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házaspár-arcaaz „Éltető sodrásban” mot-
tótválasztották.
A 2019-es házasság hete arcaiGorove 

László mentőorvos, katolikus diakónus,
ésfelesége:Gorove Krisztaangol–német
szakos tanár, akik öt gyermeket nevel-
tek fel, tizenkettedikunokájukszületését
várják,éshuszonötévefoglalkoznakhá-
zasságifelkészítéssel.Arendezvényidei
jelmondata:„Randevú egy életen át”.

Forrás: Wikipédia, (szerkesztve, kiegészítve)
Büszkeséget éreztem, mikor a hírt

meghallottam a DUNA-TV-ben, és el-
határoztam, hogy most végre megvaló-
sítom régi tervemet, és összegyűjtöm,
összeszerkesztem mindazt, amit erről 
anemmindennapi erdélyi örménygyö-
kerű családról olvastam, és megosztom 
aFüzetekolvasóival.

(folytatjuk)

Hölgyeim és Uraim!
Legutóbb 2017-ben Szamosújváron, egy
kamara tárlat keretében ismerkedhettünk
Karácsony Ernő festményeivel és gra-
fikáival. Akkor az Erdélyben föllelhető
művekbőlszerveződöttakiállítás.Ezal-
kalommalamagyarországigyűjtemények
darabjaiból álló válogatás villantja föl 
afestőalkotóiarcképét.
Egy kényszerűen lezárult életmű frag-

mentumaival találkozunk. A Tarisnyás 
Csilla gondozásában megvalósult em-
lékkiállításalkalmatkínál,hogynagyvo-
nalakban bepillanthassunk a Karácsony
Ernőt foglalkoztató témákba, ráleljünk
sajátosstílusára,alkalmazott technikáira.
Természetesenaművekegybenönvallo-
mások is. Hol beszédesebbek, hol szűk-
szavúbbak. Ilyen értelemben is lehet so-
katmondó például egy tájábrázolás vagy
akáregynapraforgóscsendélet.
Harminc évnyi alkotói tevékenység,

mintegy ötven hazai és külföldi kiállítás
vallanak e termékeny pályáról. Immá-
ron hetedik alkalommal állhatok a festő
képei elé. Hirtelen felidéződik bennem
például az Operaház Vörös Szalonjában

  

tartott megnyitó előtti néhány perc, 
azeseményreösszegyűltésaképeketné-
zegető emberek csoportja. Ezenközben
KarácsonyErnőkissészorongva,félrehú-
zódvaéselgondolkodvavártaazilyenkor
szokásosvernisszázs-ceremóniát.
Az emlékkiállítás főszereplője erdé-

lyi magyarörmény származású székely
képzőművész. A Nagybányához kötődő
festődinasztiából származott.Apai nagy-
bátyja Karácsony János festőművész.
Érzékeny akvarelljeit aMagyarNemzeti
Galériaőrzi.Aszékelyudvarhelyi szüle-
tésűKarácsonyErnőszintegenetikusan,
zsigereibenérezteaközvetlentermészet-
élményt, azonbannemvoltNagybánya-
epigon.Őegymáskorgyermeke.

Nyugtalanságára, mozgalmas életére 
ráfelelnek tájfestményei. Elsősorban fái
tolmácsolják lelkiállapotát, mely nem
derűs.„Depressziós térségekfestőjeként,
annyi kínt, tehetetlenséget átélve, lehet-
nék-emás?A derű festője egy derűsebb
történelemmel lehetnék.”- nyilatkozta
1997-ben. Ezek a teremtmények, olykor
feszületben végződve, büszkén törnek

azégfelé,megtörnek,hajla-
doznak.Akárcsakalkotójuk.
Ahogyan a vihar tépi őket,
ahogyanaprájuksüt.Ösz-
szemosódnak egymással,
fölfeléfelhők,párák,ködök
baljóslatú gomolygásában
folytatódika látvány.Nincs
éleshatárégésföldközött,
a valóság és az álom kö-
zött sem. A természet fáj-
dalomtól vonagló arcot ölt,
szél süvít a kínban tekergő
formákban. De néha, pil-
lanatokra becsillan a fény,
ettől elviselhető. Fenyők adják elő drá-
májukat. Velük azonosul a fenyő-lelkű
művész. A tájfestő a természetből átér-
telmezett, szinte végtelenített formákkal
jelenítimegazálmot,ébredést.A táj-és
hangulatélményaszentHargitaerdeinek,
tisztásainakmegörökítésekor a legőszin-
tébb.Ilyenkorszintegyöngédséggelövezi 
aszigorúésfönségeshegyeket,ahajnali
és őszi vidéket. A Gyilkos-tó fatörzsei
képtelenek kiszakítani magukat a táj li-
dérces fogságából. A dinamikus ecset-
vonásokkal felvitt izgatott sárgák, lilák,
izzó vörösek jól visszaadják Karácsony
Ernővibrálását,belsőháborúját.Anéhol
alkalmazott józan fehérkereten futó szí-
nesvonalisutalabelüldúlóháborgásra.
Ezazapróutalásötletesmegoldástkínál
a valóság és a látomás elválasztásához.
Adrámaiságmellettolykoregyfajtaösz-
tönvilágférkőzikaképekbe.Másuttmeg
ráérzünk, hogy az átírt stílusban fogant 
művektulajdonképpenlelkiállapotkivetí-
tések.Intenzívszíneimagukkalrántanak,
feszültséget keltenek. 
Sok érdekes példát találhatunk arra,

hogyKarácsonyErnőművészi útjami-
lyenígéreteskifejlődésfelévezetettvolna.

Ebbőlaszempontbólisemlítemamagyar
állatorvostudósokrólfestett,rajzolttaláló
portréitvagyazittkiállítottarcképeket.
Kérem,ismerkedjenekaképekkeléskö-

szönömfigyelmüket.
Budapest, 2018. 11. 14.

Karácsony Ernő kiállítás megnyitóján

Tarisnyás Csilla


