus mellett hűségesen ki fog tar-
tani?Ugyanakkor Jézus szemében senki
sem reménytelen eset.Aholmi botrányt
észülléstlátunk,ottőreménykedik,hogy

szava: „Kövess engem!”nem talál süket
fülekre.Éshavalakielindulakövetésút-
ján,aztnemhagyjacserben,hanemmind-
addigmutatjanekiazirányt,mígazútvé-
gérejutvacélbanemér.

Urunk, segíts bennünket, hogy hívá-
sodat meghallva készségesen kövessünk 
Téged, míg ez a követés egyre bensőb-
bé alakul és bensőségesebbé válik. Add, 
hogy ne a külső keretekkel törődjünk, 
hanem ugyanazon körülmények kö-
zött vagy épp a folyamatos változásban 
nap mint nap megújítsuk odaadásunkat 
Irántad. Add, hogy a szeretet kinyilat-
koztatására adott igenjeink ritmusában 
egyre mélyebbé váljék Hozzád való tar-
tozásunk, s jelenléted mind jobban átjár-
ja mindennapjainkat, amíg csak be nem 
tölti egész életünket.”

Félhomályosszobámbanég,
snéhameg-megrebbenlángja,
huncutszellőlágyfuvallatára,
devilágíttovább,mígleég.

Félhomálybanpislákoloksokszorénis,
haabűnszeleelér,
kérdés:kitartok-eaddig,
mígéletemvégetnemér?
 

Gyertya (95‘Nagyböjt;Veszprém)

A halhatatlanság az Istenhez tartozik,
minden ember s evilági teremtmény ha-
landó. Az ember szeretné azt elkerülni,
ámvétkeimiattahalál jutosztályrészül,
ettől retteg és szomorkodik. Jézus mint
embervállalta akereszthalált, lemondott
egy időre az isteni dicsőségről, de visz-
szakapta azt a feltámadásban. Ez a hús-
vétnagytitka.Ahúsvétakereszténységs

Minden vasárnap elhangzik…
„...hallhatatlan lényeg...”

ezenbelülazörménységnagyünnepe.S
itthaddemlítsünkegyhúsvétiszövegetis:
„Krisztus feltámadt halottaiból, halálá-
val eltiporta a halált, és feltámadásával 
az életet ajándékozta nekünk: dicsőség 
Neki mindörökké. Amen.”Ezismegvan
máskeletiliturgiákban.

dr. Sasvári László

  


