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adattalisszolgáltapüspökkelkapcsolat-
ban.Elmondta,hogyMártonÁron1939.
december 8. és 1942. május 20. között 
a Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megyeapostolikormányzójavolt.Fiedler 
István püspököt 1939-ben politikai nyo-
másra félreállították, ebben a zűrzavaros
időszakbanMártonÁronjópásztoravolt
aNagyváradiEgyházmegyének is.A ta-
lálkozások a püspökkel máig feledhe-
tetlen élményként élnek az emberekben. 
Akikszemélyesenismerhették,azokem-
lékezetébenőmaradanagybetűspüspök
-fogalmazottFodorJózsef.
A szentmisét követően a Babes-

Bolyai Tudományegyetem főépületében

SzentÁronBátyám,eretnekszókkal
esengemHozzádpogánymerészség,
merészenkérdem:meddigcipeljük
VAN-igazunkat,amásokvétkét?

„Vétkeztem”énmáréppeneleget
snemfordultjobbraErdélyünksorsa!
Sorsszerűség,hogyAnyámbölcsőjét
ringattadhaláltólelorozva?

Aztánmegáldtad…Áldottkezedet
örökkönérzemszívemhomlokán.
Homlokodnekemkőtábla-parancs,
életed:Biblia,Talmud,Korán,

saföldalatticelládZsilaván
évekmúltánlettazéntemplomom…
Templomlehetabörtönisannak,
kitmegkereszteltaforradalom.

Te,aszeretetforradalmára,
kimagyart,románt,zsidót,németet,
cigánytóvtál,védtélapokolban,
mondd,ismerikavégrendeleted?

Temindenkitmegvédtélavádban,
deTégedcsakaszékelyekvédtek,
Te,magyarul,románul,héberül,
németül,cigányulsikoltólélek!

Bartis Ferenc
Márton Áron századik születésévében

(Megjelent: Távol az Ararától... A magyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa Károly, 
kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 20., Budapest, 2014)

folytatódott a megemlékezés. Bogdán 
Zsolt színművész Márton Áron szavait
tolmácsolva fölelevenítette a püspök ta-
nításistílusát,alakját.Lázár Csilla múze-
umigazgatóacsíkszentdomokosiMárton
ÁronMúzeum létrejöttéről, a főpásztor-
hozkapcsolódóésazemlékezéstszolgáló
rendezvényekrőlszólt.

Az est zárásaként levetítették Zágoni 
Balázs A püspök reggelije című filmjét.
AzalkotásMártonÁronéleténekelsőöt-
ven esztendejét eleveníti fel, hétköznapi
arcát,avívódó,gyötrődőembertkeresiés
mutatja meg.

(Forrás: RomKat.ro,
Megjelent: Új Ember 2019. febr 24.)  

„Figyeljetekideésértsétekmeg!Nemazszennyezibeazembert,amiaszájába
kerül,hanemamielhagyjaaszáját,azszennyezibeazembert.”(Máté15,10–11)

Munkáival a magyar nagyközönség egé-
szen a kilencvenes évekig nemigen ta-
lálkozhatott, bár a tágabban értelmezett 
szakmaelismerte.A1996-oskiállításavolt
hosszú idő után az első bemutatkozása a
szélesebbközönségelőtt.Agrafika,asze-
cesszió nagymestere, aki a lelke mélyén
ártatlankisfiútudottmaradni.Rácsodálko-
zikavilágra,ésnemcsakkapni,deadni
is akar. Ásványgyűjteménye különleges,
ésritkadarabjaiszerepelnekkiállításainis.
Legendáskisvasútgyűjteményelélegzetel-
állító.Máraz1950-esévekbenasokszoro-
sítógrafikusokegyiklegjelentősebbjevolt
finom tájábrázolásával, pici figuráival, de
a vonalasmesevilágát igazán az 1960-os
évekbenteljesítetteki.
Már a főiskola elvégzésétől kezdve

(1953) népszerű művésznek számított,
csakahivatalosművészetivezetéssiklott
átolykorfölötte.Ahíresszínezettrézkar-
cokkal indult a hatvanas években.Akko-
ribanagrafikárólúgytartották,hogycsak
fekete-fehérben létezik. Ő már akkor kí-
sérletezett színes nyomatokkal, és nyert. 
Nemcsak itthon, de a nemzetközi szinten
issikertaratott.Kiállításaivalbejártaszinte
egészEurópát, különlegesen sikeres volt:
római,amszterdami,tokiói,londoni,ham-
burgi, LosAngeles-i, athéni, bécsi kiállí-
tása, (a teljesség igénye nélkül), és sokat
jártErdélyben,aszülőföldjén.
Tordánszületett1929.november25-én, 

és tizenhét évesen titokban szökött át 

a határon. Első
mestere festő-
művész édes-
apja, Tordai 
Gross Károly 
volt, így az ő 
gondosalapos-
ságának is kö- 
szönhetjükmost 
azt az élményt, 
amit GrossAr-
noldképivilága
ad. Arnoldka
aztmeséli,ele-
inte ő nézte,
miket rajzol édesapja, azutánmár a papa
nézte fia munkáit.Az erdélyi tájakat áb-
rázoló korai akvarell tájképeinek hiteles-
sége a régi mesterek tanulmányozásának
köszönhető, de a nagy mesterek rézkar-
caimellett a természet lett fő irányadója. 
Azután a Képzőművészeti Főiskolán
Hincz Gyula, Kádár György, Konecsni 
György, Koffán Károlyvoltakamesterei.
Kétszeres Munkácsy-díjas, Kossuth-

díjas, érdemes művész, számos grafikai
biennálé díjazottja, művészeti és társa-
dalmi elismerések birtokosa, a Krakkói
Biennálé díját kétszer nyerte el.Munkái
népszerűségét csak fokozzák megje-
lent albumai. 1973-ban naptára készült,
1979-ben jelent meg Adamis Anná-
val közös kötete,  a „Versek és képek”,
1985-benés1993-banönállóAlbumaival

Minden nap álmodom egy mesét
Beszélgetések a barátságról Gross Arnolddal   

„Annyi baj, gond, bánat és szörnyűség vesz körül minket a világban, hogy azt nem 
szabad még a művészetbe is beengedni.”

Archívumunkból
Urbán Beatrice
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aratottnagysikert.75.
születésnapja környé-
kén a Nemzeti Galéria
raktárából előkerültek
az 1960-as években
készült lemezek, nyo-
móformák, így nem-
csak a képeket, hanem 
az áthúzott lemezeket 
is kiállíthatta, amikről
a rézkarcok készültek. 
Mégegyutolsónyomat
készült róluk, ésGross
Arnold rászoruló csa-
ládoknak ajánlotta fel
aképeketaMáltaiSze-
retetszolgálat és Kozma 
atya segítségével. Per-
sze, mert mindennap
álmodik egy mesét.
Aurája őriz valamit 
abékehangulatából,és
visszakapunktőlevala-
mit amesék világából,
a gyerekkor ártatlansá-
gából és az álmokból,
amiket elmulasztottunk
megőrizni.

Ülöka székenölem-
ben a bogaras könyv-
vel,amibenatermészet
ezernyi színe, formája,
varázslata látszik. Kö-
rülöttemavilágonmin-
den csoda, földön és
asztalon, a szekrénynek 
és a széknek támasztva. 
Ajándékba kapott, de-
dikált lapok és nap-
tár, megnézni szánt
képek, kövek, albu-
mok, könyvritkaságok,

vázlatok, minden, ami elhódít - közben
meg szűrcsölöm az isteni kávét, amit
Arnoldkafőzött,éshallgatomakuncogó,
ingerkedőhumorralelbeszéltsokkedves
történetét. Róla és játékbirodalmáról le-
gendák keringenek. Játékokat, köveket,
történeteket, filmélményeket, könyveket
gyűjt.Kérdezi,ahogyszokta,hogy„miért
került a képbe”, és cinkosan mosolyog.
Legutóbbfilmetisnéztünk,videónaleg-
utóbbiinterjúfelvételével.
Nem, ez nem amennyország, ez aKe-

leti Károly utca, mindjárt a kanyarnál, 
aStatisztikávalsrégenszemben.Bárlehetne
mennyország is, amilyen magasan van 
a nyolcadik emelet. De megérte. Pihegve
nézem,hogyakalitkábanazötbőlmárcsak
egykismadárugrándozik.Ittülök,ésGross
Arnolddal tölthetemaz időt. Serényen ke-
resgél, megmutat ezernyi kincset, közben
mesél.Minden darabnak a történetét, em-
lékét,ésnevetőszemekkelfűzihozzásaját
véleményét,kicsitgroteszkül,dekomolyan.
Időnkéntmegszólal a telefon.Nem. Sípol
a fotelon egymozdony, ésArnoldkavagy
felveszi vagy nem. Viszont pillanatokon
belülvagyféltucataprómozdonykerülelő
miniatűr vagonokkal. Aztán kettőt fordul,
ésvaskosalbumotmutattelefotókkal,meg
hatalmas dobozt, benne ezer apró figura 
aH0-ásvasútgyűjteményhez.Aviktoriánus
kortól a húszas évekig rendszerezve stílus
szerintpiciátlátszódobozokban.
Nem akar önálló kiállítást, régen nem

adott elképet, aztmondja,nem is akar.
Jól van így, ahogy van. Azt mondja,
vakáción van, kivonult a köztudatból.
Annak idejénegy sort írt:KilépekaMa-
gyar Képzőművész Szövetségből. Mikor
kérdezték,miért, aztválaszolta, ígynincs
honnankitenni.Azutánigazolványtmutat,
fehérlapaköztársaságielnökhivatalának
pecsétjével.Alulaszöveg:„visszavonásig

érvényes”. Mi az, hogy visszavonásig?
Miért vonhatják vissza? Nevetünk a fur-
csa passzuson.Valóban őmaga a kortárs
szecesszió. Olyan alkotásokkal, amelyek
egyediek, nem utánoznak senkit. Finom
rajzai,csipkeszerű,különösenmegmunkált
rézkarcaitelevannakavalóságésazálom
képeivel: városok, részletesen megrajzolt
épületekkel, virágoskertek, városnegye-
dek, emberekkel zsúfolásig rakott utcák.
Megaszürrealisztikusanmesebeliálomfi-
gurák,azemberfejűmadarak,groteszkés
elvarázsoltlényekbűvölikaminiatűrszerű
rézkarcok nézőit. A valóságot, a várost,
magunkatésatermészetetkapjukmegtőle
átírva mesére.
Emeletes fadobozban színes ceruzákat

mutat a hátam mögötti széken, és hozzá
a rajzot,amitelkezdettvele.Félkészen is
mestermű,decsaklegyintrászokásasze-
rint,éstovábbcsapongunk.
– Apám egyszer gyerekkoromban vett

egyvetítőgépet, énmegmozit játszottam
veleaszomszédmozikidobottfilmdarab-
jaival.Fellinikétfilmjétszerettemnagyon:
AzOrszágúton-tésaNyolcésfél-t.Azrá-
zottmeg,hogymennyireesendőazember.
Jobbanisszeretemamozitazóta is,mint 
akiállítást.
Eszembe jut róla, amit mesélt. Rózsa 

JánoscsináltrégebbenegyGrossArnold-
portréflimet, a Csudavilágot. Azután ké-
szült egymásik is, a Játék-film,amelyik-
ben eredetileg szerepelt volna egy pár
percesriportfilmKondor Bélával. Munká-
járól,terveirőlbeszéltbenneafestő,barát.
AzeredetifilmbenmégbennevoltKondor,
saját szemével látta, azután nyomtalanul el-
tűnt.Mamárbármimegtörténhet.Pedigez
örökrepótolhatatlan,egyetlenfelvételvolt.
Ebből a művész-generációból már szinte
senkisincsmeg,mondjacsendesen,ésel-
hallgat. Nézem, hogy a falon Hieronymus Gross Arnold: Az öröm ünnepe (1964, rézkarc, részlet)
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Bosch Gyönyörök kertje, a polcon ame-
tiszt,akisszekrényenegycsokorkéksó-
virágmellettottvankeretbenalegmegha-
tározóbbfilm,aCsodaMilánóbanplakátja,
láthatóan, kettészakadva, és hallgatom 
a történetét.Szőlő-staniclinakadták akét
félplakátot,kétteljesenkülönbözőhelyen.
Gross Arnold minden képe csodálatos

mesevilág,aholmindigsütanap,avörösek
ésbarnák,mélázókékekésibolyák,sárgák
éslilák,hamvaszöldekhihetetlenárnyala-
tai.Aztvallja,hogykintavilágbannaponta
bántják az embert, legalább a művészet-
nek szépnek és nyugalmat árasztónak kell
lennie, ezért képeivel harmóniát közvetít 
avilágba.Újabbképettámasztelém.Klasz-
szikussáváltrézkarca,aBeszélgetésekaba-
rátságrólkerülelőmerőbenújszínezéssel. 
Sötétégőrózsaszínbőlhaladahalványhaj-
nalpírfelé,ssávokalattezernyiapófigura,
mintha egy színes ásvány mintái lenné-
nek,deőaztmondja:–Vasutaskemping! 
De olyan nincs is! és mosolyog hozzá.
Felülaképenkisvonathaladalattazajlik,
pezsegazélet.Ténylegabarátságrólszól,
csaknyitott szívvelkellnézniaképet,és
korunk legnagyobb kortárs grafikusát.
Tudnikellróla,hogyittvanközöttünk.
–Vanmagánakilyen?–kérdezi,éskét

könyvetkapokajándékba,olyat,amimár
sehol sem kapható.Az egyikbe rajzol is
emlékülegycsillagszeműlányt.Azalbum
tizedik oldalánKondor Béla 1970.már-
cius4-énelhangzottszavaiállnak.Gross
Arnoldönállókiállításátnyitottamegígy
a Dürer-teremben: „Azt hiszem, mélta-
tásra nincs szüksége, mert akik itt ösz-
szegyűltek, nem zsákbamacskára jöttek,
hanem várakozással, és ez a várakozás 
biztosan beteljesül. Ha pedig meglepe-
tésértvalakit,azkülönöröm.Énmindig
irigyeltemaztavidámmesebazárt,ame-
lyikminthateljesésszomorúképelenne

valaminek, a szemem láttára kialakult.
Merthogy bennem sokkal kevesebb a bé-
kesség–de jó lenne,ha többvolna.És
kevesebb a bizakodás, mintArnoldban.
Ezért is élveztem egy-egy újabb, de is-
merősnektűnőmunkáját-rosszkedvemet
gyógyítottákrögtön.Denemcsakegyön-
állójátékországszületettrézkarcokbólés
másholmikból–bárezsemlennesemmi-
dolog – hanem igen egyszerű, tiszta és
kézenfekvőgrafikaiműhelymunka:ennek 
azaprócskaországocskánakteljesenmeg-
felelő, és attól el nem választható. Szét-
szakíthatatlanságuk egyben az igazmon-
dáspróbája:nincsennyelvbotlás.”
Augusztusvégéntöbbmint100kiállító-

valKözép-Európalegnagyobbásványkiállí-
tásátésbörzéjétrendeztékmegBudapesten
a Vasúttörténeti Parkban, és képzőművé-
szetimeglepetésisvolt:GrossArnoldmoz-
donyosrajzaitéstájképesrézkarcaitcsodál-
hattákmegazérdeklődők.Aképekközött
háromolyanalkotásisvolt,amimégsoha
nemszerepeltkiállításon.
ASzázművész,százév–Művészetila-

birintuscímmelnyíltkiállításonisszerepel
kétGross-alkotás.ASzent István-baziliká-
banaugusztus19-énvasárnap,Mádl Ferenc 
voltköztársasági elnök fővédnökségealatt
nyíló tárlat művészgenerációkat kapcsolt
össze. A XX. századi nagy mesterektől 
avégzősfőiskolásokigszerepeltek,olyan
„társaságban”mint többekközöttAba-No-
vák Vilmos, Artner Margit, Barcsay Jenő, 
Berki Viola, Gross Arnold, Kernstok Károly, 
Körösfői Kriesch Aladár, Mácsai István, 
Molnár-C. Pál, Pátzay Pál, Rippl-Rónai 
József, Ruzicskay György, Stróbl Alajos, 
Szabó Vladimir, Szinyei Merse Pál és Szőnyi 
István.Aműveketmégoktóber14-igmeg-
tekinthetik az érdeklődők a Szent István-
bazilikaaltemplomában.

(Buda Lapja, 2007. szeptember 19.)

Bálintné Kovács Júlia                               
A Házasság hete

Aházasságheterendezvénysorozatotmin-
denévfebruárjábantartják,felhívaezzel 
afigyelmetaházasságfontosságára.Akezde-
ményezést1996-banRichard és Maria Kane 
indítottaútjáraazEgyesültKirályságban.
Mamár 4 földrész 21 országában ren-

dezikmega„Házasság Hetét”Bálint-nap
környékén.(Február14.)

 Magyarországon a programot a Ma-
gyar Evangéliumi
Szövetség és aMa-
gyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus
Tanácsa indította
el 2008-ban, azóta
minden évben meg- 
rendezikcivilszerve-
zetek és keresztény 
egyházakegyüttmű-
ködésével, számos
település és közös-
ség részvételével. 
A mozgalom célja, 
hogymegismertesse
az emberekkel azo-
kat a hagyományos 
értékeket, amelyek 
örömtelivé és sike-
ressétehetikaházas-
ságot, ami az egész
társadalom számára is előnyös, valamint
hogy segítséget nyújtson a házasságra ké-
szülőknekésapárkapcsolatiproblémákkal
szembesülőknek.
Magyarországonmindenévbenegyhá-

zaspárt kérnek fel, hogy legyenek a ren-
dezvény arcai. A 2008-as kezdő évben
Döbrentey Ildikó és Levente Péter elő-
adóművészek, 2009-ben Csókay András 

idegsebész, agykutató és felesége,Altay 
Daniella,2010-benSüveges Gergő újság-
író és felesége, Rudan Margit képvisel-
tékaházassághetét.Akövetkezőévben 
dr. Szabó Endre háziorvos, aNagycsa-
ládosok Országos Egyesülete korábbi
elnöke és Szabóné Nemesy Krisztina 
gyógyszerész,majdLackfi Jánosköltő,
író ésBárdos Júlia, Bárdos Lajos uno-

kájaadtákanevüket 
arendezvényhez.
2013ótaaházasság

hete központi prog- 
ramjainakfővédnöke
Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági
elnökfelesége,négy
gyerekesédesanya.
2015-benaházas-

sághetejelmondata:
„Megtartó hűség” 
volt.A rendezvény-
sorozathoz a keresz-
tény egyházak mel-
lett a kormány és  
aközmédiaiscsat-
lakozott.
2016-ban „A sze-

retet: szenvedély és 
döntés”jelmondattal

szerveztékaházassághetét,melynekarcai
Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongo-
raművészekvoltak.
A 2017-es házasság hete arcai Mada-

rász Istifilmrendezőés felesége,Kerekes 
Monikavoltak.Arendezvényjelmondata:
„Veled kiteljesedve”.
2018-ban Zámbori Soma színművész

és felesége, Fazekas Rita, a házasság hete 

Gorove család  az unokák felével


